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Van nu tot nieuwjaar bedraagt de abon
nementsprijs voor ons blad 60 fr. Dit is 
een uitzonderlijk lage prijs. Maak dan 
ook van de gelegenheid gebruik om nieu
we lezers te werven. Of doe het nog a n 
ders : van nu tot aan de parlementsver
kiezingen kost een abonnement slechts 
110 fr ! Dat wil zeggen dat ons blad ge
durende acht maanden thuisbezorgd wordt. 
De beste propaganda voor de verkiezingen 
in oktober en in het voorjaar Denk er oolc 
aan dat begin september de inning p laats 
vindt van de driemaandelijkse abonne
menten. Mogen wij vragen het geld klaar 
te leggen ! Hartelijk dank bij voorbaat. 

BLZ. 3 - URBANIZATIE E N M I D D E N S T A N D S B E L E I D : 

E E N N I E U W E O P G A V E V O O R D E G E M E E N T E . BLZ. 

4 - O P E N B R I E F A A N E E N MELOMAAN. BLZ. 5 •-

W O R D E N O P 6 S E P T E M B E R H O N D E R D E N SOCIALIS

T E N UIT HET L A N D G E Z E T ? BLZ. 6 - T R O U W E N MET 

E E N R U S MAG NIET IN R O E M E N I E . BLZ. 7 - D E 

I J Z E R T O R E N , B A K E N V O O R D E TOEKOMST ? BLZ. 

8 EN 9 - IN O V E R M A A S : NA HET F R A N S O F F E N 

S I E F IN D E V O E R S T R E E K ( F O T O H I E R B O V E N ) . VER

S T E R K T E W A A L S E KOLONISATIE IN D E PLAT-DIETSE 

G E M E E N T E N 7 

De 37e IJzerbedevaart een hoogtepunt in de geschie-
denib der IJzerbedevaarten ? Wie de IJzerbedevaart 
genegen is, zal graag de hele reeks zien in het pers-
pektief van de jongste die dan steeds een kl imax 
moet heten De tegenstrevers hebben andere crite
ria . diepzinnige cijfer-ontledingen en tekstinterpre
taties, die moeten bewijzen dat het eigenlijk al jaren 
berg-af gaat. 

Maar een hoogtepunt is de 37e IJzerbedevaart stellig 
geworden Letterlijk een «hoogtepunt» , omdat de 
kruistop van de nieuwe toren getooid was met de mei 
die verkondigde dat de ruwbouw af was Een hoogte
punt ook inzake opkomst. Zonder aan de cijferkermis 
mee te doen mogen we toch vaststellen dat te lken-
Jare — hoe ook de wind van de aktualiteit waait e n 
wat ook de politieke konjunktuur weze — een indruk
wekkende massa naar Dtksmuide trekt En dat de 
gaten, die het «.tilletjesaan verdwijnen van de ou
dere generatie m die massa zou moeten veroorzaken, 
méér dan gevuld worden met nieuwkomers van de 
jongere generatie. 

De politieke betekenis van de jongste IJzerbedevaart ? 
Sceptici zuilen beweren : «wij staan nu al bijna een 
halve eeuw in die weide en het blijft zo ongeveer 
altijd hetzelfde, veel rezultaat bij het inwilligen van 
on /e Bedevaart-eisen hebben wij nog nooit gezien ». 

Een dergelijke ftewenng is onjuist, omdat zij totaal 
aan het wezen ie\t van de IJzerbedevaart voorbij
gaat De plechtigheid te Diksmuide is niet de mani
festatie van een drukkingsgroep en geen maneuver 
op het vlak van de ijraktische politiek De IJzerbe
devaart IS oneindig meer dan dat ' het is een der 
bronnen — en wellicht de krachtigste — waaruit 
de onderstroom van radikalisme uitvloeit over het 
Vlaamse land 

Essentieel is niet, de woorden van de sprekers te ont 
leden en te wegen op het gouden schaaltje dat ge 
ijkt werd aaar de eigen opvattingen; dat genoegen 
late men oest aan een bepaalde Vlaamse pers die 
lange ?eet lange, artikels aan de plechtigheid wijdt 
en die ïoveel woorden nodie heeft om de werkeliike 
betekenis ervan dood te praten Essentieel is,dat een 
halve eeuw na het begin van de Eerste Wereldoorlog 
het drama van de IJzer én het daaruit voortvloeifcnd 
volksontwaken voor al wie he« horen wil nog «teeds 
samengebald worden tot een onvervalsbare pis ; 
zelfstandigheid voor Vlaanderen 
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FOLIES-BERGERE 
Mijnheren, 

De eerste gastvoorstellingen van 
het Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch 
Toneel zullen in deze bekende 
Volksschouwburg der Kruisvaar-
tenstraaat nabij het Rogierplein, 
plaats hebben van 16 tot en met 
27 oktober a.s. 

Twaalf opvoeringen zullen wor
den gegeven van «De Molenaar 
van Sanssouci», opperette tti 3 
bedrijven naar het blijspel van 
Otto Harting en waarvan de mu
ziek werd geschreven door Renaat 
VEREMANS, de Nestor onzer 
Vlaamse toondichers. 

Het H.VJi.T., de énige Vlaamse 
lyrische beroeps • toneelinstelling 
van Brussel en Brabant, verwierf 
bekendheid en algemene waarde
ring door zijn artistiek verzorgde 
opvoeringen van klassieke operet-
ten te Brussel tussen 1951 en 1962. 

Het zal de Vlaamse liefhebbers 
van het l ichtje genre der zang. 
spelen voorzeker verheugen, dat 
zij vertoningen van dergelijke tow 
neelstukken opnieuw in eigen taal 
te Brussel zullen bijwonen en alles 
laat voorzien dat het H.V.L.T. met 
zijn eerste vertoningen van de be
koorlijke romantische operette 
c De Molenaar van Sanssouci » 
een suksesvol toneelseizoen tege
moet gaat. 

EE BANTOE 
Waarde Redaktle, 

DE Bantoes In Zuid-Afrika vor-
men drie stammen : NSUNI (5,5 
miljoen), SOTHO (i2,5 miljoen) 
-kleine groepen : 0,8 miljoen. Zij 
verschillen van elkaar zowel op 
taal- als kultuurgebled. Zij wonen 
in de noordelijke en oostelijke de
len van Zuid-Afrika. Hun thxiis-
landen zijn de beste landbouwge-
gebieden van Zuid-Afrika. Hun 
«landrechten» zijn door de «wet» 
beschermd om hen tegen exploita
tie te vrijwaren. Een vijfjarenpro-
gramma wordt gepland voor de 
ontwikkeling van deze gebieden. 

Inmiddels Is het oude TRANS
KEI een autonome Bantoestaat 
geworden en is men druk doende 
met de organisatie van het admi

nistratief aparaat. De aparte ont
wikkeling van blanken en bantoes 
Is sedert 1948 de officiële politiek 
van het land. Zonder dit beleid 
zouden de bantoes reeds het groot
ste deel van hun thuislanden ver
loren hebben. 

Welke zijn de politieke rechten 
van de bantoes ? 

De bantoe-thuislanden zijn zelf-
regerende Staten. De bantoeover-
heidswet is gebaseerd op het prin-
ciepe van het traditionele «Opper
hoofd met raadsleden». De bantoe-
leiders worden opgeleid in moder
ne administratieve praktijken. 
«Stadsambassadeurs» zullen tus
sen blanken en bantoes worden 
uitgewisseld om als tussenperso
nen eikaars belangen te verdedi
gen. 

Door TRANSKEI zelfbestuur te 
verlenen heeft de regering van 
ZuidAfrika aan de wereld getoond 
dat het haar ernst is met haar po
litiek om de bantoes in staat te 
stellen, volle autonomie in hun 
eigen gebieden te ontwikkelen. 

J.B. Merksem. 

DERRICKX 
Mijnheer de Hoofdredakteur, 

Ik las uw relaas van een verga
dering, onder voorzitterschap van 
de adjunkt-kommissaris Derrickx, 
van de gemeenteraad van Teu-
ven. 

Thans stelt zich de vraag waar 
het naartoe gaat, indien een hoge 
fimktionaris, aangesteld om te 
waken over de toepassing van 
Belgische wetten, zich door zijn 
houding en zijn uitlatingen, zon-
der schroom aan de zijde schaart 
van de saboteurs van diezelfde 
Belgische wetten. 

Werkelijk, Indien onze volksge
noten van de Voer bij die duivel 
moeten gaan biechten, dan zijn 
ze op voorhand verkocht en gele
verd. 

Zullen onze V.0.-parlementairen 
zoiets zonder reaktie laten gebeu
ren? 

Red. — Volksvertegenwoordiger 
R. Van Leemputten heeft dadelijk 
een parlementaire vraag aan de 
minister gesteld. 

GELUKWENSEN 
Geachte heren. 
Mijn gelukwensen voor uw dege

lijk nummer van «de Volksunie» 
dat werd uitgegeven ter gelegen
heid van de IJzerbedevaart. Het 
vormen van het ijzerkruis met een 
doorlopende tekst op de voorpagi
na was een goede vondst. 

«De Volksunie», is naar mijn 
mening een blad dat de Vlaamse 
belangen behartigt. Dat kan het 
vooral doen door de Vlaming zelf 
een tikje hoger te brengen, wat 
betreft zijn kultureel peU. Ik zou 
dan ook gaarne zien dat in «De 
Volksunie» niet alleen politieke 
problemen aan bod komen, maar 
ook wat kultureel nieuws wordt 
gepubliceerd. Want de grondslag 
voor de Vlaamse vooruitgang ligt 
op kultureel gebied. Daarom ware 
het goed b.v. iedere maand het 
toneelstuk dat in de K.V.S. speelt, 
te bespreken. Ook heb ik over 
Vlaamse kleinkunst O chanson, kol
der en cartoon) nog niets gelezen 
in uw anders degelijk blad. 

E.M. Dentergem. 

HERDENKING 
HERMAN V. D. REECK 

De jaarlijkse herdenking van 
Herman Van den Reeck ( m 1920 
neergeschoten bij het verdedigen 
van een leeuwenvlag) zal dit jaar 
plaats hebben op zondag 6 septem
ber 1964. 

Het programma voorziet een 
Zielemis in de St. Annakerk te 
Borgerhout te 8 uur 30. De tenor 
Fons Peeters zingt Vlaamse üede-
ren. Vóór de mis wordt de vlag 
van het H.V.D.R.-Komitee gewijd. 

Te 11 uur wordt een bezinnlng-
stonde gehouden aan het graf van 
Herman Van den Reeck op de be
graafplaats « Schoonselhof » te 
Antwerpen met samenzang, solo
zang, bloemenhulde en een toe
spraak door dhr Herman Wage-
mans dr. jur., Algemeen onder
voorzitter van het Verbond V.O.S. 
B.V.O.S. 

Alle bewuste Vlamingen houden 
het zich tot een ereplicht bij die 
hulde en bezinning aanwezig te 
zijn. Deze eenvoudige, maar zo zin

volle jaarlijkse plechtigheid Is tel
kens een ontmoeting van Vlaamse 
strijders «uit diverse richtingen». 
Ongeacht onze persoonlijke levens
beschouwing of partijpolitieke 
overtuiging, zijn we tijdens die 
ontmoeting slechts VLAMING, 
maar dan ook heel en gans ! 

Samen sterk rondom de leeuwe-
vlag. 

wie aan de bloemenhulde wil 
deelnemen kan een prachtig bloem
stuk bestellen door storting van 
125 P op de PCR 5062.04 ten name 
van mvr Maria Schoofs te Edegem. 
Uw naam of de naam van uw or-
ganizatie vermelden I AUe steun-
giften worden in dank aanvaard. 
AMe eerlijke strijders voor de ver
standhouding onder ALLE Vlamin
gen worden stellig verwacht. 

VERLIES TE BRUSSEL 
In zijn jongste nummer vraagt 

het maandblad De Brusselse Post 
zich af of optimisme Inzake het 
Nederlands onderwijs te Brussel 
wel gewettigd is. want ons kleu
teronderwijs voor 1962-63 boekte 
een tweevoudige achteruitgang : 
een relatieve en een absolute. Een 
relatieve, vermits we vallen v&n 
18,1 % op 17,2 % in één jaar tijds. 
Een absolute, want het aantal 
Vlaamse kinderen verminderde 
in onze kleuterklassen met 130, 
of genoeg om twee kleuterscholen 
te bevolken. Het aantal fransta-
lige kleuters daarentegen nam 
met meer dan duizend toe. 

Vermits de kleuterklassen uit
eindelijk de klassen van de lagere 
school moeten bevolken, ligt de 
conclusie voor de hand. In die 
achteruitgang zijn twaalf van de 
negentien gemeenten min of 
meer betrokken. Alleen Gansho
ren, Jette, Koekelberg, Schaar
beek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molen-
beek en Sint-Pieters-Woluwe boe-
ken enige winst. 

Zo is de toestand voor 1962-63 : 
5.887 Vlaamse kleuters tegenover 
28.170 franstalige kleuters. 

Zijn de argumenten om onze 
Vlaamse mensen te overtuigen van 
de noodzaak van een opleiding In 
de eigen taal niet sperkend ge
noeg? Komen ze wel terecht m 
het gepaste gezin? Vergaderingen 

bereiken toch maar een beperkt 
aantal mensen en langs dag- of 
weekblad vaflt men meestal bij 
overtuigden binnen. Die overwe-
gingen lelden De Brusselse Post 
tot het besluit dat vooral het pex-
soonlljk contact en het goede voor. 
beeld moeten nagestreefd worden. 
De Vlaamse verenigingen zouden 
In elke gemeente de adressen 
moeten bezitten van de school
gaande kinderen om de ouders di
rect te kunnen bereiken. Zelfs in
dien er geen kleuterschool In de 
onmiddellijke nabijheid gelegen is, 
moet er een oplossing gevonden 
worden om het Vlaamse kind 
naar de Vlaamse school te bege
leiden. 

KONGRES DAVIDSFONDS 
Geachte heren, 

Het eerstvolgende kongffes van 
het Davidsfonds vladt plaats te 
Leuven op zondag 13 september. 
Er zijn vijf sektievergaderlngen J 
het Davidsfonds in de Vlaamse B&. 
weging Nu; het D.P. als modem 
leden werk; de algemene technl^ 
van het groepswerk — eksperiment 
met het tema c het toneel Üi 
Vlaanderen »; film forum : flhn-
projektie met een groepsgespr^ 
rond « De achtervolging »; lees-
klub : groepswerk rond een DJ . -
boek. De algemene vergadering 
vindt plaats m de stadsschouwburg 
en omvat een welkomstwoord door 
Clem de Ridder, sekretarls gene
raal, verder de kongresverklarln-
gen en het jaarverslag. Het twee-
de gedeelte omvat een hulde aan 
de afgetreden hoofdsekretaris E. 
Amter met een kunstkoncert en 
verschillende toespraken. 

Nadere inlichtingen kunnen ver
kregen worden bij het hoofdsekr©-
tariaat, Blijde Inkomststraat 19 te 
Leuven. 

Davidsfonds. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van kenze 
en inkorting voor. Over de lezers-
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

BROSJURES: 
verkrijgbaar algemeen sekretarlaat 
der V.D. M. Lemonnlerlaan 82 Brussel 1. 
postrekening 1476.97 

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

1 en Wallonië 7 
i De politieke partijen en de 

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

zo denkt bet 
Balans van een Jaar . 

De V.0. In het Parlement 
Het tweede aktlvlsme 
De Zuldnederlandse taalgrens In het 

Belgisch parlement 

5fr. 
5fr. 

6fr. 

6fr. 
5fr. 

10 fr. 

10 fr. 

10 fr. 
40 fr. 

50 fr. 
Br blijven nog enkele brosjures 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 loekertjM taaa DMX 
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GRONDEN IN 

GRUITRODE 

OVERPELT 

NEËRULABBEEK 

HELCHTEREN 

OOSTMALLE 

WEELDE 

RIJKEVORSEL 

ST JOZEF RIJKEVORSEL 

RechUtreeks rut eigenaar 

BEERSE 

SCHOTEN 

MORTSEL 

OPOETEREN 

KALMTHOÜT 

EDEGEM (Molenveld) 

DILZEN 

ZONDËREIGEN 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon : 38.91.24 
I^ektie ! Rucii van der Paal 

0 ,50 B E C O 0,50 
RUDT ZUINIG 1 
RIJDT VEIUG i 

0.50 Beco super benzine 0,50 
Levering van 

Gas en stookolien 

BECO 
Paardenmarkt 20 

Antwerpen 
Telefoon : 

(03)32.04.77 (03)32.02-10 

V L A M I N G E N 

Vergeet niet op uw weg 

even uit te blazen in 

DEN UILENSPIEGEL 

Dendermondsestwg 200 

Willebroek 

Op de baan Mechelen-
Dendermonde juist aan de 
autoweg Brussel-Antwer-
pen. Alles is er Vlaams! 

^ 

S E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnlerlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

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

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingea 
zich thnia voelen. 

Beter ea Toordcliffer. 
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KRONIEK 

DER 
ZELFSTANDIGEN 

Hij lachte ietwat filosofisch doch tevreden, toen hij het ons vertelde. Tot 
vóór vijf jaar had hij een bloeiende kruidenierszaak in het stadscentrum, die 
« best > draaide. Toen ze hem wat bov en het hoofd groeide, had hij twee 
winkeljuffers in dienst genomen. Zo moest hijzelf minder in de winkel 
staan, kon meer aandacht besteden aan publiciteit en nieuwe specialiteiten. 
Toen was zijn oog gevallen op een strook grond vlak bij een in opbouw zijn
de kliniek met 500 bedden en een nieuwe woonwijk. Hij had er niet lang op 
geslapen. Hij heeft zijn schoonbroer gepolst, hem als vennoot genomen en 
thans staat er reeds een modern appartementsgebouw. De benedenverdie
ping is Ingenomen door één groot winkelpand met verschillende afdelin
gen : bloemen, luksefruit, toiletartikelen, confiserie en kruldenierswaren. 
€ Want», betoogde hij, « de bezoekers voor de kliniek moeten parkeren vlak 
vóór mijn zaak en ze lopen niet graag de stad in. Dus komen ze bij mij. 
Daarbij nog de bewoners van de nieuwe wijk, en ik heb een schoon kliënteel. 
Zonder het woord ooit gehoord te hebben, had de man rekening gehouden 
met de lading die de term « kommerci eel urbanisme » dekt. 

Aanpassen aan steeds wisselende vorm van onze jachtige tijd. 

HET IS MAAR EEN WOORD 

« Urbanisatie >, waarover iedereen 
het thans heeft, was vóór de eerste 
wereldoorlog niet eens bekend. Het 
deed zijn intrede tijdens de oorlog en 
toen na die oorlog veel verwoeste 
steden en gemeenten moesten wor
den heropgebouwd. Sommigen hielden 
het bij het oude patroon, andere za
gen wat verder en maakten van de 
toestand gebruik om het vroegere 
stadsbeeld aan de nieuwe noden aan 
Ite passen. En zo werd het gemeengoed 
van alle gemeenten, die een harmo
nische opbouw van nieuwe stadsde
len beoogden. Thans is het een be
grip geworden. Industriële inplanting, 
groenzones, woonkernen zijn uitlo
pers van de «term » urbanisatie ge
worden, die men thans tot « ruimte
lijke ordening» heeft omgedoopt. 
Want er komt heel wat bij kijken. In 
het Wieringermeer in Nederland 
worden thans vijf woonkernen ge
bouwd in een cirkel van 4 kilometer 
rond een Industriële kern en daar
tussen : groen ! 

De fabrieksschouwen verdwijnen 
uit de woonkern. Had men dat 20 
3aar geleden verteld, men zou ge
lachen hebben. Doch er is meer en 
delikater : niet alleen de woon- en 
werkgewoonten wijzigden zich, ook 
de koopgewoonten. Had men 20 jaar 
geleden gezegd, dat in de groot-steden 
de winkelcentra uit het centrum gin
gen verdwijnen, dat de Parijse hallen 
uit het centrum naar de buitenstad 
zouden verhuizen, dat in de States 
shoppingcenters zich zouden vestigen 
30 kilometer buiten de grootstad, dat 
in België de centra zouden ontvolken 
ten voordele van de randstad, dat er 
voedingszaken zouden komen met 
2.000 vierkante meter opp volledig in 
zelfbediening met betaling aan de 
deur, had men aan de kruidenier ge
zegd binnen 20 jaar wordt u naast 
kruidenier ook groentenwinkelier, 
verkoper van confiserie, konserven, 
vlees, kaas, charcuterie en noem 
maar op, hij zou meewarig geglim
lacht hebben Thans is het zo en nie
mand glimlacht. 

DE KLANT BLIJFT KONING... 

En hier komt het probleem van de 
< kommerciële urbanisatie » om het 
hoekje kijken. De handelaar kan wel 
door aggressieve publiciteit de ver
bruiker « doen » kopenc doch waar, 
wanneer en hoeveel hij meeneemt en 
hoeveel stappen hij er wil voor ver

zetten, daarover beslist de koper zelf. 
En hoe denkt of voelt de verbruiker 
anno 1964 ? « Mijn koopkracht steeg 
tussen 1948 en 1962 met 38 percent, 
dus koop ik meer en meer gevarieerd. 
Ik heb mij een wagentje aangeschaft, 
ik ga er dus ook mee winkelen. Wee 
de winkels waar ik niet kan stoppen... 

maken Van onze benedenverdieping 
één grote winkel waar de verbruiker 
alles « op zicht > kan kopen. Dus geen 
opslagplaats meer, tenzij een kleintje. 
De verbruiker wenst een grotere keus 
in meer gespecialiseerde waren ? 
Goed, we zullen hem die keus geven 
en onze verkoopruimte vergroten en 
meer materiaal binnen nemen. Naast 
de deur is er een konkurrent en mijn 
verkoopruimte kè,n niet uitgebreid? 
Waarom niet samen één grote zaak 
maken ? In de V.S.A. wordt toch de 
helft der supermarkets uitgebaat door 
zelfstandigen. Waarom zouden wij 
het niet kunnen ? Daarvoor moeten 

van die centra is dan ook een faktor. 
die voor de attraktie van de stad of 
gemeente van primordiaal belang is. 
Het neerhalen vdn vervallen huizen 
en het vervangen ervan door terrei
nen voor winkelpanden, groenaanleg, 
parkeerruimten zijn mogelijkheden, 
die nog altijd te weinig worden be
nut. Er Is meer : de vlucht uit de stad 
en het ontstaan van woonkernen aan 
de rand stellen de vereiste van een 
winkelstruktuur voor primaire be
hoeften naast school, kerk, klubhuis, 
speelpark enerzijds en anderzijds ge
makkelijke verbindingswegen met het 
centrum, waar nog meestal de se-

KOMMERCIEEL URBANISME. . . 

EEN TOVERWOORD? 
dan ga ik liever elders. En gezien ik 
's avonds graag T.V. kijk en met het 
week-eind er op uit trek, moet alles 
rap gaan : dus koop ik alles « onder 
één dak». En wie niet alles onder 
zijn dak heeft moet het maar zonder 
mij doen. En als ik alles vlakbij de 
deur heb, loop of rijd ik geen twee 
kilometer ver». 

Dit zijn de imperatieven, waarnaar 
de zelfstandige in de distributiesek-
tor zich moet schikken. Grootwaren
huizen, superettes, shoppingcenters 
en zelfbedieningswinkels zijn er het 
gevolg van In de V.S.A. wordt nog 
slechts 50 % van de verkoop van voe
dingswaren door de eenmanszaken 
gerealiseerd. In het algemeen zaken'-
cijfer wordt dit in de V.S.A voor de 
kettingzaken 78 %, in Engeland en 
Zweden 50 %. 

NIET TEN ACHTER BLIJVEN 
Bij ons hebben de middenstanders 

die evolutie met groeiende wrevel ga
degeslagen. De aktie tegen de groot
warenhuizen was er een eksponent 
van. En begrijpelijk : opgeslorpt door 
hun eigen zaak, konden ze de evolutie 
elders niet volgen, werden niet of 
slecht voorgelicht en stonden voor 
voldongen feiten. Doch een normale 
evolutie kan men niet tegenhouden 
zoals men een kind niet kan verhin
deren te leren lopen. Dat hebben veel 
middenstanders vlug doorgehad en ze 
hebben zich aangepast. De verbruiker 
wil alles onder één dak kopen, althans 
primaire (voedings)zaken ? Goed, we 

we echter los uit het partikularisme 
en de kruideniersmentaliteit die 
sommige middenstanders tot hun ei
gen schade nog bezielt. Er is meer : 
gezien de kopers van tertiaire goede
ren (lukseschoenen, pelsen enz.) toch 
nog graag eens vergelijken met wat 
de konkurrent te bieden heeft, wer
den in een bepaalde stad in een shop-
pingstreet, twee konkurrerende win
kels in onderlinge afspraak opgericht. 
Zo worden alle belangstellenden van 
de te koop gestelde g o e d e r e n 
automatisch daarheen aangetrokken. 
Op het vlak van de initiatiefnemende 
midderstander liggen de aanpassings-
mogelijkheden voor het grijpen. In
dien hij als echt ccommercant» de 
wensen van zijn klanten verstaat. 

OVERHEIDSINGRIJPEN 
ONONTBEERLIJK 

De inspanningen van de enkeling
middenstander kunnen echter enkel 
ten volle renderen, indien de infra-
struktuur degelijk wordt uitgebouwd, 
dus aan feitelijke « kommerciële ur
banisatie» wordt gedaan Doch dat 
kan hijzelf niet. Daarvoor is hij op 
de overheid aangewezen. In veel ge
vallen IS de infrastruktuur van het 
stads- of winkelcentrum verouderd, 
smalle straten, enge voetpaden, wei
nig licht, geen groen, geen parkeer
ruimte. Een gemeenbestuur dat alles 
bij het oude laat, verstikt het cen
trum en jaagt de kopers naar de rand 
van de stad. Het centrum bloedt 
dood : de eerste slachtoffers zijn de 
middenstanders. Het « revitaliseren > 

kundaire en tertiaire aankopen wor
den gedaan. Een opgave die niet door 
het privaat initiatief kan uitgevoerd 
en die toch de harmonische opbouw 
van een agglomeratie moet in de 
hand werken. En dat is de taak van 
de overheid, dus het gemeentebestuur-

STEEDS HETZELFDE : 
SAMENWERKING I 

Een en ander toont aan ,dat pri
vaatinitiatief zonder overheidssteun 
en stuwing een slechte teeltbodem 
blijft voor kommerciële ekspansie. In 
onze kongresbesluiten voor de mid
denstand formuleerden we het zo : 
«Een oordeelkundige en dinamische 
politiek die stuwt zonder loden bu-
reaukratie en voorlicht zonder ambte
lijke bemoeizucht is hier geboden». 
Dat onderstelt ook, dat bij sommige 
middenstanders kollegiale wedijver en 
zin voor samenwerking tot eigen 
voordeel in de plaats komen van on
gezonde naijver en kruideniersmen
taliteit. 

Indien de toestand van sociale dis-
kriminatie tussen loontrekkenden en 
zelfstandigen, die we vroeger aan-
kloegen en waarvoor we onze oplos
singen voorstelden, uit de weg wordt 
geruimd, dan blijft er niet meer het 
probleem van de «middenstand», 
doch van de «middenstander» : te 
weten de vraag of hij al dan niet in 
gebreke zal blijven op het gebied van 
de dinamische aanpassing aan de zich 
steeds wijzigende omstandigheden. 
DIE vraag moet de middenstander 
ZELF oplossen. 
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aan dr Jan Briers 

festivalsaard 

te G E N T 

îVaarde melomaan. 

Het zure karakter van deze briefschrijver alom bekend 
«jnde, baart het praktisch nergens en nooit verbazing dat zijn 
rubriek voor meer dan negentig ten honderd ge\uld wordt met 
de zerpe oprispingen die hem teisteren bij het vernemen van de -
doorgaans niet zeer digestieve - politieke aktualiteit in dit land. 
Slechts hoogst zelden kan hij zich ontmaken van deze hem aan
geboren vitterigheid - zij die veroordeeld zijn tot z"n vriendschap, 
kunnen het getuigen. 

Af en toe echter doet hij toch zeer beleefd en met een 
stralende glimlach de hoed af voor de een of andere van zijn 
bestemmelingen, -wier aktiviteit en verdiensten z.i. zeer hoog 
uittorenen boven het vlakke kreupelgewas der aktualiteit. Zo ook 
vandaag voor u, vader van Vlaandereji's festival. 

Knotsenzwaaiend en strijdkreten galmend korten wij ons 
bestaan, laborerend aan de talloze kompleksen van ons Vlaming
zijn en - erger nog - van ons flamingantisch statuut Maar in 
begenadigde ogenblikken beselfen de heldersten onder ons, dat 
het leven eigenlijk anders kon zijn en ook anders is. Dat strijd 
voor Vlaamse taalrechten bijvoorbeeld onderstelt eerbied voor 
zoetvloeiend en alleszins beschaafd Nederlands ; met ^e algemene 
strekking van « Teijow bojte » kan ik me wel verenigen, niet 
met de vorm. Dat strijd voor VJaamse kuituur bi}\oorbe«ld onder
stelt belevenis van kuituur. Dat besef, Briersende Jan, brengt ons 
er dan toe, de kultuurwerkers zoals gij te beschouwen als de 
meest onmisbare logistieke eenheid achter de strijdlijn van fla
mingantisch voetvolk. 

Gij hebt het, radioaktieve dr, aangedurfd om in Vlaanderen 
praktisch helemaal alleen en aanvankelijk zonder officiële steun 
en aanmoediging, een festival uit de grond te stamijen dat onmid
dellijk twee zeer merkwaardige rezultaten had : het peil van uw 
onderneming steeg dadelijk buiten het « veilige » provincialisme 
uit en de menapische moerasbewoner trok rok en strikje-op-
hard-front aan om dat te komen vaststellen. Een niet geringe 
prestatie; men ontwaarde zowaar op uw eerste festival het 
embrj'O van een beschaafd en stijlvol Vlaams gezelschapsleven. 

Sindsdien is het - om bij het vokabularium van uw geliefde 
muze te blijven - steeds crescendo gegaan en groeide uw festival 
uit tot een onderneming die telt in het internationale kunstleven 
en waarbij gans Vlaanderen is betrokken : het leaterfestival in 
het toneelgrage Antwerpen, de basilicakoncerten in de drielandeu-
punten Tongeren en St Truiden, de tentoonstellingen en de orgel-
week in het niet meer dode Brugge, het koorfestival te Kortrijk 
en bovenal : de grote reeks van koncerten, dit jaar van half 
augustus tot half september, te Gent. 

Moest gij een Brusselaar zijn, vriend kultuurstrijder, het 
officiële manna zou zo kwistig als de zoenen van Elisabeth op 
uw hoofd neerkomen. Thans moet gij uw dagen verdoen met het 
leveren van het bewijs van uw festivals eerstgeboorterecht en 
het binnenbedelen van de logische daardoor verdiende hulp en 
steun. 

In bijkomende orde, Jan Briers, verdient gij een allerhoogste 
Vlaamse onderscheiding (gaan wi] ook al lintjes geven in een 
federaal Vlaanderen ?) omdat gij, in de echte zin van het woord 
« de tinnen gekroond hebt met eeuwig-bloeiende mei ». Kan er 
een betere bestemming zijn voor de mooiste onder onze his
torische gebouwen en de voornaamste onzer aloude zalen, dan er 
een onvergankelijke muziek te laten in opklinken, die hen de 
nieuwe dimensie van een onverwachte herontdekking door 
binnen- en buitenlanders geeft ? 

En ten slotte, melomaan, hebt gij uw festivaliditeit bewezen 
door het allerbeste uit de muziekliteratuur in het allerbeste kader 
voor het allerbeste gehoor toegankelijk te maken voor wat men 
doorgaans verkeerdelijk noemt « de kleine man ». (Het zijn geen 
kleine mannen die, stammend uit de arbeiders-, bedienden- en 
studentengroep, hun centen neertellen voor uw festival). 

Ik mag niet vergeten te melden, dat u - zoals iedere radioman 
hier te lande - een alom gekende politieke kleur toegedacht wordt. 
Gij zijt, geloof ik, socialist. Ik heb ergens gelezen dat « Sozialis-
mus Freizeitgestaltung » is. Dan zijt gij een verduiveld goed 
socialist, een van het soprt dat in Vlaanderen niet te dik rond
loopt en dus dubbel graag gezien wordt door 

dio Genes. 

« GROTE » POLITIEK 

Cudell, burgemeester vaa 
St-Joo^t-lei-Node en socia-
lisdscne piii-uoboy, is al vol
op gestart mpt zijn gemeen-
t^verki ezi n gspropaganda. 
Neen, hi1 beloof; niet het 
sociahs i'-fi paradijs op aar
de Zijn roze-rode verf argu
menten liggen op een enigs
zins ander vlak ; ledere in
woner van de gemeente zal, 
als Cudell burgemeester blijft, 
kunnen aansluiten op een 
T.V.-distributie. Met ont
vangst van de twee Brussels, 
Frankrijk 1 en 2 — naar keu
ze — Nederland of Duitsland. 
Deze laatste zender dan voor 
de rabiaten die liever « Ie vrai 
boche » hebben dan « Ie bo-
che du nord». En die een 
paar woordjes Duits hebben 
opgestoken toen ze onder de 
oorlog « affairen » deden. 

« Grote » politiek, die be
lofte van Cudell. Wie sprak 
daar ook, heel lang geleden, 
van « brood en spelen » ? 

WEGWIJZERS 

Onlangs heeft de regering 
haar zoveelste « eksaltante » 
beslissing getroffen : de na
men van Waalse steden zul
len op wegwijzers m Vlaan
deren uitsluitend in het Frans 
vermeld worden; m Wallonië 
komt dan een Nederlandse 
bewegwijzering naar de 
Vlaamse steden. 

Deze maatregel is absoluut 
idioot en is het zoveelste be
wijs van 'unitaristiscHe kren-
tentellerij. Inderdaad, Vlaam
se benamingen voor Waalse 
steden zijn reeds eeuwenoud 
en behoren tot ons taaleigen. 
Hetzelfde geldt in Wallonië 
voor de Franse namen van 
Vlaamse steden. Kunt u zich 
een overtuigde Waal indenken 
die de tong breekt over 
« Antoeérpen » never dan het 
voor de hand liggende « An-
vers» te gebruiken. Hij zou 
moeten dwaas zijn ' En het 
omgekeerde gel3t evenzeer 
voor de Vlamingen. 

Trouwens, om logisch te 
zijn met zichzelf zou de re
gering dan moeten voor
schrijven dat eenzelfde rege
ling geldt voor alle aardrijks
kundige benamingen. Zodat 
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we in het vervolg zouden 
moeten spreken van Beograd, 
Moskva, Warsava en Kobn-
havn ! 

Een ergerlijk randverschijn
sel van de nieuwe regeling is 
het vervangen van de weg
wijzers naar Frans-Vlaamse 
gemeenten. Belle en Duinker
ke worden voorgoed van de 
kaart geveegd; tot grote 
vreugde van de Franse chau
vinisten hier en over de zui
dergrens is dat nu «Bailleul» 
en « Dunkerque » geworden. 

...En natuurlijk wordt de 
nieuwe regeling in Vlaande
ren al volop toegepast, ter
wijl er in V/allonië helemaal 
geen haast bij is... 

1994 ! 

In alle ministeries samen 
zijn er slechts 47,7 % Vlaam
se ambtenaren van eerste 
kategorie tegenover 52,3 % 
franstaligen. Een normale 
verhouding zou zijn 62 % 
Vlamingen tegen 38 % frans
taligen. 

Sinds 1962 is de toestand te 
onze voordele verbeterd met 
1 % ! In hetzelfde tempo zou 
het nog duren tot in 1994 tot
dat er juiste verhoudingen 
zijn. Maar juiste verhoudin
gen komen er nooit in uni
tair verband. 

We mogen ons gelukkig 
achten dat, recht zou kunnen 
geschieden in 1994. Nog in 
deze eeuw. stel u voor ! 

Maar zelfs dat is te veel 
gevraagd ! 

611.' 
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OPGELET, 

VLAAMSE BOEREN I 

Verleden week maakten de 
landbouwersorganizaties hun 
eisen over aan de regering. 
Twee van die eisen (de twee 
enige overigens waaraan een 
direkte financiële eis gekop
peld was) komen praktisch 
uitsluitend de Waalse land
bouw ten goede : de prijs van 
de tarwe en de steun aan de 
weidestreken 

De Vlaamse boeren moeten 
uit hun ogen zien. Hun orga-
nizaties zweren bij het uni
tarisme en de solidariteit tus
sen de Vlaamse en de Waalse 
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boer. Dat is een volkomeiï 
valse en gevaarlijke politiek : 
de problemen en de noden 
van de landbouw liggen In 
Vlaanderen totaal anders dan 
in Wallonië, 

Maar telkens wanneer een 
Waalse financiële eis inge
willigd wordt, blijft er min
der geld voor de Vlaamse 
boer over. 

En de Vlaamse boer wordt 
al genoeg achteruitgestoken 
bij zijn Waalse kollega, zowel 
inzake het Landbouwfonds 
als op talloze andere gebie
den. 

De Vlaamse boeren moeten 
van hun organizaties eisen, 
dat ze de Walen zelf hun erw-
tjes laten doppen. 

NOG TER INTENTIE 

VAN DE « LIBRE » 

We vermeldden verleden 
week dat de « Libre » beweer
de dat een « overdonderende 
meerderheid » in het land te 
gen federalisme is. We hebben 
de «Libre» toen reeds wat 
cijfermateriaal en denkstof 
aan de hand gedaan We wil
len het blad nog eens een 
dienst bewijzen en vervolle
digen dus de informatie met 
nieuwe cijfers. 

Enkele maanden geleden 
werd in St Ignatius te Ant
werpen een opiniepeiling ge
houden onder de studenten, 
waarvan 12 % fransspreken-
den. 

De uitslag : 37 % tegen en 
45 % voor federalisme. En 
18 % had geen mening. 

HET WATERHOOFD 

Uit de statistieken van de 
Rijksdienst voor Maatschap
pelijke Zekerheid blijkt, dat 
41,7 % der bedienden uit gans 
het land te Brussel wordt t e 
werkgesteld. Dit ongelooflijk 
hoog cijfer wijst eens te meer 
op een der gevaarlijkste 
kernverschijnselen van het 
unitarisme : de ongehoorde 
concentratie der diensten, 
zowel openbaar als private, te 
Brussel 

Indien men zich zou be
perken tot de bedienden uit 
de officiële sector, zou het 
percentage der tewerkstelling 
te Brussel nog hoger liggen. 

T 

< 

" ' "'JltiifiiiBiii 
"''Miiiiiipiiii«iiiiii[iiiiiiiiiiiiii.iiii||iii|jllii 

»' ><Winiifiiimii|iniii{ifi|||i 
•iniHi'WHiifliiliNliniiniiiiim||fi|i|iii|jp|ini 

'iWi«|iliii)«illiflliii||piilgiiiii,l|ii^^ 
"W'<i1IWIIi|IWIIflllHllii||iiii||||||||ii|||{|ii||||||| 

i|ltlNI|lll«l(|)||||((lll|)|»ll|,|H|||«|||j|||jlll,,|,„^ 

„ «"«i»«*«im(iiii|ji|(i«|iii|ii«ii|(i|i,«J| 

Het waterhoofd groei t 1 



DE VOLKSUNIE 

5 
S C H E U R I N G 

De Standaard heeft eens te 
meer een scheuring in de 
Volksunie ontdekt. Ditmaal is 
het te Berchem (bij Antwer
pen) dat volgens het «be
drukt papier» een barst in 
onze gelederen is ontstaan. 

Het krantje schreef dat 'n 
vroegere vooraanstaande van 
de V.U. met een afzonderlijke 
lijst opkomt. Voor zover wij 
•weten is er sinds jaren en ja
ren (en sinds de tijd dat Ru-
<ii van der Paal zich buiten 
Berchem is gaan vestigen) 
maar één V.U.-vooraanstaan-
de te Berchem woonachtig 
en dat is Dr Goemans, arron
dissementeel voorzitter van de 
V.U., die voorlopig nog niet 
van plan is met een afzonder
lijke lijst tegen de Volksunie 
op te komen ! 

Z I E K T E V E R Z E K E R I N G 

V O O R D E 

Z E L F S T A N D I G E N 

Bij koninklijk besluit wordt 
de wet op de verplichte ver
zekering tegen ziekte en in-
yaliditiet, uitgebreid tot de 
zelfstandigen. Echter alleen 
voor de grote risico's, die met 
name worden genoemd. Spe
cialistische verzorging als 
radiografisch onderzoek, la
bo-onderzoek, wordt niet te
rugbetaald. Dat is een erge 
leemte. De zelfstandigen die 
nog werken, kunnen echter 
aansluiten in het vrije stel
sel dat alle ricico's dekt. 

Voor de gepensionneerden, 
weduwen en wezen is het een 
vooruitgang daar zij in het 
verplichte stelsel kosteloze 
dekking hebben voor de gro

te risico's. Voor diegenen 
wier gezondheidstoestand 
niet bijster goed is op het 
ogenblik van de aanvraag, is 
het eveneens een verbetering, 
daar zij in het verplichte 
stelsel worden aanvaard, ter
wijl het vrije stelsel hen wei
gert. Alles samen genomen 
is de nieuwe ziekteregeling 
voor de zelfstandigen, een 
eerste stap naar de verwezen
lijking van het recht op ge
zondheid voor allen, zoals wij 
dit op ons jongste kongres 
hebben vooropgezet. 

G U N S T M A A T R E G E L E N 

In een intervieuw in « De 
Standaard » betreurt de heer 
Juul van Overstraeten, sekre-
taris van het Verbond Neder
lands Onderwijs en voorzit
ter van het Kristelijk Onder
wijzersverbond Brussel, het 
feit dat de regering geweigerd 
heeft, geen gunstmaatregelen 
te treffen voor het Neder
landstalig kleuteronderwijs te 
Brussel. De heer van Over
straeten verklaart, dat gunst
maatregelen slechts een zeer 
flauwe compensatie zouden 
zijn voor het niet toepassen 
der taalwet sinds 1932. Maar 
zelfs deze flauwe kompensatie 
wordt ons niet gegund ! 

De sekretaris van het VNO 
zegde letterlijk : « Men heeft 
miljarden gespendeerd aan 
gunstmaatregelen ten bate 
van de marginale mijnen. Is 
het dan ook niet verantwoord 
dat omwille van de verstand
houding te B r u s s e l 
gunstmaatregelen worden ge
troffen voor het Nederlands 
onderwijs ? ». 

Zal Van Elslande de gema
tigde flamingant Juul van 

Overstraeten nu ook rekenen 
bij de negativistische vitters 
waarover hij het had in zijn 
11-julirede. 

En terloops : wat zit die 
adjunkt komma minister daar 
eigenlijk op Onderwijs te 
doen, als zelfs dergelijke ele
mentaire goedmakings-maat-
regelen ten bate van het Ne
derlands onderwijs te Brussel 
niet worden getroffen ? 

De man strijkt in ieder ge
val zijn ministeriële wedde op. 
Naast zijn talloze andere ver
goedingen. Dat is ook al iets ! 

« H I G H - L Ï F E » 

In het vakantiecentrum 
Hengelhoef te Houthalen ver
bleven sinds enkele tijd rui
ters van een « Association des 
groupements équestres de 
Belgique». Verleden week 
werden deze ruiterlijke frans-
sprekenden verzocht, het 
centrum te ontruimen en 
plaats te maken voor gehan
dicapte kinderen. De Brussel
se en Waalse elitemensen 
vonden er niet beter op dan 
zware beschadigingen in het 
centrum aan te brengen. Ze 
bewezen, de onsterfelijke 
etische waarden van de La
tijnse kuituur volledig onder 
de knie te hebben, o.m. door 
het verstoppen van W.C-bui-
zen, het rondstrooien van 
etensresten, het stukslaan 
van alles en nog wat. 

Na hun vertrek zag het 
centrum er uit, alsof een kud
de zwijnen er gehuisd had. 

Dat is de mentaliteit en de 
houding van de Beulemans-
elite ten overstaan van ge
handicapte kinderen. 

Het is niet overbodig, aan 

Oudsirijders (links vooraan A. VerbruggenJ droegen verleden zondag 
'geschonden Heldenhuldezerkjes naar de nieuwe toren. 

te stippen dat onze regering 
het nutt ig en nodig oordeelt, 
aan deze vereniging van 
high-lifezwijnen subsidies 
van het N.I.L.O.S. te verstrek
ken. 

Terwijl er geen geld is voor 
een hele reeks gezonde, de-
mokratische volkssporten, 
krijgen de ruiterlijke frans-
talige kapitalisten hun deel 
uit onze belastingskoek. 

We wonen in een bij uitn 
stek eksaltant sociaal land. 

D E R R I C K X 

We hebben hier verleden 
week de verklaringen aange
haald die de heer Derrickx, 
adjunkt arr.-kommissaris 
voor de Voerstreek, op 17 de

zer te Teuven tijdens de ge
meenteraadszitting zou heb
ben afgelegd. In deze verkla
ringen betreurde Derrickx 
het, te moeten optreden voor 
het inrichten van Neder
landstalig kleuteronderwijs te 
Teuven; voorts verklaarde hij, 
persoonlijk er tegen te zijn 
geweest dat de taalwet werd 
gestemd. 

Volksvertegenwoordiger dr 
Van Leemputten heeft in een 
parlementaire vraag de mi
nister van Binnenlandse Za
ken om opheldering over deze 
— zacht gezegd — eigenaar
dige verklaringen verzocht, 
alsmede om opgave van de 
maatregelen die de minister 
denkt te treffen om een her
haling ervan te voorkomen. 

YERMEYLEN, 
ZIJ MOETEN ER UIT! 
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Honderd Italiaanse Socialisten 
kómen naar Brussel 

it II 

om et deel re nemen, onder leiding von oorll). 
Oenoof e. SARAGAT, voofïlfter von de lioliooh. 
se Soclollstisehe Porti) (P.S D l.) oon de 

INTERNATIONALE 
.100 ^ RODE BETOGING 

op 6 september te Brussel, in hel room vón 
de feestelijkheden voor de viering von de 

Honderdste Verjaring van de 
Socialistische Internationale 

Porti|9«n<>f»n, houdt xondog 6 «eptember vrij, em deel ^a nemen oon 
d« INTERNATIONALE MANlFlSTATIt I 
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gen. moeten 
I zestigduizend 
letiouwd 
|les de balans 

amen we lot 
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moeten de 

hogere 
eiiidc het 
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de stijging 

dpnj^en. I n 
Jsrkopers idle 

eigenaars. 
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waterleiding 
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Jln betalen ziJ 
Ide waardevei^ 
pr. hun werken 
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clalisten gerc-' 
I een bouwpoli-
1 tot voorbeeld 
Idat laad l>et>-

pn js van de grond, maar op liet 
gebruik duaivan, zo<1al de specu
latie woidi ven>laatsl . 

^Z«c vervolg blz 6} 

nunister daartegen met klem en 
verklaart h i j dat Boeroendi, m ge
val van herbabng, niets zal nalaten 
om Kijn grondgebied te verdedigen 

(Inbel) 

100" VERJARIINIG 

SocialislisGhe Ie 

- . • ; 3 S ^ " " 

50il i? '^ ; 

hi 

-V rLV« 

GEMEENTE
VERKIEZINGEN 

VOORBEREIDING VAN 
PROVINCIALE EN WETGEVENDE 

VERKIEZINGEN 

Jaar 
VAN STRIJD 
VOORUITGANG 
EN 
OVERWINNINGEN 

.^m-Mm^fi^-

Bovenstaande knipsels komen uit 
'de socialistische krant «De Volks
gazet», waaraan o.a. ook meewerkt 
de ondervoorzitter van de B.S.P. 

Zij bewijzen : ten eerste dat de 
'honderdste verjaring van de socialis-
itische Internationale ingericht wordt 
ter voorbereiding van de gemeente
verkiezingen. Ten tweede : dat op 
deze dus xiitgesprokeA politieke bij

eenkomst buitenlanders aanwezig 
zullen zijn. 

Volksvertegenwoordiger dr R. Van 
Leemputten heeft zich tot de minister 
van Justitie gewend met volgende 
parlementaire vraag : «Ik verneem 
uit de socialistische pers enerzijds 
dat de «Honderdste verjaardag van 
de Socialistische Internationale » de 
«voorbereiding van provinciale en 

wetgevende verkiezingen » is; dus een 
uitgesproken politieke manifestatie 
(cfr. «Volksgazet» van 19.8.64). An
derzijds wordt de aanwezigheid van 
buitenlanders op deze politieke ma
nifestatie en aansluitende vergade
ring in het vooruitzicht gesteld. 

Aangezien het deelnemen aan een 
politieke vergadering onverenigbaar 
is met het statuut van vreemdeling > 

(cfr. uw antwoord inzake het spreek-r 
verbod dr P.C. Paardekooper), ware 
het me aangenaam van de heer mi
nister te mogen vernemen welke 
maatregelen hij denkt te treffen om 
aan de buitenlandse delegaties op de 
« Honderdste verjaardag der socialis
tische Internationale » eenzelfde be
handeling als voor dr P.C. Paarde-
I^ooper Toor te behouden >. 
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' Van El.slande : allo^ in o' i le? 

VAN E L S L A N O E 

Het wordt stilaan tijd dat 
we eens aan Van Elslande 
vragen, waar de uitvoerings
besluiten in verband met de 

' taalwet in het onderwijs 
blijven. 

De taalwet is al meer dan 
een jaar oud en op het Mi-

I nisterie van Onderwijs zitten 
I er twee ministers. Of toch een 
I hele minister en een halve 
' edjunkt komma minister. In 
ieder geval volk genoeg, maar 
blijkbaar toch te weinig om 

I te zorgen voor een toepassing 
I van de taalwet aan het begin 
, .van het nieuwe schooljaar. 
I Renaat zal ons onze vraag 
natuurlijk zeer kwalijk ne-

' men, want op elf juli jongst-
I leden heeft de koorknaap voor 
I radio en TV eens en voor al-
! tijd vastgelegd dat «a lies in 
i orde is» en dat iedere mal-
I kontente Vlaming een « ne-
gativistische vitter » is. 

IBIERPRIJS 
I 

I Hadden de brouwers de 
eaak beter overlegd, ze zou
den nog twee maand gewacht 

I hebben om de minister van 
ekonomische zaken te vragen 
om een verhoging van de 
bierprijs. 

\ De minister is ook niet zot! 

^''•x de bierprijs verhogen ze-
k r, vlak voor de gemeente-

rkiezingen, en zodoende 
hzelf en de partij bloot-
ïllen aan het wraakzuchtig 

k mmentaar van alle tap-
k sthangers ! 

Die opslag is voor na de 
rkiezingen, jongens. Dan 

voelt de minister zich wat 
meer buiten schot. 

STARFIGHTER 

Vorige week verongelukte 
een van Belgie's beste piloten 
tijdens een testvlucht met 'n 
jachttoestel Starfighter van 
de Luchtmacht. Dat was het 
derde ongeval met vliegtuigen 
van dat type op een maand 
tijd. 

Starfighters staan regel
matig op de ramplijst van het 
Duits luchtleger. In Amerika 
werden de toestellen reeds 
afgeschreven. Over de aan
koop ervan werd in ons par
lement veel, maar praktisch 
nooit ten gronde gedebateerd. 

De aanschaffing van de 
Starfighter zal ons veel meer 
kosten dan oorspronkelijk 
werd geraamd. Men voorzag 
eerst een kostprijs van 60 
miljoen per stuk; later liep 
die op tot om en nabij 100 
miljoen. 

Gelet op de huidige blik
semsnelle evolutie van de 
luchtbewapening zal de Star
fighter reeds verouderd zijn 
wanneer de leveringen nog 
lopen. 

Dat heeft onze regering niet 
belet, miljarden te besteden 
aan deze vliegende doodskis
ten. In afwachting dat de 
toestellen na enkele tientallen 
uren vlucht van de hand ge
daan worden aan de prijs 
van een tweedehands-Volks-
wagen. Gelijk het enkele 
maanden geleden gebeurde 
met het toenmalige Britse 
jachtvliegtuigtype van onze 
luchtmacht... 

MAAK ER «ONS» BLAD VAN 
O ja, wij weten het ook : er is nog heel wat op ons blad aan 

te merken. Eén ding staat echter vast : qua vormgeving en 

illustratie is het er stukken op vooruit gegaan. En in deze 

vooruitgang heeft een hele reeks lezers flink de hand gehad. 

Enkele maanden geleden 
deden we een paar maal een 
oproep om ons foto's op te 
sturen. Een aantal lezers heb
ben aan deze oproep gevolg 
gegeven, bij zoverre dat nog 
elke week een paar kiekjes 
de redaktie komen ingewaaid. 

Aan deze lezers is de voor
uitgang van ons blad goed
deels te danken. 

Een voorbeeld ? Een lezer 
uit de Rupelstreek stuurde 
ons een reeks landschapsfo
to's die hijzelf < helemaal 
niet bijzonder en uitgespro
ken liefhebberswerk » noem
de. Met een van die foto's 
hebben we een prachtige 
eerste bladzijde kunnen rea-
lizeren; enkele andere ver
schenen als illustratie bij ar 
tikels. We ontvingen van on
ze liefhebber-fotograaf na 
dien een geestdriftige brief : 
«Ik wist niet dat mijn foto's 
zo goed van pas zouden ko
men. Uit Brugge, Moorsel, 
Antwerpen en van op andere 
plaatsen ontvingen we echte 
prachtfoto's. Uit Kester 
stuurde men ons een indruk
wekkende reeks in verband 
met de Vlaamse beweging; 
we hebben daar herhaaldelijk 
uit geput voor onze reporta
ge-reeks « Uit het dossier der 
Vlaamse beweging » 

Maar nu is het hoog tijd 
dat we nog eens een oproep 
tot al onze lezers doen : stuur 
ons foto's. Iedereen heeft 
thuis zo'n doos staan, waar
in kiekjes liggen die hij eigen

lijk best zou kunnen missen. 
Bij ons zijn ze niet alleen van 
har te welkom; ze zijn er 
broodnodig. 

Het mogen, maar het hoe
ven geen meesterwerken te 
zijn. Alle onderwerpen (land

schappen, aktualiteit, stads* 
zichten, kinderen, dieren, 
enz...) kunnen ^ e gebruikenj 
zelfs het schijnbaar ihinj^ 
aangewezen kiekje komi 
vroeg o£ laat nog wel een» 
van pas. 

Laat ons samen van ^ 
blad «ons» blad maken 9 
help ons aan illustratiema^ 
teriaal. 

Duik eens in die fotodoos 
en stuur ons op wat u kunfl 
missen. Doe het nu, anders 
wordt het allicht vergeten. 
Vergeet het adres van de re* 
daktie niet : Volksunie, Du-
puislaan 110, Anderlecht. 
En danke !. i 

•iiiiïj»,, ;ilK!!liiii!l,i!iiiifc,i.i,.i: '"lllHimilOti «aiii» 

Een der ta l loze foto's die-I«izei-s ons o p s t n n r d e n . ^ 

NATIONALISTISCHE DOORKRUISING 

Onder dezelfde titel schreef Walter 
Luyten vorige week in ons blad een 
artikel, waarin hij betoogde dat het 
kommunistische regime in Joego-Slavië 
er niet in geslaagd i.s de nationale tegen
stellingen tussen Kroaten, Slovenen, 
Serven, Bosniërs en Macedoniërs weg te 
vlakken. Deze « nationalistische door
kruising 2> is niet alleen in Joego-Slavië, 
maar in gans het konniniunistisch blok 
•waar te nemen, hoeveel moeite men zich 
ook heeft gegeven om ze te verbergen. 

Als voorbeeld zullen we eerst Albanië 
noemen. Wie de sleutel tot de Albanese 
politiek gaat zoeken in iodeologische dis
puten als gevolg van de Russische desta-
linizatie, komt er niet ; het draaipunt van 
de Albanese buitenlandse politiek is de 
< nationalistische doorkruising ». Het 
sterk eigengereide en zelfbewuste Allja-
nese bergvolk heeft twee « erfvijanden » 
die het beurtelings hebben trachten op 
te slokken : Italië en Joego-Slavië. De 
verdedigingsrefleks tegenover Joego-
Slavië bepaalt de « ideologische » hou
ding der Albanese kommunisten. Toen 
einde der veertiger jaren de breuk tus
sen Belgrado en Moskou kwam, gingen 
de Albanezen zwaar aanleunen bij het 
Moskouse stalinisme : daar immers lag 
de bondgenoot en de waarborg voor de 
Albanese onafhankelijkheid. De destali-
nizatie en het herstel van de belrek
kingen tussen Moskou en Belgrado zagen 
ze met lede ogen ; van zodra ze de kans 
hadden, zochten ze zich een andere 
garant \oor hun nationalistische onaf-
hankelijkheidswil. Ze %onden hem in 

China. Het uitbalanceren der tegenstel
lingen in het kommunistische kamp door 
de Albanezen wordt plots een voor de 
hand liggende politiek, wanneer men 
haar benadert vanuit de overtuiging dat 
ook het kommunistiscli kamp « nationa
listisch doorkruist > wordt. Er zijn trou
wens nog talloze andere voorbeelden. 

Het is wel geen toeval, dat overal in de 
Oosteuropese satellietlanden de generatie 
der in Moskouse emigratie gevormde 
kommunisten tijdens de deslalinizatie 
van de macht werd verdrongen en opge
volgd door jongere kommunisten die hun 
sporen hadden verdiend in het binnen
lands verzet, de eigen « nationale op
stand » tegen de Duitse bezetting. 

Het vervangen van de oude Kremlin-
garde door nieuwe, in en door het land 
zelve gevormde leiders, ging soms ge
paard met spektakulaire uitingen van 
russofobisch nationalisme. Toen in 1906 
te Posen in Polen de arbeiders in op
stand kwamen, eisten ze : « gedaan met 
de sovjetbezetting ». En de pas uit de 
gevangenis ontslagen « nationalistische 
deviationist » Gomoelka verklaarde : 
« De Russen mogen ons land niet als een 
zestiende Sovjetrepubliek beschouwen ». 

In Hongarije verliep het scenario, on
danks de brutale onderdrukking van de 
opstand door de Russen, op ongeveer 
dezelfde wijze. Nadat Rusland zijn 
belangen door de interventie had vrijge
steld, kon het toch niet verder tegen de 
stroom oproeien en aanvaardde het, dat 
de pas uit de gevangenis ontslagen Janos 
Kadar - die een belangrijk aandeel in de 

opstand had gehad - de leiding van het 
land in handen nam. Kadar was als 
leider van een satellietland een onge
hoorde innovatie : hij spreekt geen 
woord Russisch. 

Sterker nog valt een « nationalistische 
doorkruising > waar te nemen in Roe
menië ; Walter Luyten heeft daar vorige 
week trouwens reeds op gewezen. Ten 
tijde van de Kuba-krizis twee jaar gele
den liet de regering van Boekarest te 
Washington navragen of de Verenigde 
Staten bereid waren, in geval van oorlog 
de neutraliteit van Roemenië te erken
nen ! Het land heeft zich nooit verzoend 
met de door Rusland opgelegde ekono
mische politiek in Comecon-verband; 
wel integendeel knoopte het zo vlug 
mogelijk banden aan met het Westen en 
laat het zich - in tegenstelling met de 
Russische wens, dat Roemenië land-
bouwland zou blijven - door de V.S., 
Frankrijk en West-Duitsland helpen bij 
de opbouw van een zwaar-induslrie, 
waarborg voor meer ekonomische en dus 
ook politieke zelfstandigheid t.o.v. de 
Sovjet-Unie. Sterker nog, de russofobie 
heeft in Roemenië reeds aanleiding 
gegeven tot maatregelen die men elders 
<< rassistisch » zou noemen : alle offi
cieren, die na 1945 met een Russische 
huwden, moesten het leger verlaten of 
zich laten scheiden. 

De recente ontmoeting tussen de l^oe-
meense ministerprezident en prezident 
De Gaulle toont duidelijk aan, dat de 
« nationalistische doorkruising » zo sterk 
is dat de satellietlanden terugkeren naar 
een buitenlandse politiek \an allianties 
zoals die bestonden vóór de kommunis
tische era. De as Boekarest-Parijs be
stond reeds ten tijde ^an de Kleine 
Entente. 

Men hoeft zich geen illuzies te maken : 
de reusachtige gebiedsroof die Rusland 
na de oorlog ten nadele van Roemenië 
heeft bedreven, wordt ook onder een 
kommunistiscb regime niet zo licht \er-
geten 1 

Het aanknopen bij oude allianties en 
het hernieuwen van vroegere partner
banden was ook duidelijk waarneembaar 
tijdens en na de Hongaarse opstand. Deze 
opstand die - men vergete het niet I • 
in zijn eerste instantie toch een « nation 
naal-kommunistische » opstand was, 
inspireerde zich sterk aan het neutrali-
teitsstatuut van Oostenrijk. Bestgoed van 
de Habsburgse tijd ? 

Wanneer men vaststelt, dat onder alle 
satellietlanden wellicht Bulgarije het 
trouwst en het dichtst bij Rusland staat, 
dan is daarvoor de ideologische verkla-» 
ring ook onvolledig en gebrekkig. Bul
garije is steeds op Rusland geaxeerd 
geweest, ook lang voor het kommunisme, 
omdat de Russen het land einde der 
vorige eeuw bevrijd hebben van de 
Turkse bezetting. Deze traditionele goede 
verstandhouding tussen Moskou en Sofia 
werd behouden, o.m. ook omdat Bulgarije 
na de oorlog van de Russen een stuk 
IXoemepns grondgebied ten geschenke 
kreeg. 

Zo is het kommunistiscb blok in Oost-
Europa veel minder monolitisch dan men 
zou denken. Zo weinig monolitisch, dat 
De GauUe onlangs kon zeggen : « Er, 
bestaat geen kommunistiscb blok meer ; 
er bestaan alleen nog kommunistische 
landen ». Gelijk alle generalizerende ver
klaringen, is ook deze met een korreltje 
zout te nemen. 

In ieder geval is de « nationalistische 
doorkruising J> iedere dag sterker waar 
te nemen. Vader Marx zal wel nooit 
gedroomd hebben, dat zijn discipelen 
zich zo « burgerlijk » zouden vergalop
peren. 

Hoe kan het ook anders ? Een gezond 
nationalisme, ontdaan van de overdrij
vingen en uitspattingen die ook alle 
andere -ismen aankleven, behoort tot de 
natuurlijke orde der dingen, tot de 
onoverkomelijke erkenning van een 
eigenheid die wezenlijk en nooit te 
loochenen is. 

Toon \an Overstraeten. 
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LICHTBAKEN OP DE TOEKOMST ? 
iWe worden er ieder jaar door getroffen... en soms ontroerd, door die kale of 
grijze schedels van de oude getrouwen, die de avond van het leven en een 
periode van strijd en vooral van niet vervulde wensen en eisen achter zich 
hebben; door de oudste komiteeleden en de grijzaards op de voorbehouden 
plaatsen, verleden jaar door een veldje regenschermen verborgen, dit jaar 
door een milde zon overgoten. We hebben ze nooit anders gezien en zijn 
reeds met hun ouderdom vertrouwd, zo zelfs dat we vergeten, dat 50 jaar 
geleden, toen de eerste wereldbrand uitbrak, zij krachtige jongemannen wa
ren, die als jongeren de bloedige bladzijden van de geschiedenis der front
beweging hebben geschreven. Uit die jongeren zijn de IJzerbedevaarten ge
groeid en op hun levensavond zien zij ieder jaar nieuwe jongeren naar 
Diksmuide komen, die anders zijn dan zij, maar ook jong. 

opgeleid geworden. Fons Roeck, de 
V V.K S -leider die, toen wijzelf in 
scouting stonden, steeds het Vlaams 
radikalisme m de jeugdbeweging 
heeft voorgestaan, was de waarachti
ge tolk van de huidige jeugdige gene
ratie. Zijn taal was niet erg lyrisch 
en toch heeft ze het bij ons «gedaan». 
Aan een uitgeholde romantische fla-
mingantische zoethouderlj, die na de 
oorlog in vele jeugdorganisaties 
schering en inslag was, als afleiding 
om de jongeren van een <ekstremis-
tisch avontuur» als het AKVS en an
dere radikale jeugdbewegingsvormen 
weg te houden hebben wij inderdaad 
niets gehad. 
De vlucht uit de jeugdbeweging door 
een groot deel der huidige jongeren 
is trouwens voor een groot deel daar
aan te wijten. Maar intussen neigen 
de jongeren er ook naar het kind met 
het badwater weg te gooien. 

« We stellen vast dat in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd een te groot deel 
van de jeugd afwezig blijft! > be
toogde de spreker namens de jeugd. 
« Vele jongeren hebben de brui gege
ven aan wat zij noemen : een uitge
holde vorm van Vlaamse beweging^ 
een overvloed van ronkende leuzen, 
vlaggen en stoeten, moties en opeo 

Z.E.H Aloïs De Mayer. 

Dit speelde door ons hoofd, toen 
wij zondagnamiddag terug huis
waarts reden en slierten fietsen met 
kleur en jeugd de weg naar het bin
nenland aanwezen. Jongens en meis
jes zonder uniformen en zonder 
slaapogen : de vooravondkermis doet 
het lang niet meer ! Ieder jaar een 
nieuwe aanvoer, generaties die elkaar 
opvolgen. Beantwoorden zij aan een 
Vlaamse refleks, aan een familiale 
ftraditie ? Moeilijk te zeggen. De IJzer 
en het IJzerkruis met zijn dramati
sche geschiedenis kennen zij niet 
meer, de namen van de IJzerhelden 
zijn hen nauwelijks nog bekend, over 
de strafkampen van de Fresnes en Au-
vours, de open Frontbneven en de 
Frontbeweging weten ze met moeite 
iets. Doch ze zijn er. Komen ze luis
teren of belijden, kijken of verbroede
ren ? Wie zal het ons zeggen ? Doch 
ze bewijzen dat de IJzerbedevaart in 
het Vlaamse land een stevige traditie 
Is geworden, die op het programma 
voorkomt van elke Vlamsgezinde fa
milie en daardoor haar bestendig 
sukses beveiligd ziet voor de toekomst. 

DE WERELD VERANDERD ? 

Doch die jeugd denkt en reageert 
anders. Ze heeft het bedrog ontmas
kerd van de valse profeten, die de 
vorm als inhoud voorstelden, die met 
leuzen als «internationalisme en 
europeanisme » het « flamingantisme 
en nationalisme» als hol woordge-
kraam en voorbijgestreefd romantis
me hebben willen doen doorgaan, en 
se voelt dat ze wordt bedrogen Daar
om staat ze meer skeptiscb dan de 
vorige generaties, door dewelke ze is 

brieven marsen zonder positief re
sultaat enz. enz. » betoogde Roeck en 
hl] sloeg de nagel op de kop, Hoe 
lang hebben sommigen de inhouds
volle Vlaamse manifestaties als de 
bedevaart niet voorgesteld als brave, 
ja bijna folkloristische manifestaties 
zonder revolutionair elan en zonder 
politieke zending in de ruime zin van 
het woord ? Hoelang heeft men niet 
met vlaggen gezwaaid en met sim-
bolen geschermd die men zelfs van 
hun inhoud had ontdaan ? Hoelang 
heeft men niet tot « kalmte en waar
digheid » aangemaand en daarbij 
strijdbaarheid en daadkracht wegge
nomen ? Dat hebben velen aangevoeld 
en zij zijn daarom aan de kant gaan 
staan. Doch dat is geen reden tot 
blijvende afzijdigheid De Vlaamse 
Beweging is geen versleten negen-
tiendeeuws verschijnsel van een dood 
nationalisme ! Het is harde werke
lijkheid, onze toekomst die op het 
spel staat. Wars van die uitgeholde 

^ 4 ^ 

vormgeving, of hoe men het ooï 
noemen mag, Kan oe Vlaamse jeugd 
haar bijdrage leveren. En vermits men 
graag spreekt van moderne en nuch
tere zakelijkheid en planning, laait 
die bijdrage dan ook zo zijn Mis
schien lijken die woorden vooi velen 
vlak, doch wij hechten er oelang aan. 
In de jeugd-en studentenbeweging 
hebben we maar al te vaak gezien, 
dat ronkende woorden en holle slag
zinnen het deden bij hen die het fla
mingantisme als een modeverschijn
sel aanzagen wat tot weinig konse-
kwenties leidde doch achteraf, eens 
de maatschappehjke positie verwor
ven overboord werd gegooid als eeri 
last die men in het < volle en werke
lijke » leven niet meeneemt Dat men 
nu uit eerlijke schaamte na de inhoud 
kapot gemaakt te hebben, nu ook de 
vormen weggooit, bewijst dat de vorm 
zonder de inhoud niet aantrekl 
Roeck legt zich daarbH echter nlefl 

(vervolg blz. 10); 
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iWanneer dit nummer In 'de Kussen Icomt zei Keï, 

haast dag op dag, een jaar geleden zijn dat de 

S^astlegging van de taalgrens definitief van kracht 

werd. De Voerstreek werd toen wettelijk bij 

Vlaanderen gevoegd. In die dagen hebben wij 

de aandacht gevestigd — door een reportage van 

ïoeristische, geschiedkundige en volkskundige 

ïiard — op de rest van Overmaas dat tegen alle 

jredeljjkheid in, niet bij Vlaanderen gevoegd werd 

maar verder ten prooi bleef van een ongehoorde 

yerfransingsdruk. Vandaag willen wij nogmaals 

3e belangstelHng van onze lezers leiden naar die 

gewesten. 

PLAT-DIETSE STREEK 
DE PLAT-DiETSE STREEK 

Het gewest dat met die naam wordt 
aangeduid omvat de gemeenten Sip-
penaken, Homburg, Montzen, Mores-
net, Hendrik-Kapelle, Welkenraat, 
Balen, Membach en Gemmenich. 
Sommigen rekenen ook Kelmis tot de 
Plat-Dietse streek hoewel de kultuur-
itaal er eigenlijk Duits is omdat deze 
plaats lange tijd tot Duitsland be-
boorde en zelfs gedurende een korte
re periode onder Duits-Belgisch ge
meenschappelijk bestuur stond. 
iWaarom ook Aubel niet tot de Plat-
Dietse streek gerekend wordt is voor 
velen een raadsel Ook hier wordt im
mers door de bewoners haast yitslui-
Jend het Platdietse dialekt gesproken. 

Zoals men uit de kaart kan opma
ken ligt het gewest- geprangd tussen 
de Voerstreek, de Duitstalige streek 
rond Eupen, Wallonië en raakt zij 
slechts aan de uiterste noordpunt te
gen de Nederlandse grens. 

WAT IS PLAT-DIETS * 
Het dialekt dat in Overmaas (Voer

streek, Platdietse streek, gebied van 
Aubel en Duitstalige gebieden rond 
Eupen) gesproken wordt, is een Ger
maans dialekt dat de overgang vormt 
tussen het Nederlands en het Duits, 

/ 

Het Is tevens een band tussen de 
bewoners van de Plat-Dietse streek, 
van de Voerstreek, van de Duitstalige 
gemeenten rond Eupen en zelfs van 
het Rijnland, althans dat gedeelte 
dat juist over de grens gelegen is, 
Tipisch is in dit verband de uitspraak 
van een boer die ons vertelde dat hij 
evengoed naar de vroegmarkt kon 
gaan in Aken als in eigen streek, de 
boeren en handelaas die er komen 
spreken nagenoeg dezelfde gewest-
spraak als hij. Een andere Inwoner 
van een der Plat-Dietse gemeenten 
vertelde ons ook dat hij zonder 

ches» (tegen de moffen) Hetzelfde 
gebeurde bij de doeaniers, de rijks-< 
wacht, de openbare besturen en 
langzaam maar zeker ook in de ker-< 
ken. De eerste volkstelling (gepaard 
aan een talentelling) na de wereld-* 
oorlog 14-18, liet de gevolgen zien,, 
vooral voor het Nederlands waartegen 
de franskiljons het voornamelijlB 
gemunt hadden. 

de kultuurtaal In deze gebieden haast 
overal het Nederlands. Na 1830 werd 
onze taal echter meer en meer ver
vangen door het Duits. Vooral toen 
in 1839 Nederlands Limburg werd 
afgescheiden, bracht dit met zich dat 
de streek als het ware een eiland 
werd en kende het Nederlands als 
kultuurtaal grote achteruitgang, zo
danig zelfs dat vlak voor de eerste 
wereldoorlog het Duits nagenoeg de 
kultuurtaal bij uitstek was geworden. 
Dit wil evenwel niet zeggen dat het 
Plat-Diets verdween, integendeel, 
werd het Duits de taal van school, 

NA 
DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Tijdens de tweede wereldoorlog 
werd beoogd de Plat-Dietse streek b i | 
Duitsland in te lijven, wat niet in de 
smaak viel van de bewoners en wafl 
de verfransers nadien nog meer stoB 
gaf voor hun hetze Zij voerden hun 
propaganda nu in een echte weer-
stands-sfeer. Het Frans werd de (op
gedrongen) kultuurtaal en er onti 
stond een ware kolonisering. Met de 

EEN JAAR GELEDEN WERD DE TAALGRENS VERKEERD AFGEBAKEND 

moeite het Kölsch van de Keulenaars 
kan verstaan zonder dat hij Duits 
geleerd heeft. 

GESCHIEDENIS 
Overmaas en de Plat-Dietse streek 

vooral, heeft een zeer woelige ge
schiedenis achter de rug Tot in het 
begin van de negentiende eeuw was 

v 

Het voetstuk van een kapelletje, gelegen op het grondgebied van Aubel en gebouwd 
in de 19e eeuw draagt een Nederlands opschrift. Aubel kan - gezien het dialekt 
dat de meeste bewoners er spreken, gerekend worden tot de Plat-Dietse streelj. 

kerk en gemeentehuis, dan bleef de 
bevolking in de gewone handel en 
wandel onveranderd het Plat-Dietse 
(dus Nederlandse) dialekt spreken. 

NA 

DE EERSTE WERELDOORLOG 

De eerste wereldoorlog bracht een 
grote verandering en berokkende het 
Duits veel schade. Er was een echte 
haat ontstaan tegen het Duits en de 
Duitsers Men heeft ons de voornaam
ste oorzaak hiervan verteld : de Duit
se beambten (als politie, doeaniers 
e a ) die even voor en ook tijdens de 
wereldoorlog naar de grensstrook 
werden gestuurd, waren rasechte 
Pruisen, echte fanatiekelingen die het 
gebied langs de grens moesten ver-
pruisen Zij traden dusdanig op dat 
zij zich de haat van de mensen uit 
geheel de streek — zowei deze van de 
Belgische als van üe Duitse zijde van 
de grens — op de nek haalden. Deze 
haat — na de eerste wereldoorlog zeer 
sterk opgedreven door de franskil
jons — uitte zich nadien tegen al wat 
Duits was en dus ook tegen de taal 

Stelselmatig werden de scholen be
volkt met Walen of met Luksembur-
gers, die weliswaar een voor de be
woners onverstaanbaar Duits dialekt 
spraken, maar zich in de school be
dienden van een taaltje dat naar het 
Frans zweemde De onderwiistaal m 
de scholen werd dus het Frans en de 
onderwijzers werden de voornaamste 
propagandisten van de verfransing, 
dit onder de leuze «contre les bo-

hulp van overheidswege, die uiter-* 
aard (omdat de Plat-Dietse streek m 
Wallonië, in de Waalse provincie Lullc 
ligt) Waals is. Het was na 1945 maar ' 
een kleinigheid om de belangrijkste 
posten op de gemeentehuizen, de 
postkantoren en andere openbare 
diensten, in handen te geven van in* 
gevoerde Walen, Het onderwijs werd 
nu helemaal volgestoken met Frans
talige leerkrachten ook al verstondei* 
de leerlingen geen jota Frans. Men 
kan zich de achterstand op pedago^ 
gisch gebied van de schoolgangers 
indenken. Jongelui vertelden ons hoe 
zij het eerste onderwijs (tijdens de 
oorlog toen alles weer Duits gewor-» 
den was) in het Duits ontvingen een 
taal die zij gezien hun dialekt nog 
enigzins gemakkelijk beheersten. 
Plotseling kwam dan het Franstalig 
onderwijs met al de gevolgen hier
aan verbonden : kinderen die seen 
woord snappen van hetgeen onder
wezen wordt, die ten achter geraken 
op velerlei gebied en ten slotte aan 
hun lot worden overgelaten en de 
tpekomst die hen normaal was weg
gelegd moeten laten varen Kinderen 
ook die thuis tegen hun Plat-Diets. 
sprekende ouders zich slechts kunnen 
uitdrukken in een mondvol Frans, 
het Frans van een « Spaansspreken
de koe» zoals een intellektueel hefl 
kenschetsend uitdrukte ! 

KOLONISERIWG 
De vermtte franskiljons, een klei

ne ingevoerde minderheid, deden hun 
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werk grondig. Zij kregen alles Iri 
handen, ook de gemeentehuizen waar 
de besturen gewillige lakeien van de 
verfransers werden. De s t raa tnaam
borden, de verkeersaanduidingen en 
de plaatsnamen werden verfranst : 
KeLmis werd La Calamine, Hendrik-
Kapelle werd Henri-Chapelle enz... 
iNamen van rivieren en bezienswaar
digheden (de toponomie in de Plat-
Dietse streek is Nederlands) werden 
iVerknoeid. Het toerisme dat nochtans 
In dit gebied enorme mogelijkheden 
zou bieden, werd nooit gepropageerd, 
•waarschijnlijk uit schrik teveel Ne
derlandssprekenden te krijgen. Geen 
iBnkele Plat-Dietser kan nog in zijn 
IBigen taal terecht bij de openbare 
diensten, het is al Frans geworden 
wa t de klok slaat. Wie het toch waagt 
t e protesteren tegen deze toestand 
wordt uitgekreten voor 'n Duitsgezin
de, een boche, een zwarte... 

Zelfs pastoors schrokken er niet 
•voor terug sommigen die een Vlaamse 
k r a n t thuisbesteld kregen te bedrei
gen. Tot het arsenaal van deze be
dreigingen behoort het aanleggen 
ivan zwarte lijsten, verdachtmakingen 
en besmeuren van huisgevels met 
tiakenkruisen, van aldiegenen die tot 
iVlaamse organizaties behoorden of 
er iets mee te maken hadden (o.m. 
jtnet het vroeger bestaande Davids-
fonds). 

Een Vlaamsgezinde Plat-Dietser 
Vertelde ons dat men tot 17 maal toe 
de banden van zijn wagen had door
gesneden, dat men uiteindelijk zijn 
motor had kapotgemaakt en hij de 
wagen als oud-ijzer heeft moeten 
jrerkopen. 

De eenvoudige bewoners moeten 
toiet hun administratieve formalitei
ten als belastingstarieven, akten enz... 
bij de Franstaligen terecht en staan 
aldus bloot aan een onweerstaanbare 
druk. Sommigen — die zich niet neer
legden bij de toestand hebben ons 
iverteld dat er zelfs met hun belas
tingen werd geknoeid ! Men maakt 
aldus met allerlei middelen de mensen 
wijs dat zij het Frans nodig hebben, 
men verwijst naar de school waar het 
onderwijs in hèt Frans gebeurt en 
zegt dat de ouders tegen hun kinde
ren Frans moeten spreken thuis, men 
iverwijst naar de afgestudeerden die 
slechts een betrekking kunnen heb
ben te Verviers en op voorwaarde dat 
zij in het Frans onderricht gekregen 
bebben. Dit argument wordt dan weer 
dubbel onderstreept door het feit da t 
de openbare dleasten verfranst wer* 
den. Zo blijft de kringloop bestaan. 

loze arbeiders uit de Plat-Dietse 
streek een betrekking vinden, even
eens in het Frans. Voor de oorlog 
vertrokken iedere dag twee zeer lan
ge treinen met arbeiders naar Aken, 
waar zij met hun dialekt, of het op 
school geleerde Duits zeer goed t e 
recht kwamen. Deze verbindingen 
werden afgebroken. Een ander voor
beeld : verleden jaar wilde een privé-
onderneming een autobus inleggen 
naar Eupen dat op twaalf kilometer 
van Hendrik-Kapelle ligt en waar 
zeer goede werkgelegenheid te vinden 
is. Senator Morreau zegde dat de ar
beiders maar naar Verviers moesten 
blijven gaan en dat ze met de Duit
sers van Eupen niets te maken had
den ! Verviers ligt op 22 km van 
Hendrik-Kapelle maar een werka-
bonnement kost slechts 64 fr., waar 
eenzelfde kaart voor Eupen (12 km. 
nota bene) er 92 kost. Een ander 
voorbeeld : er is een privé-bus die 
een regelmatige verbinding tot stand 
brengt tussen Eupen-Herbestal-Wel-
kenraat en de grens van Hendrik-
Kapelle. De bus wacht daar op twee 
kilometer van het centrum minstens 
twintig minuten. Een tijd geleden 
ging men met een Intekenlijst rond 
en verzamelde men een overvloed van 
handtekeningen onder een verzoek
schrift waarin de vraag vervat was 
deze bus door te laten rijden tot in 
de kom van Hendrik-Kapelle. Dit 
verzoekschrift werd eenvoudigweg 
geweigerd door de burgemeester ! 

DE KERK 

Wij spraken een onderpastoor te 
Bleiberg. De man verstond het Neder
lands tamelijk goed en sprak zelfs 
hier en daar een woord hoewel hij 
een Waal is. Hij bekende ons dat de 
taal van de ouderen in de biecht
stoel vooral het Plat-Diets is, dat 
hij slechts verstond doordat hij Ne
derlands had geleerd. Zo is dat over
al hetzelfde : de mensen die boven 
de veertig zijn verstaan geen Frans, 
zij spreken slechts hun dialekt. Dit 

« Bonjour messieurs » zegden deze boeren uit de Plat-Dietse streek toen zij on» 
begroetten. Even later spraken-wij met hen Nederlands en zij hun eigen taal ^ 

het Plat-Diets. 

de streek zelf, te benoemen. Dit Is 
nochtans tegen alle logica in want de 
meeste kerkgangers verstaan slechts 
Plat-Diets, Nederlands of Duits. Het 
beste bewijs daarvan is wel dat vroe
ger de gezangen in het Duits met 
veel overtuiging werden meegezongen 
en dat thans nauwelijks iets gehoord 
wordt wanneer er in het Frans een 
lied wordt uitgevoerd bestemd voor 

bleven is, zijn er te Hendrik-Kapelle 
70 t.h. Plat-Dietse«s, 17 t.h. Walen (ge
vestigd In het Waals kwartier) en 8 
%.h. Duitssprekenden. Te Membach. 
zijn er tamelijk veel Duitssprekenden» 
zowat 20 t.h., tegenover 15 t.h. Walen 
en 65 t.h. Plat-Dietsers. Ook te Kei-
mis zijn er veel Duitssprekenden (13 
t.h.) tegenover slechts 4 t.h. ingewe
ken Walen en een groot getal Pla t -

IS ZIJ NU VOORGOED EEN WAALSE KOLONIE? 

TEWERKSTELLING 

Want een van de grote middelen 
,van de verfransers is de tewerkstel
ling. Op een zeer handige wijze heeft 
men het gedaan gekregen dat men 
deze kon kanalizeren in de gewenste 
richting. Zo naar het reusachtige be
drijf, gevormd door het spoorwegsta
tion van Montzen, een van de 
grootsten in het land, waar alles 
iFrans is. Zo naar Verviers waar tal-

neemt niet weg dat In de kerken In 
het Frans wordt gepreekt; slechts de 
vroegmis (meestal te 6 uur 30) is in 
het Duits en de voornaamste aan
kondigingen (vooral deze die zaad in 
het bakje brengen) worden in de an 
dere missen ook in het Duits gedaan. 
Hoewel de kerk lange tijd bleef stand 
houden tegen de verfransing kwam 
hierin grote verandering toen het 
bisdom ophield Duitstalige priesters 
of priesters die afkomstig waren uit 
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Dorpszicht van Remersdaal in de Voerstreek. Remersdaal hoorde tot in 1852 bij 
Homburg, dat in de Plat-Dietse streek ligt en even Vlaams is als Remersdaal. 

iToch blijven Homburg en de andere gemeenten van de Plat-Dietse streek - tegen 
alle redelijkheid ia - bij Wallonië J 

de kerkgemeente. Een priester die 
godsdienstonderricht geeft in een van 
de dorpen vertelde ons trouwens 
ronduit dat ook de jeugd niet veel 
snapt van het Franstalig cathechls-
mus-onderwijs : zij beschikken alles 
bijeen slechts over een tweehonderd 
woorden ! Dat de primitiefste neger
stammen er rond de driehonderd 
hebben is wel het meest sprekende 
bewijs voor het onzinnige van het 
Franstalig onderricht. 

PLAT-DIETS 
BLIJFT MEERDERHEIDSTAAL 

De talentelling werd hier op de 
meest flagrante wijze vervalst. Ze 
werd gedaan onder de kreet : « Wilt 
gij dat de Duitsers terugkeren ? ». En 
toen de talentelling werd afgeschaft 
werd er 's nachts op de monumenten 
van de gesneuvelden gekalkt dat de 
verkozenen « de helden die optrokken 
tegen de Duitsers hadden verraden !». 

Ondanks al deze verwikkelingen en 
ondanks alle mogelijk drukkingsmid-
delen zijn de bewoners van de Plat-
Dietse gemeenten echter hun Neder
lands dialekt blijven spreken Te Ba
len zijn er volgens juiste gegevens 
minstens 63 t.h. Platdietsers en in
geweken Vlamingen, 16 t.h. Duits
sprekenden en 19 t.h. Walen (deze 
laatsten grotendeels woonachtig in 
Waalse gehuchten). De gemeente 
Homburg die in de vorige eeuw nog 
volledig Vlaams was, telt thans 78 t.h. 
Plat-Dietsers, 10.5 t.h. ingeweken 
Walen en 6 t.h. Duitstaligen. Terwijl 
Gemmenich volledig Plat-Diets ge-

Dietsers (78 t.h.). Het is een zeer 
drukke grensplaats met veel toeris-
tenverkeer. De bevolking spreekt er 
de volkstaal, he t «Pla t» , maar in 
verschillende gelegenheden die wif 
bezochten spreekt men ook beschaafd 
Nederlands (dit is ook het geval in 
vele andere Plat-Dietse gemeenten 
waar toeristen komen) en het Duit» 
is er de taal die men op de ui thang
borden ziet. Te Montzen is het ge
kende grensstation een haard van 
van verfransing, zoals wij hierboven 
reeds zegden, hier zijn echter nog 76 
t h . Plat-Dietsers, 11 t.h. Duitsspre
kenden en 10 t.h. Waalse inwijkelin-
gen. Te Moresnet zijn er verder 67 t.h. 
Plat-Dietsers, 21 t.h. Duitstaligen en 
10 t.h. Walen, meestal ingevoerde 
ambtenaren. Sippenaken, dat tegen 
de Voerstreek grenst is nagenoeg vol-* 
ledig Vlaams gebleven, terwijl er te 
Welkenraat 65 t.h. Plat-sprekenden 
zijn tegenover 19 t.h. Duitstaligen en 
13 t.h. Walen. 

De aanhechting van de Voerstreefc 
bij Vlaanderen was een logische zaak. 
Het behoud van de Plat-Dietse streek 
en de streek van Aubel bij Wallonië 
is een onlogische, een tegen alle re 
delijkheid stuitende en onwettelijke 
diefstal, waartegen Vlaanderen zich 
moet blijven verzetten en niet alleea 
verzetten, maar ook alles in het werk 
moet stellen om dit ongedaan te ma
ken. Zolang de meer dan twintigdui
zend Nederlandstaligen aldaar onder 
de druk blijven van de enorme ver-
fransingsmachine zal dit een blij
vende kaakslag zijn in het gelaat van 
aUe bewuste Vlamingen. 

Staf de Lie. 
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LICHTBAKEN OP DE TOEKOMST ? 

>' (vervolg van blz 7) 

neer. «De jeugdbewegingen : ze be
schikken over een goedgevuld jaar
programma en martiale leuzen~ Ze 
zouden ook, gezien ze de totaalop-
•oeding op het oog hebben, de op
voeding tot bewust Vlaming met mo
gen verwaarlozen. Hulp aan ontwik
kelingslanden ? Wie kan daar iets op 
tegen hebben, maar ons volk hier 
moet ook verder geholpen worden. 
Mogen we de j'eugdbewegingen vragen 
ook eens aan Vlaanderen te denken.. 
en ervoor te werken Als verwijt tot 
hen die in een vaag en goedkoop in-
gternationalisme vluchten als af lei-
dingsmaneuver om aan eigen noden 
geen aandacht te moeten besteden 
uit schrik voor een « ekstremistisch 
avontuur» kon moeilijker klaardere 
taal gesproken worden Hoe zegde 
August Vermeylen het ook weer ? 
« Vlaming zijn om Europeeër te wor
den ». En men denke er aan dat veel 
jongeren uit de jeugdbeweging vluch
ten ook omdat ze er geen Vlaamse 
teeltbodem vinden 

DE MEI IN DE KOP 

De bladen hebben geschreven over 
de « mooiste bedevaart sedert de oor
log ». Spektakulair en ontroerend 
waren in ieder geval het overbrengen, 
door een groep vergrijsde oud-front-
Boldaten, van een geschonden helden-

huldezerkje naar de nieuwe toren 
eneizijds en anderzijds het hijsen 
van de «mei» op de nieuwe toren. 
Ontroerend en vooral betekenisvol : 
het zerk je • tragedie, de «mei» : 
hoop Twee elementen van vijftig 
jaar Ijzerbedevaartgeschiedenis en 
daarmee van 50 jaar Vlaamse be
weging De tragedie van vijftig jaar 
onbegrepen strijd, onvervulde rechts-
eisen, slecht verklaard idealisme en 
verguizing door officiële instanties, 
die vroeger tot uiting kwam in het 
stukslaan van grafzerken en thans in 
sabotage en plagerijen rond halve 
taalwetten, het fnuiken van de 
Vlaamse volkskracht, het met de 
voeten treden van elementaire de-
mokratische rechten. Doch ook de 
tragedie van tweespalt rond sekun-
daire belangen, ideologisch getwist 
dat ons reeds zoveel nadeel heeft be
rokkend Hoop, die we zullen zien 
groeien na de politieke gebeurtenis
sen van het voorjaar 1965 en de in
huldiging van de nieuwe toren, die 
eindelijk een lichtbaken zal worden, 
voor een autonoom Vlaanderen of
wel een stomme stenen getuige van 
onze politieke onmacht. 

FRANSSEN PRO-BELGISCH 

De wegen van de Vlaamse ge
stroomlijnde pers lijken wel ondoor° 
grondbaar. Omdat de voorzitter van 

het IJzerbedevaartkomitee vorig jaar 
enkele ongezouten waarheden ten 
beste gaf aan het adres van de rid
ders van Hertoginnedal en hun 
schildknapen, schreeuwde ze moord 
en brand en stelde ze schijnheilig de 
vraag in wiens naam die meneer ei
genlijk wel sprak. Omdat ze achteraf 
heeft vastgesteld, m haar machtelo
ze poging om Hertoginnedal toch als 
een halve overwinning voor te stel
len, dat haar verdachtmakingen geen 
pak hadden op de Vlaamse opinie, 
heeft ze het over een andere boeg ge
gooid. Franssen, die een radikale fe
deralistische geloofsbelijdenis afleg
de en door de deelnemers warm werd 
toegejuicht wordt thans, omdat hij 
betoogde dat niemand van ons het 
op de belgische staat heeft gemunt 
noch op zijn internationaal statuut 
en onafhankelijkheid, noch op zijn 
ekonomische eenheid, als een pro-
belg, dus belgicist afgeschilderd. De 
betogers die te Antwerpen betoogden 
« Voor een federaal België in een fe
deraal Europa », wij Volksuniemensen 
die een tweeledig federalisme voor
staan met Brussel als bondshoofd-
stad, kunnen dus in de toekomst re
kenen op de welwillende simpatie 
van die pers en wellicht op hulp in 
de kieskampagne Waarheen paniek 
leiden kan ! 

De rede van prof. Franssen blijft 
ieder jaar « de » programmarede voor 
het komende Vlaamse stijdjaar Dat 
ze wellicht te weinig of met te weinig 
aandacht wordt beluisterd, wijten we 
aan het feit dat ze al te weinig tot 
konkrete verwezenlijkingen leidt 

De ongoocheling over de niet ver
vulde rechtseisen die ieder jaar op de 
IJzerbedevaart worden naar voor ge
bracht, en die zwaar op de jaarlijkse 
manifestatie drukt als een stil ver
wijt voor onze politieke onmacht is 
wel het meest pijnlijke aspekt van de 
bedevaart dat echter aan de aan
dacht van al te velen ontsnapt. Als 
men het ooit kan hebben over uit
holling, dan moet men het precies 
daar zoeken. 

HOOP OP DE OOGST ? 

Wanneer na de « Eed van Trouw > 
en « de Vlaamse Leeuw » de mensen-
drommen de weide verlaten, zijn de 
twee centrale temas : «Hoe vondt U 
het ?• en « Was er meer volk dan ver
leden jaar ? ». Over de spreekbeurten 
wordt met weinig woorden gerept, 
hoewel ze het stramien van de plech
tigheid blijven vormen. De deelnemers 
hebben zich blijkbaar neergelegd bij 
de niet-vervulde eisen en de niet uit

gevoerde programma's, schijnen te 
vergeten dat die uitvoering ook hun 
werk moet zijn en achten hun plicht 
volbracht met hun aanwezigheid. 
Aanwezigheid niet gevolgd door daad
kracht, of het geloof zonder de wer
ken, lijkt ons doods. 

Anderen gaan na de mis of de eer
ste spreekbeurt een frisse pint pak
ken «Het is toch ieder jaar hetzelf
de » merken ze op. Volledig ongelijk 
hebben ze niet Zolang de bedevaar
ders het volgende jaar niet terugke
ren met tevredenheid over behaalde 
resultaten, zolang zal de bedevaart 
voor velen iets doods over zich heb
ben, waaraan vlaggen en bloemen niet 
veel veranderen. Vooral als die dan 
nog teveel volgens een steriotiep re
giepatroon worden gehanteerd Ieder
een, en vooral de leden van het IJ
zerbedevaartkomitee beseffen terde
ge, dat daarin iets moet veranderen. 
Doch ook iedereen beseft, dat dit een 
zeer zware opgave is, waarvan ern
stig werk moet gemaakt worden zon
der de zekerheid, gunstige resultaten 
op te leveren. 

Wordt de volgende bedevaart, qua 
vorm en inhoud een vernieuwde bede
vaart ? £r zijn redenen om het te 
hopen. In het voorjaar 1965 zullen de 
verkiezingen aantonen of vier jaar 
werk van Vlaamse strijdorganisaties 
en van de Vlaams-nationale formatie, 
geleid hebben tot politieke rijpheid 
en een bevestiging van de Vlaamse 
politieke bewustwording en machts-
wil. 

Oe bedevaart zal de sporen dragen 
van een overwinning of een neder
laag. Of men met de inhuldiging van 
de nieuwe toren of met vernieuwde 
vormen aan de bedevaart een ster
kere aantrekkingskracht kan geven, 
is wel bijkomstig in essentie doch 
uiterst belangrijk voor de blijvende 
aantrekkingskracht van de jaarlijkse 
manifestatie. We weten dat het suk-
ses van volgend jaar voor een groot 
deel zal afhangen van de harde in
spanningen die we moeten leveren, 
om eindelijk in -het najaar van 1964 
en het voorjaar van 1965 tot een ver
sterkt geloof in eigen kunnen te ko
men. 

Mik üabyion 
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NOG PAUS PlUS XII 

In « Ri'varol » van 23 juli ïs een Bespreking verschenen, van de hand 

yan Robert PouUet, over het boek van de Luikse auteur Alexis Cur-

yers : « Le Pape Outrage »". 

Curvers, die geboren werd te Luik in 1906, is de auteur van verschei-

Hene romans (o.m, « Bourg-le-Rond » in samenwerking met Jean Sa-

razin) waarin met voorliefde psychologische en sociale problemen van 

onze tijd worden behandeld. 

Zijn roman «Tempo di Roma» is 
daarentegen een teder en ontroerend 
liefdesverhaal, dat' op poëtische wijze 
verfilmd werd door Denys de la Pa-
tellière, met Aznavour in de hoofd
rol 

Curvers' boek «Pie XII, le Pape 
Outrage», uitgegeven bij Laf font te 
Parijs is In de eerste plaats bedoeld 
als een antwoord op de tegen Pi us 
XII geuite aantijgingen, een ant
woord op Hochhuth's «Stellvertre-
ter s> 

Curvers' boek is echter uitgegroeid 
boven deze beperkte doelstelling en 
PouUet stelt vast dat in Curvers' ge
val gebeurd is, wat in de literatuur 
nog wel meer voorvalt : dat een mid
delmatig of minderwaardig werk 
aanleiding geeft tot een repliek of 
een studie van uitzonderlijk formaat. 

Of Curvers' boek een aantal onbe
keerbaren tot betere inzichten zal 
brengen, betwijfelen wij : wij weten 
Immers al te goed hoe elke argu
mentatie, ze moge nog zo overtuigend 
en hoogstaand zijn, afschampt op de 
zelfoverschatting en de onbeleerbaar-
heid van het konformisme dat in 
Europa de — misschien onbewuste, 
doch daarom des te gevaarlijker — 
gangmaker is van het kommunisme. 

Curvers' boek is een positieve bij
drage tot een zuiverder tijdsinzicht, 
tot een onpartijdige en obiektieve 
oordeelvorming. 

Het is daarom typerend, dat de pers 
— ook de katolieke — die zoveel op
hef gemaakt heeft rond Hochhuth's 
werk en al wat er mee verband hield, 
over Curvers' werk zo weinig weet te 
vertellen... 

IN MEMORIAM 

REMI GHESQUIERE 
Remi Ghesquiere, de Nestor der Vlaamse komponisten, is vorige wee5 
overleden. Hij zou op 9 december van dit jaar 98 jaar geworden zijn S 
hij werd geboren in 1866 op het gehucht Terhand van de gemeente 
Geluwe. Vanaf zijn zeven jaar woonde hij te Geluwe bij een onge* 
huwde oom en tante. Zijn andere oom, die het huis daarneven be* 
woonde, was koster-orgelist op het dorp; hij was het die de muzikale 
aanleg en de mooie stem van de jongen ontdekte, hem pianoles gaf e a 
in de kerk liet voorzingen. 
Met zijn twaalf jaar ging hij naar het kollege te Menen en daarna naair 
de normaalschool te Torhout, waar hij het diploma van onderwijzer e n 
van kostfer-orgelist behaalde. Hij kwam aL eerste van zijn klas uit. 

Na pianolessen genomen te hebben 
te Doornik, werd hij koster-orgelist 
te Kortrijk, in dezelfde kerk waar 

FLEMING EN JAMES BOND 
Vorige week overleed Yan Fleming, de schepper van de via het witte 
doek zo bekend en berucht geworden James Bond-figuur. Fleming 
schreef een elftal spion ageromans rond deze « superman ». Zo wat ze
ven miljoen exemplaren van de James-Bond-serie werden verkocht en 
hij telde onder zijn lezers een groot aantal vooraanstaande figuren, o.m. 
Kennedy en Prins Philips van Engeland. Men heeft Fleming weleens de 
Mickey Spillane van de intellektueel genoemd of nog « de geliefkoosde 
fascist van ieder intellektueel ». 

Fleming's vader sneuvelde aan de 
Somme toen de jonge Fleming nog 
maar acht jaar was. Na een veeleer 
ongelukkige jeugd en een periode 
aan het Eton-college, ging hij naar 
Sandhurst, de Engelse militaire aka-
demie. De militaire carrière zei hem 
echter niet veel; hij studeerde talen 

EEN BUITENKANSJE 
De laatste exemplaren van «Onder de 
Toren», de aangrijpende repressiero
man van Marcel Matthys, worden ten 
Toordele 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. 

en werd Joernalist. Dit bracht hem 
naar Moskou, waar hij Russisch leer
de en direkteur werd van het Reuter
agentschap, 

Tijdens de oorlog werd hij lid van 
de Britse Marine-geheimdiensten. Na 
zijn demobilisatie direkteur van een 
uitgeverij. Hij huwde in 1952 en be
gon datzelfde jaar aan het schrijven 
van zijn James Bond-romans. Hij 
stierf aan een hartziekte : vorig jaar 
had hij reeds een ernstige hartaan
val gehad. 

Flemings boeken zijn een mengsel 
van spionage, sex en sadisme. Zij 
danken hun sukses dan ook gedeel
telijk aan deze — op vernuftige wijze 
gedoseerde — ingrediënten. Een — 
minder oppervlakkige — reden voor 
het sukses van zijn boeken ligt ook 
in de aktualiteit, waarmee wij niet 
zozeer de onderwerpen bedoelen — al 
staan die ook in relatie met de hui
dige internationale spanningen en 
konflikten — maar wel de tegemoet
koming aan een aantal — bewuste of 
onbewuste, gerefouleerde of openlijk 
betoonde — aberraties van deze tijd, 

Flemings we.rk kan niet beschouwd 

worden als een soort detektive-ver-
haal, met sadistische en sexuele toe
voegingen. In een detektive-verhaal 
wordt een bepaald probleem gesteld 
en opgelost en alles leidt naar deze 
ontknoping. De James Bond-romans 
zijn in die betekenis geen detektieve-
romans, al is spionage en het ont
dekken ervan ook detektivewerk. Üe 
geest en de bedoeling zijn anders : 
het zijn eigenlijk veel meer avontu
renromans — waarbij de liefdesavon
turen niet vergeten worden — het 
zijn een soort moderne « mantel-en
degen »-verhalen, aangepast aan de 
brutalere, meer-geblaseerde en door 
film en televisie gesatureerde 
« smaak » van een publiek, dat steeds 
sterkere prikkels vraagt. Men kan dit 
niet meer met het klassieke detekti
ve-verhaal vergelijken, niet met J.H. 
Chase of Peter Cheyney, en aller
minst met Wells of Simenon. 

Een groot Duits weekblad («groot» 
van formaat) meende bij Fleming's 
Bond-figuur te moeten gewagen van 
een « nabijheid van het fascisme » en 
van een kultuursociologisch ver
schijnsel. 

Het is gemakkelijk, de dekadentie-
verschijnselen van de demokratische 
maatschappij met een etiket «fas
cisme » te voorzien. De aberraties, die 
Flemings' werk zulk een sukses ver
schaffen — brutaliteit en sadisme, 
sex en prikkeling — zijn in elke 
maatschappij werkelijk aanwezig. Om 
van daar uit te besluiten, dat de 
miljoenen lezers van Fleming gere
fouleerde of onderbewuste fascisten 
zijn, lijkt ons nogal onlogisch. 

Guido Gezelle toen onderpastoop 
was. Van daar ging hij aan het Kon* 
servatoriiun te Gent lessen volgen in 
orgel, harmonie en kontrapunt. Voorh
al Jozef Tilborghs, de Kalmthoutser 
boerenjongen die het tot konservato* 
riumleraar gebracht had en die zelf 
ook komponeerde, moedigde de jonge 
Geluwse boerenjongen aan om t€j 
komponeren. 

Het is te Kortrijk dat Ghesquiere 
Vlaamsgezind werd. Na een korte le-* 
raarsperiode aan de normaalschool tes 
Torhout, werd. Ghesquiere koster-or
gelist op zijn dorp Geluwe. Hij was 
inmiddels gehuwd. Benevens zijQ 
taak als koster-orgelist had hij oofc 
nog een winkel en een drukkerij, 
stichtte een eigen muziekschool, gaf 
koncerten en richtte een zangverei 
niging en een « Vlaamse Bond > op. 
Tijdens de oorlog moest hij met zijni 
dorpsgenoten uitwijken naar Bra
bant, omdat Geluwe in de frontlijn 
kwam te liggen Hij kwam te Halle 
terecht en is er ook gebleven, 

Ghesquieres werkterrein was zeer 
uitgebreid. Sedert 1925 was hij leider 
van het koor «De Zingende Meisjes 
van Halle » dat op tien jaar tijd meer 
dan 500 maal optrad en vermaard
heid verwierf in binnen- en buiten
land 

Als komponist muntte hij voorall 
uit in het religieuze lied en het kin
derlied. Hij komponeerde tevens me-
lodiën op de nederlandse vertaling 
der liturgische zangen en schreef een 
volksmis op tekst van Zuster Marla-
Jozefa. 

Als letterkundige is hij de auteur 
van verscheidene toneelstukken en 
schreef hij ook ontelbare artikels in 
een groot aantal tijdschriften. Ook 
als muziekpedaloog was hij bedrijvig. 

Ghesquiere was ook folklorist : 
tijdens zijn Kortrijkse periode teken
de hij woorden en zegswijzen op voor 
Gezelle en diens «Loquela». Hij ver
zamelde ook honderden liedjes, uit 
de volksmond opgetekend, en gaf een 
verzameling kinderspelen uit die door 
de Vlaamse Akademie bekroond werd. 
Ghesquiere behoorde niet tot de fi
guren met internationale beroemd
heid of internationaal formaat. Tij
dens zijn rijk-gevuld leven heeft hij 
echter menige bijdrage geleverd tot 
verrijking en veredeling van ons 
.volksgemoed en onze volkskultuur. 
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PeRSSP/eGËL 

GEKKEN 

EN 

SLAPPELINGEN 

We zouden onze persspiegel over 
•ie perskommentaren en de IJzer-
kedevaart kunnen samenvatten als 
« Het spektakel was weer best ». 
Zoek hier niets oneerbiedigs in, het 
gaat niet over de bedevaart maar 
«ver de kronkeU die iedere krant 
aanwendt om ze in haar kraam te 
4oen passen. De CVP-pers van 
TIaamse makelij speurt naar ieder 
woord dat overeen schijnt te ko
men in Diksmuide met het CVP-
verkiezingskraam of CVP-atmos 
teer. 

De franstaiige pers met haar 
bondgenoten de Vlaamse socialis
ten stormt er weei frontaal op 
los. Eerlijkheidshalve een uitzon
dering in de Unkse pers : de Gent
se Vooruit Ere wie ere toekomt. 

De titel hierboven, die bonkt a's 
•uisten vaji dokwerkers komt na
tuurlijk van ons aller vriend Jos 
Kop. 

Standaard 
Een greep uit de bent scriptores 

«atolici die naar goede jaarlijkse 
standaardtradit ies de opiumwo ken 
•ver de IJzervIakte blazen. 

Het begon zaterdag met Viktor 
Leemans die ter gelegenheid van 
de bedevaart wat pseudo-füosofie 
verkocht. Toevallig zeer goed pas
send in zijn kraam van <( halve 
d raa i rechts » vooruit met hel 
« wordt rijk flamingantisme ». 

« Hoe vaak gebeurt het niet dat, 
terwijl we toch met die industriële 
maatschappij en die verdelende 
Toorzorgsstaat leven en de voorde
len ervan opeisen, we ons terug
trekken in een traditionele inner
lijkheid bemeubeld met mislukte 
Of verdrongen idealistische erva
ringen? We verworden dan tot 
eeuwig gefrustreerden en misnoeg
den, verzuren met idealen, terwijl 
de karavaan marcheert en de uit
bouw van de bestaande maatschap-
pi] , de enig mogelijke zoals blijkt 
Olt de werkelijke toestand Jn Oost 
en West, haar uitbouw onomkeer
baar voortzet. Zijn de tijden niet 
voorbij dat trompetgeschal de mu-

VOOR 

KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf am iiostelo7e 
b rochar* d o r a m e n t a t l e 
•n lijsten naa r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11 Delnze; 
of naar 
Postbus. 381 Antwerpen; 
0f naar 
Postfaaa 149 Gen t ; 
of naar ; 
P o s t b a a >3I Brussel 1. 
H«t trroot ernst ie oor-
spronkt l i jb Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou-
wan D̂ weKslagen voor 
Iedereen : 

D» ijnlje Beroepstnstel-
linc voof buweti jksbe-
Diiddeltni van j a n s o m e 
Neder lands sprekende 
t aa i s t reek 
Dacel i lks verschil lende 
•e r lev iagen . 

Stipte cahclmhondlng. 

ren van Jericho kon doen Instor
ten? » 

Wij menen de stijl van Manu 
Ruys te herkennen in volgende na
beschouwing. Zowel federalisten 
als CVP-isten kunnen er het hun
ne uithalen. 

« Men kan gerust verklaren, zon
der het gevaar te lopen door ge
lijk welk nuchterdenkend mens te
gengesproken te worden, dat op de 
IJzerbedevaart positieve voorstele 
len werden gedaan, die ingang vin. 
den bij een groot gedeelte van de 
Vlaamse bevolking. De eis van een 
integrale kuituur - autonomie is 
zeer gematigd en komt voor in de 
programs van de CVP en de BSP. 
Pederalizerende maatregelen hoort 
men thans m de meest uiteenlo
pende kringen voorstellen, hetzij 
men die naam gebruikt of het 
kind anders doopt. 

In dit verband is het nuttig te 
onderstrepen, dat Prof. Fransen de 
uitgesproken federalisten ertoe 
aanzette, aan de uitvoering van 
iedere maatregel mede te werken, 
die een belangrijke stap betekent 
in de richting van een grotere, 
reële autonomie van de twee taal
gemeenschappen Dat is een les in 
realisme, waarbij het eigen toe-
komstbee!d dat men ontworpen 
heeft, niet verhindert praktische 
realizaties na te streven, « IJdel 
geteoretizeer moeten wij daarbij 
vermijden ». « Omwille van een 
ideaalbeeld mag men de m(^elijk-
heden van het heden niet veron
achtzamen. » 

Private kinderhome Sint 
Jan onder leiding van ge
diplomeerde kinderverzorg
sters. 2 tot 10 jaar. Lom-
bardzijdelaan 144, Westen-
de. Tel. {058)238.45. 

Een fipisch Standaard - stukje 
was het volgende. Kwestie van ge
meenheid verwondert het ons niet 
meer. Het sluit aan bij de Stan
daard taktiek om ons dood te zwij
gen tenzij met enkele onbenullige 
randaspekten ons verdacht te ma
ken. 

« Adv. Antoon Samyn, die in 
naam van de Vlaamse Oudstrij-
ders sprak tijdens de bedevaart, 
had — tussen twee strofen van 
het bekende Vlaamse strijdlied 
« soaiker, soaiker met plattekees » 
in — zaterdagavond op een Volks
uniemeeting te Diksmuide gespro
ken. — Ik eerbiedig ieders politie
ke overtuiging, zei ons een VOS-
hoofdbestuurslid, maar de man had 
meer takt moeten hebben. Hij mag 
VOS niet kompromitteren. » 

Misschien b dit een bewijs Stan-
daard dat ook heel wat volksmen
sen naar Diksmuide komen. Wij 
beroemen er ons inderdaad op dat 
de Volksunie haaj- wer\ing doet 
ook bij een publiek dat de zater
dagartikels van Viktor Leemans 
niet leest. 

Indertijd zegden de akademi-
sche farizeers dat Kristus met 
vissers en tollenaars omging. 

DE OAxnv 
Louis Kiebooms die duidelijk 

niet in Diksmuide was (anders 
had hij op de weide de leuze 
« m;er dan ooit federalisme » 
zien hangen) vraagt zich af wat 
er bedoeld wordt met <(een front». 

« Ook onderlijnen wij graag zijn 
o]^i>a«t> tot het vormen van een 
eenheidsfront onder a r e Vlamin
gen, precies met het oog op het 
we'slagen van de gi'ondwetsherzie-
ning. 

Onder dit opzicht is het pro
bleem echter met zo eenvoudig. 

Bedoelt prof. Pi-anssen een een
heidsfront tussen Vlaamsgezinden 
uit de drie traditionele partijen, 
die, laat ons zeggen op een meer 
unitaristisch s tandpunt staan, en 
de federalisten die hun politieke 
uitdrukking in de Volksunie heb
ben gevonden? 

Het zou een ideaai zijn konden 
alle Vlamingen, gelijk op welk 
standpmit zij staan, het eens wor
den inzake de grondwetsherziening, 
maar wij moeten toch realist zijn. 

Wil de grondwetsherziening tot 
s tand komen, in een zin waarbij 

ook de Vlamingen tevreden zijn, 
dan moet zij in grote lijnen ver
lopen in de richting die door de 
drie traditionele parti jen wordt 
gevraagd. Kontakten met de Volks
unie in deze kunnen maar deze 
taken bemoeilijken. 

Iedere normale Vlaming heeft 
sinds lang begrepen da t bedoeld 
wordt « één front van alle federa
listen » om de anti-Vlaamse sa
menzwering van BSP, CVP en 
PVV te blokkeren. 

Voor al 
UW wijnen en likeuren ; 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M B C H f i L Ë N 

VOLKSGAZE^ 

Jos Van Eynde is a's journalist 
een unicum : over gebeurtenissen 
die volgens zijn eigen bewerin
gen (( niets om het lijf hebben », 
kan hij dagenlang gespierd proza 
brouwen. 

Wat op de 37ste IJzerbedevaart 
verteld werd, vat hij samen onder 
de ruime benaming « federalistisch 
gezwam ». 

Hij is echter niet alleen om zich 
te vermeien in de kronke'ingen 
van de CVP-pers : 

« De CVP is officieel tegen fe
deralisme aangekant en de h. De 
Saeger heeft het eens « een poli
tiek vluchtmisdrijf » genoemd. 
Toch werd de hele, door de 
Vlaamse CVP-pers geroemde 37ste 
IJzerbedevaart waarvoor « katho
liek Vlaanderen » de massa le
verde, weer gesteld in het teken 
van een niet nader omschreven, 
doch precies daarom zo bedrieg
lijk federalisme. 

De leuze prijkte op de IJzerto-
ren. Fransen slingerde haar over 
de menigte, op hetzelfde ogenblik 
waarop hij het over de Belgische 
eenheid had 

Hij wist, hij moest weten dat 
hij a l thans bij een deel van de 
bedevaarders propaganda stond te 
maken, met misbruik en uitbuiting 
van sedert bijna een halve eeuw 
vergane lijken, voor de politieke 
opvattmgen van een ander, he t 
meer extremistische deel. 

Hij wist ook, dat alles wat hij 
zei over de Belgische staat, door 
de Volksuniemannen met een door 
tactische overwegingen (op die 
plaats en dat ogenblik) ingegeven 
stilzwijgen werd aanhoord, doch 
dat dezelfden he t in hun kranten 
en redevoeringen heel anders zeg
gen en in him ha r t heel anders 
voelen. Dat CVP-geesten en jonge 
gemoederen ervoor vatbaar wer
den gemaakt, kon hun slechts wel
gevallig zijn. » 

Een dag later — op woensdag 
dan — had Jos zichzelf nog wat 
meer weten op te draaien, zodat 
hi j met frisse moed kon uitpak
ken met de gewone nazi- en fas
cisten-litanie ; 

« Want wie, als nlet-katholiek 
ooit op een IJzerbedevaart is ge
weest keert er geen tweede keer 
terug. Wie, zonder ooit naa r Diks
muide te zijn gegaan, het schouw
spel via de televisie heeft meege-
zien en -gehoord, zal er nooit een 
voet zetten. Wij durven er onze 
hand voor in het vuur steken, dat 
dit doodgewoon de reactie is ook 
van de meest Vlaamsgezinde so
cialist en liberaal. » 

De meesterlijkste zin uit de pen 
van de ondervoorzitter der BSP 
was echter onbetwistbaar : <( Het 
is, jammer genoeg, alweer een 
meeting op een kerkhof gewor
den ». 

Jammer genoeg, inderdaad Jos! 
Jammer genoeg vielen er aan de 

Over te nemen tegen elk 
aanneembaar bod : char-
cuterie, zuivel en voedings
specialiteiten op grote 
baan van Antwerpse ag
glomeratie. Hoogste kre-
dietmogelijkheden worden 
verleend. Tel : (03) 375438 

IJzer 30.000 doden.Jammer genoeg 
werden zij tot bij hun dood ver
acht en geplaagd omwille van hun 
taal en hun nationaliteit. Jammer 
genoeg is inderdaad de vlakte rong 
de toren een kerkhof. 

En indien daar verleden zondag 
« meeting » werd gehouden — de
ze appreciatie laten wij voor uw 
rekening — dan toch maar alleen 
omdat de Vlaamse socialisten er 
steeds geen barst om gegeven heb
ben dat de Vlaamse soldalen aan 
de IJzer — katholieken en vrij
zinnigen — aan hun volk een 
boodschap naUeten, die zijzelf ge
leerd hadden in de bitterste ellen
de. Deze boodschap van Vlaamse 
volksjongens is, jammer genoeg, 
nooit gehoord door de officiëlen 
in de Vlaamse BSP. 

VOORUIT 
Ere wie ere toekomt. Tussen al

le schelden van Franstalige bla
den en van Volksgazet, moeten wij 
met blijdschap een uitzondering 
aanhalen. Het Gentse socialisti
sche blad « Vooruit », wanneer we 
dit blad de echte betekenis van de 
IJzerbedevaart zien onderstrepen : 

« Zondag heeft de Bedevaart 
naar de IJzer plaats gehad. De 
deelneming was ontzagwekkend en 
er waren geen noemenswaardige 
incidenten. Die bedevaart heeft 
een dubbele betekenis : 1. Vlaan
deren heeft zijn gelijkberechtiging 
verdiend in het bloed van zijn zo
nen. 2. Schande over dezen die 
tijdens de oorlog Vlaamse soldaten 
vervolgden en folterden wegens 
hun Vlaamsgezindheid. Dit ware 
meer dan voldoende om aanspraak 
te maken op onze rechtzinnige 
simpatie. 

Maar er is meer. Een betekenis 
die onze genegenheid zo mogelijk 
nog vergroot nl. de haa t tegen de 
oorlog en de huldiging der schep
pende gedachte van volkerenver-
zoening. » 

Vt^erke'ijk een mooie blijk dat 
het « Vlaanderen eerst » ook in 
linkse kringen mogelijk is. 

Ah! Ah!, het hierboven aange
haalde, is een verslag over de 
IJzerbedevaart, wel in « Vooruit », 
maar geschreven in 1931 toen er 
nog Vlaamsgezinde socialisten wa
ren, of liever toen er nog echte 
socialisten waren in Vlaanderen. 

Vlaamse Beweging Is en büjft een 
godsdienstige beweging » dan pro
testeer ik tegen deze eenzijdige 
onjuistheid, 

Wanneer voor de laatste oorlog 
het Verdinaso en daarna het VNV 
het autoritair totalitarisme (aan
hangers van Mussolini In Italië, 
van Franco in Spanje; mannen 
van de ijzeren garde in Roemenië; 
nazi's in Duitsland) ten voorbeeld 
neemt en dit vreemde element in 
de Vlaamse Beweging wil binnen
voeren, dan protesteer ik. 

Wanneer Vlaams - nationalisten 
met de bezetter collaboreren en aL 
dus het wezen van de Vlaamse Be
weging besmetten en bezoedelen, 
dan protesteer ik. 

Wanneer socialistische intellec
tuelen op 21 december 1961 een 
Vlaams manifest lanceren, waar
in het volgende te lezen s taa t 
« Maar het Vlaams hoofdprobleem 
is onze economische onderontwik
keling, voornaamste oorzaak van 
onze minderheidspositie en achter
s tand en achteruitstelling op alle 
gebieden van het maatschappelijk 
leven » en verder « steeds breder 
kringen worden zich eiTan be
wust dat het Vlaams probleem 
slechts in het socialisme een op
lossing kan vinden », dan protes
teer ik omdat deze eenzijdige vi
sie eveneens onjuist en dienvolgens 
verderfelijk is. 

Ik heb vroeger nog betoogd : 
zaai bloeiende fabrieken en indus
trieën over Vlaanderen, met hoge 
lonen en welvaart voor de bevol
king, maar met het medegaande 
verschijnsel dat verfransing, ver-
engelsmg en aantast ing van onze 
kulturele eigenheid allerwegen 
doordringt, dan zullen de « fla
minganten » of bewuste Vlamin
gen, in naam van de Vlaamse Be
weging, alle deze medegaande ver
schijnselen bestrijden en desnoods 
de vestiging van nijverheden zelf, 
indien zij zouden blijken te zijn 
de onvermijdelijke kankerbotten 
in het volksweefsel. » 

Walter Luyten. 

Le n i e u i v e 
Een samenvatting van wat de 

Vlaamse Beweging moet zijn in 
het teken van u Vlaajideren eerst», 
gaf Michiel Vandekerkckhove in 
het nummer voor de bedevaart : 

« Wanneer minister Schollaert 
in 1905 op het kongres van het 
Davidsfonds te Lier betoogt : « de 
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DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
10.00 tot 11.40 : H. Mis uitgezonden 
vanuit de kerk van O L.V. Hemel
vaart te Herdersem — 14.45 : Volks
kunde : Bollen en kegelen — 15.10 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
Fllntstones (wederuitz. van de 44e 
afl.) — 15.35 : Dwaaltocht door het 
dierenrijk, TV-filmreportage. 13e en 
laatste afl. : De knaagdieren — 
16.00 : Atletiek : Rechtstreekse 
reportage van de ontmoeting Bene-
lux-Frankrijk te Brussel (2e dag) 
— Omstreeks 17.00 uur : Klein, 
klein, kleutertje — 19.00 : De apen-
kooi, film voor de jeugd — 19.10 : 
Ivanhoe (11e afl.) — 19.35 : Bugs 
Bunny : Suite van tekenfilms — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Speel
film : 8 Schaak aan de Borgia's ». 
Historische avonturenfilm van Hen
ry King met Orson Welles en Tyrone 
Power — 22.05 : Sportweekend — 
22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19.30 : Tienerklanken — 19 55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Het geschenk van de 
Wijze, een verfilmde novelle van 
O'Henry — 20.50 : Panorama — 
21.35 : Ontmoeting op Ibiza, TV-
spel door J.G. Gheuens — 22.10 : 
Zoeklicht — 22.30 : Tweede nieuws
uitzending. 

DINSDAG 
19.00 : Gastprogramma : De katho
lieke gedachte en actie — 19.30 : 
Tienerklanken — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Bonanza •— 21.15 : Mina
retten en Rode Ster : een documen
taire over de Bulgaarse hoofdstad 
Sofia — 21.45 : Arena — 22.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

WOENSDAG 
19.00 : Klein, klein, kleutertje — 
19.20 : Televisum — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Speelfilm : De boef en de 
goede God, komedie van Alex von 
Ambesser, met Gert Fröbe en Karl-
helnz Böhm — 21.55 : Teletaalles : 
Nederlands — 22.10 : Byzantijnse 
kunst m Athene — 22.45 ; Tweede 
nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
16.15 tot 17.00 : Wereldkampioen
schappen wielrennen. Rechtstreekse 
reportage van de wedstrijd voor 
liefhebbers per ploeg te Albertvlilo 
(Savole) — 19.30 : Tijd voor ü — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Teken
films voor jong en oud • De Flint-
stones — 20.50 : Deltawerken 
(Periode februari 1963 - februari 
1964) — 21.25 : Première —- 22.10 : 
XlVe Saga Musioale in de Tempel 
van Malatesta te Rimini — 22 45 ; 
Tweede nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
19.30 : AU en de kameel : 8e en 
laatste afl. — 19.45 : De avonturen 
van Popeye, tekenfilm — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Echo — 20.55 : Een pond 
op zicht, eenakter door Sean 
O'Casey — 21.15 : Freedom Road 
(De weg van de vrijheid). Een keuze 
ui t de mooie, ontroerende liederen 
der Amerikaanse negers — 22.00 : 
Tweede nieuwsuitzending. — 22.10 : 
Literaire ontmoetingen ; Gerrit 
Achterberg. 

ZATERDAG 
15.00 : Atletiek Belglë-Schotland-
lerland te Brussel (le deel) — 
16.00 : Wereldkampioenschappen 
wielrennen. Rechtstreekse reportage 
van de wedstrijd voor liefhebbers 
op de weg te Sallanches - Passy — 
17.30 tot 18.15 : Atletiek Belglë-
Schotland-Ierland te Brussel (2o 
deel) — 19.00 : Religieus program
ma — 19.30 : Tijd voor U — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : De drie gekke 
broers : TV-feuilleton (9e en laat
ste afl.) — 20.50 : Gala 1964 : 
jaarlilkse voorstelling, gegeven in 
het Parijse winterolrcus door het 
Franse kunstenaarsverbond (Union 
des Artistes). Werken o.m. mee : 
Francois Perrier, Clalre Motte, 
Johnny Halliday, Anne-Marle Peys-
Eon, Geraldme Chaplin, Glno Cervl, 
Peter Ustinov, Juliette Greco en 
vele anderen — 21.50 : In het Dlck 
Powell-theater : Luxury Liner (49a 
afl.) — 22.40 ; Tweede nieuwsuit
zending. 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Gemeenteverkiezingen. 
Oproep aan al onze leden en 
simpatisanten! 
Wie helpt onze mili tanten aan 
het nodise materiaal voor de 
komende g<emeenteraadsverkle-
zingen ojn. borstels, emmers, 
koudlijm, kalk, benzine, enz. 
Giften worden in dank aan
vaard op het arrondissemen
teel sekretariaat te Berchem, 
grote steenweg 165, of bij u 
thuis afgehaald. 
Geldelijke stemi op postreke
ning 86.89.97, Bert Raets, St. 
Matheusstraat , 45, te Borger
hout met vermelding, gemeen
teverkiezingen. 
Autokaravaan. 

Zaterdag 12 ceptember 1964, 
grootscheepse autokaravaan 
doorheen het arrondissement 
Antwerpen. Bijeenkomst te 
Borgerhout, Aloorkensplein 
(gemeentehuis). Verzamelen 
vanaf 14 uur, vertrek 15 uur 
stipt! 
Leeuwevaandel en de nodige 
slogans niet vergeten! 
V.UJML Nieuws (Volksunie 
MUitanten). 
Dinsdag, 1 september 1964, 
zeer belangrijke en dringende 
vergadering voor alle militan
ten in het lokaal « Tijl », 
Antwerpsestraat 59 te Mort-
sel. 
Begin stipt te 20 uur 30. Geen 
achterblijvers! 
Vanaf de maand september 
alle donderdagen oefening 
voor het volledig muziekkorps 
telkens te 20 uur in het lo
kaal « Xijl n te Mortsel. 
Nieuwe propagandisten en mi-
litanten die zich honderd ten 
honderd willen inzetten, mel
den zich onverwijld persoon
lijk, schriftelijk ol telefonisch 
op de volgende adressen : 
V.ü. sekretariaat, grote 
steenweg 165, Berchem. TeL 
39.92.06. 
Militanten - lokaal » Tijl », 
Antwerpsestraat 59 Mortsel. 
Tel. 49.81.64. 

BURCHT 

Gemeenteraadsverkiezingen. 

De ganse afdeling is reeds 
koortsachtig en geestdriftig aan 
be t werk om de komende ge
meenteraadsverkiezing voor te be
reiden. 

Wij doea een warme oproep a a n 
al onze leden en simpatisanten 
om propaganda te voeren bij fa
milieleden, vrienden en kennis-
Ben; bij de m a n op liet werk of 
op de straat , bij de « moeder a a n 
de l iaard » en de « vader aan de 
toog », In één woord overal moe
ten wij onze « mede-burchters » 
overtuigen van het grote belang 
om voor onze Volksunie-lijst te 
s temmen. 

Indien wij op U allen mogen re
kenen, en daar twijfelen wij niet 
aan , dan zijn wij zeker van he t 
succes en wordt 11 oktober 1964 
een triomfdag voor Burcht. 

Wij danken de drie Burchtena
r e n die ons, nu reeds, hebben ge
steund door ieder « een blauwe 
brief » (en geen valse hoor) te 
s torten voor ons verkiezingsfonds. 

Onze slogan wordt : a Niet 
links, niet rechts, maar... recht
door ». 

Bij ons is iedereen welkom, le
dereen kan mewerken aan onze 
kiespropaganda door zijn naam te 
laten kennen bij : Fons Uytersprot 
Antwerpsestraat, 300, Burcht. 

MERKSEM 

Twee tentoonstellingen. 
De Vlaamse Kring Groeninghe 

r icht tijdens de kermisdagen in 
onze gemeente twee tentoonstel
lingen in, die wij bizonder aanbe
velen bij al onze leden en simpa
tisanten. 

I n de zaal Tijl, de tentoonstel, 
ling gewijd aan de nagedachtenis 
van Dr. Aug. Borms. Er is een 
schat aan herinneringen te zien 
waarmee de ouderen vertrouwd 
zijn, door de vele jaren dat de 
dokter in onze gemeente geleefd 
heeft. Voor de jongeren is er ge
legenheid zich een beeld te vor
men van deze eenvoudige maa r 
heldhaftige Vlaamse strijder, eens 
door 84.000 kiezers naa r het par
lement gestuurd, vxjor Vlaande
ren a a n de paal gestorven. 

Welke Vlaming zal wlUen nala
ten a a n deze tentoonstelling een 
bezoek en een groet te brengen. 

Ik heb een hobby. 

I n de Gemeentelijke school 
Terlindenhofstraat, de tweede 
Jaarlijkse tentoonstelling « Ik heb 
een hobby ». Op de druk bezoch
te tentoonstelling van vorig jaar 
kon men vaststellen, hoe de mens 
die iets wil laten zien, het van 
vaardige handigheid tot bij schep, 
pende kunst kan brengen. Uw be
zoek zal de deelnemende tentoon-
stellers aanmoedigen en gij zult 
tevreden zijn voor he t schone dat 
er te zien is. 

MORTSEIi 

Financiële mobilisatie. 
De propagandavoering gaat ons 

veel geld kosten. Daarom vragen 
we onze leden en propagandisten 
zoveel mogelijk s teunkaarten te 
verkopen. Er zijn er van 20, 50 en 
100 frank, te verkrijgen op het se
kretariaat Deurnestraat 70. 

Vü-aktiviteiten. 
Volksunie Mortsel is deze maand 

me t bij de pakken blijven zitten. 
Naar aanleiding van het goed
keuren door he t gemeentebestuur 
van een aanbesteding van 4 mil
joen frank voor het plaatsen van 
14 fonteinen voor het gemeente
huis, werd door de afdelmg een 
pamflet gebust in de Dleseghem-
wijk. In deze wijk zijn er ettelijke 
s t ra ten waar van bestratmg wer
kelijk geen sprake is. Voetpaden 
zijn er evenmin, waardoor onze 
schoolgaande kinderen dagelijks 
in gevaar verkeren. Voor deze 
zaken van openbaar nu t heeft 
het gemeentebestuur geen frank 
over. 

WelXvoor de verfraaiing van het 
nieuwe gemeentehuis met dure 
fonteinen. De Mortselse bevolking 
zal op 11 oktober de CVP geden
ken. 

VU-iijst. 
Onze Volksunielijst Is haas t vol

ledig. Zoals gemeld zullen we met 
een volledige^ijst nationalisten 
aan de verkiezingen deelnemen. 
Geruchten doen in de gemeente 
de ronde dat afgescheurde CVP-
ers, onder leiding van de huidige 
schepene van openbare werken 
Weckx, een koaUtie zouden aan
gaan met de Mortselse VU. 

Deze geruchten zijn totaal uit 
den boze. Wij weten niet wie ze 
verspreidt, maar door het VU-be 
stuur van de afdeling werd met 
de heren Weckx en Co geen enkel 
kontakt gelegd. En he t Is tenslot
te het afdelingsbestuur alleen dat 
in zulke zaken recht van spreken 
heeft. 

B R A B A N T 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

COISSTAISTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 Berchem fAnt). 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand Leven PamillaaJ Oneevallen 

DILBEEK 

De leden en simpatisanten, die 
wensen deel te nemen aan de ge
meenteverkiezingen, worden ver
zocht zich te wenden tot onze 
sekretaris. Deze oproep moet ons 
in de gelegenheid stellen, naas t 
reeds opgenomen bestuursleden, 
een flinke schaar Vlaams - 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 
begin september zal de modellijst 
ter goedkeuring voorgelegd, alsook 
de hoofdgedachten van het ver
kiezingsprogramma. Zonder fi
nanciële steun gaat het echter 
niet; noteer het Juiste adres en 
geef ons de geldmiddelen op prk. 
1426.47 van .de Kredietbank • 
Scheut voor rekening 13-107.42. 

PAJOTTENLAND 
Levensschets van Bert Willems. 

Geboren te Wambeek op 31 Ja
nuar i 1894. 

Liep lagere school in zijn ge
boortedorp. 

Van 1907-1912 ; Oude humarlo-
ra a a n Klein Seminarie-Mechelen. 

Van 1913-1914 : een jaar Hoge
school-Leuven. 

I n 1915 : vlucht naar Holland, 
Engeland, Frankrijk, als vrijwilli
ger. 

Aan 't I jzerfront : sergeant-ml-
traljeur bij he t 17de linieregiment. 

Trouw medewerker aan : « De 
Payot der Taalgrens » en « Ons 
Vaderland ». 

Schreef aan een vriend : « Maak 
van ons Payottenland een schoo-
ne Vlaamsche streek. Vlaanderens 
heil vergt bloedige offers als de 
redding zoo moet komen, gaarne 
neem ik die aan. Vliegt de Blauw-
voet! » 

Sneuvelde te Moorslede-Keiberg 
Op 29 september 1918. 

Overgebracht naar Wambeek en 
bijgezet in kripte te Diksmuide t i j 
dens bedevaart van 21 augustus 
1932. 

Thans « Bert Willems - Verdie
ping » in uitzicht in nieuwe IJzer-
toren. 

Steun het «Bert Willemsfonds» 
Klein Brussel 16, Kester. 

Ook D kunt lid worden van de 
grootste briefwttselingiciub van 
België, alle leeft talen, rerzam. 
hobbies Schr PublL Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr. 55. Oostende. 

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

AALST 
Zondag 30. 8. 64, kolportage te 

Merelbeke, en niet te St. Lievens 
Hou tem. 

Allen op post, als voorbereiding 
op de zware maand september. 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap, Aalst, 8 uur 30. 

Of kerk Meerbeke, 9 uur 15. 
Een stap dichter naar de 6.000 

nummers dit jaar . 

DENDERLEEUW 
Jeugdheem. 

Zaterdag 15 oogst, was het feest 
bij de Blauwvoetfederatie der Den
derstreek. Inderdaad i he t heem 
werd ingehuldigd. 

Na maanden zwoegen s taa t he t 
daar fris en prachtig op he t einde 
van de Thont laan. Tijdens een 
korte plechtigheid werd ook het 
nieuwe vaandel gehesen. De avond 
verliep in de beste stemming. 

ledere zaterdagnamiddag is er 
dienst voor de Blauwvoetvendels 
(jongens), 's Zondagsnamiddags 
verzamelen de Vlaamse meisjes-
scharen. 

Ieder nationalistengezin uit de. 
streek zou zijn kinderen naa r he t 
Blauwvoetheem moeten sturen. 
Wilt ge uwe Kinderen voor onze 
Idealen wirmen, geeft ze dan een 
Vlaams nationale opvoeding bij 
de Blauwvoeters. 

HAALTERT 
Op zaterdag en zondag 12 en 13 

september, 4de Breughelfeesten in 
een reuzetent op den BrieLTwee 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Op het V.U. . sekretariaat, M. Lemonnlerlaan 82, Brtissel 1, 
zijn de volgende uitgaven van de Studiedienst Lvjm. de ge
meenteverkiezingen te verkrijgen t ^ e n 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.U. - Studiedienst. 

orkestfn - Animator Karei Redant 
Wijnhuis - Spljzlng voor honge-

rigen en laving van dorstigen. 

SINT-NIKLAAS 
In verband met de gemeente

raadsverkiezingen zal he t propa
ganda- en organisatiekomitee elke 
vrijdag vergaderen in h u n respek-
tievelijke lokalen. 

Het finantleel komitee komt elke 
dinsdag bijeen. 

Zondag 30 oogst kolportage te 
Sint-Niklaas. 

Al te dikwijls horen we klachten 
van vriendelijke WaaslandSe lezers 
die er zich over beklagen da t in 
he t blad onder de rubriek «Bewe-
gingsleven» zo bitter weinig ver
schijnt over h u n gewest. 

I n de eerste plaats menen wij 
dat de beschikbare plaatsruimte in 
het blad voorrang dient te verle
nen aan degelijke artikels. Wat on . 
der de rubriek «Bewegingsleven» 
verschijnd is zeker niet altijd be
palend voor de aktiviteit. 

Er zijn kernen, afdelingen en 
ook alleenstaanden die enorm hard 
werken maar het niet aan de bel 
hangen. Zij zijn voor ons, propa
gandisten, de meest sympatleke 
gevallen ; zij zijn het die de V.U. 
groot maken. 

Met de abonnementen- en ieden-
slag s taan we beslist vooraan bij 
de best geklasseerden. Dit allies 
is het werk van onze propagan
disten. Wij kunnen zeker nog be
ter indien gij allen belangstellende 
lezers en raadgevers, morgen de 
rangen van de zwilgzame werkers 
komt vervoegen. 

Ons arrondissement telt slechts 
28 gemeenten. Dit belet niet dat 
wij het met de verkoop van ons 
blad kunnen opnemen met onze 
grote broer Aalst dat 81 gemeen
ten telt. 

I n deze gezonde wedijver, waar 
wij alleen op he t oog hebben 
steeds de V.U. hogerop te stuwen, 
plaatsen wij niet graag Iemand in 
een kadertje. 

Wij doen het omwille van de 
lezers, die dan toch iets meer van 
ons willen vernemen 

Roger Vaerewijck (vader van 8 
kleine bengels) verkocht de laat
ste 150 weken 11.723 nummers, 
hetzij een gemiddelde van 78 n u m . 
mers per week. 

Er zijn beslist nog verborgen 
krachten waar nooit iets over ge
schreven word t ; h u n verdienste 
is er des te groter om. 

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

BLANKENBERGE 
Sekretariaatshulp gevraagd. 

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

Men neme kontakt p-a : leper-
s t raat 7, Blankenberge. 

OOSTENDE 
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 bij : 

Leo van de Weghe, Wapenpiein 
9. 

Jef Provoost, Nieuwlandstraat 
47. 

Viktor de Keyser, P, 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. Elen 
tegMi allen : de Volksunie in de 
gemeenteraad I 

70EKERTJ 
Volgende tweedehands auto's tt 

koop in zeer goede staat . 
Opel Record 1961 — Volkswagen 

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

Zwaar beproefd Vlaams . natlo> 
nalist, 51 jaar, ' zoekt dringend 
licht werk (vb. nachwaker) In 
Deurne, Antwerpen, Berchem oB 
Merksem. 

Zich wenden tot Hilven, Gen. 
Slin^eneyerlaan 117, Deurne iOh 

Zeer moderne en bloeiende win» 
kei in algemene voedingswaren 
over te laten door eigenaar (be-
s taa t tien j aa r ) . Maandelijkse 
ontvangst 200.000 P . Huur 3.000 
P. 7 plaatsen, zeer goed gelegen bil 
t ram, autobus, kerk en school. 
Steenweg Alsemberg te UkkeL 
Tel. 44.93.00. 

Jong leraarsgezin, 3 kind., wo
nende op 200 m. van de zee te 
Stene • Mariakerke, wenst tegen 
vergoeding 1 of 3 kinderen op t e 
nemen, leeftijd 4 . 10 ]., maanden 
aug. • sept. Inlichtingen teL 059-
72940. 

Gevraagd, meisje van 14 tot 17 
jaar voor hulp in winkel en huis . 
houden. K a n desgewenst in post 
slapen. Zich wenden tot het huU 
« Le Due », Tiunhoutse baan 15(h 
Borgerhout-Antwerpen. Tel. OS-
356377. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 

Gebreve tee rde 

bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 

(Brevet - 529768) 

met 
Gebreve te rde k a r k a s s e n 
(Brevet - 512767) 

M i r 
SPECIAAL 
BREVET 

nK.fiZfif 

TAE: 
T E Z E L E (O.-VL.) 
GE W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Ind ien Ü. geen v e r k o p e r 
in u w o m t r e k ken t s tuu r 
ons een k a a r t e en we 
zenden V he t adres van 
de d ich ts bijgelegen ve r . 
k o p e r S ta r Zele. 
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VOLKSUNIE PROVINCIE ANTWERPEN 
Zaterdag 29 augustus 1964 (lo uur — 18 uui ) . 

Hotel c Bristol », Mechelsestwg., Mortsel 
PROVINCIALE KADERDAG 

I n het teken van de gemeentM-aadsverkiezingen. 
Uitnodigingen te bekomen op het sekretarlaat : Grote 

trteenweg 165, Bercliem. Tel. (03) 39.92 06 
— I n de voormiddag : algemene werkvergadering ondei lei-

ding van Etienne Siosse, hoofd van de studiediensten. 
— 13 utir : gemeenschappelijk middagmaal (70 F) . 
— 14 utlr 30 : kaderdag met kort verslag van de provinciale 

gevolmachtigden. 
Toelichting door Mr H. Schiltz, ir. O. Renard en Wiro 
Maes. 
Belangrijke slottoespraak door Rudi Van der Paai met 
voorstelhng van de voornaamste hjstaanvoeders. 

ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 
Verkiezingen. 

Er zal een schone reeks namen 
taa mensen uit de bij Antwerpen 
aangehechte Polderdorpen op de 
femeenschappelijke Antwerpse 

O O R T M U ' N D E R 

T h i e r b r a u h o f I 

te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's morgens 
to t 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop. 

T ) O R T M U N D E R 

T U e r b r a u h o f II 
Groenp laa t s 33 t e An twerpen 

p r i m a k o u d buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af H e r m a n Segers , 
oude baas 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 

O u d e Markt 22 Leuven 
Schoons te b i e rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten da t m e n in 
de d r i e lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Her t jes . 

Nie t vergeten : w e l d r a 
DORT THIERBRAUHOF I H 
t e Brussel . 

lijst komen. De verkiezingspropa
ganda IS intussen reeds begonnen 
in ons gewest. Wij vragen daarom 
dringend steun zowel geldelijke 
als materiele. Deze kan bezorgd 
worden bij voorzitter Staf de Lie, 
Antwerpsebaan 232 Berendrecht of 
bij onze bestuursleden. 

BORGERHOÜT 
In het vooruitzicht van de ko

mende gemeenteverkiezingen staat 
de afdeling Borgerhout paraat om 
met man en maclit de verkiezmgs-
kampagne aan te vatten. Onze 
eertsvolgende ledenvergadering 
zal hiertoe dan ook een waardige 
inzet vormen. De algemene voor
zitter van de V.U., Mr. Frans Van 
der Eist zal ons het belang van 
de gemeentekiezingen komen uit-
eenzetten. 

Wij verwachten al de leden en 
sympatisanten op maandag 7 sep
tember te 20 uur 30 in ons lokaal 
8 Nieuwe Carnol », Oarnotstraat 
60 te Antwerpen, waar ook nieu
we medewerkers zich kunnen aan
melden. 

Wu de verkiezlngskampagne 
slagen dan moet er eveneens op 
het finantieel v ak een grote 
krachtinspanning geleverd worden. 
Allen die het goed menen met de 
V.U. zullen niet nalaten om ook 
geldelijk bij te dragen tot het 
wellukken van de propaganda 
Steunlijsten worden m omloop 
gebracht evenals steunkaarten aan 
20 50 en 100 F. Diegenen die het 
aanbelangt kunnen ook ons kies-
fonds spijzen langs onze p e r . nr 
1275.01! 

Help mee om op 11 oktober van 
Borgerhout een stevige Vlaamse 
burcht te maken. Borgerhout - We-
re-Di! 

HOBOKEN 
Van liarte proficiat aan de 

Vlaams nationale werkers die, m 
nauwe samenwerking met deVOS 
zo'n groot aantal IJzerbedevaar-

^^BlRfMEC. 

NATIONALE LOTERIJ 
TREKKING OP 14 SEPTEMBER 

30.000.000^ loten 

ders uit Hoboken op de been 
brachten. 

Zij die met ons mee gingen 
moeten toegeven dat het een heer . 
lijke dag was, zowel tijdens het 
eerste deel, dat de Ingetogen her
denking betrof, als wel het bezoek 
aan Brugge en Damme dat het 
tweede en aangename deel om
vatte 

Dit sukses moet dan ook een 
aanmoediging zijn om verder door 
te zetten en te ijveren om de af
deling verder uit te bouwen. Daar
om zetten we de leden reeds nu 
aan om de eerstkomende verga
dering m september bi] te wo
nen. 

De uitnodigingen worden eerst
daags verstuurd. 

Abonnenten en simpatizanten 
die inlichtingen wensen of lid 
willen worden, r ichten zich tot 
de heer Crick Alfons, Meerlenhof-
laan, 49, of tot de.heer Bracke Al
fons, Berkenrodelei 6. 

SCHOTEN 

Dienstbetoon, 
Na de beroemd geworden water, 

leidingsaktie van 1962, zou onze 
aktie ten gunste van de bewoners 
der Borke s t raa t thans ook resul
taa t opleveren. Er wordt inder
daad gemeld dat he t CVP-gemeen-
tebestuur ook hier door c'e kmeën 
zou gaan, en een belangrijke toe
geving doen. 

De inwoners van Schoten zullen 
zo stilaan al wel weten wie hun 
belangen verdedigt ; de slapende 
BSP of de dinamische VU! 

Gemeenteraadsverkiezingen. 
De afdeling Schoten is de kles-

strijd reeds begonnen door het 
verspreiden in alle bussen van 
haar blad « Malpertuus ». 

Het afdelingsbestuur neeft in 
augustus geen verlof genomen, 
maar harder dan ooit gewerkt I 
Daarom kan nu reeds worden me
degedeeld dat een volledige lijst 
klaar ligt die werkelijk schitte
rend IS. Het verkiezingsprogram is 
bijna klaar, en een werkgroep 
legt er de laatste hand aan, met 
behulp van de brochure door de 
Studiedienst uitgegeven. 

Ook de financiële mobilisatie 
werd aangepakt, terwijl steun
kaar ten werden gedrukt. 

Steun ook gi.i ons verkiezmgs-
fonds : stort op postrekening 
607196 van Pol Venken, Schoten. 

Voor een Vlaams - nationale 
vertegenwoordiging op het ge
meentehuis : ten aanval 1 

WILRIJK 
Bestuurswijziging. 

Op da tum van 15 juli jl. heeft 
G. Cehs, daartoe door de omstan
digheden genoopt, zijn bestuurs
functie neergeegd. Ingevolge dit 
ontslag werd Ir. R. Van den Bos
sche met goedkeuring van het ar-
rondissements bestuur tot nieuwe 
voorzitter aangesteld. Michel Jo -
rens en Gerry Thljssen namen 
dienvolgens de organisatieleiding 
op zich. 
Propaganda, en organisatie. 

Onze propagandaleider, Gaston 
Krols, wonende Sint-Camillus-
s traat H l , (tel. 38.11.22) doet een 
dringende oproep tot alle perso
nen die bij de komende kiesstrijd 
aktief wensen mede te werken 
voor het voeren van de materiële 
propaganda (plakken, kalken, 
enz.). 

Onze organisatieleider nummer 
1, Michel Jorens, wonende Stan-
donckiaan 23, r icht eenzelfde op-

HET GEVAAR BELOERT ü T E ALLEN KANTE i U MOET VERZEKERD ZIJN . 

• Voor Dw teven. 

• aw auto, 

• DW bnU. 

• OW meubelen. 

Raadpleeg on», ü lu l t er baa l bij v inden. 

Daa rom s lechts één a d r e s : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO PVB.A. 
Jan Van Rijs^rljcklaan 62. Antwerpen. Telefoon 03/37.54.38 P.cm. 163.6X0 
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck Direkt le ! L i c Rik De Vofc 

roep tot de personen die wensen 
mede te werken voor he t bussen 
van pamfletten, het schrijven van 
adressen, het plakken van kleefze-
gels enz. 
Kiesfonds. 

Onze schatbewaarder, Jos Coe-
nen, wonende Platanenlaan 15, 
(tel. 37.72.88) is met ontevreden 
over de tot heden geboekte resul
ta ten inzake financiële mobilisa
tie. Willen wij echter onze propa
ganda degelijk kunnen verzorgen 
dan moeten wij nog kunnen be
schikken over enige tienduizenden 
meer Onze tegenstanders beschik
ken over ongehoorde middelen. 
Wij hebben slechts het idealisme 
van onze propagandisten en de 
middelen die U ons verschaft. 

S teunt ons dan ook mild! Dit 
kunt U op velerlei manieren : 

Door ons het nodige mater iaal 
(papier, briefomslagen, emmers, 
borstels, koudlijm, kalk enz.) te 
verschaffen; 

Door een bijdrage te storten of 
over te schrijven op postrekening 
7899 van de Kredietbank Ooster-
veld Wilrijk met vermelding « Re
kening 1339 van Volksuni»" Wil
rijk »; 

Door bij onze propagomiistiwi 
een s teunkaar t te kopen voor be
dragen die schommelen van 10 P 
tot 1000 F. 
Lijst. 

Geeft a.u.b. geen aandacht aan 
de tendentieuze berichtgeving in 
sommige kranten van de laatste 
weken betreffende het al dan niet 
opkomen van de Volkstmie te Wil
rijk bij de aans taande gemeente-
raadsverkiezingen. Zoals vroeger 
reeds medegedeeld zal een volle, 
dige en volwaardige iljst inge
diend worden. Deze lijst zal aan
gevoerd worden door Dokter Plo-
rent Veeckmans, wonende Hei
s t raa t 34, Vlaams Nationalist reeds 
van in zijn studententijd te Leu
ven. Om taktische redenen wordt 
de volledige lijst nog niet aan de 
openbaarheid vrijgegeven. 

Dienstbetoon. 
Een persoon heeft zich spon

taan aangeboden om onze leden 
en symtisanten te helpen bij h u n 
moeilijkheden inzake R.M.Z.. pen
sioenen, kindervergoeding, afhou-
dmgen aan de bron en dergelijke. 
Indien ü van de bereidwüligheid 
van deze persoon gebruik wenst te 
maken wendt U dan in vertrou
wen tot onze voorzitter Ir . R. Van 
den Bossche, wonende Doornstraat 
24 (tel. 37.21.84) of tot onze se-
kretaris A. De Beul, Cederlaan 
18. 

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

AALST 

Op 29 aug. zal te 14 uur 30 in 
f De Vriendschap » te Aalst een 
zeer belangrijke kaderdag worden 
gehouden, met referaten en 
spreekbeurten over verschiUende 
onderwerpen tn verband mei de 
gemeenteverkleztngea Op aeze ka
derdag leggen wij het fimdament 
van een verkiezingszege in de ge
meenten waar we meedoen Geen 
praatvergadermg, maar een effi-
clënte en doelgerichte werkbijeen
komst. 

's Avonds in « Ad Punaum » te 
Erwetegem ; laatste prettig sa^ 
menzijn voor de slag. Overhandi

ging van de arrondlssementeüe 
V.U.-vlag. Demokratische maalti jd. 

Iedereen welkom, maar de s t r l j -
ders uit de eerste (propaganda)^-
Ujn zeker op post 
Programma kolportages. 

30.8.64 Meerbeke en een wijk 
Aalst. 

zaterdag 5.9.64 Haaltert . 
zondag 6.9.64 benderhoutem +] 

-wijk Aalst. 
zaterdag 12.9.64 Velzeke. 
zondag 13.9.64 Erembodegem. 
zaterdag 19.9.64 Leds. 
zondag 20.9.64 Denderleeuw. 
zaterdag 26.9.64 Welle. 
zondag 27.9.64 Zottegem, StrlJ-

pen Erwetegm. 
Met als apoteose : 
zondag 4.10.64 : Aalst, de kolpor-

tage met minstens 50 deelnemera 

DENDERLEEUW 

Kaderdag. 
Allen die heden 29 augustus 

medegaan naa r de Kaderdag te 
Aalst verzamelen in De Klok t e 
14 uur 15. 

's Avonds vertrek a a n De Klok 
t e 19 uur 30 naar Erwetegem. 

Geen enkel kaderlid mag on t . 
breken. 

Zondag 30 en maandag 31 au
gustus zijn he t kermisdagen. We 
wensen alle propagandisten e a 
werkers een aangename kermis, 
om nadien met volle moed de zes 
verkiezingsweken aan te vatten. 
Van liet verkiezingsfront. 

Onze oproep tot s teun kende 
reeds een eerste sukses. 

We wiUen de strijd goed voor
bereiden. 

Daarom : geef ons munit ie 
(geld). 

Opdiat Uw kanonniers (kandi» 
daten) kunnen schieten l 

WAASLAND 

GeBieenteverklezingen. 
De Volksimie komt in verschil

lende gemeenten van .iet Waas . 
land op bij de aans taande ge . 
meentever kiezingen. 

Er werd een finantieel komitee 
aangesteld da t de nodige fondsea 
zal bij elkaar moeten brengen om 
de onkosten van de verkiezings-
campagnt te dekken. 

Niettemin wordt een dringende 
oproep gedaan om een bijdrage 
te storten op P.C.R. nr . 325.33 van 
de Kredietbank te St-Niklaas voor 
rekening nr . 4713 van de Vollfl»-
unie, met de vermelding gemeent 
teverkiezingen. 

W E S 1 ' L A A N D E R E N 

NIEUWPOORX 
Oproep. 

Onze afdeling heeft, voor he t 
onvermijdelijke schrijfwerk da t 
elke organisatie met zioh mee
brengt dringend een schrijfmachi
ne nodig. Wie kan ons daa raan 
helpien? Het « dmg » mag gerust 
oud zijn (maar het moet niet) al* 
het maar sctirijft. Ook een mach l . 
ne met een klein defekt is wel
kom. 

Indien nodig, komen we he t spul 
zelf afhalen. 

We ver'araxïhten een seintje 
(liefst niet allemaal tegelijk) bij 
Ir. O. Huyghebaert, Koning Rid-
derdljlk 19, Westende (tel. 059-
20268). 

De meest precieze en 
voUedl^e taalgrenslnformafl* 
Tlndt D In 

( (DE ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH PARLEMENI j> 

128 bU. - 19 gedetailleerde kaarten. 
Prijs : 50 fr 
Bestellen door stortinc 
op PCB 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of 
op PC& 5371.46 van P Martens. Ledeberg 
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A N T W E R P E N 

MECHELEN 
Met voldoening konden We vori

ge week reeds de som van 32.400 P 
mededelen als resultaat van onze 
ektie s gemeenteverkiezingen Me-
chelen ». « Volksunie in kompetitie 
met de Hertoglnnedalkapituleer. 
ders Spinoy en De Saeger. » Steun 
verder ooze opmars naar de 
100.000. 

Mimitie wordt in dank aanvaard 
op het PO 601972 van A. Van de 
Werf, Caputsteenstraat, Meche. 
len. 

Ondertussen zijn onze jongens 
reeds volop met de propagandaslag 
begonnen. D© Gaaet van Meche-
len merkte In een artikel over het 
traag op gang komen van de ver-
kiezingswagen te Mechelen een 
uitzondering op met de woorden 
€ De partij die tot op heden het 
meest naar buiten is getreden is 
de Volksimie ». 

Op een VoJksunievergadering 
maakte Toon Van Overstraeten 
« het proces Spinoy - De Saeger », 
Waar bij het begin van de legis
latuur werd uitgekeken naar deze 
twee mandatarissen die een zekere 
faam hadden op Vlaams gebied, is 
het weer overduidelijk gebleken 
dat zij ook de gevangenen zijn 
van unitaire partijen die met het 
Vlaams belang geen rekening hou
den. Niemand laat zich daar nog 
aan vangen. Het Vlaams OVP-
kongres bestempelde hij dan ook 
als een alibi om met geen blanko. 
register voor de kiezer te moeten 
verschijnen. 

De afdeling Mechelen ontwierp 
een « Keure - lakzegel » aan de 
ene kant het Mechelse wapen
schild Voorstellend, aan de an
dere kant het Mechelse stadhuls 
met de tekst « De Volksunie naar 
het stadhiils ». 

De prijs Is 100 P. Leden en abon-
nenten zullen bezocht worden 
door onze propagandisten, die ver
hopen dat talrijke simpatlsanten 
deze zegel niet alleen zullen ko
pen, maar ook enkele eksemplar-
ren verspreiden in hun vrienden-
krmg. 

Met droefheid meldt afdeling 
Mechelen het overlijden van 
kunstschilder Isidoor Leyssens, dr, 
In geschiedenis en oudheldkimde. 
Op de talrijk bijgewoonde begra
fenis van deze Vlaams-nationalist 
waren verschillende bestuursleden 
onder leiding van Ir Oscar Re-
nard aanwezig. 

LIER 

Op het nieuwe sekretariaat van 
de afdeling wordt onverpoosd ge
werkt door de propagandisten aan 
de voorbereiding van de gemeente
verkiezingen. 

Nu de « Omroeper » een week
blad is geworden (en van welke 
dikte!) zijn er geen handen te 
veel voor de massa's werk die 
moeten verzet worden. 

< Tussendoor » vulden onze pro. 
pagandisten nog twee bussen voor 
de IJzerbedevaart. Lier had ook 
het genoegen zijn burgemeester 
terug Diksmuidewaarts te zien 
trekken. Het was anders al vele 
Jaren geleden dat deze « voorzit
ter van het lokale Uzerbedevaart-
komiteit » nog iets gedaan had 
voor de propaganda voor de IJzer
bedevaart. Beter laat dan nooit. 
Hebben de naderende gemeente
verkiezingen iets met dit late dl-
namisme te maken? 

TÜKNHODT 
De plaatselijke afdeling van de 

V.ü. heeft eenparig besloten deel 

te nemen aan de as . gemeente
verkiezingen met een Volksunie-
Ujst. 

Wij zijn van mening dat alleen 
jonge, bekwame, maar vooral eer
lijke mensen met durvende onder
nemingszin kunnen borg staan voor 
een beter beleid. OP onze lijst, die 
We een dezer dagen in zijn defi
nitieve samenstelling zuUen be
kend maken, zult U deze mensen 
terug vinden. 

Op onze leden en sympatisan-
ten, en op alle bewuste Vlamin
gen tiit Turnhout wordt een be
roep gedaan om ons te steunen 
met woord en daa-d, maar vooral 
finantieel. 

De eerste kontakten die wij 
hieromtrent legden met onze 
Turnhoutse vrienden waren zéér 
bevredigend. 

Wij verwachten dezelfde vrijge
vigheid bij tientallen anderen. 
Wij moeten naar de 50.000 P. Dat 
is mogelijk. 

Stort nog heden uw bijdrage op 
P.R. nr. 483.43 van Kredietbank 
Turnhout, voor rekening nr. 5193 
van Paul Van Eyck, met vermel
ding : steunfonds gemeenteverkie
zingen. 

Indien gewenst bezoeken wij U 
ten huize. Telefoneer op nr. 427.65 
of verwittig op volgende adressen: 

Godfried de Greef, Papenbrug-
genstraat 28. 

Paul Van Eyck, Van Dijckstraat 
28. 

Pol Mertens, Begijnenstraat 53. 
Ook alle andere steun is wel

kom. 
Onze leus is : Wij moeten in de 

gemeenteraad. 

WILLEBBOEK 
Zaterdag 15 augustus is een 

nieuwe mijlpaal geworden voor 
het groeiend Vlaams bewustzijn 
in WiUebroek. Aan de pas geopen
de Vlaamse Instelling « Den Uilen
spiegel », Dendermondsesteenweg 
200, werd in aanwezigheid van tal
rijke vu-bestuursleden, militanten 
en simpatizanten en het blauw-
voetvendel « Jan Hammenecker », 
de Leeuwevlag gehesen. Een en-
toesiaste WB-vocH-zitter Lode 
Verstrepen onderstreepte dat het 
voor de eerste maal is dat een 
dergelijke plechtigheid in WiUe
broek kon plaatsvinden. 

Hij deed een oproep om verder 
te strijden voor een Vlaamser 
WiUebroek en altijd en overal de 
leuze te propageren : s Vlaan
deren eerst ». 

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

EEKLO en MEETJESLAND 
Sociaal dienstbetoon. 

Volksvertegenwoordiger Dr. J. 
Wouters zal op donderdag a.s. 3 
september zitdag houden ten hui
ze van Lic. Seghers G., Koningin 
Astridplein 6, Eeklo van 10 tot 12 
uur. 

MALDEGEM 
Op 20 augustus 11. had de 

« Stichtingsvergadering » p'aats 
van de afdeling Maldegem ten 
huize van de Heer Lampo A., 
steenweg op Gent te Maldegem. 
Zowel onze Nationalisten van het 
eerste uur, als de jeugd waren 
even talrijk opgekomen en er hing 
een geestdrift en optimisme in de 
lucht, zoals we thans overal in het 
Meetjesland kimnen waarnemen. 
Ook de aanwezigheid van Dr. De 
Lille uit Maldegem werd met war
me sympathie begroet 1 Waren uit 
Gent naar hier gekomen : volks, 
vertegenwoordiger Dr. L. Wouters, 
Ir. Deroo C, provinciaal voorzit
ter en de Heer De Paepe Rik. 

Tevens was er een afvaardiging 
uit Eeklo. 

Na een inleidend woord van de 
Voorzitter van het Meetjesland 
Lic. Seghers C, waarin hij een 
korte uiteenzetting gaf over de 
aktivitelten in de verschillende ge
meenten van het Meetjesland, han-
delde volksvertegenwoordiger Dr. 
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L. Wouters over de actuele pro
blemen in verband met de Vlaam
se Beweging, alsmede over de me
thodes, die moeten aangewend 
worden om uiteindelijk van 
Vlaanderen een veilig huis te ma
ken. 

Besloten werd een werkvergade
ring te houden op donderdag 3 
september om 20 uur ten huize 
van de Heer De Clercq L., Kleine 
Buurtstraat, nr. 11, te Maldegem. 
Verscheidene plannen werden 
reeds vooropgesteld, die dan op de
ze werkvergadering ferder zullen 
worden uitgewerkt. Tenslotte werd 
besloten, dat de verschillende af
delingen van het Meetjesland me
kaar zouden helpen in samenwer
king met het arrondissementsbe-
Stuur Gent - Eeklo, zodat de pro
paganda zal gekoordineerd wor
den om de Vlaams - Nationale ge
dachte wederom in deze streek te 
doen zegevieren. 

ZOTTEGEM 
Zoals reeds gemeld in een vorig 

nummer, is de lijst van de V.U.-
Zottegem volledig, terwijl vóór een 
14tai dagen het programma in een 
speciaal nummer van huis tot huis 
besteld werd. Aangezien echter de 
laatste dagen met verschillende 
intressante personen nog onder
handelingen in verband met kan
didaat-zijn werden gevoerd, wordt 
de definitieve lijst slechts binnen
kort bekend gemaakt. Vermelden 
we nochtans dat de kunstschilder 
Marcel Ameel, die op zijn tentoon
stellingen steeds een uitzonderlijk 
sukses kent, zeker kandidaat is. De
ze graaggeziene verschijning te 
Zottegem en omstreken zal zeker 
een flink aantal stemmen weten 
te veroveren ! 

Mensen van Zottegem, ook U 
wilt een modern en vooruitstre
vend gemeentebestuur. Ook U wilt 
een vernieuwd en bloeiend Zotte
gem. Schenkt daarom op 11 okto
ber uw vertrouwen aan de kandi
daten van een jonge en modarne 
partij, de Vlaams Nationale partij, 
de Volksunie. 

Mensen van Zottegem, gedenk Eg-
mont, de grote vrijheidsheld, uw 
Egmont. De Volksunie is de efiige 
partij die vecht voor Vlaanderens 
recht en welvaart. Weest Vlaming 
die God Vlaming schiep l Schenkt 
daarom uw vertrouwen aan de 
mannen van de Volksunie. Vlaan
deren en Zottegem ten bate 1 

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

BRUGGE 
Vergadering in het teken van 

de gemeenteraadsverkieziiuien : op 
zondag 30 oogst a.s.' worden alle 
belangstellenden verwacht in het 
lokaal Rubens, hoek van Philip-
stockstr. en Cordoeaniersstraat te 
Brugge. Aanvang 10 uur 30. Op de 
agenda : V.U.-bijdrage tot de lijst 
« Volksbelangen ». Nu het toeris
tisch seizoen naar zijn einde loopt, 
wordt op een grote belangstelling 
vanwege de Bruggelingen gere
kend. 
Interkommunale «Volksbelangen». 

De verantwoordelijken voor de 
verschillende lijsten « Volksbelan
gen » uit de Brugse agglomeratie 
kwamen op 17 oogst U. samen. 
Terwijl de machthebbers uit de 
zgn. Grote Partijen reeds jaren 
een beleid volgen dat ten nadele 
van hun respekt'eve ingezetenen 
uitdraait, bleek uit deze samen
komst dat dynamische en onge-
komprometeerde mensen het op 
zich kunnen nemen om voor de 
ganse stedelijke agglomeratie een 
modern beleid uit te stippelen. 

L I M B U R G 

Propagandafonds Limburg. 
Het financieel komitee Limburg 

dankt oprecht voor de zeer talrij

ke steunpenningen die ons toege
zonden worden voor de versprei
ding van de Volksunie - brosjuiu: 
tijdens de eerstkomende winter
maanden. 

Alhoewel het nagestreefde be
drag nog op verre na niet bereikt 
is durven we er toch op rekenen 
dat de velen die nog geen storting 
hebben overgemaakt het eerst
daags zullen doen. Deze bijdrage 
kan direct gestort worden op 
naam van Clem Colemont, Diest-
weg 452 Nieuwerkerken (Lim.) 
P.C. 48.1526. 

Hierna volgt de steunlijst van 
de vorige week : 
Naamloos Millen 1000 P 
Naaml. Heppen voor Heppen 100 P 
L. Meukens Beverlo 200 P 
VU-afdeling Halen 800 P 
V.H. Donk 100 P 
Housen G. pauwengraaf 

Eisden 50 P 
Naamloos 40 P 
J. Gilissen Mechelen a^m 50 P 
Karel Van de Winckei Ku

ringen 50 P 
Naamloos voor Moelingen 100 P 
Naamloos voor Borgloon 20 P 
Franskiljons buiten, voor 

Stevoort 50 P 
Voor Eisden 20 P 
M.L. Zonhoven. Limburg 

niet loslaten 100 P 
Bemelmans Paal 30 P 
Geen woorden maar da

den. Meeswij k 250 P 
P.M. voor Berbroek 100 P 
A.M. voor Berbroek 40 P 
S. voor Kermt 100 F 
K.S. vr St. Truiden 100 P 
A.H. vr St. Truiden 200 P 
R.L. vr St. Truiden 100 P 
J. Slootmaekers voor Rekem 3f20 F 
G. Muermans voor Neer-

haren 100 P 
Naamloos voor Lanaken 50 P 
D.M. voor Neerharen 100 P 
B.H. voor Neerharen 100 P 
K. voor Neerharen 20 P 
Bergenhuyze Jan vr Teu-

ven 150 P 
Camping bergzicht vr Teu-

ven 150 P 
Naamloos vr Bind^veld 50 P 
Naamloos vr Beringen 50 P 
Naamloos vr Beringen 100 P 
Apoteek Enckels Herk de 

Stad 200 P 
Naamloos vr Herk de Stad 200 P 
Naamloos vr Herk de Stad 100 P 
Vü-afdellng Lanaken voor 

Neerharen 20 P 
VU-©f deling vrRekem 30 P 
Naamloos voor Eisden 100 P 
Wolf Albregts vr Meche

len a-m 20 P 
Naamloos vr Lanaken en 

omgeving 2000 P 
Naamloos voor St. Maar-

tensvoeren 50 P 
Vorig totaal 17.216 P 

24.526 P Huidig totaal 

HEÜSDEN - LIMBURG 
We moeten het droeve nieuws 

mededelen van het overUjden van 
onze trouwe vriend en medestrij
der dhr Juul Balcaen uit Heus-
den. 

Juul Balcaen was bestuurslid 
van de afdeling Beringen en 
werkte intens mede aan de uit
bouw van de partij in de gemeen, 
te Heusden. 

In 1961 was hij kandidaat van 
de provincielijst. 

De V.ü. Limburg biedt zijn echt. 
genote ea familie zijn oprechte 
deelneming aan voor dit onher
stelbaar verlies. 

VOERSTREEK 

Tijdens dp afgelopen weken 
werden er een aantal huisbezoe
ken in de Voerstreek afgelegd, 
waardoor het minimum aantal Ie. 
den, dat noodzakelijk is om een 
afdeling op te richten, ruim over
schreden werd. 

Momenteel wordt gewerkt aan 
het samenstellen van een plaatse, 
lijk bestuur. De personen die nu 
reeds voorzien worden hierin te 

OU prachtig leeuwen-
schlid wordt u Cbuisbe-
iteld door onze (Uenst«n 
Indien o 326 f ston op 
postrekenmg 1476.97 vaa 
de V.ü. te Brussel Se
cretariaat : M Lemon-
nlerlaao 83. 

O Kunt ook betalen ala 
volgt : bij aflevering 
125 P -f 3 maandelijkse 
stortingen van elk 100 F. 

Afmetingen : *0 x "* 
cm. vervaardigd alt 

duurzame grondstof (C«-

raflx). 

•Bp\PBê iBet bladgoudl 

zetelen, beloven veel goeds. De 
Voerstreek zal een Volksunie - af
deling krijgen, waaraan menige af
deling In Vlaanderen zich zal mo
gen spiegelen. 

Door het provinciaal bestuuü 
worden een aantal propaganda^ 
tochten voorzien, om de Volksunie 
in de Voerstreek nog meer be
kendheid te geven. 

De oprichting van de afdeling en 
de stichtingsvergadering die hier
mee samen zal gaan, zaa, in de 
loop van de volgende maanden 
plaats hebben ea aal hier tijdig 
worden medegedeeW. 

We verwachten nu reeds vele 
Limburgers, die de Voer niet lat 
de steek willen laten. 

TONGEREN 

Hier is de propagandaploeg on» 
langs tot de aktle overgegaan. Hefi 
rezultaat was 's morgens wel ta 
zien. 

HUWELIJK 

Late wensen voar onze vriend 
Prederik Anthonissen, sekretaria 
van de a:^deling Hoboken die t i ^ 
dens de maand juli in het huwe
lijk trad. Zij zijn er daarom n i ^ 
minder gemeend omi 

Aanbevolen 
Huizen 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrljkle! S Antwerpen 
Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 
« DE VRIENDSCHAP p 

Kerkstraat 9 
(blJ Grote MarktX 

Vermindering vr lezers V.U. 
Hulsh. App. Radlo-TV-

Bandopnemers-
37.92.57 ELAGRO S8 74.68 
De Damhoudersti. 83 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Deliflex - Taplflez 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Scbat-
str. 18 Denrne - T. 36.13.12 

Bezoek het Payottenland 
Queuze Kriek 

goede spijzen Tlndt O In 
afspanning 

« DE fCROON » 
OI..V.-Lombeek (054)32381 

Voor al OW Vlaamse lektonr 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

a Vlaams Huis s Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermtnderlnx v. poepen 
EUsabetkL 195 t. 632.19 

Voor OW modern tnterleor 
EURaDOMl 

Kruldtnlnlaan 6 Brusst^ 
met Geschba!:en-kelder 

Vlaams Huis Breughel 
de S.met <!o Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (?5']!)41637 

Vol. Pension. 30 kamers 
Vlak bij het station. 

Zwitserse uurwerken 
bU mcester-anrwerkmaker 

SLAETS 
Dewtnter.str 11 Judergem 
T 72.45 43 terminus tr 35 
10% kcrtln» leden V.0. 

Bar Bowllnf! Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE Tel 83811 

Bouw- veranderings-
bersteUlngswerken 
SEGER5 Adnaan 

Stesmstraat 187 
Hoboken TeL (03)37-43.81 
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H ET schandaal van Teuven 
en Remersdaal is weer typisch voor 
het Belgisch unitarisme. Tegen de 
Belgische wetgeving in werd de lage
re gemeenteschool van Remersdaal 
doodeenvoudig verfranst en de nodi
ge terreur wordt uitgeoefend om de 
kinderen in die school te houden. Te 
Teuven heeft men anderzijds dood
eenvoudig een Franse kleuterklas 
opgericht en weigert men er een Ne
derlandse te stichten ! De paljassen 
yan de Limburgse bestendige depu-
itatie kijken toe en geven geen kik, 
jvat de Limburgse C.V.P. niet zal be-
Jetten van de daken te verkondigen 
dat zij zo Vlaamsgezind is dat de 
vVolksunie eigenlijk overbodig wordt! 
De C.V.P.-B.S.P.-regering kijkt toe, 
met inbegrip van de zo Vlaamsgezin-
de ministers Custers, Bertrand, De-
quae, P.W. Segers (o vernederland
sing van het leger !), Van Elslande, 
Declercq, Fayat en Spinoy Al deze 
grote politici laten zichzelf en de 

wetten van onze unitaristlsche staat 
voor de gek houden door enkele semi-
analfabetische dorpspotentaten. 

W AT moeten we doen ? Deze 
heren danken dat ze ons de gelegen
heid geven aan iedereen duidelijk te 
maken wat voor een potsierlijke staat 
deze unitaristlsche janboel hier is ? 
Hen danken dat ze ons aan de voor
avond van de verkiezingen de argu
menten zo in de hand duwen ? Ze 
mogen gerust zijn. Wij zullen er meer 
dan dankbaar gebruik van maken ! 

Onze lezers zouden echter ongelijk 
hebben te menen dat dit half dozijn 
anti-demokratische dorpsgangsters 
in de Voerstreek geen bondgenoten-
ophitsers telt in de regering zelf. Het 
bewijs wordt klaar en duidelijk ge
leverd voor de nieuwe Vlaamse scho
len te Brussel. Wij staan op een paar 
dagen van het nieuwe schooljaar. 
Voor enkele Vlaamse scholen te 

Brussel weet men sinds vorige week 
in welke noodgebouwen ze komen, 
voor andere moet men nog wachten. 
Hoe kan men in zulke omstandighe
den leerlingen aanwerven voor die 
scholen ? Wat dan de franstalige 
pers, de ekstremistische unitaristlsche 
Libre Belgique op kop, binnen enkele 
weken de gelegenheid zal geven cij
fers te publiceren over de lage bevol
king van de nieuwe Vlaamse scholen 
en om triomfantelijk te schreeuwen 
dat nieuwe nederlandstalige scholen 
te Brussel overbodig zijn l 

H ET Belgisch unitaristisch 
scenario is eentonig maar helaas voor 
onze kolonisators en hun Vlaamse 
kollaborateurs van de kleurpartijen 
wat al te doorzichtig. 

Ondertussen lazen we met grenze
loze verbazing in « Het Volk» dat de 
klachten op de IJzerbedevaarten niet 
al te tragisch dienden opgenomen te 

worden, want dat al de Vlaamse ei
sen toch stelselmatig verwezenlijkt 
werden. Oh de leuze « geen facilitei
ten », o het « Brussel Vlaamse grond >" 
van voor de oorlog, o de vijftigjaren.' 
oude fronterseis voor zelfbestuur, oh" 
Edingen en de Platdietse streek, oM 
de nederlandstalige generaals, oh 
amnestie, oh kultuurautonomie JL 

O NDERTUSSEN kunnen dé 
meest gematigde Ijzerbedevaartrede
naars niet anders dan het Volksunie
program volledig onderschrijven om
dat het de redelijkheid en het Vlaam
se belang zelf is : geen grendelgrond
wet, federalisme, Brussel rijksgebied. 

Een van de leuzen op de IJzervlak-
te was ook dat 134 jaar minorisatie" 
genoeg is. Dit mogen de Vlaamse 
kleurpolitici onthouden als de frans-
taligen hen binnen enkele weken in 
de valkuil van de grendelgrondwet 
willen lokken. De Vlaamse meerder
heid die geleidelijk aan bewust wordt, 
moet eer de bewustwording er is ont
kracht, ontmand, gelubd worden door 
de 2/3 meerderheid en de afzonder
lijke meerderheid. 

E VENALS alle eerlijke 
Vlaamsgezinden heeft het IJzerbede-
vaartkomitee het levensgevaarlijke 
ervan voor ons volk ingezien. Alleen 
een Jan Verroken zal nog proberen 
de Vlaamse goegemeente wijs te ma
ken dat de 2/3 grendel eigenlijk de 
redding voor ons volk betekent! Zo 
heeft Jan destijds echter ook Edingen 
weten te redden Zoals hij in de kom
missie Harmei de Voerstreek prijsgaf. 
Gelukkig dat wij er nog waren. 

Allen één front, is de Volksunieleu-
ze tegen de levensgevaarlijke dreiging 
van de grendelgrondwet : één ruim 
Vlaams front : Vlaams nationaal en 
sociaal vodïruitstrevend, innig ver
strengeld tot een krachtige syntese. 

Ook op de Paxpoort was deze l?uze 
aangebracht. 

Alle Vlaamsgezinden zien thans In 
dat de Volksunie gelijk heeft Het is 
tijd ook want alleen door de Volks
unie krijgt ons volk gelijke kansen in 
dit land. 

Tifimff^^iMm 

K O O P B I J O N Z E 

A D V E R T E E R D E R S 

Ik 
* ben 
uilgestapen 
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KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP ( J L D . F . ) 
/AN VAN RIJSWUCRLAAN 62, ANTWERPEN — TELEFOON t 37.54.38 

b'lNANCIEKING van al aw aankopen, aato's. T.V., machines 
LENINGEN »oor alle doeleinden 

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen 

Steeds tot UMV dienst 

Raadplegingen Icosteloos. 

BetTeer s R. van der Paai 
O. Voorbraeck 
IA. Demol 

DlrekUe : Lia Rik De Vos. 

ik koop 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TURNHOLTSEBAAN 102 BORGERUODI - TEL. 35.17.83 
Bijhulzen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel : 31.01.18; 

Begijnenstr 39-41. Tel. 33.47.24 
Deurne: Callifortlel 60. Tel. 36.25.22 

Interfonie 
Gelaidsversterking tn de perfektie voor 
zalen, reklam e wagens kerken tiuis-
kamers enz.. 

Wendt O in vertroaweo tot t 
ELECTROAKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemstraat 1 a 
ANTWERPEN Tel 33.04.95 

Radio T.V. draagbare radiotoesteilen 
platendraaiers Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid. — Bandopnemers vanaf 2.250 F-
tot 117.000 F 
Op vertoon van deze aankondtglng gentel 
U fpeelaïe voorwaarden. 


