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HERNIEUWING
Dezer dagen komt de postbode langs bij onza
lezers die een abonnement tot einde juni hebben. Mogen we hen vragen, hun huisgenoten to
verwittigen en/of het geld gereed te leggen ?
Tot einde 1964 bedraagt het leesgeld 110 F ;
voor drie maanden (50 F. Wie ineens voor eea
jaar abonneert, betaalt 200 F.
JDe prijs van alle dag- en weekbladen is onlangs
weer verhoogd. Wij handhaven onze (sociale)
prijs, om ook de minst-begoeden de kans te
laten, lezer van ons blad te zijn. Maar dan
moeten wij kunnen rekenen op u, op uw hernieuwing dezer dagen. Daarzonder gaat het
niet 1

DIT IS HET VLAGINCIDENT TE OVERUSE
3at in de Franstalige pers op histerische wijze werd gekommentarieerd. De feiten }
het huis van de plaatselijke prominente franskiljon, brouwer met dorpspolitieke amb
iies, was ons aller geliefde driekleur gehesen, terwijl de bewoners van het huis de p
testbetoging met uitdagend gegrinnik en kommentaar aan zich lieten voorbijtrekk
Deze uitdagingen en provokaties werden door de betogers na enkele tijd beantwoord
een fluitjeskoncert en met een paar stenen. De politie van Overijse oordeelde wijse
dat de provokatie te lang had geduurd en verzocht de inwoners, hun driekleur maar li
binnen te halen, Vlaamse gewelddadigheid en fanatisme ? Och kom, op iedere boeren
kermis in Vlaanderen hangen tientallen tricolore vlaggen, waar niemand zich druk on
maakt. Maar hier moest — eens te meer — de vlag dienen om de lading van gebiedsroo
en franskiljonisme op uitdagende wijze te dekken.

VOLKSUNIE-WEEK
Het Lente-offensief van ae Volksunie is
een reusachtig succes geworden : de cijfers en de verslagen die ons uit de meeste
arrondissementen Dereikten, nebben onze
vooruitzictiten niet beschaamd, Duizenden
bladen werden verkocht tijdens tientallen
kolportages, tienduizenden oamfletten en
brosjures werden verdeeld langs de wegen
waarop onze autokaravanen doorheen
gans het Vlaamse land trokken. Tientallen
en tientallen openluchtmeetings, vergaderingen en jeugdbijeenkomsten werden gehouden. Te Mechelen werd een nieuwigheid op het gebied van autokaravanen met
veel succes doorgevoerd : een schitterend
geslaagde autorally.
De abonnementenslag tijdens deze week
werd gewonnen door het arr, Aalst (adel
verplicht!), gevolgd door Antwerpen, Mechelen, St Niklaas, Tongeren, Leuven, Hasselt en Brugge,
Aalst blijft aaarmee aan de leiding van
de algemene abonnementenslag en legt
eveneens beslag op « Het Boek der Maand»
voor de voorbije meimaand. Winnaar is de
heer Jan Caudron uit Aalst, een (jonge)
taaie die tevens sinds maanden rekordhouder is van de abonnementenslag in het
arr. Aalst en van de verkoop van bladen
Op de kolportages.
Verschillende arrondissementen — w.o,
Mechelen - hebben de échte offensieve
geest te pakken en doen op eigen houtje
nog een paar weken verder. Wie volgt hen
n a ? In deze (hopelijk zomerse) junimaand wordt werkelijk de allerlaatste kans
geboden om het abonnementencllfer voor
1964 vast te leggen — op voorheen onbereikbaar gewaande hoogten.

DEZE WEEK
E.H. CLEERE^ï : EE^T LEVEW VA^^ V L A A M S E
WAAR GAAT GUST COOL DE CENTEN

TROUW

VOOR

(BLZ.

3)

•

ZUID-AMERIKA

HA-

L E N ? ( B L Z . 3 ) - O P E N BRIEt? : E E N V O R S T E L I J K G E S C H E N K

AAN

D E K E M P E N ( B L Z . 4 ) - W A T Z E G T D E M I N I S T E R OVER HERR V I Z E GOEVERNEUR ? (BLZ. 5) - OUDE W I J N IN NIEUWE VATEN : HET
H E R D E N K E N DER W A A R D E N ( B L Z . 6 ) - S T R I J D T E G E N DE T A L E N T E L L I N G : V L A A N D E R E N IN H E T V E R W E E R ( B L Z . 7 ) - DE POORT
NAAR DE ZUIDVLAAMSE H E U V E L E N

STAAT

WAGEWIJD

OPEN

( B L Z . 8 ) • O V E R I J S E : V E R S L A G OVER E E N B E T O G I N G (BLZ. 10)]
- V L A A M S E F R O N T V O R M I N G R O N D PROFESSER D E R I N E ' S S T A N D PUNTEN ? (BLZ. l l ) j

DE VOLKSUNII

2

OPEN BR^EF

kers ons nog steeds h u n vertrouwen blijven schtnki.n.

Mijnheren,

De syndicale (Ukiiiiies der Acecfabrieken Ruisbroek.

Als syndlkale
delegaties
in
A.C.E.C. - Ruisbroek hebben we
volgende « Open Brief » gericht
a a n de heren Major en Cool :
Mijne heren,
De syndicale afvaardiging van
de ACBC-fabrieken, afdeling Ruisbroek, veroorlooft zich h a a r mistevredenlieid uit te drukken over de
onsamenhangende sociale en economische politiek door de huidige
regering gevoerd.
Op het huidige ogenblik ziet de
arbeidersklasse
dagelijks
haar
koopkra-cht venninderen en de
herhaalde
verhogingen
dragen
niets bij om het levenspeil d a t zij
gedurende de laatste maanden
verdedigd hebben te kunnen behouden.
Het brood, de melk, het vlees, de
koffie, de verhoging van het gemeenschappelijk vervoer aangekondigd door Minister Bertrand op 24
m a a r t in de Kamer der Volksvertegenwoordigers waar. als wij de
dagbladen willen geloven, maar de
helft aanwezigen waren en dit dan
nog tot de grootste misnoegdheld
der aanwezige vertegenwoordigers.
Wij denken dat de woede van de
aanwezige volksvertegenwoordigers
meer op komedie geleek dan op
werkelijkheid.
Wij die als plicht hebben de arbeiders van een belangrijk werkhuis te vertegenwoordigen, verklaren zonder aarzeling dat wij ons
zonder voorbehoud aansluiten bij
elke actie die nodig zou blijken
om een einde te stellen a a n zulke
rampzalige toestanden.
In het kader van onze syndicale
werkzaamheden willen wij onze
ganse verantwoordelijkheden nemen en alles in het werk stellen
om een einde te maken aan de afwachtende houding van onze wettelijke vertegenwoordigers.
Door dit standpunt te verdedigen hebben wij de vaste overtuiging de opdracht te vervullen die
toevertrouwd weid door de arbeiders en arbeidst* s van ons werkhuis.
Wij durven hopen dat deze oproep goed zal onthaald worden
door de verantwoordelijke syndicale organisaties
waarvan
het
strijdlustig verleden niet kan samengaan met de huidige afwach
tende houding en een kenmerkend
fatalisme.
Meer dan ooit geloven wij in de
werking van een strijdende syndicale actie en wij zullen dan ook
alle mogelijke middelen aanwenden om ten spoedigste een einde
te stellen aan de voortdurende afbrokkeling van de koopkracht van
de arbeidrndP klasse.
Wij hopen dan ook dat onze syndicale vertegenwoordigers van onze beide organisaties dit schrijven
met aanda<;ht zullen lezen.
En in afwachting van juiste actierichtlljnen drukken wij nogmaals onze gehechtheid uit aan
de zaak waarvoor onze werkmak-

GH!R9i£ÜOO EN
ZANGFEEST
Ik las in « Pepernoten » het bovenvermeld artikeltje. Ik weet ook
d a t in chiro en scouts simpatieke
jongens en meisjes zitten, kinderen van overtuigde Vlamingen, ja
zelfs van vooraanstaande Vlaamsnationalisten. Het bewijs is voor
de zoveelste maal gegeven, dat deze zogezegde Vlaamse Jeugdbewegingen, voor de schijn althans, op
plaatselijk vlak wat Vlaams mogen
en kunnen doen en dit dan nog
zo de plaatselijke leider of leidster
overtuigd Vlaams is.
Ik ken ook tal van andere groepen, waar de Chiro zuiver « patro » is gebleven en ik ken er nog
andere waar de leider of leidster
doodeenvoudig afgezet werden omd a t ze te Vlaams waren.
Het geheel dient tenslotte om
onze brave Vlaamse kinderen « in
de ene ware (tamme) schaapsstal»
te houden. Op nationaal vlak zijn
chiro en scouts unitair Belgisch en
moeten de leiders deemoedig het
hoofd buigen bij beslissingen van
« hogei- h a n d ».
Waar waren trouwens de officiële vertegenwoordigingen van chiro en scouts op de drie grote voorbije Vlaamse betogingen van Brussel en Antwei-pen?
Wel hebben we er de « BI a uwvoetvendels » met vlaggen en muziekkapellen gezien,
verbondsleiding aan het hoofd.
J.S. - Dilbeek.

« DE STANDAARD » EN

Men vindt het daar reeds zeer
lofwaardig dat een Waal
wat
«Vloams» probeert uit te braken.
We begrijpen evenwel « De
S t a n d a a r d ».
Hij die alles wat de huidige regering doet of niet doet door dik
en dun goedkeurt en goedpraat,
weet maar al te best d a t hetgeen
mevrouw Verlackt'betreffende Gilson aankloeg. evengoed op de zgz.
Vlaamse ministers uit de huidige
regering kan toegepast
worden.
Inderdaad, in de hele regering
Lefèvre zijn er slechts twee ministers die een « a a n v a a r d b a a r »
Nederlands spreken en die behoren niet tot de CVP — we bedoelen hier de ministers P a y a t en
Vermeylen.
« Arm » m a g men h e t land noemen dat van dergelijke individuen
een « elite » m a a k t ; een elite van
de onbeschaafdheid!
« Arm Vlaanderen » voorwaar
dat door dergelijke ministers en
parlementairen
vertegenwoordigd
en geregeerd wordt en waar de
kranten het volk zo weinig zelfrespekt bijbrengen.
Indien men zo verder gaat, d a n
wordt er hier over duizend j a a r
nog geen ABN gesproken. De verspreiding daarvan, zoals de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal het voorstaat (wat « De Stand a a r d » natuurlijk toejuicht) via
de familiekring, is nonsens. Die
verspreiding moet, zoals de elementairste beginselen van de taalsociologie het aantonen, door h e t
voorbeeld van bovenuit gebeuren.
Het
klaarblijkelijk
misprijzen
dat men in de Wetstraat, in de
B R T en op sommige krantenredakties voor het ABN a a n de dag
legt en de lage kulturele standing
van degenen die door de heersende politieke partijen aan de leiding van het land worden gesteld,
is zeker de grootste hinderpaal
die het ABN hier te lande in de
weg staat.
U. - St. Dehijs-Westrem.

HET A.B.N.
Mijnheren,
Onlangs veracheen in de kranten een bericht over een protest
van mevrouw Verlackt in een van
de kamerkommissies tegen het
slechte Nederlands dat door sommige ministers voor radio en T.V.
gesproken wordt. Hiermee werd
klaarblijkelijk op
de toespraken
van minister
Güson gezinspeeld
« De Standaard » was er als de
kippen bij om de houding van
mevrouw Verlackt
onredelijk te
vinden en het geradbraakt Nederlands van Gilson goed te praten
Het behoeft geen verder betoog
dat ipso facto die krant het bewijs levert van hel" weinige respekt dat men op zijn redaktie
voor de Nederlandse taa; en bijgevolg voor de Nederlandse kuituur aan de dag legt al wil men
dan ook de schijn verwekkeh van
het anders te bedoelen.

LAATSTE OPROEP
On^ Deroep itp de solidariteit van onze str-jdgenoten ten
voordele van de getroffenen
an de .\ktie O o s t e n d e werd edelmoediü h e a n t w o o r d
Meer dan 250.000 F w e r d alzo bijeenaebrachi
Er blijft nog 42.000 K d r i n g e n d te betalen binnen de m a a n d
op ijevaar van v e r b e u r d v e r k l a r i n g e n
Ook a n d e r e n die Betroffen w e r d e n bij Vlaamse betogingen
moesten wij ter hulp komen.
Mag ik een laatste maar d r i n g e n d b e r o e p doen op uw oiferaardigheid ?
P o s t r e k n r •^689.97 van Bert Raets, St M a t t h e u s s t r a a t 45,
R o r g e r h o u t (Antw.>.
Dr U BALLET,
Voorzitter S t e u n k o m i t e e .

Wea met de zorgen
Bescherm u» goederen
üeK aw v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d

CO^ ST AN Tl A
WIM M A E S

Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant)
Telefoon
(03) 39 92.06
Brand
Leven
ramlllaal - Ontevalien

DE BESTE REGERING
Waarde Redaktie,
Zo men de hoop koestert, een
rechte lijn te vinden in de CVPpers, is m e n er aan
voor zijn
moeite. Zo n u ook In de « Gazet
van Antwerpen » van 22.6. De redakteur D.'W. raadt de regering
aan « iets meer aan haar public
relations te gaan denken dan vroeger, nu het laatste jaar voor de
parlementsverkiezingen is
begonnen ».
Maar hij wacht niet dat de regering met dit werk zou starten;
hij is er zelf reeds als de kippen
bij om het op te knappen. Zo pent
hij neer '- « alles samen genomen,
ook met Hertoginnedal er bij. k a n
men toch niet ontkennen, dat deze regering op Vlaams en op so-,

ciaal-ekonomisch vlak de beste is
die wij ooit hadden ».
De heer D.W. is waarschijnlijk
kort van geheugen. Zijn proza In
de beruchte periode van Hertoginnedal was zeker niet zo vleiend
voor de regering. I n zijn blad v a n
26 juli 63, schreef de heer D . W . :
« Het zag er op een gegeven ogenblik n a a r uit, dat de strijd zou gewonnen worden, w a n t de dreiging
met regeringskrisis deed de B S P
aarzelen. Een laatste duw h a d genoeg geweest om de zege thuis t e
halen. Maar toen kwam plots de
inzinking van Hertoginnedal ».
Die
laatste duw, die
zege,
schijnt de heer D.W. toch de betekenis te wulen geven van de val
van « de beste regering die wij
ooit hadden ». Anders gezegd, die
beste regering aller tijden heeft
ons één van de smadelijkste nederlagen bezorgd.
De logica van de heer D.W. is
moeilijk om volgen.
Ook op het sociaal-ekonomisch
vlak. Minister Spinoy, socialist e n
lid van de regerende ploeg, heeft
tn de K a m e r van Volksvertegenwoordigers op 20 dezer moeten
toegeven, d a t op de 78 produkten,
waarvan de prijs is gestegen, er
53 niet op de lijst van h e t indexcijfer zijn opgenomen. Klaarblijkelijk wordt er met h e t indexcijfer geknoeid. Van de beste sociale
regering die wij ooit h a d d e n : hoe
is dit mogelijk, heer D.W. van de
kristelijke « Gazet van Antwerpen »?
H.B. - Erembodegem.

PROPAGANDA EN
REALITEIT
Mijnheren,
Het artikel dat onder bovenstaande hoofding in « De Volksunie » van 23 mei 1.1. door Mr
Van der Eist werd gepubliceerd,
kan niet genoeg ter lezing worden
aanbevolen a a n al degenen onder
de CVP-ers die nog enig vertrouwen
zouden hebben in
hun
« Vlaamse » leiders.
Het rekwisitoor van Mr Van der
Eist is gewoon verpletterend en
toont op overtuigende wijze de
dramatische en katastrofale
tekortkomingen a a n van de Vlaamse OVP-mandatarissen, op voor
Vlaanderen en het Vlaamse Volk
werkelijk cruciale momenten.
Op striemende wijze rekent hij
af met de laffe houding van de
Vlaamse CVP-verkozenen die, wanneer het er op a a n k o m t inzake
rechtsherstel voor Vlaanderen h u n
woorden in Vlaamse daden om te
zetten, telkens opnieuw jammerlijk door de knieën gaan.
De rake manier waarop Mr Van
der Eist daarbij
de fenomenale
blaaskaak Jos De Saeger in zijn
hemd zet, is in niets overdreven,
wel integendeel. W a n t voor dege-

GRONDEN

n e n die deze (sedert Jaren te Mechelen wonende) Boomenaar kei*.
nen, is h e t allerminst verwondov
lijk d a t deze Baas Ganzendonk blJ
h e t minste politieke tegenbriesje
omver
tuimeïfc. De
potsierlijke
plechtstatigheid, de
opgeblazen
zelfvoldaanheid waarmee deze m a n
zich steeds pleegt voor te doen,
s a m e n m e t zijn holle grootspraafc
zijn inderdaad slechts een scherm
waarachter hij zijn innerlijke leeg.
heid en onbenulligheid en zijn
schrijnend
gebrek a a n
karakter
t r a c h t te verdoezelen voor de biUtenwereld.
Wij hebben ons steeds afgevraagd hoe h e t mogelijk is geweesÈ
d a t deze gewezen Kajotter
en
schrijnwerkersgast
— rad
van
tong, doch geestespolitisch o n g ^
twijfeld een minus h a b e n s — ooit
een rol van enige betekenis heeft
k u n n e n spelen in de Vlaamse CVP.
Wij herinneren ons o.m. nog duidelijk op welke erbarmelijke wijze^
ten tijde van h e t beruchte « Ieder
zijn waarheid » in de Vlaamse
TV, De Saeger zijn BSP- en P W *
tegenspelers van repliek diende :
zonder blikken of blozen — w a t
ook h e t behandelde onderwerp was
— kwam de m a n met steeds dezelfde stereotiepe algemeenheden
voor de dag om zich uit de slag
t e trekken. Zijn bombastische uitspraken, die soms k a n t noch wsJ
i-aakten, bewezen zoimeklaar d a t
hij op verre n a niet was opgewassen tegen bijv. de P W - e r Grootjans.
Het is dan ook zonder meer duidelijk d a t van zulke aarts-slappeling helemaal niets te verwachten
is Inzake Vlaamse verwezenlijkingen : deze bestaan enkel in '8
m a n s verbeelding. Zijn recent politiek verleden heeft trouwens duidelijk voor eenieder aangetoond
dat, voor elk gevecht het « strljdplan » van De Saeger op voorhand
vastligt : bij h e t eerste vijandelijk gebaar slaat hij in paniek o p
de vlucht. Cfr. Hertoginnedal. waar
hij Vlaanderen, het Vlaamse volk
en de Vlaamse volksstrijd een onherroepelijke, ja onherstelbare slag
heeft toegebracht, dan wanneer hlJ
een verpletterende Vlaamse meerderheid achter zich wist zoals M r
Van der Eist terecht aanstipt.
Het is verbijsterend te moeten
vaststellen d a t de m a n toen n i e t
de enig-logische daad heeft gesteld die zich, n a deze smadelijke
vaandelvlucht en dat laffe verraad, opdrong : definitief van h e t
politiek toneel te verdwijnen e n
zich te doen vergeten. Maar j a :
moed, karaktersterkte en logika
behoren nu eenmaal niet tot de
attributen des dikhuidigen
Saegers.
V.D.B. - Boom.
De redaktie d r a a p geen verantwoordeiljkheio voor de mhoud der
gepubliceerde lezersörleven Zr 0 ^
houdt zioö het '•ecm vao senze en
mkortlng voor Over de lezersrubriek wordt geen
briefwisseling
gevoerd.
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E.H CLEEREN
50 l A t R PRIESIER
Z o n d a g 31 mei 1964 vierde E . H . Cleeren te H o e l e d e n zijn j u b i l e u m
v a n 50 jaar priester. E . H . Cleeren is niet alleen e e n edel m e n s e n e e n
h o o g s t a a n d priester, m a a r is v o o r a l b e k e n d als e e n beginselvast V l a a m s
strijder.
D e strijd v o o r h e t recht v a n zijn v o l k s t o n d steeds in h e t b r a n d p u n t
v a n zijn belangstelling. M a a r bij p l a t o n i s c h e belangstelling v a n o p e e n
veilige a f s t a n d bleef h e t niet. Hij is d a a r v o o r al te zeer een m a n die d e
d a a d bij h e t w o o r d e n bij d e o v e r t u i g i n g w e e t te v o e g e n .

, E H. Cleeren werd geboren te Hoef^leden op 23 mei 1888 als tweede oudste in een gezin m e t 7 kinderen.
Reeds in zijn studietijd bleek zijn
helder verstand en zijn scherpe kijk
op leven en wereld. Hij behoorde tot
de meest m a r k a n t e generatie van o n verzettelijke strijders die Vlaanderen heeft gekend. Ook artistiek gevoel was voor E.H. Cleeren een levende werkelijkheid. Hij was naast
de latere Monseigneur Van Nuffel
koorleider aan h e t seminarie te Mechelen.
Onder zijn vrienden of medestudenten die met hem vaak h u n leven
Jang als strijdende
flaminganten
n a u w verbonden bleven, telde hij
o.a. Jozef Simons, Staf Declercq, Rik
Borginon, Borms en Gust Van Cauwelaert.
Op 31 mei 1914 erd hij priester
gewijd. Al dadelijk rreeg hij dus met
de oorlogsperikelen af te rekenen Op
23 november 1914 werd hij tot onderpastoor benoemd te Leuven. Hij organiseerde er talrijke Vlaamse strijdvergaderingen.
Dat zulks niet zonder moeilijkheden bleef, kon de beginselvaste idealist niet ontmoedigen.
Overgeplaatst in november 1917
n a a r Dworp, kwam hij in het vuur
van de taalgrensstrtjd voor Vlaams
B r a b a n t terecht. De tegenkanting
was daar niet minder heftig!
Hij stichtte er zijn « Groote Vlaamsche Bond » en had ook de leidende
h a n d in de grootse maar woelige Sporenviertng van 1929 te Halle.
Hij kwam later als onderpastoor
!n een franskiljonse villawijk te
K a h n t h o u t terecht. E.H. Cleeren
schreef op verzoek van de deken in
h e t parochiaal blad Vlaamse artikels.
Met wat een ergerlijke vervolgingen
in die ttjd nog moest worden afgerekend, blijkt bv. uit het feit d a t E.H.
Cleeren zich bij zijn bisschop zelfs
moest gaan verantwoorden over h e t
feit d a t hij K a h n t h o u t schreef en
niet « C a l m p t h o u t » , zoals h e t «ioy-.
aal » hoorde!
I n 1924 kwam hij als onderpastoor
te Leest terecht. In zijn bloeiende
Davidsfondsafdeling
aldaar mocht
hij zijn vriend Jef Simons verwelkomen bij diens voordracht « Eer
Vlaanderen vergaat ».
Al ontwapenden de sterke franskiljonse tegenstanders nog beslist niet,
toch hield E.H. Cleeren er moedig en
itrots vele vernederingen stand.
In 1936 werd hij overgeplaatst als
pastoor n a a r Boom, waar hij o.a een
kerk heeft gebouwd. Daar heeft hij
ook de moeilijke oorlogsjaren doorgemaakt.
En in oktober 1944 werd hij in de
anti-vlaamse pogrom mee de gevangenis ingesleurd.
Voor E.H Cleeren werd het een tijd
van nog intensere karaktersterking.
Hij heeft hier -ovelen gesteund en
opgebeurd dat hij nog nooit heeft
kimnen betreuren er te zijn geweest.
Na zijn vrijlating zwol de golf van
terreur nog weer eens aan en met
Pinksteren 1945 werd hij geboeid uit
de kerk te Boom weggehaald, omdat
hij gezegd had als priester op de
hoogdag van Pinksteren zijn gemeente niet onvoorbereid in de steek te
kunnen laten. Dan moesten de boeie n er m a a r a a n te pas komen.

Sinds 1953 leeft hij nu als op rust
gesteld pastoor m zijn geboortedorp
Hoeleden. In die voor Vlaamse bewustwording zo stug meegaande —
of liever tegengaande — streek van
Brabant blijft hij het geëerde bindteken tussen de generaties van gisteren en heden De kalme grootheid die
van hem uitgaat, zijn diepe overtuiging en onverbrekelijke trouw, m a ken hem tot een innemend figuur.
Hij ziet duidelijk de Vlaamse noden
en leert ze zijn volk ook duideliik
te zien, zonder dubbelzinnigheid of
veinzerij En hij is een toonbeeirt om
er eerlijk n a a r te handelen. Wat al
tegenkantingen zijn diep en onverwoestbaar idealisme heeft moeten
overwinnen, hij is een ongebroken
grilsaard. En als zijn vrienden op
bezoek komen, wappert de Leeuwevlag! Sinds hil verleden jaar rustig
als de enige priester mee opstapte in
de betoging te Antwerpen — uit diepe overtuiging, heel gewoon en zonder enige aanstelleril deed hil d a t
— weet heel Vlaanderen dat ze ook
noe alle dagen wappert in ziin hart.
Deze stille en bescheiden strijder

voor Vlaanderen weet dat men getuigen moet voor een overtuiging die de
opgang van geheel een volk moet
wekken Ook als men welke straf of
blaam zou moeten trotseren.
Wü feliciteren hem van ganser
harte bil zijn jubileum van 50 jaar
priester. Viiftler zware jaren die begonnen toen Monseigneur Mercier

hem als zovele anderen voorhield d a t
in Vlaanderen een goed priester vooral goed de Franse taal behoorde te
kennen om er in te preken.
E H Cleeren behoort tot degenen
die er met hun leven voor getuigen
dat het niet zo is. Tot degenen die
met hun leven ervoor instaan d a t
Vlaanderen niet vergaat.

AUGUST COOL EN ZUID-AMERIKA
O p z o n d a g 2 4 mei jl. eindigde te Brussel het
d r i e d a a g s C o n g r e s v a n h e t A . C . W . Mijnheer
A u g u s t Cool, voorzitter v a n h e t Christen
S y n d i k a a t , v o e r d e er het w o o r d .
Hij b e t o o g d e o.m. d a t België elk jaar 1 tot
2 % v a n zijn n a t i o n a a l i n k o m e n z o u m o e t e n
a f s t a a n a a n d e a r m e landen van Z u i d - A m e rika, w a a r n o g zeer. achterlijke

toestanden

bestaan.

Men weet nog wel d a t de heer Cool
onlangs (op wiens kosten') een schitterende reis doorheen gans het voornoemd continent heeft gemaakt Die
reis moet toch een resultaat hebben;
dus maar een financiële bijdrage (uit
onze zak) voor de armoede in deze
landen.
Wij weten reeds lang d a t er in
die streken nog verschrikkelijke toestanden bestaan; het is niet de reis
van de heer Cool die het ons heeft
ge'eerd.
Die toestanden zijn trouwens dó,S.r
niet alleen rampzalig.
Indien België dus elk jaar 5 tot 10
miljard (lees maar.goed!) zou moeten afstaan aan Zuid-Amerika. kunnen wij de heer Cool een handje toesteken om ze te helpen vinden. Want
ze uit de staatskas gaan halen, lijkt
redelijkerwijze uitgesloten.
Dries Dequae zit al benepen genoeg.
Wij kunnen daarom de heer Cool
suggereren d a t hij met veel t a m -

tam eens zou voorstellen, de talrijke
cumul-wedden af te schaffen die
sommigen « m het belang van de
werkman » opstrijken
Nemen wij
alleen maar reeds de heer Cool zelf.
Hij IS voorzitter van het ACV, dat elke maand zo ongeveer 40 tot 50 miljoen aan bijdragen ontvangt Hij is
als voorzitter in dienst van dit Verbond en men fluistert dat hij hier de
dikste pree van heel het land zou
hebben.
Bovendien heeft hij nog de tijd
om voor de arbeiders te zetelen in
het ACW, in de sociale scholen te
Leuven en in de BAC, die de spaarkas IS van de werkman. Bovendien
is hij in de leiding van het I n t e r n a tionaal Christelijk Vakverbond. Allemaal voor niets, natuurlijk!
Verder is hij beheerder in verschillende Belgische instellingen, o.a.
m de Dienst voor Opvoering van de
Productiviteit, in het Nationaal Comité voor de Expansie, in de Raad
voor Wetenschapsbeleid en in andere
adviesraden. Dit alles voor een m a -

tige zitpenning (elk ongeveer het
dagloon van een bediende).
Op internationaal vlak zetelt hij
in de Beneluxraad, in de leiding van
de Europese Gemeenschap en van
Euratom, allemaal van die peperdure organismen waar met het geld
gegooid wordt.
En misschien is het volgende nog
het belangrijkste, want
hierover
wordt zorgvuldig gezwegen : hij is
lid van de Regentenraad van de Nationale Bank. Destijds nam André
Renard, tijdens zijn ophefmakende
stakingen, hieruit ontslag.
Toen
fluisterde men dat de^e funktie minstens een half miljoen fr. per jaar werd
betaald.
Wij hebben ons beperkt bij de
mandaten van de heer Cool zelf. Zo
is het ongeveer met al zijn goede
vrienden.
Indien hij dus geld wil vinden voor
Zuid-Amerika. kan hij dat gemakkelijk.
Terloops weze hier aan toegevoegd
dat ongeveer een jaar geleden, op
een ander congres, de heer Cool ook
meende stelling te moeten kiezen ten
opzichte van net federalisme, d a t
toen in volle scherpte in de publieke
opinie werd gesteld. Met treme'o's
in de stem verklaarde de heer Cool
dat hij sidderde, wanneer hij er aan
dacht welke gevaren er voor de a r beiders verbonden zijn aan het uiteenspatten va.n België.
Wil Eullen niet beweren dat de
heer Cool dan aan ziin vele mandaten heeft gedacht, maar zo erg er
naast zullen wij we! niet zijn. In elk
geval : de heer Cool is niet de man
om de onbaatzuchtig strüdende Vlamingen de les te komen lezen.
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aan de inboorlingen

van
VORST (KEMPEN)

BENEUUX

VENDU

Een kras staaltje
van
vlaamshaterij gaven enkele
overhitte M.P.W.-ers ten beste tijdens de herdenking van
de Statengeneraal op de
Brusselse Grote Markt.
Ze riepen o.m. : «Vive la
Belgique », « Vive la France »,
« Benelux vendu » en « A bas
Benelux»... De geschiedenis
is blijkbaar h u n sterkste zijde n i e t !
De beruchte professor Périn
verklaarde dat hij als Luikenaar nooit deel had uitgemaakt van de Statengeneraal.
Wat een meer dan voldoende
reden is om naar De GauUe
over te lopen. Of n a a r de
«Kaiser», onder wie de Luiken aars ten tijde van de
Statengeneraal ressorteerden!

Vorstelijke Kempenaars,

PERSVERKLARING
Wat lees ik daar in de kranten over uw kleine maar lieftallige gemeente ? Is er een kalf met twee koppen geboren ? Werd
tijdens een berbergtwist een vrijer uit bet naburige Veerle neergestoken ? Viel de bliksem in bet strodak van een Kempense
boerderij ? Of heeft de veldwacbter een stroper, voorzien van
licbtbak, in overtreding genomen van artikel zo en zoveel van
het BSW ?
Niets van dat alles ! De naam Vorst rolde via de rotatiepersen
in honderdduizenden exemplaren over het hele land omdat uw
dorp zijn vorstelijke intrede deed in het select gezelschap der
geïndustrialiseerde gemeenten. Wie voortaan nog spreekt van
Vorst (Kempen) zal aan wat anders moeten denken dan aan
heikneuters en bezembinders Hij zal zich voor het (geestes-) oog
moeten roepen het nijver gesnor der machine's in de plaatselijke
industrie
Want ziet : een Nederlander - één dier ijverige mannen die
hun stam omhooggestuwd hebben in de vaart der volk'ren heeft zijn eerst keurende en uiteindelijk goedkeurende ondernemersblik laten rusten op uw vorstelijke gemeente. Aangelokt
door de overvloed van goedkope arbeidskracht, aangewakkerd
door de sirenenzang van bet koraitee voor streekekspansie heeft
hij besloten, een filiale van zijn bedrijf op te richten in uw
midden, op hel grondgebied zelve van Vorst (Kempen).

Na afloop van de betoging
t'' Overijse werd door het
Komitee der Randgemeenten
een verklaring overhandigd
aan de pers, waarin het protest tegen de overheveling
van « La Corniche » bevestigd
werd en tevens een ruimtelijke ordening, die de misdadige franskiljonse grondspekulatie moet beletten, werd
bepleit.
Het Komitee wijst er op dat
de zetelaanpassing op de
lange baan werd geschoven
en gekoppeld aan de grondwetsherziening, die er enkel
op gericht is de Walen te
sussen en de eenheidsstaat te
behouden. Het Komitee bepleit vervolgens nog de oprichting van de universiteit
Antwerpen.
DE JUISTE STEEN

De Vlaamse kranten vertellen het ons met gewettigde trots
en met een grenzeloos vertrouwen in een voor Vlaanderen
lachende toekomst, waarin de fabrieksschoorstenen als een
donker woud aan de einder van de weiden als wiegende zeeén
zullen staan . een Nederlander heeft te Vorst een bedrijf voor de
vervaardiging van herenpantalons opgericht. Aanvankelijk zullen
een twintigtal meisjes hun dagen slijten met het stikken van
broekpolders en -kruisen, het inleggen van (onroestbare) ritssluitingen en het aanzetten van een knoop op de achterzak. Later
zullen dat in het geheel wel 70 (zeventig) meisjes worden, als
weer en wind meewillen en als de nood aan herenpantalons in
den lande nog stijgt.

IN DE JUISTE RUIT
De wachtzaal van het station Overijse had een ruit. En
op die ruit stond onwettig :
Wachtzaal - Salie d'Attente.
Tot vorige zaterdag een
steen des aanstoots die ene
onwettige ruit deed sneuve-

len. Zodat ze nu kan vervanworden door een vensterglas
met opschrift : Wachtzaal.
VOORAANSTAANDEN
IN OVERIJSE
De pers meldde de aanwezigheid van de volksvertegenwoordigers Verbaanderd en
Deconinck, maar zag blijkbaar noch onze Mattheyssens,
noch onze voltallige senaatsfraktie.
Wij zouden aan onze parlementairen willen vragen,
zich in Guldensporenridders
te verkleden, om zeker te zijn
herkend te worden.
PALLIET ERKE
DE NIEUWE
Tot verbazing van sommige
betogers, die meenden dat
«Pallieterke » en «De Nieuwe » uitgesproken vijandig
waren, werden deze beide
weekbladen samen aan de
man gebracht door de « geuniformeerde » Pallieterverkoper. Zijn voorraad van allebei de bladen moest op het
einde wel uitgeput zijn. Wij
hebben niet kunnen vaststellen of de man « De Nieuwe » steeds in de linkerarm
en « Pallieter » in de rechterarm droeg. Wel droeg hij op
zijn pet (dus in het midden)
een speldje van de V.U....
RONDE TAFEL-KOMEDIE
Verleden dinsdag kwam de
Ronde Tafelkonferentie over
de grondwetsherziening bijeen, om de rapporten van de
drie subkommissies te bestuderen.
De heer Kiebooms was in
de « Gazet van Antwerpen »
de dag nadien er als de kippen bij om te verklaren dat
hij « optimistisch » is.
Wat aan de bazis ligt van
het optimistisch vertrouwen
van Kiebooms, is ons een
raadsel. Toch zeker niet het
verslag dat de parlementaire

kronikeur van de < Gazet *•
elders in hetzelfde blad neerpende en waarin deze de door
de Ronde Tafelkonferentie,
goedgekeurde
Kultuurraden
betitelde als «magere kul^
.tuurraden ».
Mager zijn ze inderdaad ï
samenstelling uit partijkreaturen, bevoegdheid zo goed
als geen — zelfs niet de mogelijkheid om de homogen!-'
teit der kultuurgebieden té
waarborgen.
Wat zette «Vlaamse leider*
De Saeger er toe aan, h u n
oprichting als een «grote
verwezenlijking» te betitelen ?
BELACHELIJK INCIDENT
De vergadering van de
Ronde Tafelkonferentie werd
ingezet met een incident, d a t
beter in een vaudeville h a d
thuisgehoord.
De liberaal Lefebvre protesteerde tegen het feit dat
« tegen de afspraken in » het
wetsontwerp over de zetelaanpassing verleden woensdag op de agenda stond van
de Kamerkommissie
voor
Binnenlandse Zaken.
De aanwezige C.V.P.-ers en
B.S.P.-ers hebben onmiddellijk verklaard, dat zulks niet
het minste belang had wanfi
dat de kommissie toch niet
zou vergaderen...
Met dergelijk grof boerenbedrog wil de Vlaamse C.V.P.
dan bij haar kiezers de in-druk verwekken, dat ze iets
doet voor zetelaanpassing nu
dadelijk !

Stumperds !
KORTSTE PEPERNOOT
Wij doen een gooi n a a r de
kortste pepernoot met vol-gende tekst :
«Er bestaat een taalkom-s
missie in het Belgisch leger,
maar zij brengt geen verslag
uit».
Dat is, kort samengevat, de
lange geschiedenis van de
taalwetterij-komedie in ona
leger.

Ik wilde, vorstelijke Kempenaars, mij net oprichten na lezing
van dit opwekkend bericht om telefoonwaarts te snellen en u een
telegram met felicitaties door te bellen, toen mijn aandacht in
dezelfde kranten van dezelfde dag getrokken werd op een ander
bericht, eveneens betreffende een industriële vestiging.
En ik las. Ik las, vorstelijke broekennaaisters, dat in de
Henegouwse gemeente Seneffe een nieuwe fabriek werd geopend,
de Société Beige d'Assemblage Automobile. Een montagefabriek
met een produktievermogen van 10.000 voertuigen per jaar, met
een aanvankelijke personeelsbezetting van 250 man, die stelselmatig en snel zal aangroeien.
Ik las en ik herinnerde mij dat deze fabriek oorspronkelijk te
Temse moest komen, waar vandaan zij weggelokt werd door de
onklopbare voordelen in het kader der rekonversie van de
Borinage. Ik las en ik herinnerde mij de uitspraak van Lowie
Majoor op het A.B.V.V.-kongres december anno 1962 : dat bij en
zijn vriend Spinoy zich zozeer voor Wallonië hadden ingespannen, dat zij zelfs niet hadden geaarzeld, Vlaamse bedrijven naar
de Borinage over te planten.
Ik las en vergeef mij, vorstelijke Kempenaars, ik vergat volkomen mijn voornemen om u een felicitatietelegram te sturen.
Want de twee üerichtjes in de kranten van één en dezelfde dag
leerden me duidelijker dan ooit te voren waar gij en wij aan
toe zijn : wij mogen reeds de knoopsgaten stikken in de Westeuropese herenpantalons.
Schoon, vorstelijk schoon en ontroerend nietwaar, de tedere
zorg die onze regeerders rechtvaardig, gelijkwaardig en evenwichtig uitstrijken over de testgebieden Zuiderkempen en
Borinage ?

ü w dio Genes.

De grens van hel hflachelijke iverd eens ie meer cloor onze Waalse broeders overschreden Tegen het folhlomlisch Ommeganck-'ipeklakel naar aanleiding van de 500e verjaiing van ne '>t'alen Geneiua, kwamen heetgebakerde Luikenaren betogen. Juist alsof Biussel hel in zijn achteihoofd zou halen, « une mamjestalion,
néeilandaise » in te richten '
Ach, pnnbbis doninielijk Luik j
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E E N S EEN A N D E R E KIJK
Ook in ons blad werd voor
een paar weken uiting gegeven aan een in Vlaanderen
algemene
wrevel
omdat
zangfeest en Chiromanifest a t i e op een en dezelfde dag
vielen.
Nu de beide feesten a c h 8ter de rug liggen, willen we
de zaak toch eens in een
toreder verband zien : 25 000
(meestal jonge) mensen op
h e t zangfeest en 65.000 Chiroleden op de Top '64, d a t
m a a k t bijna 100.000.
Honderduizend
Vlaamse
jongeren die op een en dezelfde dag getuigenis aflegden van een gezond idealism e en van onbaatzuchtig
geloof in een schone zaak.
Vandaag kunnen en moeiten vooral de verschillen en
de geschillen ons ergeren.
M a a r voor een verdere t o e komst lijkt ons h e t hoopgevend perspektief der h o n derdduizend toch ook belangrijk!
PROCES

VOER-OORLOG

Verleden
woensdag veri c h e n e n te Tongeren voor de
R e c h t b a n k de verdachten in
de zaak van de Voer-oorlog.
Twee weken geleden hebben
we in ons blad uitvoerig de
feiten behandeld : een groep
Vlaamsgezinden trok
verleden j a a r — n a m a a n d e n l a n ge Waalse terreur — n a a r de
Voerstreek om er een kalke n plaktocht te houden. Zij
s t u i t t e n er op georganiseerde
wallingantische terreur en
moesten zich in noodweer
verdedigen.
De zitting van verleden
woensdag te Tongeren verJlep op vlotte wijze. De

rechtbank gaf blijk van méér
wijsheid en zin voor humor
dan de wallingantische getuigen ten laste. De volgende zitting in deze zaak gaat
door begin september.
We vogen deze zaak a a n dachtig en zijn uiterst benieuwd om te weten of het
hier in België een strafbaar
feit is, zich te verdedigen t e gen Waalse terreur- en knokploegen.

VURIGE S T E D E
En steeds m a a r komt ons
opwekkend en hartverheffend
nieuws van uit Luik verblijden ! Het verbaast ons oprecht d a t de Belgische k r a n ten nog geen vaste «Luikse
kroniek » hebben...
Na de ophefmakende
beschuldigingen van de Luikse
kristen-demokraten tegen de
officiële, reaktionaire Luikse
C.V.P., kwamen n u ook p r o testen van de jongeren die
zich bij de poll voorbijgestreefd voelen.
Gelijk bij een goed vuurwerk op een dorpskermis
moest dus nog « d e koffer
m e t alles in » de Luikse pollperijkelen
komen besluiten.
Inderdaad : de koffer is ontploft.
Knoeierij en bedrog bij de
poll-verrichtingen zijn zowat
de zwakste
beschuldigingen
die de ene Luikse C.V.P.-er
de andere in het gelaat
slingert.
De poll zal h e r d a a n worden.
Wedden d a t daarbij alles in
orde komt. De « certitudes »
van verschillende strekking
zullen daarvoor wel zorgen en
de partijleiding en de H.
Geest doen de rest.

« Week der Volksunie » : de kolportageploeg van het arr. Aalst, die verleden zondag te Denderleeuw 589
nummers verkocht, 3 abonnementen maakte en daarbij nog enkele honderden F steun ontving.
Er is een flinke verhandeling te schrijven over : « kristel! jke naastenliefde in de
Luikse C.V.P.».

VOORZICHTIG T
Men moet zéér voorzichtig
zijn bij h e t beoordelen van
de geïnspireerde berichtgeving die in de bladen
verschijnt over het probleem der
universiteiten.
Dat voorzichtigheid gebo-

ONBEHOLPEN MISLEIDING
Om de Vlamingen de onaanvaardbare
bepalingen van de jongste taalwetten te
doen slikken, hebben de CV.P.- en socialistische supporters van die wetten verwezen o.a. naar de bepalingen die van
Brussel-Hoofdstad een perjekt
tweetalige
stad gingen maken, met volledige gelijkheid voor franstaligen en nederlandstaligen.
Zelfs de onvermoeibare
Eerste-Minister
vond tussen al zijn drukke staatszaken nog
de lijd om persoonlijk en ongevraagd de
radio- en T.V -bezitters met deze mededeling op te beuren.
Een maatregel die daartoe sterk zou bijdragen, was de verplichting
Frans of
Nederlands als tweede taal in de scholen
van Brussel-Hoofdstad te doen aanleren.
En dat hel ditmaal ernst was, zo betoogden de supporters, werd bewezen door de
aanstelling van een vice-gouverneur.
Deze ambtenaar kreeg tot opdracht te
waken over de toepassing van de taalwetten
in bestuurszaken en onderwijs (K.B 13.
1.64). Hij moest ambtshalve maatregelen
voorstellen waardoor de kennis van het
trans en het Nederlands zou worden bevorderd (art. 6 wet S.8.63) De vice-gouverneur
diende er voor te zorgen dat de kinderen
f rans of Nederlands als tweede taal zouden
aanleren. Dat is een « nationale en sociale
noodzaak », had oud-minister Larock, ontwerper van de taalwetten, verheven gezegd
ïn de commissie. Konsekwentie is niet de
sterkste kant van deze verfijnde, Vi'aalse
Mocialistische geest, want hij liet zijn zoon
ids tweede taal... Duits leren.
En wat deed de vice-gouverneur ? Hij
Jkoos voor zijn dochter hel Frans alt voer-

taal en het Duits als tweede taal Om de
wet, die hij door anderen moet doen naleven, te omzeilen, plaatste hij zijn dochter
in een Europese school, die buiten de toepassing van de wel valt.
Over dit schandaal in de Kamer door
ondergetekende
ondervraagd,
antwoordde
Minister Gilson, onder wiens gezag de
vice-goeverneur staat, dat deze zaak tot de
bevoegdheid behoort van de beide ministers
van Nationale Opvoeding, aan wie hij ze
had overgemaakt
Steller dezes diende een interpellatie
in tot Minister Gilson en de beide ministers van Nationale Opvoeding, de heren
Janne en I an Elslande.
Minister Gilson verdraaide in zijn antwoord enkele van onze uitspraken, maar
verwees voor de grond van de zaak naar de
beide minisiers van Nationale Opvoeding
die alleen bevoegd zijn
Hoewel de interpellatie regelmatig op de
agenda stond, waren de Ministers Janne en
Van Elslande afwezig Geen van beide kon
« onmogelijk » enige lijd gemist worden in
de Senaat, waar hun begroting werd
besproken Hoe belachelijk dat smoesje was,
bleek uit een onverwacht incident. Tijdens
de interpellatie bleek het dat de Kamer niet
in aantal was en dat bijgevolg de vergadering diende geschorst. De onmisbare heer
Van Elslande werd uit de Senaat ter hulp
geroepen en hij kwam, tijdens de interpellatie, het aantal aanwezigen met een eenheid verhogen. Vóór ik echter terug op de
tribune kon komen voor het wederwoord,
w(u de onmisbare heer Van Elslande weer
terug verdwenen..

den is blijkt o.m. uit het feit
dat h e t standpunt van de
Leuvense rector Mgr Descamps (tussen haakjes : t e gen alle beloften in nog altijd dé Waalse grote baas te
Leuven) mijlen ver ligt van
dat van het episcopaat. Of
nog : d a t een kwestie zoals
het oprichten van een wetenschappelijk
UNESCO-organisme in België in de wereld
der gespecialiseerde academici zoveel herrie kan veroorzaken, dat daardoor fron-

ten ontstaan niet langs de
lijnen van het gezond verstand en de rede, maar langs
die van de gekrenkte eigenwaan.
Ons lijkt een standpunt als
dat van prof. De Somer in
«De Standaard » van 2 juni
gezond en redelijk. Dat prof.
De Somer met zijn intervieuw in een dagblad terecht
kwam, schijnt er op te wijzen dat zijn stem elders (metname te Leuven) niet gehoord wordt...

grondig immoreel, anderen tot handelingen
te verplichten waaraan men zich onttrekt.
In een normaal land zou deze ambtenaar,
wanneer het hem aan zelfrespect mangelde
ontslag in te dienen, reeds lang door de
bevoegde instantie zijn ontslagen.
In deze gezegende unitaire staat wordt
een wetssaboteur beschermd door een stelletje ministers die er moeten over waken
dat de wetten worden uitgevoerd. Hier
wordt een man die de wet omzeilt, door de
wetgever in bescherming genomen. Niemand, buiten de collega s van de eigen
groep, heeft ons in die interpellatie gesteund en onze motie werd met klank verworpen. Geen enkele Vlaamse C.V.P.-er
Hoewel de vraag aan de beide bevoegde
bracht dat greintje moed op En dan noemministers werd gesteld, heeft alleen Minisde de kostelijke heer De Saeger broodnuchter Janne geantwoord. Minister Van Elster de Vlaamse CV P. de voorhoede van de
lande die de interpellatie ontvluchtte, heeft
Vlaamse Beweging Onder de neus van de
nu ook de vragen niet durven beantwoorheld van Hertoginnedal en zijn voltallige
den. En deze flamingant legt bij officiële
voorhoede omzeilt een onbeschaamde viceplechtigheden
stoutmoedige
verklaringen
goeverneur die wetsbepalingen, welke de
af die daveren van vlaamsgezindheid. Hij
Vlaamse C.V.P-ers als veroveringen vooris een leeuw met een hazenhart, wiens enig
stellen,
zonder dat aanvoerder en voorhoede
verdedigingsmiddel de vlucht is.
durven piepen. Deze dames en heren verEn wat antwoordde Minister Janne op die gissen zich grondig wanneer zij menen dat
i punten 'I Hij antwoordde op punt 1 dat hun Vlaamse hansworsterij het nog rat
de school die de dochter van de vice-goedoen bij de volgende verkiezingen.
verneur bezoekt, een internationale school
De Vlaamse socialisten gedragen zich zo
is die niet onder de toepassing valt van de mogelijk nog onwaardiger. Zij zijn de
wet. Dal was alles wat Minister Janne,
lawaaierige verdedigers van deze wetssabodie men tot de top van de socialistische
teur, wiens kandidatuur zij voordroegen
intelligentsia rekent, op de vier punten na
hoewel hij aan de klerikale Leuvense uniruim 6 weken samen met zijn cabinet en
versiteit in de Franse kastetaal studeerde
adminislratie aan antwoorden kon bijeen en nadien een vertegenwoordiger werd van
denken. Op de andere vragen werd zelfs
het « kastegerecht » zoals zij de magistramet geen teller geantwoord.
tuur noemen wanneer zij wegens smaad
Het was onbeholpen geleuier naast de
worden veroordeeld Ze dulden niet alleen
vraag Hel is van generlei belang te weten dit schandaal, ze verdedigen het.
hoe de vice-gouverneur de wet omzeilt.
De gehele taalwetlerij is een grote foppeHet is om hel even of het gebeurt in een
rij, zoals wij op de Kamerlribune zegden.
internationale school of een school in een
Ook op sociaal-economisch gebied worden
eentalige streek, of nog op een andere
de Vlamingen geringeloord. Denken wij
manier B'langiijk is te weten dat hij de
o a. maar aan de « lijdensweg van de
wet omzeilt, die hij voor anderen moet toeZuider-Kempen » en aan de E.S.
passen Dat hij het behendig deed, bewijst
Alleen wanneer Vlaanderen zelf zijn eigen
zijn geslepenheid en zijn afkeer voor de
gezagsorganen zal in handen hebben, zal
wet. Het bewijst zijn volkomen gemis aan
al die narigheid ophouden. Dan pas zal de
loyauteit, wat voor een ambtenaar onduldvolle sociaal-economische en kulturele opbaar is.
gang kunnen beginnen.
Deze man heeft elk moreel gezag ver'R. Maltheyssens.
beurd om de wet te doen naleven. Hel i*
In een nieuwe parlementaire vraag over
4 punten aan de beide Ministers van
Nationale Opvoeding, heb ik gevraagd of
het Duits als tweede taal niet in strijd is
met de wet die de vice-goeverneur door
anderen moet doen naleven. Verder : of zijn
houding niet in strijd is met zijn opdracht,
de kennis van het Frans en het Nederlands
in Brussel-Hoofdstad te bevorderen. Vervolgens : of de vice-goeverneur zich niet
onttrekt aan de « nationale en sociale noodzaak » de beide landstalen te laten aanleren
Ten slotte : of de houding van de vicegoeverneur niet in strijd is met de voorgegeven taalpolitiek van de regering.
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WESTFLAMANDE
In de «Libre» gelezen :
r« A Bruges : trois intercommunales westflamandes ». Zoals bekend heeft het Franse
bijvoeglijk naamwoord «westflamandes » betrekking op de
menapische provincie «Westflandre». Die naast de provincie « Oostflandre » ligt.

KONINGIN
ELISABETH WEDSTRIJD
Eens te meer heeft het
franskiljons
rapalje
der
hoofdstad zijn h a a t tegen al
wat Nederlands is kunnen
tonen.
Toen, In aanwezigheid van
koningin Elisabeth, de uitslag
van de pianowedstrijd op'30
mei werd bekend gemaakt in
h e t Nederlands nadat dit gebeurd was in het Frans, ging
een gejoel op in de zaal.
Het « selekte » publiek liet
zich niet afschrikken door de
aanwezigheid van een koningin om aan Vlaamshaterij te
doen.
Trouwens, was het niet een
koningin die ooit verklaarde :
«Après la guerre on saura
mater les Flamands » - « Na
de oorlog krijgen we die Vlamingen wel klein » ?

POLL-MISERIES
TE

CHARLEROI

Na de heftige k o n f l i k t e n
t u s s e n C.V.P. en A.C.W. t e
Luik, k e n d e ook Charleroi een
i n c i d e n t r i j k e poll voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen.

Na-4fi.,wteiS|U,.5&aa«4«JMB^

hebben de C.V.P.-bestuursleden in de grootste verwarring
mekaar uitgemaakt voor het
rot van de straat. Door sommige propagandisten zouden
op voorhand
stembulletlns
klaargemaakt zijn...
Ten einde uit de impasse
te geraken, vond men er niets
beters op dan de poll ongeldig te verklaren ! Drie betwiste kandidaturen werden
opnieuw ter stemming gelegd
op een volgende vergadering
en dan
toch
uileindelijk
goedgekeurd met alle 17 aanwezige stemmen (wat een
h o o p l ) . De naam van één
dier kandidaten ? 't Kint, hoe
bestaat het !

DUIT IN HÉT ZAKJE
H e t « N a t i o n a a l AÏrtiekom i t e e - ( h e t b e r u c h t e NAKCAN d a t destijds zeer v e r -

vee'd z a t m e t h e t s p r i n g e n d
arsenaal
van
superpatriot
S t a s s a r t ) h e e f t ook zijn d u i t
m h e t zakje g e d a a n inzake
de g r o n d w e t s h e r z i e n i n g .
H e t NAK wil r e g e l r e c h t
t e r u g n a a r h e t tijdperk v a n
Jan - met - het - houten
been, a n n o 1830; h e t k a n
hoogstens
aanvaarden dat
a a n de g r o n d w e t
geprutst
w o r d t om h a a r u n i t a i r e en
oorspronkelijke strekking te
h e r s t e l l e n en t e v e r s t e r k e n .
Het komt vanzelfsprekend
op voor de l i b e r t e i t v a n de
p e e r d e f a m i l i e en voor de l i b e r t e i t v a n h e t onderwijs.
H e t NAK wil ook een Belgische n a t i o n a l e , u n i t a i r e k u l tuurraad.
Hoeveel de b l a - b l a v a n d e ze l a t e m i d d e l e e u w e r s n o g
w a a r d is, w o r d t
duidelijk
a a n g e t o o n d door de l i c h t
i r o n i s e r e n d e t o o n — of h e t
volkomen
stilzwijgen
—
waarmee
bijna
heel
de
V l a a m s e p e r s deze
standp u n t e n heeft begroet.
Alvast één s o o r t di« p o l i tiek a f g e d a a n h e e f t : de
franskiljonse m u m m i e ' s m
Vlaanderen.
Op onze r e d a k t i e
hebben
we een r o n d s c h r i j v e n liggen
van de heei- P e m o t , die n a m e n s h e t N.A.K. op een p e r s de p r o g r a m m a voorlas. D i t
r o n d s c h r i j v e n — een p r o p a g a n d a t e k s t voor h e t b e r u c h te « Institut d e Gand » krioelt v a n fouten zowel i n de
N e d e r l a n d s e als m de F r a n s e
tekst !

EIERENMARKT
Morgen z o n d a g g a a n >de
V l a a m s e b o e r e n en p l u i m veehouders t e Tielt b e t o g e n
t e g e n de i n e e n s t o r t i n g v a n
d e e i e r e n m a r k t . Ze g a a n d a t
doen op simpatieke, moderne manier,
o.m
door h e t
g r a t i s u i t d e l e n v a n eieren.
Voor de r a m p z a l i g e i n e e n s t o r t i n g v a n de e i e r e n m a r k t
is i n de e e r s t e p l a a t s d e r e g e r i n g v e r a n t w o o r d e l i j k : zij
trof geen a f d o e n d e m a a t r e gelen om de invoer v a n eieren uit Duitsland
(en P o len?) a a n dTimpifngprijaen

•St»-"*!
^

Een panr wehen tjclffim hrcrchten icc cm fvi« vin hel VPCJ aver .f/e
liiilicl lussen llMtnat-'IJe'lTidonh : een wra'kkc schuil zondei enige
bescliulfin^ t-n zonéei 'Kilighcielainrvchtil<^ge•ll, etiigelijhs i'ervoerunddi'l
voor lttUo!X i>enüelmi>i>èéers.
Verder vat} &e flvjrel is Ivei niet brier Rr f ulo Idei hoven lounl liel teer
tassen Viel en Hingene-Win^-om.
De Itiipel clu^iL nuiueliji dooi l laaiid(.i c/t.

tegen te gaan. Zij verstopt
zich achter de E.E.G.-overeenkomsten, ook wanneer de
E E G - kommissie in gebreke blijft. Zij beschikt nochtans over de middelen om de
oneer'ijke konkurrentie aan
dumpmgprijzen af te schaffen.

Maar waarom zou zïj z i ^
druk maken? De pluimveehouders zijn toch meestal
Vlamingen en de eiermarkten liggen in Vlaanderen!
En de « Boerenbond »? De
« Boerenbond s> vertelt straffe p r a a t m a a r weigert, de
minister van Landbouw voor
zijn verantwoordelijkheid te
stellen met h e t enige middel
d a t telt : aanpassing der
dumpingprijzen tot a a n de
sluisprijs door een speciale
subsidie.
Of zijn
de kippenboeren
die subsidie niet waard?

MGR VAN P E T H E G E M
Met de benoeming
van
Mgr. Van Peteghem tot bis-

OUDE WIJN
IN
NIEUWE
VATEN
Als we ons nog goed herinneren uit onze
bijbelle/.ing, '/.•egt Kristus ergens dat geen
nieuwe wijn in oude vaten mag worden
gedaan. Over oude wijn in nieuwe vaten wordt
niets gezegd.
Niemand zal er inderdaad aan denken in
onze tijd, waar (ie reklame of de handige verpakking veel erzatz aan de man kan brengen,
het beste produkt onverkocht te laten omdat
het aog w<n-dt aangeboden zoals in grootmoeders tijd.
Deze (manke?) vergelijking hebben we
genomen om het probleem te stellen dat we
vandaag willen behandelen. Het is een gemeenplaats geworden, te zeggen dat de Vlaamse
Beweging in baar huidige verschijningsvorm,
in liet gebruik van bepaalde woorden anders
lijkt te zijn dan voor de oorlog. Sommige
ouderen vrezen daardoor dat de nationale
waarden, h«t veroveren van het Vlaamse zelfbestuur, het baas zijn in eigen huis, bet
veroveren van de « volkse staat » - al vertrouwde -woorden die voor hen het wezenlijke
van de strij^i aantonen - dat die in het gedrang
komen of t e "weinig worden beklemtoond.
Anderzijds is het bij bepaalde jongeren zowat
een modegril geworden, met gefronst voorhoofd in het debat te werpen ; « Maar is de
Yo'lksnnie wel sociaal genoeg ? ».
Wira Jorissen, onze algemene sekretaris, zegt
dat SOTO'S m«t een moeilijk woord : namelijk
dat d* Vlaamse beweging voor de oorlog
deductief wa« en na de oorlog meer inductief.
Een woordje uitleg : deductief wil eenvoudig
/eggen dat n>en van een algemene regel vertrekkend gaat toepassingen maken in bepaalde
gevallen. « Het zelfbeschikkingsrecht der kleine
volkeren », « ontvoogding der volkeren », de
grote leuzen van na de eerste wereldoorlog,
hebben toen de Vlaamse beweging gedragen.
Met goed gevolg ; men het zich niet langer
afvangen met halve oplossingetjes die geen stap
vooruit waren in de richting van de beginselen.
Met tiet nadeel soms dat men niet genoeg
weerklank vond bij een volk als het onze dat
door eeuwen voorgeschiedenis geleerd had
« ik zorg voor mijn eigen persoontje » en al te
weinig « algemeen belang is mijn belang ».
Xadeel soms ook d i t men te weinig oog had
voor de problemen van iedere dag die voor de
mensen dikwijls de meest tastbare zijn. Niet
iedereen kan nu eenmaal in het maquis gaan
of een heilige zijn.
Na de oorlog ging het anders. De antiVlaamse krachten in het land hadden jarenlang alles verdacht gemaakt wat naar het
Vlaams-nationalisme zweemde. Zij ti'achtten de
jeugd vol te proppen met hun verdachtmakingen. En toch is die jeugd vanuit, de andere weg
terug tot de volksnationale beginselen gekomen. Men had haar na het schijnbaar faljiet
van vele « -ismen » geleerd : « zorg nog alleen
voor uzelf s>. Het gevaar daarvan is inderdaad
dat velen dit letterlijk gingen opvolgen, met de
gekende gevolgen van de gcblazeerde nieu\^e
rijke in « villa-laat-me-gerust »,

«chc^ van Gent h 'er eéS
einde gekomen aan de lan©«
durige •vrakature aan de topf
van het Oostvlaamse bisdom.
Mgr. Van Pethegem staafi
te boek als « voorzichtig
Vlaamsgezind ». Wie hem
kennen, loven in hem voorall
de bereidheid tot het gesprek
ook met andersdenkenden,
d* gave van het kunnen luisteren, de openheid in de dialoog. Hij wordt — mede en
vooral om die eigenschappen'
— geloofd als een wijs en
verstandig man.
Mogen deze positieve el-i
genschappen steeds de houding van de nieuwe bisschop t.o.v. de Vlaamse beweging bepalen.

Vele andere jonge Vlamingen en steeds meer
en meer in wie opnieuw de eeuwdge rechtvaardigheidsdrang voortleeft,
zochten
bredere
wegen dan de spoedig plat gelopen paadjes
van het beperkt eigenbelang. Zij hebben opnieuw vastgesteld dat hun eigen persoonlijke
belangen en toekomst onverbrekelijk verbonden zijn met de opgang en de ontvoogding van
het volk waartoe zij behoren, het Vlaamse
volk, het Zuid-Nederlandse volk. Zij hebben
terug moeten zoeken over de verschillende
struikelstenen, de verschillende problemen die
zij op hun weg ontmoetten en zijn terug beland
bij het zelfde beginsel. Dit volk zal zich maar
vrij kunnen bewegen én sociaal én kultureel
én geestelijk als het als volk baas zal zijn i n
eigen huis, zich zelf zal regeren zonder
vreemde inmenging. Maar ook iets anders hebben zij geleerd op die lange weg van zoeken,
twijfelen en studeren. Dat dit volk maar vrij
zal zijn als de greep van het groot-kapitaal,
de « 200 grandes families » in België zal losgewerkt zijn. Vandaar die binding in het streven
naar volledige ontvoogding, die we in de huidige Vlaamse beweging vaststellen : zelfbestuur
door federalisme en door ekonoraische demokratie. Vlaanderen zal zijn lot maar s»if
bepalen als het én politiek én ekonomisch baas
zal zijn in eigen huis.
Is dit in feite wel nieuw ? Neen, het 'w«rdt
alleen nu wat sterker beklemtoond dan voor de
oorlog omwille van dit anders benaderen van
onze zelfstandigheidsstrijd. Reeds in 1930
schreef volksvertegenwoordiger Ward Hermans dat het Vlaams-nationalisme ongenadig
moest ten strijde trekken tegen « de ploutocraüe, het groot-kapitaal ». Ln bredere kringen
zijn die gedachten gemeengoed geworden.
Paus Joannes XXIH sprak zich ook resoluut uit
voor de « socialisatie », het onder gemeenschapskontrole brengen van die goederen, die
werkelijk het leven van de hele gemeenschap
beïnvloeden.
Is die weg beter, slechter ? Hij is eigentijds
nu, zoals die andere eigentijds was toen. Een
groot voordeel ervan werd reeds bij de vorige
verkiezingen duidelijk aangetoond. Met koude
onweerlegbare cijfers, met harde uit het volle
leven gegrepen feiten werd de verkiezingskampagne van de Volksunie gevoeixl. Lagen werden
reeds toen bereikt die, a a a r het zeggen van
een Liers A.CW.-voorman met vele jaren
Vlaamse en sociale ondervinding, voor de oorlog praktisch onbereikbaar waren voor het
ideeëngoed \an het Vlaams-nationalisme,
Zijn daar gevaren aan verbonden ? Ja, als
het zou leiden tot wat een jong socialist mij
eens zegde ; « Federalisme zonder ekonomische
struktuurhervormingen interesseert mij niet ».
Daar is geen gevaar voor in de Volksunie,
die de blijvende waarde van de Vlaamse zelfstandigheid als middel tot de nationale ontvoogding van dit volk als haar essentiële taak
ziet, maar langs en ook tot de volledige
sociale ontvoogding van dit volk.
Of bepaalde uiterlijke vormen dan soms verschillen, heeft weinig belang, of de enen de
voorkeur zullen geven aan een bierfeest met
volksbal of de anderen aan een jubelzangfeest
op het ogenblik dat eindelijk zal bereikt worden wat Wies Moens reeds vijftig jaar geleden
zong :
« En rijst het hais van Vlaanderen
in opene luchten vrij
Wij zullen de tinnen kronen
met eeuwige bloeiende mei ».
Wat mij betreft, ik zal én graag meezingen
én graag meedrinken, maar daarvoor is één
ding noodzukeljk : dat wij op een snelle eigentijdse niRnier bet blijvende, grote doel eindelijk
veroveren,
Walter Luyten.
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VLAANDEREN IN
HET VERWEER
! n enlcele vorige afleveringen h e b b e n w e s t a p voor s t a p de geschiedenis v a n 15 j a a r strijd t e g e n de talentelling v a n 1947, tegen h a a r v e r v a l s i n g e n en b e d r o g e n d e k o n s e k w e n t i e s d a a r v a n gevolgd.
D e strijd t e g e n d e talentelling v a n 1947 en h a a r rezultaten gleed einde
d e r vijftiger j a r e n over in de strijd tegen een n i e u w e talentelling, die
i n 1960 m o e s t w o r d e n g e h o u d e n .
A a n d e z e faze in de strijd is o n z e o n d e r s t a a n d e aflevering gewijd.

Ter gelegenheid van de bespreking
van de begroting van ekonomische
zaken, waarop een krediet voorkwam
van 49 mij oen fr. voor het houden
van een algemene volkstelling, verklaarde minister Van der Schueren
In de senaat op 24 februari 1959 dat
de regering besloten had de tienjaarlijkse volkstelling te houden op 1 j a nuari 1960.
Wat de talentellmg betreft, hadden
een beperkt ministerieel komitee alsook een kommissie van hoge a m b t e naren (de kommissie Vossen) zich
met de kwestie bezig gehouden. Daar
de meningen uiteenliepen over het
antwoord op de vraag of de regering
wettelijk verplicht was een talentelling te houden had de regering besKst het advies te vragen van de
Raad van State. Men hoeft niet te
vragen hoe het advies van de Raad
van State luidde!

De discussies bleven maanden
aanslepen tot wanneer de minister
van binnenlandse zaken, de heer Lefèbvre, bij schrijven van 2 februari
1960 aan de kommissie uitdrukkelijk
opdracht gaf de talentelling voor te
bereiden. De Vlaamse leden van de
kommissie — de professoren Haesaert,
Plouvier, Van de Weyer, Van Mechelen en de heer L. Charels — gaven

Het werd een erbarmelijke en beschamende vertoning. In zijn gebrekkig Nederlands hield de interpellant
een verwarde uiteenzetting over het
Vlaams standpunt ten overstaan van
een nieuwe talentelling en vroeg aan
de regering een geruststellende verklaring De eerste minister antwoordde hem, ingekleed met veel omhaal
van woorden, dat een algemene telling zou gehouden worden : «Ik verklaar uitdrukkelijk : de regering zal
er voor zorgen dat de tienjaarhjkse
telling van 1960 wordt gehouden».
Hij voegde er aan toe — en dat was
toch wel beslissend — dat de regering
zich wettelijk verplicht achtte terzelfdertijd ook een talentelling te
houden.

de vertrouwensmotie en dus voor het
standpunt van de regering dat een
talentellmg moest gehouden worden.
Het was eens te meer een beschamende vertoning waaruit duidelijk
bleek dat de Vlaamse C.V.P.-ers komedie speelden, dat de interpellatie
Verroken alleen bestemd was voor de

ONTGOOCHELEND
De kommissie Basyn zou echter
onderzoeken hoe deze talentellmg
best zou georganizeerd worden en de
regering onderzocht het probleem
van de Vlaams-Waalse verhoudingen
met het oog op een globale en voor
iedereen aanvaardbare oplossing,..
Zoals de heer Van den Daele vaststelde, was het antwoord van de regering bizonder ontgoochelend : « De
laatste verklaring die de eerste minister aflegde over de talentellmg
doet voor de Vlamingen de deur dicht.
Tot hiertoe had de regering nog niet
gezegd dat de talentelling wèl zal
doorgaan. Nu heeft ze dat wel gezegd Wie deze verklaring goedkeurt
moet een talen telling aanvaarden ».

Ihivieusart
Yl&amhe openbare opinie, doch dat
zij in de grond de regering steunden
in haar politiek, minstens dat zij de
moed misten konsekwent te zijn !
De weerslag van dit incident was
enorm en ongetwijfeld van aard om

STRIJD TEGEN DE TALENTELLING

INTERPELLATIE DUViEUSART
Op 26 mei 1959 interpelleerde de
Waalse C.VP.-senator en gewezen
eerste minister Duvieusart over de
talentelling en de minister van binnenlandse zaken antwoordde dat de
regermg van mening was dat een
talentelling moest gehouden worden.
De regenng zou echter een nieuwe
kommissie, een Kommissie bestaande
uit sociologen, statistici en taalkundige
oprichten om te onderzoeken
hoe een < objectieve » talen telling
kon georganiseerd worden.
Eerste-minister Eyskens
sprong
zijn minister van binnenlandse zaken
ter hulp en draalde rond de pot met
nietszeggende gemeenplaatsen over
de wenselijkheid een oplossing te geven aan de taalproblemen
A's woordvoerder van de Vlaamse
C V P -ers verklaarde senator Sledsens dat de Vlaamse CV P. niet tegen een objectieve talentelling gekant
was, wat de eerste minister toeliet
te zeggen dat -niemand in de loop van
het debat zich uitgesproken had tegen bet houden van een talentelling!
Dan wanneer de Vlaamse verenigingen zich hardnekkig tegen een
nieuwe talentelling verzetten en een
objectieve talentelling
onmogelijk
geacht werd, speelde de woordvoerder
van de Vlaamse C.V.P.-ers het klaar
een zo dubbelzinnige verklaring af te
leggen dat de eerste minister, de heer
Evskens, kon verklaren dat in de sen a a t niemand tegen een talentelling
gekant was !
DE KOMMISSIE BASYN
Ingevolge de mterpellatie Duvieusart werd een nieuwe kommissie in
het leven geroepen, de kommissie
Basyn. In de schoot van deze kommissie verdedigden de meeste Vlaamse
leden het standpunt, dat een objectieve talentelling onmogelijk was zolang er aan de uitslag van de telling
wettelijke gevolgen verbonden waren-

allen onslag op één n a — prof. Willem Pee — als protest en weigerden
h u n medewerking te verlenen aan het
voorbereiden van een talentellmg. Zij
werden door de Vlaamse politieke
mandatarissen van de traditionele
partijen niet gesteund en — toppunt
— de kommissie zette haar werkzaamheden voort alhoewel er slechts
één Vlaams lid meer was tegenover
zeven Walen of Franstalige Brusselaars.
D E INTERPELLATIE VERROKEN
Ondertussen had volksvertegenwoordiger J a n Verroken in de Kamer
op 8 december 1959 een interpellatie
gehouden « naar aanleiding van de
tijdens het verlof gedane ministeriele uitspraken inzake taal- en taaltellingspolitiek ».

MOT»E VAN DER ELST
Volksvertegenwooidiger F. Van der
Eist, enige gekozene van de Volksunie in de Kamer, die reeds herhaaldelijk het Vlaams standpunt verdedigd had en de talentellmg bestreden, nam thans het initiatief een
motie in te dienen als besluit van de
interpellatie Verroken. In deze motie
werd eenvoudig voorgesteld, geen talentellmg te houden De fraktie-leider van de C.V.P., du Bus de Warnaffe, diende een vertrouwensmotie
in, waardoor de politiek van de regering goedgekeurd werd.
Dank zij de steun van de socialisten kon volksvertegenwoordiger Van
der Eist een naamstemming bekomen
en toen beleefde men, n a veel geharrewar en talrijke incidenten, dat al
de Vlaamse C.V.P.-ers stemden voor

De regering Eyskem,

vele Vlamingen de ogen te openen.
Het was een waarschuwing en een
aansporing om de agitatie tegen de
talentelling voort te zetten.
STIJGENDE BEROERING
Gedurende gans het jaar 1960 zou
deze Vlaamse agiatie gevoerd worden
in stijgende lijn. Van beslissend belang is het geweest dat de Vlaamse
burgemeesters en de Vlaamse gemeentebesturen er bij betrokken
werden. Wij zagen reeds hoe de kommissie Basyn opdracht kreeg, de t a lentelling voer te bereiden Het ontslag van de Vlaamse leden bleef zonder enig resutaat. De formulieren
met de vragen werden opgesteld. Dat
alles gebeurde zonder dat de Vlaamse politieke mandatarissen van de
C.V.P. (de B.S.P. stond in de oppositie) iets deden om de talentelling te
verhinderen.
Weliswaar werd op het C.V.P.-partijkongres te Charleroi op 6 maart
1960. na hartstochtelijke
debatten,
een « talencompromis » goedgekeurd,
het eerste, waarop er nog andere
zouden volgen ! Dit bleef zonder gevolgen wat de regeringspolltiek betreft
Beslissend was het verzet van de
Vlaamse burgemeesters en gemeentebesturen die weigerden hun medewerking te verlenen aan een talenteUing.
Het is voor dit verzet dat de regering uiteindelijk en voorlopig gezwicht is.
u p 7 december 1960 werd in de sen a a t een wetsontwerp ingediend door
de regering om de telling, die op 31
december 1960 moest gehouden wor'den te verdaeen.
Opnieuw werd een « nationa'e commissie » opgericht om een oplossing
te zoeken voor de talenvraagstukken
in verband met de volkstelling.
^vervolg op blz. 10)
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W i j s t o n d e n o p o u d e ziltige s t e n e n vol d o n k e r g r o e n m o s , terwijl vlak
n a a s t ons een half-opengedraaid sluisdeurtje spierwit w a t e r n a a r b e n e d e n liet gulpen. H e t grote m o l e n r a d , dat g e p r a n g d zat tegen het hoge
iijf v a n h e t m o l e n h u i s , s t o n d w e r k e l o o s en m o e uit te r u s t e n , terwijl
b e d a a r d e w a t e r d r u p p e l s n o g hier e n daar v a n d e s p a k e n tikten. D e
iiete m i d d a g hing over het Z w a l m l a n d : geen m e n s b e w o o g in deze
aa^tsvaderlijke rust. H e e l ver klonk de r o e p v a n een k o e k o e k en ergens
i n het z a n d v a n een k a r k o t prevelde een kieken een m i d d a g g e b e d m e t
l a n g z a m e , p e i n z e n d e geluiden. E e n schoon ogenblik v a n paradijselijke
geneugte, zoals wij er die dag al m e e r d e r e h a d d e n beleefd daar in d a t
p r a c h t i g e l a n d ?ond Z o t t e g e m .

Wij dronken oud bruin bier van
Zottegem en Oudenaarde, binnen de
dikke muren van voorvaderlijke brouwerijen, waar het koel was als in een
kelder.
Wij waren te gast bij Egmont, in het
kasteel waar de ongelukkige graaf zovele levensdagen doorbracht. Wij waren ook in het kasteel te Leeuwergem, waar de bomen in de lange lanen bedevaarten vormen en minnende paartjes zovele kunstgewrochten
hebben gesneden in de boomschors
ter vereeuwiging van hun jonge liefde. Wij waren ook aan het kapelletje
van de Vijf Eiken van waaruit men
over dit heerlijke land der Zuidvlaamse heuvels kan schouwen, een
land met dikke, hoge bergen die kalm
wachten aan de rand van opwindend
schone valleien. Een land ook met
kraalsnoeren
van
aartsvaderlijke
dorpkes die namen dragen vol devotelijkheid : Godveerdegem, St- Maria
Oudenhove, St- Goriks Oudenhove,
Munkzwalm, St- Denijs Boekei, Paulatem ... en verder Opbrakel, Nederbrakel, Michelbeke, Boembeke, Rozebeke, Roborst. Velzeke , Wijlegem,
Latem en Zegelsem.

legioenen versterkt werd. Ook te Velzeke, Erwetegem en Grotenberge werden
belangrijke
oudheidkundige
vondsten gedaan. Velzeke, dat ontstond uit een nederzetting der Romeinen aan een kruispunt van twee
heirbanen, heeft zelfs nog een tijdlang Zottegem overvleugeld totdat de
invloed van deze laatste gemeente in
het leenroerig tijdvak gelijdelijk groter werd, en Zottegem uitgroeide tot
de hoofdplaas van een der vijf baander ij en van het land van Aalst.

EGMONTSTAD

Vanaf 1083 ( i n dat jaar wordt Rut"
hardus van Sotengem in een keure
vernoemd) heeft de stad onder het
bestuur geleefd van een reeks zeer
machtige heren die in Vlaanderen
dikwijls een vooraanstaande rol zouden spelen. Minder bekend is onder
meer dat een heer uit Zottegem, samen met Gewijde van Dampiere in
het Louvre opgesloten werd en d a t
een andere in 1302 meevocht op de
Groeningekouter. Veel meer zegt de
n a a m Egmont. De Egmonts, afkomstig uit Nederland, geraakten door
een huwelijk in het bezit van de stad.
ZOTTEGEM
In de zestiende eeuw - de eeuw der
Zottegem is de toegangspoort tot godsdienstoorlogen - zou het graaf
dit paradijs der Zuidvlaamse heuvels Lamoraal van Egmont zijn die aan
die weleens de Vlaamse Ardennen ge- de leiding stond van ons volk in zijn
noemd worden, ons inziens ten on- geestelijke en politieke vrijheidstrijd.
rechte en verkeerdelijk, want deze Daarom is deze belangrijk en moet
streek heeft een eigen schoonheid en hij beschouwd worden als een mareen eigen ziel die geen vergelijking telaar in de geschiedenis van de Nebehoeft.
Zottegem,
toegangspoort derlanden, die na zijn dood zouden
dus, ook tot die andere Zuidvlaamse gescheiden worden.
steden : Geeraardsbergen, OudenaarLamoraal van Egmont werd gebode en Ronse. Zottegem, de stad met ren op 18 november 1522. Hij trad
de voor buitenstaanders eerder gek- zeer vroeg in dienst van Keizer Kaklinkende naam ( die echter onstond rel V, was op 24- jarige leeftijd reeds
uit :heem der Sottingen of lieden ridder van het Gulden Vlies en werd
van Sotto ) een schone en boeiende overwinnaar te St- Kwintens en
stad. Talrijke vondsten van Gallo- Grevelingen. In 1544 trad hij in het
Romeinse of van Romeinse aard la- huwelijk met Sabina van Beieren en
ten toe te veronderstellen dat hier werd benoemd tot goeverneur van
reeds zeer vroeg een nederzetting ge- Vlaanderen - Artesië. Bij het verzet
weest is, die bij de komst der zuiderse van de edelen tegen de. regerings-

praktijken van Filips II van Spanje,
vormde hij samen met de Graat van
Hoorn en met Willem van Oranje een
driemanschap dat zich tegen Granvelle verzette Op 5 april 1566 begaven
300 edelen zich naar de Regentes,
Margaretha van Parma, om er een
verzoekschrift aangaande de vrijwaring van 's lands eeuwenoude keuren en de afwijzing van de inkwisitie in te dienen. Dit had de intocht
op 22 augustus 1566, van Alva voor gevolg. Als eerste slachtoffers van het
Spaanse schrikbewind vielen de graven van Egmont en van Hoorne. Zij
werden beiden terechtgesteld op de
grote markt te Brussel op 5 juni 1568.

zijn zoon Filips en dat van zijn zoon
Karel borgen. In 1857 besloot men
een nieuwe grafkelder te maken onder het linkerzijaltaar van de kerk,
kelder die toegankelijk zou zijn v a n af de markt. Honderd jaai bleven de
stoffelijke resten daar onaangeroerd
tot men in 1951 besloot over te gaan
tot vernieuwing. De lichamen werden
overgebracht in twee mooie sarcop-*
hagen terwijl ook talrijke verfraaiingen werden uitgevoerd aan de
grafkelder. Echter vier eeuwen n a
zijn geweldadige dood, zou Egmont
voor de vierde maal in zijn rust g e stoord werden. De wetenschap bemoeide er zich mee : twee professoren onderzochten in het n a t u u r h i s torisch muzeum te Brussel de lichamen.

VIERMAAL BEGRAVEN
Zoals men weet werd Lamoraal van
Egmont onthoofd. Na de terechtstelling werd het lichaam te Brussel gebalsemd, in een loden kist geborgen
en n a a r Zottegem overgebracht waar
het in de familiekelder werd bijgezet.
De onthoofde graaf en zijn in 1578
overleden vrouw die naast hem rustte,
zouden geen vredige slaap kennen.
In 1645 werd de kerk door oorlogsgeweld verwoest, waarbij alles verloren ging, en waarbij het bestaan
van de grafkelder uit het geheugen
gewist werd. Pas in 1804 ontdekte men
bij herstellingswerken aan de kerk,
zeer toevallig de krocht waarin de
twee loden kisten, samen met drie
schrijnen opgebaard stonden. De ene
kist bevatte het geraamte van Lamoraal, de andere dat van Sabina, terwijl de drie schrijnen onderscheidelijk het h a r t van Egmont, dat van

WETENSCHAPPELIJKE
BEVINDINGEN
Zij kwamen hierbij tot enkele b e langwekkende bevmdingen Zo leerde
het onderzoek d a t het zwaard van de
beul bijzonder scherp moet geweesü
zijn want de zevende halswervel werd
met één slag gekloven. Egmont zou
verder 1,78 m groot geweest zijn en
flink gespierd met ai de kenmerken
van een ervaren icnjgsman wat trouwens ook te zien was aan de k r a c h tige ontwikkeling van de rechterarm
waarschijnlijk door het h a n t e r e n
van zware wapens. £en. misvorming
aan de knieën leerde ook dat Egmont
een ervaren paardrijder was. Gravin
Sabina moet - volgens de bevindingen van de geleerden - een slanke gestalte gehad hebben en harmonische

De markt van Zottegem met de kerlt, waaronder Egmont begraven Kyts
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ledematen. De stoffelijke resten ondergingen te Brussel een verduurzamingsproces en werden daarna t e rug in hun rustbedden geplaatst onder een doorzichtige glazen wand.
Met grote feestelijkheden werden de
overblijfselen terug naar Zottegem
overgebracht en in hun ( t h a n s hope-

91
elfde eeuw met een achthoekige toren
en binnenin een retabel van de pestheiligen, in Leeuwergem een kasteel
dat wij reeds vroeger noemden, en
waar in het park een lovertheater
te vinden is, enig in den lande. Het
dorp gaat ook nog prat op een aloude paardeommegang. In Elene vindt

IJzeren maskers waarvan de herkomst
en de betekenis onbekend zijn,
In Roborst kan men énige wandelingen maken langs de Zwalm; het
dorp heeft een oude watermolen en
een nog oudere St-Denijskerk uit de
13e eeuw, waarin een schilderij, de
O.L.-Vrouw-Hemelvaart, een werk
van Marten de Vries, leerling van
Rubens. Ook te Munkzwalm is er een
oude watermolen zoals trouwens te
St Maria-Latem, het toeristisch plekje bij uitstek wat het te danken
heeft aan zijn mooie kerk uit de 12e
eeuw, zijn schilderachtige huizen, de
IJzerkotmolen en de bevallige wandelpaden langs de Zwalm,

PROBLEMEN-GEBIED
In ons nummer van 2 mei heell
onze volksvertegenwoordiger Dr Van
Leemputten, die van de streek is^
evenals trouwens senator Diependaele,
reeds een overzicht gegeven van de
sociaal-ekonomische moeilijkheden ia
de streek van Zottegem. Hij wees er
•ioen op hoe een nijvere bevolkinj
zonder veel drukte een beperkte industrie uit de grond wist te stampen
nadat de aanleg van de spoorweg vat
dit sluimerende dorpje, een centrum
had gemaakt dat als een magneet
ging werken op de gemeenten uit de
omgeving en dat ook de sluis is
waarlangs dagelijks duizenden arbei-

POORT NAAR ZWALM EN
ZUIDYLAAMSE HEUVELEN
PROTESTANTEN
IN DE GEUZENHOEK

Een fraaie erker aan het Egmontkasteel, thans Muzcum voor
Geschiedenis en Foiklote.

lijk definitieve) rustplaats bijgezet
waar het publiek vrije toegang heeft
t o t een bezoek.
EGMONTKASTEEL
Zoals wij zegden waren wij te gast
in het kasteel van Egmont. Het is een
bakstenen bouwwerk dat echter niet
veel meer bezit v.h, oorspronkelijke,
daar het in de loop der eeuwen talrijke veranderingen onderging. Buiten het gedeelte dat door het gemeentebestuur kon aangekocht worden is er ook niet veel meer gaaf gebleven. De gemeente liet in « haar »
vleugel een muzeum onderbrengen
d a t in grote lijnen een beeld wil
brengen uit de tijd van de kasteelheer, waarvan er trouwens talrijke
persoonlijke voorwerpen te bezichtigen zijn. Opmerkenswaardig is een
eiKenhouten paneel dat gevonden
werd in de trapleuning en dat het
het^ blazoen van de familie de Coninck
(afstammelingen van de grote Pieter
de Coninck) voorstelt, Het kasteel is
ook nog het bezoeken waard door de
corspronkelilke kapel der Egmonts,
waar t h a n s de prachtige gewelven te
bewonderen zijn zoals zij destijds
ontworpen en uitgevoerd werden. Opwindend is wel dat deze gewelven in
de loop der eeuwen met een laag
pleister bedekt werden en dat niem a n d zich van hun waarde bewust
was tot de konservator van het muzeum met een pennemes in de plaaster ging krabben ....

men oude grafzerken en in Velzeke
een oeroude watermolen, die er trouwens genoeg zijn in heel de Zwalmvallei. St - Maria Oudenhove gaat
prat op een poorthuis dat afkomstig
is van een oud kasteel. Michelbeke
heeft zoals Leeuwergem een paardenprocessie evenals Rozebeke.
Te Boembeke wijst men U de watermolen en te Rozebeke het enig
mooi uitzichtpunt der vijf linden,
waar - ter gelegenheid van een begankenis naar de kapel - op de zondag n a de tweede juli, rozen gewijd
worden.
St- Goriks - Oudenhove heeft in
zijn St - Gorikskerk geheimzinnige

Wij zouden een zeer belangrijk en
zeer boeiend feit voorbijgaan zo wij
de Geuzenboek onvermeld lieten. De
geschiedenis van Egmont toont hoe,
door de bestrijding der Hervorming
in de Nederlanden, niet alleen een
scheiding zou ontstaan, maar er t e vens vele martelaren zouden vallen.
Spanje hield een genadeloze repressie en tienduizenden protestanten
weken uit naar Nederland, Engeland
of Duitsland. Enkele harde kernen
zouden ter plaatse blijven. Zo o.m.
in de streek van Oudenaarde, waar
de nieuwe leer veel aanhangers vond
in de gemeenten Mater, Melden, Etikhove, Asper, Ename, Maria-Horebeke
en Nunkerke, die ook wel de verzamelnaam van « Vlaamse Olijfoerg »
kregen. De protestanten in Vlaanderen zouden een kommervol bestaan
kennen : zij hielden hun godsdienstoefeningen in kelders of schuren en
werden geleidelijk aan verdrongen.
Slechts in Sint-Maria-Horebeke in
de zogeheten Geuzenboek, zou een
protestantse gemeenschap blijven bestaan. Ook nu is zij er nog, met een
eigen kerk, school, kerkhof en een
135 gelovigen. De geschiedenis van
deze gemeenschap is zo interressan\
dat wij er ooit uitvoeriger hopen op
terug te ijomen in een speciale ' reportage.

ders versast worden n a a r Brussel ea
Henegouwen; er zijn niet minder dan
150 treinen per dag heen en terug, er
komen dagelijks zowat tvrtntigduizend
mensen in het Zottegemse station
voor vertrek of aankomst, dit in een
stadje dat nauwelijks 7.000 inwoners
telt. Het belang van dit centrum voof
de hele streek wordt echter ook nog
onderstreept door het onderwijs en
de werking van hospitaal en kliniek :
er waren in 1963 samen 3258 leerlin-*
gen waarvan 721 in middelbaar en
734 in het technisch onderwijs; in
1963 werden er in Zottegemse ziekenhuisinrichtingen meer dan 1.000 kinderen geboren waarvan er slechts een
130 uit het stadje zelf waren. De kleine industrie, vooral gericht op de
tekstiel en onderhevig aan de konjunktuur, heeft slechts voor een geringere tewerkstelling kunnen zor^
gen.
Voor de rest blijft het Zottegemse
een opslagplaats van spierkracht
voor Brussel. Het «Werk in eigen
streek» klinkt hier als een noodkreet, een noodkreet van de duizenden pendelarbeiders, vat: ^e middenstanders ook, die steeds onderhevigf
zijn aan de voorspoed of de tegenspoed van de arbeidende bevolking'.
De streek van Zottegem een ongelooflijk schone streek op gebied van
natuurschoon, is en blijft een voorbeeld van bloei-afremming door de
centrale Brusselse machten.
Staf de Lie

ZWALMVALLEI
Er zou nog veel over Zottegem te
vertellen zijn, over de prachtige üerk
en het kanelleke van Deynsbeke,
m^ar dat laten we aan de gespecialiseerde toeristische tijdschriften over.
Daar is trouwens OOK nog de Zwalmvallei die wij niet mochten vergeten,
d a a r zijn ook die andere prachtige
dorpkes in deze met natuurschoon
zo rijk bedeelde streek. In Godveerdegem ondekt ge een kerkske uit de

« Luctor et Emergo » - de Zeeuwse spreaJ-c hoven het watermolenrad in '« Ziualmlandia », het oude molenhnis dat door mr De Boa
jjtilgebovwd werd tot. een loeristisch en artistiek cenlrumt,
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OVERUSE
Zelfs in een periode van politieke windstilte, zonder veel propaganda op een
warme « zomerse » avond, heeft het Vlaams Aktiekx)mitee der Randgemeenten voor het beperkt otajektief O verijs e enkele duizenden op de been kunnen
brengen. De Volksunie was flink vertegenwoordigd, onder leiding van onze
twee senatoren Diependaele en Roosens, van onze twee volksvertegenwoordigers De Ctoninck en Mattheyssens, van onze algemene sekretaris Wim
Jorissen, van de provincieraadsleden Rolus en Kunnen en van tal van hoofdbestuursleden : Edgard Bouwens, Ir Oskar Renard, Walter Luyten, Toon van
Overstraeten (redaktiesekretaris). Mr. Verniers, Verbeke, Bosmans, Ir. Van
den Berghe, Etienne Slosse, e.a.
De heer Steeman, voorzitter van
het Vlaams Komitee van Overijse,
opende de reeks met een geestige
verwelkoming van burgemeester en
gemeenteraadsleden. Hij waarschuwde tegen de drijverijen van Terhulpen, dat plannen koestert om 't Rot
en het Bakenbos te heroveren. Hij
wees er verder op dat Terhulpen

met 25 % geen faciliteiten moet verlenen en Overijse met 7 % franskiljons wel.
Na hem las de heer Theuwissen de
boodschap voor van de heer Van Sintjan, die verhinderd was.
De heer Staf Verrept, voorzitter van
de Vlaamse Volksbeweging Brabant,
sprak over de kulturele verwaarlozing van Vlaams Brabant en over het
vraagstuk Leuven.
Hij vervolgde : « De Vlaamse Beweging kan slechts door politieke
strijd, door politieke machtsvorming
die echter noodwendig moet steunen
op een fundamenteel inzicht in m o gelijkheden en doelstellingen, tot
h a a r einddoel worden gebracht. I m mers, het Belgisch unitarisiAe dat
stoelt op een machtskoncentratie
van politieke, financiële en sociaal
invloedrijke kringen, kan
slechts
door een kontra-machtskoncentratie overwonnen worden ».
En hij besloot :
« Nu het mistgordijn rondom het
voorbereidend werk voor de grondwetsherziening enigszins optrekt en
het duidelijk wordt dat het n a a r een
zeer slecht kompromis toegaat, is het
broodnodig dat wij met alle kracht
waarover wij beschikken, een nieuw
offensief in Vlaanderen ontketenen.
Offensief dat moet steunen op : een
versneUing van het vernieuwingsproces in de Vlaamse Beweging zelf

en op een fronlvorming die OMS moei
toelaten een wesrenlïjke invloed uit t^
oefenen op de gang van zaken in de
iWetstraat ».
Na hem sprak de heer A. Roosens,
algemeen sekretaris van h e t Vlaams
Aktiekomltee. Hij eiste d a t alle bouwgronden rondom Brussel in een algemeen aanlegplan zouden worden a a n gewezen en d a t al deze gronden zouden worden uitgeroepen tot Vlaams
gemeenschapsbezit. Het arrondissem e n t Halle-Vilvoorde, waarbij de zes
randgemeenten dienen gevoegd, moet
tot een volwaardig administratief,
gerechtelijk en kiesarrondissement)
uitgebouwd worden.
«De macht van onze vijanden ia
groot», vervolgde Mr A. Roosens,
maar, zegde hij : «Tegenover h e t
stilzwijgend bondgenootschap van al
de gevestigde machten, van al wat in
dit land unitair, franskiljons en k o n servatief is, moeten wij de georganiseerde macht van een eendrachtige
Vlaamse massa stellen. De Vlaamse
Beweging moet zich richten tot de
grote massa; zij moet aan brede bevolkingslagen een nieuw perspektief
bieden; zij moet voor onze Vlaamse
arbeiders en bedienden, boeren en
middenstanders, ambtenaren en i n tellektuelen het hoopvolle beeld
schetsen van een rechtvaardiger politieke en sociale ordening, van een
demokratischer maatschappij, waarin de Vlaamse mens en het Vlaamse
volk, bevrijd en ontvoogd van elke
volksvreemde kaste-heerschappij, zijn
eigen lot in eigen handen zal nemen».
« Alleen de Vlaamse Beweging kan
de nodige bezieling opwekken voor de
bundeling van alle krachten die voor
deze hervormingen noodzakelijk zijn».
«Maar daarom ook moeten onze
rangen openstaan voor al wie het oprecht meent met de ontvoogdingsstrijd van onze massa, zonder dat om
het even wie worde afgewezen
op
grond van zijn filosofische of wereldbeschouwelijke opvattingen.
Integendeel, ook en vooral diegenen, die de Vlaamse ontvoogdingsstrijd als één geheel zien, waarin
kulturele, politieke en sociaal-ekonomische bevrijding
onverbreekbaar
samengaan ook en vooral zij horen
thuis in onze rangen ».
Na een slotwoord van notaris Pol
Daels, voorzitter van de Vlaamse
Volksbeweging, die krachtig op eendracht aandrong, werd de betoging
besloten.

STRIJD TEGEN DE TALENTELLING
Er was de gebruikelijke uitdager,
een gemeenteraads'id dat naar franskiljonse naamstemmingen hengelt,
die daarom de Belgische vlag uitgehangen had en daarachter met zijn
familieleden stond te grijnzen n a a r
de betogers. Hij kreeg het gebruikelijk tarief, in afwachting van zijn
stemmen, want de Comichons zitten voorlopig bij Ter Hulpen Enkele
franstalige reklamep aten sneuvelden
eveneens Middenstanders met tweetalige opschriften Icregen gejouw te
horen. (Wanneer komt er eens een
komitee tot stand dat de Vlaamse
middenstanders probeert te overtuigen, dat modernisering van hun zaak
eentalig Nederlandse
opschriften
veronderstelt? Vele van onze brave
zelfstandigen schijnen dit nog niet
te beseffen en een rustig betoog zal
er waarschijnlijk velen kunnen overtuigen, want deze mensen zijn over
het algemeen geen franskiljons).
De burgemeester en enkele gemeenteraadsleden waren belangstellende toeschouwers Zij hebben klaarbl'jkelijk ingezien dat een beetje
meespelen met de franskiljons geen
zoden aan de dijk bracht.
Hopen wij maar dat ze definitief
van de dwalingen huns weegs teruggekeerd zijn
Dan kunnen we ons verheugen
over hun bekering.
Er werden heel wat toespraken gehouden.

(vervolg van blz. 7)
NOGMAALJS V A N D E R E L ^ T

In januari 1961 werden interpellaties gehouden door de heer Spinoy
en nogmaals door de heer Verroken.
Volksvertegenwoordiger F. Van der
Eist kwam nogmaals tussen in het
debat om er de aandacht op te vestigen dat door het uitstel en van de
talentelling niets opgelost werd, dat
de bedreiging bleef bestaan en dat
deze toestand een aanmoediging was
voor de Franse taalimperialisten.
Als besluit van de interpellatie
Verroken werd toen door de heer
Verbist volgende motie ingediend,
doch onmiddellijk terug mgetrokken:
« De Kamer, na de interpellatie van
de heer Verroken te hebben gehoord,
nodigt de regering uit de ekonoraische en sociale telling onverwijld te
laten doorgaan, zonder rechtstreekse of onrechtstreekse talentelling;
verwacht voor 1 maart 1961 de neerlegging van een regeringsontwerp
dat voor doel heeft de formule van
de talentelling te vervangen door een
duurzame oplossing van de ta^enkwestie, en drukt h a a r vertrouwen
uit in de regering. »
Deze voorzichtige motie werd nog
voor de stemming teruggetrokken
ten voordele van de gewone vertronwensmotle van de heren du Bus de
Wamaffe en Lahaye, terwijl ook de.

om medewerking te verlenen aan h e t
houden van de telling — had de r e gering er toe gedwongen, de algemene telling te verdagen. Het officieel
standpunt van de regering was nog
steeds dat een talentelling moest gehouden worden, dat deze verdaagd
was...

heer Van der Eist opnieuw een motie indiende om de afschaffing van
de talentelling en het houden van
een algemene volkstelling (van belang voor de zetelaanpassing!) te
vragen. Eens te meer stemden al de
Vlaamse CVP-ers en liberalen voor
de vertrouwensmotie en werd er dus
niets opgelost.

Deze situatie was uiteraard ongunstig voor de Vlamingen. De uitslag
van de verkiezingen van 26 m a a r t
1961, met de doorbraak van de Volksunie, zou het duidelijk maken dat
a a n de talentelling als instrument
van het Franse
taalimperialisme
moest verzaakt worden. Het verzet
in het Vlaamse land was te fel en
te algemeen gebleken.

NIEUWE VERKIEZINGEN
Dit was de toestand toen het parlement ontbonden werd en nieuwe
verkiezingen uitgeschreven. Vlaams
verzet buiten het parlement — vooral de doeltreffende weigering van
honderden Vlaamse gemeentebesturen
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"AKTUELE VLAAHSE STAHDPUNTEN
€ Aktuele Vlaamse standpunten * van prof. R. Derine (Standaard-pockets) is
een poging tot h e t reaalpolitiek benaderen^ van de Vlaamse problematiek —
en een poging tot h e t vinden van e e a « reaalpolitieke » formule die een zo
ruim mogehjk Vlaams front zou "kunnen

verwezenlijken.

In

de

inleiding

breekt prof. Derine een lans voor' een vergelijk op realistische basis en voor
een empirische en pragmatische aanpak. Na een tamelijk uitgebreid ondereoek der grendelformules, die om praktische redenen worden afgewezen, en
n a de vaststelling d a t een status quo onmogelijk blijkt, komt de auteur t c t
de bevinding d a t de federalistische formule, wegens h a a r gevoelsgeladenheid
en een aantal praktische bezwaren, evenmin geschikt is als basis voor dit
« front > en hij stelt h e t begrip « autonomie » voorop. Bij deze « autonomie »
zouden elementen van de federale techniek

worden

aangewend,

doch de

beide landsdelen zouden slechts op enkele gebieden wetgevende bevoegdheid
hebben. Deze gebieden zouden later k u n n e n uitgebreid worden.

Dit kort overzicht is onvermijdelijk
onvolledig ; wij hebben alleen de
knelpunten aangeduid en beperken
ons er toe de basisargumenten even
onder de loep te nemen.
Er is vooreerst het doel dat prof.
Derine beoogt : de mogelijkheid
scheppen tot een zo ruim mogelijk
Vlaams front. Welk front ? Een d a t
doorheen de partijen loopt ? De ervaring heeft bewezen dat dit een illusie is. Als realist zou dhr Derine
moeten weten dat elk Vlaams front,
waarbij de kleurpolitici betrokken
worden, noodzakelijk breekt op het
veto der unitaire partijleidingen, ook
als dit front op een nog zo brede basis gevormd is en op slechts enkele
konkrete punten berust. Dit « zo ruim
mogelijk Vlaams front» is een illusie : er is, zoals Mr Van der Eist te
Antwerpen deed opmerken, een dergelijk front geweest rond enkele konkrete punten, doch het zijn de partijleidingen — en niet de federalisten — die h e t verbroken hebben.
De naïeve opvatting over een dergelijk « eenheidsfront» spruit trouwens ook voort uit een miskenning
van de ernst der principiële verschillen. Het is deze miskenning die
prof. Derine laat zeggen : «Schiet
niet eerst op Vlaamse vrienden die
op drie meter van u marcheren, er
zijn nog genoeg tegenstrevers aan de
overzij ». Wij verwijzen hierbij — en
het is niet uit «nostalgie n a a r het
verleden » — n a a r een artikel, in het
anno 1920 uitgegeven blad «Pro
Flandria » waarin o.m. wordt gezegd :
«Het Vlaams nationalisme moet om
tot zij[n doel te komen, het Vlaams
belgicisme vernietigen. Men verwondert er zich over dat de Vlaamse n a tionalisten steeds giftige pijlen richten op de Vlaamse belgicisten.
Waaroan niet, zegt men, op onze gemeenschappelijke vijanden ? Dit is
steeds weer dezelfde naïeve opvatting
van het Vlaamse eenheidsleger. De
franskiljons zijn vijanden buiten ons,
terwijl het Vlaams belgicisme een
schadelijke mikroob is in ons volkslichaam. Men moet al heel weinig inzicht hebben om niet te beseffen dat
een ontwikkelende plant naar sapnen
zoekt waar die het gemakkelijkst te
vinden zijn en d a t is voor het ontwikkelend Vlaams nationalisme wel
bij het Vlaams belgicisme en niet bij
de franskiljons. Dat deze sappen niet
kunnen verkregen worden door het
handhaven van de bedrieglijke fiktie
van het Vlaamse eenheidsfront, hoeft
wel gesen nader betoog...».
Deze vaststel'' - heeft nu, veertig
jaar later, niets varr h a a r gezond

realisme ingeboet. De Kieboomsen en
Desaegers, en al diegenen die het
volkse primauteitsbeginsel ondergeschikt maken a a n overwegingen van
staatse, sociale, ekonomische, financiële aard, zijn onze« Vlaamse vrienden » niet.
Wanneer
men van
«Vlaamse
frontvorming» spreekt, dan dient
men (zo men realistisch wil zijn)
toch ook n a te gaan welke troepen
dit front zullen vormen, op welke kaders men beroep kan doen, welke effektieven men in de strijd kan werpen; zoniet is heel dit «front» maar
een hersenschim.
Nu blijkt — uit de ervaring der
laatste jaren — dat de Vlaamse dynamiek en aktie uitgaat van organizaties en groepen d i e ' ofwel aan de
rand van het Belgisch partijwezen,
ofwel buiten dit partijwezen ofwel
er radikaal tegen staan. Bij het samenstellen der effektieven kan men
noch op de partijleidingen, noch op
de partijkaders en grotendeels ook
niet op de geëmbrigadeerde massas
der nevenorganisaties rekenen. Niettegenstaande de bewering van prof.
Derine, worden de Vlaamse reflexen
van bv. het A.C.W. en «Links», als
puntje bij paaltje komt, «gecorrigeerd » door de partijleidingen.
Wanneer prof, Derine zegt : «Wij
hebben behoefte a a n een programma
dat de massa van de Vlaamsgezinden
aanspreekt», dan is het eerste wat
wij moeten doen toch nagaan waar
die Vlaamsgezinden zitten en wat hen
als flaminganten bindt.
Wij hebben hierbovea bepaalde
groepen geëlimineerd : op soldaten
die wel bereid zijn aan overwinningsparades deel te nemen, maar die in
het heetst van het gevecht deserteren of — wat erger is — overlopen,
kunnen wij niet rekenen bij een
« frontvorming », Wat er dan overblijft kan gelocaliseerd worden: in de
kultuurorganizaties, in de Vlaamse
jeugd- en studentenverenigingen, bij
de Vlaams-nationale
organizaties.
Het is hier dat de « frontvorming»
moet gebeuren en niet elders. Het is
daar dat de stroming, het dynamisme en de kaders te vinden zijn voor
de struktuur van dit Vlaams front.
En nu zou het taktisch verkeerd
zijn, deze stuwing te willen kanalizeren in 'n overwonnen standpunt en dit
front te willen vormen in een reeds
achter zich gelaten stelling. Niet bij
diegenen die «abseits vom Wege»
staan, maar wel bij diegenen die onmiddellijk en bestendig het gevecht
leveren, moet n a a r de « grootste ge-
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mene deler » gezocht worden. Deze
grootste gemene deler — zowel bij
de kultuurorganizaties, de studentenverenigingen als de politieke formatie — is het federalisme. En wij gaan
akkoord met prof. Derine wanneer hij
zegt d a t persoonlijke standpunten
van sociaal-ekonomische aard geen
hinderpaal mogen zijn bij deze
«frontvorming». Wanneer men deze
in bepaalde omstandigheden toch
moet innemen, dan dient men rekening te houden met de werkelijke
toestand en niet aan « wishfull thinking » te doen, en dient men er rekening mede te houden dat dit Vlaamse « leger » gelovigen en vrijzinnigen,
zelfstandigen en intellektuelen, arbeiders en boeren omvat. Wie om
persoonlijke ambities of standpunten
— wezen ze van sociale, ekonomische,
ideologische of levensbeschouwelijke
aard — een groot gedeelte van de in
jarenlange gevechten beproefde en
trouwste troepen beledigt om een
hypotetisch sukses bij gelijkgezinden
uit het niet-Vlaamse kamp te behalen, verspeelt zijn gezag bij de troepen en ondergraaft de eenheid.
Het is trouwens een illusie te geloven dat men het Vlaams dynamisme
kan versterken door de essentie te
verdoezelen. De basis van het Vlaamse front is een nationale basis — en
het toetreden om andere dan Vlaamse motieven is een randverschijnsel.
Wie een sociologisch onderzoek zou
doen n a a r de samenstelling van de
Vlaamse effektieven, zou tot dezelfde
vaststelling komen.
Er is nog een andere — zeer realistische — overweging die ons in het
federalisme het enig-mogelijke ontmoetingspunt aller Vlaamse aktieve
krachten doet zien, Derine zegt zelf
ergens in zijn boekje «De ervaring
heeft ons geleerd dat elke toegeeflijkheid in ons nadeel uitvalt » Dit geldt
echter ook wanneer het om toegeef-

lijkheid of afzwakking der standpunten gaat. In «Verweer en aanval >
van M. Van Haegendoren — die men
bezwaarlijk als een goochelaar met
abstrakte en werkelijkheidsvreemde
oplossingen kan beschouwen — staat
een zin die wij als nationalisten d a geijks zouden moeten lezen : « Het is
vaak winstgevende,
doodnuchtere
politiek het niet onmiddellijk bereikbare luid te eisen », In dit verband
menen wij wel te mogen verwijzen
naar de vooroorlogse situatie. De federalistische gedachte had toen op
zeer korte tijd niet alleen de kuituurorganisaties doordrongen, maar zelfs
de Belgische partijen tot een begin
van federalisatie gedwongen Het federalisme werd toen echter gedragen
door een Vlaams-nationale beweging
waarin de Dietse gedachte zeer levendig was. Niet alleen psychologisch,
doch ook taktisch zou het dus een
grove fout zijn het federalistische
standpunt nog af te zwakken in
plaats van het bv. te radikalizeren
door een versterking der Nederlandse
gedachte.
Alleen een « onverkort federalisme
in een Nederands perspektief» kan
momenteel nog verzamelpunt zijn
voor al wie in Vlaanderen nationaal
denkt en werkt.
Teslotte willen wij herinneren a a n
wat Mr Jan Brans in een lezing voor
de Volksuniversiteit Herman Van dea
Reeck in 1939 verklaarde : « Had ie^
dereen in Vlaanderen geluisterd naar
de « voorzichtige taal van het redenerend verstand » der tegenstanders
van het federalisme, dan was geheel
de Vlaamse beweging terechtgekomen
op het dode spoor der taalwetterij ».
De oplossing die prof. Derine ons
biedt met een Vlaamse frontvorming
op een afgezwakt federaal standpunt,
dat hij « autonomie s> noemt, kunnen
wij niet aanvaarden, noch orincipieel noch uit reaalpolitieke overwegingen.
/
Het detail-onderzoek echter van
bepaalde kwesties en formule^ — o.m.
der grendel-formules — bevat wel 'n
aantal voor ons bruikbare argumenten Als ajeheel is het voor Vlaamsgezinden « voorbehouden lektuur »,
De nationalistische lezer zal echter
genoeg kritische zin hebben om de
nodige korrektieven aan te breneen.
J.D.

TONE
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D e recensie v a n het vorige stuk K A r m e Bitos »,
eindigden w^e met de o p m e r k i n g d a t de direktie

van Jean A n o u i l h ,

van

de

K.V.S.

eer

v o o r k e u r heeft voor F r a n s e s t u k k e n .
W e k u n n e n deze recensie hiermee beginnen,

w a n t nu

.sta^f " '^cht

V r o u w e n » v a n de F r a n s e schr jvei i-loberl 1 hoinas op nei p i o g - d i n i a a .

De heer direkteur is trouwens een
zeer bedrijvig man : « Arme Bitos »
werd door hem vertaald en geregirseerd en ook de vertaling van « Acht
Vrouwen > is van hem!
De regie werd thans toevertrouwd
aan de onvermijdelijke Leuis Boxus, die eens te meer blijk neeft gegeven geen peersoon'ijke stampei op
de vertoning te kunnen drukken :
onze Vlaamse regisseurs zcuden het
zeker zo goed — misschien wel beter
—• hebben gedaan.
« Acht Vrouwen * is een thniler
van de goede soort, die men met
plezier kan volgen, maar die toch
geen hoogvlieger is geworden, door
een paar storende tekortkomingen
als h e t al te onwaarschijnlijke van
de meeste situaties, het tekort aam

psychologische verantwoording en logische leakties en net -.evee aan...
vrouwen ; daar de acht .rouwen van
moord Kunnen erdacht vorden, krijgen we « des Guten zuviel ».
Tussen de acht optredende dames
onderscheiden 'ich vo.iral : Vera Veaft. ais de nalf-nis enSche oude
riister Janine B'sschoos, als h e t
^oderne öakvisje wic oe oolitieronans naar het hoof'i ?,estegen zijn,
3n Jo Nup-^e, een nieiwel nge, die in
de ro' van de meid een prettige indruk iaat, alhoewel we ze ?raae nog
vranker hadden gezien. De andere
lames — Clemy van Outrijve, Irma
De Veirman, Gerda Marchand, Greta
Lens en Yvonne Lex — .everen deftig routineweik.
V.
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« Hang Borms op » (1945) «Hang
Collard op » (1955) was de houding van dit CVP-blad dat zich als
't past voorstander verk'aart van
de kristelijke naastenliefde, is een
antwoord in dezelfde stijl als die
van de Nieuwe Gids.

EN EISEN
VOLKSGAZE^
I De incidentjes te Overijse werMen weer eena dili aangeblazen
2 o o r de CVP-hwen van de schoolStrijd - bomenoinEaig:erij en door
Me BSP-moralisten van de stakinWen - tramomkappcrij. Wij zijn
jiie schijnheiligheid zo g(ilaan geproon. Belangrijker is h2t resultaat
an de reusachtige fopperij die de
»nde tafel over de grondwetsherziening uit haar voorbereidende
Ïerkzaainheden
heeft
gebaard,
aan de Vlamingen zich weer aan
•piumschuiverij
bezondigen
lijk
rond de Hertoginnedalkapitulatie
^ e dow Verroken en andere De
Saegers tot een overwinning werd
•pgeblazen?
Waalse eisen inwilligen is het
resultaat van de ronde tafel zegt
Manu Buys.

t

{

DE NIEUWE GIDS
Het lezersarme maar subsidie'Wjke officiële dagblad van de
CVP zet zijn beste farizeëersgesicht op over de gebroken ruit en
liet blauwe oog dat de « Incident e n te Overijse » vormen.
« Wat al zinloze dingen gebeuIren er niet tijdens een betoging!
Het is soms ergerend. Hoe dwaas
k a n een hoopje mensen zich aanstellen, terwijl ledereen afzonderlijk wellicht een fatsoenlijk en
lelfs braaf Durger is. Men verk l a a r t zich voorstander van een
federale inrichting van België en
j n e n gooit ruiten uit waar een Belgische vlag hangt. Met zet een
boge borst en noemt zich voorstander van « new look » in de
politiek, waaraan alle vers'.eten
politici les zouden mogen nemen,
m a a r men veracht, met dezelfde
overtuiging, de andersdenkenden
e n stelt zich onverdraagzamer aan
Öan een partijpoliticus ooit geweest
Is. Men spot met hoera-patriotten
e n patriotisme en men wordt zelf
door een (Belgische) vlag gestoord
als een stier, naar een rode lap.
Men ziet in de driekleur een provocatie en wil toch voor sociaaleconomische
strevers
doorgaan.
Hoe rijmt men dat alles te samen?
Voor het antwoord kunnen CVPers zich tot een zekere Corneel
Verbaanderd en
Volksunionisten
tot een zekere Daniël De Coninck
frenden. »

Hogepriester Jos Van Eynde
spelt sommige CVP-bladen
de
les die rebellen als Van den Daele niet zo gek vinden als deze
voorstelt terug te keren tot de
vooroorlogse autonomie van de
Vlaamse CVP-vleugel. Jos ziet Van
den Daele al op de lijst van de
Volksunie.
« Deze Vlaamse belichaming
van de « bêtise au front de taureau » heeft onlangs afstand genomen van de officiële CVP. Hi]
trad af als lid van de Raadgevende Beneluxraad. Hij trok zich terug uit alle
Kamercommissies
waarin hi] de CVP vertegenwoordigde. Men beweert dat hij te
Gent weldra zal opduiken a a n het
hoofd van een openlijke of verkapte « Volksunie »-lijst en liefst...
persoonlijk tegen Theo Lefèvre!
Doch ondanks dit alles zien verschillende
CVP-parlementsleden
en « een select gezelschap van kaderleden uit de arrondissementen
Antwerpen, Gent, Aalst, Brussel,
Mechelen e.a. » (dixit « De Standaard ») In Van den Daele nog
een « leider ». Klaarblijkelijk
heeft hij recht op de sympathie
en de plaatsruimte van de CVPkranten, die met welgevallen zijn
aanvallen op de unitaire structuur
van de CVP vermelden.
Waarom trouwens ook
niet,
wanneer dezelfde bladen met nog
groter welgevallen aanstippen dat
de
CVP-volksvertegenwoordiger
Verbaanderd verleden
zaterdag
samen met de federalisten en oudnazi's van de « Volksunie » te
Overijse deelnam aan een manifestatie waarbij « uitdagende »
Belgische vlaggen werden afgerukt,
« provocerende » Franse of tweetalige ruiten werden ingesmeten
en een journalist van « Le Soir »
duchtig werd afgerost?
M. Vanden Boeynants
zal nu
waarschijnlijk, n a zijn min of
meer geslaagde preek te Namen,
weer een sermoen in Vlaanderen
moeten houden! »

DE
VAN

STEM

HET

VOLK

Het ledenblad van de CVP spuwt
vuur en vlam tegen degenen die
de !( erfenis » van de CVP gaan
verdelen, zoals in verband met de
moeilijkheden in de CVP vele bla-

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG
10.00 : Plechtige H. Mis, uitgezonflen vanuit Lourdes n.a.v de militaire bedevaart naar het heiligdom
van O.-L.-Vrouw van Lourdes —
15.00 ; Mozaïek : Magazine over de
vrijetijdsbesteding
— 15.25 : De
wonderen van de Stille Oceaan :
een filmreportage over de zeebodem
en de eilanden langs de kusten van
ae Sovjetunie aan de Stille Oceaan
.— 16.30 : Tekenfilms voor jong en
oud . De Plintstones — 16.55 :
Klein, klein, kleutertje : het programma voor de Jongste kijkers —
18.55 : Dertien In een dozijn : een
eemeenschappelijk jeugdprogramma
•uitgezonden n.a.v. de 10e verjaardag
van de Eurovisie — 19.55 : Sportuitslagen — 20.00 : TV-nleuws —
Speelfilm • De geniale Mr G. komedie met Alec Guinness. (Engelse
versie met tweetalige onderschriften) — 21.50 : Sportweekend ;
eportaktualiteiten
In woord en
beeld — 22 20 : Tweede nleuwsuitlending.

MAANDAG
19.30 : Tienerklanken : een programma voor de jongeren — 19.55 .
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws
— 20 20 : Sport in 't kort ~ 20.25 •
The Clarion call : een door Henry
Hathaway verfilmde novelle van
O'Henry met Richard Widmark —
20.50 : Panorama — 21.35 : Taptoe,
optreden van een klarlnetkwartet
bestaande uit Albert Rolland. Georges De Kerpel. P.R. Schollaert en

Marcel Hanssens — 21.55 : Zoeklicht op de kulturele aktualiteit •—
22.15 : Tweede nieuwsuitzending.

DINSDAG
19.00 : Gastprogramma — 19.30 :
Tienerklanken : een programma
voor de jongeren — 20.00 : TVnieuws — 20.20 : Sport in 't kort
— 20.25 : Bonanza : TV-Western —
21.15 : Verdi-festival : Macbeth,
opera in negen taferelen
van
Guiseppi Verdi Libretto : Francesco Maria Piave naar W. Shakespeare,
Duitse versie : Georg Göhler —
23.20 : Tweede nieuwsuitzending.

WOENSDAG
19 00 : Klein, klein, kleutertje —
19.20 : Televisum : Jeugdtelevisie
met Bob Davidse vanuit Kortrijk
met o.m. een Jongensfanfare uit
Olsene en een quiz — 19.55 : De
Weerman — 20.00 : TV-nieuws —
20.20 : Sport in 't kort — 20.25 :
De roof van de gordel : TV-spel
door Benn W. Levy. Nederlandse
bewerking : Alfred Pleiter — 21.50 ;
De gemeente : Kern van onze vrijheden, tweede van een reeks documentaire programma's gewijd aan
onze gemeenten. Vandaag : de ekonomische expansie — 22.25 : Tweede
nieuwsuitzending.

DONDERDAG
18 00 : Gastprogramma ; Het vrije
woord — 19.30 : Tijd voor U : Lily
en de politieman, film — 20 00 ;

den de verkiezingsuitslag reeds
voorspellen.
De Volksunie krijgt de hoopgevende eer de volle laag te krijgen
« Maar van lessen gesproken.
Hebben ze dan de lessen uit h e t
verleden volledig vergeten?
Voor 1940 kon men In
het
•Vlaams - nationalisme nog enig
Idealisme ontdekken.
In 1936 nochtans poogden Elias,
Borginon en Bomsée samen met
de jonge leiders van de Vlaamse
vleugel van de Katholieke Volkspartij (G. Eyskens, A. Verbist, E.
De Bruyne) tot samenwerking te
komen. Waarom? O m d a t ze h u n
leven niet wilden verspillen aaA
een nutteloze, volkomen onvruchtbare afbraak-politiek.
Nu komen kereltjes die niet eens
aan de knieën der voornoemden
'reiken, Vlaanderen oproepen voor
een tweede, slechte uitgave van
onverteerd nationalisme. Moeten
we lachen of wenen omdat een
deel der onervaren Vlaamse jeugd
opnieuw het slachtoffer gaat worden van geestdrijverijen? Worden
in Vlaanderen alle politieke domheden dan steeds opnieuw herhaald?
Alleen vragen we ons af, voor
wie zal de les uiteindelijk h e t
hardst zijn : voor de CVP of voor
de slachtoffers van een triomfalistisch nationalisme?
Een mooi stukje geschiedenisvervalsing van de unitaire CVPers.
Het waren de CVP-ers van toen
die na h u n smadelijke verkiezingsnederlaag van 1936 moesten een
zwenking maken in de richting
van het nu zo gesmade « federalisme ». De nationalisten bleven
wat ze waren. Het zijn de schaduwen die steeds volgen.

DE

SNEK

Misschien hebben hogergenoemde slechtgehumeurde CVP-ers die
jammeren over « een deel van de
jeugd » dat opnieuw in Vlaamsnationaal vaarwater terechtkomt,
de uitslag gelezen van de grootse
opiniepeiling die in de Antwerpse
Katolieke hogere instituten gehouden werd. Het blad van de studentenverenigingen van Sint Ignatius gaf de resultaten o.m. op de
vraag o voor welke partij zou U
stemmen als V vandaag zou moeten kiezen? » De uitslag.
Voor de Kamer :
Geen antwoord : 32.
CVP : 227.
B S F : 2.
P W : 55.
Volksunie : 244.
Kommunisten : 0.
Blanco : 62.
Totaal : 621.
En dit in een midden waar
12 % van de studenten thuis F r a n s
spreken.

TV-nieuws — 20.20 : Sport In 't
kort — 20.25 : Tekenfilms voor
jong en oud : De Flintstones, toekomstverhalen uit het steentijdperk
- 33e afl. : Schoonmoeder op bezoek
— 20.50 : Dokument 64, korte dokumentaire rubrieken — 2130 :
Première : een programma met
filmnieuws en fragmenten uit nieuwe fihns — 22.15 : Tweede nieuwsuitzending.

VRIJDAG
19.30 : De jonge Jacobieten : De
hinderlaag : 4e afl. van ons verfilmd
vervolgverhaal voor de jeugd —
19.45 : De avonturen van Popeye :
tekenfilm — 19.55 : De Weerman —
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Sport
in 't kort — 20.25 : Echo — 20.55 :
Dick Powell stelt voor : The honourable Albert Higgins : TV-speelfilm
met Tom Ewell, Barbara Rush,
Vito Scotti en Jay Novello (43e en
laatste afl.)
— 21.45 : Tweede
nieuwsuitzending — 22.00 tot 22.45:
Koningin Elisabethwedstrijd voor
klavier 1964 Galaconcert gegeven In
het Palels voor Schone Kunsten te
Brussel, m.m.v. de bekroonde kandidaat.

ZATERDAG
19 00 : Religieus programma —
19.30 : Tijd voor U : Internationaal
magazine voor de jongeren —
20 00 : TV-nleuws - 20.20 : Sport
iu 't kort — 20.25 : Hartendrie :
een interstedentornool waarvan de
tweede wedstrijd vandaag wordt uitgezonden vanuit Blankenberge. Blankenberge neemt het op tegen
Deume (Antw.) en Breda (Ned.) —
21 40 : Speelfilm : De brug naar de
hel (Die Brücke). oorlogsfilm van
Bernhard Wickl. (Duitse versie met
tweetalige onderschriften) — 23.16:
Tweede nieuwsuitzending.

Manu Ruys geeft onder de titel
« Zielig » een scherpe afkeuring
over wat deze week uit de bus
kwam in verband met de driepartijen-bespreking
rond de grondwetsherziening.
Het is bijna een onwaardig
schouwspel te noemen, wanneer 's
lands voornaamste politici — onder het voorwendsel dat zij a a n
beide gemeenschappen
kulturele
autonomie verlenen — urenlang
diskuteren over het huishoudelijke
reglement van een
machteloze
kultuurraad.
De gedurfde en positieve politiek
van kulturele autonomie, die ook
door de socialistische elite wordt
voorgestaan, en die gezaghebbende
en efficiënte kultuurraden veronderstelt, komt er niet. De r a d e n
zullen geen beslissingsrecht hebben. Zij zullen in laatste Instantie afhangen van de centrale, imltaire uitvoerende m a c h t te Brussel.
De waarborgen voor de Walen
kwamen nog niet ter sprake. Maar
reeds heeft BSP-voorzItter Collard gezegd dat zijn partij enkel
een oplossing zal aanvaarden, die
niet het laatste woord laat aan de
normale (Vlaamse)
meerderheid.
De bedoeling is dus klaar : men
wil de Walen over een stelsel doen
beschikken, waardoor zij
deze
Vlaamse
meerderheid
kunnen
neutralizeren, in feite mlnorizeren. Daartoe zal ten slotte de hele
grondwetsherziening
moeten
dienen. De vraag is : of de 'Vlaamse rechterzijde zich daartoe zal
lenen?

DB
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D.W. herinnert terecht aan h e t
feit dat heren lijk De Saeger en
Verroken na Hertoginnedal zegden dat bij gelegenheid van de
grondwetsherziening
de
fouten
zouden recht gexet worden.
« De CVP heeft de grondwetsherziening niet gevraagd en zij
stemde slechts in met zekere
waarborgen jegens de Walen, als
vooraf de elementaire eisen van
de Vlamingen •waren ingewilligd.
En wie zal durven zeggen d a t dit
gebeurd is?
Mogen wij even in herinnering
brengen dat men tijdens de taaidebatten gezegd heeft dat
de
Grondwetsherzlning de kans zou
bieden om een en ander recht te
zetten. W a a r blijven die voorsellen? En vooral : waar blijft de
zetelaanpasstng?
De vraag blijft of er van die grondwetsherziening wel ooit iets zal
komen, tenware Vlaanderen bereid is een woekerprijs te betalen.
En die bereidheid is er niet, omd a t de ontworpen formules ons
niet be^vredigen, omdat onze eisen
niet werden ingewilligd en omdat
wij geen zetelaanpassing krijgen
zonder kondities. En ook en vooral
omdat niemand zo goedsappig is
om afstand te doen van rechten
en machten, die de demografische
evolutie ons in de h a n d speelt en
waarmede, eindelijk,
eeuwenoud
onrecht kan worden teniet gedaan. »
I n dezelfde Gazet van Antwerpen wordt uit de Nederlandse
Volkskrant geciteerd in verband
met de 500ste verjaring van de
Staten-Generaal :
« Toch is de Benelux een uniek
voorbeeld van vergaande samenwerking tussen soevereine staten,
een voorbeeld ook voor de ekonomische integratie van West-Europa. Onder de landen van dit
« klein » Europa, slechts door
West - Duitsland overtroffen, is
Benelux de vierde van de handelsmogendheden in de westerse wereld geworden. Het volle rendement daarvan smaken wi] nog
niet. Bang voor de schommelende
welvaart a a n beide zijden van de
grens heeft men veel te lang gepraat. De koene daad van h e t
sluiten van de ekonomische unie
zou die schommelingen onbelangrijker hebben gemaakt, zeker genivelleerd. Men k a n echter geen
sociaal - ekonomische politiek bedrijven zonder gelijkheid van politiek - ekonomische denkbeelden in
AANDACHT
GENT-EEKLO
In tegenstrijd met wat elders
in ons blad wordt meegedeeld,
•berichten wij a a n de deelnemers van de autokaravaan
n a a r Eeklo, die zou gehouden
worden op 7 juni, dat deze
wordt uitgesteld tot zondag 21
juni.
Er wordt alsdan vertrokken
te 9 uur 15 a a n de Roeland.
Nadere inlichtingen volgen.
Het Arr. Bestuur.

de regeringen. Daarom is alle
ekonomische integratie tot mislukking gedoemd, als niet met evenveel spoed a a n de politieke integratie gewerkt wordt. »
Dergelijke extremistische p r a a t
k a n niet anders dan het gewettigd protest van onze Luikse broeders oproepen!

BURGER
WELZIJN
Toont a a n in zijn verslag over
h e t Zangfeest dat de Vlaamse
massa voor de verdovers ongevoelig wordt.
« De CVP m a a k t t a n s In "Vlaanderen een slechte beurt bij de
opiniemakende bevolkingslaag i n
Vlaams nationaal opzicht, wegens
de kapitulatie -van 11 juli 1963 o p
Hertoginnedal
en h e t groeiend
wantrouwen i.v.m. de op de politieke kachel staande grondwetsherziening, terwijl er van een onvoorwaardelijke
zetelaanpassing
toch geen sprake meer is, nocht a n s een uitdrukkelijke kiesbelofte
van de CVP in 1961. D a a r a a n
werd zondag jl. In het antwerpse
sportpaleis
nogmaals
herinnerd
door de snedige rede van dr. Valeer Portier, voorzitter van h e t
ANZ, zangfeest dat gelukkig niet
leed onder het incident De Meyer,
hoezeer m e n ook de gang van zaken in dit verband heeft betreurd.
Dr. Portier verwierp onder algemeen applaus de taalwetgeving zoals deze uit Hertoginnedal 1963 is
te voorschijn gekomen en legde
tot slot een ondubbelzinnige federalistische
geloofsbelijdenis
af,
nogmaals onder goedkeuring van
de ca. 25.000 aanwezigen.
Walter Luyten.

Aanbevolen
Huizen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huis

« DE VRIENDSCHAP »
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)

Vermindering vr lezers V.ü
Hulsh
App Radlo-TV
Bandopnemers..
37.92.57 ELAGRO 3874.6!
De Damhouderstr 23 Ant
Plastic vloer en trapbedekkingen Dellflex - Taplfle:
enz Inlichtingen :
Claessens-Cornells Schatstr 18 Deurne - T. 36.13.12
Bezoek het Payottenlant"
Gueuze Kriek
goede spijzen vindt H iu
afspanning
« DE KROON ff
O.L V.-Lcmbeek (054)3238]
Voor al an Vlaamse lektuur
Een adres
Boek- en dagbladhandel
Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
« Vlaams Huis n Knokke
Kamers vol pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen
Elisabethl 105 T. 632.70
Voor uw modern Interieur
EURO-DOMl
Kruidtulnlaan 6 Brussel
met
Geschenken-kelder
Zwitserse uurwerken
bij meester u urwerkmaksr

SLAETS

Dewlnterstr 11 üudergem
T 72 45.43 - terminus tr. 35
10% korting leden V.0.
Bar - Bowling - Buffet

OOSTHOEK

Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811
Bouw-, veranderlngs-,
herstellingswerken
SEGERS Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken - Tel. (03)37,43.81
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BEWEGINGSLEVEN
ANTWERPKN
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RUPELSTREEK
IJzerbedevaart.
Ook dit Jaar gaan weer tallozen
n a a r K:aaskerke.
Deze m a a l met een eigen bus uit
de Rupelstreek, ingelegd door de
Volksunie, Algemeen Vlaams Vakverbond en Vlaamse Ziekenkas
van het Gewest Rupel.
Voor verdere inlichtingen wende
Zich tot :
Deheusch Luc, Aug. Vermeylens t r a a t 5, Niel.
Deheusoh Marcel, Oudstrijderss t r a a t 30, Niel.
Claes P., Velodroomstraat 27,
Boom.
Teugels Eduard, Pr. Stierletlaan
36, Wilrijk.
Verspeek D a m i a a n , CSiarlottalei
4, Hemiksem.
Nadere inlichtingen volgen nog
langs deze weg.
T a l m niet en l a a t TJ onverwijld
Inschrijven, de prijs is zeer sociaal : per persoon 120 F .
Ook V k u n t lid worden van de
grootste briefwisselingsclub van
België, alle leeft talen, verzam.
hobbles. Schr. Publi. PubUc relations Ardaen Pierre, djnsterdamstr. 55, Oostende.
MECHELEN
Autorally van de Vlaamse Klub.
Groot sukses voor de Volksunieweek.
Om 13 u u r vertrok op de Veem a r k t , nabij h e t lokaal Gulden-

ZOEKERTJ
Gevraagd te Brussel bij Zuidstation gezin minstens 2 personen
voor winkel dagbladen, tijdschriften, boeken, rookgerief enz., buitengewoon goede verdiensten. Tel.
02-59.37.88,
Vlaams - nationalist, gehuwd 26
j a a r , voll. h u m .
machineschrift
zoekt dringend passende betrekking in h e t
Gentse. Schrijven
kantoor blad.
Aardbeidoosjes In karton van 1/4
en 1/2 kg. Kart. Deroover, Gelrodesteenweg 16, Betekom.
Geef uw kind later een m a a n delijkse studiebeurs met het geld
(plus interesten en andere voordelen) dat ü nu n a a r vermogen
spaart. Sparingen onder staatsgar a n t i e voor pi. kommunie, studiebeurzen, huwelijk, bruidscliat enz.
Vraag geheel vrijblijvend om een
bezoek ten Uwent : schr. A.V.T.,
Grote Ring 17, Brussel 7,

huis, de eerste van de 79 wagens,
die van s t a r t gingen in de rally
van de Vlaamse Klub. De auto's
getooid m e t gele balonnen m e t de
slogan « Federalisme » wekten t e
Mechelen doorheen de ganse s t a d
de nieuwsgierigheid op.
Zij krioelden doorheen h e t ganse stratennet, waarbij de deelnemers een ganse reeks toeristische
vragen op de lossen kregen.
De tocht verliep verder via
Muizen, terug over Mechelen, n a a r
Lier, Berlaar, Gestel en Rijmenam.
Onderweg moesten verschillende
sportwereldrekords er a a n geloven
bij h e t volbrengen van de praktische proeven in de kontroleposten.
Nieuwe sterren werden ontdekt
in de vogelpik h e t geven van penaltys, en h e t werpen van een
frank n a a r een bloempot.
Fepst te Wenen.
Na de race denderden de wagens
een n a een h e t voorplein op van
h e t weense gasthof te R i j m e n a m
« zum Seppl » waar zij bij h e t
kaarslicht 's avonds vergast werden op Weens Schrammelmuziek.
Het feest werd bijgewoond door
tal van vooraanstaanden, die zich
ook in de rally hadden gemeten
en waarbij werden opgemerkt, de
h e r e n Oscar Renard, Wim Jorissen, Walter Luyten en Bouwens,
hoofdbestuursleden van de Volksunie, de heren Cauwenbergh en
Servaes, arr. bestuursleden v a n de
Vlaamse Volksbeweging, Mr. J a n
Rijckeboer, de heer L. Rijckeboer,
voormalig stadssekretaris, apotheker De Pourq, de heren Jacobs,
Verschaeren, Fons Van de -Werf,
voorzitter van de Vlaamse Klub
e.a.
Aan al de deelnemers, die de r i t
beëindigd h a d d e n werden p r a c h tige prijzen overhandigd, die door
meer d a n 50 Mechelse handelaars
werden geschonken.
De uitslag.
Na een hele hoop berekeningen
en beraadslagingen werd volgende
uitslag bekendgemaakt
die door
de deelnemers op een spontaan
applaus werd onthaald.
1. Rob Peeters, Mechelen, op
BMW 1800 541 straf p u n t e n ; 2. Ludo Thijs, Mechelen, o p D K W 544
strafpunten; 3. F r a n s Van Roy,
Mechelen, op BMW 700 549 strafp u n t e n ; 4. Jos Hermans, Heist op
den Berg, op VW 571 strafpunt e n ; 5. Van de Heuvel, Elewijt, op
Borgward 578 strafpunten: 6. Theo
Schroeven, Mechelen; 7. Wim J o rissen, Anderlecht; 8. Bosselaers,
Mechelen; 9. Brouwers, Mechelen;
10. P. Groetaers, MeChelen; 11.
Luyten, Berlaer; 12. De Geyter,
Mechelen; 13. Jacobs, Mechelen;
14. Versonnen, Leuven; 15 De
Pourcq, Mechelen; 16. Cauwenberg,
Mechelen; 17. Van Dessel, Nijlen;
18. Bruinseels, Bonh.; 19. Aelbers,
Schaarbeek; 20
Suythoven, Mechelen; 21. Valkenaers, Mechelen;
22. De Haes, Mechelen; 23. De
Boeck, Mechelen; 24. Van den
Branden, Mechelen; 25. I/cemans,
Mechelen; 26. Van Bouwel, Koningshooikt; 27. De Smet, Mechelen; 28. W. Luyten, Berlaar; 29.
Serroels, Mechelen;
30. Marien,

J o n g leraarsgezin met drie kinderen van 1 tot 7 j a a r wonende
o p 200 meter van de zee Stene-Mariakerke wenst tegen vei"goeding
één of twee kinderen op te nem e n gedurende de m a a n d e n juni,
juli, aug. leeftijd van de kinderen
liefst tussen 4 en 8 jaar. Voor inlichtingen 053-729.40.

BEDIENDE
gevraagd door makelaar In
verzekeringen in het Brusselse, steno en machlneschrijven
VI + Fr. allerhande kantoorwerk, 's voormlddags van 9
tot 13 uur, schrijven kantoor
blad.

Bonheiden; 31. Peeters, Mechelen;
32. Servaes, Mechelen; 33. Ren a r d , Mechelen; 34. Prinsen, Mechelen; 35. Bouwens, Lier.
Door allen werd grote dank betuigd a a n de bestuiirsleden, H.
Van den Branden, H. Keldermans
en L. Vervoort om de vlotte organisatie.

BRABANT

JETTE
T e J e t t e vond een nieuwe bestuursverkiezing plaats in aanwezigheid van volksvertegenwoordiger de Ooninck, Wim Jorissen, algemeen sekretaris hield een korte
toespraak.
VERSCHENEN :
« De onmacht der Vlaamse
Beweging » door Dr H. Boucher!], prijs 35 F, verkrijgbaar
Boekhandel Gudrun, E. Jacqmainlaan 100, Brussel 1 of bij
uitgever per 4164.93 Halle.

OOST-VLAANDEREN
AALST
Broederband.
Honderden
Broederbanders
stroomden zondag U. toe in de
kerk der eerw. paters capucienen
te Aalst, waar een zieledienst werd
opgedragen voor de leden, gestorven in de loop van 1963-1964.
Het was waarlijk
hartversterkend. Aan de offer scheen geen
einde te zullen komen.
Het inrichtend Komitee houdt
er a a n allen langs deze weg zijn
Innigste dank toe te sturen. Het
was ook een blijk van medevoelen en van Innige erkentelijkheid
voor de aanwezige leden der afgestorvenen. Hartelijk dank
vanwege de families : R e n a a t Van
Daele; Gaston De Block; Arthur
Muller; Amede Godefroit;
Jef
Goossenaerts; F r a n s Tinel;Antoon
M e r m a n s ; Gaston Feremans; Desideer De Wit.
Al dezen die voor Vlaanderen gestreden, en om Vlaanderen geleden
hebben, sluiten a a n bij Broederband, en storten heden nog een
bijdrage op P.C.R. 710.23 van A.
De Troyer, Leeuwergem.
Priester Daens herdenking.
Zondag 21 juni a.s. jaarlijkse
herdenking Priester Daens.
Bijeenkomst op de Hopmarkt te
9 uur 30 om in groep n a a r de kerk
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WENTELPOORTEN
In bont, tbud, rinmlnlnm
of plastiek.
StandaardnltvoertaiK ot
oaar gewenst model.
Systemen amngeptuit aan de
aard ran het bouwwerk.
Oand- o( elebtrisehe bedtanlas.
ZONHOVEN

NS

& ZONEN

KOIXUIKEA

IIOLLUIKEN

•

In hout, staal, aluminium ot plastiek
Hand- ot elelstrische
bediening.
AUe systemen.
VENETIAANSB
ZOimEBUNDEN
Bediening met
koorden" of met
stang en windwerk

A JEURISSEK ^ ClOOSTERMANSï ZONEN

TEL 132 3t

PVBA

VENETWV^NSE-BUNDEN

Op 14 j u n i ajs. wordt te Diksmulde h e t Vlaams Huis officieel ingehuldigd. AUe West-Vlaamse afdelingen en liernen gelieven deze d a t u m te noteren en schikkingen te treffen t«t
deelname. Afvaardigingen
uit Gent en Antwerpen nemen
deel.
10 uur H. Mis in de paterskerk. D a a r n a : hulde a a n J a n
De Bondt op h e t kerkhof van Diksmuide. Herdenkingsrede
door volksvertegenwoordiger dr. Leo Wouters.
12 uur 30 gezamenlijk middagmaal in h e t « Vlaams huis »
Er wordt gezorgd voor demokratische schoteL
2 uur 30 optocht in het teken van de grondwetsherziening
en zetelaanpassing.

HALLE
Te Halle h a d een voorlichtingsvergadering plaats waarop h e t
woord gevoerd werd door Walter
Luyten. Ook notaris Talloen, Dar
niel de Ooninck en Wim Jorissen
lichtten nadien het s t a n d p u n t van
de Volksunie toe. De vergadering
stond onder leiding van de heer
Bigarré.

e\fxai

ONTMOETING TE DIKSMUIDE

3 uur 30 meeting in het « Vlaams huls ». Spreker : algemene voorzitter Mr. F r a n s Van der Eist.
D a a r n a : gezellig samenzijn of uitstap te organiseren door
de verschillende arrondissementen.
AUe West-Vlamingen houden
schikkingen!

ir&n St. Martlnus te gaan met de
« Priester Daensvrienden » iiit
Moeskroen, waar t e Ic lur een H.
Mis wordt opgedragen.
Nadien optocht n a a r h e t monum e n t op de Werf, waar een bloemenhtilde zal geschieden.
Eerwaarde Pater B r a u n s zal een
gelegenheidstoespraak houden.
Na de plechtigheid In optocht
terug n a a r h e t vertrekpunt a a n
de Hopmarkt langs de Molens t r a a t , Lange en Korte Zoutstraat. Keizerlijke
Plaats
en
Nieuwstraat.
DENDERLEEUW
De week van de Volksunie slaagde prachtig. De kolportage kende
een geweldig sukses. Niettegens t a a n d e de afwezigheid van talrijke Inwoners (prachtig weder en
sakramentsprocessie) werden niet
minder d a n 582 n u m m e r s verkocht.
Na Aalst komt Denderleeuw n u
a a n h e t hoofd m e t h e t hoogst
a a n t a l verkochte nummers.
Tijdens de week werden 13
nieuwe abonnementen
geboekt,
waarvan 5 tijdens de kolportage.
Ook werden we bedacht op talrijke kleine steunsommen en veel
simpatlebe tuigingen.
Proficiat, kranige m a n n e n uit
h e t arrondissement Aalst. Doe zo
voort!

die datum vrij

en nemen

WEST-VLAANDEREN
BOESELABE-TIELT
Volksunie-bros juur.
I n de m a a n d e n oogst en september wordt niet gekolporteerd.
Onze propagandisten zullen zich
Inspannen om bij simpatlsanten
de V.ü.-brosjuur te verkopen, om
met de winst 15.000 brosjures t e
verspreiden. Ook binst de vakantie zitten we niet still <Sp eindo
september begint d a n de tweede
kolportageronde.
Arrondissementeel kontaktblad.
I n h e t r a a m r a n de nakende
verkiezingen werd h e t plan opgevat, een arr. kontaktblad voor leden, abonnenten en propagandist e n uit te geven, om onze werking maksimaal te sjiimuleren.
D a a i l n zullen de plannen en re»
sultaten meer in detail a a n iedereen worden medegedeeld. We zoo»
ken liefhebbers om het redaktlewerk te doen. Namen opgeven
a a n Mik Babyion.

VerIof:BLANKENBERGE

GREMBERGEN
Door h e t grote ^stwc^'-ttat h e t
Flandria Ziekenfonds kent en de
dagelijkse aanwinst van nieuwe
leden, is h e t mogelijk om een
plaatselijk sekretariaat te openen.
Adres : Flandria
Ziekenfonds,
Dijkstraat 18, Grembergen
(tel.
219.25).
Het plaatselijk sekretariaat Is
open alle dagen van 9 t o t 11 u u r
30, uitgezonderd op zater-, zon- en
feestdagen.
ZOTTEGEM
Na de geslaagde receptie, h e t
prachtig bal in april jl. (het « Bal
der 500 »), richt de Volksimie Zottegem op 12 juli a.s. de « Tweede
Grote 11-Juliprijs voor internationale liefhebbers » in.
Vertrek op de Markt (St. Jorishof) te 2 uur 30; 7.000 F prijzen.
Een k a r a v a a n autos, voorzien van
leeuwenvlaggen, opent de wedstrijd.
Alle prijzen worden met dank
a a n v a a r d bij het bestuur der
Volksimie Zottegem, d h r n Marcel
de Boe, Staf de Nayer, Roger Denoyette, F r a n s Roose, Guido Suetens, Julien Uytterhaeghe.
De Volksunie Zottegem d a n k t
tevens de Zottegemse bevolking
voor h e t prachtig onthaal dat a a n
onze kolportageploeg onlangs werd
voorbehouden : ondanks neergutsende regen werden 455 nummers
van ons weekblad verkocht.
De Volksunie Zottegem heeft
de wind in de zeilen!
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Café- Restaurant- Pensioen
RUBENSHOF
Weststraat 79
Telefoon (050)41571
Vlaamse gezelligheid

VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Sctartjl om kottelosfl
brocbura. d o c u m e n t a t i t
en lijsten n a a r

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus. 11. D e i n s e ;
of n a a r :
Postbus, lil. A n t w e r p e n }
of n a a r
Postbus. 149. G e n t ;
ef n a a r :
P o s t b u s . 231 Brussel L
Bet groot e r n s t l e t>ar«
sproDkeliJl! Vlaani!- Ha»
welijkswcrk van v e r t r o a _weD en irelslaeen voor
Iedereen i
D t eniee B e r o e p s l n s t e l ilnc voor buwelljksbem i d d e i l n s r a n «an» u n i o
Nederlands sprekende
taaistreek
Dacelillcs verschillende
verloTlnren
Stipte r e b e l m h o n d l n c
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AMTVZ-.RPEN

DORTMUNDER
Thierbrauhof I
| e Leuven

L

Alle iater- en zondagen
Opper Beleren-orkest
Btemming
plezier
Alle lagen s middags en
»s avonds beste keuUen,
niet duur
Vanai - morgens
tot s nachts
koud ouriet en koffie.
Bilzondex ingericm voor
groepsreizen scholen enz_
Parfclne vooi nonderden
autobussen en auto's.
Alles on ma verzorgd
en goedkoop.

DORTMUNDER
Thierbrauhof O
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koua ouffet
Open lag en nacht
Zalen voor vergaderingen
enz..
Van nu al Herman Segera.
oude baas van Monopol
Gent aan de tapkraan.

DORT BIER KELDER
Oude Markt 22 Leuven
Schoonste blerkelder
van het land.
Niet vergeten dat men t'
de drie tokalen de echte
Dortmunder Thlerbrau
drinkt, met de 2 Hertjcb

Niet vergeten, weldra
Dort Thierbrauhof III
te Brussel

Voor al
uv vi]nen en likeuren :

iROOTHANDEL F.S.
Llersesteenwee 372
MECHÉLEN
Telefoon : (01ö);4909

BERCHEM
Kolportag-e.
Ondanks het feit dat wegens h e t
schitterende zomerweer vele mensen afwezig waren en wij bijgevolg dikwijls vooi- ledige huizen
stonden, verkochten wij bij onze
kolportage van zondag 31 mei, op
2 uur tijds, ongeveer 100 nummers van ons weekblad « Volksunie ».
Bovendien boekten wij gedurende onze tocht een w.nst van drie
nieuwe abonnementen.
Wij verwachten een volgende
maal nog meer vrienden om te
kolporteren.
Afdelingsblad.
Steun ons afdelingsblad « Up
ten Belgh », dat deze m a a n d voor
de eerste maal zal verschijnen.
Abonnement : 20 F per jaar
(steunabonnement 50 F - ereabonnement 100 F of meer).
Gelieve te stx>rten op p.c.r. 17.11
van Kredietbank - Berchem, voor
rekening van de Volksunie, met
vermelding « afdelingsblad ».
Briefomslagen met het nodige
geld alsmede n a a m en adres, zijn
steeds welkom bij onze penningmeester M.V.d. Elsken, Vredestraat
1, te Berchem.
MECHÉLEN
Jeugdaveüd,
De Volksunieweek werd ingezet
jnet een jeugdavond waar talrijke
nieuwe gezichten voor het eerst
kennis maakten met de Volksunie.
De spreekbeurten van Toon Van
Overstraeten en Walter Luyten
die een beroep ded?n op deze generatie (die ZIJ het rechcvaardigheidsimpuis dat steeds a a n de
bazis lag van de inzet m de
Vlaamse beweging
voorhielden)
vonden grote bijvai bij de aanwezige jongeren van deze zogezegd
« smische tijd ».
Kor Van der Goten zorgde voor
.erkwikkende interludiums.
Autokaravaara.
Sekor Lier - Heist hield zaterdag zijn autokaravaan met 20 bereidwillige chauffeurs die h u n
zonnige namiddag vooi deze propagandarit ter beschikkmg stelden. Tijdens een korte spreekbeurt
van arr. sekret. Waiter Luyten op
het kerkplein te Nijlen, Berlaar
en Beerzel deelden de Inzittenden
talrijke
proefnummers van
ons
blad uit. Deze fnsse formule zal
nog herdaan worden, want overal
werd de karavaan simpatiek onthaald. Nachtridders hadden de hele streek in een geel-zwart Vükleedje gestoken.
Rally.
De rally van de Vlaamse Klub
te Mechelen in h e t kader van de
VU-week kende eveneens een grote bijval. Leer uw streek kennen
en voor sommigen leer m t uw
ogen kijken en autorijden, was
een kombinatie van het nuttige en
het aangename in deze rit.
Rob Peeters van Mechelen was
de overwinnaar van deze eerste
ralley van de Vlaamse Klub waar
Wim Jorissen bij de eerste prijsvliegers was en het hekken gesloten werd door het trio R e n a r d Luyten - Bouwens.

RüPELSTREEK
Hier eind'jlijk ook eens wat
nieuws uit de Rupelstreek.
Wist U beste Vlaamse Vrienden,
d a t m de Rupelstreek, de Vlaamse Ziekenkas en het Algemeen
Vlaams Vakverbond reeds enkele m a a n d e n gestart is?
Het is reeds zo ver dat h e t gewest mee vooraan komt op de lijst
van de best vooruitgaande afdelingen.
Er is besloten in de eerstvolgende m a a n d e n op een vastgestelde
dag een zitdag te houden in de
volgende gemeenten.
Hemiksem, Schelle, Niel, Boom,
Aartselaar,
Wilrijk
(wooncomplex) en Wilrijk dorp.
Wanneer deze zitdagen zullen
plaats grijpen zal men binnenkort
vernemen.
De start zal genomen worden in
de m a a n d juni 1964.
Hopende d a t alle
twijfelaars
alleen op dit gewacht hebben volgen hier de adressen tot wie men
zioh kan wenden om ingeschreven
te worden of om Inlichtingen te
bekomen.
Verspeek Damiaan, CTharlottelei 4, Hemiksem.
Deheusch Luc, Aug. Vermeylenstraat 5, Niel.
Deheusch Marcel, Oudstrijdersstraat 30, Niel.
Teugels Eduard, Pr. Stienletlaan
36, Wilrijk.
Matthys Herman, Antwerpsestr.
119, Boom.
Maar wanneer U d n n g e n d wenst
bezocht te worden, telefoneer d a n
zonder verwijl n a a r de Gewestelijke Secretai-is van de Rupels t r e ^ : Verspeek Damiaan, ([Jharlottalei 4. Hemiksem. Tel. 774177.
Ook D kunt «nel
howen,
treedt toe tot bet gespeclasi«eerd huwelljkswerli
met lijsten schT
Pabllclteti Ardaen
Pierre, afd H . Amsterdamstr
55 Oostende.
TURNHOUT
De allergrootste a a n d a c h t en
inspanning gaat n a a r de huisbezoeken voor wervmg v a n leden en
abonnementen. De afdeling in
wording Vorst - Veerle - Eindhout
deed reeds, met een paai- bestuursleden, een test na efloop van h u n
vergadering, met als bemoedigend
resultaat : 4 leden en 2 abormementen. Nog voor h e t emde van
dit lenteoffensief
zal htm afdeling een feit zijn. Ook te Herentals en omstreken, en te Beerse
worden stappen gedaan om spoedig tot een stichting te komen.
De verdubbeling van h e t ledenaantal, een der aktiepunten van
het jaar, ligt binnen ons bereik.

BRABANT
KAPELLE OP DEN BOS
Het bestuur samen met dhr Deblieck als sekretaris zorgt voor
leven in de brouwerij, een flinke
groei van h e t abonentental belooft
voor de toekomst.

LIMBURG
LIMBURG
Autokaïavaan.
Verleden zondag
organiseerde
de Vü-Limburg een a u t o k a r a v a a n

die een buitengewone bijvaj kende. De meeste afdelingen hebben
h u n medewerking verleend.
Ond«r begeleiding van de Hasseltse politie, vertrok de lange
sliert auto's te 2 uur stipt in de
richting Genk om vervolgens een
traject van meer d a n 100 km af
te leggen doorheen de provincie.
Het was opvallend welk succes de
k a r a v a a n mocht oogsten vanwege
h e t publiek;
Tijdens
de rondrit
werden
strooibriefjes
uitgedeeld a a n de
bevolking.
De hele organisatie werd geleid
door onze provinciale vrijgestelde
Gustaaf Begas, die werkelijk een
dikke pluim verdient. Reisweg, timing en andere kleine bizonderheden, alles was tot in de kleinste details verzorgd.
Ook moeten we de rijkswacht en
plaatselijke politie danken voor
de hulp die ze ons overal spont a a n verleenden om onze karavaan ongehinderd en vlot doortocht te hebben verleend.
BERINGEN
Na h e t beëindigen van de autok a r a v a a n hielden de provinciale
voorzitter en secretarie, samen
met enkele andere bestuursleden
een korte bespreking over de volgende grootse prestatie die Sn
Limburg zal gehouden worden.
Reeds van nu af k a n meegedeeld
worden d a t een grote ontspanningsavond gepland wordt in de
m a a n d september.
Lente-offensief.
Ingevolge de oproep werden ons
vanuit enkele afdelingen nieuwe
abonnementen en leden toegestuurd. Van de andere afdelingen
die nog geen nieuws lieten geworden vei-wachten we spoedig ook
de resultaten van h u n inspanningen tijdens de Volksunieweek bereikt.

Voor de
Vlaamse
verlofgangers aao de
kust Oe Usroomzaal
l'EstereL Kerkstr 111

BLANKENBERGE
maakt bekend dat er vanaf
29 maart Pasen kamers te
huur zijn met of zonder
ontbijt Lage prijzen beste
verzorging en 'n grote keuze van allerbeste rocMnlJs.
wafels koffie enz.
Tel. (050)41360

OOST-VLAANDEREN
AALST
Buiten aaie verwachtingen geslaagde kolportage in Denderleeuw : 582 verkochte nummers.
Ook in deze zeer belangrijke gemeente is de oogst rijp.
Bijzonder ontroerend was de
steun a a n onze kolportageploeg
geschonken door Machteld, Ingeborg, Iwem en EHsje D ^ i e t s e n a e r e « uit h u n spaarpotje ».
Wij werken verder op 7.6.64 :
Grotenberge, Leeuwergem (+ een
wijk van Aalst).
Samenkomst lokaad « De Vriendschap », Aalst, 8 tnir 30.
GENT
Kolportages.
I n h e t kader van de week v a n
de Volksunie heeft h e t distrikt

G e n t zijn medewerking verleend
a a n de grootse kolportage t e Ledeberg en t e Gentbrugge. Alhoewel wij slechts een gedeelte v a n
deze twee uitgestrekte gemeenten
bewerkten, slaagden wij e r m een
verkoop te realiseren van 227 n u m mers. Voorwaar een goed t e k e n
voor de verdere werking in deze
gemeenten en een stimulans voor
de plaatselijke besturen om vaader in deze richting door te varen.
Ook a a n de grootse a u t o k a r a v a a n n a a r h e t Meetjesland voor
zondag 7.6.1964 verlenen wij onze
medewerking. Terwijl de k a r a v a a n
rondtoert in de dlveise gemeenten, zullen wlJ Eeklo bewerken
m e t een groots opgezette kolpor^
tage, gepaard gaande m e t uitdeling van « Hier - G e n t » e a duizenden pamfletten. Wij r i c h t e n
dus een warme oproep tot alle aittobezitters v a n h e t distrikt om
deel t e n e m e n a a n deze k a r a v a a n
en tevens zijn aUe kolporteurs o p
post.
Wij verzamelen om 9 u u r a a n
de Roeland waar wij een h a n d j e
toesteken om de wagens te versier e n met leeuwenvlaggen en affiches.
Gemeenteverkiezingen.
Voor de
gemeenteverkiezingen
In de stad G e n t zijn wij zeer
goed op weg. Wij k u n n e n n u reeds
mededelen d a t wij er praktisch zeker van zijn een volledige lijst t e
k u n n e n voordragen (39 kandidat e n ) , hetgeen ons zeker a a n prestige in de Arteveldestede zal doen
winnen. De financiële aktie blijft
natuurlijk de zware dobber doch
wij zijn ervan overtuigd, d a t wanneer ledereen zijn steentje ertoe
bijdraagt, wlJ erin zullen gelukken
in de Arteveldestede de Vlaams
nationale gedachte t e doen zegevieren.

WEST-VLAANDEREN
POFEKINGE '
Kolportage,
Zondag 1.1. hebben we göiolpoipteerd t e Woesten. O p een u u r tijd
werden er 80 n u m m e r s verkocht.
N a a r Diksmuide.
Op zondag 14 dezer is de Inhuldiging vajk- de nieuwe zaal v a n
h e t Vlaams huis te Diksmuide.
Het is de wens van het provinciaal komitee dat ons arrondissem e n t flli& zou vertegenwoordigja
zijn. Daarom wordt er een autobus ingelegd met vertrek uit Poperinge over Woesten. Oostvletesröi
en Renlnge. L a a t u onmiddellijk
inschrijven, voor
Poperinge : i a
h e t « Belfort ».
Woesten : In de Leeuw v a n
V l a a n d e r e n ; bij A. DassonvlUe.
Oostvleteren en Reninge : blJ
Henrl Delva, t e Oostvleteren.
Vertrek uit Poperinge om 9 uur.
Vertrek uit Woesten om 9 u u r
10.
Vertrek uit Oostvleteren o m 9
uur 20.
Wij verwachten talrijke
ittschrijvingen.
Steun.
Dezen die tot op heden vei^waarloosd hebben h u n steun t e
storten gelieven dit onverwijld t e
doen op postcheckrekenlng
nr
2446.68 van André CJappelaere, t e
Poperinge. Elk geeft nasa* zijn
vermogen en vele kleintjes m a ken een groot.
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1^
geven tijdens de vergadering van
mei e.k. of op het sekretariaat.

ANTWERPEN
ANIWEBPEN-LlNKEBrOEVEB
De Volksunie van Antwerpen Linker-oever, vestigt de aanda<dit
van alle afdelingen, leden abonnementen en slmpatisanten uit het
arr. Antwerpen op volgend berlcbt:
Op 13 Jtml e.ls. Volksunledag van
Antwerpen linkeroever.
Massale optocht doorheen Lr-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 algemeen.
Voormiddag : van 10 tot 12 uur.
Tocht met microwagen, aansluitend autocaravaan.
Voor de optocht : verzamelen te
13 uur 30 aan de Voetgangerstunnel Linker-Oever. Vertrek : stipt
te 14 uur 30. Einde wordt verwacht
te 16 uiir 30 aan café « de Zeester » op St. Annastand.
Te 20 uur 30 in café « de Zeester » Op St. Annastrand, meeting.
Sja-eker : de heer Hugo Schiltz.
Daarna leute en plezier m. een
gezellige Vlaamse sfeer, met de
medewerking van het « Show en
dansorkest de Moon - Glowers »
onder leiding van Jo de Bakker.
Wij rekenen op U allen voor het
welslagen van deze dag.
Wanneer meer inlichtingen gewenst worden, stelle men zich in
verbinding met de plaatselijke
voorzitter : De Bel R., Scheldelaan 21, Antwerpen L-O.
BEBCHEM
Maandblad.
Eerlang start onze afdeling met
een maandblad. Wij rekenen op
een stortvloed van abonnementen
tegen de prijs van 20 F per jaar
(steunabonnementen van 50 P of
ereabonnementen van 100 P o£
meer zijn natuurlijk altijd welkom). Gelieve te storten op P.C.R.
nr. 17.11 van Kredietbank-Berchem, voor rekenmg van de Volksunie met mededeling « afdelingsblad ». Briefomslagen met het nodige geld alsmede naam en adres,
kunnen steeds bij onze penningmeester worden afgegeven. (VredeBtraat 1. Berchem).
DEUBNE
Bels naar de Voerstreek.
Tijdens de maana juni 1984
richt de « Vlaamse kring Deurne »
een reis in naar de Voerstreek. De
deelnemers kunnen hun naam op-

Schuimrubbermatrassen
met
Gebreveteerde
bedekklngslagen
Ressortmatrassen
(Brevet
529768)
met
Gebreveteerde Isarkassen
(Brevet
512767)

Msr

SPECIAAL
BREVET

STAK'
TE ZELB (O -VL.)
Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
TeL (052) 44641 en 44642
Indien U geen verkoper
In uw omtrek kent stuur
ons een eaartje en we
zenden ü bet adres van
de dichtst
oljgelegen
verkoper Star Zele

DCFFEI,
Op zaterdag 6 juni wordt overgegaan tot de stichting van de
afdeling Duffel. Zaal «De Groef»;
spreekbeurten door prov. raadsl.
Iiudo Sels en nat. sekr. Wim Jorissen. Waarna aanvulling van
het bestuur. Een kleurfilm over de
federalistische betoging te Antwerpen wordt vertoond. Begin te 20
U!ur.
KONXICH
De afdeling Kontich doet een
oproep tot al de bestuursled^i,
kOTnleden en wijkmeesters, om
de wekelijkse kontaktavonden op
elke maandag te 20 uur 30 bij te
wonen, dit met het oog op een
doeltreffende aktie voor abonnementen- en ledenwerving.
ledere week zijn er nieuwe adressen van mensen, die driemaal een
gratis proefnummer toegestuurd
kregen en aan huis moeten bezocht worden.
Wij rekenen op ieders medewerking!
Tentoonstelling.
Vanaf 6 juni tot en met 14 juni
1964 zal onze vriend, kunstschlldes Jos Matthys, zijn schilderwerken ten toon stellen in de zaal
« Alcazar », Meohelsesteenweg 22
te Kontich.
We rekenen op de belangstelling
van alle Volksunieleden en sympathisanten voor een morele steun
aan een onzer ijverige medewerkers.
De toegang is gratis en een goed
onthaal wordt U verzekerd in ons
Vlaams lokaal.
MERKSEM
Bevlaggingsaktie.
Meer dan ooit moeten wij dit
jaar een bizondere krachtinspanning doen om op 11 juli In alle
straten van onze gemeente de
leeuw te laten wapperen. Diegenen
die niet in de mogelijkheid zijn
hun huis te bevlaggen, moeten dan
toch een leeuwenschild aan him
raam hangen. Deze schilden zijn
te verkrijgen In Tyl, en op het sekretariaat tegen 2 F per stuk Stuur
een kaartje, Em. Lemineurstr. 33
en het wordt ü thuis bezorgd. En
wie zich goedkoop een degelijke
leeuwenvlag wil aanschaffen, komt
op een woensdagavond naar zaai
« Tyl » om inlichtingen en prijzen.
WILRIJK
Bevlagfflnesaktle 11 Juli aA
Leeuwenvlaggen zijn te koop blJ
Q. Cells Juul Moretuslei 310 tel,
38.42.81. of bij onze propagandisten. Ze zlJn uitgevoerd op verschillende afmetingen
in wol,
mét of zonder franjes en ook In
nylon met franjes. De prijzen varieren van 105 P (wol zonder
franjes afmetingen : 70 cm s
100) tot 1000 P (nylon met franjes afmetmgen 200 cm x 250) en
zijn dus wellicht bereikbaar voor
ledere beurs. Bij de bestelling mag
ü niet vergeten mede te delen ol
de vlag aan een stok wordt gehesen of uit een raam wordt gedrapeerd. Deze Inlichting is nodig
voor het aannaaien van de ringen.
ZANDHOVEN
Kolportage.
7 juni : Broechem.
Steeds aan de kerk der te bewerken gemeente om 9. uur 15
Oproep.
Speciale en dringende oproep
tot de afdelmgs-besturen van het
kanton, sinds verschillende jaren
zijn het steeds dezelfde mensen,
die zondag na zondag de baan opgaan; onvermoeibaar, steeds met
nieuwe moed.
Vanaf heden zouden wiJ graag
zien dat de afdelingen die tot op
vandaag in gebreke bleven, onze
groep zouden versterken met enkele mensen al waren net maar
twee zondagen per maand.
Dat de bestuursleden het voorbeeld geven 1

De adressen van de nieuwelingen en de vermelding van de zon»
dagen (1ste, 2de, 3de, of 4de zondag der maand) worden verwacht
bij de kantonale verantwoordelijke
voor propaganda :
Lode Verhoeven, Llefkenshoek
23, Halle-Kempen .TeL 79.01.24.
ïjeeuwenvlag.
De Vlaams - nationaie feestdag
staat voor de deur. Versiert uw
huis met de Vlaamse Leeuwenvlag.
Dit is geen romantisme, wel de
eerste en wellicht de moeilijkste
stap naar radikalisme!
Toont uw buren en al uw dorpsgenoten wat gij zijt en de wijfelaars zullen volgen. Niet door binn ^ u i s - nationalisme zal
de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd
gewonnen worden!
In ons kanton moet ieder bewust Vlaming in het openbaar radikaal Vlaams nationalist zijn.
Dit dwingt eerbied af.
Waar gij ook woont in het kanton : schrijf of telefoneer, wij
brengen u een vlag. Prijzen vanaf
350 P.
Kantonale
verantwoordelijke
voor propaganda : Lode Verhoeven, Llefkenshoek 23, Halle-Kempen. Tel. 79.01.24.

BRABANT
BRÜSSEL-BRABANT
Gemeenteraadsverkiezingen.
Afdelmgen die bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen onder de
naam Volksunie opkomen, moeten
dit onverwijld aan de arrondissementele sekretaris, Vanthoui-noutMichel, Engelandstraat 420 ükkel
(B18) laten weten.
Provincieraads- en parlementsverkiezingen.
Kandidaturen voor deze verkiezingen dienen ten laatste op 10 Juni 1964 in 't bezit te zijn van de
arrondissementssekretaris, ten elnde het arrondissementeel bestuur
toe te laten de rangorde van de
kandidaten te bespreken op zijn
vergadering van 18 Juni 1964.
LANDEN
De plaatselijke afdeling van de
Vlaamse Volksbeweging bericht
haar leden, en gans Vlaanderen,
dat de voorbereidmgen voor de
11 juli-vlermg (Beviagnong, Oberbayemfestivai en Dortfeest) reeds
werden begonnen.
Samenwerking tussen de verschillende Vlaamse Verenlgmgen
uit het Landense wordt voor deze
feestelijkheden in het vooruitzicht
gesteld. Medewerking van andere
verenigingen is eveneens welkom.
Wie zich op een gezonde en aangename wijze wil ontspannen,
houdt deze dagen vrij voor de
feestelijkheden te Landen.

OOST-VLJIANDEREN
AALST
Verder programma voor juni ;
7.6 : Grotenberge, Leeuwergem
(+ een wijk van Aalst).

Ï4.6 : Haaltert, Kerksken.
21.6 : Gijzegem (+ een wijk van
Aalst),
28.6 : Geeraardsbergen.
Oproep.

In ons weekblad «De Volksunie»
leest O regelmatig oproepen voor
financiële steun. De bedragen die
binnenkomen als reaktie op die
oproepen, leren ons echter dat heel
wat mensen blijkbaar de indruk
hebben dat kleine giften onwpikom
zouden zijn als steun voor de bas
van het arrondissement Niets is
nochtans minder waar!
Om nu werkelijk iedereen te
kunnen betrekken bij onze aktie
voor financiële steun nebben wij
een snelsteun-aktie op touw gezet.
Het zit eenvoudig m elkaar • wie
de arrondissement ele Volksunie werking genegen u<: (en wie is dat
niet?) en ze dus ook daadwerkelijk wU steunen stuurt ons vandaag nog onder gesloten omslag
een briefje van 20 F. Het adres is:
Hubert Bauwens. A Van cp Maelestraat 27. Erembodegem of Ir.
Jan Van den Berghe, Lokerenveldstraat 111, Aalst.
DENDERLEEITW
Bevlaggingsaktle.
Denk er aan : 11 juli nadert.
Hebt U reeds uw leeuwenvlag. Doe
mee met de
bevlaggingsaktie.
Schaf u een mooie vlag aan. Inlichtingen bij W. De Metsenaere.

Huwelijk
Bent U alleen ? Verlangt
ü spoedig verl. te zijn ?
Schr. n Postbus 4 Roeselare.
Gr. Inschrijving, gehelmhouding verz
Korrespondentie Klub
Studenten (Innen) wilt ü
In brlefkont. komen met
vriend (in) Schr n. Postbus 4 Roeselare, gr opn.
In de lijsten.
GENT
Zondag 7 Juni ; autokaravaan
door het Meetjesland en kolportage te Eeklo. Vertrek aan « Roeland » om 9 uur.
GENT-EEKLO
Op maandag-avond 25 mei werden de laatste duizend nummers
van ons aiTondissementeei blad
« Hier Gent » voor verzending
klaar gemaakt. Voorgaande vrijdag
werd tot diep m de nacht gewerkt
aan de verzending van de andere
bladen. Met dit blad oereiken we
nu om de twee maanden bijna
20.000 slmpatisanten. Wie « Hier
Gent » niet mocht ontvangen, kan
het verkrijgen door zijn adres te
sturen aan
ons
sekretariaat
Vlaams Huis
Roeland.
Korte
Kruisstraat 3, Gent. Ook nieuwe
adressen van slmpatisanten zijn
steeds welkom.

Dit prachtig leeuwenschild wordt u thulsbesteld door onze diensten
Indien u 325 P stort op
postrekening 1476.97 van
de V.D. te Brussel Sekretariaat : M Lemonnlerlaan 82.

Afmetingen : 40 x 30
cm.
vervaardigd
uit
duurzame grondstol (Ce-

WULVERINGEM
(WESTHOEK)!
Overleden te Roeselajre ap 19.S
jl., werd dhr Robert Bruloot, gebc
op 21.10.1897, oud-strijder 1914-18^
zaterdag voor acht dagen te Wiöveringem door zijn vele vrienden
en naastbestaanden naar zijn laatp
ste rustplaats begeleid. Met dhr R.
Bruloot verdwijnt een zeer vei>
dienstelijk Vlaams - nationalist
uit de Westhoek, vriend en mede»
werker van Jeroom Leuridan zaliger. Zijn Vlaamse overtuiging b ^
taalde hij met gevangenis en vöV
volging.
Maar ongebroken kwam hij deze
beproeving te boven.
Zijn kinderen en kleinkinderen
gaf hij een schitterend voorbeeld
van standvastigheid in de strijd
en vertrouwen in de toekomst. De
V.U. verliest in hem een trouw lid
en abonnwit. Wij bieden aanMevB.
Bnüoot, zijn dappere echtgenotek
zijn zoon Lionel en zijn dochter
Mevr. Ceulenare en de andere fac
milieleden onze diepe gevoelens
aan van deelneming in de zware
rouw die hen treft.

bladgoud!

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, ANTWERPEN

( K. D. F . )

TELEFOON : 37.54..'»"

FINANCIERING van al uw aankopen, auto's. T.V.. machines
LENINGEN' \ •*•)!' alle doeleinden
HYPOTEKEN Ie en 2de rang
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen

Raadplegingen kosteloos.

WORTEGEM
Dag dCT 500 in het « Stokeriji
tje », op zaterdag 6 juni te 19 u t »
Alle leden en supporters worden
verwacht. Peestrede door Mauritg
Coppieters.

Aan de familie Van Der Weeën
betuigt de Volksunie van Denderlof-"n, hnar oorpchte deelneming.

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP

Steeds tot uw dienst.

ROESELARE-TIELT
Op 11 juli a.s. zal gans het alt»
rondissement in het eerste haffl^
jaar door onze kolportageploegefli
zijn bewerkt. Dat betekent ; k<n|
takten, propaganda en 25.000 m
winst. Daarmee kimnen we d |
helft van de kosten voor onze aik
tie
propagandanummerwerkinÉ
bekostigen. Een nieuwe ronde \m
gint dan in september. Gelukwen»
sen aan onze ploegen... doch en»
kei achterblijvers moeten tot ivBt
hun schade inhalen, met de wei*
tochten in Izegem, Tielt, Meuleh
beke en Tngelmunster.
De stille werkers die in de ve»
schillende gemeenten van het a »
rondissement, de
kiezerslijsten
uitkamden en er iedere week v<xni
zorgen, dat meer dan 1000 prop»
gandanummers van ons weekblafl
worden verstuurd, verdienen een
pluimpje. D(K)r htm weric zullen
tegen de verkiezingen meer daa
25 % der kiezers daadwerkelijk
met de V.U. kennis hebben gemaakt.

fier ging. •

raflx).
met

BRUGGE
Bevlagging op 11 juli a.s.
Naar net voorbeeld van het ta^
vlaggmgskomitee
St.
Michiei|
wordt in gans het arr. Brugge ee(È
aktie gevoerd om de 11 jull-bfr
vlagging eindelijk eens te de
doorbreken. In eiJie beLmgrijl
gemeente worden vertcgenwoorc
gers gezocht. Men gelieve zii
aan te melden bij G. vsn In,
dlkherenrei 20 Brugge.
Steun gevraagd.
Koken kost geld en Indien
onze propaganda van nu af ea.
de
a.s
parlementsverkiezing
wiDen doordrijven, moeten
kunnen rekenen op een klei
hPid uit eenieders beurs. D wfl.
het, onze postrekening is 17852
van de Kredietbank te Brugge^
vermelden : c voor rekening nR
7.408 V.U. arr. Brugge ». Ook bj|(|
onze afd. en kernen kan men vm'
tuurlljk terechtl

OVERLIJDEN
Op 88-jarige ouderdom overleed
hier Jan-Baptist Van Der Weeöi,
grootvader van onze plaatselijke
voorzitter Jan Van Der Weeën.
Met hem verdwijnt de stamvader
der vier geslachten waarop deze
schone Vlaamse familie terecht

D Kunt ook betalen als
volgt : bij aflevermg
125 P -f 2 maandelijkse
stortingen van elk 100 P.

Ro'oo-r'

WEST-VLAANDEREN

Beheer

H. van der Paal
O. Voorbraeck
M. Demol
Direktie : Lic. Rik De Vos.

NATIONALE LOTERIJ
TREKKING OP 6 JUNI

30,000.000^ loten

I

Ll6

DE VOLKSUNII

O LECHTS
negen
maanden
schelden ons nog van de algemene verkiezingen en amper vier maanden van de gemeenteverkiezingen.
In die korte tijdspanne van negen en liefst
vier maanden — want wat kan na de gemeenteverkiezingen al niet gebeuren? — moet de regering een oplossing vinden voor drie uiterst
belangrijke problemen.

D

_ AAR is vooreerst de ziekte- en
invaliditeitsverzekering en het geschil met de
dokters, dat men voorlopig hoopt te regelen
tot einde 1965. Het volgend Parlement en de
volgende regering dienen dan de wet Leburton
opnieuw ter hand te nemen en te pogen een
globale gezondheidspolitiek uit te werken, liefst
in twee luiken : gezondheidszorgen en verplegingswezen enerzijds en financiële telasteneming der kosten en herstelpolitiek voor minder-valieden en gehandicapten anderzijds.

eigen zaken naar eigen maat en inzicht zelf
bereddert door zelfbestuur in federaal verband.
Manu Ruys besluit daarbij zelf : «De oplossing is niet te zoeken in een wederzijdse grendelprocedure, maar in een hervorming die aan
beide gemeenschappen een zodanige autonomie
verleent, dat het probleem der verdrukking niet
meer gesteld wordt J'.
Hij schijnt hier zodoende de thesis te onderschrijven van professor Derine in zijn pocketboek « Actuele Vlaamse standpunten ». De grote vraag is of de zgn. autonomie van prof. Derine wel ver genoeg strekt en voldoende zelfbestuur beoogt met werkelijke draagwijdte. Men
poogt ons inderdaad appelen voor citroenen te
verkopen.
1 N de lijn van de autonomie
gaat het partijenoverleg thans niet verder dan
een soort kultuurraden met enkel raadgevende
bevoegdheid zonder de minste beslissingsmacht
en een soort decentralisatie zonder werkelijke

HET HOGESCHOOLPROBLEEM
D
_ AAR is

inhoud of apparatuur, zodat de franskiljonse en
centralistische balanspolitiek en voogdij in
Brussel en Brabant ongehinderd kunnen voortbestaan, zonder de provincie Vlaams Brabant
en zonder nationaal hoofdstedelijk distrikt!

vervolgens de zetelaanpassing en de grondwetsherziening, die ten
onrechte gekoppeld worden. Men beoogt daarbij de franstalige gemeenschap van 40 % de
helft van de beïnvloedingsmlddelen in regering
en parlement te verzekeren op een ogenblik dat
da Vlamingen bij lange niet aan hun trekken
gekomen zijn.
Wij worden bovendien aan een nieuwe wettelijk georganiseerde kolonisatie uitgeleverd. In
5ommige gevallen Is het bij voorbaat niet meer
mogelijk, ooit aan onze proportie te komen.

D

AAR is ten derde de universitaire expansie en het wetenschapsbeleid.
Op dit probleem, waarvan de regeling van essentieel belang is om een einde te stellen aan
onze kulturele achterstand, verwijzen wij onze
lezers naar een merkwaardig intervieuw met
professor De Somer, gepubliceerd in « De Standaard » van 2 juni jl.
—IET schijnt, volgens een inforProfessor De Somer is een man van formaat,
Tiatle van Manu Ruys in « De Standaard > van wereldvermaard mikrobioloog en raadgever van
2 juni dat de grondwetscommissie zou besluiten de Universiteit van Leuven.
tot oprichting van een paritaire commissie in
Vooreerst merkt hl] op dat de Franstalige geKamer en Senaat, die zelfs bij meerderheid van meenschap bij voorbaat over een ruime sprei:én vleugel zou kunnen besluiten dat gelijk welk ding van kandidaturen beschikt : Brussel, Navetsvoorstel niet alleen een eenvoudige meer- men en Bergen tegenover slechts een typisch
derheid moet halen maar ook een meerderheid handelsschoolonderwijs te Antwerpen, Om tot
van de Nederlandse en franstalige bevolkings- gelijke behandeling te komen voor de Vlamingroep. Zo die niet wordt bereikt, wordt het pro- gen, zouden de eentra Brugge. Brussel en Hasbleem gedurende een zekere tijd opgeschort en selt bij voorbaat over dezelfde mogelijkheden
icrljgt de regering (paritair samengesteld, enz.) moeten beschikken.
bedenktijd om een compromis voor te stellen.
Anderzijds is hij voorstander van een nieuwe
Uiteindelijk zou een eenvoudige meerderheid de Vlaamse universiteit te Antwerpen en vindt hij
eerst voorgestelde tekst kunnen bevestigen. het onzinnig dat deze zou gekoppeld worden aan
een tegenhanger te Bergen, dan wanneer VlaanE paritaire chantage ligt er deren ondergeoutilleerd is en de deelname der
vingerdlk op. Het franstalige overwicht zal be- Vlaamse gemeenschap aan het universitair onvestigd blijven onder het mom van neutralisatie derwijs beneden de helft blijft van die van de
van de Vlaamse meerderheid en van waarbor- franstalige gemeenschap.
gen tegen de Vlaamse Imperialisten.
Nu blijkt dat Collard namens het bureau der
NKELE andere bedenkingen
PSB die formule als waarborg onvoldoende van de geleerde professor zijn de volgende :
vindt. Indien het wantrouwen op die manier — De ontwikkeling van de universiteit leidt tot
moet geïnstitutionaliseerd worden, is het toch een verschuiving van het belang kandidatuurveel beter dat elke gemeenschap haar typisch licentiaat naar licentiaat-postgraduaat en we--

tenschappelijk onderzoek, het zwaartepunt van
de nieuwe universiteit.
— Het aantal universitairen stijgt zo dat Leuven in 1975 onmogehjk zijn 36.000 studenten
kan slikken, d.i, evenveel als in alle andere universiteiten samen.
— De kandidaturen zouden door spreiding en
afzonderlijke oprichting beter verzorgd worden
en bijdragen tot demassificatie (200 tot 500
studenten in één cursus !). Verre van de universitaire geest te schaden zou het peil stijgen
door een eigen bestaan in het raam van het
Engels-Amerikaans Collegesysteem.
— Een katolieke universiteit van Leuven op niveau licentiaat en postgraduaat moet een uniek
verschijnsel blijven. Er is geen sprake van een
tweede katolieke universiteit voor te bereiden en
de kandidaturen te Brugge, Hasselt (en Brussel)
zouden de rem opheffen om het echte hoger onderwijs voort te zetten in niet-katolieke universiteiten.
r ROFESSOR De Somer is tegen
het monopolie van de vier traditionele universiteiten. En ook als Vlaming moeten wij dit zijn
vooreerst omdat wij voor Leuven-Vlaams en
Brussel-Vlaams volledige autonomie opeisen en
verder ook omdat wij het tegenwicht opeisen
inzake spreiding van wat in Wallonië en Brussel bestaat.
In geen geval mag het de bedoeling zijn, door
de spreiding de Vlaamse vleugel te Leuven opnieuw in een mindere positie te wringen of er
onder te houden.
Het verzoek tot dubbele subsidiëring voor
Leuven (100 %) en Brussel (80 % ?) moet afhankelijk gemaakt van een stelsel van autonomie en eigen beheer zowel te Leuven als te
Brussel.

door 7f0t,t>c(^^^KiHcé
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De meest precieze en
volledige taalgrensinformatie
vindt U in

KAPIT-MEN

((DE ^UlDNËDËRLANDSt l ^ g R Ë N S
IN HET BELGISCH PARLEMENT »

•
üw geld bUJft
dagelijks öescnikbaar.

128 blz. . 19 gedetailleerde kaarten.
Prijs : 50 fr.
Bestellen door storting
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of
op PCR. 5371.46 van P. Martens, Ledeberg

I N dit verband wijzen wij naar
'n amendement dat wij herhaaldelijk indienden
om de twee taalafdeiingen van de vrije universiteiten onder een eigen beheer te stellen, met
beschikking over eigen gelden (ter vervanging
van de zgn « Vlaamse leergangen ») •
De vraag is zelfs of er geen reden bestaat om
er op aan te sturen Brussel-Vlaams een statuut
van rijksuniversiteit te verlenen.
Het belang van de universiteiten is enorm
voor de echte vorming van een volk, wanneer
men bedenkt dat meer dan 30 % van de Amerikaanse jeugd thans tot in een universitair
college komt.

O.

'P dat gebied wordt Vlaanderen
nog steeds positief gekoloniseerd, daar het met
zijn 60 % van de bevolking niet eens komt aan
40 % van de nationale inspanningen voor hoger
onderwijs, die het nochtans zelf helpt dragen.
Wij financieren zelf onze eigen achterultstelling!
Dat is de slechte oneindigheid van de Belgische staat, waaruit alleen een federale autonomie uitkomst biedt.

BEZOEK OVERMAAS EN
DE
V O E R S T R E E K
Vraag Inlichtingen blJ

HOF DE VOEK
Kloosterstraat 84
's Gravenvoeren
telefoon : (04)79 62.00

OPBRENGS1 6%
Om tiet even welke som.
Schi kan bl_ onder MVJR.

LET

WEL

HET GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN KANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN 1
•

Voor uw leven,
•
uw auto,
•

uw huis,
•

uw meubelen.

Raadpleeg ons. U zult er baat bij vinden.
Daarom slechts één adres ;

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A.

ALLE ADVERTENTIES VCK)R
«DE VOLKSUNIE! dienen toegestuurd aao onze
PÜBLICITEITSDIENST :
Antwerptebaan 232 Berendrecht - Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9
•
Alleen de zoekertjes gaan naar
het boofdsekretarlaat :

Jan Van RijswlJeklaaB. W. Antwerpen. Telefoon 03/37.54.38 . P.C.R. 163.620
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck

Direktie : L i c Rik De Vos.

M. Lemonnierlaan 8 2 BruMel 1 - Tel. 02/11.82.16

