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DEZE WEEK 

VOLKSVERGADERING 

Zoals gebruikelijk, wordt ook dit jaar op de 
voormiddag van hel Zangfeest, zondag 24 mei, 
te 10 uur 30 de grote volksvergadering van de 
Volksunie gehouden, Oe/e meeting die in het 
teken slaat van de grondwetsherziening en do 
verkiezingen, vindt niaats in de zaal «Majestio, 
Carnotstraat 90, Antwerpen. De vergadering 
moet dit jaar massaler zijn dan ooit te voren I 
Voeren er het woord : partijvoorzitter vniks-
verlegenw. mr F. Van der Eist en partijsekre* 
taris drs Wim Jorissen. 

DË TALEÜTELLING VAN mi 
Een terugblik op 17 jaar Vlaamse strijd 
(blz. 3). 

KULTURELE DEmOKRATIE 
Pleidooi voor vernieuwing in ons Kultuur-
leven (blz. 5). 

WAARGM NAAR OVERUSE? 
De dwingende nioucven voor een protest 
(blz. 6). 

EEN HALVE EEUW 
50 jaar statistiek van de Vlaamse achter
stelling (blz 7). 

KERK EN NATIONALISME 
Naar het einde van de verlamming 
(blz. 8 en 9). 

••• EN MORGEN IEDEREEN ZEKER 

EN VAST NAAR VOLKSVERGA

DERING EN ZANGFEEST. 

volksunie 
Morgen wordt de Volksunie-week ingezet met de gro
te volksvergadering in de zaal Majestic, Carnotstraat 
te AntwerdtfHBftraditionele bijeenkomst die dit jaar 
meer dan W V het teken staat van strijd en ver-
nieuwins. «SEiag» maaJÉJjJi^^HfeMchten krachten» 

Peek 

na het Étaams-Na 
we kra«i ten on 
week : huisbezoi 
bijeenkomsten Jft 
twee meidage 
op alle wegen 
ijse en de grootse k o ^ ^ t a g 
Ter gele^ienheid van de Vo: 
de persen sen gloednieuwe 
wil de Volksunie », die massaal over gans het Vlaam
se laMPMHWlilen verspreid. .^^^ 
V o l k É ^ - t e f t t e . Met de Volksunie b r e ^ ^ W ^ het 
Vlaanlw volk de mogelijkheid door van vernieuwing 
en verjonging : een nieuwe I ente en een otóli'w ge
luid. Hef alles overstemmende geluid van df fVlaam-
se zelfstandj^j^liitdskreet 

angleest worden die nieu-
lijk gêEBeten in d lubUisunie-

ksvergaderbyceii^HKeugd-
'apoteose gedu^BdeSHK^ts t e 

ng te Over-
gemeenten. 

komt nog van 
1ure*« Wat is en wat 

PROPAGANDA EN REALITEIT 
I N de politiek moet er een on

derscheid gemaakt worden tussen propaganda 
en realiteit, tussen woorden en daden. Dit is een 
elementaire stelregel die in Vlaanderen door al 
te veel goedgelovige mensen nog steeds uit het 
oog verloren wordt. Iemand die daar ruimschoots 
gebruik of misbruik van maakt is de heer De 
Saeger. Wie gedacht had dat de rol van de heer 
De Saeger na de verbijsterende vertoning van 
Hertoginnedal definitief uitgespeeld was en de 
man zich bescheiden zou teruggetrokken hebben, 
komt bedrogen uit. De grootspraak en de aan
matiging van de heer De Saeger staan in schril
le tegenstelling tot de volslagen mislukking van 
zijn politiek en zijn onbeduidende politieke in
vloed. 

Welke funktie bekleedt de heer De Saeger nog 
in zijn partij ? Geen. 

Wat hij met veel lef vertelt, heeft evenveel of 
even weinig waarde als hetgeen zijn partijge
noot (!) oud eerste-minister Duvieusart vertelt. 
Met dit verschil dat de heer Duvieusart met de 
steun van gans de C V.P. zo pas voorzitter ge
worden is van het Europees Parlement te 
Straatsburg tegen een Nederlands kandidaat. 
Een eervolle en fel geambieerde funktie ! De hr 
Duvieusart, voorzitter van het Europees Parle
ment, heeft er niet op gewacht om, bekleed met 
zijn nieuwe waardigheid (hem verleend mede 
door Vlaamse C.V.P.-ers !!!) een aanval in regel 
te doen op de Vlaamse posities en standpunten 
te verdedigen die volkomen contradictorisch 
zijn met deze van de heer De Saeger. De C.V.P.-

kiezers hebben dus een zeer ruime keuze : van 
Duvieusart tot De Saeger, kies maar ! 

Te Antwerpen zou de heer De Saeger onlangs 
verklaard hebben dat hij zijn tijd niet kon ver
knoeien met federalisme, omdat hij zijn handen 
vol heeft met praktische verwezenlijkingen! 
Men moet maar durven. 

Praktische verwezenlijkingen ? 

DOOR 
MR F. VAN DER ELST 

I N 1959 heeft de heer De Saeger 
voor het eerst in zijn politieke loopbaan — liij 
is lid van de Kamer sedert 1949 — de aandacht 
op zich gevestigd door onder de regering Eyskens 
ter gelegenheid van de ekonomische expantie-
wetgeving, op bewonderenswaardige wijze de 
Vlaamse belangen te verdedigen : hij leed toen 
een eervolle nederlaag omdat hij door al de 
Vlaamse C.V.P-volksvertegenwoordigers in de 
steek gelaten werd, op een paar na. Maar hij 
hield stand, tot het laatste. 

Sedertdien echter heeft hij, helaas, nooit meer 
stand gehouden maar altijd toegegeven.Zijn ver
wezenlijkingen zijn er dan ook naar. 

Bij de vorming van de huidige regering kwam 
het tot een konflikt tussen de regering en de 
Vlaamse C.V.P.kamergroep : de voorzitter van 
de groep, oud-minister Van den Daele, weigerde 

(vervolg blz, 16X 



2 Ob VOLKSUNIj 

GROETEN UIT 

DUITSLAND 
Geachte Redaktie, 

Ik ben een Vlaams piot m Duits 
land en ik behooi dus tot het 
soort dal niet waardig woidt be
vonden om jangs de Deutschiand 
funk groeten te richten tot mijn 
famihe thuis Dat is voorbehouden 
aan onze lieve Waalse broeders 

Onder mijn kameraden hiei 
heerst daarover de grootste on
tevredenheid en verontwaardiging 
We rekenen er stellig op, dat de 
Volksunie deze zaak met zal los 
laten 

Ik had nooit gedacht dat n het 
Jaar 1964 nog zo iets moge'ijk zou 
Zijn Ik moet dus wel vaststellen 
da t uw beweringen — waarvan l̂  
af en toe kennis neem m uw blac 
dat me door een vriend woidt ge 
geven — met de werkelijkheid 
overeenstemmen • wij V aamse 
piotten worden nog steeds ach
teruit gestoken 

Daaraan moet een einde komen 
Ik zal voortaan dgir'-"' '-'°'npn 
door uw gedacht* mede te ver
spreiden 

Pic 

OPEN BRIEF 
Mijnheren, 

Hieronder tekit van de « Opei 
Brief » die ik ach t t e aan de mi 
nister van Financien • 

« Mijnheer de Minister, 
» Ik l icht me speciaal tot ii 

omdat u als Minister van Fman 
cien verantwoordelijk zijt voor dt 
stipte naleving der taalwetten in 
uw Departement. 

» Is het u bekend dat het Hoofd 
bestuur der Registratie en Do
meinen bi] de aanstelling van 
Franstalige surnumerairs m de 
Brusselse kantoien, deze aanstel 
Imgsberichten van een tekst vooi 
ziet waarin het deze Franstalige 
ambtenaren de uitdrukkelijke ver 
zekeiing geeft dat ze geen enkel 
Nederlandstalig dossier zullen te 
behandelen krijgen gedurende de 
uitoefening van hun a m b t ' 

» Het is mogelijk Mijrheer de 
Minister dat het Hoofdbestuur 
der Registratie en Domeinen hier 
geen overtreding der taalwet be
gaat 

» Maar dan is het ook log sch 
dat men bij de aanstelling van 
Nederlandstalige ambtenaren m 
het Brusselse het aanstellipgsbe-
nch t van de Nederlandstalige 
ambtenaren eveneens voorziet van 
de tekst waarbij gewaarboigd 
woidt dat deze ambtenaren ui de 
toekomst geen Franstalige dos-
siert! dienen te oehandelen 

» Tot op heden is vastgesteld 
dat alle nederlandstalige ambte 
naren aangesteld m het Brussel 
se franstalige dossiers dienen ti 
behandelen 

» Deze caalwetovertiedmg be
gint reeds bij de ambtenaren van 
de 4de kategorie, om m de hoge

re ta togeneen nog te v^ie'-je-
ren 

» Ik verzoek u Mijnheei d" 
Minister een einde te doen stel
len aan deze onw ttige toestand 
en onmiddelli'k de Neder andsta-
ligrn deze'f de v rzekeimg te geven 
^Is die we ke het Hootdbe^tuur der 
Registratie en Domeinen thans 
geeft aan de fiansraligen 

» Ik bezweei u M mheei de Mi 
nister persoonlijk over de te ge
ven waarboig te wTken evemls 
over het feit dat m de to komst 
geen vergeld r^cniaaTegelen zou
den getioffen wolden tegen het 
ned r andstalig personeel 

» Al te vaak is g»bleken dat al 
Ie mog^ ijke on°er'iike midde'en 
en intr ges worden aangewend orr 
nederlpndstalig°n d e de toepas 
smg der taalwet «isen te behan
delen 

» Ik hoop M jnheer de Minis-
..er dat u de nod ge ':chikkmgen 
zult tl effen ' om te voldoen aan 
de gewetti°dp wensen van uw ne 
leriandstalig personeel » 

C Ciauwels 

KERK EN POLITIEK 
Mijnheren, 

Naar aanleiding van de artikels 
In dit verband weze t vo gende 
nog ter illustratie eraan toege
voegd, dat de nieuwe genei atie 
niet of onvoldoende weet 

Toen Kardinaal Van Roey z jn 
brief aan de gelovigen richtte met 
het bekende « België is ons va 
deiland » (1930), veischeen louter 
toevallig op hetzelfde ogenblik 
een politiek pamf et van Wai d 
Hei mans, met als titel « Jeugd 
van Vlaanderen Vlaanderen is 
ons vadeilandi » 

Dit pamflet, uitgedeeld aan tal 
/an keikpoitalen, had voor ge 
vfolg dat de Ka ïdmaa ' aan Waid 
Hei mans het weten per biief via 
de E H Dekerf te HeisT o p ^ e n * 
Berg dat hem voortaan de Sakra 
menten der Keik gewe geid wer
den tot hij zijn « beledigingen » 
(sic) tegenover de kerke like over 
held zou goedmaken 

Waid Hermans begieep niet 
welke belediging kon liggen In 
zijn verklaring dat c< Vlaanderen 
ons vaderland is » 

Het was de eeiste maal dat een 
vooi aanstaand Vlaams nationalist 
aldus getioffen werd door de ban 
bliksem van Mechelen Heel wat 
stof deed het opwaaien in de 
pers CamlUe Huysmans ging er 
met een hoofdartikel aan m « De 
Volksgazet » « De Kardinaal en 
i e volksvertegenwoo-diger » 

I n opdiacht van het Aartsbis
dom moest nadat ae uitspraak 
tegen Ward Hermans reeds was 
geschied. Jan Boon (de toenmalige 
hoof dl edacteur van « De Stan
daard ») de artikels opsporen 
waarin Waid Hermans de kerke 
lijke autoiiteiten zou beledigd heb 
ben Daar de heer Boon zulke ar
tikels niet ontdekte kontaktee 'de 
hij Ward Hermans zelf om met 

hoi-p 1 o* '-. V geval door te spie 
ken 

Maai ook Ward Hermans kon 
hem met lieipen de zgn « beledi
gingen » te vinden die de geban 
bliksemde bn zijn beste weten 
met wist beslaan De heer Boon 
kon ten s otte het Aartsbisdom 
niets anders meedelen dan dat 
hij met gevonden had wat men 
van hem wenste 

Intussen stond de politiek niet 
stil. 

Ten huize van meester Borgi-
non palaberde de hele laad van 
het V aarrs nationalisme, en waar 
Waid Hei mans weigeide schuld te 
bekennen waai geen schuld be
stond — het tegendeel te hebben 
geschreven van de Kardinaal , 
« België IS ons vaderland » impli-
ceeide geen belediging — werd 
men het ten slotte eens over een 
veiklanng die luidde, dat wanneer 
Ward Hermans woorden zou ge
schreven hebben die beledigingen 
zouden geschenen hebben teiwijl 
ddt geens? ns de bedoel ng was 
hij deze ten teken van fair-play 
desgt vallend ook teuignam Waar
mee vanzelfsprekend met bedoeld 
werd dat Ward Hermans zijn 
standpunt • « Vlaanderen is ons 
Vadeiland » letrakteerde 

Daal over iet hij niet de mm 
ste twijfel bestaan 

Tengevo'ge van dit dooi de 
Raad der Vlaamse nationalisten 
ge ed geerde telegram werden de 
keikelijke sankties tegen volks
vertegen wooidiger Ward Hei mans 
weer mgetiokken, sankties waar
van men m die tijd de politieke ge
volgen liefst uit de weg ging Ter
wijl de kerke ijke autoriteiten ten 
slotte ook met beter wensten 
waar zij, tengevolge van de 
viuchleloze poging van dhr J a n 
Boon eigens m artikels van Waid 
Heimans « beledigingen » tegen 
« Mechelen » te ontdekken zelf 
het antwooid moesten schuldig 
b liven ^ ^de y i ^ g van Waid 
Hermans « dat "men heiB de 'Be- * 
weerde beledigingen zou gelieven 
aan te wnzen in gelijk welk art i
kel van zijn hand » Het toeval 
wilde dat m die tijd werkelijk-^ een 
artikel van Ward Hermans ver
schenen was qp de eerste pagina 
van het Vlaams - nationale dag
blad naar aanleiding van een 
eeuwfeest van de heJige Augus-
tmus zijnde een verheerlijking 
van deze heilige Het was ondenk
baar dat de toenmalige kardinaal 
Van Roey hierover jaloers zou zijn 
geweest 

Augustinus. 

JAREli WACHTEN 
Mijne Heren, 

Ruim due jaai geleden werd 
hier te Stene-bij Oostende door 
toedoen van de Kleine Landeigen 
dom begonnen met de bouw van 
aibeiderswon ngen 

Veertig gezinnen wachten met 
ongeduld reeds meer dan twee 

jaar en half om hun eigen woning 
te kunnen betrekken Due jaar ge
leden telden deze mensen hun 
duui gewonnen spaarcenten neer : 
een tiende van de aankoopprijs 
hetzij gemiddeld 40 000 F Dat wil 
neggen • drie jaar slapend geld 
voor de betrokkenen Terwijl hun 
woning reeds lang kant en klaar 
stond zien zij zich verplicht ver
der hun appartement te betrek
ken en hun maandhuur te beta
len daar waar zij hoopten zo spoe
dig mogelijk aan de afbetaling 
van hun eigen huis te kunnen be-
gmnen 

Hoe komt het dat het zo lang 
d u u r t ' ZIJ wachten immers op be
strating en riolermg 

Voor deze wijken worden de 
wegen en rioleringswei ken volle
dig door de staat bekostigd wat 
voorzien is in de wet Brunfaut 
Naar het schijnt zijn de nodige 
kred'eten met meer voorhanden 
om tot deze werken over te gaan 
Inderdaad een waar schfmdaal 
Terwijl hier en daar het staats-
geld door ramen en deuren gewor
pen woidt terwijl de heren aan 
de top zichzelf goed vetmesten, is 
er voor de gewone man geen cent 
beschikbaar. 

En dat noemt men sociaal rege
ren ' Hun demagogische barnum-
reclame rond de ziekte en invali
diteit moet de hele lading dekken 
om tegenover de kiezers hun ge
zicht te redden Want wat zij ons 
aan te bieden hebben is bitter 
wemig om zo te zeggen nie ts ' 

Naar ik verneem doet te Diks-
muide hetzelfde geval zich voor 
en waarschnnlijk nog m andere 
streken van het land 

J V - Oostende 

FRANS VLAANDEREN 

moedig en groots plan Wij ma
ken ook van de gelegenheid g ^ 
biuik de afdelingsbesturen te ver
wittigen dat ZIJ de films over de 
Volksumebetogmg van 29 sept 63 
te Gent en de Federale betoging 
van 10 nov 63 kunnen vertoond 
krijgen op hun afdeling vooral 
met het oog op de komende ver
kiezingen Deze films zijn op 
klank gemonteerd met kommen-
taar Wij komen zelf waar u het 
wenst tegen een zeer germge prijs. 

« Kul tura » - Kortri jk. 

STUDEREN 
Mijnheren, 

Als arbeider heb Ik nooit de ge
legenheid gehad hogere studies te 
d e n 

Mijn kinderen echter hebben 
die gelegenheid wel Ik kan u 
echter vei zekeren dttt de offers 
die Ik daarvoor moet brengen, al
les behalve germg zijn 

Er zijn er onder mijn mede-ar
beiders heel wat, die het gemak
kelijker zouden hebben dan ik om 
hun (daarom met al te groot) 
kroost te laten studeren En toch 
doen zij het niet Zulks bewijst 
dat de wisselwerkmg tussen de 
universiteit en het gewone Vlaam
se volk — waarvoor ti hebt gepleit 
vorige week — nog onvoldoende 
bestaat De arbeiders zien veelal 
het nu t njet in van — wat zij 
noemen — enkele jaren loonver
lies voor hun kinderen 

Op dat gebied is er nog veel te 
verrichten Ten eeiste door het 
kweken van levendige belangstel
ling voor hogere studies en ten 
tweede door het verlenen van een 
sociaal s ta tuut aan de studenten-
arbeiderszonen 

Teiecht klaagt gij de achterstel
ling aan van de Vlamingen op het 
gebied van universitaire studies. Mijnheien, 
Maai volledigheidshalve zou mo-

« Hafe bestuur j r f i i » j ^e4^1mgrga4^ ,geö . j aa»ges t ip j ; worden da t onze 
^ « Kultura » uit Kortrijk doet nog- volksmensen zich al te gemakke-

maals een diingende qproep^^o£,^^_,,,jj^,„,y^noeg-en met een bestaan 
alle rechtgeaarde VlamTügen om zonder veel ambities en zonder 
financiële steun te verlenen aan 
het groot en prachtig werk dat de
ze groep bezielt nl het draalen 
van een geluidsk'eurenfilm over 
Frans Vlaanderen Dit pro^ekt 
kost geld en loont waarlijk de 
moeite Zoals m het verleden zal 
de groep « Kultura » pogen een 
prent m Vlaanderen te brengen 
die getuigt van de nauwe band 
tussen de gewesten van Zuid 
Vlaandeien en ons land 

Frans Vlaanderen is Vlaamse 
grond en het is ons dierbaar Als 
wlj nu deze gebieden aanschou
wen bedoelen wij gans de stieek 
tussen Rijsel en Duinkeike welke 
ons in de 17de eeuw door de roof-
zucht van Lodewijk de 14de on-
WPderroepeliik is ontnomen gewor
den-

Vlamingen stuur een briefje 
van 20 F in omslag aan Kul tura 
Pi 'msektie Filips van de Elzasiaan 
35, Kortrijk gij s teunt een edel

veel veiantwoordelijkheid 
« ' 1 ksverheffing » m de bieed-

ste zm moet ons aller streven 
zijn De volksverheffing moet af
gedwongen wolden van onze 
voogden Dat kan alleen wanneer 
het volk zich wil verheffen Dus 
troet het bewust gemaakt ook on
der opzicht van de studiemogelijk-
heden 

T S - Aalst. 

De redaktie draagt geen verant

woordelijkheid voor ip inhoud der 

gepubliceerde lezersbrleven Ze be

houdt zich net recni van Keuze en 

inkorting voor Over de lezersru

briek wordt geen onefwisseling 

gevoerd 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE, dienen toe 
ges luurö aan onze 
PUBLi r iTEITSDIEN S T • 
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• 
Alleen ae zoeltertjes gaan naar 
het h o o f d s e k r e t a n a a t 

M L e m o n n i e r l a a n 8 2 B r u s s e l 1 - I e l . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

WeR met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

C()t\STANTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant) 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand - Leven Familiaal - OnrevaUen 

GRONDEN 
in • GRUIIRODE 

• OVLRPELr 
• NELRGLABBEEK 
• HELCHTEREN 
• ÜOSrMALLE 
• WEELDE 
• RIjKEVORSEL 
• S7 JOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 
• MORTSEL 
• OPOETEREN 

Rechtstreeks van eigenaar 

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

HERMES 

SCHOOL 
54 Zu id l aan 

211 iVl L e m o n n i e r l a a n 

Telefoon . 1100.33 

Brussel 

• 

V O L L t ü l G F 
S L K R U A K I A A T -
KURSUS 

Algemene hdndelsopleJdmg 
Schnoigelo m a x i m 
8 OOU rr oei laar of 
3 maai 3 000 fr 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thu is voelen 

Beter len voordeliger 
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VLAANDEREN IN 

HET VERWEER 

I'll een paar vorige afleveringen brach ten w e een overzicht v a n de 1 7 
jaar Vlaamse strijd die liggen tussen het eerste schuchter na-oorlogs 
verzet tegen de talen telling in 1947 en de beslissende slag op Her tog in-
nedal in juli van vorig jaar . 
W e verwezen naar de historiek der tell ingen sinds 1830 en hande lden 
u i tvoer ig over de taa lwet ten van d e dertiger jaren. 
O v e r de talentell ing v a n 1947 zelve s t ip ten w e aan dat de ui ts lag e rvan 
vervals t werd door druk, in t imidat ie en onwettel i jke handigheidjes . W e 
ver te lden hoe het o n d a n k s deze vas tges te lde bedriegerijen toch tot een 
publ ikat ie van de vervalste uitslagen der talentell ing k w a m en hoe de* 
opeenvolgende reereringen niets deden om het V laams e i senprogramma 
te rzake in te willigen. 

"dr, Draye, verdedigd. Spijts scherp 
protest van Vlaamse zijde heeft 
volksvertegenwoordiger Jan Verroken 
zich toen van het traditioneel Vlaams 
standpunt gedesolidariseerd en aan
vaard persoonlijk mee te werken aan 
het vrij willekeurig uitstippelen van 
de taalgrens (dokument nr. 156 van 
8.6.1951 van het Harmel-centrum). 
Toen reeds werden onbezonnen toe
gevingen gedaan aan de Walen om 
toch maar tot een akkoord te komen. Van Zetland 

lossingen die zich opdringen op an
dere plaatsen, maar die een toegeving 
van de Walen vereisen... Kortom het 
wetsontwerp Moyersoen -tan er niet 
door». (12.6.1952). 

WEER EEN STAP VERDER 

Het oorspronkelijk wetsontwerp, 
door de regering goedgekeurd, kon er 
dus niet door. Maar tijdens de behan
deling in de senaatskommissie werd 
het niet verbeterd ! Integendeel werd 
het nog geamendeerd in het nadeel 
van de Vlamingen die eens te meer 
onbezonnen toegevingen deden, zoge
zegd om de Walen gunstig te stem
men, doch zonder iets te bereiken. 

Zo werd o.m. voorzien dat facilitei
ten ten behoeve van de fransspre-
kende minderheden in de omstreden 
Vlaamse randgemeenten zouden kun
nen ingevoerd worden bij koninklijk 
besluit ! Men ging nog verder dan de 
uitslagen van de vervalste talentel
ling van 1947 toelieten, want zelfs in 
gemeenten waar geen 30 % frans-
sprekenden waren zouden faciliteiten 
kunnen ingevoerd worden. 

Toen reeds werden door de C.V.P., 
ook door de Vlaamse C.V.P.-ers, de 
Vlaamse randgemeenten prijsgege
ven. Ook langs de taalgrens bekrach
tigde het wetsontwerp Moyersoen de 
uitslagen van de vervalste talentel
ling en werd o.m, de tweetaligheid 
ingevoerd in de Voerstreek, die bij 
Luik bleef ! 

TRIESTIG SOLO-NUMMER 

In verband met de Voerstreek voer
de senator Leynen een solo-nummer 
op dat zeer triestig en beschamend 
eindigde. Met verontwaardiging en 

DE TALENTELLING VAN 1947 
Moyersoen 

Vooraleer de gebeurtenissen te be
handelen ale zich afspeelden onder 
de homogene C.V.P.-regeringen van 
1958 tot 1954 is het wel nuttig even 
aandacht te besteden aan hetgeen 
zich in de schoot van het centrum 
Harmei voordeed. Dit centriun voor 
het bestuderen van de Vlaams-Waal
se problemen werd opgericht in 1948, 
ingevolge een wetsvoorstel in 1946 
Ingediend door de heer Harmei na 
een ophefmakend Waals kongres, 
waar een meerderheid zich uitgespro
ken had voor de annexatie van Wal
lonië bij Frankrijk. 

ZONDER REZUL.TAAT 

Dit studiecentrimi heeft ongetwij
feld verdienstelijk werk geleverd, 
doch zonder enig praktisch resultaat, 
vermits geen de minste rekening ge
houden werd met de aanbevelingen 
en voorstellen. Het centrum sprak 
zich o.m. uit tegen ledere verdere uit
breiding van de Brusselse agglomera
tie, die na de aanhechting van 
Evere, Ganshoren en St Agatha-Ber-
chem niet meer mocht uitgebreid 
worden ten nadele van het Vlaamse 
gebied. 

Het Centrum wenste de definitieve 
vastlegging van de taalgrens en de 
aanpassing van de administratieve 
en gerechtelijke grenzen aan de 
taalgrens, om te komen tot homoge
ne, eentalige gebieden. 

ONBEZONNEN TOEGEViNGï?N 

Van Vlaamse zijde had men steeds 
de wetenschappelijke afbakening van 
de taalgrens verdedigd, aan de hand 
van een objectief onderzoek. Reeds 
In 1932 voorzag het amendement in
gediend door de heren Blavler en De 
Schrijver de oprichting van een we
tenschappelijke taalgrenskommissie. 
Dit standpunt werd ook In 1951 door 
de Vlaamse deskundigen, c m . prof. 

terwijl omstreden kwesties zoals het 
lot van de Voerstreek liefst in het 
duister gelaten werden. 

In de schoot van het Algemeen 
Vlaams Oudhoogstudentenverbond 
werd toen een taalgrenskommissie 
opgericht, die na grondig onderzoek 
in een uitvoerige resolutie op tal van 
punten voorbehoud maakte en nog
maals aandrong op een objectief, 
wetenschappelijk onderzoek voor de 
omstreden gemeenten en gehuchten. 
Eigenmachtig werden toen reeds door 
de heer Verroken een aantal Vlaamse 
gemeenten en gehuchten prijsgege
ven, 

OPNIEUW AFPERSING 

In 1962 bij het, groot debat over de 
taalgrensafbakening in het parlement 
zal de taalgrenslijn van het Centrum 
Harmei een belangrijke rol spelen, als 
uitgangspunt om van de Vlamingen 
nog meer toegevingen af te persen. 
Waaraan Jan Verroken nogmaals 
zijn medewerking verleend heeft 

Door de homogene C.V.P.-regering 
die In 1950 aan het oewind kwam 
werd een onderzoekskommissie be
loofd die de omstreden uitslagen van 
de talentelling zou onderzoeken. Er 
kwam niets van terecht, zoals wij 
reeds zagen en evenmin van een nie-
tig-verklaring der uitslagen. In dub
belzinnige bewoordingen werd door 
eerste minister Pholien een « versoe
peling » van de wet van 1932 in het 
vooruitzicht gesteld. 

WETSONTWERP MOYERSO='M 

.i.et duurde tot m 1952 vooiaieer, 
onder de homogene C.V.P.-regering 
Van Houtte. een wetsontwerp inge
diend werd door de minister van bin
nenlandse zaken Ludovic Moyersoen. 
Dit wetsontwerp Moyersoen werd van 
Vlaamse zijde zeer slecht ontvangen. 
Talrijke Vlaamse verenigingen pro
testeerden heftig. In het dagblad « De 

Standaard > werd volgende kommen-
taar uitgebracht : «Lijk het ontwerp 
nu is kunnen wij het alleen boeren
bedrog noemen... De makste Vlaming 
gaat steigeren als hij bemerkt dat er 
alleen tegen hem gelegifereerd wordt; 
de zes Voer gemeenten, Ronse, enz... 
enz... De voorgestelde regeling voor 
Edingen is absoluut onaanvaardbaar: 
de Vlaamse volksvertegenwoordiger 
die dat goedkeurt moet verdwijnen. 
Punt. Zoals het wetsontwerp thans is 
opgemaakt worden alleen toegevin
gen gevraagd van de Vlamingen en 
laat men buiten beschouwing de op-

met doorslaggevende argumenten 
bestreed hij de vervalste uitslagen 
van de talentelling in de gemeenten 
van de Voerstreek. Hij verklaarde 
dat 90 % van de inwoners van deze 
gemeenten Vlamingen waren, Neder-
landstaligen. Hij verzette zich tegen 
het invoeren van faciliteiten in deze 
gemeenten en verdedigde hun Vlaams 
karakter. Het was zeer mooi, maar 
het eindigde zoals gezegd zeer tries
tig : senator Hubert Leynen verloo
chende alles wat hij zelf gezegd had, 
trok zijn eigen amendementen in en 

(vervolg blz. 10) 

fUrmM 
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aan monsieur Rouelle, 

burgemeester van 

T E R H U L P E N 

S T A F B R U G G E N 

Te Gent is op 71-jarige 
leeftijd de gekende Vlaam
se regisseur en akteur Staf 
Bruggen overleden. Met hem 
gaat een ha've eeuw Vlaams 
toneelleven heen. De naam 
Staf Bruggen is praktisch 
synoniem van Vlaams Volks
toneel, deze nadien nooit 
meer geëvenaarde bloeipe
riode van door en door 
Vlaams, volks en toch art is
tiek zeer hoogstaand toneel. 
Het heengaan van Staf 
Bruggen zal mede betreurd 
worden door de duizenden 
liefhebbers - toneelspelers in 
Vlaanderen die gedurende de 

Cher coq wallon, 

Gij zijt al maandenlang in het nieuws, eerder berucht dan 
beroemd echter en verre van geliefd langs deze kant van de taal
grens. De verovering van de Corniche op Overijse is zowat uw 
persoonlijk Austerlitz geworden ; minister Gilson heeft alleen 
maar bevestigd dat gij een vooruitziend man geweest zijt toen 
gi; aan de Cornichelaan nummer 21 een villa liet bouwen in de 
zoete hoop van daar eens te kunnen wonen als burgemeester, 
omgeven door kersverse onderdanen. Die zoete hoop is - mede 
met de stilzwijgende hulp van enkele « ministres flamingants » 
a la Van Elslande - onlangs in vervulling gegaan en dies moeten 
•wij weer een vrije zaterdagnamiddag opofferen om te betogen 
tegen mensen- en gebiedsroof. 

Daarover echter, cBer coq wallon, wil ik het vandaag niet 
hebben. Grotec en belangrijker nieuws hebben de Vlaamse kran
ten inmiddels immers over uw persoontje gebracht : gij hebt bij 
herhahng aan Vlaamse koersinrichters dergelijke onredelijke 
«isen gesteld, dat het hen onmogelijk werd gemaakt met hun 
•wielerwedstrijd de geheiligde Waalse grond van uw gemeente 
te-betreden «ofcin dit geval^beterxte.Jjerüden^^. ..«« 9rm«>,Bv-ii,« . 

Daarvoor, cher coq wallon, moet ik u van harte gelukwensen. 
Er IS in Vlaanderen namelijk een (nogal uitgebreid) zoodje, <iat 
met geen enkel middel te bewegen is zich aan iets aiidj|f^,.^8^,„,>, 
interesseren' darJ-^aan dé nffli of méér vfoortreffelijke stoempers-
gaven van een aantal hunner medeburgers Het zoodje, dat door 
de jongens van de sportredakties betiteld wordt met « waarde 
sportvrienden » of « echte sportlui », maar dat bij nader toe
kijken zo kortademig gerookt en dikbuikig gedronken is dat de 
enige sport die zij ooit betreden die van het kiekenladdertje naar 
tiun duivenkot is. 

Deze waarde sportvrienden, cher coq wallon, gaan uit van 
het axioma dat zolang de wieltjes nog snorren - of, voor een 
andere soort : zolang het leder nog over de grasmat bolt - alles 
dik m orde is met 's Heren schepping en er geen enlcele reden 
kan bestaan om ook maar over iets anders dan de uitslag langer 
dan tien seconden na te denken. Het zijn deze waarde sport-
•vrienden, gevormd en gekweekt door het puik van Vlaanderens 
geestesleven - de sportredakteurs en geleid en voorgezeten door 
de bloem van de Vlaamse elite - de dorpspolitiekers en de «toffe» 
intellektuelen - die nu reeds jaar en dag de zwakste plek in het 
Vlaamse front vormen. 

Zolang de wieltjes maar draaien of zolang het leder maar 
rolt is er geen vuiltje aan de lucht. Dat die Voetbalbond een 
Blavier loslaat op Vlaamse voetbalvelden, gaat hen alleen maar 
aan wanneer hun eigen ploeg daarvan de nadelen lijdt. Want 
voor de rest « staat de sport toch boven de poletiek, newaar 
meneer » ? Dat die Atletiekbond een chauvinistisch francofoon 
anno 1830 als voorzitter heelt kan hen geen barst schelen, want 
de sport staat toch boven de poletiek, newaar meneer ? Dat de 
Belgische Olympiade-vaders dikke anti-Vlaamse bourgeois zijn 
is van absoluut geen tel want de sport staat toch boven de pole
tiek, newaar meneer. 

Gij hebt, cher coq wallon, aan het meest achterliike ras in 
Vlaanderens landouwen eindelijk eens duidelijk gemaakt (en 
daarom nog niet « diets >) dat de sport verdorie niet boven de 
poletiek staat, newaar meneer. Dat is geen geringe verdienste I 

Misschien dringt het nu wel door tot onder de pan van de 
meest hardschedelige waarde sportvriend in Vlaanderen dat er 
boven zijn geliefkoosd tijdverdrijf alvast enkele dingen gaan. 
Bijvoorbeeld Waals chauvinisme. En bijvoorbeeld minachting 
voor de Vlaamse volksmens. 

Misschien zal nu toch op een paar plaatsen in Vlaanderen 
er niet meer gevloekt worden « houd uw bakhuis over de pole
tiek », als uw wapenfeiten, cher coq wallon, het onderwerp 
vormen van het verheven sportgesprek aan de toog. Want nu is 
het Vlaams velooke bedreigd I 

Om in sporttermen te blijven, cher coq wallon • ik benoem 
u plechtig en met nadruk tot de officiële gangmaker van het 
allerprilste begin van een mogelijk ontwaken der waarde 
Vlaamse sportvrienden. 

jongste jaren in hem een 
dynamisch en bekwaam 
gastregisseur hadden gevon
den. 

We nemen ons voor, op 
dit aktieve en vruchtbare 
leven in dienst van de kunst 
en van het Vlaamse volk te 
rug te komen in een uitvoe
rig in memoriam. 

Met dank. 

dio Genes. 

D E K U S T B O D E 

Te Oostende verschijnt een 
knalblauw weekblaadje dat 
zich « De Kustbode » noemt, 
In het nummer van 8 mej 
hebben de jongens van de 
Kustbode-redaktie zich op 
pagina een en twaalt eens 
over de V U gebogen om na 
grondige vivisektie, te ver
klaren ; de Vlaams - natio-
na e partii deugt niet. 

We zouden met op het — 
trouwens zeer houterig ge
schreven — hoofdartikel 
van dit konfidentieel blaad
je teruggekomen zijn, ware 
het met dat we onze lezers 
een staaltje van blauwe hu
mor geenszins wensen te 
onthouden Inderdaad, de 
« Kustbode » vindt dat aan 
de « vage onbenulligheden » 
van de Volksunie « nauwe
lijks enige aandacht moet 
worden besteed », En het on
derstreept deze vaststel mg 
door een artikel over zes ko - ' 
lommen onder koeien van ti
tels 

Het artikel is getekend 
« spectator » Maak van de c 
een k en het wordt al wat 
duidelijker, waarom de eer
ste pagina van •« De Kustbo
de » voorbehouden is aan hu 
mor. 

ONGELUK ! 

We vermelden het artikel 
toch ook nog even, omdat 
Spectator nu eens werkehjk 
ongeluk gehad heeft met 
zijn argumenten Zo schreef 
hij o.m. dat de P.V V. « via 
haar gezaghebbende Vlaam
se vleugel, die het Liberaal 
Vlaams Verbond is, adelbrie-
ven kan voorleggen »• 

Het toeval wilde dat wij 
net dezelfde dag in de krant 
lazen dat het Liberaal 
Vlaams Verbond meer dan 
genoeg heeft van de ant i -
Vlaamse politiek der P.V.V. 
en besloten heeft, zich in het 
vervolg te beschouwen als 
« losstaande van de par t i j 
politiek •». 

Dat de Vlaamse vleugel in 
de P V V . •« gezaghebbend > 
zou zijn, kunnen alleen hu
moristen zoals de Oostendse 
Spektater beweren. Het L,V.V. 
zelve in ieder geval beweert 
zulks niet! 

Juist daarom neemt het nu 
wat afstand van de partij 
die de belangrijkste toevlucht 
van de meeste rabiate ant i -
Vlaamse reaktie is geworden. 
Want door verder zijn lot eng 
aan dat der partij te binden, 
zou het L V V in een nog on
mogelijker pozitie dan thans 
reeds het geval is eeraken. 

Pech voor Spectator ! 

DE ARBEIDERS ZKLF 

Sidal is een fabriek voor 
de bewerking van alumibium 
te Duffel, Het is een van die 
nieuwe vestigingen die door 
de Saeger en konsoorten 
steeds als voorbeeld gesteld 
worden 

Daarmee is echter alles 
niet gezegd op sociaal en 
Vlaams gebied in deze ni j 
verheden. 

Het bli jkt d a t bij Sidal, 
waar ongeveer 1400 arbeiders 
tewerk gesteld worden, aan 
de top konservatieve krach
ten zitten die ieder middel 
om de sociale toestanden te 
verbeteren krachtdadig be
strijden : de arbeiders - af
gevaardigden worden in hun 
taak geremd op onreglemen
taire wijze; arbeiders in de 

.smelterij, die vaak 16 uur 
uithuizig zijn, worden de 
meest elementaire voorzie
ningen areweieerd: veilig
heidsvoorschriften (in een 

fabriek waar op 1 op 14 on
gevallen als zwaar kunnen 
beschouwd worden) worden 
veel te beperkt toegepast, 
enz. 

Op gebied van de verne
derlandsing van het be
drijfsleven werd hier he t 
baanbrekend werk door de 
arbeiders zelf verricht. Een 
kalk- en teer-aktie die ge
paard ging aan een aktie 
binnenin bracht mee dat er 
thans buiten geen tweetalige 
opschriften meer te vinden 
zijn terwijl dokumenten. die 
bestemd waren voor de a r 
beiders en steeds eentalig 
Frans waren, thans in het 
Nederlands gesteld worden. 
Toch is de strijd nog niet 
volledig gestreden, want bij 
het kaderpersoneel zitten 
nog enkele aartsfranskiljons 
die aan de touwtjes trekken. 

PENDELEN VOOR 

DE SAEGER 

Het was de Saeger die des
tijds met betrekking tot de 
werkloosheid in de Zuider
kempen zegde : « dat zl] 
naar het Mechelse komen 
werken, daar is plaats ge
noeg voor tien » Helaas zijn 
deze woorden bewaarheid ge
worden. Talloze vroegere 
diamantslijpers, landbouwers 
en zelfstandigen zijn naar 
het Mechelse en het Duffelse 
getr̂ okkeji;̂ ^ ^n pendelen da-
gelijks^^j)' en af. De bussen 
gaan arbeiders' ophalen te 
Veerle, Vorst, Eindhout, 
Zoerle, Westerlo, Voortka-
pel, Heultje, Hulsthout, 
Heist - op - den - Berg enz. 
De staat waarin sommige 
van die bussen verkeren is 
alles behalve; bet gaat hier 
om afgedankte toerautocars 
waarin slechts een dertigtal 
zitplaatsen voorhanden zijn 
en waarin ruim 1/3 van de 
reizigers de reis staande 
moeten meemaken. Daarbij 
komt dat sommige van die 
bussen gevoerd worden door 
chauffeurs die aan hun 
dagtaak beginnen te vier 
uur 's morgens en ze 's 
nachts laat beëindigen, zo
dat ze meer dan eens dood
vermoeid achter het stu^ur 
zitten 

Maar dat kan De Saeger 
niet schelen! 

Hoofdzaak is dat hij In 
« zijn » kiesom.=!chrijving 
een goede beurt maakt. 
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Te Antwerpen hebben de 
heren Craeybeckx en Huys-
mans hun zwanenzang gezon
gen in de stadspolitiek. 

Craeybeckx liet in de 
B.S.P.-pers een brief ver
schijnen waarin hij aankon
digde dat hij niet naar een 
vernieuwing van zijn man
daat van burgemeester zdl 
streven en zich integraal zal 
wijden aan de « doktrine >. 

Te Antwerpen heeft men 
die verklaring met een scep
tische glimlach ter kennis 
genomen en zinspeelde men 
op de recente toog-esbatte-
menten van burgervader Lo
de, die in Joodse middens 
stof deden opwaaien. 

Kamiel op zijn beurt ver
klaarde dat hij plaats wil 
ruimen voor de jongeren. Hoe 
is het in Godsnaam mogelijk, 
nu al ? De oude man heeft 
het niet kunnen laten, bur
gemeester Craeybeckx een 
venijnige steek onder water 
te geven door te verklaren 
«dat hij zich natuurlijk om 
heel andere rdenen terug
trok dan de burgemeester». 

PINKSTEREN 
VAN DE WELVAART 

O n d e r deze t i te l schreef Jos 
Van Eynde in de «Volksga 
zet » v a n woensdag een ly
r i sch a r t ike l , w a a r i n h i j een 
l a t e t r a a n v a n o n t r o e r i n g 
wegp ink t w a n n e e r h i j voor 
zi jn geestesoog n o g eens de 
toer i s t i sche u i t t o c h t van 
P i n k s t e r e n l a a t voorb i j t rek
ken , voorbij a a n de lieflijke 
dorpen w a a r al les ge tu ig t 
van welvaar t en voorspoed, 
voorbij a a n de n ieuwe b e d r i j 
ven die overal als p a d d e s t o e 
len u i t de g rond ri jzen, voor
bij a a n de werven m e t de 
voorspoedige boodschap «hier 
bouwt m e n voor X » . 

Geen woord over de kee r 
zijde van de w e l v a a r t s - m e d a -
Ije, over de on t e lba re s u k k e 
l a a r s die nog geen a u t o h e b 

ben en n o g geen cen ten voor 
een v ie rdaags verblijf a a n de 
zee of in de A r d e n n e n . H e t 
ar t ike l h a d evengoed k u n n e n 
geschreven zijn door Van 
Audenhove als een — opper 
vlakkige — ode a a n h e t n e o -
kap i t a l i sme . 

He t s tukje droop van ge luk
zal igheid en lof op « de r ege 
r ing van de sociale voorui t 
g a n g ». Er o n t b r a k m a a r één 
d ing in : de bewer ing d a t de 
B.S.P in h e t kade r van een 
social is t ische p l a n n i n g van 
onze vooru i tgang op P i n k s t e 
r e n e i g e n h a n d i g gezorgd h a d 
voor een w a r m zonne t j e . 

A F G E T R O K K E N 

Om voor de Vlamingen de 
pil van h e t verlies der zes 
r a n d g e m e e n t e n een beet je t e 
vergulden , werd hen ver leden 
j a a r op alle t o o n a a r d e n door 
de De Saegers , Verrokens en 
t u t t i q u a n t i voorgezongen 
d a t di t n u e e n m a a l de pr i j s 
was die moes t b e t a a l d wor
den voor een eche en ee r l i j 
ke twee ta l ighe id in de B r u s 
selse agg lomera t i e . 

W a t d a a r v a n t e r e c h t is ge 
komen , k u n n e n we iedere 
dag weer u i t de a k t u a l i t e i t 
lezen 

Te Vorst werd een a a n 
v r a a g van de M a a t s c h a p p i j 
voor I n t e r k o m m u n a a l Ver
voer van Brusse l door de ge
m e e n t e r a a d geweigerd, o m d a t 
ze in h e t Nede r l ands was ge
steld. De kwest ie gaf a a n l e i 
d ing t o t heel wa t a n t i - V l a a m s 
k rakee l in de g e m e e n t e r a a d . 
De welgedane b u r g e m e e s t e r 
b rouwer Wie l emans h a k t e 
u i te inde l i jk h a k k e l e n d in « ' t 
Vloms » de knoop door m e t 
de ve rk la r ing : « d e kwest ie 
is afgetrokken. . . >, 

HET B E L O O F D E L A N D 

Nog t e Vorst weigerde de 
pas toor van de Moeder Gods 
p a r o c h i e a a n Vlaamse k i n d e 
r e n de t o e l a t i n g om h u n g e 
loofsbeli jdenis in h e t Nede r 
l a n d s af t e leggen. 

De m a n Gods ve rk l aa rde 
o n o m w o n d e n : «Les F l a -
m a n d s n ' o n t qu 'k a p p r e n d r e 
Ie francais». 

Waarna zij het Beloofde 
Land van De Saeger en Ver
roken kunnen intrekken, om 
zich voor de rest van hun da
gen te laven aan de melk en 
de honing der Franse kui
tuur. 

GAND FRANCAIS ? 
Op vrijdag 15 mei werd in 

de Gentse St Pietersabdij een 
reeks tentoonstellingen ge
opend, waarbij meer Frans 
dan Nederlands werd gespro
ken. Vooral dan door de sche
pene van kulturele zaken (die 
overigens buiten zijn geliefde 
taal der «Amities franco-
belges » slechts «Vlaams» 
blijkt te kunnen spreken). 

Toen een afgevaardigde 
van Joegoslavië (daar één 
der tentoonstellingen gra
fisch werk uit dit land om
vat) een groet aan de Vla
mingen en de Walen had ge
bracht (Joegoslavië is één der 
vele federaal-ingerichte sta
ten), haastte deze schepene 
zich om een wéinig-passende 
verdediging (natuurlijk ook 
in het Frans) van de heilige 
Belgische eenheid uit te ba
zuinen. 

We vragen ons de moge
lijkheid af van een kulturele 
plechtigheid te Luik waar 
meer Nederlands dan Frans 
zou worden gesproken ?... 

Wanneer zet de oude 
Vlaamse vechtstad er de be
zem in ? 

G R O N D W E T S 

HERZIENING 

Het n ieuws d a t m e t k le ine 
hoevee lheden n a a r bu i t en 

zijpelt u i t de kommissie voor 
de g rondwetsherz ien ing , is t i -
pisch Belgisch : n a weken en 
weken pa laver zijn de h e r e n 
nog ne rgens en ge raken ze 
zelfs n ie t akkoord over h e t 
eers te p u n t van de dagorde . 
Formidabe le formule, d a t u -
n i t a r i sme ! De beste w a a r 
borg tegen poli t iek immobi 

l isme ! De un i t a i r en we ten 
voorwaar de h a n d e n u i t de 
mouwen te s teken . 

Als d a t zo verder gaa t , is 
h e t «Belgique de d e m a i n » 
overmorgen óók nog n i e t » 
k laar . 

M a a r wat me t de z e t e l a a n 
pass ing in d a t geval ? 

KULTURELE 

DEMOSCRATIE 

Karel had gezegd dat we na de wandeling 
even moesten binnenwippen. Toen we aanbel
den aan de « villa », zwaaide de deur open voor 
drie marmeren honden, die ons op geborduurde 
kussens aanstaarden in een hall van schelle 
kleuren. In het dure salon dronken we een 
zoete aperitief bij zoete pralines. Karel zette de 
radio aan... Beethovens 7e simfonie. De dochter 
des huizes zou wat beters zoeken. Ze vroeg een 
vijffrankstuk aan haar broer en toen ontdekten 
we in de hoek van hetzelfde salon een juke-box. 
Johnny Jordaan begon te schreeuwen... 

Deze en andere anekdoten flitsten ons door 
het hoofd toen onlangs, na een zoutloze en 
weinig geslaagde Vlaamse volksavond, een 
bekende Vlaamse personaliteit zich liet ontval
len : « we hebben, na politieke demokratie, de 
mond vol over bezitsspreiding en sociale demo
kratie, doch de kulturele demokratie, de door
stroming van de kulturele elite naar de basis, 
wordt door bijna niemand gepredikt. We zou
den daaruit minder fraaie konklusies kunnen 
trekken. Het autootje, de bakvakantie aan zee, 
het dansavondje onder ons doen me eerder 
denken aan het panem et circenses van de 
Romeinen dan aan « het Prinsenvolk der Neder
landen » van Multatuli. En zij, die dan nog 
bewust aan kultuurspreiding doen, hinken 
meestal op twee gedachten of overdrijven in 
twee richtingen : de gehechtheid aan de tradi
tionele waarden vertolken zij door huiverigheid 
voor het eigentijdse, zodat ze zich verschansen 
in een kuituur van herkauwen, terwijl anderen 
menen het te moeten halen bij nieuwlichterij 
zonder grond of bij kultureel snobisme ». 

Het klonk bitter, doch leek aardig goed op 
wat Van Haegendoren in zijn pocket schrijft : 
« Het opkomende geslacht dient niet opgevoed 
om in de wereld van gisteren te leven, maar 
dient zich te vormen voor morgen. Dat stelt 
eisen van vernieuwing... ». Een pertinente 
bedenking die door Marcel Haazen onlangs in 
het maandblad van het ANZ konkreter werd 
geformuleerd : « Hebben wij in en door onze 
kultuurverenigingen een voldoende reservaat 
van «kultuur-geladen» geestdriftigen gevormd? 
Niet enkel een breed front van vuurlijnvechters 
en overtuigde Vlamingen, mensen uit één stuk, 
propagandisten voor de Vlaamse herwording, 
maar evenzeer een uitgebreid net van kuituur-
dragers en kultuuroverdragers. Een - ik zou 
haast zeggen - degelijke middenlaag, die tussen 
de Vlaamse geestelijke elite en de brede volks
massa in, het proces van geestelijke rijping kan 
stimuleren en doorgeven ? ». 

Het zijn wellicht aspekten van onze Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd die in technische diskussies 
over kultuurautonomie (die er nog altijd niet 
is), in het vooropstellen van een programma 
voor volkswelvaart als basis voor een geluk
kiger Vlaamse volksgemeenschap, in het streven 
naar de afbraak der verzuiling als noodzaak 
voor meer verdraagzaamheid en openheid, aan 
onze aktieve aandacht ontsnappen omdat we 
wel eens de neiging vertonen het bos niet meer 
te zien door de bomen. 

Op ons jongste kongres formuleerden we als 
een der besluiten van de sektie « Voor Vlaamse 
volkswelvaart » : « De vrije-tijdsbesteding mag 
niet tot de vervlakking van het individu of tot 
massifikatie leiden ». In het kader van een 
effelttieve kultuurautonomie moet een dienst 
voor volksopleiding over ruime kredieten 
beschikken om in samenwerking met provincies 
en gemeenten de artistieke, toeristische en spor
tieve belangstelling van individuen en groepen 
te stimuleren en te richten als effektief kultu
reel verlof. We hebben inderdaad niets aan een 
kultureel verlof als sindikale eis, wanneer dit 

niet rust op de stevige basis v. doelbewuste kul-
tuurpolitiek en eerder leidt tot verveling, banale 
televisiekijkerij of een tienlandenreis van tien 
dagen. Het moet een verantwoorde programma
tische inhoud krijgen, zowel gericht op de kul
turele verrijking van het individu als van de 
groep, niet als klasse of stand doch als vol
waardige volksgemeenschap. 

Hoewel onze nationale hervormers met de 
mond de vervlakking van de massa en het 
teloorgaan van passieve of kreatieve kunstbe
leving betreuren, ze doen vooalsnog weinig of 
niets om daaraan op institutioneel vlak een 
einde te stellen. Dat kan echter voor ons geen 
alibi zijn om met de handen in de schoot te 
wachten op een « officiële » oplossing. Hoewel 
een efficiënte kultuurpolitiek slechts kan 
gevoerd in het kader van een effektieve kultuur
autonomie - liefst in een federale struktuur, 
waar de openbare instanties als stimulator en 
aktivator van het kunst- en geestesleven de rol 
van het vroegere msecenaat moeten innemen -
toch kunnen wij met de geringe middelen waar
over wij beschikken prestaties van belang 
leveren. De unitaire struktuur en de verzuiling 
hebben niet belet, dat een schitterend initiatief 
als « Het F'estival van Vlaanderen » reeds ette
lijke jaren te Gent en elders onder enorme bin
nenlandse en buitenlandse belangstelling door
gaat, omdat kunst niet per definitie gelovig of 
vrijzinnig i s ; dat onze miniatuurteaters en 
liefhebberstonelen spijts officiële desinteresse 
tot merkwaardige prestaties komen ; dat onze 
Vlaamse kleinkunst, al heeft ze dan haar inspi
ratie in het Franse kelderkabaret, zich zelf
standig en eksplosief ging ontwikkelen en het 
bewijs levert van kreativiteit en zin voor het 
eigentijdse. Kortom : dat we met geringe mid
delen heel wat hunnen aanvatten. 

Maar vooral de flamingantische kultuurzorg 
neigt nog te veel naar een voorbijgestreefde 
« strijdkultuur ». Waren tussen '45 en '55 het 
strijdlied, de volksdans en de « Vlaamse > avond 
wellicht de enige houvasten voor de flamingant, 
thans voelen we da-t we al genoeg zongen « wie 
niet dapper is kan bij ons niet staan... komt 
straks de harde strijd... ». Gezonde zelfspot, 
schijnoverwinningen en dies meer doen ons 
thans liever luisteren naar Van der Goten's 
« ballade van de Vlaamse intellektueel > en Jef 
Burm's « Plum Tree », ook al trachten sommige 
Vlaamse barden hen af te schilderen als nieuw
lichters. Onze volkskoren worden maar beluis
terd in de polyfonie en het sprankelende volks
lied. Het sukses van het St Jan Berchmanskoor 
en de Haelewijnstichting zijn terzake reve
lerend. De belangstelling voor groepen als Thor, 
dansa ritmica en Fro kennen we en de leiding 
van het ANZ beseft terdege, dat meer en meer 
in die richting moet uitgegaan. 

Dat we uit de ivoren-torenmentaliteit moeten 
komen zal ieder Davidsfondsbestuur u vertellen. 
De televisie is een geduchte doch wellicht heil
zame konkurrent geworden. Middelmatigheid 
rendeert niet meer. De oplossing ligt niet in de 
kwantiteit doch in de kwaliteit der prestaties, 
niet in de versnippering, doch in het gezamen
lijk overleg in funktie van maksimale belang
stelling. Programmalle mag geen verstarring 
betekenen. We stellen tot onze ontsteltenis in 
het onderwijs een zodanige programmatische 
strakheid vast, dat noch tijd, noch goesting 
overblijft voor gezamenlijk of individueel krea-
tief werk. Onderwijs (vooral de humaniora) 
heeft niet tot doel technici te scheppen, doch de 
ontplooiing te bevorderen van de vrije geest en 
het scheppende temperament. De oplossing ligt 
niet in een maturiteitsproef : ze is het bewijs 
van de ondoelmatigheid van het sisteem en als 
dusdanig zelf ondoelmatig. Uiteindelijk zien wij 
« kulturele demokratie » niet als een anonieme 
massakultuur en het passief samenzijn in vere
nigingen, doch als een kreatieve, produktieve 
inspanning om op eigentijdse wijze onze kul
turele aspiraties gestalte te geven. 

De samenwerking op gemeentelijk of interge
meentelijk vlak, met steun van de overheid 
waar die de eenheid en de verscheidenheid tot 
recht laat komen en die van de vrijetijdsbe
steding een zinvolle levensvulling moet maken, 
kan uiteindelijk gestalte geven van een nieuwe 
« Homo Ludens ^. 

Mik Babyion. 
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GEEN TANKS IN 196-1 

De regering heeft beslist, 
de aankoop van nieuwe 
tanks voor ons leger uit te 
stellen tot volgend jaar. Dit 
uitstel geschiedt, volgens de 
officiële versie, om louter 
« technische redenen ». 

Die redenen hebben alles
zins meer te zien met verkie
zingstechniek dan met tank-
techniek. Minister P.W. Se-
gers heeft tot het uitsel moe
ten besluiten onder druk van 
de socialisten. 

Is de B.S.P nu plots terug
gekeerd naar het « gebroken 
geweer» ? Heeft burger 
Spaak bij zichzelf late paci
fistische neigingen ontdekt ? 

Wordt het « quittons 1' 
O.T.A.N. » van de longe so
cialistische militanten be
waarheid ? 

VERKIEZINGSMANEUVER 

Niets van dat alles ! De 
B.S.P wil eenvoudig haar 
kiezers een rad voor de ogen 
draaien en de kwestie van de 
tanks een jaartje uitstellen, 
tot na de verkiezingen, 

Eén der eerste rekeningen 
die ons na de parlementsver
kiezingen zullen worden 
voorgelegd, zijn de 10 miljard 
voor de nieuwe tanks. 

De B S.P -ministers durven 
niet eens, wat de Nederland
se regering heeft gedaan : de 

aankoop verdagen tot in de 
jaren '70. 

Het «gebroken geweer», 
dat is lang-vergeten socialis
tische dagdromerij voor de 
partijbonzen van vandaag. 

De werkelijkheid anno 1964 
is enigszins anders : de so
cialist Spaak heeft zijn naam 
gehecht aan een prijs voor de 
legereenheid, die het snelst 
en het zuiverst raketten kan 
afvuren ! 

Hoogstens als de verkiezin
gen aankomen, denkt de 
B.S.P nog eens even aan haar 
pacifistische militanten. Niet 
om hun eisenprogramma over 
te nemen; wèl om hen een 
rad voor de ogen te draaien. 

Stumperige bednegertjes, 
wie trapt nog in die val ? 

NIEUWE WALEN 

Prof. Baudhouin heeft ons 
gerust gesteld. Hij is te Luik 
een voordracht gaan houden 
voor de « Société d'études et 
d'expansion» en sindsdien 
slapen we weer op onze bei
de oren. 

Volgens prof Baudhuin na
melijk is het demografisch 
probleem in Wallonië volle
dig opgelost. Dank zij de 
Turken, Grieken en Algerij
nen gaat Wallonië regel
recht naar een toeneming 
van het geboortsnijfer met 
20 %, dat is dubbel zoveel als 
Vlaanderen, 

De «internationalisatie » 
van Brussel ten gevolge van 
de Europese eenmaking zal 
een handje komen toesteken. 
En zo zullen de Vlamingen 
nooit 60 % van de bevolking 
uitmaken. 

Alvast één Waal die niet 
meer aan minorizatie-kom-
plexen laboreert. 

En die ons een schitterend 
toekomstbeeld geeft : bene
den onze taalgrens een voor-
aziatisch - noordafrikaans-
mengras, Frans van taal en 
Waals van belijdenis. 

HOOGKONJUNKTUUR 

Wie veel met de auto de 
baan opmoet, zal de jongste 
maanden net als wij vastge
steld hebben dat het aantal 
« omleidingen » en « opge
past, werken ! s> overhands 
toegenomen is. 

We leven volop in de pe
riode vóór de geme£pteve,r-
kiezingen en voor heel wat 
vroede gemeentevaderen is 
het ee« opf^rste bewij? van 
staatsmanskunst, riolen te 
kuisen en straten te plavei
en in de laatste maanden van 
hun mandaat. 

Of de kiezers nog zó na-
ief zijn dat dergelijke dorps-
politieke handigheidjes het 
hem doen ? 

Te Antwerpen in ieder ge
val beschouwt men het als 
een geschenk des hemels dat 

in september a.s, óë eerste 
spadesteek voor de t u n n ö 
onder de Schelde zal gestoken 
worden. 

Of de Antwerpse kiezers 
niet op de slag zullen verge
ten dat die tunnel zowat 
komt als vijgen n a Fasen, is 
een andere zaak! 

BELEEFDE 
BEULEMANSEN 

1 e Brussel werd « de ideale 
secretaresse van België» ge
kozen tijdens een openbare 
zitting, ingericht door de 
maatschappij Gregg Associa
tes. 

Deze maatschappij had een 
eenvoudig en logisch Teke
ningetje gemaakt : 60 % der 
Belgen spreken Nederlands, 
dus worden alle aankondi
gingen op de openbare zit
ting in de twee landstalen 
gedaan. De logica van deze 
rekening ontsnapte totaal 
aan een deel van het onbe
schaafd chauvinistisch pu
bliek dat iedere Nederlandse 
aankondiging ' luidruchtig 
onderbrak. 

De zanger Will Tura — die 
het ongehoorde lef had om 
ook Nederlandse liedjes te 
zingen — werd overvloedig 
en langdurig uitgescholden. 

«Bruxelles, notre capitale!». 
Dat uiteindelijk een Vlaams 

meisje de «ideale secretares
se » bleek te zijn, is tipisch 
voor de Brusselse verhoudin
gen : echte charme en stijl, 
waarachtig kunnen én de 
vlotte beheersing van meer
dere talen moet men uitein
delijk bij een ménapienne 
gaan zoeken. 

VLAAMSE LEEUW 

Dë"viaamse bladen hebben 
— meestal met een voorzich
tig tikje leedvermaak — uit
voerig gewag gemaakt van de 
plezierige vergissing tijdens 
de koninklijke reis in Zwe
den : het uitvoeren van de 
« Vlaamse Leeuw » als natio
naal lied in het stadhuis van 
Stockholm. 

De Franstalige kranten 
hebben gezied van vaderland-

(se toorn en v»onïwaard*-
ging : zo'n aanslag op he* 
vaderland 1 

Voor wanneer een inter-* 
pellatie ? 

En welke sankties tegen da 
verantwoordelijken ? 

NIET GEHAAST 

Op 3 april jl. richtte volks
vertegenwoordiger Mat-i 
theyssens zich tot de Minis
ters van Nationale Opvoe
ding en Kuituur met een 
parlementaire vraag over 
het feit dat de dochter van 
vice - gouverneur Cappuyns 
in de « école européenne », 
de Frans - Duitse leergan
gen volgt. 

Meer dan anderhalve 
maand later hebben de m i 
nisters nog geen tijd gevon
den om te antwoorden. 

PARTIJGENOTEN 

De heren Duvieusart en 
Verse, de eerste oud-eerste-
minister en CVP-senator 
voor Charleroi, de tweede 
CVP-senator voor Brussel, 
hebben een wetsvoorstel in
gediend dat er op gericht is 
« Brussel aan te passen aan 
zijn Europese 'tending ». 

Het wetsvoorstel voorziet 
de opslorpmg van de zes 
randgemeenten door de 
Brusselse agglomeratie. 

Verder zou iedere ge
meente die paalt aan de a l 
dus uitgebreide agglomera
tie, door eenvoudige beslis
sing van de gemeenteraad 
bij de agglomeratie kunnen 
gevoegd worden. Gans he t 
Zoniënwoud zou Brussels 
grondgebied worden en he t 
aanleren van de tweede 

Jandsta,^,! zou niet verplich
tend zijn. 

Dit ongehoord franskil
jons imperialistisch voorstel 
komt van partijgenoten van 
Verroken en De Saeger. 

Sterker nog : Verse, die 
senator is voor Brussel, ze
telt ook krachtens de wil 
van de Vlaamse CVP-kie-
zers in het arrondissement 
Brussel. 

Hoe lang nog water en 
vuur samen op één lijst? 

NAAR OVERUSE 

Op 30 mei 1964 richt liet K'imitee van 
de- Hcindgenieenten, aangesloten bij het 
Vlaams Komitee voor Brussel en bij het 
Vlaams .\ktiekoniitee, een betoging in te 
Overijse. 

Deze betoging is opgevat als een krach
tig protest tegen de onwettige overheve
ling van de wijk « Corniche » van 
Overijse naar Terhulpen, waardoor de 
roof van Vlaams grondgebied — gevolg 
van Hertoginnedal — wordt voortgezet. 
De Brusselse annexatiepolitiek blijft als 
een zware bedreiging op geheel Vlaams-
Brabant wegen. Wij moeten ons hier
tegen verzetten met alle beschikbare 
middelen. 

Het is reeds tot in den treure herhaald 
dat het in en rond Brussel is dat .Ie 
Vlaamse strijd zal worden gewonnen of 
verloren. Door de afschaffing van de 
talentelling kon de hoofdaanval i>p 
Vlaams-Brabant worden afgeslageiK De 
jongste taalwetten hebben evenwel de 
achterdeur voor allerlei expansiemanoeu-
vers vanwege de Brusselse franskiljons 
en imperialisten wijd opengelaten. 

/ n worden de zes randgemeenten met 
speciaal statuut thans door het prü\in-
ciaal bestuur van Brabant op gebied van 

urbanisatie ingelijfd bij de adniinistralie-
\e indeling Brussel-Waals Brabant. Ande
re dergelijke maneuvers, waardoor de 
randgemeenten geleidelijk uit het Vlaam
se land zullen worden losgeweekt, zijn in 
Noorbereiding. Brussel doet zelfs een 
greep naar bepaalde Vlaamse vredege-
rechlen buiten de eigenlijke periferie. 

Vanwege het iMinisterie van Binnen
landse Zaken wordt, luidens bepaalde 
antwoorden op parlementaire vragen, in 
de zes gemeenten met speciaal statuut 
een verkapte talentelling mogelijk ge
maakt. Te Tcrvuren en elders wordt de 
wettelijk opgelegde eentaligheid door het 
gemeentebestuur schaamteloos en straffe
loos met de voelen getreden, 

Dt sociaal-eUonomische achtergrond 
van de inpalming van Vlaams-Brabant is 
ook aan onze Vlaamse kleurpohtiekers 
totaal ontsnapt : de ongebreidelde kapi
talistische gron-dspekulatie duurt vooi-t 
tot grote stoffelijke en morele schade van 
de kleine Vlaamse man. De Corniche is 
hier het sprekend voorbeeld van. 

De redding van Vlaams-Brabant vereist 
in de eerste plaats dat een einde wordt 
gesteld aan deze schandelijke praktijken 

van het Brusselse groot-kapitaal, en wei
door middel van een krachtdadige grond-
poütiek van overheidswege. 

Hiermee samengaand moet de ruimte
lijke ordening van Vlaams-Brabant wor
den ter Hand genomen, teneinde de ge
westelijke centra zoals Asse. Wolvertem, 
Vilvoorde, Zaventem, Halle, Sint-Kwin-
tens-Lennik e.a. uit te bouwen tot taal
kundig homogene satellietsteden met een 
volledige ekonomische, sociale en kultu-
rele uitrusting. Tevens moet het arron
dissement Ilalle-Vilvoorde, dat thans al
leen op papier bestaat, worden uitge
bouwd met een eigen administratie en 
eigen rechtbanken tot een zelfstandig 
kiesarrondissement. 

De betoging te Overijse zal het bewijs 
leveren dat de Vlamuigen niet zinnens 
zijn de koehandel van Hertoginnedal voor 
lief te nemen. Nu de talentelling werd 
onmogelijk gemaakt en de regering en de 
parlementairen heug tegen meug de weg 
van de federalizering van België worden 
opgedreven, zullen wij met krachtige 
hand alle aanvallen op de belangen van 
de Vlamin.gen en op hun grondgebied 
afslaan. 

En dus richt het Komitee van de Rand
gemeenten op zaterdag 30 mei 1964 een 
betoging in te Overijse, om te protes
teren tegen de onwettige afbakening van 
het gehucht « Corniche », dat van 
Overijse naar Ter Hulpen wordt overge
heveld. 

De optocht wordt gevormd te 17 uur 30 
op hel kerkplein te Overijse en trekt 
door de voornaamste straten van hel 

doi-pscentrum. Tijdens de slotmeeting op 
het kerkplein zal het woord worden ge
voerd door Paul Daels, voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging; Antoon Roo-
sens, sekretaris van het Vlaams Aktie-
komitee ; Georges Vansintjan, bestuurslid 
van de K.W.B. - arrondissement B^ussel; 
Staf Verrept, provinciaal voorzitter 
V.V.B. 

Ter Hulpen, waar faciliteiten waren 
voorzien voor de Vlaamse inwijkelingen, 
is een van de drie Waalse gemeenten die 
op Hertoginnendal van de lijst werden 
geschrapt. Thans worden honderden 
Vlamingen van Overijse, door een wille
keurige grensafbakening in strijd met de 
wel, overgehe\eld naar een eentalig 
Waalse gemeente. Dit nieuw onrecht 
mogen wij niet laten begaan. Wij hebbesa 
de taalwetten al duur genoeg betaald. 

Het Komitee vau de Randgemeenten 
richt een oproep lot alle Vlamingen om 
te Overijse hun solidariteit te betuigen 
met de bedreigde inwoners van deze 
Brusselse randgemeenten en mee te 
betogen ; 

— tegen gebiedsroof ; 
— tegen de ongebreidelde grondspekula-
tie en het ermee samengaand Brussels 
taalimperialisme ; 

— voor de definitieve beveiliging van 
Vlaams-Brabant door de uitbouw van het 
arrondissement Halle-Vilvoorde, dat nu 
alleen op papier bestaat, tot een MI!waar
dig administr;itief, gerechtelijk en kies
arrondissement. 
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EEN HALVE EEUW 
^ In 1917 werd door de zorgen van «Jong Vlaanderen », de « Vlaamsche 

Landsbond » en « Vrij Vlaanderen » een brosjure uitgegeven onder de titel 
«Waarom?». De steller der brosjure noemde zich Claudius Severus; de 
brosjure zelf bevatte hoofdzakelijk statistisch materiaal over de Vlaams-
iWaalse verhoudingen. Bij het komitee der uitgevers, dat achteraan de 
brosjure staat, lezen we namen als dr Eug. Van Oye, Domela Nieuwenhuis 
Nyegaard, Richard De Cneudt, dr Maurits Josson, dr E. Ver Hees, prof. 
P. Tack. De tekening hiernaast, die ook in de brosjure voorkwam, stelt 
Hendrik Conscience voor tijdens diens « plechtig beroep op de overheid », 

We hebben er een vrije namiddag aan besteed, deze statistiekjes nog 
eens te doorlezen; we vonden het verhelderend, de (thans verouderd aan
doende) tekeningen en teksten over te nemen en aan te vullen met recent 
eijfermateriaal. 

De cijfers van de brosjure stammen uiteraard uit de periode tot 1914, 
zodat ze een halve eeuw oud zijn. Is het cijfermateriaal van vandaag zo
veel schitterender ? Aan de lezer, om zelf uit te maken hoe fel we er in die 
halve eeuw op vooruitgegaan zijn ! 

Het verschijnen van de brosjure viel ongeveer samen met de fameu-
ee belofte van koning Albert : « gelijkheid in rechte en in feite ». Sindsdien 
yerliep een halve eeuw'... 

tvo 

< 

TOE^ : « Dan is 7ieJ ook niet te verwonderen dat in Vlaanderen tien 
maal meer ongelelteide lekruten zijn dan in Luxemburg n. 

NU : Vlaanderen levert 64 % van de rekruten voor het Bel
gisch leger. Maar het levert slecht 48 % van de studenten 

aan de universiteiten. 

TOEN : « Sedert 1830 haalden ile 
Walen 2i miljard uit de Staatskas en 
lieten er 6 aan de Vlamingen. En 
daarom roepen de Walen nog luider : 

Leve, leve België 1 ». 

NU : In toepassing van de ex-
pantiewetten kreeg Wallonië in 
de periode tussen juli 1959 en 
einde 1962 in het totaal 37 mil
jard 686 miljoen. Vlaanderen 
kreeg in dezelfde periode 25 
miljard 759 miljoen. Daarbij 
dient gelet te worden op het 
feit dat de bevolkingsverhou
ding tussen Vlaanderen en Wal

lonië 5 - 3 is. 

V 

<I 
TOEN : « In 1910 had hel Waals gedeelte van hel land 58<! 
gemeenten die een waterleiding hadden. Daarentegen in da 
vier uitsluitend Vlaamse provincies tesamen waren er slechtt 

20 in het geheel ». 

NU : Aansluiting der gemeenten op het waternet : 
Luxemburg 97%, Luik 97%, Namen 96%, Henegouwen 
94 %, Brabant 93 %, En dan in Vlaanderen : Ant
werpen 84 %, Limburg 83 %, West-Vlaanderen 76 %, 

Oost-Vlaanderen 72 %. 

TOETi : a In de vorm van land
bouwkredieten kreeg het Waal
se Genappe 10.926.000 F; 
Gembloux S.S57.000 F; Gent 
en Brugge 1.8S0.000 en iO.700 F 
Yan Antwerpen of Limburg is 

er geen spraak ». 

NU : Het Landbouwfonds 
wordt hoofdzakelijk ge
spijsd door de Vlaamse 
veebedrijven ten bate van 
de Waalse monokulturen. 
Vooral de produkten van 
de Vlaamse landbouw wor
den getroffen door een on
rechtvaardige en onlogi

sche Indexpolitiek. 

TOEN : « En het leger W0i4j 
in het Frans gekommandeerd ». 

NU : Einde 1961 b e d r o e g ! ^ 
het aandeel der Vlamingen '"̂ '̂  
in het officierenkorps van 
het Belgisch leger 38,8 %. 
Einde 1962 was dat geste
gen tot 40,3 %. Een stij
ging dus met 1,5 %. Aan 
dat tempo is gelijkheid nog 
net voor het einde van 
deze eeuw. Aan de top zal 
het nog wel wat langer 
duren. In het hoger kadef 
immers is het aandeel der 
Vlamingen slechts 13,3 %. 

TOEN : « De provincie Namen heeft 
1.216 km steenwegen door de Bel
gische staat aangelegd. De provincie 
Luxemburg 1.175 en de provincie 
Luik 1.127; daarentegen Oost-Vlaan-
deren 763 en de provincie Antwerpen 

679 ». 

Nil : In de periode 1961-1963 
kreeg de provincie Luik van het 
Wegenfonds 5 miljard 59 mil
joen. De vier Vlaamse provin
cies samen kregen iets meer dan 
de helft daarvan : 2 miljard 
926 miljoen. De provincie Ant
werpen kreeg 5 % van wat Luik 
ontving, nl. 236 miljoen. In 1964 
gain van de 6 miljard voor we-
genwerken "^ miljard alleen naar 

de « route de Wallonië ». 

TOEN : « Het arr. Aalst heeft 100.000 inwo
ners meer dan het arr Dinant, maar toch, 
15 postonlvangertjen minder. En zo is het 
heel het land door. West-Vlaanderen met 
zijn 900.000 inwoners heeft 15 postburelen 
minder dan de prov Namen, met S50.000 

inwoners ». 

NU : Wallonië heeft voor 3.110 000 
inwoners 362 poston> vangen jen. 
Vlaanderen heeft voor 5.102.000 m-
woners slechts 337 postontvangenjen. 
In Wallonië is er een postontvangerij 
per 8.590 mwoners: in Vlaanderen 
slechts per 15.1̂ *̂  inwoners, bijna het 

dubbel. 
1(i„VANOt;ltL> W,\) , l ,üM« 
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UIT DE 
ARCHIEVEN DER 
VLAAMSE BEWEGING 

In een vorige bijdrage hebben wij trachten aan te tonen 
hoe de houding van de hogere geestelijkheid in Vlaanderen 
— het al te dicht aanleunen bij de verfransende staat en 
zelfs de bekamping dikwijls van de radikale Vlaamse be
weging — de Kerk zelf zware schade heeft toegebracht op 
het vlak van het «leven naar de geest». In het boek « De 
Kerk in Vlaanderen » wordt aangehaald, hoe Gerard Wal
schap zijn persoonlijke ervaring op dit gebied scherp heeft 
geschetst. « Het was een nogal dramatische periode van de 
Vlaamse strijd : de bisschoppen veroordeelden keer op keer 

KERK EN NATIONALISME 
het Vlaams-nationalisme... Ons doel was ruimte te schep
pen en dit bestond er o.i. allereerst in, voor de katolieke 
Vlamingen een gewetensvrijheid te bepleiten, welke hun 
door het partijkatolicisme, maar vooral door het geestelijk 
gezag werd ontzegd. Het nationalisme groeide en de an t i -
nationalistische aktie van de bisschoppen verscherpte. Dit 
was het begin van mijn anticlericalisme. Ik kende de ab
solute goede trouw van de katolieke nationalisten. Ik zag 
de bisschoppen aan louter politiek doen en daarvoor de 
godsdienst en hun gezag gebruiken. Wij hebben het tegen 
hen verloren, maar Ik geloof dat hun verlies uiteindelijk 
veel groter is geweest». 

Na de positieve woorden van een 
priester als prof. Westerlinck over 
deze evolutie van Walschap (en hoe-
velen van zijn generatie ?) is het in
derdaad duidelijk dat het groeiende 
antiklerikalisme bij vele gestudeer
den in Vlaanderen moest gezocht 
worden in de houding van de klerus 
zelf. In die door Walschap beschreven 
periode is wellicht het ogenblik 
voorbijgegaan om in Vlaanderen ter-
zelfdertijd te komen tot een harmoni 
sche vernieuwing van het krlstelijt 
leven en tot een snelle oplossing van 
de Vlaamse beweging. 

EEN VLAAMSE «MINDERHEID» 

Voor mensen die van ver toekijker 
is het onbegrijpelijk dat de Vlamin 
gen er niet in gelukt zijn binnen he 
kader van een West-Europese demo 
kratie hun nationaliteitsprobleem op 
te lossen. Zij waren toch steeds df 
meerderheid in de Belgische staat. Al? 
jong univeritair werd ik met dit pro
bleem scherp gekonfronteerd op de 
wereldtentoonstelling te Brussel m 

1958. Een Joegoslavische studente 
vroeg me toen in verband met de 
taalincidenten in het Franse pavil
joen : «Hoe talrijk is die Vlaamse 
minderheid hier ? En of wij dan al 
niet lang ijverden voor federalisme, 
wij waren toch een demokratle ? », 
Ik wees haar toen (het was juist n a 
de schoolstrijdverkiezing van 1958) 
op de links-rechts-tegenstelling. Als 
repliek kwam, dat dan toch minstens 
de intellectuelen zich daar moesten 
kunnen boven verheffen. Ik moest 
haar dan wijzen op het feit hoe de 
vrijzinnige minderheid in Vlaande
ren uit het B.S.P.-liberale kamp 
steeds steun zocht bij haar sterke 
frakties in Wallonië; af te keuren, 
maar te situeren egoïsme van de 
partijen die daarvoor het Vlaamse 
volksbelang opofferen. Het probleem 
bleef voor deze buitenlandse studente 
de houding van de kristelijke Vlaam
se meerderheidsgroep, die volgens 
haar dan toch federalist moest zijn. 
Verkeerd begrepen altruïsme van een 
politieke groep, die op zijn beurt dit 
begmsel niet durfde onderhjnen on-

Is met Kaïdinaal Suenens de periode der herderlijke verhiezingshrieven voorbij Z. 

der druk van een hoerere clerus, die 
schermde met het argument var * on
ze katolieke Waalse broeders met in 
de steek laten », 

DE SLECHTE VERDEELHPm 

Wij formuleerden daar maar op
nieuw wat prof. Pirenne reeds 
schreef over de 19e eeuwse flamin
ganten : dat zij — niet erg talrijk — 
de regering toch hadden kunnen 
dwingen rekening te houden met hun 
eisen als zij er in gelukt waren een 
onderscheiden groep te vormen : 
«Doch zij ook waren verdeeld in ka-
tolieken en liberalen en nog meer 
opgewonden door het politiek-gods-
dienstig krakeel dat het land beroer
de dan door hun eisen op taalgebied; 
7ij bestreden elkaar inplaats van zich 
met elkaar te verstaan en aanvaard
den de tucht van de partijen waar
toe zij behoorden» Grepen anekdoten 
uit de Vlaamse beweging kunnen 
onderstrepen hoe deze twisten onze 
Vlaamse volksstrijd hebben verlamd. 

EEUWIGE TWISTEN 

Met Artevelde zijn de twisten tussen 
de wevers en de volders niet uitge
storven. In 1954 nog stierf de groots 
)pgezette c< driepartijenaktie * tegen 
ie toepassing van de vervalste talen-
elling uit, toen de partijleidingen de 

drie kraaiende haantjes Craeybeckx, 
Segers en Grootjans naar hun par t i j 
mesthopen terugriepen, De achter
docht tegen verenigingen als de 
V.V.B., waar rond 1960 vrijzinnigen 
en gelovigen samenwerkten, bracht 
niet alleen hetzeartikelen van Jos Van 
Eynde in « Volksgazet» 1. 

Die wederzijdse bekamping van de 
radikaie Vlaamse oeweging dooi de 
linkse en rechtse neren die zicii me t 
uit hun vestmgenterminologie konden 
losdenken is een van de verlammen
de kwalen geweest die de Vlaamse 
beweging deden aanslepen tot de dag 
van vandaag. 

DE VRIJZINNIGEN 

Wij weten het wel : sinds begin 
van deze eeuw, vooral na i91Ö, wer-> 
den de liberale radikale flamingan
ten steeds een groter zeldzaamheid, 
onbeduidend in een partij die vóór 
1940 reeds en nu uitgesproken de 
vaandeldrager werd van het unitair 
patiotisme van 1830. 

Ook de Vlaamse socialisten hebben 
zeer spoedig de socialistische beginse
len over het zelfbeschikkingsrecht! 
der volkeren verdoezeld «om prak
tische redenen*. Zij verscholen zich 
achter een pseudo-internationalisme 
om de Vlaams-nationale konsekwen-
tie niet te moeten trekken, Of erger 
nog : ze schaarden zich na deze oor
log op hun beurt volledig aan de kant 
van de staatsrepressiemaniakken. Ik 
herinner me een verslag uit de la 
ren 1890, waar socialisten op een de-
bat te Brussel tussen een socialist en 
een vertegenwoordiger van de Vlaam
se Volkspartij (waar ondermeer Lo-
dewijk De Raet toe behoorde) de zaak 
in wanorde deden eindigen onder hefl 
zingen van de Carmasnole. Na 1944 
zongen zij braaf de Brabangonne. 

VERLAMMENDE ROL 

Maar de rol van de Katolieke par 
tij in Vlaanderen en van de hoger© 
clerus, die deze partij en haar mach-

' J Ü 



PI VOLKSUNII 1 
tige positie in de unitaire staat als 
essentieel voor de bloei van het Kris-
tendom gingen beschouwen, is wel de 
jneest verlammende geweest. 

±a een traditioneel zeer gelovig 
land als Vlaanderen, waar de zin voor 
het gezag vanuit een kontra-refor
matiehouding tot een vorm van ka
davergehoorzaamheid was verworden, 
was bij de meeste katolieken niet 
voldoende kritische zin of durf aan
wezig om het onderscheid politiek-
godsdienst te zien en aan te voelen 
waar het verworven gezag van de 
geestelijkheidj politieke gewetens-
dwang werd. Die praktische binding 
Kerk-Staat moest zware gevolgen 
hebben in de ontvoogdingsstrijd van 
het Vlaamse Volk, dat tegen die ver
houding aanbotste. 

Ill III! iiiiini mill iiiiiiii niiiiii ii i iiinii nii| 

DE HOOFDOORTAAK ? 

Daarom — de formulering kan 
misschien hard klinken — menen 
wij te moeten oesluiten dat die nou-
ding van de hogere clerus ae hoofd
oorzaak is van de onopgelostheia van 
het Vlaams probleem De schuld dat 
wij nu nog in de tweede nelft van de 
20e eeuw moeten strijden voor een 
ontvoogding die de andere Europese 
nationaliteiten '•eeds in de 19e of het 
begin der 20ste eeuw afdwongen. 

Meer dan welke repressies dan wel
ke aartiitwisten is net morele diskre
diet dat op zulke rechtvaardige be-
weginiï werd geworpen door de 
« Prinsen der Kerk >, waarvan Dosfel 
zegde lat zij in Vlaanderen over een 
groter gezag beschikten dan de we

reldlijke overheid, de oorzaak dat die 
beweging niet tot haar doeleinden 
kwam. 

De katolieke schrijver Paul Lebeau 
zegt in zijn boek «De Zondebok » 
over de figuur van Kardinaal Mer-
cier : «Deze vreemdeling heerste 
over de zielen van miljoenen Vlamin
gen, zoals nooit een uitheemse vorst 
over hun lichamen had geheerst». 

Op beslissende ogenblikken, als rul-
me kringen van dit volk tot de radi-
kale daad dreigden over te gaan, ie
dere keer als dit volk iets wagen wil
de, werd zijn ziel omlaaggetrokken, 
zijn wil verlamd of in verwarring 
gebracht door diegenen die « meesters 
waren over hun ziel», spijtig genoeg 
ook op politiek vlak. 

« GEHOORZAAMHEID » 

Wij geloven dat hierdoor verklaard 
wordt waarom hoogstaande katolie
ke radikale flaminganten niet vol
doende gevolgd werden door brede 
volksmassa's, waarvan het hazenhart 
In verwarring kwam door de uitgeoe
fende gewetensdwang Men moet niet 
diep doorgedrongen zijn in de psi-
chologie van het Vlaamse volk om te 
beseffen, welke invloed die veroorde
lingen van de predikstoel hadden op 
de eenvoudigen waaraan men geleerd 
had dat gehoorzaamheid de eerste 
« plicht eens katoliekg » was. Ook 
met-nationalistische schrijvers heb
ben de episode van het Vlaams akti-
visme vergeleken met het grijpen 
van het gunstig moment, zoals ook 
Tslechen, Finnen, Polen en Ieren dat 
meenden te onderkennen in de woe
lingen van de eerste wereldoorlog. 

On h^t offenblik dat de Ierse bls-
scnoppen zien uitspraken voor zelf
bestuur deelde de (toen nog gelovige) 
schrijver-aktivist Paul Van Ostayen 
St. Lutgardis-prentjes uit met de 
tekst « Heer, geef ons een Vlaamse 
Kardinaal >, ter gelegenheid van een 
bezoek van Merci er aan Antwerpen. 

Mercier had toen zopas de door de 
aktivisten uitgeroepen bestuurlijke 
«cheiding veroordeeld. 

Zelfs bisschoppen die voor Vlaams-
gezind doorgingen, als een Mgr Rut-
ten m Limburg, lamen deel aan die 
veroordeling van het aktivisme. 

DE HEILIGE TABOES 
Wij zien hierin dan ook de oorzaak 

dat de katolieke partij, tot op zekere 
hoogte Vlaamsgezind, nooit tot het 

bevrijdende radikaHsme gekomen Is. 
De tegenstelling minimalisten-ek-
stremisten is mijns Inziens, meer dan 
een kwestie van programma, een 
scheiding geweest tussen diegenen 
die, hoewel ze het Vlaams recht vol
ledig inzagen, omwille van taboes 
verkozen in de oude veilige hokjes te 
blijven en tussen hen die volgens het 
woord van Vermeylen in zijn « Kri
tiek der Vlaamse Beweging » wel 
durfden « de logische gevolgen trek
ken uit wat de grond zelf der Vlaamse 
beweging uitmaakt, namelijk een ver
vangen van het tegenwoordige Ko

ninkrijk door een Statenverbond *. 
Loodzwaar wogen deze bisschoppe-i 

lijke taboes op de partij die door haar 
meerderheidspositie in Vlaandereö 
en omwille van haar beginselen d^ 

leiding had moeten geven in de ra* 
dikale Vlaamse beweging. 

HET GROOT VERZUIM 

Het is vanuit dit inzicht dat wi 
het antwoord formuleren op een 
vraag die regelmatig terugkomt : 
waarom de Volksunie vooral kritiek 
uitoefent op de CVP? Het is het ant
woord dat wij gaven op een debal 
te Heist-op-den-Berg met de heer 
De Saeger, die zich als een nieuwe 
Van Cauwelaert wilde doen door
gaan : « Dat de Vlaamse CVP, die 
bijna 60 % van de Viaamse kiezers 
vertegenwoordigt, op enkele maan
den tijd ons volk tot de zelfbestuuri
dee zou kunnen brengen via haar bla
den als «De Boer», «De Volksmacht», 
« De Middenstand » en vele anderen. 
Op dezelfde manier als zij 60 % van 
dit volk in de mening bracht dat 
CoUard een soort duivel was en 
« Volksgazet » vijf jaar vroeger dat 
Leopold III een Hitleriaan was. 

Omdat zij dit .-erzuJmt, moeten 
sinds tientallen jaren vele van onze 
beste krachten opgeofferd worden In 
de moeizame taak van het overtuigen 
van enkelingen, waar dit anders met 
ganse groepen zou gebeuren Aan het 
werk, ons volk te doen inzien dat die 
stnjd een strijd is, naar het woord 
van André Demedts « voor het vero
veren van vanzelfsprekende rech
ten ». 

Moest, wat sommige tegenstanders 
verhopen, het « Europa-tijdperk > 
meebrengen dat ons nationaliteiten
probleem niet meer opgelost geraakt, 
dan zal de toekomstige historicus van 
de Vlaamse beweging in « Het hoek 
der gemiste kansen » wellicht de-< 
zelfde hoofdschuldigen ontdekken. 

NAAR EEN KENTERING ? 
Na ons artikel « Inkwisitie 64 > bij 

het verdwiinen van « De Linie » kre
gen we brieven van lezers die von
den dat we de dingen nmner bH hun 

(vervolg blz. 10) 

Een der meest tragische Ttonflikfen lif^sen de hogere clerus en TcafolicTc Vlaanderen in de iongste lijd ivas de strijd tegen de Franse 
pieken te Aniwuyen, dto aanleiding gaj tot toneeltjes zoals er o< -e i do en op de Jolo hierboven, en die ook de haiikatunsten niet 

onberoeid iiet. 

EINDE VAN DE VERUNMING? 
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DE TALENTELLING VAN 1947 
(vervolg van blz 3) 

stemde voor de invoering van facili
teiten in de Voerstreelc ! '! Een mooi 
voorbeeld van de volslagen onbe
trouwbaarheid van de Vlaamse CV P.-
«rs, die trouwens senator Leynen in 
de steek gelaten hadden. 

BESCHAMENDE STEMMING 

Op 16 juh 1953 werd het voor de 
¥lamingen onaanvaardbaar wetsont
werp Moyersoen in de Senaat goedge-

DE « HOMOGENE » ILLUZIE 

Het experiment met de homogene 
C.VP.-meerderheid in die periode is 
van beslissend belang om iedere na
ïeve verwachting in verband met 
Vlaamse verwezenlijkingen dank zij 
een C.V.P.-meerderheid voor goed de 
bodem in te slagen. Dergelijke ver
wachting hield geen rekening met de 
Waalse C.V.P.-ers, noch met de par
tijleiding die nog nooit opgetreden is 
om aan de Waalse C.V.P.-ers de par
ti] tucht op te leggen. De Waalse 
C.V.P.-ers storen zich aan niets, noch 
aan de partijtucht, noch aan de ver
trouwenskwestie, noch aan het par
tijprogramma of de kongresbesluiten. 
Daarentegen zijn de Vlaamse C.V.P.-
ers van een beschamende onderda
nigheid. Een krachtdadige houding 

van enkele Vlaamse volksvertegen
woordigers zou volstaan hebben om 
ten minste moedwillige ministers te 
verplichten de taalwetten na te leven: 
de C.V.P.-meerderheid in de Kamer 
was gering en het was dus niet 
moeilijk een minister ten val te 
brengen. 

. . .TWEE ONTHOUDINGEN.. . 

In 1953 hield volksvertegenwoordi
ger Albert Van den Berghe een stevig 
gedokumenteerde rede in de Kamer 
waarin hij de niet-naleving van de 
taalwet op het departement van open
baar onderwijs aankloeg. Het an t 
woord van minister Harmei was zo 
hooghartig-misprijzend en ontgoo
chelend dat Van den Berghe ver
klaarde geen vertrouwen te kunnen 
schenken aan de minister. Hij en Ver

roken onthielden zich bij de s tem
ming over de begroting, doch al de 
overige Vlaamse C-V.P.-ers keurden de 
begroting goed, schonken hun ver
trouwen aan de minister... Er was 
niets gebeurd, een slag in het water, 
en de sabotage van de taalwetgeving 
kon ongestoord doorgaan, met de 
stilzwijgende goedkeuring van de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers. 

Toen volksvertegenwoordiger Del-
waide de C.V.P.-minister voor buiten
landse zaken Van Zeeland vroeg de 
taalwet toe te passen in zijn depar
tement antwoordde deze, volgens 
«De Standaard» (19.2.1953) «met 
zijn meest ontwapenende glimlach en 
met vlijmende spot». De heer Del-
waide weigerde daarop de begroting 
goed te keuren, maar al zijn Vlaamse 
kollega's desolidariseerden zich van 
hem, keurden de begroting en dus de 
houding van de minister wel goed. 

Dat zijn geen beweringen, maar 
onweerlegbare feiten die een schril 
licht werpen op de hypokriete kome
die die sedert jaren door de Vlaamse 
C.VJ" in Vlaamse aangelegenheden 
gespeeld wordt. 

KERK EN NATIONALISME 

Pholien 

keurd met 91 stemmen tegen 55 bij 2 
onthoudingen. Hoe absurd het ook 
mag schijnen : alle Vlamingen had
den er voor gestemd en 55 tegen
stemmers waren praktisch allen Wa-
ien, waaronder een aantal Waalse 
C.V.P.-ers ! 

Verder kwam dit wetsontwerp niet, 
want de homogene C.V.P.-regering 
heeft het nooit voorgelegd aan de 
Kamer. Niet omdat de Vlaamse 
C.V.P.-ers zouden geweigerd hebben 
be t goed te keuren... maar omdat 
men niet kon rekenen op de Waalse 
C.V.P.-ers !!! 

;€ VLAAMSE ZORGEN » 

In een door de C.V.P. uitgegeven 
brochure «Vlaamse Zorgen » lezen 
wij : « Het K waar dat de C.V.P. er 
niet in slaagde het ook nog door de 
Kamer te laten goedkeuren. Wanneer 
ze de wet niet door de Kamer heeft 
kunnen loodsen is het omdat de Vla
mingen uit de andere partijen (die in 
de Senaat hadden meegewerkt) hun 
medewerking weigerden. In die om
standigheden was de minister zeker 
dat zijn ontwerp zou zijn verworpen». 

Vlaanderen heeft in 1950 aan de 
C.V.P. de volstrekte meerderheid ge
schonken. Het is er zeer slecht voor 
beloond geweest, want voor de oplos
sing van de Vlaamse problemen heb
ben de homogene C.V.P.-regeringen 
van 1950 tot 1954 letterlijk niets ge
daan. 

(vervolg van blz 9) 

naam dierven noemen. Anderen 
meenden dat er toch wel een grote 
kentering is gekomen in de houding 
van de Kerk. 

Het is met moeihjk een reeks fei
ten bijeen te ha en om de twee stel
lingen te onderschrijven. Er is het 
feit geweest van de afschaffing te 
Antwerpen van de Franse parochie-
preken, ook te Vilvoorde Wij kennen 
veel toestanden in scholen en insti
tuten waar op Vlaams gebied dingen 
mogeüjk zijn, die voor de oorlog on
denkbaar waren Anderen werpen op: 
de tussenkomst van Mgr De Smedt 
bij de verkiezingen in 1958; het ge
val van « De Linie »; het feit dat 
Mgr Van Zuylen. bisschop van Luik, 
bij de Vormseltoediening in de 
Vlaamse Voerstreek een Frans ser
moen hie'd voor het eerst in de ge
schiedenis. 

De Standaard noemde dit « een 
jammerlijke vergissing ». 

Er zijn die losse feiten, er is ook 
wat de hoofdstroming kan genoemd 
worden Het vlak van het nieuwe 
Ideeengoed in de Kerk over de ver
houding Kerk-Politiek in de huidige 
wereld. 

Iedereen zal toegeven dat er op dit 
vlak een duidelijke vooruitgang is. 

De toepassing zal wellicht anders 
zijn in Frankrijk dan in Vlaanderen 
of in Spanje. 

DE KONFESSiONELE PARTIJ 

In een brief Kerstmis 1936 spreekt 
Kardinaal Van Roey nog over de 
noodzakelijke eenheid van alle Kato-

lieken in een partij . Het moest een 
Pater Stracke zijn die m volle 
schoolstrijd dierf zeggen « Een kato-
lieke partij, die iets wat niet kriste
lijk is, wat zelfs op knste'ijke gron
den wordt bepleit : amnestie en 
zelfbeschikkingsrecht, verwerpt, over
treedt haar bevoegdheid en verdient 
van haar katoüek predikaat te wor
den beroofd ». 

In 1962 schrijft Pater Van Isacker, 
zoon van de oud-minister : « In rui
me kringen is men de konfessionele 
partij als een nadeel gaan beschou
wen voor het katolieke leven dat ak-
tiever en doelmatiger zou zijn als 
het niet bepaald werd door poUtieke 
afhankelijkheid ». 

haar leden waren kleine lieden, dik
wijls zelfs slaven. Zij heeft de we
reld niet bekeerd door haar sociale 
en po itieke plaats en invloed in de 
maatschappij. Wel door haar vreug
devolle vriendehjkheid, door haa r 
goedheid en aanminnigheid >. 

De lessen uit een spijtig verleden 
kunnen ons leren welke mogelijkhe
den dat in Vlaanderen zou kunnen 
losslaan Konkreet hebben wij in de 
Vlaamse t>eweging leren vaststellen, 
in de Volksunie in het bijzonder, hoe 
gelovigen en vrlizinnigen in weder
zijdse eerbied samenwerken voor het 
vroeger steeds weggemo''feldp goed 
van de Vlaamse zelfstandigheid. 

DE NIEUWE STROMING 

Het is een stroming die zich reeds 
langer in de ons omhggende landen 
aftekent. Een tema van de bekende 
« Week van de katolieke mteller'tue-
len van Frankrijk » was in 1963 : 
« de Kerk steeds minder van, steeds 
meer voor de were d »; onomwonden 
werd er opgekomen om de Kerk niet 
alleen in haar opvattingen, maar 
ook m haar struktuur opnieuw zuiver 
Kerk te doen worden en zich niet 
langer te binden aan de burgerlijke 
maatschappij. Wij maakten dezer 
dagen een studieweekend door te 
Leuven, waar door kringen van 
« niet-nationalistisch allooi » even 
sterk die beginselen beklemtoond 
werden Het was een vooraanstaande 
jongere van CVP-afkomst die formu
leerde « Ik ben beschaamd te beho
ren tot een partij , die een loterij 
voor haar kiesfonds in Oost- en West-
Vlaanderen inricht onder de hoofding 
« Tombola van de Kristelijke solida
riteit ». 

Wij geloven ook dat in onze meer 
verdraagzame maatschappij van 1964 
het voor het kristelijk getuigenis in 
zuivere vorm sterkend zou zijn, als 
het kon loskomen uit de handen van 
eksploltanten die het verdaagd heb
ben tot een politiek machtsmiddel. 
Velen werpen dan natuurlijk op « Is 
die ontdooiing ai even ver gevorderd 
in ongelovige middens >? 

HET BESLISSEND MOMENT 

Het antwoord hierop laten we In 
zijn essentie geven door pater Fran
sen S.J. die in een radiotoespraak 
zegde « In haar lentetijd heeft de 
Kerk de wereld niet veroverd door 
het ge d of de macht; zij had er geen. 

Zi] heeft de wereld niet overtuigd 
door haar geleerdheid; de meeste van 

Graf van Cyriel Ver'ichaeve. 

Komt dit bij ons als Vlaams kris
ten niet voort uit dezelfde overwe
ging die kanunnik Leclercq heeft 
voorgehouden aan de Waalse kato-
lieken • « Neem deel met de Waalse 
vrijzinnigen aan de rechtvaardige 
strijd voor federalisme, opdat U weer 
niet zou moeten verweten worden, 
dat de katolieken ontbraken op het 
beslissende moment» ? 

Wij kunnen aanvaarden dat de 
vrijzinnige Vlamingen er niets voor 
voelen om in een hemels Jeruzalem 
op aarde terecht te komen in een 
zelfstandig Vlaanderen met een 
priester-president naar Slowaakse 
model (1938). 

Wij menen oprecht, dat vanwege 
de katolieken in de Volksunie daar
toe alle waarborgen b-staan. 

Walter Luyten 
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NOG "DER SIBIVERIRIIER" 
Toen vorig Jaar Hochhuth's « Steil ver treter » in première ging te Beriijn, in 
regie van Erwin Piscator, hebben wij enkele bedenkingen gemaakt bij dit 
stuk. Wij meenden daarmede onze du i t in 't zakje gedaan te hebben. Vermits 
de vertoning van Hochhuth's stuk echter de aanleiding is tot een diskussie, 
waarbij men zich van de indruk niet kan ontdoen, voor een goed-georgani-
zeerde kampagne tegen Pius XII te s taan, die van uit een bepaalde hoek en 
met een bepaald oogmerk wordt geleid, kunnen wij er niet te buiten opnieuw 
stelling te nemen In een «diskussie waarbij Hochhuth's stuk alleen de welge-
komen aanleiding schijnt te zijn. Het is niet onze taak de Paus of de Kerk 
te verdedigen : daar zijn andere organizaties en mensen voor. Als nat iona
listen hebben wij daarenboven heel weinig reden om over de inmenging van 
de Kerk in politieke zaken erg entoesiast te zijn. De wijze echter waarop het 
probleem wordt gesteld en het — moedwillig ? — gebrek aan logica, dwm-
gen ons echter op deze zaak terug te komen. 

Over Hochuths stuk en de literai
re waarde ervan willen wij alleen en 
ons steunend op wat de meeste kri-
tici erover gezegd hebben, herhalen 
dat het in normale omstandigheden 
nooit enige kans zou gemaakt hebben 
om het dubieus internationaal suk-
ses van nu te behalen De reden van 
het sukses ligt in het ideologische en 
propagandistische element. 

Guido Van Hoof, die destijds in 
« De Standaard >> de kampagne tegen 
Plus XII meende te moeten bijvallen, 
recidiveert in datzelfde blad, ter ge
legenheid van de bespreking van een 
Rororo-uitgave van reakties op Hoch
huth 's stuk en van een boekje van 
een Benediktljn, dat als titel draagt 
« 6.000.000 de morts». 

Op de vraag of de Paus had moe
ten spreken in verband met de joden-
uitroeiing en vervolging antwoordt 
hij : «zonder twijfel j a» . 

De bijkomende beschouwingen zijn 
maar afleldingsmaneuvers. Dé vjaag 
is : wat moet een Pau's doen "in" 6ë- ' 
paalde omstandigheden en wat niet ? 

Wanneer het antwoord daarop ge
geven wordt door een protestants 
voormalig Hi tier jongetje, toegejuicht 
door een onnadenkende slaque van 
alle schakering, die nu eens netjes 
zullen uiteenzetten wat het hoofd der 
Kerk t&oet doen en laten om in hun 
gratie te staan dan zijn wij zo vrij 
aan de waarde en de oprechtheid van 
zulk een antwoord te twijfelen. 

De heren die daarbij zo gaarne de 
staf breken over een pauselijke « t e 
kortkoming s> vergeten — opzettelijk 
of in hun verblinding — namelijk 
enkele zeer konkrete feiten. 

Vooreerst is al hetgeen wij nu we
ten over de jodenvervolging en uit
roeiing in Duitsland pas grotendeels 
na de oorlog bekend geworden, In 
Duitsland zelf was slechts een zeer 
beperkte groep er van op de hoogte 
en de uitvoerders van deze vreselijke 
misdaden waren met slechts enkele 
honderden. 

Over welke mformaties het Vati-
kaan beschikte weten noch Hochhuth 
noch zijn discipelen - en het zo voor 
te stellen alsof de Paus over de hele 
draagwijdte der jodenuitroeiing in
gelicht was, is op zijn zachtst gezegd 
een historische fantasie. Op grond 
hiervan een oordeel willen vellen, 
grenst aan dat wat men in de cate
chismus de zonde van «kwaad ver
moeden en lichtvaardig oordeel» 
noemt Maar voor wie het geweten 
van alle Europese katolieken wil on
derzoeken, telt zo'n kleine pekelzonde 
natuurlijk niet mee. 

Maar zelfs in da veronderstelling 
dat de Paus op de hoogte was van de 
uitroeiing, dan nog zou een openlijke 
stellmgname, zelfs afgezien van de 
onmiddellijke gevolgen voor de tien
duizenden die over heel West-Euro
pa d0or toedoen van de Kerk gered 
werdeiiL een andere morele weerslag 
gehad hebben dan Hochhuth's vrien
den alleen zien, een ander gewetens-
konflikt geschapen dan zij zo graag 
hadden gesteld gezien 

Van Hoof zegt dat, indien er mis
daden bedreven worden die men on

mogelijk reduceren kan tot oorlogs
daden, de plicht tot waarschuwing 
bestond. 

Maar de uitroeiing der Duitse bur
gerbevolking was een misdaad net als 
de uitroeiing der joden, Hiroshima 
even misdadig als Auschwitz, het 
plan Morgenthau even misdadig als 
het plan « Endlösung ». Kon de Paus 
spreken in het ene en zwijgen in het 
andere geval ? Of had hij in beide 
gevallen moeten spreken ? In iedere 
omstandigheid, waar en wanneer ook 
dergelijke misdaden gebeuren, en on
geacht de uitwerking ? En waar ligt 
de grens ? 

In een debat voor de Waalse T.V. 
onderstreepte Prof. Halkin dit as-
pekt van de zaak — een aspekt dat 
men doodgewoon voorbijgaat omdat 
het nu eenmaal niet past ;n het een
zijdige schema. 

Dat Plus XII het mikpunt der aan
vallen wordt, heeft trouwens-zijn ge
gronde- reden : liij was het immers 
die ondubbelzinnig het ateïsme'dëf 
kommunisten brandmerkte. Het uit
spelen van Pius XI en diens encycliek 
«Mit brennender Sorge » tegen Pius 
XII — iets waarin ook Van Hoof ge
looft, getuigt voor de overij'dheid 
waarmee men argumenten zoekt 
waar ze niet zijn : Pius XII — toen 
kardinaal Pacelli — heeft zelf een 
werkzaam aandeel gehad bij het op
stellen dezer encycliek die tegen de 
anti-kristelijke uitingen van het na-
tionaal-socialisme waarschuwde. 

Tenslotte ergert ons r\p eenziidig-
held van een zogezegde morele ver

ontwaardiging, die 2rich uit in een 
stelselmatig weder oproepen en op
schroeven van misdaden — via pers, 
radio, film, televisie, literatuur — die 
op zichzelf al erg genoeg waren. In
dien deze morele verontwaardiging 
echt IS — en geen kamoeflage vooi 
een immorele haat - dan dient zH 
ook te gelden overal en altijd waai 
onrecht verdrukking en haat tot mis
daden leiden. Dan dient zij ook te 
gelden voor het milioen Kroaten dat 
door '!'> benden van Tito werd uitge
roeid, voor de meer dan 100.000 Fran

sen die bij de bevrifding zonder vorm 
van procci eerden ;?emarteld en ge
dood, voor de miljoenen Oekrainiërs 
en Russen die vielen onder de Stalin-
terreur, voor de miljoenen Duitsers 
die in Polen en Tsjeko-Slowakije 
werden verjaagd of vermoord. En dan. 
dient zij ook te gelden voor hen die 
in dit land vielen onder de kogels 
van een wraakgerecht dat niet de 
handhaving van het recht, maai het 
« vae victis >> van de overwinnaa als 
stelregel kende. 

JX). 

TONEEL TE BRUSSEL 
In de K.V.S. werd een rijk en gevarieerd programma voorzien dat als het 
eerste K.V.S.-festival wordt voorgesteld en dat-tevens de bedoeling heeft het 
Shakespeare-jaar — ter gelegenheid van de 400e verjaring van de geboorte 
van deze geniale auteur — te illustreren. , 

In dit festival, dat een hoog en in
ternationaal niveau bereikt, zijn 
voorstellingen voorzien <tegen zeer 
voordelige prijzen) : van de K.V.S. 
met « De Koopman van Venetië » en 
van « Hamlet »; van het Düsseldorfer 
Schauspielhaus met « Medeia » van 
Euripides; van het Teatro Stabile di 
Geneva met <r I due Gemeili Venezia 
n i» van Carlo Goldini; een Shake-
speare-recital, tweetalig Engels-Ne
derlands onder leiding van Willy 
Courteaux; door het Nationaal To
neel van « Veel drukte om niets » van 
Shakespeare; door de groep «Cen
trum » uit Amsterdam, van « Twee in 
een klap » van Philip Levene, van 
« Huis Ctos » van Jean-Paul Sartre, 
verder van « De Luizenbarones » van 
Tennessee Williams, en van «Iphi-
geneia in Tauris » van J.W. von 
Goethe 

In de gewone reeks voorstellingen, 
waarin nog vijf stukken voorkomen, 
wordt thans « Arme Bithos » van Jean 
Anonilh gespee'd. 

Met « Arme Bithos » heeft deze veel 
gespeelde Franse auteur de bloedige 
repressie van 1944, met haar uitspat
tingen en excessen, moedig veroor
deeld en diegenen gehekeld die ver-
gevmg weigeren en de grootmoedig
heid van de overwinnaar niet kennen. 

Het is een eigenaardig op originele 
manier uitgewerkt stuk — met een 
gelukkige aanwending van de >.< het 
toneel m het toneel »-methode — een 
onverbiddelijke ontleding van perso
nages en toestanden, die de mense
lijke ziel en de menselijke gevoels-
scala met haar tekortkomingen en 
met enkele hogere aspekten, breed 
openlegt. Jean Anonilh klasseert zijn 
werken In bundels : «les pieces ro

ses et noires», «les pieces brillants »" 
en « les pieces gringantes ». « Arme 
Bithos» maakt deel uit van deze 
laatste en wel terecht : van alle men
selijke daden der personages, hun 
gevoelens, hun gedachten en gebrui
ken kan men zeggen dat ze knarsen, 
wringen, wreed zijn en pijn doen, 
niettegenstaande de grote woorden, 
als recht, demokratie, rechtvaardig
heid e.d die er bij gesleurd worden. 

« Arme Bithos >•> werd zeker gekozen 
om Nand Buyl in de titelrol op het 
voorplan te brengen, maar noch zijn 
vertolking van dit moeilijk persona
ge, noch de voorstelline zelf hebben 
ons kunnen bevredigen de arme Bi-
•̂ hos is te zeer een gestereotipeerde 
Nand Buyl gebleven en de vertoning 
«knarste ?> te zeer, liet zelf een te 
krampachtige mdruk, om van een 
hoog peil te kunnen gewagen; menig 
speler kon zijn personage de gewens
te gestalte niet geven en het vrouwe
lijk element was uiterst 7wak. Franse 
stukken liggen hen doorgaans niet, 
maar dp iirektie heeit er een voor
keur Toor. 

V . 
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Het pikante detjtil in de pers 
ran deze week was natuurlijk de 
aftocht der vorsten in Zweden, on
der een dreunende Vlaams Leeuw. 

Duidelijker beeld van het 
.Tlaams imperialisme kan moeilijk 
worden opgehangen. In het ernsti
ger genre wordt de toekomstige po-
Vtieke evolutie onder het vergroot
glas genomen. Rooms-rood zal ver
moedelijk ook het toekomstig re
geringsbeleid zijn. Dat verdedigt 
toch met veel overtuiging Jos Van 
Eynde, de man die enkele jaren 
geleden nog schreef dat het voort-
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Huizen 
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Ellsabethl. 105 T 632 70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
In het Vlaams Buis 

« PETER BENOIT > 
Frankrijkiel 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur 
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Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 
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Dewlnterstr 11 Oudergem 
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Steynstraat 187 
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zetten van de rood-blauwe koaütie, 
gedurende enkele tientallen jaren, 
van historisch belang was voor 
België, 

YOLKSGAZEgg 

Tegen de voorspellingen van de 
Libre Belgique, dat Van Acker met 
de Blauwen zou kunnen regeren, 
na een volgende verkiezing, trok 
Van Eynde in zijn gekende stijl 
ten strijde. 

« Daar weet men, na twee erva
ringen van welhaast een volledige 
legislatuur, wat men aan de libe
ralen heeft, als regeringspartner, 
en wat aan de CVP. 

Ondanks bepaalde moailijkhe-
den die ook vandaag bestaan, zou 
het heel erg moeten veranderen 
om bij de socialisten nog sympa
thieën op te wekken voor de aan
hangers van M. Vanaudenhove die 
— het is een grof woord doch het 
geeft de rauwe mening weer van 
de overgi-ote meerderheid van on
ze aangeslotenen — te algemeen 
als de hoeren van de Belgische po
litiek worden misprezen » 

In dezelfde Volksgazet t racht 
ondertussen partijvoorzitter Col-
lard, de « zelfstandigen » te iok-
ken naar het BSP-elektoiale kamp. 

« De organisatie van de « zelf
standige werkers » is van aard, om 
aan een 'massa, die grotendeels 
nog « vlottend » is, de onontbeer
lijke samenhang te geven; haa j 
door het gewicht van de te nemen 
verantwoordelijkheid een positieve 
opvatting van de politieke vraag
stukken te bezorgen. Deze moet 
haar uiteindelijk stevig vastanke-
ren in de werkelijkheden van de 
moderne democratie Zoals ik 
reeds heb gezegd, bestaat één er
van in de solidariteit van alle wer
kende mensen. » 

De zelfstandigen, die zich door 
dergelijke algemeenheden laten 
lokken naar de parti j die meer 
dan welke andere ook. het verdwij
nen van boeren en middenstanders 
in haa r partijlijn legt, zullen ze
ker niet talrijk zijn. 

SOCIAAL VERVt^EER 
Beklemtoont, in een felle aanval 

op het klassieke bee^d van de 
« klassenstrijd » volgens marxis
tisch model, de solidariteit tussen 
alle werkenden, 

« Afdoende solidariteit tussen de 
verschillende sociale klassen alleen 
leidt naar sociale vooruitgang. 
Zonder solidariteit wordt niets be
reikt en onts taat een gebrek aan 
evenwicht dat het land in gevaar 
brengt. 

Wij zijn echter de mening toe
gedaan dat die solidariteit dient te 
komen boven de partijen. De po
litieke partijen zaaien immers ver
deeldheid. De dag waarop loon-
trekkenden en zelfstandigen zul
len begrepen hebben dat hun be^ 
langen samenlopen en de S taa t dit 
samenlopen dient te weerspiege
len, zullen de politieke parti jen an
dere aantrekking.spunten dienen te 
2»eken dan de klassenstrijd of de 
sociale jaloersheid. Het doel van 
iedere politiek zou erin moeten be
s taan aan zoveel mogelijk burgers 
het meest mogelijk geluk en kom-
fort te bieden. » 

Dit laatste beginsel heeft de 
Volksunie steeds onderschreven in 
al haar Kongressen. Solidariteit 
vooral met de zwakken, die elek-
toraal niet talrük genoeg zijn om 

een sterke druk uit te oefenen ; 
pendelarbeiders, kleine boeren en 
middenstanders. lUogen we er aan 
herinneren dat in het « linkse » 
Zweden sociale gelijkheid voor de 
zelfstandigen reeds lang bereikt is, 
terwijl ze hier wordt tegengewerkt 
om ze zoveel mogeUjk te proleta-
riseren naar oud-model. 

LINKS 
Onderstreept in een merkwaar

dige reeks artikelen (van iVIark De 
Koek) over de Vlaamse Beweging, 
hoe de BSP zich om kleine bere
keningen tegen het federalisme, 
aan de kant van de unitaire bour-
geoisstaat schaart . 

« Onze Vlaamse socialistische 
voormannen zijn echter voor een 
dergelijke houding niet te vinden. 
Ze zijn bang voor het federalis
me, omdat ze bevreesd zijn aldus 
in Vlaanderen in een volkomen 
afgezonderde positie tegenover een 
belangrijk klerikaal overwicht te 
komen. Voor de Waalse socialisten 
stelt het probleem zich inderdaad 
anders, daar zij de meerderheid in 
Wallonië zouden vormen. 

Tegenover dergelijk gevaar voor 
minorisering — om een aktueel 
woord te gebruiken — kunnen twee 
houdingen aangenom^en worden. 
Men kan het hoofd m het zand 
steken zoals de welgekpnde struis
vogels, en zeggen : « laat het ons 
dus maar angstvallig bil de hui
dige toestand houden. Beter een 
gekende ongunstige toestand, dan 
een ongekende toestand. » 

LA GAUCHE 
De scheuring tussen CVP en 

ACW te Luik, Is een voldongen 
feit geworden. 

He* is tipisch dat deze VFaalsc 
Kristen-demokraten terug te vin
den zijn bij de Walen van andere 
strekkingen, in een federalistische 
en vooruitstrevende beweging. 

« Het is niet overbodig er op te 
wijzen dat talrijke promotoren 
van deze Kris ten^emokrat ische 
lijst niet alleen kristelijke sindi-
kalisten zijn. maar ook een Reno
vation Wallonne, de kristelijk 
Waalse vereniging die het federa
lisme gunstig gezind is en ook 
aangetrokken wordt door de struk-
butirhervormingen. 

Het is een bewijs te meer, dat 
de propaganda van de MPW voor 
het federalisme en de struktuur-
hervormingen, het proces van uit 
elkaar gaan van de Waalse kriste
lijke krachten In een arbeiders-
en burgerlj-vlettgel begunstigd 
heeft. » 

Het Waals Front is inderdaad 
meer en meer een werkelijkheid 
aan het worden. 

Van die hogerbeschreven Waal
se houding kunnen de Vlamingen 
inderdaad nog wel iets leren. B T . 
ook elkaar niet te verscheuren. 

In verband met een debatavond 
over het Vlaams Front voor de 
kontaktklub te Antwerpen, kregen 
we volgende onthutsende verkla
r ing te lezen. 

R Niemand heeft er bezwaar te
gen dat de Volksun'e zich met in-

ciAsm « MOHTumi 

Waiter ROLAND 
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teressante afzonderlijke figuren 
zou verruimen voor de parlements
verkiezingen, maar iedereen weet 
wat Mr. Roosens en Staf Verrept 
wensen. De nationalisten beseffen 
ook maar al te goed het risico dat 
er voor de Vlaams nationale bewe-
gmg zou bestaan indien o.m. die 
twee hererj voor de verruiming 
moeten zorgen en invloed zouden 
krijgen in hun parti j . Dan zal de 
Volksunie ongetwijfeld in eigen 
kring de hevigste ruzies meema
ken, vermits het een publiek ge
heim is dat Mr. Roossens en Staf 
Verrept zich voor geen centiem 
a a n Vlaams nationalime interesse
ren dat ze als folklore beschouwen, 
maar uitsluitend een progressisti-
sche sociale strijd willen voeren, 
die met nationalisme niets te ma
ken heeft. » 

Dergelijke beschouwingen, over 
mensen die niee van de voornaam
ste figuren waren om de betogin
gen te Brussel en te Antwerpen in 
de radikale federalistische richting 
te oriënteren. 

Terwijl we dit verwijt lezen, zien 
we op deze!fde bladzijde hoe Pal-
lieterke opkomt om te Antwerpen 
kartel te sluiten met de CVP. voor 
ons nog altijd de heren van Her-
toginneda), die in elk geval heel 
wat minder nationalist zijn dan 
de hoger gewraakte heren. 

In het tipisch Waalse spel van 
o houdt de dief », kregen we weer 
enkele staaltjes in het MPW-blad: 
een vette titel op de eerste blad
zijde « De plundering van ons wa
ter n. Gevolgd door een groot ar
tikel over het " schandaal n dat e r 
Waals water naar V'aanderen 
wordt gevoerd. 

Erger nog : het vijfhonderdjarig 
bestaan van de Staten-generaal 
der Oude Nederlanden werd her
dacht. Combat vraagt z^ch af : 
« Wil men Wallonië opnieuw on
der het juk brengen van de Ne
derlanden van voor 1830? ». 

« Zonder lawaai maar met vol
harding, wordt het lot van het 
unitaire België meer en meer in
geschreven in een Groot-Neder
landse ontwikkeling, tot welks her
oprichting samenspannen de ver
soepeling van de politieke gren
zen en de ekonomische integratie 
op Europese schaal, In dit pers-
pektief is de herdenking van de 
Staten-Generaal der Nenerlan-
den, op de plaats van de Neder
landse nederlaag van 1830. meer 
dan een folklori.stiiche gebeurtenis. 
Het is de bevestiging naar bulten 
uit van een politieke wil. Het In

cident geeft een bewijs te meer 
van de noodzaak voor federalisme. 
Wallonië, een franstalig volk, moet 
de mogelijkheid veroveren zijn 
lot te r ichten in de zin van zijn 
levensbelangen. » 

En da t allemaal voor die droge 
akademische herdenkingszitting. 

« Lord Brabazon overleden » 
bloklefterde de Gazet van Ant
werpen in verband met de dood 
van een Engelse Inchtpionier, 
Spotters zouden dit kunnen om
zetten in « De Brave Zeun is 
dood » naar aanleiding van he t 
promoveren van de Vlaamse 
Leeuw tot onze nationale hymne, 
zoals die Zweedse orgelist da t 
deed bij het bezoek van Boude-
wijn en Fabiola aan Zweden. 

« Dp schuldige was niemand an
ders dan een zekere Onckelinckx, 
van de Vlaamse Televisie, die 
meende gehoord te hebben dat t i j 
dens het bezoek aan het stadhuis 
van Stockholm door onze vorsten, 
de orgelist Waalse en Vlaamse 
liederen zou gespeeld hebben, o.m. 
de Vlaamse Leeuw. Hij zou hem 
dan gevraagd hebben de Vlaamse 
Leeuw nog eens te willen herhalen, 
om dit te kunnen opnemen voor 
de BRT. De orgelist heeft dit dan 
gedaan en me*" brio. op het ogen
blik dat hii dit hèt meest gepast 
vond. namelijk t^en het Konings
paar de zaal verliet. 

Dit schijnt een plausibele ver
klaring te zijn voor het gebeurde, 
maar of hiermede het incident ge
sloten is betwijfelen wij ten zeer
ste. Een interpellatie in het Bel
gisch Parlement blijkt niet uitge
sloten en een betoging tot eerher
stel aan het graf van de onbeken
de soldaat door al de vaderlands
lievende sociëteiten van het land, 
mitsgaders, de weerstanders, oud 
krijgs- en politieke gevangenen en 
hun rechthebbenden, is naa r onze 
bescheiden mening, de meest aan
gewezen manier om deze smaad 
aangedaan aan de eenheid van 
ons dierbaar vaderland uit te wis
sen dp driestheid van de extremis-
Msche flaminganten gaat werkelijk 
te ver .. Wat er nu met die Oncke
linckx zal gebeuren, we durven er 
maar liefst niet aan te denken.. . 

Walt«r Luyten. 

V A K A N T I E 1 
Westen de 
nia» 
juni, 

- « Huize Petu- I 
- Gem. app, te huur 
Ie 

Tel. 
iielft juli, aug. 
(058)235.31 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : H Mis — 15.00 : De kat op 
de koord : De modelkeuzen — 
15.30 : Groenland tussen gisteren 
en morgen : een programma uit de 
reeks c Reisroutes » — 16.16 : 
Dokument 64 : korte dokumentalre 
rubrieken — ia.55 : Klein, klein, 
kleutertje : het programma voor de 
jongste kijkers — 18.50 : Filmpro
gramma voor de leugd : - Vreemde 
mensen. - De avonturen van Popeye. 
- Ontdekkingstocht — 19.35 : Film
museum van de schaterlach : De 
ontsnapte galeiboef, filmklucht met 
Charly Chaplin — 19.55 • Sportuit
slagen — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Speeinim : Ballerina, poë
tische film van Ludwlg Berger met 
Violette Veray, Philippe Nlcaud en 
Henri Gulaol. (Franse versie met 
Nederlandse onderschriften) — 
21.35 ; Sportweekend : sportaktua-
Utelten in woord en beeld 22.05 : 
Smakelijke moppen — 22.35 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken : GlgUola 
Clnquettl zingt — 19.25 : Zoeklicht 
op de kulturele aktuallteit — 
19 45 : De Weerman — 19,50 : Sport 
m 't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Uit een andere wereld : TV-
spel door Gerard Victory. Neder
landse vertaling : Raymond Herre-
man — 21.15 : Panorama — 22.00 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 22.25 : Medium — 22.35 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie - Biologie : 
De helde. - Aardrijkskunde : De 
hoeve — 19.00 : Religieus program
ma — 19.30 : Te voet door Vlaan
deren — 19.55 : Sport In ' t kort — 
20 00 : TV-nleuws — 20.20 : Bonan
za : TV-Westem — 21,10 : Dossier 
België {IV) : Economie — 22.00 : 
Vergeet niet te lezen : Auteurs te 
gast in onze studio — 22.30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum : Een uur met 
Bob Davldse — 19 00 : Teletaalles : 
Nederlands — 19.25 : Voetbal : 
Rechtstreekse reportage van de 
eindwedstrijd om de Europese Beker 
gespeeld te Wenen tussen Real 
Madrid en Inter Milaan — 21.15 : 
TV-nieuws — 21.35 : Speelfilm : De 

nacht van de vrijgezellen (Bachelor 
Party), drama van Delbert Mann, 
naar een scenario van Paddy 
Chaefsky. met Don Murray, Caroline 
Jones en Jack Warden. (Engelse 
versie met tweetalige onderschrlf-
ten - voor volwassenen) — 23.05 i 
Tweede nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 ; 
Tekenfilms voor Jong en oud : Oo 
Flmtstones. 31e afl. : Een avondla 
uit — 19.55 : Sport In ' t kort —-
20.00 : TV-nleuws — 20.20 • Speel
film : Hoe prettig te leven. '(Quelle 
lole de vlvre), satirische komedie 
van René Clément met Alaln DeloQ 
en Glno Cervi (Franse versie met 
Nederlandse onderschriften) —-
22.05 : Première — 22.50 : Medium 
— 23.00 : Tweede nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie : Biologie ï 
De heide (herh.) — 19.00 : De jonge 
Jacobleten : De verrader — 19.15 : 
De avonturen van Popeye : teken
film — 19.25 : Tienerklanken : een 
programma voor de jongeren —• 
19.50 : De Weerman — 19.55 : 
Sport In 't kort — 20.00 • TV-
nieuws — 20.20 : Danny Kaye-show 
met Danny Kaye en als gastvedet-
ten José Ferrer en Red Norvo — 
21.10 : 500e Verjaardag van de 
•(OBaauao-usiBis sp UBA auiuado 
Rechtstreekse reportage van een ge
deelte van de viering op de Grote 
Markt van Brussel — 21.55 : Tweede 
nieuwsuitzending — 22.05 : Lite
raire ontmoetingen : Willem Els-
schot. 

ZATERDAG 
10.00 ; Teletaalles : Nederlands —' 
10.15 : Vier kinderen uit deze 
wereld, een filmreportage — 17.00 : 
Klein, klein, kleutertje — 17.20 : 
Tijd voor U : - De wereld van de 
moleculen. - De knappe ploeg — 
17.45 : Schooltelevisie . Biologie : 
De heide (herh.) — 19.00 : Religieus 
programma — 19.30 : Autorama : 
het magazine voor de automobilis
ten — 19.55 : Sport in ' t kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20.20 : Har
tendrie : een Interstedentomool 
waarvan de eerste wedstrijd van
daag wordt uitgezonden vanuit 
Middelkerke — 21.35 : Echo — 
22.05 : Dick Powell stelt voor : De 
grote dasT — 22.55 : Tweede nieuws
uitzending. 



M VOLKSUNIE 13 

BEWEGINGSLEVEN 
KADERDAG MECHELEN 

Alle k a d e r l e d e n van he t a r r . Mechelen w o r d e n d r i n g e n d 
ui tgenodigd op de K a d e r d a g van 23 mei te 14 u u r 30 in de Boven
zaal van he t Guldenhuis , Veemarkt , Mechelen. 

Na de v e r w e l k o m i n g d o o r voorz i t t e r O. Rena rd , volgt een 
u i teenze t t ing d o o r een bevr iend gemeen te raads l id over de 
p r a k t i k a van de gemeen teve rk iez ingen . ( E e n d o k u m e n t a t i e m a p 
w o r d t bezo rgd ) . 

— Vragen k u n n e n gesteld w o r d e n , ook bij de p r e p a g a n d a w e r -
k ing • u i teenze t t ing door I r . R e n a r d . 

—. Overz ich t van de w e r k i n g van de afdel ingen in he t voorbi je 
half jaar o n d e r le iding van a r r . sekre t . W a l t e r Luy ten . 

— P r o s p e k t i e en slotwomrd door Wim Jo r i s sen , a lgemeen 
s e k r e t a r i s . 

I ede reen moet aanwez ig zijn. 

gestoken worden, werden op twee 
uur tijd 100 nrs aan de man ge
bracht door de Mechelse kolpor-
tageploeg. F rans Gielis, Wies Pro
vinciaal, Wilfrled Desmedt, F rans 
Maes, Jef De Bondt Hans Janssen 
voegden dit nieuwe getal bij de 
meer dan 1000 nummers die deze 
ploeg de laatste twee maand ver
zette. 

Ook V kunt lid worden van de 
grootste briefwisselingsclub van 
België, alle leeft talen, verzam. 
hobbies. Schr. Publi. Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr . 55, Oostende. 

BRABANT 

A N T W E R P E N 

MECHELEN 

Autokaravaan op zaterdag 30 mei. 
In ons arrondissement worden 

de zaterdagnamiddag 3 propagan-
dakaravanen ingericht, die leder 
een hoek van het arr, bestrijken 
(± 50 km) . 

Sector Lier : (Afdelingen Lier, 
Berlaar. Kessel, Nijlen, Konlngs-
hoolkt, Beerzel- Helst). 

Samenkomst : Zlmmerplein, 14 
uur 30 vertrek. 

Tocht : Lier, Emblem, Kessel-
statle, Nljlen, Bevel, Kessel, Ber-
laar, Itegem, Hallaar, Helst, Beer-
zei, Putte, Hooikt. 

Tijdens oponthoud te Nijlen, 
Berlaar, Helst. Beerzel worden 
korte redevoermgen gehouden. 
Terwijl de inzittenden van de au-
tos propagandamateriaal bussen 

Om 17 uur 15 vertrekken we 
vanuit Mechelen naar Overijse 
naa r de oetoging van het Vlaams _̂  
jBctïekomltee, 

-Mogeai wij nochtans het aksent 
óp de VU-aktlvitelt van de na
middag leggen vcor wie de twee 
niet liian meemaken. 

Sector Mechelen (afdelingen 
Mechelen. Kat . Waver, Duffel, 
Bonheiden). 

Inlichtingen : F rans Gielis, 
Nleuwwerk 1, Mechelen. 

H. Keldermans, Aambeeldstraat 
23 Mechelen. 

Sector Wiliebroek - Klein Bra
bant (afdelingen Wiliebroek, 
(Klein Brabant . Bornem). 

Inlichtingen : P Desmedt, Gapt. 
Traps t raa t 53 Wiliebroek. 

Van de Moortel, Verhaerenstr. 
20, St. Amands. 

H. Segers, Lindestraat 73. Bor
nem. 

SCHOTEN 

Op 12 mei vond een kaderleden
vergadering plaats van de afde
ling Schoten. 

De verkoop van Kaarten en lo
ten tijdens de Vü-week heeft bij
n a 4.000 F opgebracht, waarvoor 
onze oeste dank. 

Een eerste zeer goed resultaat 
van de huisbezoeken tijdens de af
gelopen maand : 23 nieuwe abon
nementen! En er komen er nogl 

Voor de wijken Deuzeld en Bor-
kelstraat werd beslist een zitdag 
te houden. De betrokkenen zullen 
ingelicht worden Reeds werden de 
bewoners met pamfetten en proef
nummers bedacht. Daar roert iets 
(en riekt iets, nietwaar schenen 
Hl ' lewaert?) in Schoten, 

De uitgave op 7.000 exemplaren 
van ons maandblad Malpertuus 
zal in mei voor de eerste maal ge
beuren. 

Met oetrekking tot de kandlda^ 
tenlijst voor de gemeenteraadsver
kiezingen, waaraan wij zoals be
kend onder de naam Volksunie 
zullen deelnemen, wordt afgeslo
ten op 1 luni. Onze leden zullen 
een brief toegestuurd krijgen ten 
einde hun kandidatuur te kunnen 
stellen ten huize van de voorzitter 
E. Slosse, El.shoiifbaan 25, voor die 
da tum. 

Ten slotte werd oeèiist een bus 
In te leggen voor de betogmg te 
OverUsse op 30 mei. Inlichtingen 
hiervoor bij M. Drumont, Van Ha^ 
vrelel 369 (tel. 52.56.02). 

KAPELLEN 
Kolportage. 

Kolportage te Kapellen op 31 
mei. Allen die zich nog jong ge
noeg voelen zuUen er aan houden 

de propagandaploeg van de Noor
derkempen te versterken; bijeen
komst In het lokaal om 9 uur. 

MECHELEN 

Te Hombeek, waar kortelings 
met een werkgroep zal van wal 

LANDEN 
De plaatselijke afdeling van de 

Vlaamse Volksbeweging bericht 
haa r leden, en gans Vlaanderen, 
da t de voorbereidingen voor de 
11 juU-viering (Beviagsring, Ober-
bayemfestlvai en Dortfeest) reeds 
werden aangevangen. 

Samenwerking tussen de ver
schillende Vlaamse Verenigingen 
uit he t Landense wordt voor deze 
feestelijkheden in het vooruitzicht 
gesteld. Medewerking van andere 

Terenigingen Is eveneens welkom. 
Wie zich op een gezonde en aan

gename wijze wil ontspannen, 
houdt deze dagen vrij voor de 
^estelijkheden te Landen. 

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

AALST 

Alle V.U.-leden die eigenaar zijn 
van een auto, worden verzocht om 
deel te nemen aan de grote arron-
dissementele autokaravanen op 30 
en 31 mei. 

Zaterdag 30 mei : bijeenkomst 
te 15 uur aan « De Vriendschap », 
Kerkstraat , Aalst. Autokaravaan 
doorheen een deel van het arron
dissement en naar de betoging te 
Overijse. 

Zondag 31 mei : bijeenkomst te 
14 uur aan « De Vriendschap ». 
Autokaravanen doorheen Dender
en Zwalmvallei. 

Wie meedoet, kome rechtstreeks 
naa r het verzamelpunt. Nog beter: 
kondig uw deelneming a a n door 
een eenvoudig briefkaartje a a n 
dhr Frans Bosselo, Kortestraat 
66, Welle, of telefoneer n a 20 uur 
op n r 66745. 

Iedereen op postl 

EBONDEGEM 

Vlaamse ontspanningsavond op 
23 mei om 20 uur in zaal Olym-
pia, Ingericht door Toneelbond en 
Volksbeweging. 

Optreden van Theo Van den 

Bosch en Suzy Marleen. 
Spreekbeurt door R P . Braunsi 

Gezellig samenzijn met orkest 
< m i e Medium Band >. Inkom 
30 F . 

GENT 
Zondag 31 mei : massale kol

portage te Ledeberg en Gen t . , 
brugge. Vertrek aan « Roeland S 
om 9 uur. 

Zondag 7 juni : autokaravaaai 
door het Meetjesland en kolpoc* 
tage te Eeklo. Vwtrek a a n « Roe» 
land » om 9 uur. 

Verlof:BLAMKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensloen 
RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse gezelligheid 

NAAR ANTWERPEN OP 24 MEI 
Ook dit jaar w o r d t op de voormiddag van he t Zangfeest , zondag 

24 mei, te 10 uur 30 een g ro te vo lksvergader ing van de V.U. gehou
den. Deze meet ing , die in h e t teken s taa t van de g r o n d w e t s h e r z i e 
n ing en de pa r l emen t sve rk iez ingen , v indt p l aa t s in de zaal 
« Majestic », C a r n o t s t r a a t 90, A n t w e r p e n . Hier sp reken Drs Wim 
Jor i ssen en Mr van der Eist . H ie ronde r pub l ice ren wi j de lijst van 
bussen en a u t o k a r a v a n e n die ingelegd w e r d e n . Wij verzoeken onze 
n rooagand i s t en en s impa t i zan ten - die hun toezegging voor deel -

*Tiettltt^g rfarf TOtks'vergadcring en Zangfeest nog Riet n e t e n g e w o r d e n 
- onmiddel i i ik^ de no l iep ' sc IS ikk ingen te treffen oprf«ti<a4^anei.^ou ^ , 
u i tgroe ien tot een on tp loo i ing van Vlaama Na t iona le mach t . 

LEUVEN 

Vertrek te Leuven aan het Ge
rechtshof te 9 uur. Inschrijvingen 
lokaa. Cristal. 50 F. Doe het on
middellijk! 

BRUGGE 

Reisbiljetten voor de busreis 
naar volksvergaderlng en zang
feest te Antwerpen zijn te bevra
gen op net A.N.Z.-seKretariaat. van 
Eyckplem 10, Brugge, m de geken
de Vlaamse lOKalen en bij G. van 
In, Predlkherenrel 20, Brugge. 
Prijs per plaats : 75 F Men ver
trekt uit Brugge op "t Zand te 8 
uur. 

DENDERLEEUW 

Op zondag 24 mei trekken we er 
voor een ganse dag op uit. In de 
voormiddag gaan we de grote mee
ting bijwonen te Antwerpen. Voor 
de eerste maai verschijnt die dag 
onze afdeimgsviag m het open
baar, s Namiddags zetten we 
ogen. oren en seel open op ons 
Vlaams Nationaal Zangfeest in-
Uchttogen tileromtrent ih het lo
kaal en bl] de bestuursleden. 

Wie nog een plaatsje vrij heeft 
In zijn wagen vragen we vriende
lijk om te 9 uur aan het Vlaams 
huls te zijn. 

• Voor nadere inlichtingen, r icht 
ü steeds tot de bestuursleden of 
tot de lokaalhouder Jerom Du-
four, telefoon nr 66.653. 

DIKSMUIDE 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de autobus naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen. 
Pri]s 100 P, 

Inschrijven Vlaams Huls Diks-
muide, 

ËREMBODEGEM - CENTRUM • 

TERJOUEN 
We roepen al onze leden op, deel 

te nemen aan de vergadertog V.U, 
's morgens en het zangfeest 

Schikkmgen : per autobus (Ter-
joden) 60 F ; met eigen wagen 
(karavaan) . 

Iniichtmgen en inschrijvingen 
bij de bestuursleden en lokaal 
c Blauwvoet » Terjoden, 

ERPS-KWEKPS • KORTENBERG 
Een autobus wordt mgeiegd naar 

het Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen. Prijs 60 P 

Inschrijvingen bij « De Blau
we ». Kapeistr. 59, Kortenberg 

Parijs J an . Leuvenbaan 199, 
Kortenberg. 

De Konmck G., De Merodestr. 
15, Everberg, 

(Jlaes Jan , Engerstr. 147, Erps-
Kwerps. 

Vinex J., sg. op Mechelen 67, 
Erps-Kwerps. 

GENT 

Voor deelname a a n de V.U.-
volksvergadering en het Zangfeest 
op zondag 24 mei, wordt een au
tobus ingelegd. Inschrijvingen in 
het lokaal « Bubenshof », ofwel 
bij K. Van Daimne, J a n Verhae-
genwijk 36 te MereibeKe. Het ver-
trekuur is vastgesteld te 9 uur 
stipt aan het « Rubenshof ». Deel-
nemingsprijs : 50 F. 

ICHTEGEM - EERNEGEM • 
KORTEMARR 

Wie naar de grote Voiksimievw 
gadering en het Vlaams Nationaal 
Zangfeest op zondag 24 mei te 
Antwerpen, met een speciale bus 
wil mede reizen, kan inschrijven 
bij : 

Maurlts Sabbe, Moerdljkstr. 20, 
lohtegem. 

Hugo Martens, Dorpstr. 92, Ich-
tegem. 

Maurlts de Keyser, Engelstr. 10, 
Ichtegem, 

C3yriel Derynck, Statlonstr. 20, 
Ichtegem, 

Bik Schlllemans. Westkerkestr. 
62 Eernegem. 

WUfried Decaesstecker, Llchter-
veiüestr. 3, Kortemark. 

Alberik Staeiens. Nieuwe Staats-
baan 24, Kortemark. 

KOKSUUE-S l IDbSBALD 
Het oestuui vraagt aan al de 

slmpatisanten de 24ste mei te 
willen n-ljhouden om mee te rei
zen naar Qet Vlaams Nationaal 
Zangfeest. Inschrijvingen voor de 
autocarreis bil J. Deman. Noord, 
duin 15 en bl] R. Catrljsse, Zee-
panneiaan 9, 
KONTICH 

Zondag 24 mei, voormiddag van 
het zangfeest, massale volksver

gadering in zaal Majestic, Garnot-
s traat . Leden en slmpatisanten die 
wensen mede te gaan verzamelen 
in de zaal Alcazar. Mechelseseen-
weg 22 om 10 uur stipt. 

'8 Namiddags Vlaams - Natio
naal Zangfeest in het Antwerps 
sportpaleis; begin te 14 uur 30. Ie
der gaat naar goeddtmken. 

LANAKEN • MECHELEN a-m. 

•«1 Wle^.wen6i„fl§el« ^e^j^ei^ep ^ a n 
het Zangfeest te Antwerpen k a n ' 
alle nuttige inlichtingen hierover 
Inwinnen bij Gustaal Begas, Sta
tionsstraat 74 Lanaken. 

LEUVEN 

De bussen vertrekken te 9 uur 
en 13 uur. I»rljs 50 F. 

Inschrijvingsadressen : 
Huize Erasmus, Vaartstraat 7, 

Leuven. 
Cristal, Parijsstraat 12," Leuven. 
Pallieter. Oude Markt 7, Leu

ven. 
Goossens Paul, St. Hubertus-

laan 3, Heverlee. 
Huybreghs Karel, P. Perquilaan 

17, Heverlee. 
Stuyven Roger, Brulneveld 3, 

Kessel-Lo. 
De bussen van 9 uur vetrekken 

op de Oude Markt; die van 13 
uur aan Huize Erasmus. 

MERKSEM 

Naar Jaarlijkse gewoonte heeft 
onze penningmeester er voor ge
zorgd dat onze leden en slmpati
santen kaarten op voorhand kun
nen bekomen voor het Zangfeest, 
In ons lokaal Tyi Bredabaan 298. 
Genummerde plaatsen 100 F en 
50 F, zitplaatsen 30 P. Gaanderij 
20 F. WiJ dringen er op aan niet 
te wachten tot de laatste dagen. 

NEEROETEREN 

Vriendenband Neeroeteren deelt 
ons mede dat ziJ twee autobussen 
mgeiegd hebben voor het aA 
Zangfeest op 24 mei te Antwer
pen De deelname moet een suc
ces worden en geen moeite werd 
gespaara om het de deelnemers zo 
gemakkelijk mogelijk te maken 

Vertrek s morgens aan de 
« kiosken s en aan de s tip » om 
8 uur 15. 

Er wordt gevraagd- zich zonder 
uitstel te laten mschrljven en dit 
's avonds bij A. Cuppens. Ophoven-
straat 6 Neeroeteren. Deeinemlngs-
prl]s : 85 F (voorwaardelijk). 

OOSTENDE 

Inschrijvingen worden gedaan 
bij : 

Kunsthandel Debusschere. tJhrl»-
t lnastraat 103. 

Kunsthandel Artes, Alfons Ple-
tersiaan 28. 

Sekre tanaa t VAB - VTB Hoek 
Witte Nonnenstraat en Kerkstraat , 

Vertrek te 8 uur aan het Klaiit 
Parijs. 

Prijs der reiskosten 85 P . 
Terug rond 22 uur. 

VEURNE 

Naar het VI. Nationaal zan^f-
feest op 24 mei. Prijs '100 P. 

Schrijf dringend In op i|dre^ : 
Alex Duyck, Noordburgstr. 41i 

Veurne. 
De reisweg is : Leisele te 7 uitt 

15 . - '«•-ï̂ .̂'M-rf •l.'^^iiU ^u ;̂J h 
Halten te Izenberge, Nieuwe 

Herberg, Veurne, Adtnkerke, St» 
Idesbald; Koksljde-bad en dorp. 

De Jong Vlaamse studenten-
gemeenschap heeft besloten - in
dien zij genoeg Jongeren vindft 
— om samen en alleen met longe
ren (tussen 16 en 25 1.) naar Ant
werpen te reizen voor het Vlaama 
Nationaal Zangfeest 

Inschrijvmgen bij : 
Roger Catrysse. Zeepanneiaan 

9, Koksijde. 
J a n De Creus, De Pannelaan 

94. Adinkerke. 
Alex Duyck. Noordburgstr. 41» 

Veurne. 

WILLEBROEK 

De afdeling neemt deel aan de 
volksvergadering de voormiddag 
van het zangfeest. Vertrek van au
tocar aan lokaal « Amber », Appel-
donkstraat 87 om 9 uur 30. Prijs 
40 F. Ook personenwagens verza
melen daar . 

ZANDHOVEN 

24 mei ;• m de voormiddag zlaar 
de volksvergadermg vap V.O.; Oar-
notstr. 90. Namiddag : Zangfeest. 

liischrljven bl] de bestuursleden. 

ZOTTEGEM 
Zoais steeds reist de afdeling 

Zottegem naar het zangfeest. Dit 
keer reizen we met de V.T.B. Wie 
wenst in te schrijvrai kan dl» doen 
bij de plaatselijke ver tegenwow 
dlger van VTB, Renaat PoUeflyt 
of in het St. Jorishoi. Hoe vroeger 
hoe beter want het aanta l plaat-
sen is natuurlijk beperkt. 

K A P I T A L E N 

Ow geld blijft 
dagelijks besctükbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 

Om het even welke som. 

Schr. kan. bl.. onder M.VJI. 
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VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Scbrijf om fcosteloxe 
brocbore . d o c a m e a t a t l e 
en lijsten n a a r 

ANTWERPEN 

GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbns. 11, Deinze; 
•f naa r ; 
Postbas , 381, Antwerpen ; 
of n a a r ; 
Postbus, 149. G e n t ; 
of oaa r : 
Postbus . 231 Brussel L 
Bet TToot. ems t lg . oor
spronkeli jk Vlaams Ho-
welljkswerk van ver t roa-
wcD en irelslaeen voor 
Iedereen I 

D« enics Beroepslnstel-
Unt voor bnweli jksbe-
middellnt; van c a n s onse 
Neder lands sp rekende 
t aa l s t reek 
Daireiljks verschil lende 
Terlovlncen. 
S t ip te c sbe lmbond lng . 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- eo zondagen 
Opper- Beleren -orkest 
Stemming plezier. 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuJien, 
niet duur 
VanaT s morgens 
tot s aacbts 
koud Duffet en Koffie. 
BljzondcT mgertcbt voor 
groepsreizen scholen enz.^ 
Parking voor Honderden 
autobussen en auto's. 
Alles orima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
TTiierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

pnma koud Duffet. 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz.. 
Van nu af Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent aan de tapkraan. 

DORT BIER KELDER 
Oude Vlarkt 22 Leuven 

Schoonste bierkeider 
van he t land. 

Niet vergeten da t men !n 
de drie lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r Thle rbrau 
drmkt, met de 2 Hertjes. 

Niet vergeten, weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

ANXWEKPEN-LINKER-OEVER 

De Volksunie van Antwerpen -
Linker-oever, vestigt de aandacht 
van alle afdelingen leden abonne
menten en simpatisanten uit het 
arr. Antwerpen op volgend bericht: 

Op 13 juni e.k Volksuniedag van 
Antwerpen Linker oever. 

Massale optocht doorneen L-O 
met de muziekkapel Wij vragen 
de aanwezigheid van alle vaandels 
en alle V.U.-gezinden. 

Een massale opkomst is van 
groot belang plaatselijk en alge
meen. 

Linker-oever dient gewekt uU de 
Linker-oeverslaap 

Verzamelen : aan de voetgan
gerstunnel op L-O te 13 uur 30. 

Vertrek : stipt te 14 uur, einde 
wordt verwacht te 16 uur aan 
Café 8 de feester » op St-Anna-
Strand. 

Wij rekenen op U allen voor het 
welslagen van deze dag 

Wanneer meer inlichtingen ge
wenst worden, stelle men zich m 
verbinding met de plaatselijke 
voorzitter : De Bel R , Schelde-
laan 21, Antwerpen L-O. 

LIER 

Kolportage, 
Onder leiding van volksverte

genwoordiger Mattheyssens en 
Wün Jorissen, nationaal sekreta-
ris, zullen drie groepen van 30 
m a n ieder niet een mikrowagen 
een hoek van Lier volledig « uit-
kammen », dit op zaterdag 6 juni. 
Bijeenkomst aan café « Den 
Hoorn », Kon. Albertstraat om 14 
uur 30. Lierenaars zullen als gid
sen dienen voor de kolporteerders 
In de Lierse doolhofstraatjes. 
Jeugdvergadering. 

Op woensdag 27 mei vindt te 
Lier in de zaai « De Hoorn », Kon. 
Albertstraat te 20 uur een jeugd-
vergaderüig plaats. Sprekers : 
Walter Luyten en Toon van Over-
straeten als vast panneel voor het 
debat dat voor en door de Jeugd 
wordt gevoerd Omlijsting : film 
over de federalistische betoging te 
Antwerpen, samen met Kor van 
der Goten met Vlaamse luister
liedjes (gevraagd). 

MECHELEN 
Huisbezoeken. 

Op donderdag 28 en vrijdag 29 
mei worden door iedere afdeling 
en werkploeg over gans het arron
dissement, huisbezoeken gebracht. 

WILRIJK 
Bevlareingsaktle 11 juli as. 

Op 11 juU a.s. moet ook in Wil
rijk de groei van de Vlaamse Be-
wegmg te merken zijn aan het 
aantal Leeuwenvlaggen dat onze 
gemeente die dag zal versieren. 

De Vlaamse Bewegmg, die in de 
eerste plaats een sociale bewegmg 
is. kan dit onder meer bewiizen 
door de Leeuw te laten wapperen, 
niet alleen aan de gevels van de 
Intel lektueien maar evenzeer a a n 
de talloze gevels van onze arbei
ders en oedlenden 

De franskiljons (vooral die van 
het « Park ») zullen « ze » tel
len Welnu, ziJ moeten de tel 
kwijt raken! Dit kan. zo ieder van 
U die nog geen beeuw bezit zloh 
er een aanschaft en zijn buren 
aanzet hetzelfde te doen. 

Leeuwenvlaggen zijn te koop bl] 
G Celis, Juul Moretuslei 310 tel. 
38.42.81, of bij onze propagandis-
ten. Ze zijn uitgevoerd op ver
schillende afmetingen m wol, 
met of zonder franjes en OOK in 
nylon met franjes. De prijzen va
riëren van 105 F (wol ^ n d e r 
franjes afmetingen : 70 cm x 
100) tot 1000 P (nylon met fran-
jes afmetingen 200 cm x 250) en 
zijn dus wellicht bereikbaar voor 
ledere beurs. Bij de oestelllng mag 
U nl6' vergeten mede te delen of 
de Vlag aan een stok wordt gehe
sen of uit een raam wordt gedra
peerd. Deze inlichting is nodig 
voor het aannaaien van de ringen. 

Tot diegenen onder D. die ons 
mochten opwerpen aa t zelfs geen 
ICOO Leeuwenvia^en va Würijk 
Iets aan de gemeentelijke politieke 
konstellatie zuilen verandra^n, 
aeggen wij : « wees niet flauw, 
banert triJUe op 11 juu a,8. < de 

beest » uit; wij villen « de geit » 
dan wel op 11 oktober a s . »1 

Wij zijn steeds bereid om te hel
pen! Wendt U tot G. Celis (adres 
zie hoger). 

BRABANT 

Ook V kunt snet buwen, 
treedt toe tot tiet gespeciali
seerd huwelijkswerk met lijs
ten, schr Publiritelt Ardatn 

Pierre, atd H.. Amslerdamstr 
55 Oostende 

DILBEEK 
De volgende algemene kanto 

nale kolportage is gepland voor 
zondag 31 mei. . 

ledere afdeling van het kanton 
levert een paar medewerkers. 

GROOT-BRDSSEL 

De propagandaploeg Groot-
Brussel doet een oproep tot alle 
propagandisten om aanwezig te 
zijn op de grote kolportage op 
zondag 31 mei. 

Verzameling te 9 uur, achter de 
K.V.S, Geen enkele propagand.st 
onbreke! 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Week van de V.U. 

Alle bestuursleden moeten zich 
deze week speciaal mspannen om 
abonnementen op het blad te ma
ken. Denderleeuw heeft nog iets 
goed te maken op dit gebied. Van 
25 tot 31 mei zial een week van 
huisbezoeken zijn. Tientallen 
abonnementen dienen gemaakt. 

De bekronmg volgt op zondag 
3i mei met een reuze-kolportage. 

Deze kolportage is de inzet van 
ons plaatselijk verkiezingsoffen
sief. 

Alle bestuursleden zonder uit
zondering dienen op het appel te 
zijn. Willen we op 11 oktober 
vruchten plukken : aan het werk 
nul 

Bevlag-gingsaktie. 

Denk er aan : 11 juli nadert . 
Hebt U reeds uw leeuwenvlag. Doe 
m ^ met de bevlaggingsaktie. 
Schaf u een mooie vlag aan. In
lichtingen bij W. De Metsenaere. 

VOLKSUNIE-WEEK ARR. BRUSSEL 
Vrijdag 29 mei voorlichtingsvergadering Café (t De Groene 

Poort », Dorpsstraat. Sprekers : dr Jef Valkeniers; volksverte
genwoordiger Daniel Deconinck. Paul Martens. Begin 20 uur. 

Alle propagandisten van de kantons Halle, Sint Kwmtens 
Lennik en Asse moeten aanwezig zijn. 

Zaterdag 30 mei autokaravaan doorheen het arrondisse
ment. 

Verü'ek te 14 uur stipt te Machelen. R e l s w ^ : Macheien, 
Vilvoorde Meise, Asse, Sint Kwintens Lennik Halle, Overljse. 
Aankomst 18 uur te Overljse waar de deelnemers opstappen 
m de protestbetoging ingericht door het Komitee der Rand
gemeenten. 

Onze abonnees en leden worden afzonderlijk aangeschre
ven. 

Zaterdag 30 mei te Machelen Lentefeest, ingericht door 
de plaatselijke afdeling V.U. Iedereen welkom. 

Zondag 31 mei vier kolportages, ingericht met de mede
werkers uit alle kantons. 

De propagandisten van de kantons Zayentem, Vilvoorde en 
Wolvertem te Wolvertem (verzameling te 10 uur op he t Kerk
plein). 

De kaderleden en propagandisten uit de kantons Asse en 
Smt Kwmtens Lennik kolporteren te Asse (bijeenkomst te 10 
uur op het gemeenteplein). 

Een derde ploeg propagandisten verzamelt te Halle op he t 
gemeenteplein te 10 uur, kolportage in de stad zelf. 

De propagandaploeg van -de werkgroep Brussel kolporteert 
te Sint Genesius Rode en Alsemberg (afspraak te 9 uur 30 
Vlaamse Schouwburg te Brussel). 

De verantwoordelijken voor deze kolportages worden een 
dezer dagen aangeschreven voor de laatste schikkingen. 

Maandag 1 juni huisbezoeken in alle afdelingen van het 
arr. door de plaatselijke kaderleden. 

Dinsdag tot vrijdag en gans het j aa r dOOT huisbezoeken 
zoals hiervoor. 

Gedurende de week van de Volksimle moeten er door de 
propagandisten minstens 300 nieuwe abonnees geworven wor
den Welke afdeling haal t het hoogste getal? 

GENT 

Week van de Volksunie, 

In het kader van de week van 
de Volksunie verwachten wlj alle 
kolporteurs en simpatisanten op 
de grote kolportage die plaats 
vmdt te Ledeberg en te Gent-
brugge op 31.5.1964. Dit moet wer
kelijk tot een overgroot succes uit
groeien. Wl] verzamelen zoals ge
woonlijk om 9 uur aan het Vlaams 
Huis Roeland, 

Tevens doen wiJ een warme op
roep tot alle autobezitters om deel 
te nemen aan de autokaravaan 
naar Beklo en het Meetjesiand op 
zondag 7.6.1964, Ook de Kolpor
teurs worden verwacht vermits 
een grote kolportage is gepland In 
de stad Eeklo. Verdere richtli jnen 
volgen. 

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

DIKSMUIDE 

Autokaravaan. 

Op 31 mei wordt een autokara
vaan ingericht. 

Wegwijzer : DUcsmuide. Esen, 
Vladslo, Werken Zarren. Hand
zame. Kortemark. Koekelare Icn-
tegem, Eemegem G'Stei. West
kerke, Oudenburg, Zandvoorde, 
Stene. Oostende. 

Er mxdx een oproep gedaan 
a a n ieder autobezitter, aan deze 
karavaan deel te nemen. Kon t ak t 
o p n e m m oij de i>iaat8PUjKt voor
zitter of bij Leo Devreese, Diks-
miüde. 

NAAR OVERUSE OP 30 MEI 
AARSCHOT 

De Vlaamse Volksbeweging, ge
west Aarschot, gaat naar de beto-
gmg te Overljse en legt voor za
terdag 30 mei een bus in. Inschrij
vingen O. Van Herzeele, Wetz-
s t raat 1, Aarschot. 

J . Holemans, Langdorpsesteen-
weg 97, Aarschot. 

VEUI Oalster Pr.. Langdorpse-
steenweg 137, Aarschot. 

Van Hoof P., Albertlaan 18, Aar-
schot. 

Vertrek aan zaal Florida (Nest 
Sterckx), Leuvensestraat, om 16 
uur. 

De prijs is 40 P . 

ANTWERPEy 

Men kan inschrijven voor de 
autobussen (tegen de prijs van 50 
F heen en terug) bij alle plaatse
lijke afdelingen evenals op het 
V.U.-sekretaxiaat te Berchem, Gro
te Steenweg 165 en het lokaal Tijl, 
Antwerpsestraat 59 te Mortsel. 
Verzamelen vanaf 15 uur 30 met 
vertrek te 16 uur stipt aan de 
Plantin en Moretuslei, ter hoogte 
van de Provinciestraat. Gelieve 
tijdig in te schrijven, ledereen op 
posti 

DEURNE 
Wie gaat er mee? De afdeling 

Deume legt een bus m op 30 mei. 
De :.eeinemers aiuien opgepikt 

worden in Noord. Centrum e n 
Zuid. 

GENT 
Zaterdag 30 mei, betoging te 

Overljse. Wij vertrekken in groep 
aan « Roeland ». Personenwagens 
getooid met Leeuwenvlag. 

De reis per autocar kost 60 P. 
(niet 75 F zoals vooraf medege
deeld). 

Inschrijven in « Roeland ». Ver
trek om 16 uur. 

KAPELLEN 
Ec worden bussen ingelegd. Prijs 

50 F . 
Inschrijven in het lokaaa waar

uit we om 15 uur 30 vertrekken. 
Terug rond 21 uur 30. 

KONXICH 
Zaterdag 30 mei ; van nu reeds 

doen we een oproep aan alle le
den en simpatisanten om massaal 
deel te nemen aan de betoging te 
Overljse. 

Van nu af kunt ü reeds inschrij
ven bij bestuurs- en kernleden. 

Richtlijnen volgen per omzend
brief. 

K O R T R I J K 

Oo'c de afdeling Kortrijk van de 
Vlaanise Volksbewegmg gaat naa r 
Overljse. Vertrek op de Grote 
Markt om 2 uur. 70 F storten op 
P.B. 11.62.66 van de Vlaamse 
Volksbeweging te Kortrijk. 

MECHELEN 

Om 17 uur 15 vertrekken wij 
vanuit Mechelen (dit n a de grote 
autokaravaan) naa r Overljse. In
lichtingen kimnen verkregen vor< 

den bij : F rans Giells, Nieuwwerk 
1, Mechelen, H. Keldermans, Aam
beeldstraat 23, Mechelen. P. De-
smedt. Gapt. Tripstraat 53, Wilie-
broek. Van de Moortei, Verhaeren-
s t raa t 20, St. Amana.« en H. Se
gers, Lindestraat 73, Bomem. 

MORTSEL 

Volksunie Mortsel doet nu reeds 
een oproep aan ai zijn leden en 
simpatisanten om op so mei e.k. 
massaal deei te aemen aan de be-
togmg te Ovenjse Richtlijnen vol
gen oer rondzendbrief. 

VEURNE 

De reis gaat over Nleuwpoort-
stad. Lombardzijde, Middelkerke, 
Oostende, autobaan 

Langs deze weg kan nalt gehou
den worden om de deelnemers te 
laten opstappen. Het uur zal later 
worden meegedeeld. 

De reiskosten bedragen 80 F 
Sohrij* dadelijk m op net cen

t raa l adres : A. Huyghe. leperse 
steenweg 41. Veume, te'efoon 
31683; giro : 419292 

Naar Overljse op 30 mei. De bus 
vertrekt te 12 uur 15 op de Grote 
Markt . Iedereen op post! 

ZANDHOVEN 

30 mei ; ieder Viammg die zich 
Vlaams-nationalist noemt 2ai deel 
nemen aan de oetugmg i« Overij» 
se. Een autobus worar ingelegd te 
SchUde en Halle-Kempen D°p ne
mers van andere gemeen i en ivc»» 
den muls afgehaald op verzoek. 
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ANTWERPEN 

DEUBNE 
Belangrijke ledenvergadering. 

Op maandag 25 mei 1964 om 20 
uur 30 vindt een zeer belangrijke 
ledenvergadering plaats in het lo
kaal « Plaza ». hoek Gallifortlel 
en De Monterijstraat te Deurne 
(O). 

Dagorde : 1. Opstellen van de 
lijst voor de gemeenteverkiezing. 

2. Bespreking van de kiesstrijd. 
3. Resultaten van de financiële 

^ mobilisatie. 
Personen die zich Kandidaat 

wensen te stellen dienen dit schrif
telijk te doen voor 24 mei 1964 op 
het sekretariaat : Hilven . Gene
raal SUngeneyerlaan 117, Deuine 
( O . 

Financiële mobilisatie. 
Tijdens de maanden mei en ju

n i zullen we onze Jaarlijkse finan
ciële mobilisatie houden, wi j doen 
een beroep op U allen. Geef ons 
de mogelijkheid een goede kies
strijd te voeren. De machtige 
kleurpartijen beschikken over zeer 
grote geldmiddelen (dagbladen, 
sindikaten, ziekenkassen enz.). 
Wij hebben niets anders dan het 
idealisme van onzp medewerkers 
en het geld da t ons door onze 
simpatisanten verschaft wordt. 

Geef onze medewerkers die 
avond na avond, volledig koste
loos, de meest ondankbare taken 
op zich nemen de middelen om 
h u n taak tot een goed einde te 
brengen. 

KeJs naar de Voerstreek. 
Tijdens de maand lunl 1964 

richt de « Vlaamg kring Deurne » 
een reis in naar de Voerstreek. De 
deelnemers kunnen hun naam op
geven tijdens de vergadering van 
mei e.k. of op het seki-etarlaat, 

KAPELLEN 

Mededelingsblad. 

Het nieuwe afdelingsbestuur 
heeft besloten voortaan maande-
lijk.s een mededelmgsblad te be
zorgen aan alle simpatizanten 
van Kapellen, Stabroek en Hoeve
nen. Het eerste nummer werd 
reeds verzonden. Belangstellenden 
die het niet ontvangen hebben, 
worden verzocht n a a m en adres 
op te geven op het sekretariaat : 
lokaal Terminus, Antwerpsestwg. 
107, Kapellen. Tel. 74.29.91. 

Schui inrubber tnatrasben 

met 
Gebreveteerde 
beüekkingslagen 

Ressor t tnat rassen 
{Brevet - 5297ö8) 
met 
GeDreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

Oproep. 
Op volgende manifestaties die

nen alle leden het als een Vlaam
se plicht te beschouwen aanwezig 
te zijn : 

De volksvergadering in zaal Ma
jestic te Antwerpen op 24 mei te 
10 uur 30. 

Het 27ste "Vlaams - Nationaal 
zangfeest, op 24 mei te 14 uur in 
he t Sportpaleis van Antwerpen. 
Het sekretariaat gelast zich met 
het bestellen van plaatsbewijzen. 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

NK.SIZP6Z 

STAK' 
TE ZELB (O -VL ) 
Gewafleerde bedspreien 
Wollen dekens 
TeL (052) 44641 en 44642 

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

Huwelijk 
Bent ü alleen ? Verlangt 
U spoedig verl te zijn ? 
Schr n Postbus 4 Roesela-
re Gr inschrijving, ge
heimhouding verz 
Korrespondent ie Klub 
Studenten (innen) wilt ü 
in brlefkont komen met 
vriend (in) Schr n Post
bus 4 Roeselare. gr opn. 
in de lijsten. 

LIER 

Onze propagandisten moeten 
wij van har te gelukwensen omdat 
zij tijdens de propagandaweek 
(van 22 tot 26 april) van de Volks
unie-afdeling Lier, een fantasti
sche prestatie hebben geleverd. 

Tijdens die week zijn ze alle da
gen op de bsan geweest, zelfs in 
de gietende regen hebben onze 
jongens de buitenwijken van onze 
stad afgelopen om oude Volksunie-
nummers te gaan bussen. Op de 
andei-e dagen werden er duizenden 
en duizenden pamfletten uitge
deeld en gebust 

Bizonder de B.S.P. moest het 
ontgelden tijdens deze propagan-
datochten. 

Ook de huisbezoeken hebben 
een zeer mooi resultaat opgele
verd. 

Op 23-4 nam onze ploeg dan nog 
deel aan de fakkeloptocht te Ant
werpen in het kader van de pro
pagandaweek aldaar. 

En om de boog een ogenblik te 
ontspaainen, werd er op vrijdag 
24-4 een « boomke wies » ingericht 
In café « Den Hoorn ». Er waren 
verschillende prachtige prijzen te 
winnen., ^^ r»»» «.T-̂ ^^ ÎH .̂ ^ A-t thrmT 

De week werd dan" besloten m e i ' " " 
een kolportage m de gemesnte 
Duffel waarbij een 100-tal bladen 
werden aan de man gebracht. 

MECHELEN 

Wij nodigen XJ uit om deel t» 
nemen a a n de 1ste Auto-Rally 
van de Vlaamse Klub op zondag 
31 mei a.s. 

De opdracht is een toeristische 
rally van + 60 km. door ons ar
rondissement. De vragen en proe
ven zijn niet moeilijk, iedereen 
heeft dus kans om te winnen Na 
de aankomst is er een gezellig sa
menzijn m het Wiener Café 
« Zum Seppl » te Rijmenam 
(zwart water) . 

Eet- en dansgelegenheid. 
Inschniven tot 25 mei Deelna

meprijs 100 P, 
Het reglement wordt toege

stuurd. 
Ritblad met opgaven wordt 

overhandigd bij het vertrek. 
Vertrek : Café « Guldenhuis », 

Veemarkt 5 te Mechelen op 31 mei 
te 13 uur, zeer stipt. 

Inschrijven op een der volgende 
adressen te Mechelen, dit tot 25 
mei. 

De Jonghe Mon, Augustijnen
s t raat 55. 

Keldeimans Herman, Aambeeld
s t raa t 23. 

Peeters Rob, Geerdegemvaart 
173. 

Van de Werf Alf, Oaputsteen-
s t raat 138. 

Vervoort Lode, Otterstraat 20. 
Of storten op P.R. 90.94.08 van 

de Vlaamse Kring, Mechelen. 
Gemeenteverkiezingen. 

Het ogenblik is gekomen om 
over te gaan tot de samenstelling 
van de gemeenteraadslijst. Onze 
parti j zal te Mechelen een volle
dige lijst indienen, d.w.z. een iijet 
met 29 kandidaten. 

Alle beroepen moeten vertegen
woordigd • zijn. werknemers en 
zelfstandigen, en uit alle delen 
van de stad. Deze samenwerking' 
zal dan ook de overwinning ver
zekeren. 

Het bestuur rekent er op dat de 
leden en abonnenten hun verant
woordelijkheid opnemen en mede 
plaats nemen op de kandidaten
lijst. Het is ons onmogelijk een
ieder persoonlijk te bezoeken 
Daarom nodigen wij U uit uw 
naam op te geven bij de sekretarls 
van de afdeling. 

Dit kan schrifteliik gebeuren. 
Al deze personen zu'len op een 

voorlichtingsvergadering uitgeno-
d gd worden. 

ZANDHOVEN 
KoSportage. 

31 mei : Zoersel. 
7 luni : Broechem 
S'eeds aan de kerK der te be

werken gemeente om 9 uur 15 

Oproer. 
Speciale en dringende oproep 

tot de afdelmgs-besturen van het 
kanton. Smds verschiPende jaren 
zijn het steeds dezelfde mensen 
die zondag na zondag de baan op 
gaan; onvermoeibaar, steeds met 
nieuwe moed. 

Vanaf heden zouden wij gi'aag 
zien dat de afdelingen die tot op 
vandaag in gebreke bleven, onze 
groep zouden versterken met en
kele mensen, al waren het maar 
twee zondagen per maand. 

Dat de bestuursleden het voor
beeld geven! 

De adressen van de nieuwelin
gen en de vermelding van de zon
dagen (l&te, 2de, 3de of 4de zon
dag der maand) worden verwacht 
bij de kantonale verantwoordelijke 
voor propaganda : 

Lode Verhoeven, Liefkenshoek 
23. Halle-Kempen .Tel. 79.01.24. 

BRABANT 
.'AiJft*'ï ï m « *^riT "^rt-

ANDERLECHT 

Algemene bestuursvergadering 
op maandag 25 mei op het afde-
lingssekretariaat, Anderlechtse 
Weggevoerdenstraat 13. Nieuwe 
medewerkers zijn hartelijk wel
kom. Begin van de vergade
ring 20 uur. 

Voor d e V l a a m s e 
v e r l o t g a n g e r s a a n d e 
k u s t De i j s r o o m z a a l 
l ' Ë s t e r e l K e r k ^ t r U I 

BLANKENBERGE 
maakt tiekend dat er vanaf 
29 maart Pasen kamers te 
huur zijn met ol zonder 
ontbijt Lage prijzen beste 
verzorging en "n grote keu
ze van allerbeste roomijs. 
wafels koffie enz 

TeL (050)41360 

GANSHOREN-KOEKELBERG 

De afdeling doet een oproep tot 
alle leden en propagandisten om 
aktief mee te werken aan de 
Volksunieweek. Inzet verdubbeling 
leden en abonnenten tegen 31 mei. 
Inlichtingen Ponsaerts, Beethoven-
laan 15 

Dit prachtig leeuwen-
schiid wordt u thulsbe-
steid door onze aiensten 
indien u 325 B stort op 
postrekening 1476.97 van 
de V.U. te Brussel Se
kretariaat : M Lemon-
nierlaan 82. 

U kunt ook betalen als 
volgt ; Dlj aflevering 
125 P -t- 2 maandelijkse 
stortingen van elk 100 F. 

Afmetingen : 40 >( 2" 

cm. vervaardigd uit 

duurzame grondstof (Ce-

raflx), 

Beleerri met bladgoud! 

V.Ü.-LENTE-OFFENSIEF 
Tijdens de laatste week van mei zal door de Volksunie 

over gans Vlaanderen een propagandistisch lente-offensief 
worden gehouden. Nauwkeurige richtlijnen worden recht
streeks aan alle arrondissementen en afdelingen overge
maakt. 

Het Lente-offensief' zal o.m. omvatten : 

— een grootscheepse inspanning tijdens de laatste mei-
week om het abonnementenaantal met een ruk omhoog 
te drijven : huisbezoeken over gans Vlaanderen, met 
een pracht van een prijs voor het beste arrondissement. 

— een reuze-kolportage in honderden steden en dorpen op 
zondag 31 meL 

— autokaravanen gedurende het weekeinde van 30 en 31 
mei. Ingelegd rekening houdend met de betoging te 
Overijse op 30 meL 

— een jongerenvergadering in tientallen steden en ge
meenten. 

Het V.U -Lente-offensief : grote algemene herhaling 
vooraleer de definitieve slag over enkele maanden begint. 

GOOIK 
Lenteoffensiet. 

In het kader van de Volksunie-
week zorgt de afdeling voor een 
voorlichtingsvergadering in de 
zaal van Bierhuis « De Groene 
Poort », Dorpsstraat. Geen enkel 
propagandist of simpatizant mag 
ontbreken. 

Op de vergadering spreken 
volksvertegenwoordiger Dan. De-
coninck, Paul Martens en voor
zitter dr Jef Valkeniers. Aanvang 
20 uur. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
Telefoon : (015);4909 

MOLENBEEK 
Ook hier wordt met man en 

macht gewerkt aan het welslagen 
der Volksunieweek. Ieder lid brengt 
tegen het einde dezer maand ten-
mmstg^ 1 nieuw abonnement bin
nen. " ^ '••' •'"^- --•'•• 

Zaterdag 30 mei uitdelen pam
fletten; in de nami idag deelname 
aan de autokaravaan 

Op vrijdag 5 Juni algemene le
denvergadering. Alle leden worden 
dringend verzocht deze datum vrij 
te houden. 

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

BEVEREN-WAAS 
Afdeling Beveren-Waas boekt 

succes bij haar eerste kolportage 
E-3 brosjure : 95 exemplaren wer
den zondagavond aan de « Konij-
nepijp » verkocht. 

Hartelijk dank aan onze propa
gandisten John de Koek en Ward 
Van de Vijver. 
Medeleven. 

Volksunie afdelingen Melsele en 
Beveren-Waas delen mede m het 
smartelijk leed dat de familie Ivo 
Van Aerde, trouwe medewerkers, 
komt te treffen in het overlijden 
van hun 3-jarig dochtertje Mary-
ke, na een auto-ongeval. 

GENT-EEKLO 
Maandag 25 mei : 
Propagandisten - vergadering, 

voorbereiding Volksunieweek. 
Zaterdag 30 mei : 
Deelname betoging Overijse. 
Vertrek om 16 uur stipt aan de 

Roeland Prijs : 75 p . 

Inschrijven in de Roeland. 
Zondag 31 mei : 
Massale kolportage in Ledebeis^" 

Gentbrugge 
Zondag 7 juni ; 
1) Autokaravaan ioor het Mee9> 

jesland. 
2) Kolportage in Eeklo. 
Vertrek aan Roeland om 9 uu» 

15. 

ZOTTEGEM 
Zondag 10 mei, had in het « SO. 

Jorishof » de stichting plaats e a 
dit onder voorzitterschap van Diw 
Gravez, van de plaatselijke VOS -
ZottegMn. Omer Coessens aan-
vaai'dde met medehulp van FVed 
de Sutter het voorzitterschap. Dr 
van Leemputten en de V.U.-Zotto-
gem zegden hun volledige steiHl 
toe. Goede vaart V.O.S. - Zott»-
gem! 

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

BRUGGE 

Bevlagging op 11 juli a.s. 

Naar het voorbeeld van het be-
vlaggmgskomitee St Michiela 

' wordt m gans het arr, arugge eett 
aktie gevoerd om de 11 juli-be-
vlaggmg eindelijk eens te do&a. 
doorbreken. In elke belangrijke 
gemeente worden vertegenwoordi
gers gezocht. Men gelieve zicJi 
aan te melden bij G. van In, Pte-
dikherenrei 20 Brugge. 

Steun gevraagd. 

Koken kost geld en indien wlJ 
onze propaganda van nu af en tot 
de a.s. parlementsverkiezingen 
wiUn doordrijven, moeten we 
kunnen rekenen op een kleinlg. 
heid uit eenieders beurs U weet 
het, onze postrekening is 178528 
van de Kredietbank te Brugge; 
vermelden : « voor rekening n r 
7.408 V.U, arr. Brugge ». Ook bij 
onze afd. en kernen kan men na
tuurlijk terecht! 

KOKSIJDE-ST. IDESBALD 
Wij nemen onze verantwoorde

lijkheid op voor onze gemeente. 
Wij komen met een volledige 
Vlaamse lijst op te Koksijde. 

Nog slechts enkele elementen 
uit Koksijde ontbreken ons. 

Daarom vragen wij dat iedereen 
ons helpe met de daad. 

De kandidaten worden verzocht 
zich pers. aan te melden op het se
kretariaat Zeepannelaan 9 , K<&-
sijde. 

Op bovenst, adres zijn eveneens 
boekjes van Pater Brauns va> 
krijgbaar. 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

uitgave van de vz.w VOLK.SUNIE 

KEUAKl I t : .Mr Pr Van der Eist HooTaredakleur. 
1 van üverstraeten Redakliesekrelaris. 
S> De Lie, Mr De l-oninck. Wim Jonssen. Uc W. 
Luyten R. .Uattheyssens, W Cobbaut, M. Babylon, 
E. Slosse dr L. Wouters u Oiervks. 
Alle Drletwl^senng voor redaktie naar : 
Rolatvp, Svlv Oupuisl IIO, Brussel 7 Tel. 23.1198. 

Beheer : Maurice Lemoiinienaan 82 Brussei 1 Tei. 11.82 16 
Alle klacbt 'n voor nlei on'vdngen van olarl op dit adres. 

Jaarationnement : iOO K. Halfjaarlijks : 110 F. 
lijk-i : 6U t 

Dnemaande-

Lob»e nuninters : 6 F. Steunabonnement : 500 F (minimum). 
Abonnement buitenland : 300 F. 

AJie stortingen voor net blad op postrekening 1476.97 
Volksunie. Brusse 1. 

Verantw. ultg. : Mr P. Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12. 



tl6 DC VOLKSUNIi 

(vervolg van blz. 1) 
zijn vertrouwen aan de regering, doch werd in 
de steek gelaten door de overige Vlaamse C.V.P.-
ers, zodat hij woedend ontslag nam als voor
zitter. Het Is betekenisvol dat de man die be
reid was hem in die omstandigheden op te vol
gen de heer De Saeger was. 

D, 

genoten toen die een poging deden om nog een 
paar Vlaamse gemeenten of gehuchten te red
den ! 

De hooggeprezen en algemeen aanvaarde be
ginselen van de onaantastbaarheid en de homo
geniteit van het Vlaamse volksgebied werden 
zonder meer verloochend : een voorspel van wat 
nog komen moest. 

'E inzet van het konflikt was 
de kulturele autonomie, of wat als dusdanig 
voorgesteld werd. Welnu de kans om een iets of 
wat aanvaardbare vorm van kulturele autono
mie te verwezenlijken onder de huidige legisla
tuur is volledig verknoeid. Van kultuurraden met 
werkelijke bevoegdheid is helemaal niets terecht 
gekomen en komt er klaarblijkelijk niets meer. 
Van twee volwaardige ministers, de ene een 
Vlaming bevoegd voor alle Vlaamse aangele
genheden, de andere een Waal bevoegd voor 
alle Waalse aangelegenheden, is na veel gehar
rewar en ijdel gedreig een karikatuur verwezen
lijkt : de minister, komma, adjunkt, maar zonder 
enige wijziging in de respectieve bevoegdheden 
(verklaring van de eerste minister in de Kamer 
op 10 juli 1962). 

M. I E T de strijd rond de nieuwe 
taalwetgeving bereikte de schaamteloze geëns
ceneerde komedie haar hoogtepunt en ook de 
vernedering de Vlamingen aangedaan ' : op 11 
juli 1963 werd de wet gestemd in de Kamer «met 
de dood in het hart», maar, verklaarde een 
woordvoerder van de Vlaamse CVP-ers : « na 
Hertoginnedal kunnen wij niet anders meer... ». 

De inzet van de strijd was veel meer dan het 
lot van enkele Vlaamse randgemeenten : het 
was een prestige-kwestie, een machtskwestie. 

De uitslag van deze strijd zou bepalend zijn 
zowel voor de houding van Brussel tegenover 
Vlaanderen als voor de politiek van de Belgische 
regeringen. De heer De Saeger kon toen reke
nen op de steun van een eensgezinde Vlaamse 

PROPAGANDA 

EN REAUTEIT 
f AN een logische ontdubbeling 

van het departement van hoog tot laag kwam e-
venmin iets terecht. De unitaire struktuur van 't 
departement blijft behouden aan de top — al
leen enkele funkties worden ontdubbeld, wat de 
gelegenheid biedt over te gaan tot nieuwe be
vorderingen of benoemingen. Wij staan even ver 
van waarachtige kulturele autonomie als ooit — 
wat wij te danken hebben aan de heer De Sae
ger die zich liet afschepen met een dode mus 
en aldus hielp, de kwestie voor een ganse legis
latuur te begraven. * , . 

De afbakening van de taalgrens was niet al
leen een Vlaamse, maar oorspronkelijk ook een 
Waalse eis. Het is een bizonder pijnlijke opera
tie geworden voor de Vlamingen : niet alleen 
steunden de heer De Saeger en es. de Waalse 
aanspraken op Vlaams gebied zogezegd om tot 
een akkoord te kunnen komen en stemden zij 
voor gebiedsroof ten nadele van Vlaanderen, 
maar zij die nog zo pas te Brussel meegemanl-
festeerd hadden tegen faciliteiten stemden voor 
de Invoering van faciliteiten en een stelsel van 
wettelijke bescherming der taalminderheden In 
tal van Vlaamse gemeenten. 0.m. In de gemeen
ten van de Voerstreek waarvan senator Hubert 
Leynen, partijgenoot van de heer De Saeger, 
nog in 1953 het eentalig Vlaams karakter met 
klem verdedigd had (alhoewel hij achteraf zijn 
eigen amendementen introk en verloochende !) . 

De Saeger-Verroken stemden zelfs tegen 
amendementen van hun West-Vlaamse par t l j -

openbare mening, een Vlaams- front dat veel 
breder was zelfs dan de Vlaamse CVP-aanhang, 
wij zelf hebben toen de hand uitgestoken. De 
regering heeft zich toen gedragen, Vlaamse mi
nisters inbegrepen, als een anti-Vlaamse macht 
en de heer De Saeger heeft alleen op onbegrij
pelijke wijze de verantwoordelijkheid op zich 
geladen van een beschamende Vlaamse neder
laag. Het was zo evident dat de man ogenblik
kelijk moest verdwijnen als voorzitter van de 
Vlaamse parlementsfrakties van de CVP! 

De gevolgen van de nederlaag van 1963 zijn 
uiterst zwaar : er is niet alleen het ^rij^geven 
van weer nieuwe Vlaamse gemeenten aari 3é 
genadeloze verfransing en de uitbuiting der 
grondspeculanten; er is niet alleen een gebrek
kige en ontoereikende nieuwe taalwetgeving; er 
Is niet alleen het verloochenen van het recht 
van de Vlamingen op een gelijkwaardige behan
deling als de Walen en Franstaligen, door het 
waarborgen aan de Walen en Franstaligen van 
50 % van de leidende en bestbetaalde betrek
kingen in alle staatsdiensten; er is boven dit 
alles de morele nederlaag die de Vlaamse in
vloed geknakt heeft. 

OEDERT 11 juli 1963 wordt met 
de Vlamingen geen rekening meer gehouden : 
de nieuwe taalwetgeving wordt schaamteloos 
overtreden en gesaboteerd. 

Interpellaties over Mol (er zouden interpel
laties aan de lopende band kunnen gehouden 
worden over de niet-naleving der taalwetten!) 

blijven zonder enig resultaat : de minister geeft 
cinisch toe dat de interpellant gelijk heeft, 
maar alles blijft zoals het is. 

De heer De Saeger met al zijn grootspraak 
buiten het parlement, bezit in het parlement het 
gezag niet om zelfs maar de taalwetgeving te 
doen naleven. Dat is de realiteit op dit ogen
blik. 

Van de zetelaanpassing, beloofd in de rege
ringsverklaring, is niets terecht gekomen en het 
is een groot vraagteken of er nog iets van te
recht komt. De heer De Saeger heeft mooi pra
ten over de zetelaanpassing die er moet komen 
ook zonder akkoord over de grondwetsherzie
ning! De waarheid is dat hij in feite zijn in
stemming betuigd heeft met het afhankelijk 
maken van de zetelaanpassing aan een akkoord 
over de grondwetsherziening dat hij er mee in
gestemd heeft dat de zetelaanpassing telkens 
weer uitgesteld wordt en verdaagd .. tot wan
neer het te laat zal zijn 

Ook op dit stuk werd niets verwezenlijkt, 
niets bereikt. 

D> 'E handen vol met praktische 
verwezenlijkingen? De inwilliging van de 
Waalse eis naar waarborgen tegen minorisatie 
waarschijnlijk? Een toppunt van misleiding is 
het wel dat de heer De Saeger het nu zo ver ge
bracht heeft deze Waalse eis over te nemen en 
voor te stellen als een Vlaams belang! De hou
ding van de heer De Saeger is verklaarbaar : de 
man wil ten allen prijze een nieuw Hertoginne
dal vermijden, daarom vecht hij niet meer. hij 
geeft reeds op voorhand toe aan de Waalse ei
sen, 

In mei 1961 werd door de verrassende door
braak van de Volksunie bij de verkiezingen, de 
kans geboden in de eerste plaats aan de Vlaam
se C.V.P. om tot Vlaamse verwezenlijkingen te 
komen. De regeringsverklaring met haar onver
vulde beloften aan de Vlamingen bewijst hoe
zeer men toen rekening hield met de reaktie in 
het Vlaamse land. 

H> LET is een mislukking gewor
den op gans de lijn, een ganse legislatuur die 
mogelijkheden bood, is verloren gegaan : door 
wiens schuld? 
,. ,^eker dpor. de schuld van de Vlaamse socia
listen — dat kunnen wij telkens herhalen. Maar 
zij hadden niets beloofd aan de Vlamingen en 
hun houding hoe betreurenswaardig en afkeu
renswaardig ook is onmiskenbaar duidelijk. 

Maar daarnaast is de schuld van de Vlaamse 
CVP — de meerderheidspartij in het Vlaamse 
land, vergeten we het niet — zeer zwaar en de 
verantwoordelijkheid van iemand zoals de heer 
De Saeger verpletterend. 

Dat Iemand na een dergelijke mislukking nog 
durft spreken van praktische verwezenlijkingen 
Is geen bewijs van oprechtheid. Het zou een 
blijk van politieke eerlijkheid en politieke moed 
zijn toe te geven dat niets goeds en zeker geen 
afdoende oplossingen te verwachten zijn van de 
politiek die men gevoerd en aangeprezen heeft, 
da t daarom het ogenblik gekomen is uit te ki j 
ken naar andere middelen en wegen : en vooral 
naax een oplossing die een oplossing is, met na 
me federalisme. 

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP ( K . D . F . ) 

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, ANTWERPEN TELEFOON : 37.54.38 

FINANCIERING van al uw aankopen, auto's, T.V., machines 
LENINGEN van alle aard 

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen 

Steeds tot uw dienst. 

Raadplegingen kosteloos. 

Belieer : R. 'van der Paal 
O. Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : Lic H. De Vos. 

HET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE l U MOET VERZEKERD ZIJN ! 
• Voor uw leven, 

• uw auto, 
• uw huis, 

• uw meubelen. 
Raadpleeg ons. U zult er baat bij vinden. 
En bovendien vergeet het nooit : VLAMINGEN VERZEKEREN ZICH STEEDS 
BIJ VLAMINGEN. Daarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
Jan Van Rijswljcklaan G2. Antwerpen. Telefoon 03/37.54.38 - P.C.R 163.620 
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck Direktie : Lic. H. De Vos 

BEZOEK OVERMAAS EN 
D E V O E R S T R E E K 

Vraag Inlichtingen biJ K-. * »^ • - i _ E ^ 

HOF DE VOER 
Kloosterstraat 84 
's Gravenvoeren 
telefoon : (04)79.62.00 

LAATSTE OPROEP 
Ons beroep op de solidariteit van onze strijdgenoten ten 

voordele van de getroffenen van de Aktie Oostende werd edel
moedig beantwoord. Meer dan 250.000 F werd alzo bijeen
gebracht. 

Er blijft nog 42.000 F dringend te betalen binnen de maand 
op gevaar van verbeurdverklaringen. 

Ook anderen, die getroffen werden bij Vlaamse betogingen 
moesten wij ter hulp komen. 

Mag ik een laatste maar dringend beroep doen op uw offer
vaardigheid 7 

Wie nog niet gesteund heeft, steune nu I 
En wie reeds steunde, telle eens na of het nog niet eens kan. 

Dr H. BALLET, 
Voorzitter Steunkomitee. 


