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BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

BEHEER ; Maur. lEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

WIJ VERSCHIJNEN I 
Wegens het wettelijk ver

lof in de drukkerij zou vol
gende week en de week na
dien het blad normaal niet 
verschijnen. 

Ingevolge de gespannen 
poïitieke toestand hebben 
we schikkingen getroffen 
opdat gedurende de verlof
periode het blad op een klei
ner aantal bladzijden zou 
blijven verschijnen. 

TEERLI IS GEVALLEN: 
BELGIË BLIJFT 

VLAAMS RECHT ONMOGELIJK 

*MMMMMMMMMg«« 

VERGEET ZE MET! 

DE ERGSTEN: 
DE VLAAMSE P.V.V.-ERS. 

Zij wensen buiten de zes ongelukkige randgemeenten 

ook nog de verfransing van : VILVOORDE, STROM-

BEEK-BEVER, MACHELEN, DIEGEM, ST-STEVENS-

WOLUWE, OVERUSE, HOEILAART, VLEZEMBEEK, 

ITTERBEEK, GROOT-BIJGAARDEN, ZELLIK, DIL-

BEEK en ST-PIETERS-LEEUW. 

De Vlaamse P.VV. is de rechtstreekse steun voor onze 

ergste vijanden : de imperialistische Brusselse bour

geoisie. 

VERGEET HET NOOIT MEER. 

ONTMASKER HEN OVERAL. 

I 
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OP HET OGENBL IK DAT WIJ TER 
PERSE G A A N WETEN WIJ N O a 
NIET. HOE DE STEMMING OVER 
DE ROVERSONTWERPEN IS AF
GELOPEN. 
DE TEERLING IS IN IEDER GEVAÜ 
GEWORPEN ! DE B.S.P. HEEFT 
HET MONSTERPLAN VAN HER^ 
T O G I N N E D A L EENPARIG GOED
GEKEURD. DE VLAAMSE C.V.P. 
KEURDE HET GOED MET 81] 
STEMMEN BIJ 6 ONTHOUDIN^ 
GEN. DAARMEE IS A A N DE UIT
SLAG DER STEMMING IN DE 
KAMER WEL NIET MEER TE T W I J 
FELEN : ENKELE UREN NADAT 
W I J DIT SCHREVEN. Z A L HET 
MONSTERPLAN EEN BELGISCHE 
WET GEWORDEN Z IJN . 

H IERONDER GEVEN WE DE NAMEN DER C.V.P.-MANDA-
TARISSEN DIE OP 2 2 OKTOBER 1961 DEELNAMEN A A N 
DE EERSTE MARS OP BRUSSEL, ONDER HET MOTTO : 
« GEEN GEBIEDSROOF, GEEN FACIL ITE ITEN » : 

A N T W E R P E N : V A N DE KERCKHOVE. NEEFS. DE HAND-
SCHUTTER, V A N DONINCK. DE SAEGER, SLEDSENS, MW 
VERLAKT, FIMMERS, LOOS. KIEBOOMS, POSSON, PEE-
TERS, TANGHE, BERGHMANS. BUTS. 
OOST-VLAANDEREN : VERROKEN, SMETS. SCHEIRE, V A N 
ROYEN, V A N DEN DAELE, GOEMAN. COPPENS, EEKMAN. 
DE MEY, DE PAEPE. 
WEST-VLAANDEREN : DE GRYSE, VAN DE PUTTE, LEPERE. 
LAVENS, VERHENNE, C A L L E B A U T , GHIJSEN. BOOGAERT, 
PIERS, V A N DEN BERME, STUBBE, BODE, V A N DEN BUS-
SCHE. 
B R A B A N T : DE WINTER, VERBAENDERD, VAN CAUWE-
LAERT. V A N DER BORGT, MEJ . DE VOS. 
L I M B U R G : DUPONT, MEJ. DRIESSCHE, ROBIJNS, K E L C H -
TERMANS, WIRIX, MONDELAERS. 
VERGELIJK DEZE NAMEN MET DE NAMEN VAN DE JA-
STEMMERS IN DE KAMER EN OORDEEL Z E L F ! 

DE UNITARISTEN ZIJN SOLIDAIR OM ONS TE NEKKEN 
LAAT ONS SOLIDAIR ZIJN IN HET VERZET. De strijd tegen het monster-
plan Lefèvre heeft weer Vlaamse'slachtoffers gevraagd. Zoals in de «ser
moenenoorlog » zal de. solidariteitsk^tting van alle bewuste Vlamingen hen 
ruggest'eunen. Daarom heeft het 

VLAAMS SOLflDARITEITSFONDS 
A't-, 'S-. • • zijn werking hervat. 

Stort VANDAAG NOG Uw solidariteitspenning op per. 235.62 van Krediet
bank-Gent (voor rekening nr 61.400 van het Vlaams SoUdariteitsfonds). 

27 OKTOBER: 

DERDE MARS OP BRUSSEL 
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SGHELDEME£UW 
De Vlaamse Kring Scheldemeeuw 
Gewest Antwerpen en Waasland. 

Na kensisname van de door de 
CVP - BSP legering voorgestelde 
taalregeling, uitdagend en doel
bewust gericht op gebiedsroof en 
vernietiging van de integriteit van 
de Vlaamse volk^emeenschap 

Stelt vast dat de OVP-eerste-
K mister Lefevre " 

Woordbreuk pleegt tegenover de 
door hem aangegane verbintenis 
in de regeringsverklaring Inzake de 
oplossmg van het taalprobleem 
en het inlossen van de rechtma
tige eisen van de Vlammgen 

Bovendien een misleidende m 
terpretatie geeft aan de voo'-geno-
men faaJregellng te Brussel dat 
nog altijd Vlaamse grond is en 
blijft 

Bovendien een nnsprijzende en 
hooghartige houding aanneemt 
tegenover het gewettigd verzet van 
de Vlammgen 

Keurt ten strengste de houding 
af van de Vlaamse CVP - BSP mi
nisters die eensgezind de « an-
schluss » van de randgemeenten en 
de verdere verfransmg van het 
Vlaamse land hebben goedgekeurd 
en verder m de hand werken. 

Verzet zich met klem tegen de 
Ze Ultieme anti-sociale en anti-de 
mocratische pogmg van de rege
ringspartijen ten koste van de 

, welvaart en het bestaansrecht van 
de Vlaamse arbeiders, midden
standers en zelfstandigen 

Verzoeken het kiezerskorps bij 
de eerstvolgende verkiezingen hun 
stem te weigeren aan de vertegen
woordigers van de meerderheids
partijen en steun te verlenen aan 
bewuste en betrouwbare Vlaamse 
kandidaten 

Roept de Vlamingen van het 
gewest op een Vlaams sociaal de
mocratisch front te vormen om 
paal Pn perk te stellen aan de 
mmorisatie van he t Vlaamse volk 
en door het samenbundelen van 

alle Vlaamse krachten de weg te 
effenen tot het verwezenlijken 
van een vo'waaidige Vlaamse 
volksgemeenschs p. 

BIJHUIS VAN 
FRANKRIJK 
Waarde Redaktie 

De beweiing van de « Lmie » 
als zou de wmdhaan Spaak, de 
overheveüng van St Genesius-
Rode naar Brussel dooi-voeren op 
eis van de franse ambassade, is 
een beschuldiging van zodanige 
gehalte, dat het in een verstandig 
en billijk ingericht land ten eer
ste onmogelijk en zo toch dan ze
ker aan de schuldige regering een 
dodelijke slag zou toebrengen 

Steeds deelt Prankiijk hier de 
lakens uit En zijn er Vlaamse 
rmnist^rs te vmden om dit goed te 
keuren Van een zelfstandig Bel
gië gesproken I Dat die Vlaamse 
ministers liever in P ïankn jk 
caan adjunkt spelen 

Gaan de « rendez-vous-Belgen » 
nu geen protest laten h o r e n ' Hun 
z g Belg-zijn reikt echter zover 
niet. 

Dat wij Vlaamse federalisten 
het bij het rechte emd hebben is 
overduidelijk bewezen 

W I J willen geen bijhuis van 
Frankrijk zijn Wij de ekstremis-
ten zijn wel de enigen die over 
burgc-zm mogen spreken 

I n een land dat zich schijnhei
lig zelfstandig noemt, s taan de 
waarden van zelfsprekend op hun 
kop 

Aan ons, Vlaamse federalisten, 
de zaken weer recht te zetten 

LEUVEN 
Het arrondissementeel bestuur 

van de Vlaamse Volksbeweging en 
het Vlaams Aktiekomite - Leuven, 
richt een dringende oproep tot 

Zelfs de kraaien brengen het uit: 

^^ schoonste gronden liggen m Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

aUe Vlaamse verenigmgen en 
meei bepaald tot de Vlaamse par
lementairen van alle partijen, op
dat ZIJ de kwestie Leuven niet 
uit het oog zouden verliezen 

Terecht wordt veel aandarh t 
besteed aan Brussel en de rand
gemeenten Men mag echter niet 
vergeten dat he t Vlaams karakter 
van de Leuvense agglomeratie 
dooi het zogenaamd taalkompro-
mis van de legeimg ernstig be
dreigd IS 

De vooi gestelde regelmg mzake 
de Leuvense Universiteit zal twee 
gevolgen hebben • 

1) De voortschrijdende verfran
smg van Leuven en omgeving, 
veimits een massale groep van 
PranstaJigen alle faciliteiten 
krijgt om hier als een totaal 
vreemde kolonie te leven 

2) De broodwinning van de 
Vlaamse bedienden wordt m het 
gedrang gebracht want men zal 
dank zij al die maatregelen ech
ter franstaligen op grote schaal 
laten inwijken en onze mensen 
wei en. 

v.v.s. 
De Vereniging der Vlaamse Stu

denten, 1 epresentatief organisme 
van de Vlaamse studenten aan de 
Universiteiten van Brussel Gent, 
Leuven en de Hogerescho'en van 
Antwerpen heeft kennis genomen 
van het 2de en 3de taalontwerp 
van de regering 

De V V S stelt vast : 
Dat de Vlaamse gemeenschap m 

haar eis voor werkelijke en wet
telijke tweetaligheid te Brussel, 
vernederlandsing van het bedrijfs
leven door economische democra
tisering, afschaffing van de P '^ns -
talige kastescholen m Vlaanderen 
evenals trouwens in haa r eis voor 
democi atische zetel-aanpassing 
slechts de verwezenlijking van 
elementaire rechten nastreeft 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkmgslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.sum 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

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

De V V S IS van oordeel t 
Dat de voorgestelde maatrege

len van de regering ontoereikend 
zijn 

Da t men voor het bekomen van 
elementane rechten geen enkele 
prijs dient te betalen 

Dat de plannen van de regermg 
m s tn jd zijn met de belangen 
van de Vlaamse gemeenschap 

Dat de vooi gestelde inlijving 
enkel van aa id is om d onge
breidelde grondspeculatie van en
kele hoofdstadbewoneis in de 
hand te werken. 

Dat de regering hierdoor bewijst 
dat ZIJ zwicht voor de druk van 
de a/-sociale Brusselse bourgeoisie 
en de prive-belangen van enkelen 
stelt boven het belang van de 
Vlaamse gemeenschap 

Dat de absolutp tweetaligheid 
van het Vlaamse landsgedeelte de 
beste VOOI waarde is voor een sta
biele taalvrede 

De V V S eist • 
Dat a r t 6 van het 2de taalont

werp wo-dt geschrapt, daar de in-
hjvmg van Vlaamse gemeenten bij 
de BrtKselse agglomeratie niet 
van aard is de verstandhouding 
tussen de Vlaamse en Waalse 
volksgemeenschappen m de hand 
te werken 

HET HOF 
Geachte Volksunie, 

Met verontwaardiging heb ik 
vernomen dat de Konmg het ont
slag der regeimg geweigerd heeft 
Daarmee heeft hij bewezen niets 
van de toestand m Vlaanderen af 
te weten Dat de regering nu nog 
valt of niet, verandert niets aan 
de toestand, hij schaar t zich vol
ledig achter de Pranskiljons en 
Vlaminghaters De republikeinse 
socialisten zijn daar wel in goed 
gezelschap 

Viert maar, Vlaamse Burgemees
ters ' Hangt de vlaggen m t op de 

dag dei Dynastie of telkens er 
een Prins of Prinsesje geboren 
wordt 

Laat de Vlamingen maar elkaar 
omver lopen en zich verdringen 
telkens een hd der Koninklijke 
familie zich m Vlaanderen ver
toont Laat de Vlaamse dagbladen 
het maar uitjubelen telkens ko-
n m g m Fabiola « dank » sta^-
melt op bezoek m Vlaanderen Ze 
zullen daar wel op tijd zoi'gen 
voor de do'ksteek m de rug 

Laat de Vlaamse verenigingen 
ook stoppen met hun moties en 
telegrams van tiouw en le iknocht -
heid aan Vorst en Voistenhtus, 
of bazelen ovei pijnlijke veront-
waaidigmg het brengt ons tot 
niets 

Meer dan ooit geldt het voor de 
Volksunie, da t het Hof van Laken 
streng te mijden is 

Vlaams zeeman 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbneven Ze be-
houdt zich het recht van keuze en 
inkortmg voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Geeft dit blad na lezing door 
aan uw vrienden en kennis
sen Zij kunnen een gratis 
proefabonnement ontvangen 
door naam en adres op te ge
ven aan : 

Administratie 
< de Volksunie » 

Maurice Lemonmerlaan 82 
Brussel 1 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier van 
de brouwerij Lootens Koekelare 

HOP EiV MOUT 
Verkoper voor Aalst en omgevmg : 

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

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49 76.86 

Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel, (09)25.19.23 

W A KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kon 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden la Vlaanderen, Brabant en Limburg 

350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% finaneiërins. 
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UIT HET 

DOSSIER VAN 
overlopers en verraders 

15 - 8 - '37. 

KamerMdi 

Woensaae «vona 17 febr. te 

20,15 u. vergadering In Ae boveniaal van het VXaaasoh H u U •«« 

den Heer araamena. 
Onte' aktle beleoft eohltterena te vorden, 
Vet-Aere uitleg Ie ongeweneolit. Dooh wees tegenifoordlg. 
Bet ordewoord: ZWIJOïN, ZWIJOBN. 

Clt briefje dient »le toegangabewlj». 

ONDER DE EXCELLENTIES, DIE LIEVER HUN MINISTER

PORTEFEUILLE VASTHOUDEN DAN VLAAMS-BRABANT, ZIT 

ER EEN STEL DAT NAAR OMHOOG GEKROPEN IS TOT IN DE 

KOMFORTABELE MINISTERZETEL OP DE RUG VAN DE 

VLAAMSE BEWEGING. 

ZIJ KUNNEN ZEKER NIET LATEN GELDEN «DAT ZIJ NIET 

BETER WISTEN». EENS ZIJN ZIJ FLAMINGANT GEWEEST. 

DE ENE UIT BEREKENING, DE ANDERE «OMDAT HET IN 

DE MODE WAS». 

VANDAAG ZIJN ZIJ GEARRIVEERDE OUDE BURGERMAN

NETJES. ZIJ HEBBEN NIETS VERLOREN. BEHALVE DE EER! 

Herten Beolerolc, Leider JONa VOLKSCHI fRONT. 
O.Van De Weerdt/ Leider V.N.V. Leuven. 
r.Ooddeerl», Voorsltter Soolale hulp. 
Mon Luyten, Leider Verbondewaoht. 

*> DEZE NACHT 
KALKEN! ' 

Op 17 februari 1937 riep Berten Declerck de Leuvense studenten op om 
een werkvergadering bij te te wonen in het Vlaams Huis. Met hem te
kenden om. de uitnodiging: de leider van het V.N.V. te Leuven en de 

huidige voorzitter van het V.V.A. 
Het ordewoord was destijds : zwijgen, zwijgen. 
Net zoals vandaag trouwens. Want vandaag zwijgt Berten Declerck, C.V.P.-minister in de 
ongeluksregering Lefèvre, als vermoord en klampt hij zich vast aan zijn ministerportefeuille. 
De Vlaamse militant van het jaar 1937 is een bange overloper en verrader geworden. 

J.V.F. 
Van Elslande en Declerck op 
een vergadering in 1937 te 
Kortrijk van het Jong Volkse 
Front, met Grammens. 
Toen vochten zij tegen ver-
fransing. Toen waren zij me
destanders van de taalgrens-
aktie. 
Nu doen deze verraders ook 
aan taalgrensaktie. Maar an
dersom : zij vreten de gren
zen van het Vlaamse gebied 
aan. 

«POMPES FUNEBRES» 
op de begrafenis van Staf de Clercq was aanwezig . als trouw soldaat van de 

è u f v N V.-er' C u s S w e r d in 1949 door het verruimingsmanceuver van zi^i rja-

SSoJse beschermheer, P.W. Segers. brave l^^P^^ff " ^ « X - J J ^ J J ' ^ T L S is ÏÏ 

gemeenten in Brab ant. 
Custers : « pompe s funèbres » ! 

A.Y.Y. - Y.Y.K. A 
Op bovenstaande foto staat minister P.W. Segers goed in het 
zicht op de eerste rij bedevaartgangers te Diksmuide. Enkele 
minuten na het nemen van deze foto stapte hij, aan de zijde 
van prof. Franssen, naar voor om namens de regering bloe
men te leggen op het graf der gesneuvelde IJzer jongens. 
In die dagen zong de Vlaamse pers een loflied op de < flamin-
gantische > minister, die aan de IJzerbedevaart haar « ekstre-
mistisch » karakter ontnam. 
Vandaag dient de Dikmuidse rattenvanger van Hameln onder 
de man die eens zegde, toen de IJzertoren werd gedinami-
teerd : «Hij ligt er en hij ligt er goed > . 
Vandaag is P.W. Segers één der hechtste steunpilaren van het 
monsterplan der regering. 

P O L I C E 
rouTw 

tk.tm 

Saint-Jotse-ten-Noo^e 

Stil-JHii-lei-llMli 

•Nt *^ 

A ï S OKfiX VC 

* c 'O 1 

PRO JUSTITIA 

L'tB Iii3 neuf cent trente 
Ten /aft wiaiim hmJtiJ 51""" 

ia moti i _ . . M • * 
ia mum IbTjruarï 

"lifM e"en en ï ü n ï ï ë é t » 
fceure , 

'.u'?"«?r. 's morge»! 
Devant Nou», _ . . 
rürO/». DOUPAOHB, P i e r r e , 

HOU-ZEE! 

^̂  BRUSSEL YLAAMS" • 
In 1937 werd Declerck op heterdaad betrapt bij een kalktocht in het kader van 
de Grammensaktie. 
Diezelfde Declerck is thans minister van Middenstand in de roversregering en 
v o l k o m f n S a i r met zijn eerste-minister die de rijkswachters in massa los-
laat op iedere vorm van Vlaams protest. 
Waarom blijft Declerck als minister zetelen ? Waarom ontpopt hij zich als een 
ellendige verrader van zijn eigen jeugdidealen ? 
Is het misschien omdat binnenkort het ministerieel pensioen gaat verhoogd 
worden tot 20.000 F per maand ? 

Is dat de prijs der randgemeenten ? 

ftS V v E i » 
8^ N^S33« 

Aaiotnt >u Commmiire de Police de !. commune de SainlJoue-leo-Noodc, 

t,hx,rkk s«mcU,td Un «We Jan «ncWnl A •««•! CORKII., OBOar, 
' die oiB verklaart l a d» xlaameahe taa i : 

O êr eenigs minuten hA Ik beatatlgd dat f» S f ' ^ 
« o h i l l r J plaat vermeldende waar het sa^ent.bad g e l -
«•n 18. en gehecht aan de lantaarn geplaatst hoell der 
I t i rre i^ae laan en de < i«2ér io t*aat , met witte o l i e 
verf overdekt werd door de genaainden G B A MMS H » , 
M ^ ^ S t l i t a i s o h onlinTljê. gehuisvest te Honeae. 
S S ^ o r e e n s t r a a t , 52: C B ï « ï f 8 '^arie-Toeeph, 
PPBoal-Ci'-dtisn, student in geneeskunde, geboren .e . 
L^rs?l\ '̂ d'en'wlMaart 191.. ^rïVTAlX.H'or.n-
?:\^?LMnnjn^Is.'s!p?ei^r\5il;en th.n^ ge-

5^ne1o^!fl;'=it?êrt%?:"d:AiS.^i.Sa?l\ll^..'g2.'' 
taïsvfst o i u d d L u a a n , 3»*. t e St .Pletera- '^oluv, . ; 

( g e t . ) Corn i l . Eoupp-nne. 

E» consequence. I prÉooomJ """"'"ï i . v ^ ' h e t S t r t f -

wetboek" - • 
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B'̂ ieC 

aan Jos De Saoger 

gedemobiliseei de 

te MECHELEN 

Wijn leider. 

Zo toch hebt gij de Vlaamse CVP. en meteen uzelf, die 
de grote slagpen zijt van de Vlaamse C.V.P.-vleugel, genoemd, 
ieiders van de Vlaam^se beweging. Andere en betere leiders 
dan de sujjerige dilletanten uit allerlei duistere drukkings-
groepen : leiders met politieke verantwoordelijkheid. En leiden 
met macht. Zoveel macht dat, wie voortaan nog de rampzalig, 
gedachte zou krijgen van naar Brussel te marsjeren, eerst bii 
u zou moeten komen antichambreren om er te bédelen naai 
)iw genadig goedkeurend hoofdknikje. 

Zo en niet anders, mijn leider, hebt gij over uzelf gespio 
ken op dat beruchte Appèl-63, een goed jaailje geleden, ^u 
echter is de tijd gekomen dat grooLspiaak en opgeblazen vei-
blaringen kunnen getoetst worden aan daden. Nu is de tijd 
gekomen dat het wijds gewaad van des leiders schouders is 
gegleden en dat voor ons een mannetje staat in al zijn onnozele 
en onbenullige blootheid. 

Het had nochtans anders kunnen zijn. Dagenlang hebl 
gij de vlag van het Vlaams verzet hooggehouden. Dagenlang 
hebt gij de u verkleefde perswroeters de gelegenheid geschon
ken, het wierookvat op uw neus stuk te slaan Natuurlijk was 
uw verzet tegen hel monsterplan niet vrij van sluwe bereke
ning en elektorale oogmerken. Natuurlijk hadt gij de eerst 
ichtenveertig uur uw mond potdicht gehouden - zogezegd om 
de Franstalige pers in de val te laten lopen. Natuurlijk hebt 
gij de vinger voorzichtig in de krachtige stormwind van het 
algemeen Vlaams protest gestoken om u dan - dwarrelend 
blad, mét de konjunktuurwind losgelaten van de C V.P.-boom 
' voorwaarts te laten drijven. Maar ge waart dan toch met de 
heersende wind en het opkomend getij terechtgekomen bij de 
bres. 

Hadt gij, vleugelvoorzitter, daar maar sland gehouden I 
We hielden de adem in en we vroegen ons af : leeft de De 
Saeger van 1959 nog ? Leeft de man die in hei debat over 
de belastbare meerwaarde de enige prekende was in de C.V.P.-
woestijn ? Leeft de onbuigzame nog die lak heeft aan parlij-
oekazen en die zegt : hier stehe ich, ik kan niet anders ? 

Hij stond, maar hij kon anders En fluks ook deed hij 
het anders. De man van 1959 was dood. In 1963 resile ons 
slechts een De Saeger die zijn rancune's bolvierde, zijn .üechl 
humeur omdat de exallante staatsman het aangedurfd had. 
hem voorbij te gaan bij de samenstelling van de regering. In 
1963 leefde nog slechts de man die bang weid van zijn eigen 
luide stem en die ijverig naar een hoekje zocht waar hij • 
ongemerkt e.n zonder al te veel persoonlijke schade • hel woord 
« kapitulatie » stilletjes kan stamelen. 

Een alles behalve hertogelijke val in Ilertoginnedal i Exit 
de leider : plaats voor het partijmannetje Exit de vleugel-
voorzitter : plaats voor de eerste slappe broeder Voor eenmaal 
dan IS een woord van de exallante juist gebleken : ,r zijn men
sen die denken mei hun darmen in plaats van met hun 
hersenen. 

Dat heeft alvast een grool voordeel : het is niet op uw arm 
en ledig hoofd dat wij moeien timmeren En uw darmen 
worden nu reeds saamgetrokken door een opkomende koliek 
als gij denkt aan de komende verkiezingen. 

Gij zult in het dekor belanden met een elektorale schop 
op uw belangrijkste orgaan : het denkend achterwerk dat 
zien zo graag in een ministerzetel had genesteld 

f/w dio Gene*. 

EEN MAN T E G E N A L L E N 

Onder deze titel verscheen 
in de « Standaard » van 
maandag een inside-verslag 
over het konklaaf van Her-
toginnedal, verslag dat 
kennelijk afkomstig was uit 
de omgeving van De Saeger. 

Ons heeft dit ellenlange 
verhaal over De Saeger's 
heroïsche strijd slechts doen 
glimlachen. 

Te fel immers zat de be
doeling voorop een man 
schoon te spreken die op de 
meest onthutsende en be
schamende manier door de 
knieën gegaan was. 

Want niets verplichtte De 
Saeger, het regeringsplan te 
aanvaarden omdat zijn eigen 
verkaveUngetje verworpen 
werd. Indien de vleugelvoor
zitter van de Vlaamse C.V.P. 
werkelijk de hardnekkigheid 
bezat die de « Standaard » 
hem zo lyrisch toeschrijft, 
dan had hij de deur van het 
konklaaf met een harde klap 
kunnen dichtgooien. 

En buitenkomen als een 
onafhankelijk en moedig 
man. 

Hij heeft het anders ge
wild! 

KONGRES: 
'%EN SCHOTELVOD ! 

Wat een verheven spekta
kel is dat daar trouwens ge
weest op Hertoginnedal. 

De kranten vertellen ons 
dat De Saeger hardnekkig 
gevochten heeft voor toe
passing van de besluiten van 
het Oostends C.V.P.-kongres. 

Tegen wie heeft De Saeger 
lie besluiten moeten verde-
ligen ? 

Onder meer tegen Van den 
Boeynants. 

Zodat de ganse C.V.P met
een weet dat haar voorzit
ter de kongresbesluiten van 
zijn eigen partij beschouwt 
als een slordig vod je papier 
waarmee alles kan gedaan 
ïvorden, tot en met ge-weet-
wel-wat... 

GROTE STAATSLUI 

Hoe grondig de dingen op 
Hertoginnedal besproken 
werden? 

Bracops en De Saeger had-
OSn het op een bepaald ogen-
WBk aan de stok over de be-
WlChte 50/50-verhoging in 
de rijksdiensten. De Saeger 
kon daarmee geen vrede ne
men, beweerde hij. wanneer 
dezelfde verhouding niet in 
de Brusselse agglomeratie 
tot aan de top zou bestaan. 

Lefèvre onderbrak de dis-
kussie met de lakonische 
mededeling « dat Gilson ter
zake een kompromis zou uit
werken ». 

Welk kompromis ? Op wel
ke bazis? Met welke weder
kerigheid? 

Vragen die niet eens ge
steld werden. De magische 
bezweringsformulp « kom
promis » stopte de mond 
ook van strijder De Saeger. 

•De bluff van een eersté-
minister volstond, om de 
Vlaamse vleugelvoorzitter de 
mond te snoeren. 

de taal der cijfers... 
In zijn zeer degelijke rubriek « Zon en schaduw over 

Vlaanderen » schrijft Jozef van Overstraeten, voorzitter V.T.B.-
V.A.B. het volgende : 

« Met bijna 60 t.h. van de Belgische bevolking hebben de 
Vlamingen slechts i6 t.h. van de topambtenaren. Ziehier voor 
de eerste kategorie, dus voor de hoogste ambtenaren enkele 
recente cijfers : Bij de eerste-minister, 42 Franstaligen tegen
over W Vlamingen; bij Binnenlandse Zaken, 63 tegen 52; 
bij Buitenlandse Zaken, 331 tegen 178 ; bij Ekonomische Zaken 
179 tegen 158; bij Wederopbouw ,W tegen 17 ; bij Volksge
zondheid, 95 tegen 83 ; bij Justitie, 57 tegen 52 ; bij Afrikaanse 
Zaken, 25 tegen 17 ; bij Financiën, 218 tegen 202 ; bij Posle-
lijcn, 22 tegen 15 ». 

GEZICHT REDDEN 

Hertoginnedal is niets an
ders geweest dan een kramp
achtige — en trouwens mis
lukte — poging van de 
Vlaamse C.V.P.-ers om het 
elektoraal aangezicht te red
den. 

Zij hadden zich, met hun 
fameuze wisseloplossing die 
stuitte op het verzet der so
cialisten, tot aan de nek in 
de rats begeven. 

Als kerstekinderen hadden 
zij zich m de brutaal-opge
zette val van de socialisten 
lat«n vangen 

Hun enige uitweg was nog: 
een beschaamde kapitalalae, „ 
verborgen achter het rook
gordijn van vage formules en 
onduidelijke bepalingen. 

Daarvoor moest Hertoiin-
nedal dienen. 

De rook van het konklaaf 
was zwart, zeer zwart! 

Eén ding was wit : de 
vlag van de kapitulatie. ge
hesen door De Saeger. ... 

EEN BEKOMMERNIS 

De twee « grote » partijen 
hebben tijdens dit weken
lange touwtrekken maar een 
enkele bekommernis gehad : 
hun pozitie bij de volgende 
verkiezingen 

Het landsbelang? Dat is 
goed voor de boekjes over 
staatsburgerlijke opvoeding. 

Het Vlaams belang? Dat is 
goed voor onrealististhe dwe
pers. 

Een enkel belang telt : de 
kansen van meneer den de-
putee bij de volgende ver
kiezingen. ... 

MEDESTRIJDERS 

De Saeger was niet het 
enige Vlaamse CV P -lid op 
het konklaaf. Hij was wel 
het enige Vlaams C.V.P -lid 
zonder ministerportefeuille. 

Zijn ieve oartiivleugelge-
noten, die wel een porte
feuille hebben deden hun 
uiterste best om De Saeger's 
kapitulatie te bespoedigen 

Waarin zij — zonder al te 
veel moeite — volkomen 
slaagden. 

Zij bevonden zich aan de 
zijde van een ander voor
treffelijk Vlaams strijder ; 
Jos van Eynde. 

Het eenheidsfront der 
lammelingen. 

En der elektorale sjache^ 
raars. 

EN BOUDEWIJN ? 

Zonder de reddende hand 
van Boudewijn lag Lefèvre 
nog altijd in de goot van de 
mislukte grootheden. 

Dank zij de reddende hand 
van Boudewijn kon Lefèvre 
op Koninginnedal zijn dik-
taat in een nieuwe verpak
king aan Vlaanderen opdrin
gen. 

Is dat de koninklijke be
doeling geweest? 

- *-Het is in ieder geval zon
derling te heten dat Boude
wijn het niet nodig oor
deelde, de voorzitter van de 
Volksunie bij zijn politieke 
raadplegingen te betrekken. 

De Volksunie was toch zeer 
nauw betrokken bij de val 
van Lefèvre. En de Volks
unie is toch, op het stuk van 
de regeringsplannen, de par
lementaire uitdrukking van 
gans de Vlaamse oppositie 

Boudewijn had trouwens 
een precedent kunnen m-
roepen : zijn doorluchtige 
vader raadpleegde toch ook 
de Vlaams - nationale op
positie. 

Is het Hof er dan zoveel 
aan gelegen, dat men in 
Vlaanderen begint te denken 
dat Laken en de grondspe-
kulanten niet ver vaneen 
wonen? 

ROT 

Manu Ruys heeft zich her
pakt. 

Een paar weken lang 
zwalpte hij stuurloos op de 
baren van de « hogere poli
tiek ». 

Maar na Hertoginnedal 
heeft hi] de kans gezien om 
een nieuwe lijn te trekken. 
En hij trekt ze, verdorie, 
met een overtuiging alsof hij 
5 000 abonnenten moest her
winnen. 

Hij sprak dinsdag van een 
« rot-oplossing ». 

Dat wordt zo al een beetje 
proza op zijn Jorissens. 

Binnenkort is Manu het 
nog kolsbeu! 

In ieder geval : doe zo 
voort, mijn jongen En waak 
er in de toekomst over. aan 
de zijde van het Vlaamse 
front te staan op het ogen
blik dat de veldslag nog kan 
gewonnen word? 



DE VOLKSUNIE 

MOTIE 
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie, na kennis te hebben 
genomen van het nieuwste regeringsvoorstel in zake de rand
gemeenten, 

stelt met verbazing en verontwaardiging vast dat ook 
dit voorstel voor de Vlamingen nadeliger is dan de regeling 
voorzien in de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp zoals 
dit op 30 maar t 1962 bij de Kamer werd ingediend; 

betreurt het p a r a ^ k s a a l feit dat de Vlaamse C.V.P.-fraktie 
zich gedurende meer dan een jaar verzet heeft tegen het oor
spronkelijk voorstel en de faciliteiten, doch thans met een 
slechter regeling genoegen zou nemen; 

wijst het nieuw voorstel met klem af, des te meer daar alleen 
Vlaamse gemeenten faciliteiten opgelegd worden, doch geen 
enkele Waalse gemeente; 

herinnert aan het algemeen Vlaams verzet tegen faciliteiten, 
waardoor het beginsel van de onaantastbaarheid van het 
Vlaamse grondgebied geschonden wordt en de verfransing in 
de hand gewerkt; 

stelt vast dat de betrokken gemeenten wel degelijk van het 
Vlaamse land losgemaakt worden, wat totaal onaanvaard
baar is; 

herinnert aan de talrijke andere bepalingen in de omstreden 
wetsontwerpen die voor de Vlamingen uiterst nadelig en on
aanvaardbaar zijn; 

ziet in de halstarrige poging van de regering en de regerings
partijen om deze wetsontwerpen in alle haast door het parle
ment te doen goedkeuren een maneuver om de Vlaamse ge
meenschap te misleiden en voor een voldongen feit te 
plaatsen; 

roept alle Vlamingen op om zich tegen deze onduldbare poli
tiek krachtdadig te verzetten. 

6.7.1963 

UNIVERSITEIT 

ANTWERPEN 

Reimond Mattheyssens 
heeft een wetsvoorstel inge
diend, mede ondertekend 
door de gehele kamergroep, 
waarbij de giften aan de 
« Stichting Rijksuniversiteit 
Antwerpen » de zelfde fis
kale voordelen zouden genie
ten als deze gedaan aan de 
universiteiten. 

De bedoeling is, gelden uit 
de privé-sektor aan te trek
ken en «ie oprichting van de 
uhiversiteit -te Antwerpen lo 
bespoedigen. ' .f-" -

Wij zijn benieuwd hoe de 
Antwerpse rode en blauwe" 
parlementaire voorvechters 
der universiteit op dit voor
stel zullen reageren. De 
C.V.P.-ers gaan zich in a l 
lerlei bochten moeten wrin
gen : zij zitten wel aan de 
eretafel als er wat over de 
Stichting te doen is, maar ze 
hebben opdracht van Leuven 
om in het geniep tegen te 
werken. 

Wat een kleurige poppen
kast! 

VERSCHIL IN DATUM 

Het hoofdbestuur van de 
doeanen en aksijnsen heeft 
een omzendbrief gezonden 
aan de brigadiers van de 
doeane. Deze omzendbrief 
(D.P. 7723 van 24 juni 63) 
zou normaal gelijkluidend 
moeten zijn in het Prans en 
in het Nederlands, maar hij 
is dat niet. Waar de Neder
landse tekst zegt (sprekende 

over de benoeming tot bri
gadier der doeane vierde ka-
tegorie) : ? De onderbdga-
diers en gewezen onderbri
gadiers der doeane die voor 
1 januari 1956 tot die graad 
werden benoemd., enz... » 
daar luidt het in de Franse 
tekst : « die werden be
noemd voor 1 augustus 
1956... ». Rezultaat ; meer 
kansen voor de Walen dan 

.voor de Vlamingan, want 
indien de tekst gelijkluidend 

ware geweest en de datum 
voor beide groepen 1 janua-

'ri zou zijn, dan zouden er 
358 Vlamingen en slechts 
228 Wa'en in aanmerking 
voor de benoeming gekomen 
zijn! Voor die ene maal dat 
de V ami.igen dus naar ver« 
houding van het bevolkmg»» 
aantal een meerderhed heb
ben, neemt men een volko
men willekeurige maatregel 
om die meerderheid te niei 
te doen. 

KENT GE HEIV 

HIJ 
STORT NIET VOOR HET SOLIDARITEITSFONDS 

EN GIJ ? 
PCR NR 235.62 VAN KREDIETBANK-GENT 

(VOOR REKENING NR 61.400)" 
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D((or mr l'r. \ an d»r Etel, voorziltcr der 
V.U., werd een uitvoerig schrijven gericht 
aan een reeks Vlaamse vooraanstaanden uil 
de kulturele, sociale en ekonomische 
wereld. Uit dit schrijven brengen we hier
onder enkele belangrijke uittreksels. 

De verontwcmrdigde en scherpe reaklie 
tegen de voorgenomen aanhechting van 
een nieuwe reeks Vlaamse gemeenten bij 
de Brusselse agglomeratie, deze brutale 
gebiedsroof, heeft de aandacht afgeleid van 
tal van andere bepalingen in de omstreden 
wetsontwerpen die even gevaarlijk en wen 
verwerpelijk zijn. 

," ] oor alle slaalsdicnslcn luaaican de 
werkkring niet lokaal of gewestelijk is en 
die in het Vlaamse (of Waalse taalgebied) 
gevestigd zijn wordt dezelfde regeling inge
voerd als voor de centrale diensten te 
Brussel ! Opnieuw zullen aldus Walen 
kunnen benoemd worden in het Vlaamse 
land en worden verfransingshaarden ge
schapen. In « de Volksmacht » orgaan van 
het A.C.W. werd er op gewezen dal het 
hier gaal om een 50 tal instellingen - o.m. 
Zaventem. 
4° liet nieuw slaluut voer Brussel biedt, 
alle gerusisteUende verklaringen ten spijt, 
geen waarborgen, integendeel. Er wordt 

DE KNELPUNTEN 

Door ter zake bevoegde organismen, zoüls 
het I laams Aktiekomilee, het \ laams 1 er-
bond voor Brussel, het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel, het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, de KuUuurmad voor 
Vlaanderen, de Koninklijke Vlaamse Aka-
dcmie, de Raad van Beheer van de Vlaamse 
Leergangen te Leuven, de studentenverbon
den van Gent en Leuven werd reeds uit
voerige en gedetailleerde kritiek uitgebracht 
op tal van punten. Het is ontstellend te 
moeien vaststellen dat de Vlaamse politieke 
mundalarissen van de unitaire partijen aan 
deze kritiek schijnbaai achteloos voorbijgaan 
en bei-eid zijn dit alles goed te iDrtiren. Zo 
o.m. de belangiijksle punten. 
1" De aanhechting van Vlaamse randge
meenten bij Brussel of hel invoeren van 
een faeiliteilenslelsel in deze gemeenten 
beoogt niets anders dan hun verfransing 
2° De numerieke gelijkheid tussen de twee 
taalhaders in alle diensten waarvan de 
werkkring liet ganse land bestrijkt van de 
graad van direkteur af en in alle buiten
landse diensten ^betekent een onisiellende 
benadeling van de Vlamingen nu en in de 
toekomst. (Zie o.m. het protest van de 
Raad van Beheer van dt Vlaamse Leergan
gen te Leuven). 

wel voorzien dal zaken die in hel Neder
lands ingediend worden bij de gemeente
diensten in het Aederlands moeten behan
deld worden, maar gezien de geestesgesteld
heid die lieerst in de gemeentebesturen der 
Brusselse agglomeratie en de druk die uit
geoefend wordt op de pariikulieren is dit 
aantal zatten miniem I Daar waar de frans-
taligen de gelijkheid van de twee laalkaders 
gewaarborgd krijgen, minstens vanaf de 
graad van direkteur, in de staatsdiensten 
krijgen de Nederlanstaligen geen enkele 
waarborg voor de benoeming van zelfs 
maar een minimum aantal Vlamingen, 
met een ^'eder^ands diploma in de gemeen
tediensten van de Brusselse agglomeratie ! 

Wat de regeling voor het onderwijs 
betreft heeft Mr Edg. Van Cauwelaert, 
voorzitter van het Vlaams Komitee voor 
Brussel, er in een schrijven aan de Vlaamse 
politiel;e mandatarissen terecht op gewezen 
aal de belofte, Vlaamse scholen op ie rich
ten, zand is in de ogen van de Vlamingen. 
Wat zullen wij hebben tuin scholen zonder 
kinderen ? Het essentieel probleem is er 
voor te zorgen dat Vlaamse kinderen in 
Vlaamse klassen tereclit komen. De taai-
verklaring is in feite een keuze onder sterke 
sociale druk en Mr. Van Cauweleail bewijst 

dal de laahnspchtu- in feite oninachlig is 
om te beletten dat Vlaamse kinderen in 
Franse klassen terecht komen. « Wij vinden 
het ellendig dat men sisfcmen is gaan uit
denken die in de praktijk geen kans heb
ben n, schrijft hij. 

Ilel zou dan ook een onvergeeflijke dwaas
heid zijn te geloven dal deze wetsontwerpen 
een oplossing bieden voor het probleem 
Brussel of dat zij Brussel tweetalig zullen 
maken. Niets is minder waar. Ook kan de 
vice-gouverneur, zelfs in de b£st£ veronder
stelling, niets bereiken vermits de regeling 
zelf niet deugt. 
5" De vernederlandsing van hei bedrijfs
leven : de voorgestelde wetteksten zijn 
manifest ontoereikend, (zie schrijven van 
de heer Cappuyns, voorzitter van het 
V.E.V., aan de -eerste minister). 
6» Het schandaal van de Universiteit 
Leuven : men mag hier wel van schandaal 
spreken omdat de regering opzettelijk de 
Vlaamse openbare mening bedriegt door 
het inlassen van vage wetteksten met het 
vooropgezette doel de Waalse eisen in te 
willigen. (Zie kritiek uitgebracht door de 
Vereniging der Vlaamse professoren). 
7" De oprichling van Franse scholen in het 
Vlaamse land onder allerlei voorwendsels 
als « Funktionele scholen », o.m. te Oosten
de, Leopoldsburg, langs de kust, te Mol, 
enz... 

8" Faciliteiten worden ingevoerd voor een 
breed gebied lond Brussel door de bepaling 
dat alle gewestelijke diensten die te Brus
sel gevestigd zijn maar waarvan het ambts
gebied zich uitstrekt tot Vlaamse gemeenten 
in het Frans mogen koucsponderen met de 
inwoners van deze Vlaamse gemeenten. 
O" In de Platdietse streek en de Ooslkantons 
wordt de stelselmatige verfransing door 
deze wetsontwerpen georganizeerd. 

Het is duidelijk dat deze wetsontwerpen 
in hun liuidige vorm totaal onaanvaardbaar 
zijn. Het is onmogelijk in deze wetsont
werpen een definitieve regeling Ie zien van 
de problemen. 

Daar de bedoeling vooropzit door een 
Grondwetsherziening iedere wijziging aan 
deze taalwetgeving in de toekomst afhanke
lijk te maken van een twee-derde meerder
heid of een meerderheid in een paritaire 
senaat, zouden wij voorgoed opgescheept 
zitten met een gebrekkige en ons zeer 
nadelige luelgcving. Ook op dat gevaar moet 
de acmdachl gevestigd worden. ledere hans 

om voor Brussel een afdoende regeling lot 
sland te brengen zou aldus verkeken zijn. 

Een aantal vooraanstaande en gezagheb
bende Vlamingen hebben onlangs een 
Memorandum ondertekend waariri tie 
grondbeginselen vastgelegd worden die 
moeten geëerbiedigd worden om te konten 
tot een vreedzaam samenleven van de tveee 
gemeenschappen in ons land. 

De regering eerbiedigt geen enltel van 
deze grondbeginselen : 
— noch het beginsel van de integriteit van 
hei Vlaamse grondgebied vermits tij ons 
zes gemeenten wil ontnemen en de Plat
dietse streek, nadat reeds Edingen en 
andere gemeenten of getiuchlen verloren 
gingen voor Vlaanderen ; 
— noch het beginsel van de homogeniteit 
van de Vlaamse taal- en kuUuurgemeeti-
schap, vermits de regering uitdrukkelijh 
verklaart dat « de bescherming van do 
taalminderheden » een essentieel doel is 
van haar politiek en overigens lal van 
bepalingen in heide wetsontwerpen in 
strijd zijn met dit beginsel ; 
— noch het proportionaliteitsbeginsel, ver
mits de regering aan 3.500.000 Franstaligen 
evenveel betrekkingen ivil waarborgen als 
aan 5.500.000 Nederlandslaligen ; 

— de verfransingspolüiek wordl geenszins 
opgegeven . zij wordt openlijk georganizeerd 
m de Platdietse streek en de Ooslkantons ; 
zij wordt in de Imnd gewerlil te Brussel, 
in de randgemeenten en zelfs in het 
Vlaamse land. 

Wij staan voor een zwaar konflikt lussen 
de regering en de unitaire partijen en het 
bewuste Vlaanderen. 

De gevolgen hiervan zijn niet Ie over
zien . vooral de jongere generatie in Vlaan
deren l:oml thans in verzet tegen hel offi
ciële België. Het is noodzakelijk de verant
woordelijkheid voor deze nefaste ontwiklce-
ling vast te leggen : niet het zgn. Ifiaams 
ekstremisme, maar de regering is er ver-anl-
woordelijk voor. 

In deze beslissende dagen durf ik een 
beroep op U doen opdal gij uw invloed 'fi 
uw gezag ten goede zoudt aanwenden 'er 
verdediging en beschermng van onze volks
belangen en de vrijwaring van de toekomst, 

Br-ussel, i juni i'Jüd. 
Met de meeste hoogachting. 

Mr. F. VAN DER ELST 
Yolksverlegeiiwoordiger. 
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De verkoop is bezegeld ! 

DE RODE KARDINAAL 

Wat we niet kunnen be
grijpen Is het feit dat Jos 
van Eynde het konklaaf van 
Hertoginnedal betrad. 
Waar gaan we naar toe als 
zelfs Jos van Eynde kleri
kaal wordt en zonder mop
peren konklaves meemaakt? 

Een heerlijk zicht moet 
dat geweest zijn toen Jos 
Hertoginnedal betrad. 

DE HELD 

Wie herbracht ons de 
randgemeenten op een teken 
van zijn hand? 

De held en de roem van 
Vlaanderland : De Saeger. 

Zo we De Standaard en De 
Gazet van Antwerpen moch
ten geloven vorige maandag 
was Vlaanderen een held 
rijker. 

Thans, enkele dagen later 
weet iedereen dat de zoveel
ste Vlaamse CVP-held van 
zijn voetstuk gevallen is. 

De zoveelste? 
Inderdaad. Kennen we Jan 

Verroken niet, de man van 
Edingen? Kennen we Del-
waide niet, oud - Vlaamse 

held. Wie spreekt nog van 
hem? Kennen we P.W. Se-
gers niet? Van Zaventem en 
van de tweetalige officieren, 
die geen Vlamingen moeten 
zijn? 

En Van Elslande, T.V. 
held? En Dequae, en De-
clerk, en Custers en Ber-
trand : regeringshelden. 

Wat maakte men toch die 
arme flaminganten niet alles 
wijs? 

Nu, die van het Vlaams 
Aktiekomitee slikken het 
tenminste niet. 

En tienduizenden anderen 
met hen evenmin. 

Of zijn het honderddui
zenden? 

Wat enorm veel belooft 
voor de maffs der Vlaamse 
woede en van het Vlaamse 
radikalisme : op 27 oktober. 

ONERVAREN 

Volgens De Gazet van Ant
werpen zijn wij onervaren 
omdat wij niet inzien dat de 
BSP onze gevaarlijkste vijand 
is. Wij zouden liever de CVP 
aanvreten dan in linkse ran
gen te rekruteren. De Gazet 
van Antwerpen vergist zich 
deerlijk. Wij vreten met 

evenveel genoegen de Vlaam
se socialisten en Vlaamse 
PVV-ers aan als de Vlaam
se CVP-ers 

En we hebben eetlust ge
noeg. 

Overigens dient een alge
meen Vlaamse partij net zo 
goed aanvoer te krijgen van 
« links » als van « rechts ». 
Omdat ze nu eenmaal geen 
scheurpartij is van de een of 
andere voorlopig nog grote 
partij . 

ANTWOORDEN, PIET 

Door Reimond Mattheys-
sens werd aan minister Ver-
meylen volgende parlemen
taire vraag gesteld : 

De Minister gelieve mij 
mede te de'en : 

1) Hoeveel magistraten 
van het vast kader van het 
auditoraat - generaal bij het 
Krijgshof ingeschreven zijn 
op de Nederlands en Franse 
taalrol; hoeveel van hen in 
het bezit zijn van het ge
tuigschrift grondige kennis 
van het Frans, respectieve
lijk Nederlands, hoeveel van 
het getuigschrift voldoende 
kennis van het Frans, res-
pektievelijk Nederlands. 

2) Ze'fde vraag als hier
boven voor de magistraten 
gedetacheerd bij het Audi
toraat - generaal. 

3) Hoeveel gevallen in ver
band met de laatste oorlog 
voor het Krijgshof werden 
behandeld in 1960, 1961 en 
1962. 

Eens benieuwd of Piet de 
tijd vindt om dit stekelige 
vraagje te beantwoorden. 

TIMING THEO 

Het formaat van de grote 
staatsman Theo Lefèvre kan 
men meten aan de grenze
loze stiptheid waarmee de 
exaltante zich houdt aan 
zijn eigen plannen en de 
tijdroosters die hij er telkens 
voor opstelt. 

Er is nog nooit een eerste-
minister geweest die zoveel 
over timing sprak als Theo. 

Er is nog nooit een eerste-
minister geweest die altijd te 
laat kwam bij zijn eigen 
uurroosters. 

Timing Theo had ons 
plechtig beloofd dat de taal
wetten verleden week vrij

dag zouden gestemd zijn. 
Timing Theo heeft een op
lossing voor de taaiveten al 
iedei-e keer tegen nieuwjaar 
of Pasen in het vooruitzicht 
gesteld. Timing Theo heeft 
de werken aan de E-3 al 
vijftien keer in gang gesto
ken. 

Als timing Theo zo ver 
zou zien als zijn neus lang 
is, zou het goed zijn. 

Maar het is veel minder! 

KIE (KEBOE) BOOMS 

Eén der drie woordvoerders 
van de traditionele partijen 
die verleden dinsdag hun 
mening mochten zeggen 
over het monsterplan voor 
de TV, was Lode Kiebooms. 

Kiebooms speelde kieke-
b03 : vei-stoppertje achter 
een indrukwekkende hoe
veelheid nietszeggende 
woorden, waa,rmee hij 
trachtte te verbergen wat 
voor een misselijke kapitu-
latie het eigenlijk is. 

Hij had veel weg van een 
misdienaartje dat betrapt is 
op het gappen van kerkwijn. 

Hij citeerde jammer ge
noeg Verroken niet. Want 
Verroken heeft deze week 
een woord van een kilo ge-
lancerd : hij zal het mon
sterplan stemmen « met de 
dood in het har t ». 

Vroeger bracht de Stan
daard bij verkiezingen graag 
brieven van lezers die — on
danks alles — « met de dood 
in het ha r t » voor de C.V.P, 
stemden. 

Dat is heel, heel lang ge-* 
leden. 

Thans ig het aan de schild
en zwaarddragers zelf om 
over hun har t te klagen. 

KONKLAAF 

Langzamerhand zijpelen 
er zo wat berichtjes door 
over het konklaaf. 

Zo blijken Jos Van Eynde 
en Jos De Saeger mekaar 
enkele keren in het haar ge
zeten te hebben. De één ver
weet stellig de andere, niet 
de ware Jozef te zijn. 

Fayat maakte zich vooral 
verdienstelijk door de dis-
kussies op papier te bren
gen. 

Segers gebruikte zijn niet 
geringe behendigheid en 
sluwheid om het regerings-
plan er op zijn voordeligst 
door te drukken. 

Er was op het konklaaf een 
zwijger : Renaat Van Els
lande. 

Niet de Zwijger van «point 
n'est besoin d'espérer... >. 
Wel de zwijger van : spreken 
is zilver, zwijgen is goud. 

Het goud van de geredde 
ministeriële wedde! 

STEEDS DE T.Y. 
Het Dagelijks Bestuur der Volksunie ziet zich eens te meer 

genoodzaakt, met klem te protesteren tegen de verminkte 
berichtgeving van de nieuivsdienst der Nederlandse TV-uitzen-
dingen van de B.R.T. ; 

Stelt vast dat tijdens de nieuwsberichten op dinsdag 
9 dezer vertegenwoordigexA detJrie zgTl^^trxidilionele partijen 
de gelegenheid kregen, het standpunt hunner partij t.o.v. de 
iaalontwerpen der regering uiteen te zetten ; 

Noemt het onaanvaardbaar dat deze gelegenheid niet 
geboden werd aan een vertegenwoordiger der Volksunie, daar 
waar deze partij terzake van de iaalontwerpen de politieke 
uitdrukking is van een "brede Vlaamse oppositie ; 

Verwijst naar de panstalige TV-uitzendingen van de 
B.R.T., die op dezelfde datum het nuttig óórdeelden, een 
mandataris van de Volksunie aan het woord te laten ; 

Acht de stelselmatige verminking der berichtgeving onaan
vaardbaar in een demokraliseh land. 

10 juli 19G3. 

De h. Vanden Boeynants is niet helemaal 
akkoord met de wijze waarop de flamin
ganten de Vlaamse strijd aan het voeren 
tijn. De voorzitter van de CVP vindt dat 
er te veel en te uitsluitend gekeken wordt 
naar het probleem van de Brusselse rand
gemeenten en te weinig naar andere zaken. 
Laat hij het nu anders bedoeld hebben, 
eigenlijk sprak de h. Vanden Boeynants 
hier een wijs woord. Het strookt inderdaad 
met de waarheid dat we door de plannen 
van de huidige regering niet alleen te 
Brussel en in de randgemeenten bedreigd 

ekonomische expansie» werd op IS december 
van vorig jaar door de h. Spinoy aan de 
leden van de Senaat ter bestudering voor
gelegd. Alhoewel wijzelf niet tot de Hoge 
Vergadering behoren, hebben we deze 
winter toch maar gedaan wat heel wat 
senatoren waarschijnlijk niet hebben ge
daan en hebben wij het betrokken doku-
ment (Senaat Stuk 51) aan een onderzoek 
onderworpen, dit zowel vanuit zuiver 
ekonomisch als vanuit Vlaams standpunt. 
De resultaten van een en ander werden 
gepubliceerd in « De Volksunie » van 26 

PROGRAMMATIE 
worden, maar dal we nog op heel wat 
andere plaatsen en in heel wat anderssoor-
tige aangelegenheden aan het kortste eindje 
aan het trekken zijn. ' 

'Bij de minder-akluele problemen treffen 
we zaken aan die voor de toekomst van 
Vlaanderen van het allergrootste belang 
zijn. We denken hierbij dan vooral aan de 
problemen van de Vlaamse ekonomische 
uitrusting en meer in het bijzonder aan 
de plaats van Vlaandvren in het kader van 
de nationale ekonomische programmatie, 
problematiek waarover we het hier vandaag 
even willen hebben. 

Het « Ontwerp vnn iref houdende qnfrU 
Imi/r/iy run li,t iw.5,1 1,1 i,ijntininn i^^i 

januari en 2 februari van dit jaar, telkens 
op blz. 3. 

De senaatskommissie heeft aan het onder
zoek en de bespreking van dit eerste 
ekspansie-programrna negen vergaderingen 
gewijd. Wat daar verteld en besloten u\'rd 
kan men lezen in het Verslag dat de heren 
Janne en Sledsens van deze kommissie-
handelingen hebben ingediend (Senaat 
Stuk 238). Het is een 156 blz. tellend doku-
ment dat niet altijd gemakkelijk leest en 
over zeer vitale punten (vooral inzake de 
regionale spreiding van het programma) 
heenglijdt op een wijze die maar weinig 
goeds voorspellen laat. 

Op de •'iiivei clonnmi^rhe konten van hel 
t/l.'•,^(l(A ''i.i(i ue liwr nicl in i'i in, Tt't 

slotte is « De Volksunie » geen ekonomisch 
vaktijdschrift. De Vlaamse aspekten van de 
Belgische ekonomische programmatie zul
len de lezer echter wel degelijk interesseren, 
vooral na het zo stilaan duidelijk aan het 
worden is dat Vlaanderen ook hier, zoals 
reeds werd gezegd, aan het kortste eindje 
dreigt te zullen trekken. 

Zoals uit onze vroegere berekeningen 
bleek, schenkt het ckspansie-programma 
op de allereerste plaats zijn aandacht (en 
cnze centen) aan de Waalse infra-struk-
tuur, terwijl de voor Vlaanderen en Wal
lonië even belangrijke zeehavens en kust-
werken op de tweede plaats komen en de 
Vlaamse infra-strukturele uitbouw slechts 
in derde instantie de finantiële aandacht 
van de overheid gaande houdt. Nu moet het 
zijn dat dit aspekt van de zaak aan de 
oplettendheid van de heren senatoren is 
ontsnapt, want in het Verslag zoekt men 
vruchteloos naar een tussenkomst die de 
minister voor deze zeer eigenaardige ver-
tioudingen op het matje roept. En wanneer 
er dan toch eens gesproken werd over de 
moeilijkheden' van een niet-centraal gelegen 
gewest, dan zal de minister « het vraag
stuk van de verbindingen met de Westhoek 
en de Noorderkempen speciaal doen onder
zoeken n (blz. 100). 

De kommissie telde nochtans haar « fla
minganten » ; De Boodt, De Winter en 
zelfs Viktor Leemans hebben, volgens het 
Verslag, aan de beraadslagingen deelge
nomen. De aanwezigheid van voornoemde 
lii'iiii tcltU'i li'n ^j'ijL is tu'l ]'er<<lng op ;?ƒ'' 

beurt een zuiver Belgische aangelegenheid 
geworden, waarbij de Waals-Vlaam,se vraag
stukken totaal genegeerd worden en er 
hoogstens eens zeer voorzichtig alluzie 
gemaakt wordt op de regionale spreiding 
van de Belgische ekonomie. De echte 
Vlaamse problemen, zoals de industriali-
zatie van onze gewesten, de mobiliteit van 
onze arbeiders over de taalgrens en naar 
het buitenland, de konjunktuur-gevoelig-
heid van de Vlaamse ekonomische uitrus
ting, het zijn even zovele zaken waar men 
in het hier besproken programma vergeefs 
zal naar zoeken. En hel Verslag is natuur
lijk navenant ! 

Wij hebben een achterstand in te lopen. 
En willen we straks in het Europese koor 
onze partij kunnen houden, dan hebben 
we zelfs een zeer grote achterstand in te 
lopen. Over dat alles wordt echter niet 
gesproken. De programmatie, die in België 
eigenlijk slechts een gedetailleerde voor
spelling is zonder bindingskracht voor de 
private seklor, is dus uiteindelijk voor 
Vlaanderen een slechte zaak. In feite is de 
programmatie van de h. Spinoy een handig 
ingeklede en zeer doeltreffende bevoor
deling van de Waalse ekonomie. En indien 
dus, zoals het Verslag op blz. 110 zegt, « de 
begroting 196i wel degelijk op grond van 
het programma (zal) worden opgesteld », 
dan moeten we^ ons weeral eens geen illu-
zies meer maken : we hebben vroeger aan 
het kortste eindje getrokken, we zullen het 
morgen nog doen I 

Johan van Breda, 
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Vlaams Aktiekomitee: 

HERVORMINGEN STAATSSTRUKTUUR 
WIJ BRENGEN HIERONDER DE VOLLEDIGE TEKST VAN DE NOTA DIE 

DOOR HET VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL EN TAALGRENS WERD 

GEPUBLICEERD NA AFLOOP VAN HET POLITIEK KONKLAAF IN HERTO-

GINNEDAL. 

HET AKTIEKOMITEE HEEFT EEN GELUKKIGE BESLISSING GETROFFEN 

DOOR DE DERDE MARS OP BRUSSEL TE BELEGGEN OP EEN DATUM 

DAT DE POLITIEKE AKTIVITEIT EN BELANGSTELLING ZEER GROOT ZUL

LEN ZIJN. DOOR DEZE MARS RADIKAAL IN HET TEKEN VAN FUNDA

MENTELE HERVORMINGEN VAN DE STAATSSTRUKTUUR TE STELLEN 

HEEFT HET AKTIEKOMITEE EEN BESLISSENDE KOERS UITGESTIPPELD 

VOOR DE OPMARSJ VAN HET BREDE VLAAMSE EENHEIDSFRONT. 

DE MARS VAN 27 OKTOBER KOMT NIET TE LAAT, VOOR BELGIË KOMT 

2 IJ VIJF MINUTEN VOOR TWAALF ! 

Het Vlaams Aktiekomitee 
voor Brussel en Taalgrens 
stelt vast dat de regeling van 
de taaivraagstukken, zoals die 
door de regering en door de 
regeringspartijen wordt voor
gesteld, in haar geheel geno
men onaanvaardbaar is voor 
het Vlaamse volk. 

Inderdaad, de werkelijke 
inhoud van die regeling is in 
strijd met de beginselen die, 
naar men beweert, ten grond
slag liggen aan de taalont-
werpen betreffende het be
stuur en het onderwijs. 

Men beweert dat die ont
werpen de talentelling af
schaffen en de integriteit en 
de homogeniteit van het 
Vlaamse land verzekeren 
Maar, na de roof van Vlaams 
gebied langs de taalgrens, ge
beurt er — zonder talentel
ling — een nieuwe roof van 
zes randgemeenten rond 
Brussel. 

De zogenaamde oplossing 
van het probleem van de 
randgemeenten komt in feite 
neer op de annexatie van de
ze gemeenten bij Brussel. Men 
heeft alleen dit woord, met 'n 
voor Vlaanderen hatelijke 
klank, willen vermijden. Doch 
behalve wat de binnendien
sten betreft, worden deze ge
meenten het Brusselse regime 
opgelegd en administratief 
worden ze reeds uit het 
Vlaamse land gelicht. 

Het ergste van al zijn wel 
de bepalingen op het gebied 
van het onderwijs, die van 
deze gemeenten vooruitge
schoven posten van de ver-
fransing in Vlaams-Brabant 
maken. Immers, de Frans-
aprekenden krijgen in de 
randgemeenten d e z e l f d e 
rechten als te Brussel. Het 
argument dat in die gemeen
ten geen franstalig middel
baar onderwijs zal worden 
opgericht heeft geen waarde. 
Er bestaat immers in die ge
meenten — op één vrije 
school na — evenmin neder-
landstalig middelbaar onder
wijs. 

Verder zou voor het onder
wijs het Brusselse stelsel van 
de taal verklaring gelden. De 
zogezegde voorwaarden van 
schoolbevolking die ook gel
den voor de oprichting van 
nederlandstalige klassen. En 
men zal reeds tijdens deze 
grote vakantie schoolbesturen 
van huis tot huis zien gaan, 
om handtekeningen voor de 
oprichting van Franse klas
sen in te zamelen. Zo zal in 
die randgemeenten naast de 

strijd : Vrij Onderwijs - Of
ficieel Onderwijs, nu ook de 
taalstrijd op schoolgebied 
worden gevoerd. 

Het meest paradoksale is 
wel dat in bepaalde gemeen
ten sinds twintig jaar plan
nen voor de oprichting van 
een nieuwe Vlaamse gemeen
teschool waren uitgewerkt, er 
was echter geen geld... Nu zal 
er plotseling geld zijn voor de 
klassen voor Fransspreken-
den, die men toch onder geen 
beding mag verplichten on
derwijs te krijgen in het Ne
derlands, zoals men nochtans 
generaties lang de Vlaamse 
jeugd te Brussel gedwon^^en 
heeft en nog dwingt Fransta
lig onderwijs te volgen. 

Op bestuurliik gebied wor
den de betrokken gemeenten 
uiterlijk tweetalig terwijl in 4 
ervan zelfs de akten in beide 
talen zullen gesteld worden. 
Het enige verschil met het 
Brussels regime is dus de in
wendige diensttaal, die hoofd
zakelijk het Nederlands 
blijft Het eindresultaat van 
dit alles zal ongetwijfeld de 
volledige verfransing van de 
randgemeenten zijn Door de 
faciliteiten zal de franstali-
ge inwijking, die de voorbije 
jaren aanzienlijk was ver
minderd, op grote schaal her-1 
vatten waardoor onder een 
volgende regering de volledi-| 
ge inlijving bij Brussel zal 
mogelijk worden. 

De voorgestelde regeling 
behelst geen enkele maatre
gel om in de toekomst de 
noodlottige verbrusseling van 
Vlaams-Brabant te voorko
men en om de franstali^e 
Brusselaars te verplichten, 
rekening te houden met ^"t 
nederlandstalig karakter v^n 
Vlaanderen. 

Daardoor wordt eens te 
meer bewezen dat, in de ogen 
van het unitaire België, de 
Vlaming nog steeds een twee
derangsburger is. Voor hem 
geen faciliteiten in Wallonië, 
aan de Waalse randgemeen
ten van Brussel mag niet 
worden geraakt en van enige 
afhechting van Brusselse wij
ken waar Vlaamse arbeiders, 
boeren en middenstanders na 
tientallen jaren aanhechting 
nog steeds de overgrote meer
derheid vormen — zoals te, 
Neder-Over-Heembeek, Ha- • 
ren en Neerpede — is er van-1 
zelfsprekend geen sprake. 

In Brussel zelf blijft, be
halve in invoering van de 
tweetaligheid in de binnen
diensten en het afnemen van 
de taaiexamens door het Vast 

Wervingssekretariaat, alles 
bij het oude : geen objektief 
knterium voor de bepaling 
van het taalgebruik voor de 
behandeling van de zaken 
uitgaande van partikulieren 
in de gemeentebesturen van 
de Brusselse agglomeratie. 
Evenmin een objektief krite-
rium voor het onderwijs. 

De kontrole op de toepas
sing van de taalwetgeving 
blijft in wezen dezelfde als 
onder het regime van de 
taalwet van 1932. De vice-
gouverneur krijgt geen kon-
krete bevoegdheden op gebied 
van onderzoek of inzake dis
ciplinaire en andere sankties 
Het gehele stelsel is nog ge
baseerd op de klacht van de 
individuele Vlaamse belang
hebbende. Zodoende is het 
gehele stelsel van de sankties 
uitgehold en ondoeltreffend. 

Men had de bevoegdheden 
van de vice-gouverneur inza
ke het toezicht op de taalwet
geving in de wet moeten in
schrijven. Men had hem moe
ten gelasten met de supervi
sie en de bekrachtiging van 
de gemeentelijke handelin
gen, bv.: benoemingen, bevor
deringen en begrotingen. Hij 
zou de behoeften aan neder
landstalig onderwijs moeten 

kunnen nagaan en op de ge
meentebegrotingen kredieten 
kunnen inschrijven voor de 
oprichting van Vlaamse scho
len. 

Men staat voor de volgende 
tegenstelling : in de randge
meenten worden de gemeen
tebesturen verplicht fransta-
lige scholen op te richten, in 
de Brusselse agglomeratie 
worden de gemeentebesturen 
met rust gelaten en neemt de 
Staat een zeer vage verplich
ting op zich ! 

Omtrent de verhouding ne
derlandstalige beambten — 
franstalige beambten, is geen 
akkoord bereikt. En vrije 
stemming over dit punt zal de 
Vlamingen zonder twijfel een 
nieuwe nederlaag bezorgen. 

De kwestie Leuven blijft 
eveneens in de mist. Het is in 
elk geval onrustwekkend dat 
voor een vrije universiteit de 
Staat een speciale dienst in
richt om ze aan de normale 
toepassing van de taalwet te 
onttrekken, ondanks het feit 
dat een universiteit geen ad
ministratieve akten aflevert! 
Of is het er enkel om te doen 
de heren franstalige professo
ren met een bevoorrecht re
gime te bedenken ! Het stel
sel is in elk geval een kaak
slag voor het Vlaamse profes
sorenkorps. De kwestie van de 
franstalige scholen is zo troe
bel gesteld dat men er alleen 
het paard van Troje kan in 
vermoeden. 

Er blijft eveneens groot ge
vaar bestaan dat verschillen
de belangrijke uitvoerings
diensten in het Vlaamse land 
nieuwe verfransingshaarden 
zullen scheppen. 

Het zou ons werkelijk te ver 
leiden op dit ogenblik op ver
dere belangrijke punten van 
het ganse ontwerp in te gaan. 
De regering heeft het overi
gens zo geschikt dat het on
mogelijk wordt nog vóór het 
Kamerdebat de Vlaamse 

openbare opinie, aan de hand 
van teksten, volledig voor te 
lichten. Dergelijke handels
wijze vanwege de regering is 
een gevaarlijke afwijking van 
een werkelijke demokratie. 

Het Aktiekomitee vestigt) 
de aandacht van de publieke 
opinie In Vlaanderen op het 
feit, dat de regering al de 
ideeën die in het tweede en 
het derde taalontwerp ver
werkt zijn, alle aan het pro
gramma en sommige zelfs 
tekstueel aan de verklaringen 
van het Aktiekomitee werden 
ontleend. Zij heeft aldus er
kend dat de opvattingen van 
het Vlaams Aktiekomitee de 
juiste zijn, maar de regering 
durft het niet aan er de ver
eiste konklusies uit te trek
ken. Haar definitieve oplos
sing blijft hierdoor halfweg 
steken en is dus geen oplos
sing, vooral omdat zij aan dö 
Vlamingen ongewettigde of
fers oplegt. De regering zal 
er dan ook niet in slagen he* 
land van de « taaiobsessie » ta 
bevrijden, wel integendeel i 

Het Vlaams Aktiekomitee 
zal vastberadener dan ooit 
de strijd voor een definitieve 
oplossing voort zetten. Na de 
oplossing die de regering aan 
het Vlaamse volk oplegt, kan 
een definitieve oplossing en
kel en alleen liggen in funda
mentele hervormingen van de 
staatsstuktuur, aangepast 
aan de tweeledigheid van het 
land. Dat zal de hoofdinzet 
worden van de derde mars op 
Brussel ! 

Deze mars zal de eerste fase 
inluiden van een vernieuwde 
aktie die er op zal gericht 
zijn de huidige taalontwerpen 
— indien zij worden gestemd 
— door het Vlaamse land mo
reel te doen veroordelen. Des
noods zal het Vlaams Aktie
komitee er voor zorgen dat de 
intrekking van deze wetten de 
inzet wordt van de volgende 
verkiezingen. 

27 OKTOBER : MARS DER OPGEHEVEN VUIST i 



8 
DE VOLKSUNii 

H e t Franse leger rukte op tot voor Kortrijk', 
alles vernielende w a t het op zijn weg tegen
k w a m . In de beemden van de Groeninger-
icouter werden de Fransen opgewacht door 
een krijgsmacht van poor ters uit alle delen 
van Vlaanderen , 
De Fransen vielen aan : eerst de boogschutters 
en vervolgens de ruiters. De paarden bleven ech
ter steken in de modder van de beemden en wer
den daar — samen met de ridders die zij droegen 
— neergeveld. Twee uren duurde de strijd en 
itoen klonk over het slagveld de overwinnings-
kreet : « Vlaanderen die Leu ». Honderden gul
den sporen werden nadien opgeraapt op 't slag
veld en uit dankbaarheid geschonken aan Onze 
Lieve Vrouw van Groeninghe. 

^ De inwoners Icennen hun eigen stad niet 
ir de groeningherbeek is een rattenpoel i t 
het slagveld van 1302 een park voor zon-
dagwandelaars "ik het laatste gulden spoor is 
misschien niet echt ik de goedendags zijn 
nog slechts brokjes roestig ijzer ik- maar m 
een schitterend dekorum herdenkt Kortrijk 
het groots gebeuren nu 661 jaar geleden. 

TE KORTR 
m PT IN DE BEEMDEN 

, • V a n de schoolbanken 

Wie herinnert zich — uit 
zijn schooltijd — niet meer 
óie forse passus in de ge-
echiedenisboek, handelend 
over de slag der Gulden Spo
ren? Van bij het begin van 
het schooljaar werd het werk 
doorbladerd, op zoek naar 
die schone zinssneden, waar
in verhaald werd hoe het 
kleine, dappere Vlaamse le
ger van eenvoudige lieden, 
het schitterende en (voor 
die tijd) sterkste heir van 
Europa, versloeg. Wanneer 
dan eindelijk de dag aan
brak, dat het verhaal over de 
Guldensporenslag aan de 
beurt was om ingestudeerd 
te worden en een voorlezer 
lot dit doel de tekst af-
dreunde, hebben generaties 
schooljongens vol gerechtig
de trots en fierheid — in na
volging van 1302 — slag ge
leverd in de schoolbanken, 
yoor tienduizenden in Vlaan
deren betekenen die enkele 
woorden — want de Belgi-
jBche geschiedenisboekjes zijn 
over het algemeen zeer ka
rig met Vlaamse wapenover-
winningen — een boodschap 
die zij — bijna onbewust — 
hun ganse leven meedragen. 

• Zij zijn onwetend 
Wij zijn verleden week 

Kortrijkwaarts getogen in 
de hoop nog wat terug te 
,vinden uit de tijd van Re
nesse en Breydel, Heilaas het 
was een tocht zoals men er 
een zou maken naar Jeruza
lem in de hoop de sporen te 
vinden van het leven van 
Kristus. Erger misschien nog: 
minstens twintig Kortrijkza-
nen hebben wij links en 

rechts gevraagd waar zich 
de Groeningekouter be
vond, geen enkele die ons 
kon antwoorden. « Ik en weet 
het niet» of « 'k benne ik nie 
van hiere » waren de enige 
woorden die deze lieden kon
den uitbrengen. Het leek 
wel of zij hun eigen stad en 
haar geschiedenis veraf
schuwden! Zelfs in de eet
huisjes aan de grote markt 
waar men hier en daar in 
friezen op de muren de slag 
van 1302 heeft afgebeeld en 
waar men — naar het ons 
toescheen — fragmenten van 
de Chatillon woorzet in de 
plaats van biefstuk, bleek 
men volkomen onwetend te 
zijn over het verleden. (Ge
denk o brave lieden wat Ci
cero gezegd heeft : «niet 
weten wat voor uw tijd ge
beurde is fvltijd kind zijn!»). 

• Groeningeveld 

is een pa rk 

Toen wij dan uiteindelijk 
Vlaanderens heilige grond 
bereikten, bemerkten wij dat 
onverlaten hier aan het ur
baniseren waren gegaan. De 
Groeningekouter is een 
park vol gemoedelijke zon-
dagswandelaars en oude 
peekes. 

Kaalgeschoren grasperken 
en simetrische bloemen
tuintjes sieren de bodem 
waar eertijds de groenige
beek donkerrood strijders-
bloed afvoerde. Flatgebou
wen en hoge muren van een 
ziekenhuis omringen de 
grond der vaderen ! Slechts 
een gekanteelde toegangs
poort (1908 J. Vierin) met 
het wapen van Vlaanderen 

en het Groeningemonument, 
tonen dat hier ooit werd ge
vochten voor 't voortbestaan 
van Vlaanderen. Het monu
ment zelf — een werk dat 
in 1906 door Godfried de 
Vreese werd gemaakt — is 
een weelderig beeldhouw
werk, 14 meter hoog en stelt 
de maagd van Vlaanderen 
voor die met de linkerhand 
een speer opsteekt en met 
de rechterhand de briesende 
Vlaamse leeuw weerhoudt. 
Onderaan op het voetstuk 
ligt Robert van Artois met 
zijn paard, stervend..., ver
der een Vlaamse krijger die 
afscheid neemt van zijn 
vrouw en kind, een ontroe
rend tafereel ondanks de 
romantiek, en een derde 
halfverheven beeldhouw
werk dat de verbroedering 
tussen ambachtsman en rid
der voorstelt na de terug-

.keer van de overwinning. 

• Gu lden spoor 

ver toon t roestplekjes 

De Groeningebeek zelf is 
ver zoek. Wie het nodige ge
duld en speurzin opwekt kan 
haar ontdekken, of althans 
hetgeen er van overschiet : 
op een binnenkeer van een 
hospitaal ligt een kwalijk 
riekende vijver waarvan het 
gore water een ideale ver
blijfplaats biedt aan kikkers 
en rat ten! 

Onze speurtocht leidde ver
der naar het plaatselijke 
müzeum, waar volgens de 
foldertjes nog een en ander 
te vinden zou zijn. Heilaas, 
ook hier stuitten wij op on
wetendheid nopens de her
komst van verschillende za-

Guldensporensp.:] te Kortrijk : tafereel rond de in oxford o ntdekte kist 
waarop afbeeldingen van de Guldensporenslag. 

ken die wat te maken had
den met de sporenslag Wij 
hadden echter het geluk het 
enige gulden spoor dat nog 
overblijft, te mogen aan
schouwen. 

Spijtig genoeg weet men 
niet met zekerheid of men 
hier te maken heeft met een 
waarachtig eksemplaar, 
want naar verluidt zou het 
afkomstig zijn van een koop-
dag, ongeveer vijftig jaar 
geleden ergens buiten Kor
trijk gehouden... Trouwens 
vertoont het tentoongestelde 
« gulden » spoor tekenen 
van roest... Roestig zijn ook 
de brokstukken van wat 
eens « goedendags » geweest 
zijn en bovendien waren de
ze brokstukken — behorende 
tot het stadsmüzeum — op 't 
ogenblik dat wij daar ver
toefden, zoek geraakt! Wat 
er ook van zij, de echte goe
dendag is zeker geen bol met 
pinnen zoals de romantie-
kers het ons wilden leren, 
maar wel een verzwaard 
steek- en slagwapen. 

• S teen v a n Sigis 
Dat de romantiekers ons 

op meerdere plaatsen — on
gewild en ter goeder trouw 
— op stopen hebben willen 
trekken, bleek ook uit het 
verhaal van de Kortrijkse 
Deken die ons zeer minzaam 
ontving en die ons vertelde 
dat de Sporenslag niet zo
zeer een nationale strijd was 
dan wel een sociale strijd 
van het kleine volk tegen de 
adelijke verdrukker, wat 
daarom geen afbreuk doet 
van de waarde van de slag, 
wel integendeel. 

Tot onze vreugde konden 
wij ook terecht bij de ijveri
ge jongens van het Jong-
Davidfonds die net aan een 
tentoonstelling over Ver-
schaeve (6 tot 22 juli) toe 
waren en die vorig jaar 
schitterend werk leverden 
door het bijeenbrengen van 
allerlei zaken die herinner
den aan de Slag der Gulden 
Sporen. Zij toonden er de 
steen van Sigis, koning van 
Majorca die zou meegevoch
ten hebben aan de zijde van 

de Fransen en die te KOP» 
trijk sneuvelde en begraven 
werd. Het is namelijk een 
feit dat de Franse koning in 
die tijd een leger had klaar 
staan om ter Kruisvaart te 
trekken en met dat leger 
naar Vlaanderen kwam. 
Daartoe had hij een beroep 
gedaan op allerlei krachten 
in en buiten Frankrijk iïiet 
het gevolg dat de kruim van 
de Franse en aanverwante 
adel, te Kortrijk in de pan 
•Werd gehakt. 

• Blinde abt 
dikteerde kri jgsverhaal 

De grafsteen berust eigen
lijk in 't stadsmüzeum maar 
had tijdelijk de plaats moe
ten ruimen voor koper — en 
bronswerk dat daar tentoon
gesteld werd. In hetzelfde 
müzeum ook een afgietsel 
van de beroemde « Kist van 
Oxford » waarop afbeeldin
gen voorkomen van de slag 
en die een belangrijke aan 
wijzing is geweest voor de 
historie - vorsers. Veel gege
vens over de slag zijn er 
trouwens niet. De St. Mi
chielskerk te Kortrijk heeft 
een paneel waarop de n a 
men van Franse gesneuvel
den geschilderd staan. Be
langrijker is het manuscript 
van Gillis Li Muisis, dat be
rust in de Kortrijkse stads
bibliotheek. Gillis Li Muisis 
was abt van een klooster in 
het Doornikse. Hij was blind 
maar hoorde de aftocht van 
de Franse troepen vertellen 
door medebroeders. Later 
dikteerde hij de gegevens en 
liet ze te boek stellen. 

(vervolg blz. 12)] 

• Gu lden Spoor 

Hierboven bij de titel 
drukken wij een foto af 
van het enige gulden spoor 
dat zich nog te Kortrijk 
bevindt. Het werd begin 
dezer eeuw gevonden op 
de bloedmeers, de plaats 
waar de slag het ergste 
woedde ! Later werd het 
op een koopdag geveild... 
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Twee weken geleden braehten wij een reportage over 
de Kalmthoutse heide en de verkavelingen die men 
daar wil doorvoeren. Wij beloofden bij die gelegen
heid ook een bijdrage te zullen schrijven over de echte 
heidebewoners. Door de aktualiteit kwamen echter 
andere dingen op de voorgrond, maar uitgesteld is 
niet verloren. Vandaag vertelt uw reporter U over 
zijn ontmoetingen met bezembinders, smokkelaars en 
heilopers zoals men die nog kan aantreffen op de 
Kalmthoutse hei, in het Noordwestelijke deel van de 
Kempen. 

op de heide waait de wind 
t^^jtmat^-^r.' > ,.>•• :.^}. ^'A»iyfe.>A-^..-^-^t^«lte<i^_.fea6»j^-^-.-.'-^^ >••*> .j, f i f m ü t l 

D e helde is voor ons niet enkel een ui tge
s t rekte v lakte met vennen , bossen, du inen en 
zand waar men naar toe gaat voor een dagje-
uit . Zij die er dieper op in gaan on tdekken 
een zonder l inge wereld van mensen en din
gen die men ve rdwenen w a a n d e . Wein igen 
zullen inderdaad ve rmoeden dat men via een 
woest i jn van heersters en ki lometer lange 
zandwegen temidden v a n deze hei op een 
half dozijn mass ieve zuilen kan s toten. Door 
onkru id overwoekerde pu inen , omr ingd door 
zwar te vijvers, grachten en resten van vroe
gere s ier tuinen liggen hier als de overblijfse
len van een ve rdwenen beschaving. Wein i 
gen we ten op de Ka lmthou t se hei de eeuwen
o u d e tur fvaar ten liggen w a a r o p eertijds met 
p la t te schui ten brandstof uit de moeren naar 
Rosendaa l in Noord-Braban t werd gevoerd. 

• Schroot te r apen 

De bezembinder was dus 
voor. Hetzelfde konden wij 
opmaken bij de man die ooit 
in zijn bestaaji had voorzien 
door smokkelen. Hij had het 
over « slechte tijden » en 
over « magere buit » op de 
Withoevense hei. Met gal
mende stem dacht hij terug 
aan de tijden toen de hei 
vol koperen hulzen en stuk-
geschoten V-l's lag, allemaal 
dingen waarvan de verzame
ling en de daaraan verbon
den opbrengst, lange tijd in 
zijn levensbehoeften hebben 
voorzien. Hij vertelde van de 
turfstekers die tot even na 

een verhaal van heilopers, 

smokkelaars en bezembinders 

Even weinig goede burgers 
zullen U de plaats kunnen 
aanwijzen waar destijds boe
ven geradbraakt werden en 
bandieten opgehangen. Nog 
minder talrijk zijn zij die de 
enig-mooie spookverhalen 
van de hei kennen, spook
verhalen die dikwijls betrek
king hebben op geheimzin
nige wegen en nog geheim
zinniger duinen of vennen 
die zomaar plotseling kun
nen verdwijnen. Bovendien 
bevatten dergelijke vertelsels 
nog een grond van waarheid 
ook, vermits duinen en ven
nen inderdaad bewegen en 
van plaats veranderen... 

• Hei ra t ten 

Met enige moeite kunt ge 
te Kalmthout de echte « hei-
ra t ten » vinden ; in een 
herberg langs de steenweg 
die vanuit het dorp in de 
richting van Putte, onder 
een kathedraalvormige bo
menlaan loopt, zaten ze bij
een, een levensechte smokke
laar een bezembinden en 
een heiloper. Ze dronken 
grote pinten vanwege de 
warmte. De gewezen smok
kelaar wes halfdronken en 
tracht te zijn klak te lichten 
om zijn zweet af te kuisen, 
maar het ging niet want ze 
was aan zijn kop gegroeid ! 
De heiloper had last van zijn 
(valse) tanden.. . 

De bezembinder, afkomstig 
Tan de < overkant » — de 

Nederlandse kant van de hei 
die op Nederlands-Putte ge
legen is — had het net over 
de verkaveling van de Wit
hoevense heide, het gedeelte 
dat aan de zuidelijke kant 
van de steenweg naa r Putte 
gelegen is en waarover de 
herrie voornamelijk gaat. 
Hem kon het niet schelen 
dat ze dat gedeelte in beslag 
namen voor huizenbouw, de 
echte hei ligt voor hem in 
het noorden. Daar ligt zijn 
wereld, de wereld van de 
bund en de turf. « Geen 
mens kan bund steken zoals 
ik » zegde hij met de trots 
van een stielman. 

Inderdaad, voor de onin
gewijde betekent het uit-
spittrai van de meterhoge 
bundbossen met hun even 
lange, ragfijne, maar taaie 
wortels, een karwei van twee 
uur onverdroten zwoegen. 
De bezembinder haal t de he 
le zaak eruit in een paar 
handige spadesteken : « Al
les is stiel ». Een stiel inder
daad, om van de wortels van 
deze tipische heideplant 
duurzame borstels (zowel 
hand- als keerborstels) te 
maken. Dat is niet alles want 
van de bundpijlen zelf wor
den zeer bruikbare « pijpen-
stokers » gemaakt, dingen 
die men tot voor enkele ja
ren veelvuldig kon aantref
fen in dorpse herbergen waar 
ze — gevat in een hoge ko
peren vaas — ten dienst ston
den vao pijpenrokende lie
den. 

de jongste wereldoorlog hun 
bedrijf uitoefenden op de 
Kalmthoutse hei. 

Van hem leerden wij ook 
dat men geen grondwater 
mag drinken dat in aanra
king is geweest met bruin
kool « omdat het salpeter be
vat » waarvan men allerlei 
vreemde ziekten kan krijgen. 
Een en ander werd onder
lijnd door het ledigen van 
verschillende bierglazen. De 
heiloper vroeg — nadat hij 
vooraf orde had gebracht in 
de houding van zijn (valse) 
kiezen, « of hij ook eens iets 
mocht zeggen ». Hij is eigen
lijk Antwerpenaar, maar 
woont al dertig jaar vlakbij 
de heide in de bossen «Vroe
ger kon men hier gemakke
lijk poedelnaakt rondlopen 
zonder dat iemand daar iets 
van zou zeggen » beweerde 
hij met naturistenallures. 
De hei was toen oneindig 
veel groter, maar er werden 
aan de zuidelijke kant enor
me stukken van verkocht te
gen zeer lage prijzen ». Hij 
scheen niet bijster op te lo
pen met de voorgenomen 
verkaveling, hij vond de 
houding van natuur- en ste-
denschoon te verdedigen, 
maar dan moet de hei wer
kelijk opengesteld worden 
voor de toeristen zodat men 
er vrij kan van genieten. 

En daar had de man vol
komen gelijk, want wat baat 
het behoud van een natuur-
lezervaat als het voor een 

groot gedeelte niet toegan
kelijk is ? 

« Ik loop graag de ene 
duin op en de andere af en 
telkens wil ik zien wat er 
achter komt; niets is zo ver
velend dan voor een draad
versperring te staan waar
achter de schoonste gedeel
ten liggen, die ik maar al te 
goed ken van uit mijn jeugd» 
zei de man. 

• Vogel- en plantenri jk 

Het is inderdaad waar dat 
de prachtigste brokken van 
het natuurrezervaat gelegen 
zijn binnen private domei
nen, waar vreemde, bijna 
uitgestorven vogelsoorten le
ven, waar meeuwen hun 
broedplaatsen vinden in de 
vennen en waar een onge
meen rijke heidefauna in 
stand gehouden wordt. De 
eigenaars voeren aan dat, 
zonder hun lofwaardige en 
duurkostende inspanningen 
dit alles reeds lang verdwe
nen zou zijn, dat het ook 
niet mogelijk is de doorsnee
toerist toe te laten tot deze 
gedeelten want dat daarmee 
alles verwoest wordt. 

De hedendaagse toerist is 
inderdaad geen wandelaar 
meer met halve meter hoge 
rijglaarzen en een speciaal 
voor de gelegenheid gekochte 
ruiten pak, de hedendaagse 
toerist is een man die zo 
haastig mogelijk te midden 
van zijn doel (in dit geval de 
heide) wil zijn, bij voorkeur 
met zijn wagen. 

IMt bracht met ö c h dat 
voor enkele jaren de Kalmt
houtse hei zowaar werd be
stormd. Alles wat zich op wie
len kon verplaatsen zakte al 
naar het centrum van de 
hei : een glooiende zand
vlakte, die in een reusachtig 
kampeerterrein werd her
schapen. Autocars, vracht
wagens, stationwagens, alles 
vond hier een plaats. Een 
echte kampeerder kruipt met 
zijn tent diep in de bossen. 
Als hij weggaat is de plaats 
waarop hij verbleef, zoals 
voorheen. De woold - be-
kampeerder komt met zijn 
monsterachtige tent, zijn 
kampeerwagen of zijn be
stelauto waaraan een afdak 
gebouwd wordt. . met bo
men die uit de bossen komen. 
Ze laten een ware vuilbelt 
van afval in de heide ach
ter, vernielen zonder verpin
ken alles wat hun onder han
den komt en zijn de oorzaak 
van talloze branden die 
enorme stukken hei en bos
sen weggevreten hebben 

Verwonderlijk is het dan 
ook niet dat uiteindelijk 
besloten werd geen auto's 
meer toe te laten in de heide 
zelf en dat ook bet kampe
ren in het natuurrezervaat 
verboden werd. De « bosvar
kens » zoals de nietsontzien
de toeristen — die oorzaak 
zijn dat andere goedwillende 
mensen mede slachtoffer 
werden van hun handelwij
ze — zouden mettertijd geen 
brokje heide meer onge
schonden gelaten hebben... 

S.D.L. 

Khsjee V.V.V. - Kalmthout. 

Muzcum te Essen : ie «Moos» «f schotelhois. Een gedeelte 
van de woning der vroegere heidebewoners. 
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H e t was een d rukke dag geweest en w e za
ten, n a het Zangfeest , in het V laams huis 
een pint te dr inken, de dichter en ik. 
— Heb je gelezen in de krant , dat ook de Ver
eniging van Vlaamse let terkundigen gepro-

gesprek met de 

jonge dichter 

testeerd heeft tegen de taa lontwerpen ? vroeg 
de dichter. 
— Indien er één kategorie mensen is die daar 
reden toe heeft, dan zijn zij het, repliceerde 
ik. 

— Volledig akkoord. Want 
meer dan voor wie ook is 
voer de letterkundige het be
houd van de taal en de be
veiliging yaa het kultureel 
uitstralingsgebied een le
vensnoodzaak... 

— Er is iets dat vele Vla
mingen echter, bij de bedrei
ging tot annexatie van 
Vlaamse gemeenten, uit het 
oog verliezen, of waar zij al
thans minder de nadruk op 
leggen — en dat mijns in
ziens van evengroot belang 
Is.. 

— En dat is... 
— De kulturele gaafheid 

van het hele Nederlandstali
ge gebied in België... Want 
ook die wordt bedreigd door 
de nieuwe taalontwerpen. 
Leuven en de centrale dien
sten zijn evenzoveel Tro
jaanse paarden binnen de 
Vlaamse vesting, van waar
uit de aanval op deze taai
en kultuurhomogeniteit moet 
ingezet worden 

— Ik vraag me af, of er 
een kultuurvolk bestaat dat 
een universiteit op zijn 
grondgebied zou dulden, die 
dat volk in zijn taal en kui
tuur aantast. Ik vraag me af 
of er een kultuurvolk be
staat, dat zou dulden dat 
vreemden op zijn grondge
bied een universiteit gebrui
ken als wapen Itegen zijn 
kuituur... 

— Zo'n volk bestaat er in
derdaad... Maar hoelang het 
nog een dergelijke situatie 
zal dulden, dat is een ande
re kwestie... 

— Het Episcopaat... 

— Zou moeten begrijpen 
dat de tijd van Kardinaal 
Mercier voor goed voorbij 
is, en dat het niet opgaat tn 
naam van een wetenschappe
lijke uitstraling, het gastvolk 
in zijn taal en kuituur te be
dreigen... , 

— Het feit dat men het 
bestaan van de Franstalige 
sektie te Leuven voorstelt 
als een waarborg, zelfs als 
een conditio sine qua non 
van deze universaliteit, deze 
uitstraling van de katholie
ke gedachte, is een beledi
ging aan het katholicisme 
der Vlamingen en een zon
dige twijfel aan de universa
liteit ervan. Is het katholi
cisme der universiteit van 
Nijmegen minder universeel, 
is de uitstralingskracht er
van minder sterk, omdat er 
alleen in het Nederlands ge
doceerd wordt? 

— Zeker niet. Want wat 
er nu In Leuven gebeurt, of 
wat men van Leuven wil ma
ken, is niet van aard om de 
faam der Leuvense universi
teit veel goed te doen, of het 
moreel gezag van een aan
tal professoren te verster
ken. Hun kleinmenselijk-
heid, hun egoïstisch impe
rialisme, hun volstrekt ant i 
christelijke minachting voor 
mensen die hen, als vreem
delingen, jarenlang hebben 
toegelaten in een Vlaamse 
stad, midden in het Neder
landse volksgebied, dat alles 
moet niet slechts aan de 
studenten een zeer geringe 
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dunk geven over de mense
lijke eerlijkheid en objec
tiviteit dezer hoeders der 
objectieve wetenschap. Daar
enboven is hun eis op een 
bevoorrechte behandeling 
Inzake onderwijs zodanig 
onsociaal, dat het iedereen 
voor de borst stuit, die weet 
dat honderdduizenden 
Vlaamse arbeiders in Wallo
nië nooit voor hun kinderen 
enige tegemoetkomingen 
hebben gekregen... 

— Men spreekt echter van 
« didactische » klassen, die 
zogezegd nodig zouden zijn 
voor de praktische oefening 
der studenten. 

— Vooreerst zie ik niet in, 
hoe men voor dergelijke 
klassen een voldoende be
volking zou bijeen krijgen, 
indien men de kinderen van 
het imiversiteitspersoneel 
en van een aantal franskil
jons er niet bij rekent. Want 
ik zou wel eens willen weten 
hoeveel leerplichtige k-ade
ren het ganse FranstaHge 
professorenkorps in Leuven 
heeft... 

— Maar als men die an
deren er bij neemt... 

— Dan krijgt men weer 
eens een onwettelijke en on
rechtvaardige bevoordeling. 

Want eerstens verplicht 
niemand die Fransspreken-
den in Vlaanderen te komen 
werken, en daarenboven 
kunnen zij op enkele tien
tallen kilometer afstand in 
het Franstalige gebied gaan 
wonen. Er zijn honderddui
zenden Vlaamse arbeiders en 
bedienden die dagelijks tien, 
twintig en meer kilometer 
naar hun werk moeten af
leggen. 

Conclusie? 
Nog eens : een onsociale, 

onwettelijke en onrecht
vaardige bevoordeling van 
een bepaalde kategorie men
sen. Omwille van hun taal, 
hun volksaangehorigheid. 

Dat is rassistische supe-
rioriteitswaanzin, apartheid 
in de slechte zin. Dat zulks 
gebeuren zou aan een ka
tholieke universiteit, door 
een katholiek minister, on
der de hoede van het Epis
copaat, grenst aan het on
gelooflijke... 

— In dit land en van de
ze regering kan men alles 
verwachten, als het maar 
tegen de Vlamingen gaat. 
Hebben wij zelfs niet gezien 
hoe grote heren van Loge en 
Vrijdenkerij zich met het 
probleem der katholieke 
universiteit « bezig » hiel
den, en hand in hand met 
de Waalse professoren gin
gen... 

Wij zijn wel ver van ons 
derwerp afgedwaald... zei de 
dichter. 

Maar in essentie gaat het 
toch om hetzelfde : behoud 
van onze taal en kuituur be
veiliging van zijn uitstra
lingsgebied. En het js daar
om van sommige letterkun
digen alles behalve kies, dat 
zij die « romantische fla
minganten van IJzerbede
vaart en Zangfeest » tot mik
punt kiezen van hun spot en 
hun hooghartig cynisme. 
Want het zijn deze mensen, 
die Vlaanderen behoed heb
ben voor het lot van Brus
sel... 

— Ja — en wat meer is : 
die heren zouden niet mo
gen vergeten dat zij hun po
sitie en hun mogelijkheden 
daaraan te danken hebben. 
Te danken aan die duizen
den « extremisten » en « en
ge nationalisten » van giste
ren en heden, die zich mis
schien wel eens in de midde
len hebben vergist, maar bij 
wie een ding aanwezig was, 
wat vele pseudo - cosmopoli-
tisQhe estheten missen : een 
diepe en onverwoestbare 
liefde voor hun volk. En zij 
zouden er tevens eens mogen 
over nadenken, dat het deze 

liefde was, die vele eenvou
dige volksmensen de kracht 
heeft verleend om zware of
fers te dragen in deze strijd: 
geld en carrière, maatschap
pelijke positie, gezondheid 
en leven. Het is op deze of
fers dat Vlaanderen gebouwd 
werd; en dat zijn kuituur — 
dus ook zijn letterkunde — 
kon groeien, de letterkunde 
van Walschap evengoed als 
die van Verschaeve, de let
terkunde van Claus en Wal-
ravens en Vercammen even
goed als die van Van Wilde
rode en Verknocke, De Pille-
cijn en Matthijs. 

Buiten reden jongens en 
meisjes voorbij, met leeu
wenvlaggetjes aan de fiets. 
Onze glazen stonden leeg 
voor ons en we besloten op 
te stappen. 

Voor we aan de t ram
halte afscheid namen, zei de 
dichter nog : 

— Ik had nog eens willen 
spreken over die verguizing 
der « enge » nationalisten 
door sommige onzer o, zo 
breeddenkende literatoren. 
Over hun « provincialisme » 
zoals de klassiek - geschool
de kultuurambtenaar Jonck-
heere het zo mooi zegt 

En ook over het letterlie
vend en boekenkopend pu
bliek in Vlaanderen — en 
waar dat te vinden is : in 
welke bevolkingslagen, bij 
welke politieke strekkingen 
en in welke sociale lagen der 
bevolking. 

— Een soort letterkundig-
sociologisch onderzoek ? 

— Dat klinkt te wijds en 
te geleerd. Ik zou het eerder 
noemen : een oproep tot be
zinning en een beleefde maar 
dringende verwittiging aan 
diegenen die menen dat een 
beetje literaire faam volstaat 
om hen toe te laten op de 
mensen te spuwen die voor 
hen — gisteren en vandaag 
— de kastanjes uit het vuur 
hebben gehaald. 

http://S1.09.9S
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KONKLAAF 

De C.V.P. en B.S.P. - kardinalen 
hebben tijdens het <( konklaaf » 
op Hertoginnedal een nieuwe 
schijnoplossing gekozen, nadat xlj 
een hele waaier mogelijke (( op
lossingen » hadden onderzocht. 
Die (c waaier » moest dienen om 
de lastige muggen van Pascal en 
Theo Lefèvre te verjagen. 

Daarmee begon de slotfaze van 
een typisch Belgische politieke 
klucht waarbij achtereenvolgens 
de zgn. weldenkende pers, alle 
unitaire bonzen, de koning en 
straks ook het parlement hun rol
letje hebben gekregen. 

De (Vlaamse) toeschouwer heeft 
tot hiertoe slechts écnmaaj gela
chen n.1. toen Lefèvre vorige week 
het ontslag van iljn regering aan
bood. De lach is op zijn lippen ge
storven. De klucht was immers 
nog niet gedaan. En nu lachen de 
Belgen. 

DE NIEUWE GIDS 
Dit trouwe lijfblad van Pascal 

Lefèvre was geëxalt««rd van geest
drift. 

« Om oprecht te zijn gaat onze 
tevredenheid vooral naar het feit 
dat men akkoord is g komen, dat 
de « konklavlsten » er in geslaagd 
zijn, terwijl in het land veel pas
sies zijn ontketend, eikaars be
zwaren te ontmoeten en er reke
ning mee te houden. 

Dhr Lefèvre verklaarde 2ate!r-
dagavond aan de pers dat hl] in 
naam van het land aEe mensen 
van goede wM dankt die, ondanks 
het losbarsten van de passies, hun 
volle verantwoordelijkheid hebben 
weten op te nemen om aan het 
land een, zo voor de enen als voor 
de anderen, aanvaardbare regeüng 
voor te stellen. 

Gfoto Leus: 
GLAZEN en MONTUREN. 
Gralit voor veneUrden. 
Herilellingen i" eigen wcrVhuis. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker — 
Kerlstraat, SF— Aalwerpen 
|lel «.u.b. op het huisnummer !J 

Telefoon: 3S.8i.i2 
10 % Vofling op vefloon deler. 

Het is onbetwistbaar dat de 
C.V.P. - onderhandelaars Vanden 
Boeynants, De Saeger en Herbiet 
en de B.S.P. - leiders OoUard. Van 
Eynde en Bracops aan het land 
een onschatbare dienst hebben 
bewezen. » 

Aan het federalisme zeker en 
vast. 

Het Volk 
Publiceerde maandag een over

winningsartikel van brave ((Schild
wacht», senator Kaxel van Cauwe-
laert, die eens te meer kinderlijk 
verheugd is met een fopspeen. 

« De geschiedenis van een volk 
wordt niet In één dag geschreven; 
doch de strijd der laatste dagen 
en weken heeft aan de geschiede
nis van het Vlaamse volk een be
langrijk kapittel toegevoegd, een 
kapittel waarover we niet hoeven 
te blozen. » 

Het Vlaamse volk echter wel... 
van woede. 

GAZET VAN 
A N T W E R P E N 

Karel De Witte, die vol lof is 
voor koene De Saeger, heeft ech
ter weinig waardering voor de 
« oplossing » van HertoginnedaJ. 
« Wat de Vlaamse rechterzijde 

dinsdag doen zai, kunnen wij 
niet voorspellen. Wij hopen maar, 
dat men even zou nadenken over 
de toestand Zonder indeling van 
de randgemeenten bij het arron
dissement Vilvoorde, zonder bete
re taaiverhoudingen in de topad-
ministratie, zonder afschaffing 
van alle franstalige scholen in de 
randgemeenten en vooral zonder 
koppeling van deze taalwet aan 
de zetelaanpassing, is goedkeuring 
van het huidige wetsontwerp on
metelijk. » 

Louis Kicbooms, die regelmatig 
zijn wisselende stemmingen mag 
afreageren in de kolommen van 
de Gazet van Antwerpen, poogde 

NATIONALE 
LOTERIJ i 

i m e t de 10de t r a n c h e 1963 j 
t e r u g n a a r h e t | 

n o r m a a l t r e k k i n g s p l a n i 
E e n hoog lot v a n i 

5 MILJOEN i 
Twee hoge lo ten v a n j 

1 mi l joen | 
Een hoog lot v a n 1 

500.000 F I 
en 58.026 lo t en v a n i 

200 t o t 250.000 F ' | 
TOTAAL : 30 MILJOEN 1 

Pe r Bil je t 100 F | 
Pe r T iende 11 F I 

I T r e k k i n g m a a n d a g 29 ju l i 
t e Ciney j 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
v / a n l . . . 

ik koop bij ^ ^ ^ STM 4 l 

^MATTHtSU'S BiDDBH8€DRUm 
. T Ö l t N H O U T S E I A A N 1 Ó 2 , B 0 R G E R H D U T . ^ , 
Bi|huixcr.:\Antwc,pcn-, Diepejtr. 84-85 Tel. 31.01.t8;Bc9.incn5»r. 39-41. 

Tri m J M - Dcurnc : Gallitoitici «0. TcL 7' ''^ " 

deze week uit te leggen hoe het 
komt dat De Saeger niet anders 
kon dan versagen in het (( kon
klaaf » : hij stond alleen tegen 
allen. 

« Maar wat vooral opviel dat 
was de totaal onevenwichtige op
stelling volgens de in diskussie 
zijnde stellingen. 

Men zit met het probleem een 
vei-vangingsoplossing te vinden 
voor de formule van de overheve
ling, en men vertrouwt deze op
gave toe aan een vergadering 
waarvan iedereen weet dat op de 
15 aanwezigen er 13 zijn die zich 
hadden uitgesproken voor de over
heveling. 

Kon De Saeger dat dan niet 
voorzien en er vooraf de konldu-
sies uit trekken? 

Waarom ging hij vrijwillig naar 
deze (( slachtbank »? 

En wat dan gezegd van de 
C.V.P. - ((flaminganten» Segers en 
Van Elslande? 

zien afspelen als In de vroegere 
contactcommissie. » 

Juist daarom is de unitaire CVP 
verwerpelijk, Jos, zoals de unitaire 
BSP. 

Maar De Saeger is toch nog niet 
wat gij zijt : een vetbetaalde slaaf 
die zonder vreze plat op zijn buik 
kruipt voor zijn Franstalige mees
ters, en daar zelfs fier op is. 

Standaard 
In dit Vlaamse grievenorgaan 

stelt kamerlid Verroken bedrem
meld vast : 

« Nooit sinds 1874 vormden Wa
len en Brusselaars zulk homogeen 
blok tegen ons, en dit over alUe 
partij grenzen heen. Ook zo iets is 
zonder voorgaande, met inbegrip 
van de bereidheid om namens het 
ene vaderland een Vlaamse meer
derheid te minorizeren. » 

!r 
" • « " " • " • . . . . . . . . « . . . . . . " . . " — " " " " " ï 

• spiegel I 

EEN KLERIKALE DIKATUTUR [ 

VOL ARROGATIE. S 

[(DE LIERENAAR) [ 

VOLKSGAZEgg 
Brutale Jos geeft een heel a(nde-

re kijk op het bloedige drama van 
Hertoginnedal. 

« Twee katholieke Vlamnse bla
den, « Gazet van Antwerpen » en 
« De Standaard », klaarblijkelijk 
« voorgelicht » door de h. De Sae
ger, die zijn figuur tracht te red
den na zijn beweenlijke tussen
komst in de landspolitiek, brach
ten over het verloop van het « po-
Utiek conclaaf » een lang relaas, 
dat grotendeels verzonnen Is en 
een totaal verkee'^de voorstelling 
van de feiten geeft. 

Het is feuilletonlitteratuur... en 
niet van de beste! De h. De Sae
ger heeft op Hertc^innedai vooral 
van zijn eigen partijgenoten de 
kous op de kop gekregen. De so
cialisten hebben zich, niet zonder 
leedvermaak, hetzelfde spektakel 

Dit zijn de vruchten van de uni
taire partijstnikturen. Jan. En nu 
maar verder de zeifbestuursge-
dachte van de « extremisten » be
strijden, nietwaar, en hen uitma/-
ken voor dagdromers, fantastenen 
lawaaünakers. Zoals De Stan
daard, die bij het nieuws dat de 
Walen een voorlopige regering 
hebben ^mengesteld jammerde 
(( dat men van Vlaamse kant to
taal niets tegenover dit Waalse 
kollege kan plaatsen »• 

Er is anders wel enige verbete
ring merkbaair bij De Standaard : 
maandag is Manu Ruys weer ge
nietbaar. 

« De BoMsselaars vieren een 
Fyrrhus - overwinning. Zij heb
ben velen, die tot nog toe gema
tigd waren en naar redelijkheid 
streefden, naar radikale stand
punten gedreven. In het Vlaamse 
land is het nog voorradige ver
trouwen plots verdwenen. De 
strukturen zijn dlecht gebleken; 

BEZOEK OVERMAAS 
en het 

HOF DE V O E R 
KLOOSTERSTRAAT 8 4 T E 'S GRAVEN-VOEREN 

P R A C H T I G E K A M P E E R T E R R E I N E N TE 

M O E L I N G E N E N T E T E U V E N 

ALLE I N L I C H T I N G E N BIJ 

J E F E R N S T ' S G R A V E N - V O E R E N 

T E L . < 0 4 ) 7 9 . 6 2 . 0 0 

Vraag een toer i s t i sche folder over de Voerstreek, 
F l a td i e t s e s t reek en Overmaa» 

a a n bovengenoemd adres . 

zIJ moeten veranderen In de pai»-
tijen en m het land. » 

Vliegt de Ruys, storm op ree. 

LA LIBBE BELemUE 
Aasde reeds op nieuwe buit. 
« Tussen de aanhechting bij 

Brussel en de inlijving in een af-
zonderhjk arrondissement is er 
slechts wat woordengetwist (une 
querelle de mots)... De externe 
tweetaligheid laat de deur apea 
voor een uitbreiding van de faci
liteiten in de periferie, in het licht 
van de uitslagen der komende 
verkiezingen... » 

Zonder kommentaar. 

BURGER 
WELZIJN 

Plaatste de huidige strijd in het 
juiste perspektief. 

« De toestand, waarin men is 
terecht gekomen, is veel ingewik
kelder en moeilijker dan men 
denkt. Vandaar dat men de kan
sen ziet groeien voor de radikale 
oplossingen. Daarmee is niet ge
zegd, dat er nu al in ons land een 
mesirderheid voor het federalisme 
zou zijn, doch zoals het steeda 
gaat : de tijd werkt bijna nooit 
voor de tussenoplossmgen in der
gelijke aangelegenheden, doch wel 
voor de radikale hervormingen. 
Zonder het te wUlen is de rege-
img Lefèvre een belangrijk ele
ment in deze evolutie geweest De 
huidige krizis is het gevolg van de 
batsing tussen de beperkte partij
politieke belangen en strategie 
eensdeels en het groeiend besef in 
het land, dat de oude staniktuur 
heeft afgedaan. » 

De derde mars op Brussel zal 
dit op spektakulaire wijze aanto
nen. 

DE LIERENAAR 

Dit hoogstaand orgaan van de 
liberale volksvertegenwoordiger 
Vanderpoorten ontmaskerde deze 
week de snode p'annen van de 
Volksunie. 

« Wij gaan nu niet toelaten dat 
de Volksunie andermaal « Ver
raad » zou plegen, door Vlaande
ren om te vormen in een bolwerk 
van klerikale diktatutur, waar al
leen plaats zou zijn voor arroga-
tie, haat en fanatisme. » 

Leve de diktatutur. 

P.M, 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaan 

211 IM. Lemonnle r l aan 
TeL 11.00.33 

Brussel 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

a lgemene handelsople id ing 

Schoolgeld : m a x i m u m 

8.000,- F per j a a r of 

3 m a a l 3.000,- F 

m e t r e c h t op Kindergeld . 
* 

Oe school waar Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

* 

Beter en voordeliger 



J2 DE VOLKSUNIE 

vDvDv 
ZONDAG 

14 30 Turnen Reportage van ge
deelten van de finale van de Euro
pese kampioenschappen kunst tur
nen voor heren te Belgrado — 
15 25 Rechtstreekse reportage van 
de snelheidswedstinden te Zolder 
— Omstreeks 1615 Ronde van 
Frankrijk Rechtstreekse reportage 
van de laatste kilometers en de 
aankomst van de ronde in het Prin
senpark te Parijs — 16 40 Recht
streekse reportage var de snelheids-
wedstniden te Zolder — 17 00 
Wateipolo Rechtstreekse reporta
ge van het waterpolotomooi te 
Duisburg — 17 15 Rechtst'eekse 
reportage van de snelheidswedstiij-
den te Zoldei _ 17 35 Wateipolo 
Rechtstreekse leportage van het 
waterpolotomooi te Duisburg — 
17 45 tot 18 05 Klein klem kleu-
tertie — 19 00 Safari TV-fi'm-
reportage (4e afl ) — 19 30 Een 
muizenorkest tekenfilm — 10 40 
Pohtie een filmklucht uit de 
oude doos met Buster Keaton — 
20 00 TV-nieuws — 20 20 Een 

DINSDAG 
19 30 Gastprogramma — 20 00 • 
TV-nieuwb — 20 20 Sport m 
' t kort — 20 25 De oranje maan 
poëtische korte speelfilm van An-
*vond in St-Gcimam-des Pres — 
2105 Sportweekend sooitaktua-
liteiten — 21 35 Het 87P politie-
distrlkt Moord m een likPuihan 
del (5e a l l ) — 22 25 Tweedi 
nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
19 30 Zoeklicht op de kulturele 
aktualitelt — 19 44 Franse les — 
19 57 De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 20 Panorama de 
week in beeld — 20 50 Speelfilm 
Guadalcanal oorlogsfilm van 
Lewis Seilei met Wüliam B"ndix 
Richard Conté en Llovd Nolan 
(Engelse veioie met tweetaliee on-
deiachnften) — 22 20 Tweede 
nieuwsuitzending 
tonin Moskallik — 21 10 Domino 
Optreden van de Pariise chanson 
mere Patachou — 21 55 Auto-
rama het magazine \oor de autr 
mobilisten — 22 25 : Tweedr 
nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
19 00 • Kom toch eens kijken (2e 
episode) — 19 30 Ripcord Dinlo-
19 55 De Wreiman — 20 00 TV 
nieuws _ 20 20 Speelfilm Avon 
tuur in Monto Carlo (Monte Carlo 
Stoiv) komectip van f-a-' u»l A 
Tavlor met Mar'ene Dietrich en 
Vittono de Sici (Engelse veisie met 
tweetalige onderschriften - voor 
volwassenen) — 21 50 Penelope 
de uitzending voor de vrouw — 
22 20 Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 20 Tienerklanken — 20 00 TV-
nieuws — 20 20 Snort in 't kort 
— 20 25 • Het TV-Mozartfe&tivat • 
De toverfluit <DIP Zauberflote) — 
22 40 Tweede nieuwsuitzending 

• VRIJDAG 
Ifi 30 • Rome in Afrika — 19 55 • 
De Weerman — 20 00 TV-nieuws 
— 20 20 Schipper naast Mathilde 
— 21 10 Veiover de aarde Jan 
Pieters jr Wetenschappehlke le-
portage ^ 22 00 Premiere — 
22 45 . Tweede nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
IB 00 • Kom toch eens kijken — 
Ï9 30 Top cat — TV-nieuws — 
20 20 Sport in 't kort — 20 25 
Er kan altijd eentje bu TV-feuil 
leton (3e afl ) — 20 50 Echo —-
21 15 Het Europees Zangtornooi 
te Knokke —22 00 t Is maar een 
wooid quizprogramma •— 22 35 
Tweede nieuwsuitzending 

LAAT UW GELD 
OPBRENGEN I 

7
1 * / BELEGGING v«n las-
U / en geldmiddelen op 

/•» termijn Interessante 

/ I l mogelijkheden met 
100 % waarborg Ren 

tevergoeding tot 7 % 's laars Ooic 
cp hypotheek Waar U ook woont, alle 
vormen van beleggingen worden U 
persoonlijk en zonder verplichting aan
getoond door een erkend lid van het 

VIAAMS '-. :. 
FINANCIERINGSkOiMlTEe 

303, int Cenirum Rogier, BRUSSEL 
©n .discretie gegarandeerd op erewoord 

strijdfonds "neen theo" 

DEZE W E E K G A A T ONS B L A D E E N DAG V R O E G E R OP DE PERS D A N 

G E W O O N L I J K • DE W E K E L I J K S E O O G S T V A N HET S T R I J D F O N D S IS D A N 

OOK IETS K L E I N E R 

T O C H Z I J N P R A K T I S C H 180 GOO F B I N N E N 

W E S T U U R D E N A A N A L ONZE A B O N N E N T E N EEN O M Z E N D S C H R I J V E N 

IN DE E K D A G E N V E R W A C H T E N W E D A N OOK STELL IG E E N E I N D 

B O V E N DE 2 0 0 OOO F TE Z I T T E N 

DE STRIJD GAAT VERDER H A R D E M A A N D E N L I G G E N V O O R DE BOEG 

W I J B L I J V E N OP U R E K E N E N . 

L.J., Wetteren 
Mevr. Roo, Aalst 
V.d B , Kessel-Lo 

200 
500 
400 

Vorige li]st 154 757 
brief Zaventem 100 
brief Veurne 20 
Vilvoorde 100 
Volksunie Liedekerke 500 
N.W, Brussel 250 
L Jespers, Brussel 15 500 
Student, Heist-aan-Zee 100 
Chr Biussel 18 20 
Check Nossegem 200 
naamloos, Brussel 18 50 
E J S. 40 
Naamloos Wemmei 60 
C V., Assebroek 100 
Kultura-Kortrijk 
Filmsektie 100 
Moens J , Aalst 100 
50 zegels 2,50 F, Gent 125 
10 zegels 2 50 F, Brussel 25 
Blauwvoetvendel Deurne-Z 40 

Gerdingen-Bree 50 
Check Halen/Kempeneers 500 
De Leebeeck, Deurne 50 
Roosens Robert, Antw 1 000 
Geeroms, Brussel 7 100 
Naamloos Erembodegem 200 
Volksunie Erembodegem 250 
Fort Sint Margriet 100 
Faelens, Schoten 200 
Naamloos Brugge 250 
Jocq, Antwerpen 150 
Naamloos Brussel 14 500 
Vandenbroeck, Blankenb 200 
Volksunie Asse 1 000 
Turck, Sint-Amandsberg 100 
Van G, Weelde 250 
J V , Erps-Kwerps 200 
Durhnger, V V B , Hasselt 300 
Mevr. P., Mortsel 100 

De B , Edegem 100 
V d B , Edegem 30 
Desaeger H , Boom 100 
Nauw. Jef, Dilbeek 200 
De Greef, Kampenhout 100 
Kerkhof, St. P Leeuw 100 
Van I en Zon., Haaltert 500 
Onbekend Kapellen 100 
Van de V , Antwerpen 50 
Ziekenfonds 
Flandria Gent 500 
Longin, Zellik 105 
Dedon, Asse 300 
Jac , Mortsel 500 
Volksunie Denderleeuw 500 
L J , Peer 200 
P., Deurne 1.000 
Naamloos Zwijndrecht 1,100 
Van G, Deurne 250 

De P , Edegem 200 
V.U. Arrondiss Leuven 1 000 
De S , Sint Amandsberg 100 
L a h , Gentbrugge 100 
Walter W Sch , Mortsel 100 
FAV., Vlamertmge 500 
Adr, Nederboelare 100 
oBeykens, Mortsel 50 
Van den D , Dilbeek 100 
Van een tegenstander, 
maar « geen gebiedsroof » 
Ganshoren 250 
Blank, Zellik 250 
Dejonckbeere, Weerde 25 
M R , Kraamem 50 
Teug , Antewrpen 30 
Honore Gepluimd, 
Goede Wilstraat, Antw. 200 
Naamloos Gentbrugge 100 
Vern , St Niklaas 200 
M V , Middelkeike 50 
De B , Brugge 500 
Aan de Schandpaal, 
Etterbeek 100 
C De Beul, Eupen 100 
Onbekend Herstal 150 
Eeck. Brussel 7 100 
Volksunie Schaarbeek 250 
Van C , Lede 150 
J.D S , Temse 1 000 
Hermans, Deurne 100 
J Van Boxelaer, Wichelen 500 
Mevr. P , Brussel 1 500 
J Stansens, Olen 30 
P. M., An te wi pen 200 
Van den B J , Eiembodag. 100 
Onbekend Izegem 1 000 
Naamloos R V 1.000 
W.D.D , Brussel 5 500 
Naamloos, Ukkel 100 
Naamloos, Edingen 200 

Totaal 179 407 

TE KORTRIJK IN DE BEEMDEN 

vortrijk beleeft opnieuw zijn Guldensporenslag in een groots dekorum op de Grote Markt. 

(vervolg van blz 8) 

Eigenaardig is wel dat 
franssprekenden lange tijd 
het monopolie gehad hebben 
van de geschiedkundige op
zoekingen in het Kortrijkse 
de « Cercle archeologique de 

Courtrai » en vooral haar Imgswerken aan de gang 

Antwerpse immobil iëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkave-
lingsgronden) 

Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 

-Aanbiedingen onder letters S V aan redaktie «Volksunie» 
die doorzendt 

voorzitter graaf de Bethune 
(geen familie van Robrecht 
van Bethune) hebben heel
wat verzame d nopens de 
guldensporenslag en later 
afgestaan aan het stadsmu-
zeum Gelukkig is er echter 
ook een Vlaamse vereniging 
ontstaan, « de Leiegouw » 
die onder leiding van E H de 
Cuyper pastoor van de his
torische O L. Vrouwekerk 
uiterst verdienstelijk werk 
verricht 
• Gravenkape l v raag t 

penselen 
Wij hebben de Lieve -

Vrouwekerk (ook Groenmge-
kerk genoemd) bezocht, sa
men met de G-ravenkapel. 
Het heiligdom van Vlaande
ren bood een rommelige aan
blik : er waren net herstel-

Van de guldenspol en die 
hier werden opgehangen 
geen spoor, de echte werden 
namelijk m 1382 door de 
Fransen terug meegenomen, 
zodat er nog slechts enkele 
in het Kortrijkse bewaard 
bleven Later heeft men na
maak - sporen aangebracht 
in het kruisgewelf, die (wij 
hopen het) terug zullen te 
zien zijn na de restauratie 

De hooggothische Graven-
kapel, in 1374 dooi Lodewijk 
van Male toegevoegd aan de 
Lievevrouwekerk, is werke
lijk een Viaams heiligdom. 
Hier werden destijds door 
vermaarde schilders, ondei 
wie Melchior Broederlam, op 
de wanden de portretten ge
penseeld van de graven van 
Vlaa,nderen In de loop der 
tijden werden de beeltenis

sen van keizers en koningen 
die de titel van « graaf van 
Vlaanderen » droegen hier
aan toegevoegd, tot en met 
Keizer Frans-Jozef II van 
Oostenrijk Spijtig genoeg 
zijn de schilderingen zeer 
erg in verval en kan men 
nog ter nauwernood de kon-
toeren van de vaderen des 
vaderlands onderscheiden' 

Wanneer wij zo dit bestek 
van 1302 bekijken dan is er 
niet veel dat pleit voor de 
historische zin der Kortrijk-
zanen Wij hebben daar m 
die stad talnjke buitenland
se toeristen (waaronder zelfs 
Amerikanen) gezien Geen 
bord, een hand groot, dat 
verwijst naar de geschied
kundige monumenten ! 

Geen mens — tenzij dan 
die goede politiemannen — 
die U spoorwijs kan maken. 
Kortrijk schijnt slechts oog 
te hebben voor het heden, 
want op de grote markt t im
merden vaardige ambachts
lui aan een groots dekor : 
burchttorens werden opge
bouwd, kantelen aange
bracht en fiere wapenschil
den in felle kleuren gebor
steld i 

En wanneer dan op elf ju
li 's avonds de spotlights ont
stoken worden, wanneer het 
licht van de franstalige ne-
onreklames aan de eethuizen 
verbleekt en de bazuinen 
schallen, dan beleeft Kort
rijk weer de grote dagen 
van vroeger. De beiaard 
stuwt zijn k'anken uit 5»» to
ren, de paarden galoperen 
over de kasseien, de wapen
rustingen van de ridders 
blinken, het overwinnings
geroep van de poorters 
dreunt over de stad : 
«Vlaanderen die Leu». In 1963 
wordt opnieuw de slag gele
verd, een slag tegen dezelf
de vijanden van vroeger . 

SD.L. 
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BI «, ^ JELGIE is een land met traditie. 
We beleefden dan ook met de taalontwerpen 

van de regering een klassiek scenario. 
De Vlaamse meerderheid werd geringeloord 

en verpulverd. 
Vele Vlamingen, die al blij waren dat niet een 

brave maar ruggegraatloze Verroken hen ver
tegenwoordigde in het konklaaf maar een «ster
ke 9 De Saeger, zijn een begoocheling armer. 

De Saeger werd in het konklaaf afgeslacht tot 
en met en kwam er uit zoals De Schrijver uit 
het Kongolees avontuur. 

D, fB SAEGER was op het kon
klaaf de maft, die veruit de sterkste troeven in 
handen had. De Vlaamse CVP, onder druk van 
de openbare mening, durfde niet anders dan 
achter hem staan : dat waren 66 man. De Volks
unie met haar vijf kamerleden stond op het 
enig logische standpunt : de randgemeenten 
eentaUg Nederlands en Brussel tweetalig. Dat 
waren 71 man of meer dan een derde van de 
Kamer, die 212 leden telt. Het was in elk geval 
de meerderheid in Vlaanderen. 

De Saeger kon dus zijn eisen stellen Kwam 
men hem niet tegemoet dan kon hij de deur ach
ter zich dicht slaan. Fm hij was de man geweest. 

Hij miste echter het karakter en bleek een 
ongewervelde. 

Uit zulk hout zaagt men geen Vlaamse voor
mannen. 

H> IET afslachten van de sergeant 
betekende de kapitulatie van de korporaals. Ver
roken, Kiebooms en Karel van Cauwelaert zoch
ten vorige maandag elk op eigen wijze hun ka-
tastrofale nederlaag goed te praten. Hierbij was 
het artikel van Karel van Cauwelaert maandag 
het potsierlijkste. Hij probeerde zijn lezers 
waarachtig nog wijs te maken dat een grote 
overwinning geboekt werd. Volledig vergeten 
was zijn beruchte slogan dat geen cm2 Vlaamse 
grond nog mocht verloren gaan. Hij schonk die 
grond weg per tientallen vierkante kilometers 
en kraaide daarbij nog luidop viktorie. 

D> fE Gazet van Antwerpen van 
vorige maandag zag in heel deze geschiedenis 
alleen .een valstrik, een duivels plan van Jos van 
Eynde om de Vlaamse CVP gevoelig te verzwak
ken. 

Dat is hoogstwaarschijnlijk ook zo Jos van 
Eynde wil van de BSP de grootste partij maken. 
Hij maakt daar trouwens geen geheim van. 
Waarom moeten de Vlaamse CVP-ers echter Van 
Eynde volgen? Zij zijn toch oud genoeg om te 
weten wat ze moeten doen. 

Jos van Eynde weet dat ze geen karakter heb-

roof 
en 

verraad 
ben en buit hun flagrante gebreken uit Dat is 
zijn politiek spel dat waarachtig de Vlaamse 
CVP niet moet meespelen. Dat ze het regerings
ontwerp in Kamer of Senaat verwerpen en ver
kiezingen uitlokken. Dan betaalt de Vlaamse 
BSP het gelag en niet zij. Maar zelfs dat durven 
ze niet! Waarom willen ze nog aan politiek doen 
als ze alleen de nutteloze rol van appendiks 
kunnen spelen? 

Jos van Eynde beoogt twee zaken : de Vlaam
se CVP afslachten (wedden dat hij ze ook zon
der zetelaanpassing naar de verkiezingen 
stuurt?) en zijn Brusselse partijgenoten ter 
wille zijn. 

Dit is een gevaarlijk spel voor de Vlaamse 
BSP. Want vain een socialistische politiek heeft 
het niets meer, dat steun verlenen aan een im
perialistische bourgeoisie, die de kleine man on
derdrukt en aan kapitalistische grondspekulan-
ten overlevert. Eerder vroeg dan laat 
zal de Vlaamse BSP dit duur betalen. Vorige 
dinsdag lazen we in « Vooruit » van de hand 
van hoofdredakteur Georges Hebbelinck : « Van
daag zijn er sommige intellectuelen die tot de 
partij zouden willen komen indien de partij wel 
akkoord wil gaan met hun principes. Voor hen 
volstaat de rode vlag niet meer, maar zou de 
partij ook nog een leeuwen- of hanenvlag op de 
Volkshuizen moeten steken. Zij zouden het zo 
beproefde socialistisch huis willen afbreken en 
iets in de plaats stellen dat een kwaUjk nationa
listisch geurt je heeft ». 

Wat dan met het Belgisch unitaristisch natio
nalisme waarvoor de Vlaamse BSP wierook 
brandt? Geurt dat niet? De ontbindingsstank 
prikkelt anders krachtig de neus van iedere ge
zonde Vlaming. 

Nu, hun intellektuelen hebben volgens « Voor
uit » de buik reeds vol van hun politiek De rest 
zal volgen. 

I f E Gazet van Antwerpen vreest 
dat wij de Vlaamse socialisten zouden sparen. 
Zij zijn er nogal ver naast. Eh evenmin zullen 
we de Vlaamse PVV-ers vergeten, al houden 

Grootjans, Van der Poorten en D'Haeseleer zich 
nog zo stil om de aandacht niet op zich te ves
tigen. ^ 

Het is inderdaad hun schuld niet dat er 
slechts zes en geen achttien randgemeenten 
aangehecht zullen worden! In de geest hebben 
vin n i p w ""T^^^ gepleegd. De roverslust van de P W was het grootst. 

OINDS tientallen jaren heeft 
men zulke monsterplannen als t^ans nfet meer 
durven uitvoeren. ^ 

Zes Brusselse randgemeenten met 40 000 Vla
mingen : Anschluss en verfransing 

Vifvoorde'"'^"' "^^ ' ^ ^ " ° " ' ' ^ ' taalgrens aan 
Tien Platdietse gemeenten met 25.000 inwo

ners : Anschluss en verfransing. 
•De taalgrens aan de Voerstreek 
De tweetaligheid in het onderwijs te Leuven • 

een tweede Brussel in wording. 
Tientallen haarden van verfransing over heel 

Vlaanderen. 
Men wil alles in één keer doordrukken om dan 

enkele jaren lang weer opnieuw de Vlaamsgezin-
de te kunnen uithangen met wat platonische ei
sen, die nooit ingewilligd worden? 

Dan kan men een nieuwe grote slag slaan. 
Nog eens de allerlaatste! 

Doorziet het miljoen Vlaamsgezinden in 
Vlaanderen eindelijk het misdadig spel? 

Zien ze in dat ze partijpolitiek in de kleurpar-
tijen strijden achter Vlaams vijandige gene
raals? Tegen Vlaanderen, dat alleen kan reke
nen op de Volksunie? 

De tijd is daar voor een massale vaandel-
vlucht uit de kleurpartijen naar de Volksimie, 
de enige partij die de Vlaamse belangen dient. 
En geen andere speelt mee met het verraad. 

De Vlaamsgezinde, die thans nog bij de kleur
partijen bUjft, speelt mee met het verraad. 

Een ander woord bestaat er niet voor het on-
noemlijke dat deze weken gebeurt. 

D E Volksunie zal haar taak be
grijpen. 

Zij staat thans breed open voor alle Vlaams
gezinden. 

Zij is bereid in een breed Vlaams front op te 
gaan op een radikale federale basis, de enige 
grondslag waarop de Vlaamse zelfstandigheid 
kan gebouwd worden. 

Zo alleen kunnen wij nieuwe rampen vermij
den. 

Zo alleen kunnen wij deze ramp herstellen. 
Dat iedere Vlaamsgezinde nu zijn verantwoor

delijkheid neemt. Wij nemen de onze. 

Wim Jorissen. 

Wie vorige maandag « Het Volk » m 
handen kreeg kon op blz. 1 en S het ont
stellende proza lezen van « schildwacht » 
Karel Van Cauwelaert die geestdriftig de 
rot-oplossing van Hertoginnedal (dixit 
Manu Ruys) als een ngrootse overwinning» 
beschouwt en de bekomen resultaten voor 
de Vlamingen « uiterst belangrijk ». Daar
mee, aldus senator van Cauwelaert, werd 
de laatste weken aan de geschiedenis van 
het Vlaamse volk een belangrijk kapittel 
toegevoegd, een kapittel « waarover we (de 
Vlaamse C.V.P., n.v.d.r.) niet hoeven te 
blozen ». En op dezelfde bladzijde waar het 

Op het kongres van de Waalse gemeen
schappelijke aktie op 23 maart van dit jaar 
hebben de Walen onderling konkreet afge
sproken wat ze in de kortst mogelijke tijd 
eendrachtig willen bereiken. Zij willen 
eerst en vooral de wettelijke erkenning 
afdwingen van het bestaan van beide volks
gemeenschappen in dit land,, vervolgens 
willen zij de volstrekte gelijkheid tot stand 
brengen tussen beide volkeren en hen ten 
slotte de ruimst mogelijke autonomie ver
lenen in het kader van een vernieuwd Bel
gië. Om deze plannen uit te voeren hebben 
zij een nauwkeurig aktieplan opgemaakt, 

de walen slapen niet 
brave schildwachtje-dat-geen-vlieg-kwaad-
zou-doen zichzelf weer wat wijs probeerde 
te maken, stond het lakonieke bericht te 
lezen dat een Waalse voorlopige regering 
werd aangesteld... 

Op een ogenblik dat gans het bewuste 
Vlaanderen een titanenstrijd voert tegen de 
Franstalige Brusselse maffia, steekt de 
Vlaming Van Eynde ons koudweg een mes 
in de rug, versaagt de Vlaming De Saegher 
en slaan de Vlamingen Karel van Cauwe-
laert, Kiebooms en andere Van Haverbeke's 
klaar om ons de nederlaag als een over
winning voor te schotelen en om te sussen 
dat het erger kon zijn ; onderwijl werken 
de Walen in alle gemoedsrust en kalm.te 
stelselmatig hun plannen uit om hel nooit-
aangetaste Wallonië zijn eigen bestuur te 
geven. 

waarvan zij zopas het eerste (spektakulaire) 
punt hebben verwezenlijkt n.l. door het 
vormen van een zelfstandige voorlopige 
regering waarin de verschillende Waalse 
opinies zijn vertegenwoordigd. Binnen af
zienbare tijd zullen zij aan de regering 
vragen een volksreferendum te organizeren 
over de wenselijkheid van een federale her
inrichting van België. Gaat de regering 
daar niet op in dan zullen zij het in 
Wallonië organizeren en zij zijn ervan 
overtuigd dat honderdduizenden Walen 
zich ten voordele van het federalisme zullen 
uitspreken. Gesterkt door deze volkssteun 
hopen zij dan de regering ertoe te brengen 
over te gaan tot de oprichting van een 
Vlaamse en een Waalse gewestelijke raad 
met ruime bevoegdheden. Gebeurt dit niet 
dan zullen zij de staten-generaal van Wal

lonië bijeenroepen en overgaan tot de vor
ming van een Waalse regering, die dan dt 
Vlamingen en de Brusselaars rechtstreeks 
voor hun verantwoordelijkheden zal plaat
sen. 

ZiKils U ziet, lezer, een gedurfd maar 
tevens konkreet aJctieprogramma. Het ziet 
er bovendien naar uit dat de Walen dit in 
de komende maanden stelselmatig zullen 
uitwerken. 

En juist op dit ogenblik moeten wij in 
het Vlaamse kamp de grooUt mogelijke 
verdeeldheid vaststellen. In een strijd tus
sen onze Vlaamse gemeenschap en de 
Brusselse Franstalige heerserskaste laten de 
Vlaamse B.S.P.-ers en ook de Vlaamse 
C.V.P.-ers, ondanks al hun schijnverzet, 
hun unitaire partijbelangen primeren 
boven de belangen van het volk waarvan 
zij de verkozenen zijn. Wat erger is : niet 
alleen plegen zij grof verraad tegenover de 
belangen van hun kiezers, zij putten zich 
bovendien uit om die Vlamingen voort
durend te belasteren en verdacht te maken, 
die met de totale inzet van al hun krachten 
dag en nacht in de bres staan voor de 
elementaire rechten van onze Vlaamse 
mensen. 

De cynische houding van de Vlaamse 
socialisten steekt zo de ogen uit dat er op 
dit ogenblik in Vlaanderen geen enkel eer
lijk socialist die in staat is na te denken 
nog te vinden is die de houding van zijn 
partij in deze aangelegenheid nog durft 
verdedigen. Wij zeggen hen slechts één 
zaak : dat zij bij de volgende verkiezingen 
de moed opbrengen van hun overtuiging en 
resoluut en effeHief in opstand komen tegen 
een B.S.P. die nog enkel Belgisch is maar 
zeker niet meer soeialistiseh « Links » 
schrijft toch zelf in zijn jongste nummer 

dat de Vlaamse socialisten in dit geval de 
belangen verdedigen van kapitalistische 
grondspekulanten tegen de belangen «au 
de gemeenschap in. 

Maar de Vlaamse C.V.P. is even schuldig, 
wat men ook bewere. Er zijn reeds Vlaam-
se dagbladschrijvers die er hun proza op 
instellen, nog voor het verraad in de kamer 
door een eindstemming is bezegeld, om de 
Vlaamse C.V.P. wit te wassen met alle 
mogelijke en onmogelijke verontschuldi
gingen. Wij kunnen dat niet aanvaarden. 
Als men nu verontschuldigingen vindt om 
deze onnoemelijke platbroekerij te vergeven, 
dan bewijst men alleen dat men bereid is 
morgen aan deze heren ALLES te vergeven, 
wat ze ook mogen uitspoken. Dat is mede
plichtigheid, niets anders, en dan mag men 
nog duizendmaal schrijven dat het lot van 
een regering ondergeschikt is aan de belan. 
gen van ons volk. Een daad is meer wanrd 
dan hele watervallen van krachtige en 
radikale woorden. 

In de. Kamer zijn er 110 Vlaamse volks
vertegenwoordigers. Daarvan zijn er Gi 
C. V.P.-ers. Dat is de volstrekte meerder
heid. Zij alleen, zonder iemands hulp, zijn 
bij machte om het even welke wet te ver
hinderen indien zij dat willen. Zij verte
genwoordigen immers de volstrekte meer' 
derheid van het Vlaamse volk. Er is slechtt 
één voorwaarde voor nodig : dat zij een' 
drachtig de belangen van het volk dat zii 
vertegenwoordigen hoger plaatsen dan hel 
belang van hun persoon, van hun (unitaire) 
partij en van de regering. Zij hebben dat 
niet gedaan in een zeer belangrijke zaak. 
Dat is onvergeeflijk. Het Vlaamse volk zal 
hen uitspuwen en met hen al hun mede» 
pJic/Ui^en. 

P. Martens. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Guldensporenviering. 

De algemene viering voor de 
Antwerpse agglomeratie heeft 
plaats op zondag 14 juli te 20 uur 
in het openluchtteater van het 
Ter Rivierenhof. Deze viering, die 
wordt mgcricht door het Verbond 
Vlaamse Kuluurverenigmgen van 
Antwerpen, zal omlijst worden 
door het optreden van de jeugd
groep t( Fro » en door df Zingende 
Wandelltring, De feestredenaar is 
de bekende a!g, voorzitter van 
V.T.B. - V.A.B., de heer van Over-
straeten. Bij ongunstig weer wordt 
de plechigheid gehouden in '' 
Expo-Hal te Deurne. 

BRABANT 

LEUVEN 

Zondag 7 juli trokken wij me ' 
onze autokaravaan door het ar 
rondissement Leuven. De leeuwen 
vlaggen en allerlei « Neen Theo • 
banden gaven een f.eurig beeld 
Hoe uitgestrekt ons gebied ook is. 
toch slaagden wij erin, het groot
ste deel te bestrijken. Ontelbare 
proefnummers en pamfletten wer
den uitgedeeld. De sympathieke 
ontvangst die ons overal te beurt 
viel en de gretigheid waarmede 
Volksunienummers en pamfletten 
aangenomen werden bewijzen dat 
onze mensen wel degelijk belang 
stellen in de huidige taalproble
men en dat de huidige strekking 
naar de Volksunie groeit. Onze 
speaker had zijn stembanden g» 
smeerd en de hele dag dreunden öe 
slogans door ons arrondissement 
En onze aktie gaat verder! 

Algemeen Vlaams Vakverbon 
Ongetwijfeld stedt U belang te 

onze sociale strijd. 
Daarom roepen wij U op om <|e 

strijd te voeren Help ons zo apW' 
dig mogelijk de 50.000 te bereiWBL 
Ieder lid is een stap verder ia dto 
richting. Nog betere voordelen * » 
bij de kleursyndikaten en voor 
minder geld. 

Sluit dus onmiddellijk aan. 
Zitdagen : iedere 2de maandag 

der maand, in lokaal Oristal, Pa
rijsstraat, Leuven. En vanaf 15 ju
li 1963 alle dagen ten huize van 
onze afgevaardigde Vandenbosch 
Romein, Giüdensporenlaan 15 
Kessel-Lo 

EEPS-KWERPS - KORTENBl 
E.P. Braims in ons midden 
Voor onze tweede voUcsvergale-

ring hebben wij het groot genOB-
gen de overal bekende redenaar, 
de rijkbegaafde pater te mogen 
voorstellen. 

Het onderwerp luidt : 
«t Vlaamse en sociale beweging 

In bijbelse belichting ». 
Vlaamse mensen, U wordt in 

massa verwacht op zondag 28 ju
li cm 10 uur in de zaal « La Pan
ne », Engerstraat 51, Brps-Kwerps. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
IJzerbedevaart. 

<! De Priester Daensvrienden » 
richten op zondag 18 augiistus een 
groepsreis in naar IJzerbedevaart, 
met autobus. 

Wie een eigen 
brandstofopslagplaats 
wil inrichten 
boven- of onder
gronds met elektri
sche (of handbedien
de) pomp wende 
zich in vertrouwen 
tot : 

B E C O p.v.b.a. 
P a a r d e n m a r k t , 20 
A n t w e r p e n 

T . 03 /32 .04 .77 of 056/109 .37 

Vertrek te 6 uur 30, terug rond 
22 uur. Prijs 120 F. Na de plech
tigheid brengen wiJ een kort be
zoek te Vichte en te Deerlijk en 
nadien aan het Vlaams Huis te 
Moeskroen bij de stoere « Priester 
Daensvrienden » die daar In die 
verfranste zone hardnekkig strij
den en stand houden 

Inschrijving in «Pal'ieter» Hop-
markt 1. de « Vriendschap » Kerk
straat en « De IJzer » Vlaanderen-
straat, alsook bij Ben. De Cock, 
Binnenstraat 73, Aalst. 

y.M.O. GENT 
Kolporta^e Deste'bergen. 

i n een tijdspanne van 1 uur en 
15 minuten verkochten we te Des-
telbergen 100 Volk.'=unie's. 

Op zondag 14 juli gaat de tocht 
^aar Ledeberg. 

Ve'-zamelen cafe « Simy », Bms-
selsesteenweg 160, Ledeberg, te 9 
uur 30. 

De V.M.O. in beeld. 
In volgende Vlaamse huizen 

bieden we onze brochure te koop: 
cafe Rubbenshof, Borluutstraat en 
cafe Tijl, Elisabeth''aan. St. Ni
klaas : oafe « De Engel ». Park
laan en cafe « Rubenshof », Gent-
sebaan. Denderleeuw : cafe « De 
Klok » plaats. Zottegem cafe « St. 
Jorishof » Markt. Kortrijk 
!< Vlaams huis », Groeningestraat. 
Diksmuide « Vlaams huis ». Den-
lerhoutem cafe « Groeninge » Ni-
lovebaan. Ledeberg cafe « SIFU-

Brusselsesteenweg 160. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Suksesrijk manifest. 

Het arr. V.U.-manifest, ontwor
pen door de aid. Knokke en op 
60.000 ex. in het arr. Brugge ver
spreid, kon moeilijk beter op z'n 
tijd komen. Opgesteld in volkse 
toon en begi'ijpelijk voor elk pu
bliek, heeft dit manifest in vele 
gezinnen de ogen geopend. 

In dit verband houdt het arr. 
bestuur eraan allen te danken die 
opstel, druk en verspreiding heb
ben mogelijk gemaakt. En aan de
genen die eerst iets moesten «zien» 
vooraleer de rij van vrijwillige 
bijdrage-betalers te vervoegen, 
weze hier nogeens herhaald : on
ze afdelingen en kernen wachten 
op Uw hulp, stel U met de plaat
selijke verantwoordelijken in ver
binding, onze arr. penningmeester 
verwacht Uw bijdrage op postre
kening n r 1785.28, Kredietbank, 
Brugge, vermelding « voor reke
ning m- 7.408 V.U. - arr Brugge ». 
Xolportages met het blad. 

Op zondag 7 juli U. werd het 
blad te koop aangeboden in de 
gemeenten Beemem en Zuienker-
M. Te Beernem werd gans de be-
ichikbare voorraad (89 nrs) aan 
de man gebracht op Slechts de helft 

van de gemeente Op straat en in 
talrijke herbergen werden onze 
propagandisten spontaan aange
klampt. Wie aan de huidige ge
moedsgesteldheid van de doorsnee 
Vlaamse mens zou twijfelen, moet 
maar eens zulke kolportage mee
maken- Wie in de toekomst voor 
zuUce zondagse tochten enkele 
uren vrije tijd beschikbaar heeft, 
melde zich bij dh-"- Mare Vande-
moortel, Delaplscestraat 121, St. 
Kruis, te ' . 320 91 

OOSTKAMP 
In de loop van de volgende we

ken zal te Oostkamp opnieuw tot 
een leden- en abonnementenwer-
vin? worden overgegaan. Onze 
pi'opagandist<-n hopen op een gulle 
ontvangst Theo scheert g'*atis in 
de Brusse'se randgemeenten Uw 
antwoord? : ook Oostkamp zet 
zich. samen met alle gemeenten 
uit het a^T. Brugge, in tegen het 
monsterplan Lefèvre. S u i t aan bij 
de V.U. — geef U on bij de plaat
selijke verantwoordelijken : dhr 
Frans Goossens. G-^vaartsesrsat 
77, en dh'- Leon Van Riibroek, Mo
lenstraat 57, Oostkamp. Vergeet 
ook het fonds .van de vrijwillige 
bijdragen niet! 

oT. KRUIS 
De gemeentelijke potentaten te 

S. Kruis, die eerst het plaatselijk 
Sporenfeest hebben gesaboteerd, 
hebben ev uiteindelijk niets beters 
op gevonden dan te laten voorko
men dat de 11 juli-viering van hen 
uitging. Om alle dubbelzinnigheid 
uit te sluiten moet hier gezegd 
dat het opzet, de organisatie en de 
regie van het feest is uitgegaan 
van onze vriend Mare Vandemoor-
tel. De alleenheerschappij van c'e 
dorpspotentaatjes is voorbij! 

AMERIKAANSE STOCK 

Alles voor de kamping. 

Gereedschap - Regenman

tels enz. 

Wat U nergens vindt, 

vindt U bij ons 

• 
Vlasmark t 16, G e n t 

tel. 23 17.67 

• 
H o p l a n d 51 , A n t w e r p e n 

t e l . 32.61.18 

VOLKSUNIEBETOGING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER T t 

GENT 

De betoging wordt ingezet met p'-opagandakaravanen naar 
a»nt , met vertrek om 13 uur 30. 

Te Antwerpen met aansluiting te St. Niklaas om 14 uur 30 
Kortrijk met aansluiting te Deinze om 14 uur 30 
Oudenaarde met aansluiting te Deinzp om 14 uur 30. 
Brussel met aansluiting te Aast om 14 uur 30. 
Brugge met aansluiting te Eeklo om 14 uur 30. 
Aankomst rond 15 uur 30 te Gent waar het St. Pieters 

olein zal voorbehouden worden als parkeerterrein. 

Vorming van de betoging op het St Pietersplein met mu 
ziekkapellen, radiowagens, spandoeken, en v aggen. 

Vertrek om 16 uur voor een optocht door de stad. 

Aankomst rond 17 uur op de Kouter Korte toespraken 
door Dr. L. Wouters en Dr. R. Van Leemputten, ingeleid door 
ie prov voorzitter. 

Slotwoord door Mr. P. Van der Eist. Einde om 18 uiu". 
Kentekens worden verkocht tegen de prijs van 10 F. 

Donderdag 11 juli — Gent. 
Traditionele 11 juli viering Spreker Mattheyssen. 

Zondag 18 augustus — Diksmuide. 
IJzerbedevaart, 

Zondag 1 september — De Voer, 
Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksunie 

Gent-Eeklo, 

5 oktober — Gent, 
Jaarl i jks Volksimie-bal. 
Zaal Roeland. Gent. 

ST. MICHIELS 
Toen voor zat. 6 juli 11 he t be

zoek van de « flamingant » Ous
ters op de gemeente St. Michiels 
was aangekondigd, prijkten daar 
niet alleen 75 huizen met de leeu
wenvlag en was het wegdek pas
send in de verf gezet, maar ook 
een scha'-e getrouwen was op de 
« plechtigheid » aanwezig om zijn 
excellentie op de toejuichingen te 
onthalen die hem pasten.. . Deze 
« Vlaamse » minister moet he t ge
weten hebben want. . . hij zond z'n 
ka t ! 

TORHOUT 
Voor U juli 11. werd te Torhout, 

op initiatief van de plaatselijke 
afdeling van de Willem de Deken
kring, een inspanning gedaan om 
de huizen passend te doen bevlag-
gen. Daarmee heeft deze Kring 
hier z'n eerste aktiviteit aan de 
dag gelegd, er zal trouwens he t 
nodige gedaan om nog voor de 
herfst met een volledig wmterpro-
g'-amma uit te pakken. 

POPERINGE 
Op 15 juli te 20 uur heeft een 11 

juli-viering plaats in de feestzaal 
van het stadhuis te Poperinge. Wij 
verwachten er alle Vlamingen, 
zon'^°r onderscheid van politieke 
s' ng. Als spreker zal E.P. dr. 
B. .-i.s optreden 

Wij sporen alle Vlamingen aan 
op 11 juli hun huizen te bevlag-
gen met de leeuwenvlag. 

Dienstbetoon. 
Zitdag sociaal dienstbetoon : 

IMr. G. van In houdt zitdag elke 
zaterdag-voormiddag van 11 uur 30 
tot 12 uur in het lokaal « Vlissin-
ghe », Blekersstraat 2 Brugge. 

HUWELIJK 

op 11 juli hun huizen te bevlag-
het- huwelijk getreden dhr Hans 
Pyck en Lieve De Jonghe. Aller
hartelijkste wensen voor het jon
ge paar. 

GEBOORTE 

In he t gezin Luk Speybrouck -
Verhofstede werd een eerste kind
je geboren dat Symforosa werd ge
kerstend. Onze hartelijke geluk
wensen. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

m e e s t e r - k l e e r m a k e r 
voor hefen en d a m e s 

te Brussel 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 
Kom U overtuigen. 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

Voor 
meer werk in Vlaanderen. 

Daarom gebruik of eist 
steeds de Vlaamse Verf, 

Lak en Vernis 
BREUGEL 
Te verkrijgen of inlich
tingen bij de verdeler : 

Braem André Bisschop 
Triestl., 44, Beveren Waas 

Gij ook 
kunt daadwerkelijk Vlaamse Vrienden helpen door 
uw kapitalen en fondsen te plaatsen bij een 
Vlaams-nationale Financieringsmaatschappij waarvan 
beheerders, kommissarissen en personeel mensen 
zijn van onze opinie. Wij beschikken over referenties 
uit alle vl. nat. kringen. 
Verleden maand konden we drie en zestig Vlamin
gen, werklieden, bedienden, middenstanders en een 
klein Vlaams bedrijf, voor een totaal van 3.886.000 F 
niet helpen daar er onvoldoende kapitalen beschik
baar waren. Dit mag niet meer gebeuren, zeker niet 
in de huidige kritieke periode. 
• 
Wij vormen een i\a,amloze Vennootschap, wettelijk 
erkend door Min. Ekonomische Zaken en Energie. 
Uw geld staat bij ons even veilig en onder evenveel 
waarborg als bij gelijk welke soortgelijke instelling, 
• 
Uw geld zal bij ons meer i n t r e s t opbrengen . 
Aarzel n i e t en schri jf onde r k e n l e t t e r s V.B.B, n a a r 
h e t k a n t o o r van de Volksunie d a t uw br ieven zal 
doorzenden . 
' n Beheerde r k o m t persoonl i jk de belegging bespreken . 
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BRUSSEL 
Sedert de jongste motie van ons 

arrondissement betreffende Haren 
en Neder - over - Heembeek heeft 
de publieke opinie steeds meer be-
langstellmg gewijd a a n de ge-
biedsroof, welke in 1921 ten nadele 
van deze Vlaamse gemeenten 
plaatis had. 

De terugkeer van deze gemeen
t en naa r he t Vlaamse land is 
niets meer dan rechtsherstel en 
daarvoor moet Vlaanderen niets 
betalen, zelfs niet met wijken van 
andere Vlaamse gemeenten, die 
Kmden verfi-anst zijn. 

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

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

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe FALCON » 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T 050/41637 

Vol.-pension 30 kamers. 
Vlak bij station 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
EUsabethl. 105 - T 632.70 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur : 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met : Geschenken-kelder 

Vlaanderen moeten evemuin iets 
betalen, moest men in Brussel ein
delijk tweetaligheid toepassen en 
eerlijke geüijkheid voor Vlamingen 
en Walen verwerven. 

Met klem protesteert Volksunie 
Arrondissement Brussel dan ook 
tegen de koopjes, waartoe o.a. 
volksvertegenwoordiger Verroken 
zich weer wil lenen. 

SCHAARBEEK 
De CVP-gemeenteraadsleden van 

het Brusselse hebben plechtig 
verklaard dat ze voortaan de taal
wetten zullen doen toepassen in 
de gemeenten, waar zij zetelen. De 
afdeling Volksunie van Schaar
beek weet door ondervindmg dat 
zulks betekent : « morgen scheren 
we voor niets », want maanden ge
leden drong ze aan opdat het Ne
derlands ook zou aanvaard worden 
als taal voor de gemeentelijke 
binnendiensten. Er kwam geen 
antwoord ook niet van de CVP, 
die in het schepenkollege zit! 

LANDEN 
Feestelijkheden. 

Op 13 .i'uli om 19 uur : wandel
tocht in Landen, door muziek
maatschappij en vendeJzwaaiers. 

Om 19 UUT 30 : inhuldiging van 
de vlag van de plaatselijke afde
ling van de Vlaamse Volksbewe
ging. 

Om 19 uur 45 : verbroedering 
van de vlaggen van de Vlaamse 
Volksbeweging, he t Davidsfonds, 
de Vlaamse Automobilistenbond 
en de stad Landen. 

Om 20 uur : opening van de 
Oberbayemavond met Dortmun-
der - Thier Brau - feest, opgeluis
terd door de Tyrolerformatie van 
Arseen Sabo. 

MOLENBEEK 
Op 24 augustus wordt door de 

afdeling Jet te , met medewerking 
der afd. Molenbeek en Ganshoren-
Koekelberg een groot tuinfeest ge
houden. Alle afdelingen uit de om
geving worden verzocht dezie da
tum vrij te houden. 

Treden op : Kor Van der Go
ten, orkest Peter Philips. 

L I M B U R G 

LANAKEN 
Verleden zondag werd door een 

plaatselijke kolportagep^ocg La/-
naken en omliggende dorpen met 
pamfletten tegen de schandelijke 
regeringsontweipen bewerkt. 

In totaal werden ongeveer 1.500 
exemplaren uitgereikt. 

Voor de nabije toekomst s taan 
nog andere aktiviteiten op he t 
programma. 

VOOR 

KENNISMAKING. 

HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 

GELUKKIGE 

TOEKOMST 
Postbus, 11. Deinze; 
of naar : 
Postbus. 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149, Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel 1. 

• 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovineen 

OOST-VLAANDEREN 

GERAARDSBERGEN 
2 JuM was een belangi-ijke da

tum voor het kanton Geraards-
bergen. Inderdaad, er werd een 
vaste kern gesticht. Afgevaardig
den uit het arrondissement Aalst 
en aanwezigen uit en rond Ge-
raardsbergen namen een eerste 
kontakt, dat leidde tot de opw-ich-
ting van een kern. 

De heer Fredericq Robert uit de 
St. Annastraat 24 zal als sekreta-
ris fungeren Hij wordt bijgestaan 
door een flinke ploeg jonge krach
ten. Deze nieuwe kern zal weldra 
tot een schibterende afdeling uit
groeien. 

Alle sympatisanten uit het kan
ton die wiMen medewerken wen
den zich tot bovengenoemd adres: 

Volgende gemeenten maken 
reeds deel uit van de kern Ge-
raardsbergen : de stad zelf. Ne-
derboelare, Idegsm, Viane-Moerbe-
ke en Zandbergen 

Verder goed nieuws voor de 
sympatisanten uit Schendelbeke, 
Grimminge, Onkerzele, Zandber
gen en Idegem : da gb''ad verkoper 
Goossens Victor uit de Ninoveweg 
9 te Idegem welke zijn dagelijk
se ronde doet in deze vijf aange
haalde gemeenten kan IJ weke
lijks het blad bezo'-gen... 

Dat er Iets roert in deze afge
legen zuidoosthoek van Oost-
Vlaanderen zaa deze jonge kern 
binnen kort hopen te bewijzen. 

Kolportage te Zandbergen - Ap
p e l t e r e op zondag 28 juli in de 
voormiddag. 

NINOVE - GERAARDSBERGEN 
De kantonale afgevaardigde 

J e a n Van Der Weeën vraagt drin
gend, aan alle afzonderlijke mede
werkers in de gemeenten waar 
afdeling of kern bestaat, om aan 
te sluiten bij een bestaande nabu
rige afdeling of kontakt te nemen 
met de sekretaris Wilfrled De 
Metsenaere, Spoi ts t raat 2. De»-
derleeuw. 

We be-ogen het bimdelen der ge-
iso'eerde krachten in kernen of 
afdelingen. 

ST. NIKLAAS 
Het arrondissementeel bestuur 

van de Volksunie - Waasland 
neemt met verontwaardiging ken
nis van de nieuwe schijnoplossing 
in verband met de zes randge
meenten. 

Protesteert met klem tegen he t 
feit dat problemen van vitaal 
Vlaams belang te Brussel warden 
« opgelost » door een beperkte 
groep van kleurpolitiekers, waarbij 
de Vlamingen reeds bij voorbaat 
In de minderheid zijn gesteld. 

Laakt de houding van de Vlaam
se mandatarissen die he t zogezegd 
politiek konklaaf hebben omge-

• • H ^ i B B H n n n H a a i i ^ ^ H B i H B B 

Gepensioneerd gezin gevraagd 
voor onderhoud hof en iets ken
nende van duiven. Vrije woonst. 
Schrijven : Ed. Dirckxen, van 
Pi-aetlei 173, Merksem. Tel. : 03-
45.85.22. 

Gevraagd : vrouwelijke bedien
de beginnelinge, pe'-fekt typen, be
schaafde omgangstaal. Schrijven : 
Medico - Sociaal - Bureau, Mark-
gravelei 26 te Antwerpen 
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Reiziger - vertegenw. met eigen 
wagen en tweetalig, gevraagd v. 
verkoop aan a'le industrie in Brus
sel agglom. van uitgebr. gamma 
technische artikelen van courant 
verbruik. Geen biz. vakkenis ver
eist. R.M.Z. en andere soc. voor
delen. Schrijven kantoor blad on
der lett. A M B 
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Pi-ans appartement te huren, 
achterkamer, hall, w.c, keuken 
overdekt terras, mansarde en zol
der. Stille mensen of gepens. 
Gerststraat 45 Oostende Zich 
wenden Dekeyser Pau l Michiel»-
laan 47 Marintp'-to pt°no 
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I vormd tot een handelsbeurs in 
onroerende goederen. 

Verzet zich onverbiddellijk t ^ e n 
I elke vorm van Vlaamse gebieds-

roof en tegen het invoeren van 
faciliteiten. 

ST. NIKLAAS 

Volksuniebetoging te Gent op 29 
r september a.s. 

Een bijzonder kenteken wordt 
j verkocht tegen de prijs van 10 P. 
[ De afdelmg.ssecretarissen en de 

propagandisten worden verzocht 
zo spoedig mogelijk deze verkoop 

[ in hun afdeling en kernen te or-
" ganiseren, en het gewenste aantal 

kentekens te bestellen bij de arr. 
secretaris, dhr. Leo Verbeke, Klei-

' beke 121, St. Niklaas, tel. 03-
76.39 16. 
Steunfonds. 

Een dringende oproep tot gelde
lijke steun voor onze verschillende 

, akties. De stortingen gebeuren op 
P.C. nr 325.33 van de Kredietbank 
voor nr 4713 van de Volksunie. 
Leden- en abonnemtenwerving. 

Tijdens de laatste drie weken 
, een dertigtal nieuwe leden en 

abonnenten geworven, hoofdzake
lijk door de afdeling Sint-Niklaas 
en Beveren. 

De jongste kolportages met de 
mikrowagen te Kruibeke en te 
Melsele kenden veel succes Alle 
meegevoerde nummers werden ver
kocht. 

RONSE 
De afdeling Ronse maakt op 

zondag 25 augustus een toeristi
sche uitstap per autocar naa r de 
Voerstreek. 

Alle leden en sympathisanten 
houden deze datum vrij. 

Nadere inlichtingen volgen la
ter. 

WEST-VLAANDEREN 

ST. IDESBALD 

Wij vragen htilp aan enkele be
reidwillige Vlamingen om ons te 
helpen in het uitdelen van pam
fletten van de Volksunie en van 
he t Aktiekomiteit. 

Voor aanmelding : Roger CHr 
trysse, Zeepannelaan 9, St. Ides-
bald, Koksijde. 

IN MEMORIAM 
Te Ronse overleed op 22 jiml 

na een lange ziekte Germain Le-
peer op de ouderdom van 41 jaar. 
Hij werd stU te Kwaremont be
graven oanrlngd van een schare 
trouwe vrienden. Een berkenkruis
je siert zijn graf. Zijn ziekte was 
he t gevolg van front en hechtenis. 
Hij was een trouw lid. De be
proefde echtgenote en kinderen 
bieden wij onze innige deelne
ming. 

GEBOORTE 
I n he t gezin Masttnckx-De Rid

der te Dilbeek werd een zoontje 
Bruno geboren. 

Hartelijkste gelukwensen. 

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

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
herenregenmantels 

de beste 
nerenconfektle 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tijdie uw keuze. 

Sint JansvUét 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL. 33.91.65 

GELD 
voor iedereen ! 

O p g e w o n e h a n d t e k e n i n g 
e n o n d e r d e s t r i k s t e 
g e h e i m h o u d i n g . z o n d e r 
o n d e r z o e k bi j g e b u r e n of 
w e r k g e v e r 
T e r u g b e t a h n g in 
n. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

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

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

Voor Inlichtingen zich 
wenden tot : 
3. ERNST-THEÜNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
Tel : (04)79.62.00 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen ea 
zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en'i 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht vo<w 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

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

* 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men l» 
de drie lokalen de echt» 
Dortm under Thlerbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

Welke Vlaamse heer, kat. intel-
lekt., ridde'-lijk, trouw karakter gd. 
pozitie, wenst kennismaking met 
oharm. juff. 41 j . j . uiterlijk, mu
ziek - kunst, gd huisvrouw, zacht 
kar (onnodig indien gesch. of 
agentschap). Schrijven kantoor 
blad. 
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EKEREN 
VLAG - OVERHANDIGING en 
VLAAMS - NATIONALE GUL
DEN SPORENVIERING 

Op zaterdag 13 juli 1963 in 
het afdelingslokaal «De Bareel», 
Veltwycklaan, naas t het sta^ 
tion. 

Voorzitter Piet Volant zal 
volgende sprekers inleiden : 

Mter F r Van der Bist, volks-
vertegenwoQi'dlger. 

Dokter H. Goemans, arrondis
sementsvoorzitter. 
Begin 20 uiu'. 

Toegang gratis. 
Na he t officieel gedeelte : 

Vlaamse ontspanningsavond. 
Voor gezelligheid en stem

ming wordt gezorgd! 
Alle ware Vlaams-nationalis

ten en sympathisanten, niet en
kel uit Ekeren, maar uit het 
ganse arrondissMnent. worden 
hierbij uitgenodigd en noemen 
wij van har te welkom! 



Il6 DE VOLKSUNfli 

DAT IS V A N A L L E K W A D E N , 

V L A A N D E R E N . U W GROOTSTE KRUIS . 

DAT A L D IE U V E R R A D E N 

MEESTER Z I J N IN U W HUIS. 

RENE DE CLERC' 

ZELDEN heeft het Vlaamse Volk 11 juli 130! 
moeten herdenken in omstandigheden zoals deze 
die wij nu beleven. Ligt niet gans de tragiek van 
onze lotsbestemming besloten in het ontstelleni 
feit dat wij ons ook nu nog moeten te weer stel
len en verdedigen tegen de eigen regering, tegen 
de eigen gezagdragers in deze staat? 

Eens te meer werd, alle vroegere beloften en 
verzekeringen ten spijt, een aanslag beraamd op 
ons volksgebied : Vlaams gebied openstellen voor 
de fanatieke verfransingspolitiek, voor het Fran
se imperialisme, waartegen deze plichtvergeteni 
regering ons volk zou moeten beschermen en 
verdedigen. 

ZOALS in 1302 zijn de volkstrouwe Vlamin
gen, van welke gezindheid ook, zij die hun volk 
vertegenwoordigen tegenover de geschiedenis, 
eensgezind in 't gelid getreden « omme 't lant te 
bescermene ». Zij hebben zich hardnekkig ver
zet tegen de talenteling en dit verzet evenals de 
twee mars jen op Brussel was uitsluitend ingege
ven door de bekommernis om het lot van Vlaams 
Brabant, om het lot van de door verfransing be
dreigde randgemeenten rond de bastaard-stad 
Brussel. De inzet van de strijd was echter niet 
alleen het lot van de rechtstreeks er bij betrok
ken gemeenten, maar het beginsel zelf van de 
onaantastbaarheid van het Vlaamse grondge
bied. De grote en beslissende vraag waarop een 
antwoord moest komen was of een Belgische re
gering en een Belgisch parlement het in 1963 
nog zouden aandurven dit beginsel met de voe
ten te treden in dienst van het onbeschaamd en 
ongebreideld Frans taalimperialisme. 

HET antwoord wordt thans gegeven en het 
laat geen twijfel open. Door vergaande facili
teiten voor de Franstaligen in de omstreden ge-

II JULI -

FRANS 

VAN DER ELST 

meenten wordt de poort voor de verfransing 
wagenwijd opengezet. Vlaamse politieke manda
tarissen keuren dit goed en verloochenen zich 
zelf. Pijnlijk en beschamend is de vernedering 
die hen wordt opgelegd en die zij ondergaan. 

DE slag rond de randgemeenten is verloren 
en de strijd der jongste jaren tegen de talen
telling en tegen faciliteiten is nutteloos geweest. 
De twee marsjen op Brussel zijn volkomen nut
teloos geweest. Dat de Vlamingen dit wel besef
fen en overwegen wat de oorzaak is van hun 
nederlaag. 

ALLE Vlamingen moeten in verzet komen, 
in de partijen en in de organismen waar zij 
staan, opdat het Vlaamse front een politieke 
werkelijkheid zou worden. 

Partijstrukturen moeten wijken voor het 
volksbelang. 

En uiteindelijk moeten de Vlamingen thans 
ook inzien en beseffen dat de unitaire staats-
struktuur alleen in stand gehouden wordt door 
de vervalsing van de unitaire formule daar waar 
deze in hun voordeel zou uitvallen en alleen op 
hun rug en tot hun schade en schande kan ge
handhaafd worden. 

DE Vlamingen, in hun verontwaardiging e& 
verbolgenheid over de aartsgemene politiek van 
deze regering, gevoerd met de schuldige mede
plichtigheid van de Vlaamse ministers, mogen 
niet mt het oog verliezen dat zij naar de kop 

slaan, dat zij de echte verantwoordelij-
ïten treffen. Deze excellenties en partij-

)nzen zijn echter gekoöpteerde of provinciale 
ienatoren, of zij staan vooraan op de lijst, bui
ten poll, veilig beschut tegen de woede van de 
kiezer en alle dreigementen^ 

DE unitaire struktuur van de traditionele 
itieke partijen moet doorbroken worden : de 
lamse C.V.P.-leden moeten thans een kongres 

[en van de Vlaamse C.V.P., waarop zij hun po-
Eieke mandatarissen ter verantwoording kun-

len roepen en de hervorming van de partij eisen 
en afdwingen; 
de Vlaamse socialisten moeten de samenroeping 
eisen van een Vlaams socialistisch kongres; 
de Vlaamse liberalen moeten eisen dat de dub
belzinnigheid ophoudt in de P W en uitmaken 
of zij nog akkoord kunnen gaan met het pro
gramma van deze partij. 

HET uur van de uiteindelijke beslissing is 
voor alle Vlamingen aangebroken : in het licht 
van de huidige politieke gebeurtenissen moeten 
zij hun houding herzien, daaraan is niet te ont
komen voor al wie eerlijk wil zijn tegenover 
zichzelf en zijn volk. 

LAAT deze nederlaag, dit schandelijk be
drog, de inzet zijn van een onstuitbaar Vlaams 
tegenoffensief, overal, tot de uiteindelijke ont
voogding van ons volk en de beschutting van ons 
volksbestaan door eigen staatsinstellingen. 

IN zijn encycliek « Pacem in terris » schreef 
paus Johannes de XXIIIe : «De ervaring leert 
hoe uiterst gevoelig de volkeren zijn — en te
recht — voor alles wat van ver of nabij hun eer 
raakt». 

Door deze nieuwe aanslag op de integriteit 
van ons volksgebied, deze nieuwe gebiedsroof is 
het Vlaamse volk diep geraakt in zijn eergevoel. 

Vlamingen hebben zich eerloos gedragen 
door hun medewerking te verlenen of hun 
goedkeuring te hechten aan deze politiek. 

TROUW aan ons volk, roepen wij op deze 
11 juli 1963, alle Vlamingen op om eensgezind de 
strijd aan te gaan tegen allen die ons verraden 
hebben of in de steek gelaten, tot eerherstel be
reikt is en het onrecht goed gemaakt. 

*1 

i Bouwgronden 
! te Mortsel. Edegem. Schelle, Aartselaar, Blankenberge, : 
: Zellik. Turnhout, Neerglabbeek. Hove, Kalmthout. : 
: alsmede in tal van steden en gemeenten van de provincie : 
• Antwerpen : ! 

: Wendt D tot de maatschappij 

1 ROLUSiVANDERfAAL 
: Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen) TeL 39.6 9.57 : 

1 Geen verplichting tot bouwen. \ 
'• Beste geldbeleggingen. i 
1 Hoogste kredietmogelljkhedeo. £ 
• • 
• • 
• • 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, •luminium 
of plastiek. 
Standaardnitvoerbic ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 

Hand. o; elektrisetae bedlentnc 

'ZONHOVEN • TEL 132 31 

S £. ZONEN PYBA 

AOLLUIKEN 

ROU.OIKEV 
in hout, staal, aluml< 
nlum ot plastiek 
Hand- ot elektrische 
bediening. 
AUe systemen. 
VENEXIAANSB 
ZONN]EBLmDEN 
Bedlening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAA-NSEBLINDEN 

SOMBRIÜA-FLEX 

TEL 132 31 

A. JEURISSEN-ClOOSTERMANS L ZONEN PVBA ZONHOVEN 


