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HERNIEUWING
Dezer dagen komt de postbode Jangs tiij on/,e
lezers die een abonnement lot einde juni hebben. Mogen we hen vragen, hun huisgenoten te
verwittigen en/of het geld gereed te leggen t
Tot einde 1904 bediaagt het leesgeld 110 F ;
voor drie macuujen bO F. Wie ineens voor een
jaar abonneert, betaalt 200 F.
De prijs van alle dag en weekbladen is onlangs
•weer verhrwgd. Wij handhaven onze (sociale)
prijs, om ook de minst-begoeden de kans te
laten, le^er van ons blad te /ijn. Maar (Un
moeten wii kunnen rekenen op u, op uw hernieuwing dezer dagen. Daarzonder gaat het
niet I

Het zal binnen enkele weken 50 jaar geleden
zijn dat de eerste wereldoorlog begon. In
afwachting van die verjaardag werden reeds
tal van vaderlandse plechtigheden aangekondigd; zij zullen bekroond worden met
een grootse nationale herdenking te Brussel.
De Vlamingen hebben, na die halve eeuw,
wel wat anders te doen dan deel te nemen
aan het vaderlands vertoon. Voor ons immers is deze 50e verjaardag de herdenking
van het feit, dat vijf decennia geleden de
tragedie van de Ijzergrachten begon, het
drama dat — kort na de koninklijke belofte
voor gelijkheid in rechte en in feite — eindigde met de overwinning van ons leger en de bestendiging van het onrecht
Een halve eeuw geleden groeide in de slijkgrachten «bachten
de kupe» die eerste grootse impuls naar Vlaamse zelfstandigheid en gelijkberechtiging, die het kortst en het direktst zijn
uitdrukking vond in het Fronters-hed : «voor zelfbestuur en
Vlaamse regimenten ».
De tekst van het lied klinkt bijna ironisch, wanneer we hem
vergelijken met de werkelijkheid anno 1964. Dezer dagen —
kort voor de halfeeuw-herdenking — speelt zich te Brussel de
komedie af van de grondwetsherziening, waarbij Vlaanderen
nog niet eens de schim van het allerminste — kulturele autonomie — zal krijgen en waarbij de Vlaamse demokratische
meerderheid voorgoed geringeloord zal worden. Dat voor wat
betreft het «zelfbestuur».
En de « Vlaamse regimenten > ? Juist dezer dagen ook werden
nog eens globale cijfers over de verhoudingen in het Belgisch
leger — thans eens te meer onder een « Vlaams » minister —
gepubliceerd Ze zijn méér dan stichtend
In het jaar 1950 vormden de Vlaamse militieplichtigen 59,34 %
van het hele kontingent. In het jaar 1960 was dat ten honderd
reeds lichtjes opgelopen tot 59,58. Voor 1964 bereiken we een
recordhoogte : 62,54 %, hetzij ruim drie vijfden. Deze verhouding vinden we op het nippertje nog terug bij het onderofficierenkader, dat in de jaren van ekonomische terugslag de klassieke uitweg is voor veel Vlaamse werklozen. In 1964 bedragen
de cijfers 11.039 franstalige tegen 15 343 nederlandstalige onderofficieren
Maar de werkelijkheid — na een halve eeuw — van de hartekreet «Vlaamse regimenten», vinden we wel het zuiverst-Belgisch bij het officierenkader : 2.924 Vlaamse tegen 4.153 Waalse
officieren. Bij dit cijfer zijn de lagere officiersgraden natuurlijk begrepen Hoe het aan de top is, kunnen we gemakkelijk
raden wanneer we bedenken dat onze militaire vertegenwoordiging bij de Nato geen enkele Vlaamse officier telt.
Of we reden hebben tot vaderlands vlagvertoon ?

DEZE WEEK
BLZ. 3 - HET PROBLEEM DER RANDGEMEENTEN
Bij het verschijnen van een studie van de Kultuurraad voor Vlaanderen.

BLZ. 4 - OPEN BRIEF OVER KAKKERLAKKEN
Kan het Pourquoi-Pas ? - Brussel Europese hoofdstad worden ?

BLZ. 5 - DE KONING DRAAGT GEEN BAARD MEER
Gemeentepolitiek is in de 20e eeuw niet meer de uitsluitende aangelegeheid
van dorpsbrouwers.

BLZ. 7 - KRONIEK DER ZELFSTANDIGEN
(( Wij kunnen vandaag minder dan een arbeider kan ".

BLZ. 8 - MENSEN ACHTER DE DIJK: KLEIN-BRABANT
Kennismaking met het land van Boerenkrijg en teenwilgen.

BLZ.10-MANE DE CUYPER
De beitel naar de ziel der dingen.

We zijn thans in het bezit van alle cijfers
over de abonnementenwerving tijdens de
week van het Volksunie-LenteofJ ensief. De
definitieve rangschikking voor de abonnementenslag tijdens deze week ziet er uit als
volgt :
1 Aalst. 2 Antwerpen, 3 Brugge. 4 Leuven.
5 St Niklaas. 6 Mechelen. 7 Tongeren. 8
Gent. 9 Hasselt. 10 Brussel.
Er zijn dus wel wat verschuivingen t.o.v. ons
lijstje van vorige week; heel wat arrondissementen hadden op dat ogenblik hun cijfers nog niet binnengestuurd.
De algemene stand in de abonnementenslag
luidt na deze offensief-week als volgt :
1 Aalst. 2 Mechelen, 3 Antwerpen. 4 Roeselare. 5 St Niklaas. 6 Oostende-VeurneDiksmuide. 7 Brugge. 8 Brussel. 9 Gent. 10
Hasselt.
We zegden het reeds vorige week : er blijven nog luttele dagen om — vóór het verstrijken van het eerste semester en vóór de
algemene verlofperiode — on§ cijfer nog
hogerop te drijven. Thans reeds hebben alle
arrondissementen — op vijf na — hun
streefcijfers ruim overschreden. Enkele arrondissementen wisten het zelfs meer dan te
verdubbelen : Aalst, Mechelen en St Niklaas.
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de ^oogluikende toestemming en
goedkeuring vanwege het stadsbestuur en de kerkelijke overheidAlsof de « vechtstad » nog niet
genoeg franskiljonse
sympatieen
koestert!
Alhoewel net zoveelste onrecht
is geschied, eisen wij dringend een
doeltreffende ommekeer m al dat
laag gedoe. Wij moeten zelfbewust afdwingen dat de Nederlandse taal, die n a a r ik meen toch de
onze is, overal en steeds geeeibiedigd wordt.
Inmiddels was
dit laakbaar
gebeuren voor ons, katolieken,
opnieuw een kaakslag.

LEUVEN
Zeer geachte Redaktie,
Ik kan niet nalaten (hoe dikwijls zouden wij het moeten doen!)
de heer Van der Eist te feliciteren
met zijn hoofdartikel gewijd a a n
de heer De Saeger drie weken geleden. Dit stortbad zal hem met
deze warme dagen wel eens deugd
doen, maar nog veel meer aan de
Vlammgen.
Mag ik er eens de aandacht op
vestigen dat met de universiteitskwestie het de regering te doen is
de Vlamingen, ondanks h u n achterste] terzake, er
steeds maar
voort intellectueel onder t e houden.
Belangrijk Is ook d a t er een
massale beweging zou moeten ingeluld worden om de Leuvense
pestbuil — de franse sektie — over
te hevelen n a a r Wallonië.
Er is reeds de officiële stellmgn a m e van het Verbond der Vlaamse Academici terzake. Deze motie
werd o.m. door « De Standaard »
(behoudens vergissing van mijn e n t w ^ e ) in haar essentie niet
oi^enomen, wel door de « Gazet
van Antwerpen ».
Naar mijn besclieiden mening
Is de strijd om Leuven veel. veel
belangrijker dan deze om Mol,
wat niet wil zeggen dat Mol geen
belang zou hebben.

H.E. - Gentbrugge.

Hoelang zal die redenering nog
opgaan?

E.P. BRAUNS

M.L. - St. Amandsberg.

SAKRAMENTS-

JB.

PROCESSIE EN LEGER

- Schoten.

W a a r zijn n u de idealisten, waar
is die grote Vlaamse overtuiging?
De Vlaamse ziekenkas Is
een
Vlaams-natlonale ziekenkas en bes t a a t reeds twaalf j a a r te Antwerpen. Hebben ze daar dan twaalf
jaar geen uitbetalingen gedaan?
J.W. - Genk.
'Redaktie : Inderdaad, de Vlaamse Ziekenkas betaalt evengoed en
even vlug als gelijk welke andere
en de voordelen zijn dikwijls nog
veel groter dan bij kassen die gebonden liggen aan de kleurpartijen.

J.O.

IN KERK TE MEISE

Met zeer veel a a n d a c h t heb ik
de brosjure gelezen « Radikalisme
in de Vlaamse strijd », van de
hand van Pater Brar.i^
Ik druk hierbij mijn vreugde uit
over het prachtig geschreven boekje! Ik geloof niet d a t mVlaanderen
één boek bestaat waarin de toestand van Vlaanderen in het huidige Belgié met zoveel oprechtheid
IS a a n de kaak gesteld. Aan alle
Vlamingen moet deze brosjure nu
toch werkelijk een waarachtige
kijk geven op de schijnheiligheid
en het verachtelijk politiek streven van de traditionele partijen.

De eerste verfransmg van de
kerk in Meise is doorgedrongen.
Doopsels, geloofsbelijdenissen, huwelijksmissen
en
begrafenissen
worden als de doodgewoonste zaak
door onze geesteliikheid in het
P r a n s gelezen!

L.V. - Beichem.

GEEN KREDIETEN
Geachte Redaktie,
Ik las met belangstelling de
brief van V.G. uit Oostende waarin hij zijn beklag maakt over h e t
feit d a t de staat weigert de kredieten ter oeschikkmg te stellen
VWr de bestrating en riolermg in
een nieuwe wijk van de Kleme
Landeigendommen
te Stene
bij
Oostende, zodat veertig gezinnen
reeds meer dan twee jaar en half
wachten om h u n woning te kunnen betrekken.
Ik ken n u toevallig, door een familielid d a t er bij betrokken is,
een gelijkaardig geval te Dilbeek.
Ook daar staan in een nieuwe wijk
sedert maanden reeds de woningen kant en klaar, m a a r ze kunnen met betrokken worden omdat
de staat de nodige kredieten niet
voorschiet om de wegen- en rioleringswerken te laten uitvoeren.
En intussen zijn er altijd er-

LAATSTE OPROEP
Ons beroep op de solidariteit van onze s t r i j d g e n o t e n ten
voordele van de getroffenen
an de Aktie O o s t e n d e werd edelmoedig b e a n t w o o r d
Meer dan 250.000 F werd alzo bijeengebracht.
Er blijft nog 42.000 P d r i n g e n d te betalen b i n n e n de m a a n d
op gevaar 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 getroffen werden 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 offervaardigheid T
P o s t r e k n r 8689.97 van Bert Raets, St M a t t h e u s s t r a a t 45,
Borgerhout (Antw.).
Dr H BALLET.
Voorzitter S t e u n k o m i t e e .

PATER BRAUNS
Geachte Redaktie,
Onder net plaatselijk
nieuws
van Roeselare verscheen enkele weken terug een artikel waarin melding werd gemaakt van 2000 verkochte nummers van de brosjure
van Pater Brauns. De uitgevers
willen er langs deze weg op wijzen dat het hier enkel het verkoopscijfer betreft van de Roeselaarse propagandisten. Het werkelijke verkoopscijfer ligt talrijke
duizenden brosjures hoger Einde
m a a r t kwam de eerste druk van
de pers en amper twee m a a n d e n
later zijn de persen weer a a n het
rollen voor de derde druk!
Bestellingen kunnen nog steeds
gebeuren door storting van 20 P op
pr. n r 604424 van L. De Vreese,
IJzerlaan 83, Dlksmuide of door
het opsturen van een bankbriefje
van 20 P aan hetzelfde adres (bij
bestellingen van min 10 eks. : 20
t. h. korting).
De Vlaamse
Westhoek.

Vrienden

van

de

ZIEKENKAS
Geachte Redaktie,
Volledig akkoord met J.W. •
Wommelgem, maar : geen woorden, maar d a d e n ! Ik neb hier in
Genk de Vlaamse Ziekenkas opgericht, vroeg genoeg om iedereen
toe te laten (voor 1 juli, datum
voor mogelijke mutaties) zich te
laten
overschrijven
Iedereen
wenst mij proficiat en zegt : eindelijk Maar ook iedereen zegt :
« Maar als we nu ziek worden,
zullen wij dan ook ons geld krijgen? » Waarom dit wantrouwen?

Er kwam hevig protest van de
Volksunie, het Vlaams Aktiekomitee, de K.W.B, en zelfs
van
Vlaamsgezinde CVP-ers, m a a r het
was allemaal boter aan de galg.
Zullen wij dan de zondagsmis
moeten verzuimen
om
Meise
Vlaams te houden?
AB.P.

- Meise.

FAMILIE-SPEKTAKEL?
Mijne Heren,
Het r.V.-spel « Uit een andere
wereld » heeft ons eens te meer de
hedendaagse hortende toneelstijl
aangetoond. Het spektakel moest
ons doen griezelen en de haren
ten berge doen rijzen. I n plaats
daarvan hebben we zitten geeuwen om dat pietluttig gedoe d a t
waarschijnlijk voor moeilijke slapers gemaakt was En om de m a a t
te doen overlopen lepelde men
ons een reeks foto's voor, waardoor we een schok kregen als we
het kommentaar hoorden van een
twaalfjarige medekijker. Het ver
band daarvan was ons niet duidelijk m a a r de foto's waren h e t des
te meer. Iets waar menig pornografisch blaadje zijn duimen zou
voor aflikken.
Is het nog niet genoeg, dat de
bioscoopbonzen ons uit h u n zalen
hebben gejaagd met h u n tot vervelens toe voorgeschotelde bed- en
naaktscène's, d a t wij er nu ook
nog op de T.V te slikken k r i j g e n '
Ik heb niets tegen deze bewijzen
van onkunde en wansmaak of de
aanwending ervan m a a r dat men
dergelijke beelden in een « gepast

GRONDEN

CIPISSTAISTIA

WIM MAES

Grote Steenweg 165
Berchem (Ant)
Telefoon (03) 39.92.00
Braad Leven PamlUaAl - OnceTalleii

KORRESPOHDENT?
Waarde Redaktie,
De « Gazet van Antwerpen >
drukte op verdacht
opvallende
wijze een lezersbnef af in h a a r
uitgave van 4 juni.
Alhoewel de heer lezer-schrijver
beweert meermaals voor de V.XJ,
gestemd te hebben, ergert hij zicb
« omdat de m a n n e n van de V.U.
Vlaamse betogingen
misbruiken
voor partijpolitieke zaken ».
Maar was de overgrote meerderheid van de deelnemers a a n de
betoging te Overijse dan m e t gewonnen voor de V.U.-standpunten?
Hij voelt zich onwel omdat er
geroepen is geworden : « de oplossing ; Volksunie ». Gezien h i j
meer d a n eens Volksunie heeft gestemd, moet dit ook voor hem do
juiste oplossmg geweest zijn. E n
na Hertogmnedal is het meer d a n
ooit gebleken dat alleen Volksunie
de juiste oplossing is
Een Volksunie-stemmer is vanzelfsprekend voorstander
er v a n
dat in alle omstandigheden voor
deze enige oplossing propaganda
wordt gemaakt.
Of zou dit zogezegde V.U,-stemmen van de heer V.M. alleen
maar
ogenverblmding zijn,
om
zijn onlogisch schrijven een schijn
van oprechtheid te geven?
Of er niet weinig met d a t
« Schaarbeeks » manneke gelachen
is!
H.B

- Erembodegem,

De redautle draagi geen »erant»
woordeUJkheio iroor )P inhouo der
gepuDliceerde ezersorleven Ze O»houdt zich net -echt van seuzp en
mkortme joor over i e lezersruDrte» wordt geen
onefwissellng
gevoerd
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Rechtstreeks van eigenaar
Weg m e t de l o r g e n
B e s c h e r m uw g o e d e r e n
D e k uw ? e r a n t w o o r d e i l 1 l c h e l d

- Gent.

V.U..

Waarde Volksunie,

BROSJURE

milieu » vertone, en niet op h e t
beeldscherm in een
programma
waar m e n h e t niet verwacht D e
T.V. is een medium d a t duizenden
kijkers telt die er voor betalen
en waar men dingen moet k u n n e n
vertonen die door iedereen moeten kunnen gezien worden. Anders moet men quotering geven.
L a a t dus de « de heiligen der
sexuele onevenwichtigheid » h u n
pretjes in h u n luttele bioscopen
en geef ons waar voor ons geld.
Er zitten ook nog fatsoenlijke
mensen naar de T.V, te kijken.
Wij betalen voor geen experimenten en zeker voor geen pornografische beelden. Die laten we
a a n de « bevoorrechten » over.

FRANS

Geachte Redaktie,

Ik meen d a t h e t onze diepste
plicht is, deze brosjure mede te
helpen verspreiden
over
gans
Vlaanderen, opdat ze door iedere
oprechte Vlaming zou kunnen gelezen worden.

Waarde redaV.tie,
Dit j a a r was ik toevallig aanwezig op de slotplechtlgheid van
de H. Sakramentsprocessie op het
St. Baafsplein te Gent.
Zoals ieder jaar betrok de bereden rijkswaclit met gevelde sabel
de wacht bij het Allerheiligste en
bewees een detachement van het
leger (een afvaardiging van de
Geneeskundige Dienst te Gent)
de eer bij de zegen met het H. Sakrament.
Tot mijn grote verbazing en
verontwaardiging moest ik v a s t
stellen dat onze Vlaamse jongens
eens te meer in een vreemde taal
werden bevolen. De kapitein die
het detachement in het Frans toebrulde, was waarschijnlijk maar
een Beotier. daar hij niet besefte
d a t het Prans niet alleen ongewenst, maar ten zeerste misplaatst
was.
Was het misschien om meer luister bij te zetten bij al dat militair gedoe, dat meer op een parade geleek dan wel op een ingetogen kerkelijke manifestatie?
Ik vond het niet alleen spijtig,
maar zelfs beledigend voor de
Gentenaars en hun fiere stede dat
Zo iets kon gebeuren en dit met

gens miljarden te vinden voor de
autoroute de Wallonië, voor h e t
fameuze hellend vlak van Roncquières, voor het bouwen van honderden woningen voor Grieken,
Turken en Algerijnen die Wallonië opnieuw
moeten
bevolken.
Ging onze eerste-minister er niet
fier op enkele maanden geleden te
kunnen verklaren d a t de laatste
jaren 38 miljard besteed werden
aan de reconversie van Wallonië,
m.a.w. a a n het scheppen van nieuwe werkgelegenheid voor buitenlanders? Hoe zouden er dan nog
enkele miljoentjes afkunnen voor
bestratmgs- en rioleringswerken te
Stene bij Oostende of te Dilbeek?
Die Vlaamse lamzakken
laten
zich dat toch welgevallen zo rederen ze te Brussel.

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

.
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In de p o c k e t « V l a a m s e B e w e g i n g n u en m o r g e n » g e b r u i k t e
d r V a n H a e g e n d o r e n het beeld v a n de V l a m i n g e n die eindelijk eens z o u d e n m o e t e n leren bijten n a a r d e strot v a n

OE BRUSSELSE

RANDGEMEENTEN

PSRCENTAOE FRANSSPREKENDEN P£B WUK

d e m a n die d e stok o p de V l a a m s e r u g doet n e e r k o m e n ,
i n p l a a t s v a n — n a a r slechte h o n d e n g e w o o n t e — het gebit
k a p o t te bijten o p de stok zelve.
Bij het verschijnen v a n d e studie « D e Brusselse r a n d g e m e e n t e n » d o o r de s t u d i e g r o e p « M e n s e n r u i m t e »

(uit-

gave : Dokumenten van de Kultuurraad voor Vlaanderen,
Frankrijklei 107, A n t w e r p e n )

d a c h t e n wij a a n een a n d e r

gelijkaardig beeld. In het uitgebreide

O

WJkemsctiriJvInata
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OamvtaUgrtiUlft

kaartenrepertorium

o v e r Brussel en de r a n d g e m e e n t e n w o r d t in veelkleurend r u k de voortschrijdende verfransing v a n V l a a m s B r a b a n t
v a n 1946 tot n u scherp a a n g e t o o n d . H e t is als een opzwell e n d e inktvis, w a a r v a n de v a n g a r m e n m e t uitlopers tot d e
randen

van Vilvoorde, Kortenberg, Tervuren,

Overijse,

Sint P i e t e r s - L e e u w , diep h e t verfransingsklimaat in V l a a m s
Brabant inspuiten.
H e t is een g e m e e n p l a a t s g e w o r d e n , t e zeggen dat de o p g a n g
v a n de V l a a m s e g e m e e n s c h a p zal s a m e n h a n g e n m e t de o p lossing die a a n het p r o b l e e m Brussel zal k u n n e n gegeven
w o r d e n . H e t is het scherp a a n v o e l e n d a a r v a n dat a a n d e
bazls ligt v a n de r a z e n d e reaktie vorig jaar n a H e r t o g i n n e d a l .

Toen bleek echter hoe weinig wetenschappelijke gegevens aanwezig
waren, aan de hand waarvan echte
oplossingen konden uitgewerkt die de
ziekte in de kiem zouden bestrijden.
Getuigen op Hertoginnedal verklaarden, hoe verkavelaar De Saeger zo
weinig praktisch te vertellen had, dat

zijn verzet eerder leek op d e lachwekkende vastberadenheid vs,n h e t gebalde kindervuistje.
De Brusselse poliep maet in het
h a r t getroffen worden. Eerst overleg
en dan doorstoten. De politieke beslissing van 1830, die van de Vlaamse
stad Brussel de hoofdstad maakte

bouw van goedkope woningen 22 %,
om dan de reuzesprong te maken
n a a r 61 % waar de verkaveling het
werk was van grondspekulanten. I n
afwachting dat het unitaire Brussel
in het h a r t zelf kan getroffen worden door de politieke ombouw van
België tot een federale staat, stelt de

IN HET HART TREFFEN
van een verfransende staat, en het
behoud van die unitaire teeltbodem,
bieden de gunstige omstandigheden
waarin het aangroeiproces van de
poliep blijft verdergaan.
De manier waarop die uitbreiding
gebeurt, welke de zuignappen zijn die
h e t Vlaamse leven uit Vlaams Brab a n t uitzuigen en ook de middelen
om die vangarmen af te snijden,
worden duidelijk aangetoond door
deze publicatie van de Kultuurraad.
«De prijs van elke vierkante meter
grond is in de zes Brusselse randgemeenten met « faciliteiten » in één
jaar tijd met reuzesprongen gestegen ». De hongerende vangarmen van
de grondspekulanten zijn ook de a a n voerkanalen geweest, die de verfranste produkten van de unitaire
hoofdstad over Vlaams-Brabant hebben uitgestort.

R%,
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Beroepsverkavelaars, term in de
studie gebruikt, en veel minder p a rastatale maatschappijen, zijn de
hoofdschuldigen van deze verfransing. Inderdaad, in een minutieus
werk hebben de opstellers nagegaan
— gemeente per gemeeente, wijk per
wifk - - hoe het uitbreidingsproces
zich voltrokken heeft Statistieken
zijn hier duidelijk : in de wijken
waar de bebouwing verlopen is door
toevallige en individuele verkavelingen, bedraagt het aantal franssprekenden hoogstens 13 %; in de wijken van de maatschappijen voor de

werkgroep een ganse reeks « ruimteordenende » maatregelen voor :
Grondprijzenbeleid,
overheidstoezicht op de verkavelings- en bouscmaatschappijen; de uitbreiding Tan
de grootstad richten volgens de taalkundinge gegevens rond Brussel;
satellietcentra in
Vlaams-Brabant
voor Vlamingen of wie zich aan het
karakter van de streek wil aanpassen, in Waals-Brabant voor de franssprekenden. Al ordenende maatregelen, die in andeme landen uit louter
urbanisatorische redeaee i a
het
grootstadsverschijnsel worden toegepast. Dr jur. Johan Fleerackers,
sekretaris van
de
Kultuurraad,
merkt in dit verband op in « De
Nieuwe »: « Zonder werkeUjke wetten die de kapitalistische grondspekulatie de kop indrukken is Brussel
— straks Europese hoofdstad — niet
meer in te dijken. Een defensieve
politiek ongetwijfeld, maar de hefbomen van de geldkoncentratie malen dag en nacht. De wijze waarop
in België de bouwgrond — gemeenschappelijk erfgoed en primaire bron
van leven en dood — de inzet is van
ongebreidelde spekulatie vindt nog
alleen in Zuidame 'kaanse voorbeelden zijn vergelijking. Indien de oi deloze bouweksploitatie — niet alleen te Brussel! — op deze wijze
voortgaat, is het « schone Vlaanderen van weleer» over enige decennia een onleefbare stenen woestijn
geworden. Niet zonder redenen be-

kommert de jongere generatie zich
steeds meer om het probleem.
Men hoeft er zich niet om te verwonderen dat de slogan « nationalisatie van de bodem » — nu nog een
gevaarlijke « marxistische » kreet —
reeds over de lippen komt van ortodokse Vlamingen, die zich om Marx
niet bekommeren ».
De Kultuurraad verdient alle 3of
om zijn gezag en zijn middelen achter dit « werkdokument » gezet te
hebben. Beperkte middelen, want wij
vragen ons af wat in een federaal
verband door dergelijke Vlaamse institutionele instellingen zou kunnen
gepresteerd worden.
Ondertussen is de diagnose scherp
gesteld en weten we waar de bron
van het kwaad zit en waar moet
doorgestoten bij een Vlaams tegenoffensief. De doorstoot die onze
volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck gedaan heeft is pijnlijk en
op de juiste plaats aangekomen bij
de heren van dit Brussels-unitaire
regime.
Zijn brief aan de ministers van
buitenlandse zaken, dat Vlaanderen
zich uit redenen van zelfbehoud zal
verzetten tegen Brussel - Europese
hoofdstad zolang België niet gefedera'izeerd is, heeft een golf van histerie verwekt in de Brusselse franstalige kringen.
Vóór de eerste wereldoorlog zei
August Vermeylen reeds in verband
met de verfransing van Brussel en
Brabant, dat het een totale strijd
moest worden : « Wij willen ons niet
laten kapot make i ».
Dit geldt meer dan ooit nu de unitaristen op dit fenomeen hun laatste
hoop hebben gevestigd.
On'angs
schreef het Brusselse CVP-blad La
Relève : « De roeping van Brussel
als zetel der Europese instanties tekent zich duidelilker af Deze buitengewone kans, die wij hebben is
gevestigd op het feit dat Brussel de
enige grote Europese stad is in staat
om twee tot driemaal groter te worden binnen de volgende tientallen
jaren ».
Als dat Brussel - muss - grosser
werden moet srebeuren voor de prijs
om van heel Vlaanderen een soort
Europees Beulemans - Luxc^'buro- te
maken, dan moeten wij neen w^-zen
aan zulk anti - federaal E'iropa vanuit diezelfde reaktie als Vermeylen :
« Wil willen ons niet laten kapot
maken *.
Waltair Luyten.
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Mijne heren,
Het feit dat gij verleden week donderdag uw omslag en de
eerste zeven bladzijden van uw weekblad eens \e meer besteed
hebt aan de Volksunie - met name aan Daniël Deconinck en
diens brief aan de voorzitters van de Europese instellingen - is
een welkome gelegenheid om in een open brief eens uw boekje
(van wekelijks bijna 200 blz.) open te slaan.
Welkome gelegenheid, de titelpagina die we hiernaast afdrukken en die op zichzelf al een getuigenis is voor de standing en
het peil van uw orgaan. Want die titelpagina verenigt zowat alle
ingrediënten waaruit gij week aan week uw joernalistieke koek
bakt : een paar woorden folkloristisch « Vloms > die het hem
moeten doen bij lezers wier Frans te Parijs afgedaan wordt als
« de Tonele de Bruxelles », een flinke scheut anti-Vlaamse hetze
van het soort blafte en poubelle, een verwijzing naar wat voor
boerenpummels-raet-een-Frans-vernisie van uw soort zo ongeveer
het toppunt moet zijn van geestigheid, van « esprit » en kuituur :
het waterende mannetje dat op de hoek van de Kikstraat onafgebroken staat te spuien tot groot jolijt van de hele wereld very nice that boy ! - die meteen het bewijs heeft gevonden voor
de alom gangbare mening dat Brussel (het Beulemans-Brussel
dan) een zeer slordig en vuil Bokrijk in hel groot is.
Idioter, bekrompener, folkloristischer en provincialistischer
« leidinggevend blad » met grote oplage vindt men in geen enkele
andere Europese hoofdstad Deze bewering is niet zo maar grahs;
ik heb herhaaldelijk de proef op de som genomen en uw weekblad laten lezen aan Fransen en Zwitsers, mensen met waarachtige Franse kuituur. Als er iets me kon stijven in mijn Zuidnederlands gevoel van meerwaarde, dan was het wel het oordeel
van beschaafde transtaligen uit andere landen over het joernalistieke, kulturele, politieke en ook taalkundige vodje dat gij op
de Emiel Jacqmainlaan ineenflanst.
Uw belangstelling voor undere dan Brusselse aangelegenheden ? Nul komma nul : enkele korte stukjes van gepensioneerde onderwijzers en makelaars-in-verzekeringen-met-wat-vrijetijd over de dorpspoUtieke wissewasjes in een paar Waalse
steden en over de laatste franskiljonse stuiptrekkingen te Antwerpen en te Gent. Bruxelles is begin en einde van al uw joernalistiek Latijn, gesloten horizon waarin gij u beweegt, navel van
de Melkweg en het aanpalende heelal, alfa en omega van uw
geestelijke bagage.
Wat daar in dat kleine, beperkte, bekrompen en afgesloten
wereldje, dat « Ie tout Bruxelles » heet, geroddeld en gezeverd
wordt - het mager provincialistisch gezwets van een ambtenaartjes- en kruideniers-* elite » - rolt wekelijks van uw persen,
opgewarmd en voorgeschoteld als belangrijk nieuws, aangevuld
met de flauwe geestigheid van een blad dat graag schuine mopjes
zou vertellen maar dat uiteindelijk slechts doet in het fantazieloze geheimtaaltje dat het kenmerk is van een zeer besloten
milieu.
Gij hebt, mijne heren, het eens geprobeerd met een « Waarom niet? 2-, nederlandstalig afkooksel van uw Franse uitgave.
Gij hadt centen genoeg om ze achter die « Waarom Niet ? > te
steken en ge hebt ze er ook achter gestoken, met als enig gevolg
dat uw edition flamande na een paar weken viel als een baksteen.
Is er nog overtuigender bewijs nodig voor de stelling dat gij niet
het minste kontakt hebt met de werkelijkheid buiten dat zéér
kleine Bruxelles waar gii uw kopij en uw lezers haalt ?

EXIT ?
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Kortrijk het woord gevoerd
door niet minder dan drie
CVP-ministers tegelijk : de
heren Dequae, De Clerck en
niemand minder dan eerstemmister Lefèvre zelf
Over de redevoeringen van
beide eerstgenoemde heren
berichten we nog elders in
dit blad; zij stonden volkomen m het teken van de nakende
verkiezingen - en
ademden louter rozegeur en
wierook.
Ook Lefèvre wist niet veel
te vertellen. Behalve dan,
dat hij zijn opvolger benijdt.
De redenen daarvoor zette
hij breedvoerig en eksaltant
uiteen.
Zijn opvolger? Denkt Lefèvre er aan, de pijp aan
Maarten te geven en terug
te keren naar zijn en Pascal's « Pensees »?
Of is hij er zeker van dat
zijn partij bij de verkiezingen zo'n davering gaat krijgen dat hij « odd man out»
is?
Ons verbaast alleen dat de
KoTtrijkse CVP-ers niet in
gejammer en
geweek'aag
zijn uitgebarsten bii deze
bedekte (lapsus of) toespeling op een politiek exit van
de grootste staatsman aller
tijden.

B.S.P.-POUL
TE ANTWERPEN
Op de BSP-poU voor de
gemeenteverkiezingen
te
Antwerpen waren er wel
een paar verrassingen.
Zoals men weet werd Lode Craeybeckx buiten poU
eerste geplaatst. Voor de
tweede plaats werd tot ve-

ler verrassing een der gezworen vijanden van Lode,
Cols Detiège,
onttroond
door Mathilde Schroeyens
die onlangs nog een aktief
aandeel had in de redding
van Craeybeckx' burgemeesterssjerp.
Volledige triomf dus voor
de Lode!
Behalve dat
kameraad
Wim Geldolf, die men in
Brusselse BSP-middens zo
graag
burgemeester
had
zien worden en die iedere
dag voor Lode's zieleheil bad,
van de 13de naar de 3de
plaats vooruitspringt.

KONINKLIJK

BEZOEK

De koning en de koningin
hebben Turnhout en
de
Kempen bezocht.
Onderaan het verslag van
dit bezoek in de kranten verscheen het bericht dat de
vorsten op 24 juni Dinant en
Tamines zullen bezoeken.
Wedden dat onder
de
krantenverslagen van 25 juni de naam van een daarna
te bezoeken stad in Vlaanderen zal staan? En dan
weer een Waalse, enz. ?
Het Hof wordt voorzichtig...

VAN WIE ?
Van wie is volgende formidabele (on-) zin in de « Gaz§t,.y,an .Antwerpen » van
verleden dinsdag : « Sedert
de vier taalwetten deze laatste maanden in het parlement zijn gestemd, Is er heel
wat bezinning ingetreden in
het Vlaamse kamp. Behoudens de zes gemeenten uit
het Brusselse is er praktisch

Gij zijt bovenarms op Daniël Deconinck gevallen, omdat hij
in zijn brief aan de Europese instellingen de Brusselse pretentie
op het Europees hoofdstedelijk statuut met kracht van argumenten en feiten bestreed Gii hebt gelijk • Daniël Deconinck is abuis
geweest, Hii had zich heel wat tijd en energie kunnen besparen,
eenvoudigweg door een vijftigtal exemplaren van uw blad rond
te sturen aan de Europese instellingen, met bijgevoegd een briefje
zo in de aard van « Mijnheren, lees en overweeg of gij uw dagen
wilt komen slijten in een stad, waar een dergelijk weekblad
toonaangevend is in dingen van (Franstalige) kulluur en
politiek ».
De heren bestemmelingen zouden gelezen en overwogen
hebben en op de vraag « pourquoi pas ? » zouden zij - elk in hun
respectievelijke taal van hel Europa der Zes - gezucht en
besloten hebben ; juist daarom niet 1
dio Gea««.

geen kritiek n a a r voren gebracht »?
Maar natuurlijk, dat is de
wijwaterstijl van Lode Kiebooms.
Straffe tabak, die bewering dat er « praktisch geen
kritiek » was.
Kiebooms heeft blijkbaar
nog niets gehoord van de i n terpellaties over Mol en over
vice-gouverneur
Cappuyns
en
zijn
Duitssprekende
dochter. En nog niets gele^
zen over de duizend - en een
taalwetsovertredingen
die door verenigingen en
kranten allerhande dag aan
dag worden gesingnaleerd.
Simpele duif
of onbeschaamde rekel?

CONINCK

bkkariak et Labbekak

DE REKENING...
Enkele maanden geleden
werd door de diensten van de
eerste-minister de brosjure
«Oordeel zelf > uitgegeven.
Korte tijd daarop verscheen
weer een brosjure, opgesteld
door Inbel, de < Propagandastaff el > van Theo Lefèvre,
over het Z.I.V.-probleem.
Deze eenzijdige, louter elec-i
torale propaganda van de
eerste-minister wordt n a t u u r lijk niet door hem betaald.
Uit het bulletijn voor parlementaire Vragen en Antwoorden vernemen we thans d a t
de tweede brosjure ons — de
belastingbetalers — het sommetje van 42.558 fr. heeft gekost.
Een fortuin is dat bedrag
nu wel niet. Maar toch altijd
nog juist geteld 42.558 fr te
veel voor een uitgave die niets
te zien heeft met objektieve
voorlichting, doch die eenzijdig
Lefèvre's
mening
weergeeft.
Zo betalen wij de kiespropaganda van meneer...

DE « LEIDERS »'
Geen tragl-komischer proza de Jongste dagen dan de
artikelen m een bepaalde
Vlaamse C.V.P.-pers, waarin
het werk en de rezultaten der
Vlaamse C.V.P.-leden op de
Rondetafelkonferentie
voor
de Grondwetsherziening verdedigd worden I
Zelfs de « magere kulturele
autonomie » — dixit de « Gazet van Antwerpen » — vindt
een paar kruiperige en voorzichtige verdedigers.
Wat die kulturele autonomie waard is, konden we
vernemen uit de mond van de
Vlaamse C.V.P -ers op de
Rondetafelkonferentie ' « Dit
is het maximum dat wijzelf
hebben
kunnen
bereiken.
Het is te hopen dat de leden
van de Kultuurraden
later
meer 2ullen kunnen bekomen !>.
Ziedaar — open en'onbeschaamd toegegeven — het
brevet van onbekwaamheid
dat De Saeger en es zichzelf
toekennen.
« Viaam.>ïe leiders» — zo
toch noemde De Öaegei zichzelf enkele maanden geleden
— die het vechten en bekomen van rechten overlaten
aan hun znveel slechter geplaatste Kill zwakkere volgelingen.
En dan spreekt De Saeger
van 4 vaandelvlucht > als hij
het heeft over federalisme l

DC VOLKSUNIE
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m E X P R E S S » - ROUTE
Het jarenlange aanslepen
v a n de K-3 en de herrie
daarrond hebben ons vaak
belet, voldoende aandacht te
schenken aan andere wegenbouwprojekten in Vlaanderen.
Zo is daar nog altijd het
filepend geval van de express-route Antwerp en-Zeekust. Het eerste ontwerp
voor die weg werd zowat
dertig jaar geleden goedgekeurd.
Vandaag is de stand van
werken zo, dat onlangs een
wggvak van zegge en schrijve 6 (zes) km is klaar gekomen,
In 1962 beloofde de MinisIter dat de weg in 1966 helemaal voltooid zou zijn. Maar
er is geen schijn van kans
daarvoor. Alles laat voorzien
d a t het een kleine halve
eeuw zal hebben geduurd
vooraleer het projekt is afgewerkt.
Waarom noemt men dat
ding (met een tipisch - Belgische
ambtenarennaam)
« Express »-route.
« Omdat >, zegde iemand,

« ze het zo lang trekken ekspres om ons te treiteren ».

CERCLE GAULOIS

HANG DE BEEST UIT
Binnen een paar weken is
het 11 juli. Konsekwente
Vlamingen — en onze lezers
behoren wel tot dat soort —
vieren de Vlaamse hoogdag
o.m. ook met een kalme,
doch praktische demonstratie van Vlaamsgezmdheid :
de beest uithangen, vlaggen
met de Leeuwenvaan.
Leeuwenvlaggen in
alle
maten en prijzen zijn o.m.
te bekomen op het iJzsrbedevaartsekretariaat
te
Diksmuide - Kaaskerke
en
bij de Nationale Bevlaggingsaktie. Waterstraat 133,
St. Amandsberg, Gent. Op
laatstvermeld adres kan iedereen, op eenvoudige a a n vraag, een zeer geestig en
overtuigend
bevlaggingsfoldertje krijgen.

Kardinaal Suenens is te
gast geweest in de « Cercle
Gaulois » te Brussel. Die
« • Cercle Gaulois » is een
zeer besloten kring
van
franstalige « gevestigden »,
exponenten van het duurbare vaderland lijk
het
thans reilt en zeilt.
De Kardinaal noemde die
« Cercle » een bindteken.
Bindteken tussen
wat?
Tussen arbeid en kapitaal?
Tussen Vlaming en Waal?
In dezelfde
bmdtekenstijl hield de Kardinaal een
(zoveelste) pleidooi voor het
alleen zaligmakend unitarisme met het gekende tremoloargument « dat er te veel
dingen zijn die ons binden ». VAN WEEK TOT WEEK
Dergelijke makke
praat
t.o.v. dergelijk « gevestigd »
gehoor : niet alle kardinalen die in Rome « progressist » zijn geven in eigen
land de nieuwe tijd een
kans.

DE
ZWARE
TAAK
Er is een tijd geweest dat de afstand tussen
overheid en bevolking nog veel groter was dan
vandaag. Het overgrote deel van de massa
betaalde geen belastingen en ging niet naar
de stembus; de te Brussel gestemde wetten
golden in hoofdzaak slechts een klein aantal
mensen; de problemen van de doodgewo ,
simpele burger interesseerden de hoge heren
slechts in zover deze hen toelieten, liefdadig
te zijn en een zeer klein deel van hun overvloed openbaar weg te schenken. Dat was de
tijd van Leopold I met zijn baard, van de
cijnskiezers en van de eerste trein tussen
Brussel en Mechelen.
Er is, van toen tot nu, heel wat veranderd
•n er verandert nog dagelijks heel wat. Iedereen betaalt vandaag belastingen ; iedereen is
door de wet verplicht zijn stem uit te brengen
bij elke gemeentelijke, provinciale of nationale
verkiezingen ; de meeste nieuwe wetsbepalingen geiden direkt of indirekt het overgrote deel
van de massa ; de heren geven van hun overvloed nog slechts zeer zelden op eigen initiatief. Dit is de tijd waarin de koning geen baard
meer draagt, iedereen naar de stembus kan
gaan en er reeds heel wat treinen niet meer
rijden en door bussen vervangen zijn.
De afstand tussen overheid en gemeenschap
}s kleiner geworden. De overheid staat, via
talrijke organismen en wetten, zeer dicht bij
de massa. Ook de doodgewone, simpele burger
is er zich van bewust dat hij zijn stem moet
laten horen op hoger niveaii en dat hem een
rol is toebedeeld bij het organizeren van de
gemeenschap. Dit is de tijd der kleinere
gemeenschappen. Dit is het uur der gemeenten
op de allereerste plaats, om zich te doen aanvaarden als draagster van de sociaal-ekonomische en kulturele groei in gewestelijk
verband.
De gemeente staat het dichtst bij de enkeling.
Tussen de geboorte- en de overlijdensaangifte beide op het gemeentehuis - verlopen de meeste
kontakten tussen de burger en de staat via de
gemeentelijke administrate. Op dit plan is de
rol van de gemeente niet uitgespeeld. Naarmate de staat zich meer gaat bemoeien met het
individueel leven van de inwoners, zullen de
<H>drachten van de gemeentediensten steeds talrijker worden

Terwijl de Rondetafelkonferentie voor de Grondwetsherziening in tredmolen tempo voortdraait en de heren er wel voor oppassen,
niet te vlug de « explosieve
kwesties » aan te vatten,

Op een totaal ander plan is de rol van de
gemeente evenmin uitgespeeld, zelfs integendeel. In het kader van een politiek van ekonomische decentralizatie vormen de gemeenten
voorlopig nog altijd de bouwstenen van de
sociaal-ekonomische gewesten en, indien de
huidige eksperimenten voldoening geven, zal
dat nog lang zo blijven. Van passieve tussenweg
tussen burger en overheid, wordt de gemeente
dan tot een aktief werkinstrument in regionaal-ekonomisch en socio-kultureel opzicht. De
gemeente - of de groepering van gemeenten is inderdaad het meest aangewezen om aktief
te werken aan de ekonomische groei van de
streek, aan de ruimtelijke welvaartspreiding,
aan het scheppen van mogelijkheden voor kulturele ontwikkeling.
De zoeven geschetste evolutie is verheugend,
maar schept problemen en legt plichten op.
Problemen schept deze evolutie vooral hierdoor, omdat de meeste gemeenteraden zich nog
onvoldoende bewust schijnen van de op til
zijnde veranderingen. Als het ware vastgeroest
in allerlei ouderwetse dorpspolitieke tradities,
totaal onbruikbaar gewordt i in onze tijd, vormen heel wat gemeentebesturen voor hun
gemeente een hinder-, veeleer dan een element
van vooruitgang te zijn en een drijvende
kracht. Veel gemeenteraden zitten daarenboven
volgepropt met populaire dorpsfiguren, even
populair als onbekwaam, vol goede wil misschien, maar zonder het nodig aanpassings- en
begripsvermogen om de gemeentelijke klok met
de tijd te doen meetikken. Zij ook hebben een
remmende invloed op de goede gang van
zaken en hinderen op hun manier de evolutie
van de gemeente naar een moderne levensgemeenschap.
Dat alles legt zware verplichtingen op aan
de mensen die vandaag reeds een aktieve rol
spelen op lokaal politiek plan en legt evenzeer een zware verantwoordelijkheid op de
schouders van allen die de ambitie hebben dit
te doen. Zij moeten zich op de eerste plaats
bewust zijn van wat anno 1964 aan het
gebeuren is. Zij moeten daarnaast de wil hebben deze gezonde ontwikkeling niet af te
remmen en integendeel alles in het werk stellen om de uitbouw van de gemeente tot een
moderne levensruimte snel tot een goed einde
te voeren. Zij moeten daarenboven over een
normaal stel hersenen beschikken om met
enige kennis van zaken hun woordje te kunnen meepraten en opbouwend te kunnen meewerken aan de hierboven geschetste taak.
In het licht van deze beschouwingen is de
Vlaams-nationale deelname aan de gemeenteverkiezingen een zeer belangrijke aangelegenheid. Op gemeentelijk plan - zoals up provinciaal en nationaal plan - zal de Volksunie tot
zware taak hebben de vernieuwende kracht te
zijn die radikaal een einde maakt aan het vermolmend konservatisme van de ge\estigde
krachten en partijen. We zijn er ons wel van
bewust dat dit geen eenvoudige opdracht is.
Wij hebben echter voldoende vertrouwen in
onze afdelingsbesturen en weten dus dat de
Volksunie ook hier tegen haar taak opgewassen
zal zijn,
Willy Cobbaut.

oude, « monumentale » gaslantaarn naast moderne building
simbool van het Belgique de papa in het jaar 196i ? ...
wordt er met de zetelaanpassing een ellendig spelletje gespeeld.
De bespreking van het
wetsontwerp voor zetelaanpassing werd reeds twee weken achtereen ingeschreven
op de dagorde van de Kamerkommissie van Binnenlandse Zaken. En tweemaal
achtereen werd de bespreking uitgesteld « tot volgende week ».
De kleurpolitieke kommissieleden hopen nl. dat « binnen de week > een akkoord
op de Rondetafelkonferentie
te verwachten is.

18 tot 25 jaar genieten 1
« Belg » op 17, 1 Fransman op
14, 1 Kanadees op 7 en 1 Amerikaan op 3 hoger onderwijs.
Voor Vlaanderen is die
verhouding slechts 1 op 30.
Vlaanderen prijkt in dat internationale gezelschap zowat als ontwikkelingsgebied.
Met dit verschil, dat de
meeste ontwikkelingslanden
meer steun krijgen voor de
uitbreiding van hun hoger
onderwijs dan Vlaanderen
van België voor een universiteit te Atwerpen.
INTERNATIONALE

SOLLEN

CIJFERS

In een Engels ekonomlsch
Dit gesol met de zetelaan- tijdschrift verscheen onlangs
passing overtreft in misse- volgende raadgeving : « Franlijke bekrompenheid en leu- se handelsliteratuur wordt in
genachtigheid alles wat we de Vlaamse provincies best
aan koehandel de laatste niet gebruikt».
maanden meemaakten.
Deze raadgeving kwam uit
Op hun openbare vergade- de pen van een officieel verringen in Vlaanderen geven tegenwoordiger van Hare Made CVP-mandatarissen hoog jesteit, nl. de handelsattaché
op over het feit dat er een van de Britse ambassade te
wetsontwerp voor zetelaan- Brussel.
Zodat de eis voor vernepassing werd ingediend en
dat « de zetelaanpassing los derlandsing van het bedrijfsstaat van de grondwetsher- leven en de voortschrijdende
opruiming van de laatste
ziening ».
franskiljonisme
in
Maar diezelfde mandata- resten
rissen verschuiven week voor Vlaanderen minder aan de
week de bespreking in de aandacht van de Britten dan
Kommissie, in afwachting van de Beulemansen is ontdat er een akkoord is inzake snapt.
grondwetsherziening.
Vieze komedie, waartoe de UNIVERSITAIRE
weinig kieskeurige, plooibare en slaafse Vlaamse kleur- UITBREIDING
polltiekers zich eens te meer
Het « Vlaams Aktiekomitee
onderdanig lenen.
voor Volksgezondheid » heeft
zich zopas in een motie uitgesproken voor het opruimen
van
alle franstalig hoger onPOSITIEF
derwijs in Vlaanderen, met
Bij het politiek en «ideo- name aan de Leuvense unilogisch » touwtjestrekken om versiteit en aan de Rijkshande uitbreiding van het uni- delshogeschool en het Troversitair onderwijs zouden pisch Instituut te Antwerpen.
onze regeerders wel eens volDe vereniging eist daarengende internationale verge- boven volwaardige Nederlandlijking voor ogen moeten se afdelingen aan de U.L.B. en
houden : in de leeftijdsgrens St Louis te Brussel.
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de Interkommunale voor de
E-3, zodat de Belgische staat
jaren tijd heeft om de terugbetalingen te spreiden.
Daarbij komt, dat dit jaar
alleen reeds meer dan drie
miljard uit het Wegenfonds
gebruikt worden voor de
Route de Wallonië.
Met dergelijke leugens en
verdraaimgen trachten de
minister en de hele regering
de Vlamingen zand in de ogen te strooien...
ARME

ONHANDIGE...
In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Openbare Werken,
de heer Bohy, moeten toegeven dat de provincie Antwerpen gedurende de jaren 19611962-1963 op de allerlaatste
plaats kwam inzake kredieten
voor wegenbouw.
Bohy verstopte zich achter
het feit dat de verhoudingen
gedurende de periode 1958'1960 gunstiger waren voor
Antwerpen. Uit de cijfers
blijkt echter, dat in de zes
jaar van 1958 tot 1963 Antwerpen in het totaal 1 miljard
427 miljoen kreeg, tegenover
i7 miljard 10 miljoen voor
Luik, hetzij bijna een verhouding van 1 tot 5 !

...LEUGEN
Tot slot van zijn antwoord
op de parlementaire vraag
belooft Bohy echter beterschap. Hij zegt, dat Antwerpen naar omhoog schuift in
de rangorde, omdat thans
een krediet van 3 miljard 140
miljoen is vastgelegd voor de
tweede oeververbinding.
Dat is een patente leugen.
De tweede oeververbinding
wordt nl. gefinancierd door

van een gemiddeld arbeidersgezin en zelfs m a a r vooj
28 % bij dat van de gemiddelde bediende. Vermits lonen en wedden gekoppeld
zijn aan de indeks, hebben
arbeiders
en
bedienden
voordeel bij de stijging van
de prijs van de landbouwprodukten. Het is daarom
trouwens dat de regeringen
die prijzen altijd proberen
te drukken tot nadeel van
boer, arbeider, ambtenaar
en bediende.

ONAANVAARDBAAR

WOORDENSCHAT

Enke'e weken lang hebben we m onze kranten de
ellenlange verslagen van de
kindermoord C ) te Auvelais gekregen. Wij werden
daarbij weer eens in de gelegenheid gesteld onze « j i j ke, arme taal » te bewonderen. Geen enkele van onze
journalisten scheen te weten dat het
« centrale
voertuig » m deze kinderroof of -moordzaak, in het
Frans « poussette » geheten,
In het Nederlands
noch
poussette, noch kinderwagen (voiture d'enfant) maar
wel wande'wagentje heet.
Een mooie
gelegenheid
werd gemist om onze volksmensen een eigen Nederlands woord bij te brengen,
dat nog maar weinig bekend
was.
AVERECHTSE
KLASSENSTRIJD
Er zijn nog steeds socialisten die menen dat ze de
klassenstrijd tegen de boeren moeten voeren. De boerkapitalist! Alsof vele boeren
niet minder verdienden dan
ongeschoolde arbeiders.
Als de index stijgt, kapt
« La Gauche » op de boeren.
Te kwader trouw of onnadenkend?
De landbouwprodukten bepalen de indeks voor 53 %.
Nu komen deze landbouwvoortbrengselen slechts voor
35 % tussen in de begroting

Theo sprak dus mlnlsïér
De Clercq tegen wat betreft
de goede middenstandspoH.tiek van de regering.
Waar Theo zich echter
vergist is, dat hij meent dat
arbeiders,
bedienden
en
ambtenaren tevreden zijn
over zijn beleid.
Hij is er inderdaad in geslaagd iedereen tegen
te •
krijgen.
Ook dat is een kunst!

« PROGRESSISTISCHE »
MIDDENSTANDSPOLITIEK
Op de CVP-vergadering te
Kortrijk heeft de heer De
C'erck, minister van de Middenstand, verklaard dat hij
sinds drie jaar een « progressistische » middenstandspolitiek voert en dat hij die
progresslstische politiek zal
doorzetten.
Zo vooruitstrevend is die
middenstandspolitiek
dat
praktisch alle middenstanders de CVP beu zijn als
koude pap
Maar ja, wanneer de verkiezingen naderen heeft de
CVP alles gedaan voor de
Vlaamse Beweging, alles voor
de middenstand, alles voor
de boeren en alles voor de
arbeiders.
Wat zijn wij allen ondankbaren !
HET KLEINSTE PERCENT
Op dezelfde meeting te
Kortrijk sprak het nationaal
idool Theo Lefèvre. Theo
kwam voor de pinnen met de
cijfers van de bevolkingsindeüng om zijn • politiek te
verdedigen.
De bevolking van België
bestaat thans uit :
49,1 % loonarbeiders; 13,4
% bedienden; 12,9 % ambtenaren; 7 % landbouwers;
14,8 % zelfstandigen en 2,8
% vrije beroepen.

De leiding van de Katolieke Universiteit Leuven Iaat
blijkbaar niets onverlet om
zichzelf en haar instelling
voortdurend in opspraak te
brengen.
Op de studiedag van de
Waalse Vrienden der Universiteit verleden zondag heeft
Mgr Descamps, rector der
Alma Mater, nog maar eens
aangekondigd dat de franstalige geneeskundige fakulteit naar St Lambrechts-Woluwe moet verhuizen en dat
ook de nederlandstalige geneeskundige
fakulteit
uit
Leuven wegmoet.
Dit
tweeledig
rectoraal
standpunt is voor de Vlamingen totaal onaanvaardbaar.
Met een overheveling van
de Franse medische fakulteit
zullen wij nooit genoegen nemen. Inderdaad, deze overheveling komt neer op een
nieuwe versterking van de
verfransende invloeden in het
Brusselse, Trouwens, deskundigen betwijfelen sterk of de
vestiging te Sint Lambrechts
Woluwe praktisch mogelijk
is. De Brusselse agglomeratie
is nl op het gebied van klinieken en medische centra
uitstekend uitgerust, veel en
veel beter dan de rest van
het land. De Walen naar
Wallonië is de enige oplossing !

de Vlaamse medische fakiöj»
teit uit Leuven wegmoet.
Wij vragen ons af waaroni,
Inderdaad zullen de proble-*
men,
die zich thans te LeiH
ven voor de universitaire kll-<
nieken stellen, opgelost ziji*
van zodra de Waalse genees-*
kundige fakulteit verhuisd !&<
En vermits de universitair©
overheid deze verhuis in heli
vooruitzicht stelt, is het op
zijn minst dubbelzinnig nu
ook de verhuis van de Vla-«
mingen aan te kondigen.
Wat spelletje wordt daar to
Leuven gespeeld ? Tenminste,
als het niet té oneerbiedig is,
te veronderstellen dat een
monseigneur een
spelletje
zou spelen !
Wil men er uiteindelijk de
Vlaamse medische fakulteili
weg om dan — de kroon op
het werk — tóch de Walen
daar te houden ?
Die haring zal niet braden.
Dat kunnen we zeer, zeer na-<
drukkelijk reeds thans zeggen.
TWEEMAAL

CENTEN

Dergelijke rectorale dubbelzinnigheden zijn niet yan
aard, de openbare mening te
winnen voor de eis van d©
Alma Mater ; tweemaal zoveel centen omwille van de
splitsing.
Als Leuven tweemaal zoveel
centen wil, dan moet Leuven
er maar voor zorgen een volwaardige Nederlandse u n i versiteit naast een Franse in
te richten. En daar zijn we
nog lang niet !
En wie zou menen dat we
toch wel een tikje oneerbiedig
schrijven over zo'n eerbiedwaardige dingen als m o n seigneurs en katolieke u n i versiteiten,
verwijzen
we
n a a r een andere Monseigneur.
— Mgr Leclercq — die in het
jongste nummer van «De
Maand» het hele probleem
der
Katolieke universiteiten
DUBBELZINNIG
herdacht en tot het besluit
Nog onaanvaardbaarder is kwam dat Leuven een uitgehet rectorale standpunt dat sproken anakronisme |s.

VLAAMSE BELANGEN TE BRUSSEL
Op een perskonfereniie verleden dinsdag
te Brussel deelde volksvej-tegenwoordiger
D Deconinck mede dat de gedachte van
'een Vlaamse lijst bij de Brusselse gemeenteverkiezingen zich thans konkretizeert in de
richting van een Vlaamse lijst van Brusselse Belangen.
IIij belichtte de noodzakelijkheid van deze
lijst o.m. in het licht van een nieuwe
grotere autonomie voor de door BrusselStad opgeslorpte gemeenten (Laken, Nederover-Heembeek, Haren) en in het kader van
de strijd voor een volwaardige hoofdstad.
Wij cileren uit de persnola :

De bedoeling van een Vlaamse lijst van
Brusselse Belangen is niet zozeer de
grieventrommel te roeren en kleine verbeteringen na te streven, maar het
belang van Brussel Centraal te stellen als
hoofdstad van een land met 2 gemeenschappen die thans meer en meer worden erkend.
Het is ondenkbaar dat het ontvoogde
Vlaamse land nog Linger kan dulden,
bestuurd tr worden van uit een hoofdstad
die haar eigen ontploolmg voortdurend
afremt en ondermijnt en haar tireste
krachten afroomt zonder de rol te vervullen die elk land van een hoofdstad
mag verwachten.
Hen eenvouiligc bezinning op de rol
van hoofdstad volstaat om dat in te ?ien,
In een normaal land is het zo dat de con-

centratie van mensen en kapitalen in d
hoofdstad wordt aangewend en omgez< l
In vruchtbare diensten en impulsen di
naar het ganse land terugkeren.
In België is dit niet zo. Nochtans ligt
Brussel centraal voor het Vlaamse land
en alle levensdraden van het Vlaamse
volk lopen er samen op gebied van kuituur, bestuur, handel, financies, verkeerstechniek, enz.
Brussel, dat de resultante is van de 2
gemeenschappen, moet voor beide niet
alleen een bindteken en ontmoeting.spunt
zijn maar ook een hoogste expressie en
stralingsbron kunnen betekenen. In die
zin houden wij het bij de verzuchtingen
van de grote burgemeester Karel Buis
die Brussel werkelijk wilde in staat stellen om die rol te spelen als scheppend
bindteken tussen Vlamingen en Walen
(en tussen Germaanse en Latijnse kuituren. Thans zijn er integendeel heel wat
vooraanstaande franstaligen die er duidelijk op spekuleren, de huidige toestand
met de hulp van de Europese instellingen
te bezegelen.
Dit verkeerd Europeanisme moet tijdig
ontmaskerd worden voordat de scherven
ervan terugvallen op Brussel zelf.
De enige manier om Brussel doelmatig
en daadwerkelijk voor te bereiden op
zijn taak van Europese hoofdstad, beslaat er in een goede nationale hoofdstad
te worden voor de twee gemeenschappen
in België.

loerjang iol üni'isoU sladhiiis vooi iedereen
Daarvoor steunen we niet alleen op liet
globale argument der 2 gemeenschappen
in België maar ook op een oprechte wil
tot echte en onvervalste sociale en menselijke valorisatie van de 2 gemeenschappen die elkander te Brussel ontmoeten.
Ziedaar een paar essentiële punten die
ons opzet kenmerken en uitreiken boven
de sleurpolitiek der traditionele partijen
te Brussel.
Wanneer wij opkomen voor de volle-

dige gelijkheid ' d e r twee nationale
gemeenschappen te Brussel, werken wij
niet alleen voor betere ontplooiingskansen van de Vlaamse en ook Franstalige
gemeenschap te Brussel, maar ook voor
de enige waarachtige denkbare toekomst
van Brussel In nationaal en Europees
verband.
Het anders zien is een valse begooche*
ling waarbij men de moed moet opbrengen om er voor te waarschuwen.
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H e t gaat de zelfstandigen — vooral de h a n d e l a a r s in de distributiesektor, de kleine en m i d d e l g r o t e o n d e r n e m e r s — niet voor" d e w i n d . Z e
zijn erg m i s t e v r e d e n . E n met r e d e n . Fiskaal overbelast, sociaal b e n a deeld, p r o g r a m m a t i s c h v e r o n a c h t z a a m d , dienen ze als buffer tussen de
Kevendikaties v a n d e sindikaten en het grootkapitaal, voelen zich tuss e n t w e e stoelen gezeten. W a n t r o u w i g e n a c h t e r d o c h t i g tegenover de
s t a a t , die h e n niet schijnt te k e n n e n tenzij o m h e n af te r o m e n , o n t g o o cheld over d e d e m a g o g i e v a n C . V . P . en P . V . V . die h u n belangen b e w e r e n te verdedigen, en zelf o n v o l d o e n d e georganiseerd in onze overgeorganiseerde m a a t s c h a p p i j , v e r k e r e n ze in een psychose, die h e n zelfs in
evoluties die zich in alle landen n o r m a a l v o o r d o e n , een aanslag o p h u n
b e s t a a n doet zien en iedereen die niet onvoorwaardelijk h u n juiste of
onjuiste zienswijze bijtreedt, als een vijand doet b e s c h o u w e n .

Twee jaar geleden, op een V.U.kaderdag waar de middenstandsproblemen ter sprake Kwamen, maakten
we de volgende Dedenklng: «De
middenstanders van ttians bevinden
zich in een kwasi-gelijkaardige situatie als de ambachtslieden van de
19e eeuw, die van huisarbeid in kleine
werkplaatsen, door de industriële revolutie overgingen tot de fabrieksarbeid m gekoncentreerde produktieeenheden. De distnbutlesektor ondergaat dezelfde evolutie als de produktiesektor van een eeuw geleden.
Grootwarenhuizen,
kettingwlnkels,
supermarkets en superettes treden
xri' ;r en meer in de plaats van de
small-business, de eenmanszaak. Na
de eksplosieve uitbreiding van de
keinhandelszaken na de oorlog, gestimuleerd enerzijds door nooit geëvenaarde koopwoede van het publiek
en anderzijds door het gebrek aan
werkverschaffing in de produktiesektor, komen we tot een normale Inkrimping van de kleine winkelbedrijven, daarbij in de hand gewerkt door
het verlangen van het publiek, zoveel
mogelijk produkten in dezelfde zaak
te kopen. Gelukkig biedt de produktiesektor een oplossing Door de ekonomische ekspansie wordt de verdoken werkloosheid in handel en landbouw opgeslorpt wat betreft de loontrekkende. De snelle
uitbreiding
van de administratieve diensten m
grote bedrijven door speciale diensten
voor produktieplanning, public relations. RMZ, statiestiek enz., brengt 'n
proportioneel sterker stijging van de
weddetrekkenden teweeg dan vroeger,
zodat vele vroegere zelfstandigen van
de 12-urendag, de zes- of zevendagenweek en het maandelijks inkomen
van 7 tot 10.000 fr, thans kunnen
werken als weddetrekkende met 5dagenweek, betaald verlof. 9- urendag» ! Er kwam geroezemoes in de zaal
en een boze dame onderbrak « Als u
n a a r hier komt om de middenstanders aan te vallen, blijft u best buil e n ». Toen we replikeerden dat men

een normale evolutie niet kan tegen
gaan, zoals men ook n kind niet kan
beletten te groeien, zat het er helemaal tegen.

tingsdruk van het grootkapitaal op
ons afgewenteld, het grootkapitaal
dat andere invloeden in de weegschaal werpt dan die van het stemmental. Grootkapitaal en sindikale
bonzen zijn trouwens dikwijls beste
vriendjes, want de sindikaten hebben ook heel wat geld te beleggen.
Doch dat weten de gesindikeerden
niet. •»
« Zo worden we tussen twee muren
platgedrukt en de oprichting van
een ministerie van de middenstand,
dat aan enkele partij kreaturen vetbetaalde posten bezorgde,
heeft
daaraan weinig of niets veranderd ».
De man scheen een scherpe kijk te
hebben op de werkelijke politieke
kombine,
e

PROFITARIAAT ?
En enkele dagen geleden hoorden
we een woedeuitval van 'n gekrenkte middenstander, over wat hij bitter noemde het arbeidsprofitariaat :
« Ze hebben het gemakkelijk, die
heren. Keelpijn, mijnheer? Acht dagen ziekenverlof en de patroon mag
betalen! Daarbij mag hijzelf intussen dubbel hard werken en n a 8 dagen moet hij heel vriendelijk zijn
of meneer gaat elders werken. Terwijl wij ons doodwroeten, nemen zij
vakantie in het buitenland. Ze hebben een wagen en bouwen zich een
luxe-woning. Want ja, de vrouw
werkt en de twee kinderen ook».
We waagden een opmerking : «A's
men met vier werkt, kan men toch
wat centjes sparen voor een huisje

men elkaar niet konkurrenten, doch
kollega's», monkelde hij.
Deze drie anekdoten lijken ons de
sintese te vormen van de psychologische gesteldheid van de middenstander in de huidige maatschappelijke evolutie Een sterk, doch soms
slecht begrepen zelfstandigheidsgevoel, een scherp en verantwoord gevoel van veronachtzaming en overbelasting als speelbal der sindikale
en kapitalistische machten, het overdreven kultiveren van een ongezond
standengevoel dat zich keert tegen
de arbeider, hoewel deze individueel
de kleine ondernemer lang niet ongenegen is Het wegwerken van de
negatieve aspekten uit die gesteldheid, door een werkelijk bewuste
middenstandspolitiek en een gezonde
voorlichting, zouden veel misverstanden en spanningen uit de weg ruimen.
ZELFSTANDIGHEIDSGEVOEL
De middenstander heeft een sterk
ontwikkeld
zelfstandigheidsgevoel.
Hij heeft een traditie hoog te houden
die dateert uit do periode van het
mercantilisme. Ook in die tijd was
de ambachtsman vrij en dacht vrij.
Doch de periode van het liberale
kapitalisme, dat met de industriële
revolutie de vrijheid van de patroon
opeiste om de onvrijheid van de
zwakkere
te
realiseren,
liet
aan hen die van huisarbeid tot fabrieksarbeid overgingen, geen vrijheid meer. Die zwarte oeriode is
echter grotelijks aan de aandacht

EEUWIGE SLACHTOFFERS?
ONTMOEDIGEND
Een paar maanden geleden nog
vertrouwde ons een ontmoedigde
kleine ondernemer toe : «Het ziet er
voor ons beroerd uit. De patroonsbijdragen voor de RMZ stijgen zo
angstwekkend, dat tegen 200 fr.
rechtstreeks loon we 100 fr. aan EMZ
moeten afdokken aan de staat Zo
wordt onze konkurrentiële positie met
het buiten and in die mate bedreigd
dat, indien de diensten van de RMZ
niet oogluikend toelieten dat we tegenover hen het rechrstreeks loon
fiktief halveren (zodat we slechts
effektief 50 % van het normale RMZbij dragen moeten inbrengen) we
reeds lang van de plank waren We
hebben het niet voor de wind, doch
we kunnen nergens terdege onze
stem laten horen Hoewel op 136 000
werkgevers er eventjes 112.000 zijn
met minder dan 10 werknemers, zijn
we niet eens vertegenwoordigd in het
bestuurskomitee voor de RMZ, de
ASLK. de rijksdienst voor arbeidsbemiddeling, de meeste werkrechtersraden en paritaire komitees Hoewel
we ais tussengroep het simbool zouden moeten en kunnen zi]n van de
na te streven harmonie tussen arbeid en kapitaal, worden we door
beide elementen uitgebu t Enerziids
dienen we als melkkoe voor de opbodpolitiek van de sindikaten, die de
grootste groep kiezers heten te verdedigen en anderzijds wordt de belas-

en een tuintje, eerlijk verdiend. En
de zuiderzon of het licht der bergen
moet toch niet alleen schijnen voor
de high-Iife? » « Al gelijk, ik kan
niet meer dan zij en mijn huis is
niet mooier dan het hunne, want ik
moet mijn kinderen laten studeren».
« Arbeiders die hun kinderen laten
studeren wonen in een eenvoudige
volkswoning en maken geen lange
vakantietrips », waagden we nog.
Doch het was boter aan de galg.
« Ze krijgen het te hoog in de kop.
Mooi woord, die demokratie. Een
diktatuur hebben we nodig », We
hebben niet gevraagd of hij bedoelde een diktatuur der sindikaten of
die van het liberale grootkapitaal,
want hij voelde zich tegen zijn kar
gereden.

« KOLLEGA'S »
We hebDen nem dan referaat en
besluiten van ons kongres «De V.U.
en de zelfstandigen », m de handen
gestopt en hem intussen niet terug
gezien Dezelfde avond dronken we
een pint met een vriend Hij was begonnen als eenvoudig handelsreiziger en thans eigenaar van een grote,
moderne kledingszaak Hi^ was de
stichter van een v.z.w. Shoppingcentrum in 2ijn straat en kwam net
terug van een receptie, aangeboden
door een gelijkaardige zaak aan de
overkant van zijn winkel. « We noe-

van de middenstander ontsnapt Uit
naam van de vrijheid is hij a tijd
iets of wat liberaal gebleven Hij
heeft niet, zoals de arbeider zijn
vrijheid langs sindikale weg moeten
bevechten.
(vervolg op blz. lOX
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Onder de vaardige handen van de vlechter, groeit de mand.
De stenen beelden staan stom en stoer bij de stroom, gereed o m eeuw e n te trotseren. Het sombere graf daar aan de rand van het water en
het slijk, is de speelplaats voor enkele kinderen. Een resem kerktorens
kijkt uit over het slangenlijf van de rivier, vanachter groene bomenstoeten. Met lijzige, moede riemslagen drijft een veerman zijn boot
door het drabbige water naar de steiger... Dit eerder romantisch tafereel speelde zich af aan de Schelde, daar waar deze stroom de grens begint te trekken tussen Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
De stenen
beelden horen thuis bij het m o n u m e n t van priester-dichter Jan H a m menecker, de veerman vertrekt van het Oostvlaamse « Drie Goten »,
het graf is dat van een tweede dichter, Emiel Verhaeren en de kerktorens zijn deze van de Scheldedorpkes: St Amands, Mariekerke, W e e r t . . .
Van de Schelde en het Scheldeland sersdorp : eertijds voeren talrijke
in Klein-Brabant — het land dat ge- schuiten uit om na een tocht die vele
prangd zit tussen Schelde en Rupel dagen duurde, meivis en paling aan
en slechts langs twee zi]den een uit- te brengen uit het Hollands Diep. Ze
weg heeft — heeft reeds menig dich- meerden vlakbij de kerk die trouwens
Jer gezongen, hebben ontelbare pen-' met de grondvesten als het ware in
selen de schoonheid op doek trachten de Schelde staat, en op zichzelf het
vast te leggen en haalde menig foto- bekijken waard is, omdat de ondergraaf zijn beste kiekjes Het is in- bouw van de toren uit de dertiende
derdaad een streek vol schoonheid, eeuw stamt en er in dit schone gevol gaafgebleven volksaard en am- bouw glasramen van Eugeen Yoors,
fresko's van Van den Oever en een
bachtskunst, vol geschiedenis ook.
drieluik van Bernard de Footer te
bewonderen zijn Vóór de kerk, op de
GRAF IN DE SCHELDE
dijk, staat het mooie gedenkbeeld van
St. Amands roept onmiddellijk de Jan Hammenecker en wie de blik van
herinnering op van de Schelde-dich- de figuren vo'gt, kijkt recht naar de
|ter Emiel Verhaeren, de man wiens
Vlaamse wezen niet kon weggestoken
{{Ililiiillllllllllj
llililll
worden onder de Latijnse vorm.
HIJ werd hier geb jren m 1855 (zijn
geboortehuis staat nabi] de bijna
driehonderd jaar oude schandpaal)
stierf in 1916 en werd begraven m de
Schelde, zoals hij dat altijd gewenst
had
iiii |l|il»ltilt
In het oude veerhuis op de kaai is
er een muzeiun, gewijd aan deze kunstenaar die zo dikwijls vanachter de
smalle ramen van dit oude gebouw
zat te turen naar de stroom. St.
Amands heeft nog andere erote m a n nen een van de leiders van de Boerenkrijg, Emmanuel RoUier, die een
gedenkplaat kreeg en de dichter Jan
van Droogenbroeck die echter veel
minder vernoemd wordt.
:||||l
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plaats waar vroeger het enige eiland
van de Schelde gelegen was
De geul die dit eiland scheidde
van de vaste wal, is echter sinds enkele tijd dichtgeslibt en meteen had
de Schelde geen enkel eiland meer.
Mogen WIJ ten s otte van dit opmerkelijke dorp nog vermelden dat er
een kapel bestaat waar devotelijke
mensen de koorts komen «afbinden»:
ZIJ draaien wollen draadjes rond de
tralies van de vensters, aldus op een
wel zeer oorspronkelijke wijze getuigenis afleggend van hun godsvrucht
en vertrouwen.

SCHELDE ALS ANNEKSATOR
Een van de eigenaardigste gemeenten van Klein Brabant is zeker het
z e e schilderachtige dorp Weert. Het
ligt als een eilar d tussen de oude
Schelde en de Schelde, want hier
heeft de natuur wel zeer grillig werk
geleverd : Weert behoorde tot in de
dertiende eeuw tot Oost-Vlaanderen,
totdat tijdens een stormvloed de bedding van de Schelde verlegd werd
naar het westen en de oude arm
dicht geraakte. Dit had voor gevolg
dat Weert afgescheiden werd van
Oost-Vlaanderen en bij het toenmalige Brabant terecht kwam! Het
schijnt dat de Weertenaren zich echter nog altijd Oost-Vlamingen voelen
en nog tijdens vooj-bije perijkelen
ontstaan uit nlannen tot imenvoeging bij Bornem, was dit zeer duidelijk. Wat er ook van zij, de gedenkwaardige overstroming van destijds
heeft ook haar goede eigenschappen
gehad, want Weert is werkelijk een
toeristisch paradijs De Oude Schelde
vormt samen met de schorren een
gebied van 150 ha, een paradijs voor
vissers en liefhebbers van natuurschoon Alleen reeds de talloze soepbord-grote waterlelies die er te vinden zijn, maken een wandeling tot
een sukses Opmerkelijk is ook wel
dat een privilegie uit de tijd van Fi-

lips de tweede, een zeker eigendomarecht over dit watergebied toekent
aan de graven van Marnix van St.
Aldegonde die er hun kasteei hebben,
dat nog betrokken wordt door afstammelingen van dit geslacht.
CIDER EN BOEKEN
Wie Bornem bezoekt mag zeker
niet vergeten even binnen te wippen
in de kerk om er het portaal in de
onderbouw van de toren te oekljken,
het stamt uit de twaalfde eeuw Lett
dan even ip de vele uitgesleten g a ten in de houten gewelven, gaten,
waardoor in de loop der eeuwen de
klokzelen hingen en verder ook op heU
oude beeldje van Sint Leod'="Tanus,
dat boven het roosvenster in de voorgevel staat. Een ander opmerkelijk
beeld — een houten Lievevrouw,
waarschijnhik uit de ?paanse tüd —
bevindt zich in de romaanse kripfl
onder het koor en herinnert aan een
legende over het stoppen van een
dijkbreuk, 'ornem heeft zoals geheel
Klein-Brabant, een grote rol gespeeld
in de Boerenkrijg
Hierop wordt gewezen door een
monument en door een gedenkplaat
aan de fevel '^an '^'^ roegere afspanning « Het W^rregaren >
In gans de streek kan men cider
drinken die afkomstig is uit de St.
Bernardusabdii, die verder prat mag
gaan op een bibliotheek welke meer
dan veertigduizend boeken bevat en
een schat aan oude handschriften,
waaronder een antiphonarium van
1244
Er is
over dit Scheldeland zoveel
te vertellen dat wij er haast een boek
zouden over moeten schrijven. Daar
wij dit vooralsnog niet van plan zijn,
raden wij de goede lieden die werkelijk van natuurschoon houden a a n ,
het zelf te eaan beWlken Verspeï
dan die andere dorpjes en gehuchten
niet, ais daar zijn • Hingene, Wintam,
Nattenhansdonk, Eikevllet. Liezele,
Lippelo, Puur en Oppuurs.

l

BEELDEN AAN DE STROOM
Mariekerke, even verder stroomafwaarts, is zeker zo mooi gelegen
als St. Amands. Het is een oud vis-
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De mandenmalcerij ïs een familiehedrijf, vooral vroeger werMe ledereen, groot en klein, aan de vleehUr^.

c
D l VOLKSUNII
MANDENMAKERIJ t
E F N TIPISCHE NIJVERHEID...

Klem Brabant is gekend om zajn
sappige asperges die er veelvuldig in
de zandgronden worden geteeld. Veel
meer misschien nog is deze streek
evenwel beroemd om zijn mandenmakers. En inderdaad, Klem Brabant

9
wij men. Een wijm of een teen wilg,
is een plant die ongeveer groeit als
een asperge. Zij kan geplant worden,
n a het opschieten afgehakt en in de
volgende jaren opnieuw bloeien, dit
gedurende ongeveer twintig tot dertig jaar De wijmenoogst kan het hele lente- en zomerseizoen door gebeuren. De twijgen worden afgehakt

De man die het weten kon vertelde
ons dat er in de streek van Bornem
geen honderd mandenmakers meer
te vinden zijn en dat er nog hoop
en al, een zestal bedrijven werkzaam
zijn, bedrijven waar dan in elk afzonderlijk een tiental mandenmakers arbeiden. De mandenv echtenj
IS een ambacht, een nijverheid die
uitsluitend handwerk veigt en als
alle soortgelijke nijverheden, zal de
achteruitgang moeilijk te keer kunnen gegaan worden De longere generatie heeft er geen belangstelling
meer voor zij gaat nog liever elders
buiten de streek werken, m de hoop
of in de zekerheid er meer te verdienen dan met de voorvaderlijke stiel.

ACHTERSTAND
OP VEEL GEBIED

Aan alle cijfers is de achterstand
van dit gebied vast te stellen : men
bekijke maar de waardemeters van
het welvaartpeil als het aantal personenwagens, televisietoeste len, telefoon, radio en het elektriciteitsverbruik en vergelijke die met de cij-*
fers van andere delen van het arrondissement. De enkele fabr'pken die
te Bornem werden gebouwd hebben
ook de pendel met kunnen doen ophouden Zo gaan er over de lijn St.
Niklaas - Bornem - Puurs - WiUebroek - Antwerpen vanuit Bornem

WAAR DE TEENWILG TOT
MAND GEVLOCHTEN WORDT
705 pendelaars, vanuit Puurs 348 en
vanuit Ruisbroek 237 naar Antwerpen. Over de spoorlijn DendermondeEN VEROUDERT
Puurs - Antwerpen gaan er uit S t
En daarmee zijn we dan gekomen Amands en Oppuurs 243 forenzen
aan een van de nijpendste vraag- naar de Scheldestad. Ook Brussel
stukken voor Klein-Brabant : het zuigt arbeidskrachten uit Klem-Bravraagstuk van de tewerkstelhng en bant : op de lijn St. Niklaas - Mevan de mtrastruktuur Er is eerst en chelen - Brussel, levert Bornem 140,
vooral het slinken van de bevolking. Puurs 44 en Oppuurs 24 pendelaars,
Het gewest (met Ruisbroek bijge- terwijl te St Amands 71 mensen verrekend) heeft ongeveer 37 000 in- trekken over de lijn Denderm<aide •*
woners waarvan Bornem er ongeveer Mechelen - Brussel.
9.700 levert. Wie de statistieken beMen moet bovendien bedenken dat
kijkt, zal vaststellen dat er jaarlijks de spoorverbindingen al niet veel beeen flink deel van deze bevolking uit- tekenen : slechts Puurs is een knoopwijkt en zich buiten de streek gaat punt van enig belang Daarbij komt
vestigen, In 1880 bezat Klein-Bra- de slechte staat van vele wegen en in
bant nog 15,2 t h van de bevolking dit verband ook het ontbreken van
van het arrondissement Mechelen, de doortrekking van de (goede)
in 1958 was dit geslonken tot 12,6 baan Temse - Breendonk naar Met h Er was nochtans een geboorte- chelen onder het zeekanaal door via
overschot van 8,8 per duizend tegen- een tunnel Tenzij voor asperges, wij-<
over 5,2 p d in het Centraal- en 10,8 men of kanada-bomen is de landp d in het Oostelijk deel van het bouwgrond \n deze streek weinig gearrondissement In de periode 1948- schikt en zou er heelwat kunnen getot 1958 was er in alle dorpen een daan voor de verbetering, onder meer
negatief saldo inzake migratie; het door betere voorlichting en door het
uitwijkingsprocent bedroeg tijdens gezondmaken van de
waterzieke
deze tien jaar gemiddeld 5,9 t. h.
Scheldegronden Naast een woningTrekt men de migratie af van het bouwprobleem heeft Kleio Brabant
geboorteoverschot dan verkrijgt men ook met een schoolprobleem te m a volgende cijfers : Klein-Brabant 2,9 ken : er zijn namelijk in heel dit gep d., vergeleken bij Centraal deel west slechts lagere scholen
In dit verband kan men daar aan
5,3 p d en Oostelijk deel 11,9 p d.
In Klein-Brabant stelt men een fan- de Scheldekant dus ongeveer dezelftastisch snelle veroudering van de de eisen stellen als te Antwerpen t
bevolking vast omdat het hoofdzake- meer onderwijs in eigen streek en
keiijk jonge gezinnen zijn die uitwij- een tunnel (onder het kanaal Brusken Kenmerkend is, dat slechts 39,1 sel - Willebroek) om een betere vert h van de bevolkms- aktief is ver- bindinfir met Mechelen tot «sta"'' te
brengen.
Staf de Lie.
geleken bij 40,9 t. h. voor het Ri]k.
BEVOLKING SLINKT

is het land van de wijmen (of wissen) een wilgeplant die zich uitzonderUjk goed leent voor de vlechterij.
Om het fijne van de zaak te weten
üte komen, begaven wij ons naar het
« Buitenland >, een paradijselijk
piekje dat weggekropen zit aan de
rechterkant van de grote baan die
van Breendonk naar Temse loopt en
dat slechts bewoond wordt door m e n sen die op de een of de ander wijze
allemaal familie van mekaar zijn Op
uithangborden en naamplaten treft
men dan ook slechts een variatie van
drie verschillende namen aan, wel
een zeer uniek feit hier te lande naar
Wij menen! Wij troffen m het «Buitenland » Emlel Merckx, een afstammeling van de grondlegger van de
mandenmakerij In Klein-Brabant.
Inderdaad, de mandenmakerij op
grote schaal, werd rond 1875 in deze
streek ingevoerd door een zeer ondernemend man die fruit — afkomstig van de talloze boomgaarden —
uitvoerde n a a r Engeland en als verpakking tenen manden nodig had 'Oe
mandenmakerij kende spoedig een
grote bloei, iedereen werkte er op de
een of de andere manier in, tot zelfs
de kinderen n a schooltijd Toen echIter na de tweede wereldoorlog de
fruithandel met Engeland ging slabakken en nieuwe grondstoffen als
plastiek, de wijmen gingen verdringen — ook op het gebied van stoelen, zetels, korven enz, die allemaal
uit wijmen gemaakt werden — ging
h e t snel n a a r omlaag. Het is pas
sinds enkele jaren dat er weer opnieuw 'n tamelijke verkoops-vooruitgang waar te nemen valt, dit onder
Invloed van moderne vormgeving,
verbetering van de smaak der kopers
en het aanwenden van vlechtwerk in
een reeks nieuwe funkties De statistische kurve voor mandenmakerij
en rotan, die de waarde van de leveringen (in 1000 F) aanduidt, bedroeg
ün 1953 totaal 14 500 en daalde n a a r
9 874 In 1956, om dan weer geleidelijk op te klimmen n a a r 16 895 in I960
en zelfs n a a r ongeveer 20 000 in volgende jaren

en m schoven, die een omtrek van
een volle meter hebben, gebonden Na
de oogst kan men twee verschillende
kleuren verkrijgen : witte of bruine
wijmen Witte wijmen ontstaan uit
twijgen die na ^en eerste oogst terug
in de grond gestoken worden en ont
schorst onmiddellijk nadat de eerste
scheuten verschijnen Brume wijmen
worden verkregen door het koken
van de twijgen, die dan nadien ook
weer ontschorst worden Tegenwoordig gebeurt dit ontschorsen automatisch net IS haast de enige bewerking bij de mandenmakerij waar
een handeling machinaal sreschiedt.
De rest is inderdaad allemaal h a n d werk : het vlechten van allerlei m a n den (denk aan wasmanden, duivenkevies, aardappelmanden \ stoelen,
zetels, bloemkorven, enz Hoewel er
nog heelwat wijmen verwerkt worden
en vooral de jongste tijd, is men zich
in Klein-Brabant toch ook gaan toeleggen op de verwerking van uitheems riet en bamboe Alhoewel er m
dit materiaal heelwat op de r arkt
komt. blijft de vleohterij toch achteruiteaan vooral door het uitblijven van nieuwe en jonge krachten.

I.
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...DIE SPIJTIG GENOEG
ACHTERUITGAAT
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Is het vlechten een stiel die een
grote vaardigheid en vakkunde vergt.
<ian geldt dit ook voor de teelt van de
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Foto boven : Hel Hammenecker gedenkteken te Mariakerke aan de Schelde, werk van beeldhouwer de Cuyper, waarover sprake OR
ome kanst- en hultuurbladzijde. Hierboven : Scheldezichl ie Mariakerktt
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SAMENWERKING

I

Daarom roept ook voor de meeste
middenstanders het woord samenwerkmg zoniet een weerstand, dan
itoch een zekere hmver op, omdat hi]
ook in zijn bedrijf absoluut vrij wil
Bijn. Samenwerking betekent voor
liem een vorm van onvrijlieid. ledere
evolutie, die volgens hem zijn vrijbeid beknot, ervaart hij met grote
wrevel, p e slechte middenstandspolitiek van de jongste regeringen
die het er blijkbaar op aanleggen,
een deel van de produktieve middenstand uit te schakelen om hen in
Bindikaal vaarwater te krijgen, verscherpt bij hem dat gevoel. Dit
brengt hem er toe iedere gebonden
(Vrijheid, ook al is ze heilzaam, met
argwaan te beschouwen. Hij vergeet
daarbij echter, vastgeankerd als hij
is aan zijn individuele vrijheid, dat
samenwerking en werkverdeling ook
voor hem lotsverbetenng meebrengen Weinig middenstanders zijn inderdaad in staat, zowel de technische
als kommerciéle, de administratieve
als sociale, de financiële als beheersfunktie in zich te verenigen Dat ook
de meest vrije beroepen als dit van
advokaat zich verenigen in advokalenkantoren
op specialisatiebasis.

dat een dokter die m een kliniek benoemd wordt ook niet veel meer vrijheid heeft dan een export-manager
die weddetrekkende is in een groot
bedlijf. In z'jn woede tegen de grootwarenhuizen vergeet hij de positieve
konklusies te trekken : de grootwarenhuizen brengen kopers aan die
ook bij hem aanlopen, omdat hij
wellicht een speciaalzaak heeft; een
grootwarenhuis of supermarket 'kan
ook gerealiseerd door samenwerking
van zelfstandigen (in de VSA kwamen 50 % der supermarkets tot stand
door samenwerking van zelfstandigen) Hij moet weten dat de « commerce de papa » dood is en samenwerking door samenaankoop, mededingingsovereenkomsten,
vorming
van vrijwillige filiaalbedrij ven a a n vankelijk wel een gevoel van gebondenheid geven, doch uiteindelijk de
middenstander vrijer maken.
STANDENTEGENSTELLING

De opgang van de arbeidende klasse en de doorgedreven bezitsspreiding
roept bij de middenstander wel eens
gemengde gevoelens op. Deels terecht, deels ten onrechte T ange tijd
vormde de middenstand een werkelijk sterk gekenmerkte groep met ei-

gen psychologie, zeden en gewoonten funktie heeft, het belang te behartien had de arbeider tot die stand geen gen niet van de grootste groep kietoegang, tenzij als schamele koper zers, doch van alle staatsburgers —
in de winkel, doch ook geen stap dan toch de grootste schuld Hij laat
verder. De middenstander vond dat zich aan de zelfstandigen weinig geheel goed. Dat gaf hem een sterk legen, tenzij om hen onverantwoord
standenbewustzijn. Door de sindikale fiskaal te belasten, hun ekspansieaktie op basis van het socialisme en mogelilkheden te beknotten en «^ode kristen-demokratie verbeterde de ciale diskriminaties door te voeren
financiële en sociale positie van de op het vlak van de kinderbijslagen
arbeider zienderogen, terwijl die van en de pensioenregeling. Het is dan
de middenstander veelal stagneerde. ook niet venijnig te beweren, dat de
Vele middenstanders voelden dit met staat het er blijkbaar op aanlegt de
groeiend onbehagen aan en door het zelfstandigen zodanig In het nauw te
sindikale opbod der laatste jaren, drijven dat ze op onverantwoorde
waarvan zij wei de dupe zijn, gingen wijze worden uitgeschakeld.
zij zich in gesprekken en publieke
uitlatingen keren niet tegen de sindikale bonzen die de macht om de K O L L E K T I V I S M E
macht huldigen op de nek van de
Tussen 1948 en 1960 verminderden
middenstander, doch tegen de arbeider zelf, die inderdaad onbewust de zelfstandigen met 130.000 eenhewordt gemaneuvreerd door het sin- den (dat is praktisch de helft) en dit
dikaal paternalisme, dat het pater- om verschillende redenen. Als loonnalisme vaii de liberale patroon of weddetrekkenden komen ze inheeft vervangen Ze beseffen daarbij derdaad vlugger in het sindikaal
echter weer te weinig, dat de lots- vaarwater terecht; in het kleine beverbetering van de arbeider ook hen drijf heerst over het algemeen een
ten goede komt en dat de verhoogde hartelijke sfeer tussen werkgever en
koopkracht van de arbeider (tussen werknemers, een samenwerking voor
1948 en I960 groeide de koopkracht gezamelijke vooruitgang die een
gezonddenkende
van de arbeider met 40 %) die dan kenmerk is van
mensen,
doch
een
doorn
in het oog
toch de grootste bevolkingsgroep uitmaakt, ook hem ten goede komt door van bepaalde heren vooral van de
zijn zakencijfer te verbeteren Aller- B.S.P., die van uit de klassenstrijdpohande misbruiken echter, persoon- tiek gemakkelijker de arbeider in
lijke incidenten, de arrogantie van het harnas jagen tegen de anoniebepaalde sindikale afgevaardigden en me patroon dan tesren de « chef »
het bewust opjagen van de arbeiders die hij dage'ijks op het menselijke
tegen de andere standen, leiden tot vlak ontmoet Daarom moet de kleieen pijnlijke
standentegenstelling ne patroon gewurgd! Het toespitsen
die niemand dient, tenzij hen die van de standentegenstellingen ligt
maneuvreren om de macht tot eigen als dusdanig niet zozeer bij de kleine ondernemer, doch bij hen die
profijt te gebruiken.
door hun onverantwoorde politiek de
arbeider tegen de zelfstandige opjagen.
DE GROOTSTE SCHULD

Schijnen voorgaande bedenkingen
wellicht een negatief beeld te schetsen van de psychologische ingesteldheid van de middenstander, dan
heeft de staat — die een meer en
meer ingrijpende rol in het m a a t schappelijke leven gaat spelen en tot
HET

ALGEMEEN
BOUWBEDRIJF
KUNNEN

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND.
BIEDT U EEN VIERDUBBELE W A A R B O R G
— 15 JAAR ONDERVINDING
— MEER DAN 4 800 TEVREDEN KUENTEN
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN
200 SPECIALISTEN
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGALOZE SERVICE.
WILRIJK, PR1N5 BOUDEWIJNLAAN, 323. TEL 49 39 30
ANTWERPEN, SCHUHERSHOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.18
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEl. (09)25.19.23
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEl. (011)S44.tt

Dit alles leidt tot wantrouwen en
achterdocht tussen werkgever
en
werknemer die de eeest van «samenwerking verpest en uiteindelijk leidt
tot een kollektivisme, waaruit het
grootkapitaal en de sindikale bonzen het meeste profijt trekken.

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EENGEZINSWONINGEN EN HALVE VILLA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK
EN HUN RANDGEMEENTEN
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM MORTSEL - DESTELBERGEN - KON• ^>.u..i^wi.i > ixN^i^
TICH - GENK - SCHOTEN e.a.
""^ GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGINELE ONTWERPEN VOLGENS U W
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJKHEID.
WIJ BOUWEN OOK OP UW
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU
fTe Blaasveld, een paar. h o n d c -d m e t e r v a n de provinciale b a a n n a a r M e chelen, w o o n t d e n e g e n e n vi ftigjarige b e e l d h o u w e r M a n e de C u y p e r
m e t zijn kroostrijk gezin. Zijn huis, een soort l a n g w e r p i g e cottage die

BEELDHOUWER MANE DE CUYPER
hij praktisch h e l e m a a l zelf uit de g r o n d heeft g e s t a m p t , staat daar afg e z o n d e r d t u s s e n t w e e b o o m g a a r d e n in. H e t b e v a t een a a n g e n a a m i n t e rieur, rijkelijk g e v u l d m e t s k u l p t u r e n , k e r a m i e k en een meubilair d a t
n a a r eigen s m a a k w e r d o n t w o r p e n en gefabriceerd. W a n n e e r het h u i s
— hetzij b u i t e n of b i n n e n — m e t een n i e u w i g h e i d w o r d t a a n g e v u l d ,
zegt M a n e d e C u y p e r telkens m e t een glimlach v a n v o l d o e n i n g op het
gelaat : (( E n e i g e n h a n d i g g e m a a k t ».
Het zal zowat rond het jaar 1926
geweest zijn dat wijlen prof. Boon
uit Blaasveld, mij sprak over het t a lent dat hij bij een van zijn dorpsgenoten, bij Mane (Herman) De
Cuyper, had ontdekt. De jaren die
volgden stelden prof. Boon, die zijn
beschermeling had aangemoedigd, in
het gelijk. Mane de Cuyper is uitgegroeid tot een volwaardig beeldhouwer.
Opgeleid in de Meche'se akademie
verwierf hij er de hoogste onderscheiding : de prijs Langbeen. Daarna begon de uitbouw van zim eigen weg.
Borstbeelden van prof. Boon, Ern.
Vanderhallen,
Toon
Vandevelde,
Baers. priester-dichter Jan Hammenecker e.a.
Gesproten uit een eenvoudig werkmansgezin heeft Mane de Cuyper de
hele gamma van het harde leven
doorgeworsteld en zich een eigen
stijl weten te veroveren die veel systematisch geschoolden hem kunnen
benijden. Zijn schooi is de innerlijke
drang n a a r een voldragen schoonheid uit het waarachtige leven, gekneed en gevormd in het licht van
zijn ingeboren visie.
Enkele van zijn voornaamste werken : een kruisweg, levensgrootte,
half verheven, in arduin voor St Carolus Sauvegarde, een kruisweg in
witte steen voor de kapel der zusters
Apostolinnen te Antwerpen; de 15
mysteries van de rozenkrans, n a t u u r grootte, voor de kerk van Kalfort.
Het zou onbegonnen werk zijn de
talrijke skulpturen, waaronder ook
het monumentale en sobere gedenkteken van priester - dichter J a n
Hammenecker (zie blz. 9), op te sommen en te belichten.
Zijn werk draagt de sporen van een
kristelijke evensbeschouwing. Onder
de innerlijke drang tot een gavere
uiting groeide in hem een geleidelijke
opgang naar een zuivere samengebalde eenheid en syntese Onder deze
vereenvoudiging schuilt immer het
knappe meesterschap in de zuiverheid en de zwierige proportie van
lijn Hij hoeft geen onkunde weg te
moffelen achter abstrakte puzzles.
Zijn Kristusfiguren getuigen van een
evangelische innerlijkheid en een
geestelijke gaafheid xn de slag op
ziln beitel dreunt de uiting van deze
geestelijke virtuositeit Kristus is voor
hem niet alleen de mens, de historische figuur, maar Jtiet eeuwige licht

dat voelbaar trilt in de knedende
greep van zijn gevormde hand. Er
bestaat nog steeds — alle gebazel ten
spijt — een meesterschap dat uitreikt boven de tijd. Zijn werk spreekt
tot ons. Het voert ons mee en overrompelt ons, als bij toverslag het geheim van de artiest onthullend Wij
dienen dat geheim niet op een rebusachtige manier te ontsluieren. Het
spreekt zo ! De Cuyper is geen zoeker
n a a r iets nieuws als dusdanig. Het is
een natuurlijke drang n a a r de vereenvoudiging die in hem opwelt. Hij
wil doordringen tot de essentie van
het beeld dat binnen hem in een
klassieke opvatting tot een voldragen
rijpheid is gegroeid. Hij zoekt de a a n gepaste materie : marmer, hout, ardum en andere steensoorten, naar
het groeiproces van zijn inspiratie.
Plots als een visioen bliksemt een
kompositie voor zijn ogen en volgt het
kappen en hameren vaak direkt in
de materie zonder voorafgaand kleimodel.
Door eigen studie, werkkracht en
het in-de-leer-gaan. bij de gr-ootmeesters'taet tt^ie hrj op vriendschappelijke
voet omging (Permeke, Gustaaf Desmet, Wynants, Macken e.a ) heeft
hij zich een volwaardige plaats weten te veroveren onder de befaamde
beeldhouwers van zijn tijd.
Hij is een geboren dichter; « poeta
nascitur » Zijn kracht ügt in zijn
eenvoud Hij is een volksjongen gebleven, zonder pretentie, die zijn afkomst niet verloochent. Daardoor ook
weet hij zijn geweldige drang tot
uiting te beheersen in een pure soberheid van lijn en konstruktie en
heeft hij zich — buiten alle stromingen van expressionisme, kubisme, futurisme en andere - ismen om —
een eigen stijl weten te veroveren,
een vernieuwing die zich bij hem als
vanzelf opdringt
Een spontaniteit
die geen gekompliceerdheid deelt.
Eenmaal tot rijpheid gegroeid wordt
het een spel en kerft de beitel zonder
tasten of aarzelen in de harde m a t e rie
Mane de Cuyper schouwt dwars
door de vormloze materie wat het
worden moet Hoe het ook moge genoemd worden, daarover maakt hij
zich niet druk wanneer de innerliike
vorm van zijn drang zich een eigen
weg tot uiting heeft gebaand
Onder zijn waakzaam oog en kundige leiding hebben zijn twee dochters zich ontpopt tot -"erdienstelijke
artiesten. De 21-jarige Greta volgde
akademie te Antwerpen onder de
leiding van Macken en begon direkt
n a a r levend model Daarna legde zij
zich toe op keramiek waarin zij zopas een kruisweg beëindigde naar een
ontwerp van h a a r vader Hij is geplaatst in de nieuwe kapel van het
St. Pietersgodsgasthuis te Puurs Naar
kleur en vorm is het zeer verdienstelijk werk. Het is geen anekdotisch
verhaal van Kristus' lijden, noch een
aaizelend zoeken, maar een sobere
uiting van een voldragen religieus
gevoel Op enkele weken tijds heeft
zij, zwoegend dag in ^ dag uit, onder
de drang van een innerlijke spanning, deze veertien staties afgewerkt.
De oudste, 28-jarige dochter Celes-
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tine, die eveneens het kunstgevoel
van vader erfde, vervaardigt glasramen in het beroemde glas van Chartres. Geen figuren, maar een tintelend
palet, een harmonisch spel van deko-
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ratieve kleuren, waartoe dat vinger-»
dikke glas zich uitermate leent Een
kunstenaarstrio dat een veeleisend
opdrachtgever ten volle kan bevredigen.
R Dewachter*

OPNIEUW NEDERLANDS TONEEL IN
DE FOLIES-BERGERE TE BRUSSEL
In v e r b a n d m e t de geruchten over de h e r v a t t i n g van Nederlandstalige
toneelvoorstellingen in de Folies-Bergère-schouwburg v e r n e m e n wij een
e n a n d e r van de heer E r n e s t V e r r y c k , die van 1929 tot begin 1962 d e
directie w a a r n a m van de V l a a m s e spektakels in deze Brusselse V o l k s schouwburg.
Het Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch
Toneel, dat de vertoningen van klassieke operetten en zangspelen —
waarvan meerdere van nationale auteurs — m de Folies-Bergère heeft
ingericht en in 1962 nog een algemeen
geprezen reeks opvoeringen van «De
Neef uit het Oosten » in de Koninklijke Cirkusschouwburg voor het
voetlicht bracht, heeft de Folies-Bergère-schouwburg in huur genomen
van augustus a.s. af
Na de uitvoering van onmisbaie
verbeteringswerken aan de schouwburg en zijn instellingen zal het
Hoofdstedelijk Vlaams Lyrisch Toneel, dat door Ernest Verryck in 1951
werd gesticht en waarvan hij sindsdien ononderbroken de directie waarneemt, er Nederlandstalige opvoeringen inrichten van zangspelen van eigen bodem en klassieke operetten die
ook voorkomen op het speelplan van
onze Vlaamse en Waalse opeiaschouwburgen.
Voor het eerste toneelseizoen is
reeds voorzien door de Raad van Beheer van het H V L T (raaö die over"
wegend is samengesteld üit bestuuisleden van vooraanstaande Vlaamse
culturele verenigingen) dat de opvoeringen zullen aanvangen in oktober
a.s. met het bekoorlijk zangspel in
drie bedrijven «De Molen van Sans-

souci», met muziek van Renaat Ve-*
remans en een huldiging van dezöi
bekende Vlaamse toondichter
naar
aanleiding van zijn zeventigste ver-*
jaardag.
Einde 1964 en in maart 1965 zullen"
klassieke operetten van her wereldre^
pertorium kunnen worden opgevoerdS
besprekingen zijn gaande voor een op
elk
gebied
eersterangsvertolking,
waarvoor bij voorkeur een beroep zal
worden gedaan op Vlaamse beroepsartisten, musici en techniekers.
Tijdens de vrijblijvende
periodes
?ou de schouwburg ter beschikking
worden gesteld voor de inrichting van
andere culturele manifestaties en
in tspannings-vertoningen.
De v,z w
< Het
HoofdstedelijK
Vlaams Lyrisch Toneel », dat onder
de bescherming' staat van een comité
samengesteld
uit
vooraanstaande
personen, telt ook talrijke aangesloten sympatiserende verenigingen en
vrienden.
Tot deze laatste kan nog aansluf-'
tuig worden verkregen voor belangstellenden mits storting van een lidmaatschapsgeld toneeljaar 64-65 ten
bedrage van 20 fr op oostcheckrekenmg 899 23 van « Het Hoofdstedelijk
Vlaams Lyrisch Toneel », Schroef laan
44, Brussel 15.
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KAKKERLAKKEN,
LABBEKAKKEN
EN VODDEVENTEN.

Ovciolijven we als we deze kerels de gevaarlijksten voor Vlaanderen noemen.
Verdovers zijn erger dan vijanden met open vizier.
Over
die
in-de-rug-schieters
dichtte eertijds Kene De Clercq.

De Nieuwe Gazet

Elr wordt gekibbeld over de dode
mus van de zogezegde kulturele
autonomie. Het eeuwig spelletje
van : zoveel voor de papen, zoveel
Deze scheldwoordenlitel is een
voor de blauwen en de rooi. De
^ bloemlezing uit de pers van deze
slepende doem voor Vlaanderen.
veek, m a a r niet van Viaamse
« Wel wordt a a n Vlaamse CVPjournalisten, die h u n Breughel- en
kant bezwaar gemaakt tegen h e t
Jeroen Bosch-afkomst willen ilconsultatieve karakter
van de
lustreren. Waalse en Brusselse
cultuurraden. Maar zolang in ons
« elite-mensen » smukten er h u n
land geen eerlijke afspraak zal
produkten van de culture latrine
tot stand worden gebracht, die a a n
mee op. Kruisvaart der jongeren
de filosofLsche minderheden de
b a d d e n we ook als titel kunnen
seven boven de reaktles van jon- nodige waarborgen biedt zal m e n
aan Vlaamse vrijzinnige kant niet
ireren tegen de heilige partijhuisjes die vooral bij CVP en B S P
bereid gevonden worden om wetblijven dooreenschudden.
gevende machten te geven a a n instellingen en raden, waarin de
Vlaamse CVP de
meerderheid
heeft.
De ervaringen, die de Vlaamse
vrijzinnigen terzake hebben, laten
niet veel inschikkelijkheid toe. Dit
alles wil niet zeggen d a t ze geen
Wij komen graag even terug op
waardering hebben voor de kathoh e t Vrije Tribune — gefemel van
lieken, die een volwaardig samenKiebooms in de Gazet van Antergaan tussen Roomsen e n nietpen. Rond de nefaste bekendgeRoomsen voorstaan. Maar m e n
m a a k t e resultaten van de grondmoet jammer genoeg vaststellen
tretskommissie zet hij zijn onzad a t deze katholieken in eigen
lig spelletje v a n Hertoginnedal
kringen slechts een bescheiden
verder : de in-slaap-wiegerij van
klankbord vinden.
Üe Vlaamse openbare opinie.
I n zulke omstandigheden zou
'« Uit h e t werk der Ronde-Tafel
het voor de nlet-katholieken in
blijkt d a t de huidige instellingen
h e t Vlaamse land
intellectuele
heel wat veranderingen zullen onzelfmoord betekenen zich over t e
dergaan, indien de partijen en
leveren a a n politieke machten die
h e t parlement de voorgestelde
hun
overheersingsdrang
nauwekonklasies aanvaarden. Het straklijks kunnen verbergen. »
ke unitarisme zal fel gemildeid
Sommigen hadden wellicht geEijn, er zal heel wat gedaan worhoopt d a t de zogezegde nieuwe
den voor gewestelijke en Vlaamsvorm van de PVV de tegenstelling
Waalse autonomie. Aangezien h e t
klerikalen — antiklerikalen in
federalisme — d a t weliswaar uitVlaanderen wat zou gemilderd
voerig werd besproken — geen
hebben. Die onzalige tegenstelling
meerderheid kon verwerven en
voor de Vlaamse beweging. H e t
iedereen overtuigd is d a t dit m e t
uitstellen van de Vlaamse konsed e opinie v a n de overgrote meerderheid der Belgen overeenstemt,
kwentie van h e t Zelfbestuur zou
EO was h e t niet nodig a a n d a c h t te
voor heel Vlaanderen kunnen inbesteden a a n de uitwerking v a n
tellectuele zelfmoord worden, mijnzulk een systeem. De « federalisheer Grootjans.
t e n » mogen zich echter reeds tevreden achten m e t h e t feit dat, In
d e toekomst, Vlamingen e n Walen, in h e t parlement, op taalrollen komen, en afzonderlijk kunn e n stemmen. Bovendien zijn er
gefederalizeerde
gebieden,
zoals
In dit Brusselse BSP-orgaan,
dit der kuituur, en is de mogelijkverscheen dezelfde dag als in
heid aanwezig, ook op gebied van
Vooruit en Volksgazet m.a.w. in
openbare werken,
gezondheidsheel de gelijkgeschakelde pers een
zorg, en andere nog, door gewesreaktie van BSP-führer
Collard
telijke of provinciale decentralizategen h e t Waalse blad La Wallotle specifieke Vlaamse of Waalse
noden of behoeften a a n bod t e lanië d a t de heren van de grondt e n komen. »
wetsherziening een hoop « voddeventen » h a d genoemd.

DE OA5BET

Le Peuple

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG
14.00 : Het kunstmatig eiland van
Cklt Cousteau : reportage — 15.00 :
Voor boer en tuinder : land- en
tulnbouwmagazine — 15.30 . Tekenfilms voor jong en oud • De PUntBtones — 15.55 . De Tijdscapsule :
TV-jeugdfeullleton — 16.35 : tot
ie.55 : Klein, klein, kleutertje • het
programma voor de jongste klj'kers
Wi.i vieren Vaderdag I — 18.55 :
Filmprogramma voor de jeugd :
— Vreemde mensen. - De avonturen
van Popeye, tekenfilm. - Ontdekkmgstocht — 19.40 : Filmmuseum
van de schaterlach : Ontsnapte
galeiboeven, (ilmklucht met Stan
Laurel en Oliver Hardy — 20.00 :
TV-nieuws _ 20.20 : Sportuitslagen
— 20.25 : Festival van het Duitse
lichte lied 1964 Uitzending van de
nnale die gisteren plaats had in het
Kurhaus te Baden-Baden m.m.v het
Dansorkest van de Südwestfunk
o l.v Rolf-Hans Muller en het gastoptreden van Caterjna Valente —
21 55 ; Sportweekend : sportaktuallteiten In woord en beeld —
22.25 : Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG
19.30 : Tienerklanken : een programma voor de jongeren — 19.55 •
De Weerman — 20.00 ; TV-nleuws
— 20 20 : Sport in 't kort — 20 25
Mylord brengt het in orde (Mylord
weiss slch zu helfen) : TV-film van
Thomas Engel, naar een novelle
van Oscar Wilde, met Boy Gobert,
Barbara Spanuth, Agnes Wlndeck
en Brimo Fritz. (Duitse versie met
Nederlandse
onderschriften)
—
21.25 : Panorama — 22.10 : Zoek-

licht op de kulturele aktuaüteit —
''2.30 : Tweede nieuwsuitzending.

DiNSDAG
19.00 : Gastprogramma : De katholieke gedachte en aktie — 19.30 :
Ivanhoe : TV-feuilleton voor de
leugd ( l e afl.) — 20.00 : TV-nieuws
— 20.20 : Sport in 't kort — 20.25 :
Penelope : de uitzending voor de
vrouw — 20.55 : Fümtribune :
Eerste voorstelling in ons land van
de Amerikaanse film « De tijd van
de heldenen » (Time of the heathen» van Peter Kast, bekroond met
de grote prijs op het Festival van
Bergamo in 1961 (Engelse versie
met tweetalige onderschriften - voor
volawssenen) — 22.25 ; Tweede
nieuwsuitzending.

WOENSDAG
19.00 : Klein, klein, kleutertje —
19.20 : Televisum : Jeugdtelevisle
met Bob Davidse — 19.55 : De
Weerman — 20.00 : TV-nleuws —
20 20 : Sport in 't kort — 20.25 :
Het wederzijds huwelljksbedrog :
blilspel van Pieter Langendijk, opgevoerd door het Nederlands Kamertoneel — 21.55 : Openbaar
kunstbezit In Vlaanderen • < St.Jan » van George Minne (18661941) (Museum voor Schone Kunsten te Gent) — 22.05 : Poëzie in
625 lijnen : u Het Woord » —
22.25 : Tweede nieuwsuitzending.

DONDERDAG
19.80 : Tijd voor V : Lliy en de
politieman (2e afl.) — 20.00 : TVnleuws — 20.20 : Sport In ' t kort

I n de B S P leeft d e angst voor
de verkiezingen in Wallonië.
« Welke zal de houding v a n
« La Wallonië » zijn bij de a a n staande wetgevende verkiezingen?
Hoe zal h e t a a n zijn lezers kunnen a a n r a d e n deei t e nemen a a n
een operatie, waarvan h e t enige
resultaat k a n zijn « voddeventen » — ik gebruik zijn eigen
woorden — a a n te dulden om
« h u n speeksel te verspillen in
wat doorgaat voor een parlement»?
Indien zij geloven wat men h u n
te lezen geeft, d a n zullen deze lezers logischerwijze slechts één enkele liouding a a n te nemen hebben : zich onthouden van deelneming a a n hetgeen
h u n wordt
voorgesteld als een karikatuur en
een parodie van de democratie.
Ziedaar waarheen een systematische campagne leidt, die slechts
één enkele reden heeft, nl. : h e t
federalisme staat niet op de dagorde van de Ronde Tafel.
En zo komen wij tot de werkelijke grond van h e t probleem
voor wat de Belgische Socialistische Partij betreft.

LA GAUCHE
Heeft h e t over h e t probleem
Brussel in verband met de grondwetsherziening.
Het doet een voorstel waar over
te praten is.
« Wanneer h e t bestaan van de
twee volk^emeenschappen wettelijk zal bepaald zijn moet er over
h e t lot v a n Brussel, gemeenschappelijke hoofdstad, waarvan h e t
grondgebied noch in d a t v a n d e
ene noch in d a t v a n de andere gemeenschap k a n geïntegreerd worden, ernstig onderhandeld. D i t
moet geschieden tussen Walen en
Vlamingen, franstaligen en Nederlandstaligen uit Brussel. »

LA

RELEVE

Zogezegd vooruitstrevend
en
kristen - demokratisch reageert
aftands met de myte van « de
Brusselse gemeenschap » op dit
voorstel van La Gauche.
« Aangenaam
vooruitzicht die
onderhandelingen. Men ziet werkelijk niet in waarom de Brusselaars niet over zich-zelf zouden

Private kinderhome Sint
J a n onder leiding van gediplomeerde kinderverzorgsters. 2 tot 10 jaar. Lombardzijdelaan 144, Westende. Tel. (058)238.45.

— 20.25 : Tekenfilms voor jong en
oud : De Flintstones : toekomstverhalen u i t h e t steentijdperk, 34e
afl.
: Fred eist loonsverhoging —
20.50 : Speelfilm : De indringer
(The intruder)
: psychologische
film van Guy Hamilton met Jack
Hawkms, George (Dole en Denis
Price. (Engelse versie met tweetalige onderschriften) — 22.10 • Van
Gogh te Zundert : een reportage
n.a.v. de Inhuldiging van h e t Goghmonument van Osslp Zadklne te
Zundert (Ned.) — 22.40 : Tweede
nieuwsuitzending.

VRIJDAG
19.30 : De jonge Jacobleten : De
prins moet gewaarschuwd worden :
5e 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 — 20.65 :
Shakespeare onze tijdgenoot : documentair programma naar een
draaiboek van Prof. J a n Kott —
21.45 : Tweede nieuwsuitzending. —
21.55 t o t 23.05 . Eerste loge : Le
Rouge et le Noir, een uitbeelding
van de roman van de Franse romantische sclirijver Stendhal.

ZATERDAG
19.30 : Tijd voor ü : Sport en
tucht — 20.00 : TV-nieuws — 20.20:
Sport in ' t kort — 20.25 : De vader
van de bruid : Het verlovingsfeest,
TV-feuilleton (5e afl.) — 20.50 :
Vlieg eens . uit I een toeristische
quiz georganiseerd In samenwerking van de Sabena — 21.45 : Het
87e politiedistrict : De laatste opdracht : TV-politlefeuilleton (20e
afl.) — 22.35 : Tweede nieuwsuitzending.

kunnen beschikken. Zij zijn er
zich niet bewust v a n te behoren
tot een v a n « onze » twee taal- of
kultuurgemeenschappen zoals m e n
dat uitdrukt. »

de nie-u-wel
Joan Jf'leer.tcKtrs, iekretaiis v a n
de Kultuurraad, zet uiteen hoe d e
Brusselse « feitelijkheid » alleen
door diepgaande politieke en sociaal-ekonomische
hervormingen
is om te plooien.
« Dit is de voorlopige balans
van de beruchte taalwetgeving 63
die door de regering in h e t parlement werd omschreven als « m a a t
regelen inzake ruimtelijke ordening en administratieve dekoncentratie, o m te beletten d a t Brussel
te veel zou groeien ».
W a t h e t bewuste Vlaanderen als
een dreiging boven h e t hoofd voelde, is zich onstuitbaar a a n h e t
realiseren.
De
voortschrijdende
inwijking van Franstaligen in de
Vlaamse randgemeenten m e t « faciliteiten » zal over enige j a r e n
resulteren in francofone gemeenteraden, een overwegend Franstalig parochieleven, scholen voor de
« high life », Franstalige bedrijfsen handelsaktiviteiten. een « Europees » verenigingsleven, enz. Alleen de officiële n a a m v a n h e t
gemeentelijk briefpapier, inclusief
de portier v a n h e t gemeentehuis,
zal een vrome herinnering zijn
van wat vroeger een Vlaamse gemeente was. »

schetste v a n de Luikse CVP, i n
dewelke wij nog argeloos geloofden, m a a k t zich heden niet alleen
meester v a n de jongeren, m a a r
ook v a n degenen in de Luikse
CVP die menen d a t d e christelijke principes onze politieke actie
moeten leiden.
Het noodpeil was bereikt; vandaag wordt h e t overschreden. »

LINKS
Stan Poels rekent als ontgoocheld socialist eveneens af m e t d e
kadaverdiscipline die in de B S P
heerst.
« Het heil v a n de partij smelt
samen m e t h e t heil v a n de coterie, m e n voelt zich als ingelijft i n
een regiment je m e t zijn vaantje
en zijn korporaaltjes. De partijdiscipline die verbiedt, als een ingespannen paard,
n a a r links of
n a a r r e r h t s te kijken doet spoedig wegglijden in een opportunisme d a t v a n uitvluchten leeft e n
geeft de sluwen meer m a c h t d a n
de sterken e n d e eerlijken. D a n
kan h e t breedst maatschappelijk
t r a c h t e n tot persoonlijk getwist
verlaagd worden en de kameraden
verscheuren elkaar op een nooit
geziene wijze. Zo verliest d e beweging v a n dag tot dag a a n zedelijke waarde. »
I n d e r d a a d noch in CVP, noch
in B S P of PVV is veel overgebleven v a n hoge politieke normen,
die juist een van de belangrijkste,
wellicht d e doorslaggevende faktor tot toetreding zijn v a n h e t
beste deel der jongeren in een of
andere politieke formatie.

PourqüoiPast
DE BOND
De reaktie v a n Daniel De Coninck « geen verdere verfransing
van Vlaajns Brabant » onder h e t
mom van Europeanisering en zijn
brief a a n de Europese ministers
van Buitenlandse zaken is in volle roos terecht gekomen. Getuige
de histerische losbarsting van d a t
Brusselse « eliteblad ».
« Mijnheer De Coninck zegt niet
dat de plastiek zal ontploffen t e
Brussel, m a a r hij is er niet ver af.
Wel nu, d a t is t e veel, werkelijk
t e veel. Kwajongenstreken, h a n s worsterij hebben h u n grenzen en
er zijn ogenblikken waar m e n
sommige gekken moet beletten
schade toe t e brengen, niet alleen a a n h u n tegenstanders, m a a r
ook a a n h u n vrienden en uiteindelijk a a n zichzelf. De Vlamingen
ziülen tevreden zijn d e d a g d a t
Brussel een provinciestad zal zijn
en d a t België zal terugvallen o p
h e t peil v a n onderontwikkeld gebied?
Kalmpjes, mijnheer De Coninck,
heel kalmpjes. De Belgen, of ze
nu F r a n s of Vlaams spreken, hebben t e veel gezond verstand, zij
zullen t e scherp d e gemeenheid
van uw brief aanvoelen, hoe groot
uw graad van onverantwoordelijkheid als razende vanger ook is.
Zij zullen U een v a n deze dagen
een uppercut onder de niergordel
toedienen. D a t gij een zot zijt Is
uw zaak, m a a r een razende zot
d a t is een zaak die ons allen aangaat, m e t zoveel als we zijn »
K o m m e n t a a r bij dit gebral geeft
Diogenes.

I n de Bond, blad der jonge e n
grote gezinnen heeft Drs Maurits
Coppietcrs blijk van die vernieuwde geest die onze samenleving
hoognodig moet doordringen die in
Vlaanderen spoedig een ander klim a a t zou doen ontstaan d a n datgene wat Grootjans hierboven in
de Nieuwe Gazet vreesde.
« I k herinner mij deze waarbeleefde gebeurtenis : een gemeentebestuur v a n een grote gemeente onzer provincie ontvangt een
afvaardiging die n a m e n s d e Jonge mensen kwam pleiten voor
sportpleinen, L.O.-monitoren, enz.
Toen kregen de Jeugdafgevaardigden v a n de burgemeester t e n a n t woord ; « J a maar, en als we eens
niet meer winnen bij de gemeenteverkiezingen, d a n gaat d a t allem a a l in h a n d e n van de slecht e n ! ». Beste vrienden, zo'n a n t woord is even tragisch als potsierlijk. De overheid Is voor ieder
van zijn onderdanen
verplicht
tot beschikkingen e n voorzieningen in h e t r a a m v a n de algemen e welvaart en wij moeten ophouden m e t alleen m a a r t e wachten
tot h e t privé-initiatief er is. »
Walter Luyten-

Gazetl^^^i^
In de Vrije Tribune v a n deze
Luikse k r a n t geeft een ontgoocheld CVP-jongere zijn walg over
de praktijken die in de CVP worden toegepast.
« Tegenover
dergelijke feiten,
tegenover dergelijke
praktijken,
hebben wij slechts een gevoel : afkeer. Zelfs indien zulk een partij,
vroeg of laat, uit politieke berekening, de jongeren d e plaats zou
toekermen waarop zij, zoals iedere sociale groep, recht hebben,
menen wij ons nog te mogen afvragen of de plaats van een jongere, die zich door idealisme laat
lelden, wel daar is. D i t gevoel v a n
afkeer d a t schril afsteekt tegen de
geest die een gans tljdperis ken-

Voor uw leesten - ontvangsten en persoonlijk
gebruik : Isca - Wijnen Champagne. Honderd ten
honderd voordeliger kwaliteit verzekerd. Vlaanderens -bruisende schulmwljn
{«Blauwvoet»). Katalogus
op aanvraag, speciale korting a a n V.U. MARCEL
WEYNS - Transvaalstraat
44 - Bercbem - Antwerpen
Telefoon . 03/301478
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ANTWERPEN
ANTWERPEN-STAD
Mr. Van der Eist spreekt op on«e ledenvergadering woensdag 17
j u n i om 20 uur 30, in lokaal « P e ter Benoit », Prankrijklei 8.
K a n d i d a t u r e n voor de gemeenteraadsverkiezingen
kunnen
op
deze
vergadering
voorgesteld
worden. I n h e t r a a m v a n h e t
breed Vlaams eenheidsfront mogen ook betrouwbare kandidaten
v a n buiten de partij voorgesteld
•worden.
Simpatizanten kunnen zich ter
plaatse als Volksunie-lid laten m schrijven.

Ook V kunt lid worden van d«
grootste briefwisselingsclub van
België, alle leeft talen, verzam.
hobbies. Schr. Publi. PubUc relations Ardaen Pierre. Amsterdamstr. 55, Oostende.

BEKLAAR
De Vlaams - nationale Kring
richt op 4 juli zijn tweede grote
Guldensporenherdenkmg in. Lijk
vorig Jaar zal h e t volgende schem a gevolgd worden :
Strijdrede : Mr Van der Eist
(gevraagd), samenzang, scetchen,
gezellig samenzijn. Alle nationalisten uit h e t kanton Lier houden
die avond v n j .
DUFFEL
Zaterdag 6 juni was h e t D-day
voor Duffel. Na maandenlange
voorbereidmg onder stuwing van
organisatieleider Maurits
Alaers
werd het bestuur van de nieuwe
afdeling
geïnstalleerd.
Ondanks
h e t warme zomerweer mocht nog
een flinke schaar belangstellenden
verwelkomd worden.
Arr. voorzitter Renard, provincieraadslid Rolus bemerkten itB
tussen de aanwezigen. Na een bezielend woord van Ludo Sels en
Wim Jorissen, werd vooral aandacht besteed aan het ontwerpen
van een aktleplan voor de volgende m a a n d e n onder de leiding v a n
a r r . sekretaris Walter Luyten.
Zo ziet het nieuwe bestuur er
uit :
Voorzitter : A. Stevens, Molens t r a a t 16.
Propaganda : P . Andrles Lierse
steenweg.
Penningmeester
: G. Waegem a n s Eietlei 3.
Organisatie : H. Vervoort, Oude
Lierse Baan 30.
Soc. dienstbetoon ; Ludo Sels,
Muggenberg 23.
Eerstvolgende
bestuursvergadering : 27 Juni.
LIER
Tot slot van de VU-propagandaweek trokken meer dan 40 van onze kaderleden op werftocht door
de stad Lier. Begeleid door de
schallende muziek van drie mikrowagens kamden ze een groot deel
van de stad uit.

Hoewel de broeiende hitte veel
Lierenaars uit htm. huizen h a d geh a a l d werden op 2 uur tijd meer
dan 400 nxunmers verkocht. Bij de
enkelmgen waren de
toppensoheerders Wim Langmans, M.
Bouwens, F r a n s Van Dessel; als
ploeg klopte Mechelen h e t rekord.
MERKSEM
Eefje.
Het bestuur en alle kernleden
bieden h u n oprechte gelukwensen
a a n de goede vrienden de heer en
mevrouw Raf Kloeck - Seghers
bij de geboorte van h u n dochtertje.
Kolportage.
Met onze onvermoeibare propagandaleider Lieven Kalingart op
kop,
gingen onze propagandisten
zondag 31 mei op stap m de gemeente. Door een spijtig misverstand beschikten wij m a a r over
honderd n u m m e r s van ons weekblad. I n een handsomdraai waren
deze honderd n u m m e r s verkocht.
Het is een veelbelovende vaststelling en h e t geeft een liartversterkend gevoel, bij iedere kolportage te kunnen
ondervinden
hoe simpatiek onze gemeentenaren
de Volksunie tegemoet treden.
Gemeenteverkiezing.
De belangstelling In onze gemeente voor de samenstelling van
onze kandidatenlijst, is a a n alles
merkbaar. Wij worden van alle
zijden met vragen bestormd. Er is
gezonde en andere belangstelling.
Dit kunnen wij alvast mededelen : onze afdeling staat paraat.
Wij zullen met een volledige lijst
opkomen. Alles is in orde en h e t
ligt In de bedoeling v a n h e t afdelingsbestuur de lijst plechtig te
proklameren op de 11 Juli-herdenking van de Volksunie Merksem.
11 juli.
Wij dringen er op a a n d a t de
Vlaams • nationalisten in onzie gemeente op 11 juli h u n huis zullen
bevlaggen of. waar het niet anders
kan, a«tn t H » - m a m het leeuwenschild zullen hangen.
Deze schilden zijn in Tyl te bekomen.
De viering van" 11 Juli door onze
afdeling vindt plaats op zaterdag
11 Juli in ons lokaal Tyl te 20
20 uur.

Deelnemingsprijs 35 F .
Het is aangeraden op voorhand
in te schrijven, o m zeker plaats
te hebben.

ONTMOETING TE DIKSMUIDE

BRABANT

Op 14 juni a.s. wordt te Diksmuide h e t Vlaams Huis oftt^
cieel ingehuldigd. Alle West-Vlaamse afdelingen en kernen gelieven deze datum te noteren en schikkingen te treffen tot
deelname. Afvaardigingen
uit Gent en Antwerpen n e m e n
deel.

ANDERLECHT
Onze plaatselijke
kolportageploeg werd . t e St. Martens-Bodegem aangevuld door nieuwe medewerkers. Van dit solidariteitsgebaar werd nuttig gebruik gemaakt
om een paar vrienden van h e t eerste u u r af te lossen. Niet minder
dan 65 bladen werden a a n de m a n
gebracht waarvan de sekretaris de
helft voor zijn rekening n a m .

KwbtrMt, »8 — A M w w p »
TflafoM I 3i.U.H
M i k iMliAi •» «rt»»« * « *

3 uur 30 meeting In h e t » Vlaams huls ». Spreker : algemene voorzitter Mr. Frans Van der Eist.

Alle West-Vlamingen houden
schikkingen!

NEEROETEREN
I n deze gemeente m a g werkelijk van een Lente-offensief gesproken worden. Inderdaad, er
werden
hier bladen
uitgedeeld
van deur tot deur Ook hield onze
microwagen een propagandatocht
gedurende een halve dag in de
gemeente
Als hoogtepunt werd een zeer
geslaagde voorlichtingsvergadering
gehouden waarop volksvertegenwoordiger Leo Wouters h e t woord
voerde.
Ook de provinciale voorzitter
drs Degraeve hield een toespraak
waarin hij de noodzaak van de
Volksunie belichtte.
Afdeling Neeroeteren is meteen,
en dit op een paar m a a n d e n tijd,
opgeklommen tot een der eerste
afdelingen van het arrondissement. Nogmaals een bewijs d a t
het werk van één enkele persoon
enorme resultaten k a n opleveren.

TONGEREN
De provinciale studiedienst van
de VU vergaderde ten huize van
WiUy Jorissen te Tongeren.
H.4MONX

HOGE LOTEN

2 uur 30 optocht in h e t teken van de grondwetsherziening
zetelaanpassing.

MAASEIK
Zondag laatstleden vergaderde
h e t afdelingsbestuur.
De bespreking handelde over de
voorbije activiteiten alsmede over
de te voeren werking tijdens de
zomermaanden. Gezien h e t kanton Maaseik een goede aangroei
kent, onderzocht m e n eveneens de
splitsing in verschillende afdelingen.
De arr. secretaris Gustaaf Begas
was aanwezig op de vergadering.

Onze vrijgestelde, d h r Gustaaf
Begas, heeft In de afgelopen week
de mogelijkheden tot uitbouw onderzocht in de gemeente Vroenhoven. De eerste kontakten waren
reeds zeer gunstig en de voorliitzichten zijn zo d a t we een regelmatige werking voor deze gemeente kunnen voorzien.

(Lal «*!>• " * •»< K K ! » ! » » » !

en

D a a r n a : gezellig samenzijn of uitstap te organiseren door
de verschillende arrondissementen.

VROENHOVEN

Walter ROLAND

12 u u r 30 gezamenlijk middagmaal in h e t « Vlaams huis »
Er wordt gezorgd voor demokratiscbe schotel.

LIMBURG

OFOETEREN
Verleden zondag werd een propagandatocht ondernomen ia. de
beide parochies dezer gemeente.
Ook Kinrooi werd met propagandamateriaal bedeeld.
GLAZEN u MONIWa».
GoUi »o« ï«ii«l««i/««.

10 u u r 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 v a n Diksmuide. Herdenkingsrede
door volksvertegenwoordiger dr. Leo Wouters.

We verheugen ons in de geboorte van een dochtertje in h e t ge-

zin van onze kantonale voorzitter
F r a n s Kempeners uit Hamont.
We bieden h e m en mevrouw onze hartelijke geliikwensen a a n .

OOST-VLAANDEREN
AALST
Priester Daens herdenking.
Zondag 21 Juni a.s. Jaarlijkse
herdenking Priester Daens.
Bijeenkomst op de Hopmarkt te
9 uur 30 om üi groep n a a r de kerk
van St. Martinus te gaan met de
« Priester Daensvrienden » uit
Moeskroen, waar te 10 utir een H.
Mis wordt opgedragen.
Nadien optocht naar h e t monument op de Werf, waar een bloemenhulde zal geschieden.
Eerwaarde Pater Brauns zal een
gelegenheidstoespraak houden.
Na de plechtigheid in optocht
terug naar het vertrekpunt a a n
de Hopmarkt langs de Molenstraat, Lange en Korte Zoutstraat, Keizerlijke
Plaats
en
Nieuwstraat.
IMPE
Traditionele elf juli meeting in
de i>arochiekerk van Impe op zondag 5 Juli. Gelegenheidssermoen
door E.P. Brauns S.J. Nadere gegevens volgen.
OUDENAARDE-RONSE
Op 9 juni Jl. hielden de afdelingen Oudenaarde en Ronse een
gemeenschappelijke, vergaderuig.
Hoofdpunten uit de besprekmgen waren : de voorbereiding tot
de propagandaweek die van 2 tot
7 juli gehouden wordt en de kontakten met h e t oog op de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen in de respektievelijke steden.
ST. NIKLAAS
Brochure E 3.
De zeer geslaagde brochure over
de E 3 en de Schelde - oeververbinding is nog steeds te verkrijgen
tegen de prijs van 10 F bij de afdelingssecretarissen, bij d h r Leo Verbeke, Kleibeke 121, St. Niklaas en
bij m r J a n Verniers, Walburgs t r a a t 21, S t Niklaas.
Volksvergadering - Pater Brauns.
De Vlaamse Vriendenkring, in
samenwerking met enkele andere
kultuiu-verenigingen,
organiseert

van
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die datum vrij

en nemen

een grote volksvergadering, waapiop alle weldenkende Vlamingem
worden uitgenodigd.
Sprekrar : Pater Brauns. Ondowwerp : Sociaal - economische a s . pecten van de Vlaamse beweging:
onder bijbelse beliching.
Zaal : Stad Nantes, Grot^
Markt, St. Niklaas. D a t u m C
woensdag 24 Juni te 20 uur. D e e l n a m e in de onkosten : 10 F .
Gemeenteraadsverkiezingen.
De Volksimie neemt deel a a n d »
gemeenteraadsverkiezingen op l l i
oktober a.s. te St. Niklaas, hoofde
stad van h e t Waasland. Het z a l
onze kiezers genoegen doen dit t e
vernemen.
Daarom doet h e t bestuur een
warme oproep a a n alle leden en
sympathisanten om van nu a a n
onze verklezmgsaktie daadwerkelijk en financieel te steunen door
storting of overschrijving op p.ft.
nr. 325.33 van de Kredietbank t e
St. Niklaas, met vermelding : v o «
n r 4713 van de Volksunie.
Kolportages en abonnementenwer»
ving.
Er werden heel wat nieuwe
abonnementen gemaakt.
Ook de
autokaravaan door het Noorden
van h e t Waasland kende succes.
Om echter de groeiende werking
te kunnen uitbreiden wordt a a n gedrongen op nog talrijker deeln a m e aan de kolportages.

GEBOORTE
Het gezin van onze goede vriend
en medewerker Roeland Raes •
Hilde Pataer werd op 4 Juni VOTgroot met de komst van een HIU
deke.
Hartelijke gelukwensen.

VOOR
KENNISMAKINQ.
HUWELIJK
Schrijf om fcosteloie
brocbnr». d o c a m e n t a t i a
en lijsten n a a r

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus. I I . Delnse;
of n a a r :
Postbus. SSl. A n t w e r p e n }
of n a a r
P o s t b u a 149 G e n t ;
of n a a r '
P o s t b u a £31 Brussel L
Bet r r o o l ernstig (>or<*
spronkelljb Vlaanl^ H o welljkswerk van v e r t r o n wcn CD «reislagen voor
ledereen i
De enige Beroepslnstelilng VOOI Duwelljksbemiddelinx r a n g a n s o n i a
Nederland» s p r e k e n d e
taaistreek
Dagelijk» versctilllende
verlovingen.
S t i p t e getaeinbondlnff.
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BEWEGINGSLEVE
HNTWERPEN
ANTWERPEN
Kieuwe Dr JBorms-t n.of.xislell ng.
Na de bijva] van de Dr Aug.
Borms-hulde, dit jaar en ook in(levolge algemene aanvraag, zal er
een nieuwe Dr Bormstentoonsfelllng Ingericht %v orden te Antwerpen, dit op zaterdag en zondag 11
e n 12 juli telkens van 10 tot 23
u u r in de bovenzaal van « Peter
iBenoit », PVankrijklei 8, Antwerpen. Bij deze tentoonstelling zal
h e t echter niet blijven. I n de nabije toekomst zal er ook een Dr
Bonms-fllm verwezenlijkt worden.
E e t scenario hiervoor is reeds geschreven, enkel geldelijke steun
ontbreekt nog om met de opnam e n te
beginnen. Wij rekenen
echter hiervoM op de getrouwen
d i e binnenkort in de gelegenheid
•BuUen gesteld worden een finanmelc bijdmge te verlenen.
iBIECHELEN
'Dr Borms-tentoonstelUng.
Op 7 Juli vond te Mechelen in
h e r b e i ? « Opsinjoorke » een Dr
Aug. Borms-tentoonstelling plaats
die veel bijval kende. Alle lof voor
d e inrichters die werkelijk een
eenvoudig en overzichtelijk beeld
Ijadden opgehangen van de tijd
waarin D r Borms heeft geleefd.
Vergadering,
Woensdag 17 juni : vergadering
v a n de afdeling, in verband m e t
de gemeenteverkiezingen.
Begin
80 uur 30, Gulden huis Mechelen.
Alleen toegankelijk voor leden.

BRABANT
DILBEEK
Als lid van h e t Verbond der Dilbeeltse Verenigingen waren wij

DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Lenven
Alle «ater- en zondagen
Opper Beleren -orkest
StemminR plezier
Alle lagen 's middags en
's avonds beste keuken,
niet duur
Vanat » morgens
tot s nachts
koud Duffet en koffie.
Bijzonder ingerlclit voor
groepsreizen scholen enz.«
Parking vooi honderden
autobusRpn en auto's.
Alles prima verzorgd
en goedkoop

DORTMU^fDER
Thierbrauhof II
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima kouo ouffet.
Open dag en nacht
Zalen voor vergaderingen
enz..
Van nu af Herman Segers
oude baas van Monopol
Gent. aan de tapkraan.

DORT BIER KELDER
Oude '\1arkt ZZ Leuven
Schoonste bierkeider
van het land.
Ntet vergeten dat men In
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thlerbrau
drinkt met de 2 Hertjes.

zond.:g 7 juni u'tgenodigd door de
« Bond der Grote en Jonge Gezinnen », ter gelegenheid van h e t
40-jarig bestaan van de afdeling.
Vaandel vsrorop woonden drie bestuursleden de voormiddagsplechtigheid bij.
Langs deze weg houden wij eraan het bestuur te danken voor
zijn vnende'iikp u'tnodig'tig.
DILBEEK ITTERBEEK
Kolportage met ons b'.ad ; 14 juni.
Verzameen om 9 uur, Oudstrijdersstr. 10, Desnoods halen wij u
af, 219974 opbellen.
Naargelang de opkomst komt
Itterbeek ook aan de beurt, doch
in ieder geval zondag 21 a.s. verzamelen om 9 uur a a n de kerk aldaar.
Bevlaggingaktie.
Denk er aan : l i juli nadert.
Doe mee, zet vrienden en buren
aan, het moet nog geweldiger dan
verleden jaar. De wijk Bettendrles spant tot nu toe de kroon.
Wie doet beter? Vlaggen in alle
m a t e n in voorraad, doch de eersten hebben steeds keus. Gemak
van betaling zonder intrest.
Aarzel niet 219974 op te bellen
of ten huize Oranjerielaan 4, Dilbeek.
Ook O kunt snel
bowen.
treedt toe tot het «especiail«eerd tiuwelljkswerh
met (Listen, schr
Publiciteit Ardaen
Pierre, afd H_ 4msterdamstr.
55. Oostende.
ST-MARTENS-BODEGEM
De V.U.-week voor h e t arr.
Brussel werd in ons gewest op
schitterende wijze besloten met
niet minder dan 65 verkochte bladen.
Dit rekordcijfer doet alle eer
a a n wanneer men weet d a t deze
jonge kolportageploeg slechts voor
twee maanden over de doopvont
werd gehouden.
Met de 42 verkochte bladen van
10 mei 11. bereikt deze betrekkelijke kleine gemeente rezultaten
welke nu reeds kunnen omgezet in
een wissel op de aanstaande verkiezingen.

OOST-VLAANPEREN
AALST
Een weder om er geen hond
door te jagen, kon onze kolportage-ploeg niet weerhouden ook ver-

leden zondag veider de nog niet
bewu.ste Vlamingen wakker
te
schudden.
De uiterst ongunstige weersomstandigheden m acht
genomen,
was de kolportage een buitengewone prestatie met 208 verkochte nrs., deels in Leeuwergem
(1.200 inwoners) en deels in een
Aalsterse arbeiderswijk. De kleinste gemeenten en de traditioneel
ongunstige wijken schrikken ons
niet af.
Aanstaande zondag 14.6 gaat
het n a a r Haaltert en Kerksken.
Belangrijke werftocht, gezien h e t
bevolkingscijfer
(9.500 inw.)
en
zeker niet in het minst om er 3
onzer trouwste iftedewerkers, h e t
« peloton des doods », in eigen
nest te komen aanmoedigen zoals
h e t moet, d.i. door een massale
deelname. Het wordt
weer een
reuze - kolportage.
Samenkomst lokaal « De Vriendschap », Aalst, 8 uur 30 of Briel,
Haaltert, 9 uur.
GENT
Het distriktbestuur heeft besloten, voltallig deel te nemen a a n
de inhuldiging van de nieuwe
feestzaal te Diksmuide alsook a a n
de optocht hieraan verbonden. Wij
vertrekken in karavaan om 8 uur
30 a a n de « Roeland ». Wij doen
derhalve een warme oproep tot
alle sympatisanten om op 14.6.64
h e t Westvlaams mitiatlef te steunen door aanwezigheid.
Propagandakaravaan.
De geplande karavaan voor 7.6.
1964 n a a r h e t Meetjesland en
Eeklo, moest wegens technische
moeilijkheden n a a r zondag 21.6.
1964 verschoven worden (geen toelating
van
gemeentebesturen).
Uitgesteld is niet verloren; allen
op post dus voor onze karavaan
op zondag 21.6.1964 a a n de « Roeland » om 9 uur 30. Een kolportage is voorzien te Eeklo; alle kolportetu-s worden dus ook verwacht.
Gemeenteverkiezingen.
De d a t u m der gemeenteverkiezingen n a d e r t met rasse schreden.
Gent is reeds ver klaargekomen
met de voorbereidingen. Gedurende de zomermaanden juli en augustus wordt er gepland iedere
zondagmorgen met een radiowagen in de stad rond te toeren. Wij
moeten de andere partijen voor
zijn en ons geluid h e t eerst laten
horen. Verder nieuws hieromtrent
volgt.

Voor al
uw wijnen en likeuren :

GROOTHaNDEL F.S.
Llersesteenweg 372
MECHELEN
Telefoon : (015);4909

ZOEKERTJ
Jong leraarsgezin met drie kinderen van 1 tot 7 jaar wonende
op 200 meter van de zee Stene-Marlakerke wenst tegen vergoeding
één of twee Kinderen op te nemen gedurende de maanden Juni,
juli. aug. leeftijd van de kinderen
liefst tussen 4 en 8 laar. Voor inlichtingen 059-729.40.
Voor uwe bestellingen boeken,
V.U.-man geeft ze door. Schrijven
Julke V.U„ Zilversmidstraat 21,
Antwerpen.
34
AUe elektriclteitswerken Leuckx
Maurits, te Eligen, tel. 52.47.02.
35
Wie wenst tegen betaling oude
brosjures, boeken, dagbladen e.a.
van de hand te doen. Schrijven
kantoor blad.
36

MABIAKERKE-GENT
De pas gestichte kern in Mariakerke is goed van wal gestoken.
Deze gemeente werd bewerkt door
h e t bussen van honderden pamfletten en losse nummers van h e t
weekblad.
Huisbezoeken
zullen
worden afgelegd teneinde t e kunnen overgaan tot het werven v a n
nieuwe abonnementen.
De kern werkt zeer nauw samen
met het distriktbestuur. Degenen
te Mariakerke die de wil en de lef
hebben om iets te doen voor de
doorbraak van de nationale idee
In het kader van de Volksunie,
wenden zich tot Anthonis Joel,
Prinses Elisabethstraat 26, Mariïukerke of tot Wante Gustaaf, Octaaf van D a m m e s t r a a t 4.
WETTEREN-KALKEN
Te Kalken overleed mevrouw
Theophlel Van Acker - Maes.
Aan onze ijverige propagandist
onze oprechte deelneming.

De meest precieze en
volledige taalgrensinformatie
vindt V ia

« D E ZüIDNEDERLANDSE TAALGRENS
IN HET BELGISCH PARLEMENl »
Niet vereeten weldra
Dort Thierbrauhof III
te Brussel

128 DU. . 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

V"«^ST-VLA A N D E R E N
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BRUGGE
Naar Diksmuide.
>
Ter gelegenheid van de westVlaamse betoging te Diksmuide
doet h e t arr. bestuur een warme
oproep a a n alle leden en sympathisanten om de Westvlaamse ontmoetingsdag op zondag 14 jimi as.
t e Diksmuide, zo talrijk mogelijk
bij te wonen.
Propaganda-wagen en automobilisten komen
samen
t e 13
u u r op de Burg te Brugge.
Deelnemers uit Zedelgem - Torhout kunnen aansluiten t e Torhout, Burgplein, te 13 u u r 30.
Ook wie niet over een wagen
beschikt, wordt gevraagd deze afspraken na te leven; dienstwillige autobllisten zullen voor de verplaatsing helpen zorgen.
Na de VU-week.
Op vi'ijdag 29 en zondag 31 mei
werden op arrondissementeel vlak
huisbezoeken gebracht in de gemeenten Brugge, Assebroek, Beernem, Oedelem,- Jabbeke, Stalhille
en Dudzele. Dank zij de inspanningen van onze propagandisten
werd h e t aboimenten - cljifer aldus
weer in de hoogte gedreven. D a t
de afzijdigen en de afwezigen ongelijk hadden, wordt bewezen door
h e t feit d a t onze propagandisten
de smaak beet hebben gekregen
en om nieuwe reeksen huisbezoeken op arr. vlak hebben gevraagd.
Propagandisten - vergadering.
Onder voorzitterschap van arr.
propaganda - leider d h r Mare Vandemoortel, die zijn funktie heeft
heropgenomen, vond op 5 j u n i 11.
een propagandisten - vergadering
plaats waarin de werking voor de
as. weken en m a a n d e n werd vastgelegd.
Nu reeds worden alle dienstwilligen opgeroepen om volgende aktiviteiten te doen slagen :
Op zondag 14 juni as. : betoging
te Diksmuide, samenkomst op de
Burg te Brugge om 13 uur.
Op vrijdag 19 juni as. : huisbezoeken op arr. vlak, samenkomst
Op de Burg te Brugge om 20 uur.
Op zondag 21 juni as. ; kolportage en huisbezoeken in de Brugse
randgemeenten, samenkomst
op
de Burg, Brugge, te 9 uur.
Op zondag 28 juni a.s. : kolportage in de Brugse randgemeenten; samenkomst op de B u r g t e
Brugge om 9 uur.
De arr. propaganda-wagen zal
telkens ten dienste staan.
Ontwerp van nieuwe affiche.
Het arr. bestuur heeft bij samenkomst van 4 juni 11.
te
Knokke een ontwerp van affiche
goedgekeurd; deze plakbrief, van
de h a n d van J. Mahieu, is een
pakkende voorstelling v a n wat wij
onder federalisme verstaan. De affiche zal m veelkleiu-endruk worden uitgevoerd. Wie dit initiatief geldelijk kan steunen wordt
verzocht overschrijving of
storting t e doen op postrekening nr.
178528 van de
Kredietbank Brugge, met vermelding : voor
rekening n r 7.408 van V.U.-arr.
Brugge — « steun plakbrief ».
Giften zijn ook bij de bestuursleden van de afdelingen welkom.
Gemeenteverkiezingen.
Voorbereidende en soms definitieve plannen om a a n de ek. gemeenteraadsverkiezingen
deel t e
nemen werden reeds gesmeed In
volgende steden en
gemeenten
van h e t a i r . Brugge : Assebroek,
B e e m e m , Blankenberge, Brugge,

Knokke, Oedelem, St. Kruis en S t
Mlchlels. Wie zich in deze of a n dere gemeenten van h e t arr. B r u g .
ge voor de as. gemeenteraadsverkiezingen zou interesseren, geileve zich in verbinding t e stellen
met adv. G. Van In, Predikherenrei 20, Brugge, tel. 375.99.

Aanbevolen
Huizen
Geniet van de lekkere
koffie « De Olifant >
in bet Vlaams Buis

« PETER BENOIT »
Frankrijklel 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

(( DE VRIENDSCHAP »
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)

Vermindering vr lezers V.ü.
Hulsh
App
Radio-TVBandopneraers.37 92.51 ËLAGRO 38 74.68
De Damhouderstr 23 Ant.
Plastic vloer en trapbedekkingen Dellflex
Taplflex
enz [n lichtingen :
Claessens-Cornelis Scbntstr 18 Denrne T 36.13.12
Bezoek bet Payottenland
Gueuze tCrlek
goede spijzen vindt ü In
afspanning

« DE KROON »
O.L.V -Lombeek (054)32381
Voor al OW Vlaamse lefctnar
Een adres
Boek- en dagbiadhande]

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
« Vlaams Huis B Knokke
-^Kamers
vol pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen
Elisabeth! 105 T 632.70
Voor ai* modem Interieur

EURO-DOMI
Kruldtuinlaan 6 Brussel
met
Geschenken-kelder
Zwitserse uurwerken
bij meester ourwerkmaker

SLAETS
Dewlnterstr i l oudergem
T 72.45.43 terminus tr 35
10% korting leden V.D.
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE Tel 63811
Bouw- veranderlngs-,
herstellingswerken
S E G E R S Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken - Tel. (03)37.43.81

BROSJURES:
verkrijgbaar algemeen sekretariaat
der V.Ü. M. Lemonnierlaan 82 Brussel I
postrekening 1476.97
Het standpunt van de Volksunie
5fr.
Federalisme, DE oplossing
5fr.
Kultuurautonomie voor Vlaanderen
en Wallonië ?
5fr.
De politieke partijen en de
Vlaamse Beweging
5fr.
Lessen uit het verleden
5fr,
40 jaar Vlaams Nationalisme
10 fr.
Zo dacht het Vlaams Nationalisme,
zo denkt het
10 fr.
Balans van een jaar De V.U. in het Parlement
10 f r.
De Doorbraak
van de Volksunie in cijfers
10 fr,
Het tweede aktivisme
40 f r.
De Zuidnederlandse taalgrens in het
Belgisch parlement
50 fr.
Er blijven nog enkele brosjures beschikbaar met de rede.
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der
Eist op het kongres v.d. Volksunie te Mechelen, 15-12-1983

If

BECO
Tel.

03/330477 - 056/109.37

ANTWERPEN
ANTWEEPEN-LINKEE-OEVEB
De VoUcstwle van Antwerpen •
Linker-oever, vestigt de aandacht
van alle afdelingen, leden, abonnementen en slmpatisanten uit het
arr, Antwerpen op volgend bericht:
Op 13 Juni e.k Vol>csunledag van
Antwerpen Linkeroever.
Massale optocht doorheen L-O
met de miizlekkapel. 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 van 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 uur 30 aan café « de Zeester » op St. Annastand.
Te 20 uur 30 in café « de Zeester » Op St. Annastrand, meeting.
Spreker : de heer Hugo Schiltz.
Daarna leute en plezier in 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 milchtlngen gewenst worden, stelle men zich in
verbinding met de plaatselijke
voorzitter : De Be) R., Schelde»
laan 21, Antwerpen b-O.

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 binnenhuis - 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
250 F.
Kantonale
verantwoordelijke
voor propaganda : Lode Verhoeven, Liefkenshoek 23, Halle-Kempen. Tel. 79.01.24.
KONTICH
De afdeling Kontich doet een
oproep tot al de bestuursleden,
kernleden 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 huls moeten bezocht worden.
Wij rekenen op. ieders medewerking!
MERKSEM
Bevlaggingsaktie.
Meer dan ooit moeten wij dit
jaar een bizondere krachtinspanning doen om op 11 JuU In aUe
straten van onze gemeente de
leeuw te laten wapperen. Diegenen
die niet in de mogelijkheid zijn
hun huls te bevlaggen moeten dan
toch een leeuwenschild aan hun
raam hangen. Deze schilden zijn
te verkrijgen in Tijl en op het sekretariaat tegen 2 F per stuk Stuur
een kaartje, Em. Lemlneurstr. 33
en het wordt D thuis bezorgd. En
wie zich goedkoop een degelijke
leeuwenvlag wil aanschaffen, komt
op een woensdagavond naar zaal
« Tijl » om inlichtingen en prijzen.

BEBCHEM
Afdelingsblad.
Steun ons afdelingsblad « Up
ten Belgh », dat deze maand voor
de eerste maal zal verschijnen.
Abonnement : 20 P per jaar
(steunabonnement 50 F - ereabonnement 100 F of meer).
BUPELSTREEK
Gelieve te storten op p.o.r. 17.11
IJzerbedevaart.
van Kredietbank
Berchem, voor
rekening van de Volksunie, met ' Ook dit jaar «aan.xW«err,iaUözeji:vermelding « afdelingsblad ».
naar Kaaskerke.
Briefomslagen met het nodige
Deze maal met een eigen bus uit
gdd alsmede naam en adres, zijn
de Rupelstreek, ingelegd door de
steeds welkom bij onze penningVolksunie, Algemeen Vlaams Vakmeester M.V.d. Elsken, Vredestraat
verbond en Vlaamse Ziekenkas
1, te Berchem.
van het Gewest Rupel.
Voor verdere inlichtingen wende
HALLE-KEMPEN (KANTON)
men zich tot :
Deheusch Luc, Aug. Vermeylenteeiiwenvlag.
straat 5, Niel.
De Vlaams - nationale feestdag
Deheuseh Marcel. Oudstrijders=taat voor de deur. Versiert uw
straat 30, Niel.
Claes P., Velodroomstraat 27,
Boom.
Schuimrubbermatrassen
Teugels Eduard, Fr. Stierletlaan
36, Wilrijk.
met
Verspeek Damiaan, Oharlottalel
Gebreveteerde
4, Hemiksem.
bedekkingslagen
Nadere inlichtingen volgen nog
langs deze weg.
lessortmatrassen
Talm niet en laat U onverwijld
inschrijven, de prijs is zeer so(Brevet • 529768)
ciaal : per persoon 120 F.

met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet 512767)

,STAK'
TF rFLF fO -VI )
Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
TeL (0^2) 44641 en 44642
Indien O geen verkoper
In uw omtrek kent stuur
ons een Kaartje en we
zenden u bet adres van
de dichtst
iljRelegen
verkoper Stai Zele

WILRIJK
Beviaggmssaktie II juli a3.
Leeuwenvlaggen zijn te koop bi)
G. Cells, Juul Moretuslei 310, tel.
38.42.81. ot bij onze propagandisten. Ze zlJn uitgevoerd op verschüienae armettngen m wol,
met ol zonder franjes en ook tn
nylon met franjes De prijzen variëren van 105 P (wol zonder
franjes, afmetingen : 70 cm x
100) tot 1000 F (nylon met franjes, afmetingen 200 cm x 250) en
zijn dus weUlcnt oereikbaar voor
iedere beurs BiJ de oestelltng mag
D niet vergeten mede te delen ol
de vlag aan een stos wordt^ gehesen of uit een raam wordt gedrapeerd. Deze mllchting is nodig
voor het aannanlpri van de ringen.

BRABANT
•••••••BaBi
BRÜSSEL-BBABANT
Gemeenteraadsverkiezingen.
Afdelingen die biJ de a.s. gemeenteraadsverkiezingen onder de
n a a m Volksunie opkomen, moeten
dit onverwijld aan de arrondissementele sekretaris, VanthournoutMichel, Engelandstraat 420, Ukkel
(B18) laten weten.
GANSHOREN
T e Ganshoren werd, in verband
m e t de
gemeenteraadsverkiezingen, besloten onder geen enkele
voorwaarde kartel te sluiten m e t
een van de drie andere partijen;
verder werd besloten h e t schoolbeleid van Bauthier en Wijbouw t e
bestrijden en dit als inzet te
plaatsen voor de verkiezingen.
De V.U. eist : Vlaamse kleuterklas in wijk Bam. Afschaffing van
h e t Franstalig gemeentelijk
onderwijs in die zin zoals h e t voor
h e t Nederlandstalig is gebeurd. Inderdaad, de gemeentebelastingen
mogen niet dienen om h e t Franstalig onderwijs alleen recht te
houden. Een afschaffing hiervan
zou de uitgaven gevoelig verminderen. Alleen de kleuterklassen onder toezicht der gemeente (vrije
en staatsscholen)
te Ganshoren,
zijn meer d a n voldoende, zowel
voor h e t Nederlands als h e t Frans- •
taJig onderwijs!
JETTE
Hier h a d d e n onder leiding van
de kantonale gevolmachtigde en in
de aanwezigheid van W a n Jorissen en D. Deconhick, nieuwe verkiezingen plaats voor h e t plaatselijk bestuur. Dit werd als volgt samengesteld : voorzitter : C!oppens
Jos; sekretaris : Van der Straeten
J a n ; penningmeester : Van Bruane; raadsleden : Montijne A. en
Mevr. De Graeve; buiten verkiezing : Depril M.
N a d a t door de nieuwe voorzitter
hulde werd gebracht a a n de aftredende voorzitter en de niet herkozen leden, werd onmiddellijk
van wal gestoken m e t de voorbereiding van de gemeenteverkiezingen. E!r werd besloten hieraan deel
te nemen.
LANDEN
De plaatselijke afdel'ng van de
Vlaamse
Volksbewegiiig
bericht
h a a r leden, en gans Vlaanderen,
dat de voorbereidingen voor de
11 Juli-vlering (Beviageing, Ofaerbayemfestivai en Dortfeest) reeds
werden begonnen.
Samenwerking
tussen de verschillende Vlaamse
Verenigingen
uit h e t 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.
MOLENBEEK
Hier werd besloten deel te nemen a a n de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

OUDENAARDE-RONSE
« Week van de Volksunie » van 5-7 tot Mi met 11-7-1964.
Zondag 5 juli :
Van 9 uur af : kolportage met het weekblad « De Volksunie » in de gemeenten van Groot-Oudenaarde.
Namiddag ; Toeristische Auto-rally.
S t a r t te 14 uur 30 a a n gasthof Pallieter te Leupegem.
Aankomst m de prachtige omgeving van « klein Zwitseriand » te St. Maria-Latem (uitreiking prijzen in n a t u r a ) .
M a a n d a g 6 juli :
Verspreiding van een propagandapamflet.
Dinsdag en woensdag 7 en 8 juli : huisbezoeken door -de
kaderleden in een 15-tai gemeenten.
'
Donderdag 9 juli :
Te 20 uur : arrondissementele kaderdag in het lokaal
« Gasthof Pallieter » te Leupegem.
Vrijdag 10 juli ;
Bijwonen van filmvertoningen over de marsen van 1963
in twee verschillende gemeenten. (Inrichting Vlaamse Kcmg
Oudenaarde). Nadere gegevens volgen.
Zaterdag 11 juli :
T e 9 uur 30 : « ll-juli Mis » in de parochiale kerk t e
Maarke-Kerkem.
T e 20 uur : 1ste Volksunie-bal van de afdeling « Oudenaarde » in de zaal van Gasthof Pallieter te Leupegem.
Tijdens h e t bal zal Mr F r a n s Van der Eist, volksvertegenwoordiger en Algemeen Voorzitter van de Volksunie, een nieuwe afdelingsvlag overhandigen a a n de voorzitters van de afdelingen Oudenaarde-Ronse.
N.B.
— Leden en sünpatizanten worden vriendelijk uitgenodigd a a n de verschillende aktiviteiten deel te nemen.

OOST-VLAANDEREN
AALST
Verder programma voor Juni :
14.6 : Haaltert. Kerksken.
21.6 : Gljzegem (•»- een wijk van
Aalst).
28.6 : Geeraardsbergen.
Oproep.
In ons weekblad «De Volksunie»
leest ü regelmatig oproepen voor
financiële steun. De bedragen, die
binnenkomen als reaktle op die
oproepen, leren ons echter dat heel
wat mensen blijkbaar de indruk
hebben dat sleine giften onwelkom
zouden zijn als steun voor de kas
van het arrondissement. Niets Is
nochtans minder waar!
Om nu werkelijk iedereen te
kunnen betrekken bij onze aktie
voor financiële steun nebben wlJ
een snelsteun-aktie op touw gezet.
Het zit eenvoudig in elkaar : wie
de arrondissementele Volksunie •
werking genegen is (en wie Is dat
niet?) en ze dus ook daadwerkell]k„wll. steunen stuurt ons vandaag nog onder gesloten omslag
een briefje van 20 F. Het adres te:
Hubert Bauwens. A Van de Maelestraat 27, Erembodegem of Ir.
Jan Van den Berghe, Lokerenveldstraat 111. Aalft.
DENDEBLEEXTW
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.
GBEMBERGEN
Door het grote succes dat het
Plandria Ziekenfonds kent en de
dagelijkse aanwinst van nieoiwe

Huwelijk
Bent xr alleen ? Verlangt
U spoedig verl. te zl]n ?
Schr. n. Postbus 4 Roeselare.
Gr. inschrijving, geheimhouding verz.
Korrespondentie Klub
Studenten (Innen) wilt ü
in brlefkont. komen met
vriend(in). Schr. Q. Postbus 4 Roeselare, gr. opn.
in de lijsten.
ZOTTEGEM
.
Na de geslaagde receptie, hel
prachtig bal in april ]1. (het « Bal
der 500 »), richt de Volksunie Zot.
tegem op 12 Juli a.s. de « Tweede
Grote 11-Juliprijs voor internationale liefhebbers » in. •
Vertrek op de Markt (St. Joriahof) te 2 uur 30; 7.000 F prijzen.
Een karavaan autos, voorzien van
leeuwenvlaggen, opent de wedistrijd.
Alle prijzen worden met danic
aanvaard bij het bestuur der
Volksunie Zottegem, dhrn Marcel
de Boe, Staf de Nayer, Roger Denoyette, Frans Roose, Guido SU©tens, Julien Uytterhaeghe.
WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Bevlagging op 11 juli a.s.
Naar net voorbeeld van het ,be>
vlaggmgskomitee
St
Mlchiel»
wordt m gans het arr. Brugge een
aktie gevoerd om de 11 jull-bevlaggmg emdelltk eens te doen
doorbreken. In eike belangrijke
gemeente worden vertegenwoordigers gezocht. Men gelieve zich
aan te melden bij G van In, Predlkherenrei 20 Brugge.

DU pracntig leeuwenschilo wordt u thuisbeBteld door onze diensten
mdien u 323 P stori op
postrekening 1476.97 van
de V.D. te Brussel Sesretarlaat ; M Lemonnierlaan 82.
O Kunt ook oetalen als
volgt : bij aflevering
125 P + 2 maandelijkse
stortingen van elk 100 P.

POPERINGE

Afmetingen : 40 y 30
om.
vervaardigd
uit
duurzame grondstol (Oeraflx).
BoioCT^ met bladgoud!

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
JAN VAN RIJSWUCKLAAN 62, ANTWERPEN

leden, is het mogelijk om eeU'
plaatselijk sekretariaat te openen
Adres : Plandria Ziekenfond
Dijkstraat 18, Grembergen (t
219.25).
Het plaatselijk sekretariaat fl|
open alle dagen van 9 tot 11 UUÉ
30, uitgezonderd op zater-, zon- etk
feestdagen.

( K. D. F . )

TELEFOON . 37.54.38

Naar Diksmuide.
Op zondag 14 dezer is de mhiüdigmg van de nieuwe zaal van
het Vlaams huis te Diksmuide.
Het is de wens van het provinciaal komitee dat ons arrondissement flink zou vertegenwoordigd
zijn. Daarom wordt er een autobus ingelegd met vertrek uit Poperinge over Woesten Oostvieteröl
en Beninge. Laat u onmiddellijk
inschrijven. Voor Poperinge : in
het « Belfort »•
Woesten : in de l^eeuw van
Vlaanderen, bij A. Dassonville.
Oostvleteren en Reninge : btl
Henri Delva, te Oostvleteren
Vertrek uit Poperinge om i uur.
Vertrek uit Woesten om 9 uUT
10
Vertrek uit Oostvleteren om •
uui 20.

FINANCIERING van al uw aankopen, auto's. T.V., machines
liEiNINGEN voor alle doeleinden
HYPOTEKEN Ie en 2de rang
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen
Steeds tot uw dienst.
Raadplegingen kosteloos.

Beheer : i\. van der Paal
O. Voorbraeck
M. Demol
Direktie : Lic. Rik De Vos.

Wij verwachten talrijke
inschrijvingen.
Stenn.
Dezen die tot op heden verwaarloosd hebben hun steun te
storten gelieven dit onverwijld te
doen op postcheckrekening nr
2446.68 van André Cappelaere, te
Poperinge. Elk geeft naar zljB
vermogen, en vele kleintjes map
ken een groot.
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/iLHOEWEL het overduidelijk
was dat de grondwetsherziening op touw gezet
werd om de Walen grondwettelijke waarborgen
te geven tegen hun minorizatie, werd van
Vlaamse C.VP.-zijde beweerd dat men ten overstaan van de grondwetsherziening een positieve
houding moest aannemen omdat het de gelegenheid was om ook Vlaamse eisen te stellen, o.m.
in verband met de kulturele autonomie.
De zetelaanpassing werd aan de grondwetsherziening ondergeschikt gemaakt en het zal
weldra zeer duidelijk worden dat de regering
en de partijleidingen van C.V.P. en B.S.P. het
dilemma zullen stellen : zetelaanpassing mits
waarborgen aan de Walen of geen zetelaanpassing.

MJO zijn geleidflijk de verwachtingen die van Vlaamse ^ijde na de verkiezingen
van 26 maart 1961 gekoesterd werden, in rook
opgegaan, vervlogen.
En nochtans vinden wij in de regeringsverklaring van 2 mei 1961, opgesteld onder de indruk van de verkiezingsuitslag, formele beloften : o.m. de zetelaanpassing (zonder voorwaarden !) en de oprichting van kultuurraden
«die een werkelijke bevoegdheid bezitten». Na
drie jaar is van deze punten van het regeringsprogramma niets terecht gekomen.
De Vlaamse C.V.P.-ers herhalen maar steeds
dat zij niet méér kunnen bekomen, dat het de
schuld is van de socialisten. Wij gevei;x graag

NOGMAALS DE
GRONDWET
Nadat lange tijd een kunstmatig optimisme
aan de dag gelegd werd door de Vlaamse
C.V.P.-woordvoerders en de Vlaamse pers, komt
thans meer en meer het pessimisme aan bod.
Wat iedereen wist en iedereen moest weten
wordt thans schoorvoetend toegegeven : er is
niet veel te verwachten van de grondwetsherziening buiten de waarborgen aan de Walen.
Geleidelijk wordt de Vlaamse openbare mening
voorbereid om de zoveelste nederlaag te slikken:
de Vlaamse C.V.P.-mandatarissen hebben hun
best gedaan, maar zij kunnen niet meer bereiken. Kulturele autonomie komt er niet, effectieve
decentralisatie evenmin : achter enkele schijntoegevingen wordt de unitaire, centralistische
staatsopvatting stevig gehandhaafd.

A L L E E N reeds het verloop van
de strijd voor kulturele autonomie — iets waarover iedereen in beginsel moet akkoord gaan —
bewijst dat in een unitaire staatsstruktuur geen
oplossing voor de Vlaams-Waalse problemen te
verwachten is.
Ik heb vóór enkele jaren in een brochure, getiteld «Kultuurautonomie voor Vlaanderen en
Wallonië ? », gewezen op de moedwil van de regeringen en partijen om, alle programatische
beloften ten spijt, zelfs op dit beperkt gebied
iets te verwezenlijken. Sedertdien is er niets
veranderd, integendeel. Er wordt hierbij steeds
verwezen naar de vrijzinnige minderheid in
Vlaanderen en (alhoewel veel minder) naar de
katolieke minderheid in Wallonië. Alhoewel
niet kan ontkend worden dat deze feitelijke situatie de houding van een aantal mensen beïnvloedt, wordt m.i. deze situatie misbruikt als
een schijn-argument. De werkelijke grond van
het hardnekkig verzet tegen waarachtige kulturele autonomie moet gezocht worden in de
unitaire, centralistische staatsopvatting.

toe dat de schuld van de Vlaamse socialisten
zeer groot is, dat zij in Vlaams opzicht onbetrouwbaar zijn.
Maar zeker is het dat de C.V.P. als meerderheidspartij in het Vlaamse land ook een zware
verantwoordelijkheid draagt die zo maar niet
kan afgewenteld worden op de socialisten. De
Vlaamse C.V.P.-ers beweren immers dat zij de
Vlaamse problemen kunnen en zullen oplossen,
dat federalisme overbodig is en een Vlaamse
partij zoals de Volksunie even overbodig. Deze
grootspraak wordt door de feiten tegengesproken. Zij roepen hun eigen onmacht in om hun
lamlendige houding en hun kapitulaties goed te
praten. Moeten wij dan misschien wachten tot
wanneer de Vlaamse C.V.P.-ers de volstrekte
meerderheid in Kamer en Senaat zullen veroverd hebben ?

D.

FIT i.-? gekheid. Overigens is het
zo dat wanneer een koalitie-regering samengesteld wordt de betrokken partijen een regeringsprogramma opstellen waarin iedere partij een
aantal punten tracht te doen opnemen die zij
wil verwezenlijken. Ook de huidige koalitieregering is aldus tot stand gekomen en de Vlaamse
C.V.P.-ers waren gerechtigd als prijs voor hun
steun, zonder dewelke de regering niet leefbaar
is, de verwezenlijking te eisen van sommige
programmapunten.
Zij zijn echter volkomen in gebreke gebleven,
volkomen mislukt. Zelfs de verwezenlijking van
wat in de regeringsverklaring beloofd werd hebben zij niet bekomen.
Weerzinwekkend is het echter dat daar waar
de politieke mandatarissen te kort schieten, de
aangelegenheid afgewenteld wordt op de schouders van anderen : de politieke mandatarissen
kunnen niet bekomen dat de kultuurraden een
werkelijke bevoegdheid krijgen — maar de Ie-

De helft goedkoper van installatie en
verbruik, de
"KACHELOFEN" centrale verwarming

den van die toekomstige kutuurraden moeten er
dan maar voor zorgen dat zij er het beste van
maken i

Dl'IT is niet alleen onverantwoord defaitisme, maar het is laf en misleidend.
Het is niet de taak van de leden, het statuut van
de kuluurraden te bepalen, dit is de taak van
de politieke mandatarissen. Het zou dan ook
veel beter zijn kordaat te zeggen : liever geen
kultuurraden dan kultuurraden zonder invloed
of betekenis. Het is alles ellendig geknoei waarvan het einde niet te zien is. Het is dan ook
begrijpelijk dat de ongerustheid en de zenuwachtigheid in de rangen van de C.V.P. toenemen
naarmate de verkiezingen naderen. Niet alleen
trouwens omwille van de specifieke Vlaamse
problemen die onopgelost blijven, maar ook om
andere Tfedenéïi van algemene politieke aard. Er
gaan dan ook stenanen op om de C.V.P. te reorganiseren en meer zelfstandigheid te verlenen
aan de Vlaamse, respectievelijk Waalse partijvleugel. Wanneer dit moet gebeuren op de vooravond van de verkiezingen, zal het wel erg
moeilijk zijn de indruk weg te nemen dat men
te doen heeft met een schijnmanoeuver, waarbij de autonomie al even weinig effectief zal
zijn als deze van de kultuurraden ! De grondige
verdeeldheid in de rangen van de C.V.P. kan al
evennlin overbrugd worden door met meerdere
verkiezingsprogramma's voor het kiezerskorps te
verschijnen : het programma van De Saeger en
het programma van Duvieusart!
iliOALS het op Hertoginnedal
zeer slecht geëindigd is voor Vlaanderen, zo
dreigt het ook slecht te eindigen met de driepartijenkommissie voor de grondwetsherziening.
Waarom ?
waaraan is het toe te schrijven dat de Vlamingen niets bekomen, zelfs niet de naleving
en toepassing van bestaande wetten ? Hoe moet
aan die toestand ooit een einde komen ? Dit
zijn toch wel belangrijke vragen, waarop een
antwoord moet gegeven worden, waarop ieder
kiezer, bewust van zijn politieke verantwoordelijkheid, een antwoord moet geven voor zich
zelf. Dit antwoord zal bepalend zijn voor zijn

door 'Pe^.'p.^Kde^S^^
politieke houding. Wij moeten niet bevreesd
zijn voor het antwoord, want het moet ongetwijfeld onze politiek bekrachtigen...
Tegen de voorgenomen grondwetsherziening
moeten alle krachten gemobiliseerd worden, opdat uit de mislukking van deze ultieme poging
om het unitarisme te redden een nieuwe, federale staatsstruktuur zou geboren worden die beantwoordt aan de nood van ons volk aan waarachtige autonomie, kulturele én politieke autonomie.

BEZOEK OVERMAAS EN
D E V 0 E RS T RE E K
1 Vraag inllchtlngea bl
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Dokumentatie op aanvraag - studie vrijbllivend
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