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De regeringsverklaring over het universitair onderwijs is in
ineer dan één opzicht ontgoochelend te noemen. Het is de zo.veelste bevestiging van het feit dat de oplossing van alle belangrijke problemen in dit land doorkruist wordt door een dubbele dosering, die meer weg heeft van koehandel : de dosering
•(gewoonlijk paritair!) Vlaanderen-Wallonlë en de dosering
gelovig-vrijzinnig. Wat na die krentenwegerij overschiet, is gewoonlijk niet eens de drukte waard die rond het probleem jarenlang werd gemaakt : « much ado about nothing ».

ABONNEER N U !
Tot einde 1964 kost een abonnement op ons
•weekblad 110 F ; wij hebben postrekening
1476.97 op naam van Volksunie, Brussel J
En dan durven we toch verwiizen naar de
prijzen van de andere weekbladen. Kent L' één
enkel onafhankelijk weekblad dat te verkrijgen is aan de abonnementsprijs van nauwelijks
4 F per nummer ? Wij houden vast aan deze
sociale prijs, omdat bij ons het verspreiden
van onze gedachte primeert. Maar dan moet
ook iedereen die denkt en voelt zoals wij, ons
daarbij steunen ; anders gaat het niet. Wij
hebben niet de advertenties van het grootkapitaal, noch de onbeperkte mogelijkheden
van de sindikalisten. Wij zijn vrij en onafhankelijk ; daarom rekenen wij op U, die ook vrij
en onafhankelijk wilt blijven 1

PLURALISTISCH
MNiyER
kNTWE

In de allereerste plaats zal in Vlaanderen de ontgoocheling
groot zijn omdat de idee van een pluralistische, onafhankelijke,
volwaardige en nieuwe universiteit te Antwerpen niet werd
weerhouden. We krijgen inderdaad een universitaire groeikern
naast een spreiding te Antwerpen en men zal ons op alle toonaarden voorzingen, hoevele en welke studierichtingen daardoor
reeds open gezet worden. Maar aan de kernidee is men voorbij
gegaan : de duizendmaal gevraagde pluralistische universiteit
Antwerpen komt er niet. Meteen is een kans verdwenen, aan te
knopen bij een enige mogelijkheid om de fatale verzuiling van
onze gemeenschap tegen te gaan en een begin te maken met
een normaal gestruktureerd akademisch en intellectueel leven.
De politici hebben geen oor gehad voor een eis die steeds luider
en vaker gesteld werd in de meest diverse kringen — vooral dan
door de meest geïnteresseerden : de jongeren.
Evenmin kunnen de Vlaamsgezinden instemmen met de overheveling van de Leuvense medische fakulteit naar St Lambrechts-Woluwe, We hebben in dit blad reeds vroeger uiteengezet, waarom : deze overheveling versterkt in hoge mate de bedreiging met verfransing die over Vlaams-Brabant hangt; ze
vergroot daarenboven het reeds veel te veel te hoge gewicht der
hoofdstedelijke agglomeratie in de nationale balans, Het is
hoogst onwaarschijnlijk dat de franstalige medische fakulteit, die
|e Leuven reeds een voortdurende bron van ergernis en wrijvingen was, zich gewillig naar de tweetaligheid zal schikken;
men zal echter niet nalaten om voor die (teoretische) tweetaligheid elders kompensaties te vragen. De enige oplossing — verhuls naar Wallonië — werd ook hier niet weerhouden.

lüiiïr.ïfïïïïftht^,

De bestaande voorsprong van Wallonië op het vlak der instituten voor hoger onderwijs blijft behouden. De — betwiste —
spreiding der kandidaturen wordt afgedaan volgens het geijkte
recept der dubbele dosering, waarbij voorbijgegaan wordt aan
de verlangens van de jongste en meest ekspansieve provincie
yan gans het land, Limburg.
De financiële eisen van de beide Vrije Universiteiten worden
aanvaard als gegrond, zonder dat daarbij ernstige waarborgen
geboden worden op het inrichten van volwaardige Nederlandse
universiteiten in een aanvaardbaar tempo te Leuven en te Brussel Van de ontdubbeling van St Louis geen sprake !
Een der Delangrijkste vraagstukken van het universitair onderwijs in België is het verwezenlijken van een billijk evenwicht
.tussen Vlaanderen en Wallonië, De oplossingen die de regering
ons biedt, komen hoegenaamd niet tegemoet aan de rechtmatige
yiaamse eisen en verlangens. De achterstelling en de achterstand blijven bestaan. Op dit scheve fundament wordt thans <' in
evenwicht» verdergebouwd. Maar nog nooit heeft men zo een
recht gebouw kunnen oprichten I
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De «Gazet van Antwerpen» van verleden
dinsdag deelde, onder de titel «Deining in
Brusselse CV.P *, het ontslag mee van de heer
Roger Bourgeois als arrondissementeel sekretaris van de CV.P.-Brussel,
We brengen het bericht van de « Gazet» hieronder in de oorspronkelijke versie :
« Het ontslag zou vooral te wijten zijn aan het
feit dat de betrokkene niet langer akkoord gaat
met de partijstandpunten b e t r e f f e n d e de
(vervolg bovenaan blz. 5)

DE VOLKSUNH
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CHIRO
3Ml]ne Heren,
Met veel aandacht las ik in uw
blad van 20 dezer de respektieveUJke blieven van H.O., StrombeekBever, J.L., Leuven en M.K., Ekeren. Vooral omdat ik een artikel,
dat ik tot de plaatselijke Chirogroep richtte, met diezelfde woorden uit de belijdenis op 64 deed
beginnen.
Wat betreft Chiro en Vlaamsgezindheid zou ik het volgende besluit trekken, steunend op heel
wat ervaring uit bedoeld midden:
Er zijn in de Chirobeweging een
groot aantal Jongens en meisjes
die « bewuste Vlamingen » zijn;
zij zijn dat van huize uit of melk
geval van elders dan uit Chiroverband.
Omdat er in hun rangen zovele
bewuste Vlamingen zijn, doet de
Chiroleiding aan opportuniteitsvlaamsgezindheid. De minste antiVlaamse actie van harentwege zou
een niet te verwaarlozen aantal
leden doen wegvallen.
Maar noch « de geest » van de
hogere leiding, noch deze van de
meeste parochiale afdelingen is
« bewust Vlaams » in de zin dat
een Vlaams-Nationalist dat verstaat.
Naar mijn mening is het aan te
bevelen dat kinderen van Vlaamsnationalisten In de Chiro blijven
voor zover zij er hun invloed kunnen doen gelden. De meeste Chirojongens en meisjes hebben te
veel « schrik » voor hun proost én
de proost op zijn beurt van de
kerkelijke hiërarchie.
Het is de taak der vlaamsgezinde ouders, hun kinderen te steunen opdat zij aan hun proost zouden kunnen doen verstaan, wanneer hij hen spreekt over de
grootheid van de Schepper, dat
het Diezelfde Schepper is die hen
als Vlamingen schiep en dat zlJ
aldus — nfar Gods wil — zowel
hun Vlaamse als hun kristelijke
overtuiging moeten kunnen uiten
Ik eindig met dezelfde zin als
In mijn hoger vermelde brief :

Een goed Vlammg moet
niet
noodzakelijkerwijze Kristen zijn,
maar een Vlaming die een goed
Kristen wil zijn, moet voor alles
een « bewust Viammg » zijn. Welke Chiroleider (of leidster) stelt
deze uiting eens tot maandparool
aan zijn gi'oep voor?
A.B. - Borgerhout.
Red. : Hiermee besluiten wij dit
(uitvoerig) debat over jpugdbeweging en nationalisme; tijdens dit
lezersdebat kwamen zowat alle opvattingen — soms te weinig genuanceerd — aan bod.

NA TWINTIG JAAR
Geachte Redaktie,
Met veel genoegen heb ik het
artikel onder bovenstaande titel,
van de hand van Wim Jonssen,
gelezen m uw blad van verleden
week.
Na de verklaring van Mr F. Van
der Eist op het Volksuniekongres
te Mechelen (« dat amnestie een
integrerend
bestanddeel
blijft
vormen van het V.U.-progiamma »), kwam dit artikel net op
zijn tijd toen in het Parlement de
kleurpartijen 'mekaar de loef aan
het afsteken waren in hun ijver
om de « vaderlandsen » terwiUe te
zijn.
Ikzelf ben te Jong om gemengd
geweest te zijn in kollaboratie of
repressie.
^
Maar ik kan wel bevestigen dat
ikzelf en talrijke mijner generatiegenoten er stilaan de buik van
volkrijgen dat enerzijds de prostitutie van het begrip vaderland
weUger dan ooit blijft tieren, terwijl anderzijds volkomen vergeten
wordt de oude wijsheid dat « de
vrede de vrucht der verzoening
is ».
Voor wanneer werkelijke vrede
in dit land?
Of is het, zoals in het artikel
klaar wordt naar voren gebracht,
dan toch zo dat « de grote schiu-ken rijden te paarde, de kleinen
hangen boven d'aarde »?

De meest precieze en
volledige t a a l g r e n s i n f o r m a t i e
vindt U In

« DE ZÜIDNEDERLANDSE TAALGRENS
IN HET BELGISCH PARLEMENT »
128 blz - 19 gedetailleerde k a a r t e n
Prijs
50 fr
Bestellen door s t o r t i n g
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of
op PCR 5371 46 van P M a r t e n s , Ledeberg

Men heeft het al vaker beleefd
dat de rover tracht de aandacht
van zichzelf af te wentelen door
« houdt de dief » te roepen.
A.L. - Aalst.

VUILIGHEID
Onnozelaars,
Ik stuur u hierbij het vodje terug dat ik gisteren in mijn brievenbus vond. En dat noemt men
een weekblad!
Gelieve te noteren dat er nog
ware Belgen zijn en dat niet iedereen gediend is met uw propaganda om ons landje uiteen te
rukken.
Waal en Vlaming, broederlijk
hand in hand, hebben samen op
het slagveld gestaan. Een ware
Belg laat niet met vuiligheid naar
hem smijten.
Onthoudt, mijnheren, dat er zo
nog velen denken.
Onleesbaar - Brussel.
(Fouten verbeterd door de redaktie.)
B.J. - Merksem.

ONDERNEMINGSRADEN
Mijne heren.
Ik heb met veel aandacht kennis genomen van het artikel « De
Ondernemingsraden » in de Vrije
Tribune van uw blad van vorige
week.
Ik sta zelf in de praktijk van de
ondernemingsraad en ik zou daarover wel het een en ander kunnen vertellen. In het bedrijf waar
ik tewerk gesteld ben, was het bijvoorbeeld onmogelijk, de werknemers te interesseren aan het sar
menstellen van de ondernemmgsraad, Ja zelfs van het komitee voor
veiligheid en hygiëne. Niet omdat
er vanwege de bedrijfsleiding enige druk m negatieve zin zou uitgeoefend zijn; wel echter omdat
de werknemers kopschuw waren
en zijn voor het nemen van verantwoordelijkheid. Het is ook zoveel gemakkelijker de — in mijn

bedrijfstak althans — nogal hoge
lonen op te strijken en om halfzes 's avonds te zeggen : die dag
zit er weer op en tot morgenvroeg
ben ik er helemaal, maar dan ook
helemaal, vanaf.
Akkoord dat hieraan zou kuimen
verholpen worden door het een of
ander systeem van medebeheer.
Over dat vraagstuk is uw artikel
echter rijkelijk vaag : er wordt
geen enkele bruikbare formule
aan de hand gedaan; er wordt
zelfs geen krachtlijn aangeduid.
Dat de geest in de onderneming
moet veranderen, is één van die
vage algemene dmgen waarover
wel iedereen het zal eens zijn.
Daarnaast echter dient opgemerkt
dat de geest voortdurend evolueert, mede vooral onder druk
van de voortschrijdende techniek.
In de middelgrote bedrijven (de
belangrijkste kategorie, omwille
van de speciale struktuur van het
Vlaamse bedrijfsleven en omwille
van het feit dat in de kleinere bedrijven het probleem der ondernemingsraden zich niet stelt) komt
onder druk van de voortschrijdende specialisatie en technische
vooruitgang steeds talrijker een
effectieve vorm vaii medebeheer
voor : de bedrijfsleider is vaak
bezoldigde en hij moet voortdurend méér bevoegdheid naar beneden toe delegueren, naar technisch
kapaciteit op alle niveaux tot en
met ploegbazen.
Ook dat zijn elementen die in
het debat thuishoren. Zij zijn
m.i. even belangrijk als door hun
vaagheid onbruikbare
formules
over herinrichting van de ondernemingsraden.
Inmiddels is het probleem gesteld en dat alleszins is een stap
vooruit.

EEN STUDENT
Geachte Redaktie,
Als Jong-Vlaams student (15 jO
zou ik graag ook eens mijn woordje willen plaatsen. Sedert een
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EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND.

BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG
— 15 JAAR ONDERVINDING
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN
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IJZERBEDEVAART
Mijne heren.
De plakbrieven, sluitzegels en
luciferdoosjes voor de 37ste IJzerbedevaart zijn ter beschikking op
het bedevaartsekretariaat (IJzerdijk 2, Kaaskerke, Dlksmuide —
postrekening 94660) en het VOSsekretariaat (Em. Jacqmainlaaa
124, Brussel).
Evenals verleden Jaar reeds het
geval was zijn er vier verschillende sluitzegels en etiketten voor de
luciferdoosjes. De sluitzegels worden verkocht in boekjes van 40
zegels tegen de prijs van 5 P p&c
boekje. De lucifers kunnen niet
over de post verzonden worden,
maar kimnen op bovenvermelde
sekretariaten afgehaald worden.

De redaKtie draaffr geen »erantwoordeiilküeio roor ie mboufl aar
gepubliceerde leaerswieven Ze oehoudt ztcö net reent van seuae «O
tnitorting iroor Over de leaeran».
brleK wordt «een orlefwi«seUng
eevoerd.
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MORTSEL
OPOETEREN
KALMTHOÜT
EDEGEM (Molenveld)
DILZEN
ZONDEREIGEN

Rechtstreeks van eigenaar
Weg met de zorgen
Bescherm u\s goederen
Dek UV9 verantwoordelijkheid

F.M. - Ed^eo».

J.B. - St. Niklaas.

GRONDEN
GRÜITBODE
OVERPELT
NEERGLABBEEK
HELCHTEBEN
OOSTMALLE
WEELDE
RIJKEVORSEIST J O Z E F R U K E V O R S E L

paar jaar al ben Ik gyxnpatdcam
van de Volksunie (ne Ta.pi»l),
Vroeger wist ilc maar alleen dat
het een Vlaams Nationale Parttf
was. Maar nu begin ik Uxii te be»
grijpen wat die partij voor Vlaaoderen betekent : het ie de enige
partij die iets voor de Vlamingai
doet en dat mag wel onderstreept
worden. Van de andere partijen
zal ik maar zwijgen, zeker van de
CVP.
Ik vind federalisme dé oplossing
in een land gelijk het onze. 2Sle
maar eens naar die federale landen zoals ZwitserlMid : «• zijn
daar toch zo geen nijpende pro.
blemen.
Er bestaat geen andere oplossing!

ROLUS&VANDERPAAL
Jan van Rijswijklaan 62
Antwerpen
Telefoon ; 38.91.24
Direktie : Rudi van der Paal
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In vorige bijdragen h e b b e n wij b o n d i g de jarenlange
t e g e n de talentelling, die in feite e e n

strijd

was

strijd

tegen

geschetst
gebiedsroof.

ÉToen het p a r l e m e n t begin 1961 o n t b o n d e n werd was het officieel s t a n d -

VLAANDEREN

p u n t v a n de regering nog steeds dat de talentelling verdaagd

was.

D e verkiezingsoverwinning v a n de V o l k s u n i e gaf toen de doorslag en in

W

d e regeringsverklaring v a n 2 mei 1961 werd niet meer gesproken over
d e talentelling, wel over het vastleggen v a n de taalgrens. Vorige week

HET

b e h a n d e l d e n w e de eerste faze v a n het parlementair gevecht, terwijl het

VERWEER

V l a a m s verzet zich sairienbalde tot een eerste Mars o p Brussel.

DE STRIJD TEGEN GEBIEDSROOF

De gewijzigde houding van de
Vlaamse C.V.P.-mandatarissen bij de
tweede marsj op Brussel was een gevolg van het taalgrensdebat dat ondertussen had plaatsgehad.
Zoals te vrezen gaf de taalgrensafbakening door de schuldige zwakheid van de Vlaamse politieke mandatarissen der « nationale » partijen
aanleiding tot nieuwe gebiedsroof
en prestige-verlies, vernedering van
de Vlamingen. Het belangrijkste in
gans deze onverkwikkelijke geschiedenis, een beschamende koehandel,
was echter het verloochenen van de
beginselen waarover iedereen zogezegd akkoord g i n g !
ANTI-VLAAMS
Zodra de regering met h a a r ontwerpen van de dag gekomen was ging
«r in het Vlaamse land en In de
Vlaamse pers een storm van protest
op.
Al dit protest heeft niet mogen b a ten en werd door de Vlaamse pers
stap voor stap weer ingeslikt om uiteindelijk goed te praten, hetgeen
men eerst scherp afgewezen en bestreden had.
De regering en vooral de beruchte
minister Gilson, partijgenoot van de
Vlaamse voormannen De Saeger en
Verroken, ontpopten zich als Vlaamsvijandig, anti-Vlaams.
Weldra hoorde men minister Gilson verklaren d a t de taalfaciliteiten
voor de taalminderheden, door de
Vlamingen hardhandig bestreden en
verworpen, voor de regering een
€ conditio sine qua non » waren : indien deze verworpen werden zou de
regering nog liever haar wetsontwerp terug intrekken. Dit verklaarde
hij reeds in de kommissie voor binnenlandse zaken en het werd a a n vaard door de Vlaamse leden van de
kommissie, die het stelsel van de
taalfaciliteiten goedkeurden.
La BON PRINCE »
De regering heeft zich opgeworpen
als de hardnekkige verdedigster van
de voorrechten ( men kan bezwaarlijk spreken van rechten ) der franskiljonse minderheden in het Vlaamse land, zij heeft de zijde gekozen
van hen die uit misprijzen en h a a t
voor al wat Vlaams is. weigeren in het
Vlaamse land een woord Nederlands
te spreken of te verstaan.

Naast het prijsgeven van het be- dat beoogde de Voerstreek bij Luik « Het Volk » en gewezen lid van het
ginsel van de eentaligheid van het te laten, verworpen met 72 stemmen IJzerbedevaartkomitee, was potsieropenbaar leven in Vlaanderen, wer- tegen 70 bij 2 onthoudingen : het was lijk.
Nadat hij zich opgeworpen had
den ook onduldbare toegevingen ge- een stemming Vlamingen tegen Wadaan aan onredelijke Waalse eisen : len, waarbij volgende < Vlamingen » als verwoed verdediger van de ononbetwistbaar Vlaams gebied werd met de Walen meestemden : Orban, aantastbaarheid van het Vlaamse
aan Wallonië afgestaan en de grote Gillon, Merchiers, Van Audenhove en volksgebied en mee te Brussel gemarsjeerd had, keurde hij thans gebiedsschuldige' was hier niemand anders Vreven !
roof goed om overigens enkele dagen
dan J a n Verroken zelf ! Hij was h e t
later nog eens van houding te verdie nadien in de Kamer aan de Waanderen. Op 24 juli werd door de selen zegde: «Nous avons été bon
naatkommissie een nieuw amendeprince», wij zijn zo inschikkelijk ge- TEGENSTRIJDIGE STEMMING
ment goedgekeurd waardoor de tekst
weest dat wij U ongeveer alles geVervolgens werd het artikel van van de Kamer terug aangenomen
geven hebben wat gij vroegt, inbegrepen de Vlaamse stad Edihgen en de wet, waarbij de overheveling voor- werd.
De verdere behandeling werd uittal van Vlaamse gemeenten en ge- zien werd van de Voerstreek van
Luik n a a r Limburg, verworpen : met gesteld tot na het verlof !
huchten.
73 stemmen tegen 71 bij twee ontGeen enkel Vlaams minister heeft
Een reeks Volksunie-amendemenhoudingen. Stemden met de Walen geprotesteerd, geen enkel heeft ontten tegen deze gebiedsroof werden
de Vlaamse liberalen Gillon, Lahaye, slag genomen. Het was een Waals
in de kamer stellig verworpen : J a n
Merchiers, Van Audenhove, de Vlaam- minister die ontslag nam : minister
Verroken zelf vroeg de Kamer de ase C.V.P.-er Orban en de Vlaamse so- Merlot! Niet omdat Waals gebied gemendementen van Daniël Deconinck
cialisten De Block en Van Cauteren. roofd werd, maar omdat eeuwenoud
en van L. Kiebooms die er toe strekDoor deze tegenstrijdige stemming Vlaams gebied ontsnapte aan het
ten Edingen en Mark bij Vlaanderen
had de Senaat zich vastgemanoeu- Waals imperialisme.
te voegen te verwerpen !
vreerd en belachelijk gemaakt. Het
Het taalgrens-debat en het resulwetsontwerp
werd
teruggezonden taat ervan waren voor de Vlamingen
n a a r de kommissie. Op 19 juli beleef- ontgoochelend en een waarschuwmg :
AMENDEMENT V.D. DAELE
de men een nieuwe verrassing : in het was duidelijk dat n a de gebiedsEen amendement van de heer Van de kpmmisie werd een amendement roof langs de taalgrens ook nog zou
den Daele tegen het faciliteitenstel- goedgekeurd van de socialist Mach- gepoogd worden de randgemeenten
sel werd verworpen met 130 stemmen tens, gesteund door Gillon, Verse en in te palmen. De regering had haar
tegen 39. Stemden tegen dit amen- . . . Karel Van Cauwelaert, met 14 anti-Vlaams gelaat getoond en de
dement en voor faciliteitenstelsel stemmen tegen 2 bij 5 onthoudingen, zwakheid van de Vlaamse politieke
waartegen zij nochtans te Brussel waardoor de Voerstreek bij Luik ge- mandatarissen was reeds gebleken.
De tweede marsj op Brussel in het
mee betoogd hadden : De Saeger, laten werd !
Kiebooms, Mw Verlackt, Posson, Lode
De houding van senator Karel najaar van 1962 was een protest en
Peeters, De Gryse, Lavens, Piers, Ver- Van Cauwelaert, Schildwacht van een waarschuwing.
henne en Verroken 1 Ook Bertrand,
Blanckaert, Cooremans, Delwaide, DeQuae, Moyersoen en Van Hamme
stemden tegen h e t amendement Van
den Daele.
Tijdens het debat werd door Mr.
Van der Eist als woordvoeder van de
Volksuniefraktie op 1 februari 1962
een hoogstaande en indrukwekkende
rede gehouden, waardoor dan toch
de stem gehoord werd van het werkelijke Vlaanderen, van de Vlaamse
openbare mening.
Grote herrie ontstond nog rond
het lot van de Voerstreek. In
het wetsontwerp van de regering
werd de Voerstreek bij Luik gelaten.
In de kommisie van de Kamer had
men dit gewijzigd : de Voerstreek zou
bij Limburg gevoegd worden en de
streek Komen - Moeskroen bij Henegouwen. Deze regeling was in de Kamer goedgekeurd. In de Senaat echter zetten de Walen een offensief in
om de Voerstreek te behouden.
Tweede Mars op Brmsel : aan hel Beursgebouw nog veel burgemeeslers en schepenen,
Op 17 juli 1962 werd eerst een
d.och slechts drie
C.Y.P.-parlementairen...
amendement van de C.V.P.-er Baltus,
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TEWERKSTELLING
IN WALLONIË
Door een onverdacht-belgicistisch professor als Baudhuin wordt stelling genomen
tegen sommige beweringen,
als zou Wallonië eens te meer
geminoriseerd worden op sociaal gebied en als zou de t e werkstelling met 11 % zijn
afgenomen aldaar.
Hiervoor werd steeds gesteund op de statistieken van
de R.M.Z. sedert 1949. Wallonië verloor 50.000 arbeidsplaatsen en Vlaanderen won
er 224.000 bij, o schande !
Maar de prof betoogt d a t de
positie van Wallonië enkel
genormaliseerd is (wij zouden
zeggen dat ze nog steeds een
groot stuk van de Belgische
boterham nemen), en staaft
zijn betoog met klinkende
argumenten.

Mijne Heren,

WALEN
NIET BENADEELD
Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe vaker men uit de
buiken der liberale ministrabelen het gerommel hoort opstijgen
van een hongerige en leegdraaiende maag. Na de magere oppositiejaren verlangt gij vuriger dan ooit terug naar de Egyptische
vleespotten van de regeringsmacht. De opniarsj naar de rijkbeladen tafelen der Wetstraat en naar de autos met regeringsplaat
is ingezet en alom in den lande ziet men blauwe kandidaatexcellenties met uitgestoken ellebogen zich door het gedrang naar
de voorste rij, de rij der kanshebbers, opwerken.
Jos Van Eynde heeft onlangs in zijn « Volksgazet » het oude
beeld terug opgedoken, het beeld van de liberale publieke dame
die scheeloogt naar een lege plaats in de regeringsalkoven en die
het mensdom indeelt in twee kategoricn ; zij die voor uw charmes
wensen te betalen en zij die dat niet zullen doen. Het beeld is
wat ruw gekapt en valt nogal schreeuwerig uit, zoals zo\eel dat
opwelt uit het hart van de forse en ongekompükeerde knaap die
,Van Eynde is. Maar moet het daarom vals zijn ?
Rondlonkend en op de stoep tippelend telt gij hen die leven
in politiek weduwschap en die van uw efemeie omhelzing
nieuwe gelukzaligheden verwachten. Ontgoochelde C.V.P.-ers, die
in de klassieke « geestelijke wreedheid » de "gedroomde grond
menen te vinden om zich te laten scheiden van de schrokkerige
rode echtgenoot. Uitgerangeerde Ë.S.P.-ers die hun appetijt kwalijk verbijten op een zijspoor ; zoals de Kamervoorzitter die
beseft dat hij slechts aan uw zijde kans heeft om te dingen naar
het premierschap. En inmiddels, mijne heren, verzuimt gij niet,
in het gevlei te komen bij de hogepriester die alle politieke
huwelijken inzegent : de openbare mening.
Om die hogepriester gunstig te stemmen laat gij niets onverlet. De miljoenen van uw suikernonkels en andere geldschieters
worden vroeger gemobilizeerd en besteed dan anders. De « vrijwilligers •» a 250 F per nacht - geronseld onder het personeel van
de blauwe bazen en baasjes - worden thans reeds de straat
opgestuurd met peperdure affiches en progandamateriaal. En,
waar de 25 % belastingsvermindering helemaal uitgediend heeft
als lokvogel, zoekt gij naar andere spectakulaire en simpatieke
voorstellen die het hem kunnen doen.

Zo betoogt prof. Baudhuin
dat de industriële aktiviteit
in Wallonië n a de tweede
wereldoorlog abnormaal hoog
was, vermits de Waalse n i j verheid ongeschonden uit de
oorlog is gekomen.
De krisis in de steenkoolnijverheid heeft een grote invloed gehad op het teruglopen
der Waalse werkgelegenheid
(die toch wordt ingenomen
door vreemdelingen).
De cijfers betreffende de
landbouwbedrijvigheld
zijn
niet opgenomen in de R.M.Z.statistieken. Sedert 1949 hebben 200.000 personen de landbouwsektor verlaten; hiervan
waren 75 % Vlamingen ! Zodat van het Vlaams overschot niets overblijft, wanneer men bovendien de bevolkingsaangroei in aanmerking neemt.
Maar de Walen verstaan de
kunst om geweldig te klagen
en zo toch altijd meer in de
wacht te slepen dan hun toekomt !

In een kort intervieuw verklaarde dr. Goemans dat het
doel van de Volksunie de invoering van het federalisme
in België was. Voor, Brussel
moet een bijzonder statuut
waarborgen dat de stad tweetalig wordt hetgeen, zo zei
Goemans, reeds een toegeving
vanwege de Vlamingen is,
vermits Brussel historisch een
zuiver Nederlandse stad was.

APARTHEID IN... ISRAEL
In < De Nieuwe » van 12 juni verscheen een korte reportage van een medewerker die
Israël bezocht had en enkele
andere klanken liet horen
dan de gestroomlijnde wereldpers. Enkele besluiten :
Het kommunisme wordt nergens ter wereld, ook niet in
de Sovjet-Unie, zo fanatiek
beleefd als in de joodse kibboetzim. Enkel door de miljoenen van West-Duitsland
(geen mark van het Oosten!)
en de VSA kan de kunstmatige ekonomie van Israël in
stand worden gehouden. De
Israëliërs zijn vurige rassisten tegenover de Arabische
minderheid (die nochtans
ook van Semietische afkomst
is) en de zeldzame « Ariërs ».

In een programma over
Europees federalisme kwam
op 19 juni te 17.30 uur de arr.
voorzitter van Antwerpen aan
het woord in de Nederlandse
radio.

HALLE-VILVOORDE
Wanneer de kamerkommissie voor Binnenlandse Zaken
het wetsvoorstel Verbaanderd,
om van Halle-Vilvoorde een
volwaardig arrondissement te
maken, behandelde, schitterde de initiatiefnemer door
zijn afwezigheid.
Het wetsvoorstel werd dan
ook nagenoeg eenparig verworpen.
Is dat de wijze waarop de
C.V.P.-flaminganten aan politiek doen ?

Er wordt moord en brand
geschreeuwd door bepaalde
kringen (onder wie «Links»)
wanneer er sprake is van enige interventie tegen de opstandelingen in Kivoe, Kwiloe, Katanga, enz.

Zo bijvoorbeeld het voorstel dat men uw voorzitter toeschrijft
en dat één der struikelblokjes werd bij de grondwetsherzieners :
de afschaffing van de kumul voor politiekers die én burgemeester
van een gemeente met meer dan 25.000 zielen én parlementair zijn.
Boze tongen beweren, dat het voorstel uitgekiend werd om enkele
lastigaards naar de wachtkamer te manoeuvreren, zo bijvoorbeeld
het blauw sieraad van Eisene, de onvermijdelijke Charel Janssens.
Maar boze tongen of niet, het voorstel is simpatiek en als gij het
dik genoeg in de (blauwe) verf zet, kan het u wel baat bijbrengen.
Of liever, mijne heren, zou het u baat kunnen bijbrengen.
Want dat zo simpatieke voorstel tégen de kumul werd gekoppeld
aan een ander, wel zeer kurieus voorstel. Namelijk om de heren
bestendige afgevaardigden, die thans grondwettelijk niet naar het
parlement kunnen, tóch een plaatsje in te ruimen in de arena
van wat Leopold-met-de-witte-baard « la boutique d'en face >
noemde.
Kurieuze strijd tegen de kumul inderdaad ! Want de heren
bestendige afgevaardigden hebben zichzelf uit de staatsruif een
portie toegekend die juist zo groot is als die van de heren parlementairen. Portie, die door uw voorstel zou kunnen verdubbeld
worden.
Wie denkt gij daarmee een pleziertje te kunnen doen ? De
kiezers alvast niet. En zeker niet

dio Genes.

OVERBODIG

Het is altijd goed om weten, dat rassisme niet uitsluitend in Zuid-Afrika te vinden is...

HET KONGOLESE VOLK
HILVERSUM V P R O

Steeds in n a a m vdn h e l
Kongolese volk. Wij vragea
ons nochtans af wie dit volfc
vertegenwoordigt ? Toch ze-i
ker niet het handsvol machts-*
wellustelingen dat in de re-i
gering zit of dat de opstand
preekt ? De talloze partijen
steunen niet op < links» ot
«rechts»,
zoals
sommige
«waarnemers » willen doen'
geloven, maar enkel en alleen
op stambewustzijn en op d©
fantastische lichtgelovigheid,
der onontwikkelde zwarten.
Men moet de Kongolese
tragedie zien zoals die i n
werkelijkheid is : voorheen
gekoloniseerd, nu getiranni-*
seerd, is het volk overgele-<
verd aan honger en verbittering.
België kan niet fier gaan
op zijn « beschavingswerk » !j

Verleden week brachten wij een verslag van de geslaagde T' U -betoging
op het Sl.-Annastrand Ie Antwerpen. Uiei een beeld uil dt optocht die
gehouden werd en waarbij borden weiden meegediaycu die voor zichzel) spreken^

Ja, hier in ons blad staat
hij er eigenlijk zo 'n beetje
overbodig bij. Iedereen weet
dat « De Volksunie » Vlaamsnationaal is, ook zonder leeuw
in de Pepernoten.
Maar aan uw gevel ? Daar
zal hij op 11 juli alles behalve overbodig hangen. Hij en
zijn soortgenoten bij u en uw
soortgenoten
moeten
op
V l ^ n d e r e n s hoogdag instaan
voor het Vlaams gelaat van
onze dorpen en steden.
Het huisdier hierboven Is
het model « IJzerbedevaart >,
te bekomen op het IJzerbedevaartsekretariaat, IJzerdijk 2
te Diksmuide.
En op blz. 12 van dit num-*
mer zijn alle gegevens te vinden over de leeuw van het
Nationaal Bevlaggingskoml-^
tee.

MISNOEGDHEID
BIJ FINANCIEN
Twee hervormingen hebben
bij het personeel van Financiën een grote misnoegdheid
doen ontstaan.
Eerst de fiskale, die in
plaats van vereenvoudiging
een onvoorstelbare verwarring meebrengt en het werk
der administratie maanden
achteruitzet.
Vervolgens de administratieve : in plaats van gemakkelijke
overgangseksamens
zoals de kleursindikaten beloofden, worden in dit departement, waar toch al genoeg
eksamens bestonden, zware
proeven
afgelegd
waarbij
zelfs tot 68 % der kandidaten
sneuvelen (tweede proef van
de drie voor adjunkt-kontroleur van financiën) !
En is het waar, Dequae, dat
de noodzakelijke reorganisatie en uitbreiding der belas-*
tingdiensten wordt ingehouden tot n a de verkiezingen ? '

s
tie in Vlaams-Brabant draalde ». Aldus de «Gazet van
Antwerpen ».

OPHEFMAKEND
ONTSLAG UIT

BRUSSELSE C.V.P.
(vervolg van blz. 1)
Vlaams-Waalse verhoudingen.
De h. Bourgeois had ten tijde
van het laatste C.V.P.-kongres op verscheidene bijeenkomsten te kennen gegeven
dat de koppeling van de zetelaanpassing aan de grondwetsherziening onaanvaardbaar is Hij kon ook niet instemmen met de ontworpen
stelsels van speciale meerderheid en wenste dat het federalisme in de C.V.P. tot vrije
kwestie zou worden verklaard.
Hij lag met verschillende a n deren, zoals de h.h. Linde-^^.
mans, Van Orshoven, Van
Sintjan, aan de basis van een
meer radikale strekking in de
Vlaamse vleugel van het arrondissement Brussel. Deze
strekking, die de overgrote
meerderheid
vertegenwoordigde in het hoofdbestuur,
deed zich gelden door h a a r
aktief optreden ten tijde van
de taalwetperikelen en door
h a a r vooruitstrevende standpunten op h e t nationaal kongres, waar zij spijtig genoeg
weinig steun vond bij de a n dere
Vlaamse
arrondissementen ».

[a GEEN

^ANS

MEER »

< Personen die met de situatie in de Brusselse C.V.P.
goed vertrouwd zijn, verklaarden ons dat de h. Bourgeois uiteindelijk tot ontslag
besloot omdat hij geen kans
meer zag voor de politieke
zelstandigheid van de twee
vleugels in de partij. Zoals
men weet heeft het nationaal
bestuur besloten het kongres
over de partijstruktuur sine
die te verdagen ».
«De aankondiging van dit
ontslag heeft in de C.V.P.kringen grote deining verwekt, omdat de h. Bourgeois
de zeer aktieve spil was,
waarrond de hele C.V.P.-ak-

N5EUW HERTOGINNEDAL
Indien deze versie van de
« Gazet » juist is — en bij het
ter perse gaan hadden we nog
geen enkele logenstraffing ervan gezien — bewijst het alleszins, dat niet iedereen in
de C.V.P. bereid is, een nieuw— grondwettelijk — Hertoginnedal in koop te nemen.
De heer Bourgeois heeft de
logische besluiten uit de a n ti-Vlaamse houding van zijn
partij getrokken.
Maar wat blijft een De Saeger nog doen bij de grondwetsherzieners ? En wat zitten de Vlaamse en « Vlaamsgezinde » C.V.P.-excellenties
nog te doen in de antiVlaamse regering ">
Eens te meer zijn het de
« leiders » die voorgaan in het
verraad...

ONBESCHAAMDE
LEUGENAARS
Op alle toonaarden werd
ons gedurende de jongste
maanden voorgehouden d a t
de zetelaanpassing door de
regering niet gekoppeld werd
aan de grondwetsherziening.
Slechts achterlijke naïevelingen hechtten enig geloof
aan deze duizendmaal herzegde, herkauwde en herschreven bewering die echter
tot deze week recht werd gehouden als de « officiële versie ».
Thans heeft de regering haar
officiële versie laten vallen en
meteen viel voorgoed het
masker.
In de Kamerkommissie voor
Binnenlandse Zaken verzette
minister Gilson zich verleden
woensdag tegen de bespreking van het wetsontwerp
inzake zetelaanpassing omdat, zo verklaarde hij, er in
de Grondwetskommissie nog
geen akkoord is over de waar-

borgen adn de Walen.
Open en bloot blijkt uit deze ministeriële verklaring de
vieze waarheid ! De regering
heeft — dat moet nu de laatste ziende blinde toegeven —
maandenlang gelogen tegen
de sterren op.
En zeggen dat het slijmerig
leugenaartje Gilson en de
aartsleugenaar Lefèvre
de
verkozenen- zijn van een partij die haar stemmen voor 72
% in het V l a a m s e lanc
haalt...

SCHILDWACHT
EN FEDERALISME
In « Het Volk » van verleden donderdag maakt senator Schildwacht zich nog eens
zéér kwaad over de grondwetsherziening, in een artikel onder de definitieve titel
«Het kruispunt der wegen».
Schildwacht is niet over de
regeringsplannen te spreken
en vreest dat de grondwetsherziening er zal op neerkomen, aan de Walen al de
voordelen van het federalisme en aan de Vlamingen al
de nadelen van het unitarisme te schenken.
We zijn het met Schildwacht eens. En ook met zijn
eis tot « federaliseren ».
Maar we vrezen dat Schildwacht eens te meer niet zal
volharden op de goede weg.
Want aan het begin van zijn
artikel m a a k t hij reeds een
kapitale blunder. Hij zegt nl.
dat de Walen « gans ten onrechte » de minorisatie vrezen, maar vindt het desondanks « niet alleen normaal,
doch ook wenselijk» dat in
de Grondwet het speciaal
meerderheidsstelsel
wordt
opgenomen.
Schildwacht is een tipisch
minimalist. Hij vecht tegen
modaliteiten, niet tegen het
principe zelf.
Een dergelijk gevecht is op
voorhand verloren. Ten bewijze waarvan het ook door
Schildwacht verdedigde Hertoginnedal geldt...

DORPSPOLITIEK IN
DE RANDGEMEENTEN
Over de verantwoordelijkheid
van de
kleurpartijen bij de verjransing van de
Brusselse agglomeiatie, de randgemeenten
en Vlaams-Brabant hoeft wel niet meer
gehandeld te weiden : de « nationale »
politiek der kleurpartijen vond een jaar
geleden haar bekroning in het diktat van
Hertoginnedal. Hel loont echter wel eens
de moeite, na Ie gaan wat de houding der
kleurpartijen op het vlak der gemeentepolitiek in de bedreigde randgemeenten is.
In de lijvige'studie « De Brusselse Randgemeenten », uitgegeven door de Kultuuriaad
voor- Vlaanderen en opgesteld door de groep
« Mens en Ruimte », is daaraan een afzonderlijk hoofdstuk gewijd dat we hieronder
fiagmenlair
overnemen.
De
nuchtere,
welenschajjpelijke,
«' akademische » toon
van het betoog kan de aanklacht die er in
vervat is, slechts verscherpen.
In de randgemeenten (...) trachten de
diverse partijen de inwijkelingen ter
•wille te zijn, omdat hun groot aantal !JIJ
verkiezingen niet te )n(lerschatten is.
Men stelt veelal vast dat de minderheidspartij haar invloed tracht te vergroten
door de revendicaties van de inwijkelingen te steunen en zelfs uit te lokken.
Op haar beui"t zal de meerderheidspartij,

bekommerd om de versteviging van haar
pozitie, geneigd zijn maatregelen te treffen ten gunste van de inwijkelingen om
op die manier hun stemmen te werven.
Er werd vastgesteld dat de gemeentebesturen in de meeste randgemeenten
momenteel in handen zijn van C.V.P. of
gemeentelijke partijen (meestal katholiek
georiënteerd), terwijl B.S.P. en P.V.V,
overwegend tot de oppositie behoren.
Behalve in de noordelijke en zuidelijke
industriële zone, bestaan de kiezers van
de B.S.P, vooral ook uit bedienden en
ambtenaren, emigranten uit de Brusselse
agglomeratie, die zelf reeds een stijging
op de sociale ladder doorgemaakt hebben.
Deze bevolkingscategorie heeft in het
algemeen dank zij taalkundige acculturatie en \erfransHig - meestal gespreid
over \erscliillende generaties
deze
sociale opgang bereikt. Zij vieest nu dat
de uitbreiding van het belanf» van het
Nederlands, dat voor haar een vreemde
taal geworden is, haar op dezellde manier
promotiekansen zal onthouden als dit
gebeurd is bij de eerste Vlaamse inwijkelingen, die het Frans niet machtig waren
en hierdoor geremd werden in hun
sociale opgang. Verder zij er nog op
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LILAR S T A F H O U D E R

Anno 1964, in de maand
juni, is het nog mogelijk geweest dat in de Vlaamse stad
Antwerpen de aartsfranskiljonse blauwselvent Lilar tot
stafhouder aan de Balie werd
gekozen.
Hoe dat in Godsnaam mogelijk is geweest ?
Ten eerste door een franskiljons handigheidje bij het
vaststellen van de datum voor
de verkiezingen van de stafhouder.
Ten tweede door 'n afgemene
mobilisatie van alle franskiljonse advokaten uit Antwerpen, inbegrepen de lijders

gewezen dat een zekere Waalse inwijking
aan de gang is, die meer socialistisch
georiënteerd blijkt te zijn. Daar de B.S.P.
daarenboven in de betrokken gemeenten
meestal een minderheidspartij is, heeft
zij er alle belang bij politieke steun te
verwerven van de overwegend fransspre
kende inwijkelingen om aan politieke
macht te winnen. (...)
De liberale partijen staan in de randgemeenten evenzeer in een minderheidspositie als de B.S.P. en voelen, nog meer
dan de socialisten, de behoefte stemmen
te winnen bij de inwijkelingen.
Daarenboven blijken zij reeds traditioneel meer te recruteren bij de autochtone
- eerder franssprekend gerichte - bourgeoisie der randgemeenten. Opvallend is
wel dat de P.V.V. relatief sterk is in de
oostelijke en zuidelijke groepen, de meest
recente residentiële uitlopers van Brussel,
en er de tweetaligheid propageert; ook
in Overijse en Hoeilaart is de P.V.V. traditioneel vrij belangrijk. In de noordelijke en westelijke groepen daarentegen
zijn ëe liberalen minder of zwak vertegenwoordigd.
Verwacht mag worden dat zij hier bij
de volgende gemeenteverkiezingen zullen
opkomen met tweetalige of franstalige
lijsten en hun kiespropaganda hoofdzakelijk zullen toespitsen op het verkrijgen van een tweetalig regime voor de
gemeente. (...) In het algemeen wordt
\astgesteld dat de P.V.V. de meest intense
propaganda voor tweetaligheid voert,
ook in gemeenten waar de inwijking nog
vrij beperkt is (bv. Vilvoorde) en op die
manier de stemmen poogt te winnen,
zowel bij de autochtone burgerij als bij
de nieuwe immigranten.

aan het pootje en aan het
h a r t en de stokouden die
per taxi werden afgehaald.
Ten derde — en dat is zéér
spijtig — door het absenteisme van enkele Vlaamsgezinde advokaten.
Zo zit de Antwerpse Balie
voor twee jaar opgeschept
met een franskiljons politiek
kreatuur. En d^t op het ogenblik dat de funktie van stafhouder, omwille van de op til
zijnde gerechtelijke hervormingen, van méér belang is
dan ooit!
Er zijn er daar te Antwerpen enkelen die alle redenen
hebben om zich rouwmoedig
op de borst te kloppen...

De belangrijkste partij in de randgemeenten, volgens de uitslagen van de
gemeentelijke verkiezingen van 1958, is de
C.V.P. die een meerderheid heeft in de
meeste randgemeenten (...). Daar zij er
natuurlijkerwijze op gesteld is die meerderheid te behouden, tracht zij ook bij
de inwijkelingen stemmen te winnen.
Daar de nederlandssprekende inwijkelingen in de noordelijke en westelijke
streken relatief talrijker zijn, neemt zij
er een vrij vlaamsgezind standpunt in en
ijvert m de meeste gemeenten voor een
status-quo op taalgebied, In de oostelijke
en zuidelijke groepen daarentegen, waar
de Waalse en Brusselse inwijking zeer
belangrijk is, speelt de C.V.P. in bepaalde
gemeenten een intense verfransende rol.
Dit is - wij herhalen : in de passieloze en
zeer voorzichtige taal van de door de Kultuurraad voor Vlaanderen uitgegeven studie
een overzicht van de rol der gemeentepolitiek bij de verfransing van VlaamsBrabant. Uit dit overzicht blijkt' duidehjk
dat platte eleklorale berekening en dorpspolitiek opportunisme bij de plaatselijke
kleurpolitieke potentaatjes aktieve element
ten van verfransing zijn in de meeste
gevallen.
Zo wordt hel misdadig werk der kleurpartijen op het nationale vlak en de geldhonger van de grondspekulanten en verkavelaars vooibereid, vergemakkelijkt
en
afgerond door dorpspolitiek geknoei Een
algemene lijn, gezonde principes en een
sociale houding ontbreken helemaal bif da
kleurpartijen. Zodat de plaatselijke willekeur en het dorpspolitiek gesjacher om wat
stemmen een integrerend bestanddeel kunnen worden van de franskiljonse koehandei
in Vlaams-Brabant.
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ding inleidde met een franstalige spreekbeurt.
Waarom ook ? Duits-Franse
tweetaligheid is te Brussel in
de mode. Zie maar naar Herr
Vize-Goeverneur Cappuyns.

FASCISTEN ?

Van den Boeynants is zeer
ongerust over de evolutie in
sommige Vlaahase en Waalse
ekstremistische kringen. Dat
ruikt naar de vooroorlogse
periode en naar het fascisme,
zegde hij onlangs te Antwerpen.
Hij heeft volkomen gelijk.
Zolang gangmakers van het
fascisme en het rechts ekstremisme van het soort Fitoor
Leemans in de poljtiek zitten,
is er reden tot ongerustheid.
De man zou kunnen recidiveren en dan zitten we met de
gebakken peren.
Waarop wacht Van den
Boeynants om Fitoor Leemans er uit te zetten ?

V.V.G,
Zopas werd een Vereniging
van Vlaams Gemeentepersoneel opgericht, met als doel
de bescherming van de kulturele en stoffelijke belangen
der leden op de gebieden die
niet door de sindikale aktie
worden bestreken.
De Vereniging zal voorts
ijveren voor een loyale toepassing der taalwetten en
voor het oprichten van taalkaders in de tweetalige gemeenten.
De Vereniging wordt voorgezeten door de heer M. Vanthournout,
Engelandstraat
420 te UkkeJ. Zij kan — vooral
In het Brusselse — een zeer
belangrijke en nuttige rol
spelen. We wensen haar alle
heiL

DEUTSCHLANDFUNK
Enkele
weken
geleden
brachten we het bericht dat
de Westduitse radiozender
< Deutschlandfunk » groeten
van Belgische soldaten in
Duitsland zou uitzenden. De
Nederlandstalige
soldaten
bleven echter uitgesloten van
deze Duitse « attentie ».
Wp vernamen thans, in
welke voorwaarden de eerste uitzending vanuit een
Belgisch militair hospitaal in
Duitsland geschiedde.
De techniekers van de
Deutschlandfunk gingen in
de verschillende ziekenzalen
van bed tot bed met de vraag
«Sprechen Sie Französisch ?».
De nederlandstaligen werd
brutaal de micro ,ontzegd.
Het ministerie van landsverdediging heeft wel dure
eden gezworen dat het voor
niets betrokken is bij deze
Duitse onbeschoftheid. Maar
P.W. Segers heeft toch niet
kunnen of willen beletten
dat generaal Crahay de eerste racistische radio-uitzen-

REFERENDUM
We willen nog even herinneren aan de opiniepeiling
die onlangs in de Antwerpse
katolieke instituten voor hoger onderwijs werd gehouden
en die een verrassende uitslag gaf ! 621 studenten namen er aan deel waarvan 398
jongens en 223 meisjes. De
vraag « voor welke partij zou
U stemmen als U vandaag
zou moeten ' kiezen » leverde
onderstaand resultaat op :
Geen antwoord: 32; C.V.P.: •
226 ; B.S.P. : 2 ; P.V.V. :. 55 ;
Volksunie : 244; Kommunisten : 0; Blanco : 62.
Hoewel aan een dergelijk
referendum vanzelfsprekend
geen overdreven belang mag
worden gehecht, kan het
toch een aanwijzing betekenen.

DE UZERTOREN
De oude IJzertoren was 50
m. hoog, de nieuwe zal 83 m.
hoog zijn. De oude toren
stond op 85 betonpalen van
10 meter, de nieuwe rust op
231 betonpalen van 19 meter.
De krypte van de oude toren was 2,5 m. hoog en had
een doorsnede van 28 m. de
krypte van de nieuwe is 4 m.
hoog en de doorsnede is 36 m.
Het boventerras was 4,20 m.
op 6,50 m. ; in de nieuwe toren zal het een oppervlakte
hebben van 6,50 ra. op 10,75
m.
De letters A.V.V.-V.V.K.
hadden in de vroegere toren
een hoogte van 1,70 m; nu
meten ze 2,40 m.
De vroegere lift ging 40 m.
hoog tot onder de klokkenkamer ; in de nieuwe zal de
lift 72 m. hoog stijgen tot in
de panoramazaal.
De oude toren kon men beklimmen langs 284 treden ;
in de nieuwe zullen 482 treden zijn.

M.P.W.-GESTOOK
De M.P.W. heeft maar weer
eens een motie gepubliceerd
waarin stelling wordt genomen tegen de verwezenlijking
van een Vlaams levensbelang:
de bekrachtiging van het
Schelde - Rijnverdrag.
De

I

III

Waï
sommige
naïeve
M.P.W. eist dat de hele kwesniet
zal
tie van de Schelde-Rijnver- Vlaamilgezinden
binding opnieuw zou gesteld weerhouden, verder luidop te
worden in het licht van de dagdromen over een « Waalsonvermijdelijke
«waarbor- Vlaams bondgenootschap ».
Alsof ons federalisme iets
gen > aan de Walen.
anders
zou zijn dan «los van
Nochtans werden de Waal»
se belangen angstvallig ont- de Walen »\
zien en is het Schelde-Rijnverdrag slechts tot stand gekomen nadat aan Wallonië
een hele reeks « waarborgen » STEM C.V.P.
en voordelen werden vertrekt.
/)p de modellijst voor de
Dat is blijkbaar nog niet vol- ^ 41 van de Brusselse C.V.P.
doende voor de M.P.W.-heren! bï] de gemeenteraadsverkieNa de kampanje tegen Sid- zingen staan er tussen de
mar volgt nu een kampanje eerste tien kandidaten slechts
tegen het Schelde-Rijnver- twee Vlamingen.
Kopman van deze modeldrag.

BLAUWE
AFVALBAK
Op ons leerplan-geschiedenis van poëzis
stond « Geschiedenis van de Hedendaagse
tijden ». Het begon in 1789 : Franse revolutie,
begin van een tijdperk waarin in naam van de
vrljheidsbeginselen van het individu en van
de volkeren tronen en staatsgrenzen door elkaar werden gegooid. Tussen de 19-eeu\vse
liberale vrijheidsstrijders had onze leraar een
grote boon voor de Italiaanse nationalist
Silvio Pellico. Vooraan in de strijd tegen de
Oostenrijkse overheersing
in de huidige
Noord-Italiaanse gebieden, kreeg hij als tarief de doodstraf, omgezet in levenslang en
zat hii tien jaar uit. «Tien jaar in de Belgische
kerker», schreef Borms een boek over zijn aanbotsen als aktivist tegen het Belgisch repressieapparaat. « Mie prigioni » (mijn gevangenissen)
was het literair meesterwerk van Pellico, dat
in de Oostenrijkse gevangenis ontstond.
In die collegetijd kregen we in antiklerikale
buien, om (natuurlijk) niet verdiende straffen,
regelmatig « liberale > bevliegingen. Die duurden echter nooit lang, we volgden al voldoende
de Belgische politiek en waren te flamingant
om in het liberale partijtje anno 1954 nog een
spoor terug te vinden van het « Vlaams ende
geus » van de liberale flaminganten uit de 19e
eeuw.
« Vlaams ende geus » was indertijd een eretitel van mensen die dierven optornen tegen de
verfransende en paternalistische machten van
de Belgische conservatieve staat, vanuit de
liberale beginselen dat elke persoon en elk volk
recht op vrije ontplooiing heeft, al moest dit
gaan met revolutionaire middelen. Nooit hebben de Vlaamse liberalen in hun partij die
beginselen konsekwent durven doorzetten,
enkele randgevallen niet te na gesproken.
Meer en meer werd de liberale partij de
\oorspits van het Belgisch nationalisme. Het
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Nadat de P.V.V.-ers heel Vlaams-Crahant wilden verfransen, zijn ze alvaü oofc reeds aan de
kast begonnen...

lijst Is C.V.P.-voorzitter VaS
den Boeynants zélf. Zijn ver-*
antwoordelijkheid bij dezei
brutale achteruitstelling van
de Brusselse Vlamingen is dua
wel zeer direkt.
En zo'n Beulemans is voor^
zitter van de partij die 72 %1
Vlaamse kiezers t e l t !
Waarom echter zouden ÓÉ
brave
Vlaamse
C.V.P.-era
geen vrede nemen met me-i
neer Beulemans, n a d a t z l |
zich Jarenlang hebben laten
leiden door de Gentse frans-*
kil jon Lefèvre.
Zonder verfranste voogden
kunnen de Vlaamse C.V.P.-ers
het blijkbaar niet stellen l

is dan ook niet te verwonderen dat een grote
groep Vlaamse liberalen uit tegenreaktie m het
aktivisme terecht kwam. « Voor vrede en Vrij
Vlaanderen » was de titel van een reeks brochures, uitgegeven door de aktivistische groep
van de Liberale Volkspartij in de jaren 191418, waar als namen een Lode Baekelmans, mej.
Verhulst, volksvertegenwoordiger Augusteyns
op terug te vinden zijn.
Was het vanuit een soort heimwee naar de
beginselen of een stille bewondering voor wie
harder had durven zijn, dat het liberale blad
« Het Laatste Nieuws » na de eerste wereldoorlog vooraan stond in de amnestiekampagne?
« Na tien jaar... nog steeds geen amnestie » is
de scherpe aanklacht van dit blad. Het gaat
verder : « En dan zijn er liberalen, die tot zelfs
de benaming van hun partij verloochenen, om
zich in deze aangelegenheid toch maar niet...
vrijzinnig en « liberaal » te moeten gedragen.
Waren de Vlaamse politieke veroordeelden
(Chinezen, er ware al lang amnestie gekomen >.
(Laatste Nieuws 11/11/1928).
Zulk zelfstandig denken tegen de leiding van
de partij in, is sinds lang verleden tijd geworden bij de « vrijdenkers «.
Klein grut als een Lahaye, Louis DHaescleer
en Grootjans zijn in Vlaanderen de hindernisopruimers naar het ministerschap voor verstokte franskiljons als een Merchiers, Lilar,
Gillon.
Handlangers van een Waals-Birusselse partijleiding die als « doktrine » heeft, terug een
grote partij te worden door de afvalbak te
worden van alle fransdolle unitaire en reaktionaire krachten. Sterfput voor alle eei'lijke
flaminganten, die zouden menei) in zulke
partij iets te kunnen doen om in Vlaanderen
dat mooie beginsel van het zelfbeschikkingsrecht te helpen verwezenlijken.
De ware geest van de PLP (PVV) leeft
in de officieuze « moniteur > van deze partij,
de Brusselse « Pourquoi Pas ? ». Week na week
wordt een of andere PVV-grootheid voor het
voetlicht gebracht.
« Stemmen krijgen in de twee talen » is de
titel van een vraaggesprek met de liberale
voorman Courtin uit Ronse, die met een programma « PLP-RenaiK bitingue » alle oostvlaamse franskiljons « de chaque opinion philosophique » achter de PVV wil krijgen.
Haar jacobijns blauw bergt de PVV daar
graag voor op. Katolieke poujadisten als baar
nieuwbakken senator Moreau de Melen, Sneyers
d'Attenhoven, De Buck van Overstraeten,
baron Poswick, zorgen samen met de oude
baron Kronacker de Tirlemont voor het enige
blauw in de PVV, het nobiljonsblauw.
Aan deze verzameling van superkapitalisten en aartsfranskiljons heeft partijvoorzitter
schoenmagnaat 'Van .\udenhove zich zeer
gemakkelijk aangepast. « Tweetaligheid voor
Vlaams-Brabant » was zijn play-boy-formulering voor de verdere verfransing van VlaamsBrabant, met de dreigende vinger in de richting van wie niet akkoord zou zijn : « ...en tot
degenen die zouden willen oplossingen aanwenden als federalisme, separatisme, zeg ^k dat
er voor zulke « ekstremisten » geen plaats is
in onze rangen » werd door de TV zijn houding
tegen het Vlaams probleem in België.
Deze leugenachtige begripsverwarring wordt
bijvoorbeeld voor plaatselijk Liers gebruik aangepast in het weekblaadje van de « Vlaamse
liberaal » Van der Poorten, in een brandartikel
tegen de Volksunie, waarin het dan wordt :
« De politiek van de Volksunie is gericht op
federalisme, dat in werkelijkheid een separatisme is ; een scheiding van België in Vlaanderen
en Wallonië, waarbij ons land feitelijk zou
ophouden te bestaan ».
Dergelijke nonsens in « de Lierenaar » was
de onmiddellijke aanleiding om die liberale
afvalbak te openen en verder te vullen met
dit soort « Vlaamsgezinden ».
Waller L>i- ten.
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l a e e n v r o e g e r e K J d r a g e , K a n a d e n d over He oorzalPen v a n Ket geKreK
ftan poUtieke belangstelling e n demolcratisch b e w u s t z i j n bij d e m a n in
S e straaï scKreven w e : « H e t officiële socialisme in België heeft

het

Ife'cKfe socialisme v e r l o o c h e n d , dat d e volledige ontplooiing v a n de m e n BelijKe p e r s o o n huldigt. D e g e h a t e liberale leuze « H o u d t gij ze a r m ,
w i ] h o u d e n ze d o m », heeft m e n . v e r v a n g e n d o o r « geef ze een beefSïeaclc, d a t ze zwijgen » en later « Geef ze een frank per u u r meer, d a n
blijven ze braaf en wij d e b a a s ». D e bevrijding uit d e geestelijke verl a m m i n g , d o o r M a r x gepredikt, w e r d

over b o o r d

gegooid

zodra

brieventassen gevuld waren en de dikke prebenden bemachtigd.
m o e t h e t de arbeiders niet te moeilijk m a k e n .

de
Men

D e partij d e n k t voor

h e n . Liever d a n het vulgaire spel v a n het officiële socialisme te o n t m a s Eeren, is de k r i s t e n - d e m o k r a t i e a a n de verleiding b e z w e k e n o m
o p b o d te d o e n tegen h a a r tegenstrever.

aan

O m snel vat o p d e m a s s a te

krijgen, heeft zich d a a r d o o r v a n de b r o n n e n verwijderd en een v e r k a p t
m a t e r i a l i s m e o p praktisch vlak g a a n huldigen m e t a a n t a s t i n g v a n de
persoonlijke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d en uitschakelen v a n 't vrij initiatief ».

KRONIEK
DER LOON- EN
WEOOETREKKENDEN

We waren verrast, deze stelling nu
uit onverdachte bron bevestigd te
zien. I n «Socialistische Standpunten»
h a n g t Jos Wljnlnckx (de man die het
samenstellen van de Nationale jeugdr a a d saboteert door zijn onzinnige
eis, m de Vlaamse vleugel de pariteit
te bewerkstellingen tussen katolieken
en niet-katolieken), rond een enquête
over kulturele werking bij de socialisten een schrijnend beeld op wat er
geworden is van het geestelijk peil en
de geestelijke kracht van een ideologie die men heeft verlaagd tot een
strijd voor de frank per uur.
VERLAMMING
«Onze jeugdbewegingen geraken
niet los uit het dilettantisme. Ze slagen er niet in zeer brede lagen jongens en meisjes, jonge mannen en
vrouwen aan te trekken wegens gebrek aan kaders, programma's en
zeer dikwijls aan stijl. Een socialistisch net van jeugdklubhuizen heeft
geen kans op slagen wegens gebrek
a a n kaders en vooral aan uithoudingsvermogen. Onze Centrale van
Arbeidersopvoeding is geen bezielend,
stimulerend en scheppend orgaan
meer Ze bereikt de massa niet en beperkt zich tot het samenbrengen van
een klein aantal ambtenaren, politici, kandidaat-politici en funktionarissen. De arbeider en de bediende
blijven er buiten. Van de algehele
knsis in de volksopvoeding worden
onze organisaties het grootste slachtoffer. Onze jeugdbewegingen getuigen
van onbeschrijfelijke bloedarmoede.
Onze kinderbewegingen zijn wanordelijke zondagsscholen » En hij voegt
er aan toe, dat hij voor dat alles geen
oplossing op zak heeft.
GEMUILBANDE H O N D E N
In de lezersrubriek van «De Nieuwe»
4zen we zopas nog een gelijkaardige

klaeht van een K.WJB.-lelder : « Wij
zijn allen zo doordrongen van de
vanzelfsprekendheid van het sisteem
(het paternalisme van het sindikaat,
d a t het paternalisme van de liberale
patroon heeft vervangen) dat wij niet
verder durven denken. Daarbij speelt
de inwerking van het welvaartspeil.
We hebben het (materieel) goed.
Waarom moeten we nog vechten.
Sterker nog ! Arbeiders en bedienden
zijn gefascineerd door weelde en kom-

tisch niet meer bestaan De geestelijke waarden van* socialisme en kristen-demokratie, door edele figuren als
Vermeylen, Achilles Mussche, Emiel
Vandervelde, Priester Daens en Mgr.
Cardijn gepropageerd, hebben het
moeten afleggen tegen de eenzijdige
biefstukkenpolitiek van de Cool's en
de Major's. Men plukt er t h a n s de
bittere vi^uchten van. De gepatenteerde arbeidersleiders, die het sindikaal
paternalisme in de plaats hebben gezet van het paternalisme van de liberale patroon, hebben zelf wel een
grotere politieke macht veroverd,
doch de arbeider niet aktiever, kreatlever en rijper gemaakt. Integendeel,
ze zijn er doo^ h u n opbodpolitiek In
geslaagd hem zijn persoonlijke zeggingskracht te ontnemen en hem in
blinde onderworpenheid tot een willoos instrument van de machtspolitiek te maken
Leve de geestelijke
robotten ' Wie niet denkt en dus niet
kritikeert, moeten we niet van a n t -

BIJTEN NOCH BLAFFEN ^
Het ziet er vooralsnog niet uit, dat
aan dergelijke toestanden vlug een
einde zal komen. Zolang Jos Van Eynde cynisch-openhartig in de « Volksgazet » kan schrijven : « de arbeiders
moeten zich niet teveel met pohtiek
moeien. Het is veeleer een taak, weggelegd voor de socialistische leiders»;
zolang het A.C.W. de K.A.J. en
V.K.A.J. misbruikt niet alleen als presindikale, doch als parapartijpolitieke-formaties zal men blijvend doch
zonder kans op een oplossing kunnen
klagen over gemuilbande honden, die
niet alleen niet meer bijten, doch
zelfs h e t blaffen hebben verleerd.
ENKELE VRAGEN
Sommige arbeiders en bedienden
zullen bij lezing van dit artikel wellicht meewarig hun schouders ophalen en cjmisch opmerken : « Goedko-

HOUDT ZE MAAR DOM!
fort en zetten zich tot over de oren in
de schulden vooi de 3 V's : vrouw,
voituur, villa.^
Goed ! En d a n . . gemuilbande honden bijten niet en verleren zelfs het
blaffen ». En hij voegt er aan toe :
« Het is absoluut misdadig dat onze
mensen zo onverschillig staan tegenover die « vuile politiek ».
PLAT MATERIALISME
Deze twee uitspraken spreken voor
zichzelf. Ze tonen op scherpe wijze
aan, dat de opbodpolitiek rond louter
materiele belangen bij de meeste arbeiders en bedienden heeft geleid tot
het platse materialisme dat geen
plaats meer laat voor onbaatzuchtige,
kreatieve en (om een «versleten»
woord te gebruiken) idealistische inzet; tot een nieuw geestelijk en kultureel proletariaat waar persoonlijk
denken en persoonlijk initiatief prak-

woord dienen. Met brood en spelen pe kritiek, omdat ge zelf niet aan dé
brengen we het zaakje wel vooi me- schotel zit. Trouwens, kuituur inkaar en kunnen we intussen rustig teresseert ons niet, als we het maar
ons eigen gangetje gaan ! En dan goed hebben ».
maar klagen over bloedarmoedige
Wel, goed dan ! Aan hen, die die
jeugdorganisaties, gepensioneerde 1- bedenkingen maken en die beweren
Meistoeten en gemis aan kulturele dat alles voor mekaar is, als ze het
spankracht En dan liefst niet teveel maar goed hebben, willen we een
jonge afgestudeerden m de kaders op- paar zeer openhartige vraagjes stelnemen, want die doorzien te vlug len.
onzeScombme. En laat Julien Kuypers
Wat denken de arbeiders over een
dan maar schrijven : «Ik heb er op opbodpolitiek die na de lonen ook de
gewezen, dat wij niet genoeg beroep prijzen de lucht injaagt, zodat de lodoen op jonge afgestudeerden die nen wel stijgen doch de koopkracht
wellicht nog geen politieke ambities daalt ? Zodat onze afzetmogelijkhekoesteren, maar d i e \ n hun eigen vak den m het buitenland in het gedrang
bevoegd zijn en tot de ontplooiing komen ? Of denken ze : ik verdien
van onze beweging kunnen bijdragen 500 fr per week meer doch of mijn
op een passende plaats ». Laat Her- vrouw met dit hoger loon meer of
man Deleeck dan maar zeggen : «Het minder kan kopen, is haar zaak ! Wat
parlement is voor de kristelijke ar- denkt de bediende over de 20 000 fr
Ijeidersorganisaties veelal een middel die hij 15 jaar geleden op een spaarom «lastige » kaderelementen weg te boekje plaatste, doch waarmee hij
promoveren ».
(lees verder blz. 10)
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lit onze taal in het Frans werd opgenomen en er uitsluitend betrekking
heeft op het diamantvak.
Een derde historische terugblik en
deze keer in de archieven van de goede stad Amsterdam, daterende van
1686. Daarin is er sprake van een
zekere « Servaes van de Wielen, diamantsaeger ». De man moet zich destijds bekwaamd hebben in dit vak,
dat erin bestond door middel van een
strak gespannen ijzerdraad, welke
met diamantpoeder was ingestreken,
verduldig diamanten door te zagen.
Uit dit alles kan men afleiden dat
de verschiUende bewerkingen die
thans nog aan de diamanten gegeven worden, zij het met de meest moE r g e n s in d e w o o n k a m e r v a n een gezellig h u i s te Nijlen h e b b e n wij
derne middelen, bij de middeleeuwse
o n z e schoenzolen m o e t e n t o n e n e n de o m s l a g v a n o n z e b r o e k s p i j p e n bewoners van de Nederlanden, niet
onbekend waren en dat zij zelfs de
opengeplooid. Deze o p w i n d e n d e bezigheid, die d o e t d e n k e n a a n bezorg- grondslagen gelegd hebben van het
(door het
de h u i s m o e d e r s m e t h u n vrees v o o r vuile v o e t e n of die r u i k t n a a r snijden van diamanten
tegen elkaar wrijven van twee stes p e u r t o c h t e n v a n schoolmeesters-in-eksamentijd, w a s in werkelijkheid nen) het slijpen en vorm geven en
dat ook de uitvinding van diamantbedoeld als een p>oging o m een z o e k g e r a a k t e d i a m a n t t e r u g t e v i n d e n . molen en diamantschijf te zoeken is
W i j w a r e n juist te v o r e n i m m e r s in de slijperij geweest o m er foto's in onze gewesten. Alles bijeen kan
dus gezegd worden dat de diamantt e m a k e n en de v a a r d i g e d i a m a n t b e w e r k e r s a a n d e arbeid te zien. E n nijverheid in de Nederlanden zeer
, juist tijdens dit k o r t e bezoekje w a s een v a n die z a n d k o r r e l g r o t e dia- diepe wortels heeft en op een gezonde bazis berust wat betreft de bewerm a n t j e s verloren g e g a a n . E e n w a a r d e v o l verlies, e n een moeilijk zoe- king.
lken, w a n t deze ragfijne steentjes g e r a k e n s o m s o p de meest o n m o g e lijke wijze zoek in een h a a r d o s , i n h e t leder v a n een schoen, in vest-

DE GEHEIMZINNIGE W E G

z a k k e n of in plooien v a n k l e d i n g s s t u k k e n .

Maar hoe zit heel de d i a m a n t h a n del heden ten d-.ge In mekaar? Waar
begint het en waar eindigt het? Welke rol spelen de Vlaamse mensen,
betrokken in deze nijverheid waarmee — zoals de volksmond het zegt
— « geld als slijk verdiend wordt >?
Om antwoord te kunnen geven op
die vragen, zu'len wij om te beginnen zo goed als enigszins mogelijk
in deze ingewikkelde en dikwijls geheimzinnige handel, de weg trachten
te beschrijven die de diamant volgt
van bij zijn vindplaats tot aan de
uiteindelijke koper.

Hogerbeschreven avontuur overkwam ons zoals gezegd te Nijlen. Dit
,nu, is geen wonder als men bedenkt
dat juist Nijlen een van de grote
centra is van de Kempische diamantnijverheid. Velen in Vlaanderen zuUen bij liet lezen van deze
zinnen wellicht verwonderd de wenkbrouwen optrekken, want het is inderdaad weinig geweten dat buiten
Antwerpen, er in Vlaanderen een
diamantnijverheid bestaat en dat
Vlaanderen in het algemeen een
grote rol heeft gespeeld in deze wel
zeer eigenaardige en soms geheimzinnig aandoende handel.
UITVINDING
VAN EEN BRUGGELING
Er wordt inderdaad vrij algemeen
aangenomen dat het slijpen van ruwe diamanten (waarover we dadelijk meer vertellen) werd uitgevonden door de Bruggeling Lodewijk
van Berkem in 1466. In een werkje,
verschenen in 1669 en geschreven
door Robert van Berkem (een nazaat van hogergenoemde Lodewijk)
wordt deze uitzinding nader toegelicht : < Lodewijk van Berkem, een
mijner voorvaderen heeft in 1466 het
teerst de uitvinding gedaan diamantstenen te slijpen met het poeder van
diamant zelve. Vroeger gebruikte
men de stenen zoals men deze in I n dié vond. Hij plaatste twee diamanten in cement en n a deze tegen elkaar gewreven te hebben zag hij
klaarblijkelijk met de hulp van het
poeder dat zich hiervan verwijderde
en door middel van een molen en
enkele IJzeren wielen die hij uitvond.

dat hij er zou in slagen de stenen
perfekt te polijsten en zelfs ze te
slijpen op de wijze die hij wilde. Karel, hertog van Burgondië geworden,
gaf hem drie grote diamantstenen
om ze voordelig, en volgens zijn h a n digheid te slijpen. Weldra waren ze
door hem geslepen, de ene dik, de a n dere vlak en de derde in driehoekvorm. Hierin gelukte hi] zo wel dat
de hertog, vol bewondering voor deze
verrassende uitvinding, hem 3000 dukaten als beloning schonk >. Er wordt
verder nog verhaald hoe de hertog
één van de stenen ten geschenke gaf
aan Paus Sixtus IV, een andere aan
Lodewijk XI en de derde voor zichzelf
behield Het was deze steen die hij
trouwens voortdurend aan de vinger
hield en die hij ook droeg toen hij
in 1477 zo ongelukkig de dood vond
in de slag bij Nancy.

De meeste diamanten worden gevonden in Afrika en dan nog wel in
Zuid-Afrika. Hier heeft de « De Beera
Company » een groot aantal mijnen
in handen en kontroleert zij ook de
verdeling van de voortbrengst der
andere mijnen
Hetzelfde gebeurt
trouwens met de diamanten afkom-*
stig van vindplaatsen in verschillende Afrikaanse gebieden en zelfs met}
de diamanten die achter het ijzeren
gordijn (meestal Siberië) vandaan
komen. Een familie-maatschappij in
Londen, de Diamond Trading Com-i
pany verdeelt de diiumanten op d^
Londense beurs die trouwens de enige werkelijke diamantbeurs ter w e reld is. De ruwe diamanten, in vaktaal het « ruw », worden hier in « d o zen» gedaan, die allerlei soorten k u n nen bevatten en die een waarde k u n nen hebben van 5 tot 40 miljoen
frank, en zelfs meer. Slechts enkele
uitgezochte < fabrikanten > te A n t werpen i^unnen in het bezit geraken
van dergelijke « dozen >. Wij zetten
het woord fabrikanten met opzet
tussen aanhalingstekens, omdat h e t
hier in werkelijkheid niet om de
juiste term gaat vermits deze m e n sen — die de zogenaamde ruwburelen — bezitten, niet zelf de d i a m a n ten bewerken De < dozen > worden
namelijk ofwel door hen verder verkocht, soms zelfs ongeopend en m e t
een winst van 12 t. h , ofwel verder
gegeven aan tussenpersonen die de
doos op hun beurt weer verdelen in
verschillende porties Alles bijeen
draait hee] deze verdeling in een
kring van 3500 mensen die het voorrecht hebben lid te mogen zijn van
de Antwern'^e diamantklub een kring
waarin men zeer moeilijk blnnengeraakt üiteindlijk worden de d i a m a n ten via de zogeheten «entrepreneurs*
— dit zijn een soort bedriifsleiders
tussen de bazen en het werkvolk l ö
— bij de slijpers srebracht. die dÖ
stenen bewerken en ze na afloop
weer inleveren. Deze bewerkte dia*

« KUIEVEN »
EEN W O O R D IN LEEN
Een tweede bhk in de historie toont
aan dat ook het klieven van diamanten moet ontstaan zijn of althans
voor het eerst in de beschaafde wereld moet beoefend zijn in de Lage
Landen bij de zee, vermits Tavernier
in zijn boek « Voyage en Turquie, en
Perse et aux Indes > (1679) schrijft :
« Hs se mettent è. la cliver, c'est-ö,dire - la fendre >. Zij zetten zich om
hem te klieven, 't is te zeggen, om
hem te splijten. De schrijver had het
hier over diamanten en hij gebruikte
het werkwoord < cliver > dat vroeger
niet in het Frans bekend was m a a r
d a t afgeleid werd van het Nederlandse woord < klieven > een term dig

Dit is Berlaar, zoals Nijlen en Grobbendonk een van de s^ote diamantslijperscentra
van de Antwerpse Kempen Het voor de leek wel zeer zonderlinge voorwerp dat
afgebeeld staat bij de titel is de oude «c dop » of « soudure » die thans in onbruik
geraakt omdat in de moderne doppen, de diamanten met een enkele beweging
kunnen vastgezet worden of versteld, waar vroeger de steentjes dienden vast^
sesoldeerd.
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toen een groot gedeelte van de voordien zo bekende Amsterdamse dia-!
mantindustrie zich naar de Schelde-*
stad verplaatste.
Ook terwille van de lage lonen l a
de Kempen, kwam de diamantnijverheid in de jaren rond de eeuwwisseling zich stilaan in dit gebied uitbreiden.
Op dit ogenblik zijn er in de Kempen nog steeds drie grote centra :
Nijlen, Beriaar en Grobbendonk meti
hun omliggende gemeenten, alles bijeen 76 gemeenten, waar totaal 7.915
diamantbewerkers (ot 62,6 t. h. van
het rijk) werkzaam zijn Van deze
nagenoeg achtduizend mensen zijn
er 77 t. h woonachtig In 18 gemeen-<
ten, te vinden in de vierhoek Herentals - Westerlo - Heist-op-den-Berg,

m a n t — In vaktaal het « geslepen >
genoemd — gaat weer naar dezelfde
mensen die € het ruw > verdeeld hebben. De uiteindelijke afzet gaat —>
voor zover dit te kontroleren Is —
voor 70 t. h. naar de Verenigde Staten, waar er een overweldigende
vraag naar diamant is en waar één
op vier personen diamant draagt.
Natuurlijk worden er ook veel diamanten gekocht als veilige belegging,
yooral dan voor < zwart > geld.
VAN KLOVERS EN Z A G E R S
Om een overzicht te kunnen geven
van de diamantnijverheid in de K e m pen moet men vooraf op de hoogte
zijn van hetgeen de eigenlijke b e werking van de ruwe diamant i n houdt. Daar is vooreerst het klieven.
Zoals men weet ontstaat diamant
eigenlijk uit koolstof, dat door een
enorme drukking gedurende duizenden jaren omgevormd wordt t o t
kristallen. Net als bij hout zit er in
de diamant ook een groei draad, in
yaktermen « was * genoemd.
Door deze draad is h e t mogelijk
»— nadat vooraf een kerf aangebracht
is — de diamant in 2 of meer verschillende stukken t e klieven. Dit
werk gebeurt om onzuivere en troebele delen van de steen weg te nemen of
om modellen wier bewerking In hun
geheel t e schadelijk zou zijn, meer
renderend te maken. Het klieven is
een specialiteit die slechts door weinig mensen gekend Is en in de
Kempen praktisch niet beoefend
wordt. Dit is trouwens ook in nagenoeg dezelfde mate het geval met het
zagen Dit gebeurt met ragfijne zaagschijven die een snijvlak v a n diamantpoeder hebben. De zagen waar-

Lier.

Vergelijken we de Kempische- bij
de rest van de diamantbewerkers die
een totaal uitmaken van 12.546
(waarvan 93,6 t h. woonachtig in d e
provincie Antwerpen) dan valt h e t
op hoe de meesten dus gevestigd zijn
in het gebied waarvan sprake Nader
bekeken zijn er nog enkele verschillen waar te nemen : het Kempisch.
De door sniiders rondgemaakte diamanten worden in kruisvorm geslepen : er centrum heeft een jongere leeftijdsstruktuur dan het Antwerpse en hef
komen twee keer acht vlakken aan. De bewerking gebeurt op déze machine halfheeft een andere specialiteit. Waar e r
automatisch : wanneer het vlak eraan geslepen is gaat er een lichtje aan het
fantasie-werk
branden. De slijper houdt de dop met de steen die in de kop gevat is, in de te Antwerpen meer
verricht wordt en er ook grotere
linkerhand, in de rechterhand heeft hij een vergrootglas waariftee regelmatig de
stenen geslepen worden, beperkt men
Etand' van zaken nagegaan wordt.
zich in de Kempen hoofdzakelijk to*
kleine diamant die in achtkant (me*
rijkste van de diamantbewerking : dat meestal door vrouwen gedaan een tafel — of bovenkant — en zes-»
het slijpen van de stenen. Hiermee werd).
tien vlakjes) geslepen wordt of t o *
Tegenwoordig is h e t verstellen briljant verwerkt (een briljant heef*
wordt beoogd aan de steen een a a n tal vlakken te geven waardoor de bijna in onbruik geraakt en doet de 57 vlakjes) Daarenboven zijn er i n
grondstof helemaal bloot komt te slijper zelf dit werkje zonder veel de Kempen nagenoeg geen diamantliggen en zijn schitterende glans, moeite waar h e t vroeger veel meer zagers, maar wel snijders en slijpers.
Zo bijvoorbeeld zijn er in de Kempen
weerkaatst door de simetrische vlak- tijd vergde.
99 t. h. slijpers en snijders, terwijl
er te Antwerpen slechts 82,9 t h. t e rug t e brengen zijn in deze kategorie Een ander aspekt van de zaak 13
wel dat in de Kempen het diamantslijpen in grote lijnen een soort f a miliebedrijf gebleven is dat deels zelfri*4>|t40'ï' « t '*ttr^^
standig beoefend wordt terwijl t e
Antwerpen meer in fabrleksverband
gewerkt wordt. De gevolgen zlln duidelijk. Zij worden weergegeven door
de lonen die in de Kempen merkelijk lager liggen dan in het Antwerpse

STEENTJES MAKEN WEL I N WEE
IN ACHTERUITGESTEtD GEBIED
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van sommigen zo dun zijn dat men Jes helemaal t o t uiting komt. Dit
er 25 op elkaar moet leggen wil men slijpen geschiedt op een ronddraaide dikte van een millimeter bereiken ende schijf, versterkt met diamant— worden vervaardigd u i t fosfoor- poeder, waarop de slijper de steen
brons dat zeer poreus is zodat het polijst en schuurt De steen wordt
gemakkehjk h e t diamantpoeder — gevat In een « dop », een werktuig
dat er. vermengd met olie, wordt op- waarvan de kop veel gelijkenis vergestreken —r kan opnempn. Hoofd- toont met de houder van een öoor.
zakelijk wordt de diamant gezaagd Immers, de steen wordt hier op nageom redenen zoals hierboven bij h e t noeg dezelfde wijze vastgezet Vroeger gebeurde dit vastzetten niet a u klieven, opgegeven.
Echter kan men bij het zagen ook tomatisch zoals teerenwoordig, maar
andere dan de wasrichtingen nemen wel door middel van soldeersel Men
en hoeft men dus niet altijd reke- gebruikte de * soudure >> zoals die boning te houden met de groeidraad venaan onze reportage 's afgebeeld
De diamant moest, telkens men aan
van de steen.
Uiteindelijk is het werk van de za- een ander vlak beenn versteld worger niet zo moeilijk en kan de a r - den door de verstelsters (een werkje
beider zelfs een twintigtal machines
onder zijn hoede nemen, h e t voorbereidend werk dat meestal door de
patroon of de « tekenaar > wordt
uitgevoerd, is hier van het meeste
belang.
VAN SNIJDERS EN SLIJPERS
Hebben de twee hogerbeschreven
bewerkingen betrekking op het «verdelen» van de diamant de twee hiernavolgende slaan op de eigenlijke
afwerking. Daar Is vooreerst het snijden waarbij men beoogt de eerste bazis te geven aan de ruwe diam^-^t,
bazis die 'ate dienen moet voor het
shjpen
Het snilden gebeurt m e t
itwee diamanten
• de ene bevindt
zich In de machine die hem een
ronddraaiende bewegins: geeft de
itweede wordt door de bewerker (rondist genoemd) in de hand gehouden
door middel van de snijstok Duidelijk wordt hier bewezen dat diamant
zich uitsluitend door zichzelf kan laden bewerken immers worden beide
diamanten gesneden en rond g e m a a k t door de wriiving tegen e l k a a r aan.

Op het snijden volgt he$ )>elang-

Er wordt in de Kempen dan ook
veelvuldig gesproken over een teloorgang van de stiel, er wordt geklaagd
IN DE KEMPEN
en er wordt gewroet, soms teger de
Zoals wij aan het begin van deze dood op Waar ligt de oorzaak wat
reportage reeds zegden, zijn er In kan er gedaan worden om de diaVlaanderen (er worden in België ver- mantnijverheid die gedurende vele
der geen diamanten bewerkt) twee laren een rijke broodwinnins verzekerde in een gewest d a t als arm
grote centra voor h e t slijpen van
betiteld
werd, t e redden ? Dat hopen
diamant : Antwernen en de Antwerpwij
volgende
week duidelijk naar vose Kempen
ren te brengen in een bijdrage waarBij kleine diamant zoals die in de in wij de meningen naar voren brenKempen bewerkt wordt, is het loon- gen van verschillende kategorien
peil van zeer groot belang omdat de mensen die hetrokken rijn bij d e
lonen voornamelijk bepalend zijn verwerking en verhandeling van «het
voor de kostprijs Dat was trouwens steentje».
de oorzaak van de wederopb'oei der
Staf de Lie.
Antwerpse diamantnijverheid in 1870
DIAMANTNIJVERHEID

Binnenzicht in een « fabriek » zoals men de diamantslijperïjen in de Kempen noemt. Meestal is een dergelijke slijperij eigendoM
van een diamantslijper en komen anderen uit de buurt of soms uit andere dorpen, er een molen huren om er hun stenen te slijpen.
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Verleden week werd in de Kamer de versmelting van
•ommige gemeenten behandeld. Onze volksvertegenwoordiger mr D Deconinck had te dier gelegenheid
een amendement ingediend dat hij ook kwam verdedigen voor de vergadering.
De oplossing die door onze woordvoerder werd voorgesteld inzake de samensmeltingen, is een logische en
eenvoudige nieuwigheid (althans in België) die van
sard is om gans het probleem der samensmeltingen
te ontdoen van de gevoelsbeladen aspekten en die een
oplossing brengt voor een schijnbare onmogelijkheid :
Toldoen aan de dringende behoefte tot bestuurlijke
samenballing zónder afbreuk te doen aan het normaal en gewettigd verlangen naar een vorm van autonomie voor de kleine gemeenschappen.

OpqetJohl floor de inftverpsf hnvenuübreiding . hel haventje van Tierendiecht Maar niel nlleen wat
schoon c/l joLIUüie veidivijnl , oul^ de lute beioegulieia uan zes PolUenjenieenlen Was dat nodig .'

OPSLORPING?
Uit de tekst van het amendement
lichten wij het volgende :
«De koning wordt gemachtigd een
floor het kiezerskorps gekozen wijkï a a d en een wijkbestuurskollege te
yoorzien voor de gemeenten die bij
deze wet worden samengevoegd ».
< De organische inrichting en werking van deze wijkorganen worden
geregeld door de koning naar het
TOorbeeld van de bestaande gemeenteraden en kolleges van burgemeester
en schepenen ».
«De wijkraden en wijkbestuurskolleges beschikken binnen hun gebied
over een algemene adviserende bevoegdheid inzake de belangen van
hun wijk en tevens over een beslissingsbevoegdheid met de overeenstemmende kredieten op de begroting der gemeenten die hun worden
toegewezen door de bestendige deputatie, na het advies van de betrokken wijkraad en gemeenteraad te
hebben ingewonnen ».
« De beslissingen van de wijkraden
zijn onderworpen aan de goedkeuring
van het kollege van burgemeester en
schepenen der gemeente. De gemeente is in rechte verantwoordelijk voor
haar wijkorganen en blijft eigenares
der ter beschikking gestelde middelen. De wijkoverheden beschikken
over het personeel en de ambtsgebouwen welke de gemeente hun toewijst binnen het raam van hun bevoegdheden ».
« De hoedanigheid van wijkschepen
Is onverenigbaar met die van raadslid of schepen van de gemeente ».
« De koning kan steeds de grenzen
der wijken ener gemeente wijzigen
n a het advies van de bestendige deputatie, de betrokken gemeente en de
reeds bestaande wijken te hebben in
gewonnen J>.
In zijn toelichting en in volgende
artikels van het amendement verklaarde mr Deconinck dat de voorgestelde regeling o.m. toepasselijk
zou zijn op de bij Brussel aangehechte gemeenten (Laken, Neder-overHeembeek, Haren) en voor enkele
stadsafdelingen (Brussel binnen de
Kleine Ring, Leopoldswijk, Jubelpark,
Terkamerenbos, Louizalaan,
Antwerpsesteenweg, Havengebied).

Ook te Antwerpen (met de aangehechte Poldergemeenten) zou de
formule grote diensten kunnen bewijzen. Ze zou uitgebreid dienen te
worden tot alle gemeente waar het
probleem zich stelt.
Uit de « Verantwoording » van het
amendement citeren wij :
« Het is te betreuren dat de regering de eerste reeks van samenvoeging van gemeenten niet heeft te
baat genomen om in de opgeslorpte
gemeenten een stelsel van verkozen
wijkraden en wijkbestuurskoUeges te
laten bestaan met adviserende bevoegdheid en beperkte beslissingsbevoegdheid, met inbegrip van zekere
kredieten hun toegekend op de gemeentebegroting door de bestendige
deputatie nadat deze het advies van
wijkraad en gemeenteraad heeft ingewonnen ».

«Deze formule zou heel wat psychologische weerstand opheffen, zekere lokale behoeften van de opgeslorpte gemeenten beter helpen tegemoetkomen en uitdrukking verlenen
aan bepaalde lokale noden en verhoudingen die in groter verband gemakkelijk worden over het hoofd gezien ».
« Deze wijkinstellingen zouden nog
meer hun nut bewijzen indien men
verder het aantal gemeenten wil
herleiden naar het voorbeeld van
Nederland waar er slechts een 800
gemeenten bestaan voor 12 miljoen
inwoners tgv 2 800 voor 9 miljoen in
België. In Nederland waar de versnippering nooit zo groot is geweest als
in België en waar men steeds meer
naar een rationeel bestuur heeft gestreefd dan in België wordt het idee
van de wijkraden zeer ter harte genomen ».
«In België echter blijft men in een
typisch-Latijnse houding volharden
om ex cathedra en door één enkele
pennetrek tientallen gemeenten zonder meer op te heffen ».

natuur-

« Het stelsel van verkozen wijkorganen met bepaalde middelen zoals
hier voorgestaan verschilt van de
vroegere secties van gemeenten die
thans niet meer bestaan sedert de
opheffing van art. 149 der gemeentewet door de eenheidswet Die vroegere zeldzame en zeer oude secties van
gemeenten bestonden in wijken van
gemeenten die zekere eigen bezittingen en lasten bezaten die slechts hun
eigen inwoners betroffen. Ze hadden
een eigen patrimonium en rechtspersoon doch wei'den bestuurd door de
aremejente »,
« Thans gaat tiet integendeel om de
wijken die wel eigen organen zouden
bezitten en over zekere kredieten beschikken onder goedkeuring van de
gemeente, doch zonder eigen rechtspersoon of patrimomium te bezitten.
De gemeente blijft in rechte de verantwoordelijke instantie voor de ter
beschikking gestelde diensten en
kredieten. Deze rechtfiguur is te vergelijken met de regie die enkel van
een technische autonomie geniet uit
naam en voor rekening van zekere territoriale besturen ».

HOUDT ZE MAAR DOM!
beider dat zijn goedkoop weekabonnement per jaar voor de spoorweg
thans slechts de helft kan kopen van miljoenen verlies betekenen, die met
15 jaar terug ? Wat denkt de gepen- worden bijgepast door de Brusselse
sioneerde over zijn verhoogd pensioen of Waalse werknemer die er in feite
van een paar jaar terug, waarmee hij van profiteert doch door belastingsthans niet méér kan aanvangen dan betaler Honoré Gepluimd, die hij zelf
enkele jaren geleden met zijn lager is ? Weet hij, dat de grote socialistipensioen, onidat alles stukken duur- sche voorman en voorvechter Jos Van
der is geworden ? En vergeet hij, dat Eynde over die mobiele arbeiders zeghet niet de grootkapitalist of de rijk- de : «Het is niet zo erg, dat de
aard is die van dat alles het slacht- Vlaamse arbeiders n a a r Brussel of
offer is. omdat hij zijn geld in ak- 'Wallonië gaan werken. Dan komen
ties steekt of het laat rollen,.doch de zé onder pastoors rok uit en worden
kleine man, die zijn zuurgespaarde ze mettertijd ook socialist ! ».
centjes op een bank plaatst omdat hij
er vlug moet aan kunnen ?
ONBELANGRIJK ?
Wat denkt de Vlaamse arbeider
over het feit, dat hij nog altijd 7 fr
Voor Van Eynde is het niet belangper uur minder verdient dan een rijk dat de arbeider gelukkig is, doch
Waal ? Dat er in Vlaanderen nog al- dat hij socialist wordt 1 En we zouden
tijd 135.000 werknemers zijn, die da- zo kunnen verder gaan met de milgelijks soms tot 5 uur op de trein zit- jarden winst voor de grondspekulanten, wat geld en tijdverlies mee- ten door de taalfaciliteiten in de
brengt ? En dat de regering van plan Brusselse randgemeenten, toegestaan
is om er In de eerste jaren ieder nog aan de bourgeois zowel door de ver70.000 bij te maken ? Beseft de ar- tegenwoordigers van het A.B.V.V. als
vervolg van blz. 7)
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het A.C.V.; over de sindikale bijdragen van de arbeiders, waarmee de
bonzen beleggingen doen; over de
kumul van allerhande beheersposten
in kapitalistische en andere ondernemingen (cfr. de elektriciteitssektor,
die maar niet genationaliseerd geraakt omdat de kameraden dan geen
beheerspost meer zouden vervullen).
De arbeider die noff een beetje
zelfrespekt heeft, zou eindelijk eens
moeten beseffen dat er verschillende
soorten van uitbuiting bestaan : de
kapitalistische, door de geldmachten,
maar ook deze door hen die zijn belangen heten te behartigen
Tenzij
hij van oordeel is, dat na het opheffen van het materieel proletariaat
door sindikale samenhorigheid —
waarvoor we alle eerbied opbrengen
— diezelfde sindikaten hem in een
blijvend kultureeJ en geestelijk proletariaat moeten dompelen Voor zo
naief houden we de arbeider en kleine bediende echter niet. Omdat we
in de mens geloven !
Mik Babyion
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HET BOEGBEELD

JO-ANNE VAN ASTEN i

D e v e r z e n b u n d e l ((Het Boegbeeld» v a n J o - A n n e v a n A s t e n is een deb u u t , doch het is m e e r d a n w a t m e n

gewoonhjk

enigszins

o n d e r o d e b u t a n t e n p o ë z i e » rangschikt. Afgezien

van

pejoratief

enkele

minder-

geslaagde verzen, b e v a t deze b u n d e l lyriek v a n een gehalte dat tegenover
yeel d e b u t a n t e n w e r k , en zelfs t e g e n o v e r gedichten v a n gevestigde r e p u taties, gunstig afsteekt. Niet dat er in deze verzen technische v o n d s t e n
en v e r n i e u w i n g e n v o o r k o m e n of d a t de originaliteit van beeld en taal
o v e r r o m p e l t . Metafoor en beeld w o r d e n veeleer s p a a r z a a m a a n g e w e n d ,
d e taal is sober en o n o p g e s m u k t zodat wij als het w a r e voor een antip o d e staan van een e x p e r i m e n t e l e b e e l d o v e r r o m p e l i n g

en

-dooreen-

vlechtmg, die ons bijwijlen het hoofd doet verliezen.

De inhoud van deze bunde) kan
rond enkele tioofdtema's gegroepeerd
worden.
Vrouw en liefde, dood en eeuwigheid zijn de kernen waarrond deze
gedichten groeiden. In het eerste verg
vat het beeld van de sfinks reeds deze tema's van vrouw, dood en eeuwigheid samen Er is trouwens een aanwending van Oud-Egyptische motieven — sfinks, tempel, beeld, woestijn
»— die niet zo maar okkasionneel is.
Ook in de verwoording komt dit tot
uiting.
Wanneer de dichteres ergens zegt :
« ...de dood week ver naar het westen uit... » dan li'^t een klaarblijke'lijk verband met de oud-egyptische
uitdrukking « n a a r het westen .gaan »
(sterven) zo voor de hand en dan ondervinden wij dit vers als een beklemtoning van de eeuwigheidsgedachte die hee; het gedicht doorhuivert Zelfs in het gedicht over het
verdronken meisje was onze eerste
associatie niet die met. een shakespeariaanse Ophelia, maar met een
oud-egyptische
wandschildering
waarop een meisje afgebeeld staat
drijvend op het water tussen riet en

Dluemen Misschien is deze associatie
te persoonlijk, maar zij ligt in de lijn
van een symboliek die ook in andere
verzen wordt aangewend.
Naast deze — ik zou haast zeggen:
egyptische — verzen, met hun doodsen eeuwigheidsbenaderen, zijn de
verzen over vrouw en liefde wellicht
de mooiste uit deze bundel. Wij ver-

pen door een opeenvolging, dooreenschuiving of « überblendung » van
beelden, doch door een totaalbeeld
dat met strakke lijnen getekend
wordt Het poëtische Ugt niet in het
detail, in het verrassende opbloeien
van beelden of in de heldere val van
klank en woord, maar in de eenheid
van het hele vers als poëtisch symbool.

Liefde en dood, Eros en Thanatos,
zijn steeds weer herhaalde temata in
de huidige traditionele lyriek; zij
hebben zelfs het gevaar van een elegische begrenzing doen ontstaan. Deze tematiek is o.m bij Achterberg —
in een dooreenstrengeling van het
erotische en het doodse'ement — tot
een obsederend zich - herhalen geworden, hoezeer zijn bundels ook
uiterlijk verscheiden zijn. Bij anderen weer overheerst het zwaarmoedige, hypochondrische Bij Van Asten
heeft deze tematiek — zoals in de
oud-egyptische mythen waarin Osiris, de eerste der westelijken, ook de
eerste der opgestanen is en waar leven en dood steeds weer in elkaar
overvloeien — veeleer een kosmische
betekenis gekregen

Wat de verstechniek zelf betreft»
bemerken wij naast verscheidene
verzen van regelmatige bouw een
aantal gedichten die — bij een eerbiediging van het rijm — afwijken
van de regelmatige prosodie. Zij vertonen een ongelijkheid in de rijmende versregel bij een veelvuldig gebruikt enjambement, bij zoverre dat
het rijm en zelfs de strofische indeling vaak verdrongen worden bij de
lektuur en het geheel een vrij-ritmlsche doorlopende allure krijgt.
Bij sommige (vooral niet-strofische) gedichten heeft de bekommernis om het rijm echter geleid tot het'
gebruik van clichés die de poëtische
totaalindruk aantasten en zelfs te
niet doen.
Het sterkst komt het poëtisch talent van Jo-Anne van Asten tot uiting daar waar een epische of anekdotische lijn het hele vers in uiterste soberheid spant van de eerste tot
de laatste regel. Hier bewijst zij haar
dichterlijk kunnen, dat noch op
beeldeffekten jaagt of op impressionistische stemmingen drijft doch dat,
wars van elk formalisme zowel als
van geëxperimenteer met woord en
beeld, in een expressieve en direkte
zegging, een eigen stem laat horen.

Wij hebben reeds de soberheid van
taal en uitdrukkingsmiddelen vermeld en het spaarzame gebruik dat
van het beeld gemaakt wordt. Het
poëtische klimaat wordt niet gescha-

Jo-Anne van Asten : «Het Boegbeeld>
gedichten (Uitg. Die Poorte, Antwerpen - 40 pp. - ing. 50 fr.).

melden o.m. het gedicht over de
bruidsnacht, over de kloosterzuster,
over de man die zijn dode vrouw bekijkt, over de matroos in de haven
— en wij denken hierbij aan Blanka
Gijselen's — hoewel rijkere en bewogener — ontsluiering van het vrouwelijke mysterie

NOORD-ZUIDCOMMUNICATIE
Bij de kulturele integratie tussen Noord en Zuid gebeuren er weinig spektakulaire dingen en terecht zal ieder Nederlander van boven of beneden de
rijksgrens, voor zover hij oog heeft voor heel-Nederlandse belangen, zich vaak
ergeren over de traagheid waarmee h e t integratieproces zich afspeelt; de
spellingsmizerie is er een weinig bemoedigend voorbeeld van.
Af en toe echter worden we plots gekonfronteerd met een nieuwe opinie, een
nieuw initiatief, dat dan toch weer bewijst hoeveel draden thans over en
weer tussen Zuid en Noord geweven worden.
Dezer dagen ontvingen we nummer
een van het driemaandelijks tijdschrift* Communicatie», een « tijdschrift voor audiovisuele massamedia», met name de radio en de T.V.
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De redaktie ervan is gemengd
Vlaams-Noordnederlands («Belgisch»Nederlands noemt het tijdschrift zelf
dat voorzichtigheidshalve, maar op
dè,t laag water willen we voor eenmaal geen spijkers zoeken).
Het is niet toevallig dat een dergelijk orgaan over de audiovisuele massamedia uitgegeven wordt door een
redaktie uit Zuid en Noord. Op r a dio- en T.V.-gebied heeft het er lang
naar uitgezien alsof er uitsluitend gedacht werd in termen van « noorderduivels » en « muiters van 30 ». De evolutie* ten gunste is thans traag,
m a a r onmiskenbaar ingetreden. Nederlandse radio- en T.V.-verenigingen
brengen vaker en beter informatie
over de Vlaamse beweging dan de
meeste Nederlandse kranten. En wat
de liefde niet steeds kan verwezenlijken, doen de techniek en de budgetaire beperkingen : belangrijke gebeurtenissen, zoals de Olympische
Spelen, worden voor radio en T.V.
verzorgd door gemeenschappelijke redakties. De korrespondenten in het
buitenland werken steeds meer en
meer voor de omroep- en kijknetten
zowel in Noord als Zuid,
Er bestond dus een stijgende behoefte aan een orgaan met NoordZuidredaktie, dat zich vooral zou bezighouden met de gemeenschappelijke radio- en T.V.-problemen, « Communicatie » wil in deze behoefte voorzien, « het kulturele leven der Nederlanden tot b a a t » zoals het heet aan
het slot van de redaktionele verantwoording.

Het is verheugend dat in dit eerste
nummer, naast technische artikelen,
ook bijdragen opgenomen zijn zoals
« De televisie en het groeiend Vlaamskul tureel besef der massa», «Belgisch-Nederlandse kulturele samenwerking». Hoe voorzichtig en hoe
aarzelend dat ook allemaal is, toch
kan het een stap in de goede richting
worden en zullen we «Communicatie»
graag in die richting weten volharden.
Wie belangstelling heeft voor dit
op zeer hoog technisch en intellectueel peil uitgegeven tijdschrift, kan zich
wenden tot de redaktie in Vlaanderen,
Korte Winkelstraat 15 te Antwerpen
(tel.
03.33.27.39). Ieder tijdschrift
wordt voor een goed deel door zijn
lezers gemaakt; een praktische opgave voor heel-Nederlandse werking is
aandacht en aktieve belangstelling
voor tijdschriften zoals «Communicatie ». Moge dan het leitmotiv van
dit eerste nummer, « We live in communication's Golden Age », mede een
aanloop zijn tot «We live in a new
Dutch Golden Age », de gouden eeuw
van een zo nauw mogelijk aaneensluiten van Noord en Zuid.
t.v.o.

EEN BUITENKANSJE
De laatste exemplaren van «Onder de
Toren», de aangrijpende repressieroman van Marcel Matthys, worden ten
voordele van het verkiezingsfonds Oedelem en arrondissement Brugge aan
verminderde prijs ter beschikking gesteld. Er zijn in het geheel nog 100 ingenaaide exemplaren te verkrijgen
aan de prijs van 100 fr i.p.v. 115 fr,
franco aan huis. Men bestelt per eenvoudige briefkaart of door storting
van het bedrag op per 4367.52 van de
auteur te Oedelem.
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De drie partijvoorzitters
ïijn
ket a a n liet regelen. De grondwetsherziening:, zoals ze door die
keren wordt voorbereid, zal een
v a r e bedreiging zijn voor VlaaniiereJi. Dijken om die vloedgolf
tegen te houden schijnen niet
«anwezig. Integendeel de
dijkwachters schijnen zich van geen
jevaar bewust, of zijn zelfs bereid
— wat Vlaamse socialisten en lifceralen betreft — de dijken mee
i o o r te steken. Degenen die zich
fraag als Vlaanderens « trouwe
v a c h t » laten doorgaan (de Vlaamse CVP) worden weer in verschillende kranten in haar waar (vuil)
i ? m d j e getoond.
Inbegrepen de leeuwin Mevrouw
'Jpardon madame) De Riemaecker,
ëie op de Vlaamse CVP-kandidatenlijst te Brussel werd gekozen
• l a a r deze week ontmaskerd werd.

Le P e u p l e
Het officieel Brussels BSP-blad
jeeft ons, uit de pen van senator
Albert Housiaux, hoofdredakteur,
nog maar
eens de bevestiging,
brutaal geformuleerd, dat de hele
grondwetsherziening m a a r
moet
dienen om de Walen zoet te houden,
« Het werk van de huidige Ronde Tafel heeft een drievoudig
doel. De wijzigingen bepalen, die
a a n de grondwet moeten aangebracht worden om de Wa.en waarborgen te geven tegen h u n minderheidspositie. Verder zich akkoord stellen over de deconcentratie, de decentralisatie en de kulturele autonomie. Het zou recht
n a a r een avontuur lopen betemenen, met rasse schreden voor wat
de Walen betreft, ais vooraf geen
plechtig akkoord door de drie partijen wordt ondertekend en bekrachtigd door h u n
partijkongressen. »
Wij danken voor de duidelijke
formulering. Die kan nog dienen
voor opiumsnuivers als Jos De
Saeger, die het zo- voorstelt als
zouden die waarborgen voor ons
dienstig zijn!

Trouwe slaaf van de Waalse
parteigenossen, staat al met de
pink op de broek met dit staaltje
van Vlaamse kruiperigheid van
BSP-model.
« Wij zijn akkoord dat de Waalse minderheden moeten beschermd
worden, maar de manier waarop,
moet duidelijk bepaald worden.
Het is beter een goed akkoord op
lange termijn uit te werken, dan
te paraderen met een herziening
van de grondwet, die in volle
haast zou geschieden en die vol
nieuwe afgronden zou zitten. »

De Nieuwe Gazet
Evenmin erg opwekkend is het
feit dat dit Vlaamse liberale (oppositie) b'ad de zaak ook maar
schijnt te zien vanuit de Waalse
opr oerdreiging.
Rust voora! moet er zijn volgens
deze fossielen, al is dat dan verder op de rug van Pee Vlaminck.
« De drie nationale voorzitters
hebben dus nog steeds geen passend
bedaringsmiddel
gevonden
voor de Waalse koorts. Deze koorts
is de laatste m a a n d e n geda",ld.
m a a r die gunstige kentering kon
slechts worden bereik* omdat een
nationale verzoening tussen de
drie partijen in het vooruitzicht
werd gesteld.
Indien zou blijken dat hiervan
niets terechtkomt dan zal de
Waalse reactie niet uitblijven. De
hh. CoUard, Vanaudenhove en
Van den Boeynants spannen zich
ongetwijfeld flink in om in extremis een uitweg te vinden. Maar
de tijd dringt en de vooruitzichten zijn niet zo gunstig.
Nadat de regering gefaald had
bij het zoeken van een nieuwe basis voor de Vlaams-Waalse verhoudingen zijn uiteindelijk ook
de vertegenwoordigingen der drie
nationale partijen tot een bekentenis van onmacht moetsn overgaan.
Nu ligt het lot van het land in
feite in handen van niet meer dan
drie mannen. Ze weten dat België
de ergste avonturen tegjmoet gaat
Indien zij evenmin tot een akkoord komen. »

d e nieïi."we
Geeft in grote opmaak de konklusies van de grondwetskommissie over de kulturele autonomie..

DEZE WEEK OP UW SCHERI
ZONDAG
14 45 : Voor boer en tuinder : landen tumbouwmagazine — 15,15 :
Tekenfilms voor jong en oud : De
Flintstones — 15.40 : Klein, klein,
kleutertie : het programma voor de
jongste kijkers — Tussen 16.00 en
18.00 : Biljarten : Rechtstreekse
reportage van de wereldkampioenBCliappen drieband, gehouden te
Oostende - Ronde van Frankrijk,
7e rit . — 18.50 : De drie gekke
broers : TV-feüilleton — 19.20 :
Di-nevland : Vi^r muizegeschiedeni.sen — 20.00 : TV-nieuws —
20.20 : Programma-overzicht —
20 25 • Sportnieuws met o.m. het
filraverslag van de 7e rit van de
Eunde van Frankrijk : BesanconThonon les-Balns — 20 40 : Speelfilm : De rode mutsen (The red
berets, oorlogsfilm van Terence
TcunE met Alan Ladd, Leo 'Gene
en Susan Stephen — 22 00 : Sportaktualiteiten in woord en beeld ~
22.30 ; Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG
19.30 : Tienerklanken : een programma voor de jongeren — 19.55 :
De Weerman — 20 00 : TV-nieuwf
— 20.20 : Programma-overzicht —
20.25 ; Sportnieuws met o.m. het
filmverslag van de 8e rit van de
Ronde van Frankrijk : Thonon-lesEains - Briangon — 20.40 : Meneer
Einile (Zaalwachter Vogels) : een
akter door Prangols Aman-Jean —
21.20 : In de spiegel van de kunst .
Le Grand Roy Prangoys — 21.50 :
Zcpklicht op de kultnrele aktualiteit — 22.10 : Tweede nieuwsuitzending.

de aankomst te Monaco van de 9c
rit — 19.00 . Gastprogramma : Ds
socialistische gedaclite en aktie —
19.30 . Ivanhoe • TV-feuilleton
voor de jeugd (2e afl ) — 20.00 :
rv-nieuw's — 20.20 : Programmaoverzicht — 20.25 : Sportnieuws
met o.m. het flimverslag van de 9e
i-it van de Ronde van Frankrijk ;
Briangon-Monaco — 20.40 : Peneope : de uitzending voor de vrouw
-- 21.10 : Speelfilm : Droeve zon'agen (On n'enterre pas le diinanhe.). Drama van Michel Drach, met
'liilippe Mory, Christina Bendz,
Ibert Gljpn en Hella Petri —
2.40 : Tweede nieuwsuitzending.

A/OENSDAG
19.00 : Klein, klein, kleutertje —
.9.20 ; Televisum ; Jeugdtelevisle
net Bob Davidse — 19.55 ; De
A^eerman — 20.00 : TV-nieuws —
ÏO.20 : Programma-overzicht —
30.25 : Sportnieuws, met o.m. het
• ilmverslag van de lOe rit van de
Sonde van Frankrijk ; Monaco-Tou'on — 20.40 : Volksconcert IV,
;egeven door de Phllharmonie van
Vntwerpen, o.l v. Steven Candael en
net
medewerking
van
Naum
Bluszny, piano en Jean-Marie Glileur, trompet — 21.30 . Openbaar
cunstbezit : « Zondag », van Frits
Van den- Berghe (1883-1939) —
21.40 : De gemeente : Kern van
onze vrii heden. Vandaag : De sociale verwezenlijkingen van de gemeenten en hun Commissies van
'ipenbare Onderstand — 22.15 ;
Tweede nietwsuitzendlng.

DONDERDAG
DINSDAG
Tussen 16.00 en 17.15 : Ronde VciPranlirllk : Briangon-Monaco.
Rechtstreekse reportage van de bek'lmming van de Col de Restefond
(15 km), de laatste kilometers en

19.30 : Tijd voor U : Llly en de
politieman (4ë afl.) — 20.00 : TVnieuws — 20.20 : Programma-overzicht — 20.25 : Sportnieuws met
o.m. het filmverslag van de 11e rit
van de Ronde van Frankrijk -: Toulon-Montpelller :— 20.40 ; Teken-

Hier wordt al duidc'ijk dat de
Vlaamse geschenken voor
de
Waalse waarborgen, maar een dode raus zijn.
« Waarom zijn de Vlaamse leden van de kommissie bereid te
praten over de konklusies van subkommissie 2 (decentralisatie) en
van subkommissie 3 (waarborgen
tegen minorisatie) n u gebleken iJS
d a t ze er zelfs de zwakste Vlaamse minimumeisen op het stuk van
kulturele autonomie niet hebben
doorgekregen?
Is het « tweede Hertoginnedal »,
waarvoor men van meetaf heeft gevreesd, al gebeurd? Is het nog mogelijk om zich uit deze kettingreaktie van nederlagen terug te
trekken op een eervolle manier? »
Belangrijke f i r m a t e S c h a a r beek v r a a g t : K a n t o o r - p e r s o neel ( V r o u w e l . v. t e c h n i s c h
en a d m i n i s t r a t i e f w e r k .
P e r s o n e e l ( m a n . of v r o u w . )
voor kuis en o n d e r h o u d van
k a n t o o r en w e r k h u i s .
J o n g e m a n voor l a b o w e r k .
Goede lonen, v o o r k e u r voor
personen met woonst nabijheid bedrijf of goede v e r b i n dingen. Schr. K a n t o o r blad.

öE

GA:ZET

Zelfs een zeer gematigd m a n
als CVP-er Prof. Derine, vindt het
nu te gortig. Hij leest de Vlaamse
CVP de levieten, als deze bereid
zou zijn opnieuw « met de dood
in het hart de nederlaag te ondergaan ».
« Het gevaar bestaat dat men
tot elke prijs een akkoord wil bereiken. We kennen reeds h e t scenario. Liefst tegen de vakantieperiode en met zwaar geschut en
de nationale
samenhorigheid en
het gevaar voor de eenheid v a n
partij of land, pogen sommigen
htm kompromis te doen slikken.
Velen hopen dat de Vlaamse
CVP a a n (lat dupe-spel niet zal
meedoen. Dat men niet afkome
met een tweede Heroginnedal of
met iets dat erger is, want tot
dusver vinden we in de geplande
grondwetsherziening nog minder
voordelen. Is het nodig te herhalen dat zulks regelrecht n a a r een
elektorale afschaffing zou leiden?
Goedmenende vrienden zullen in
elk geval dikwijls genoeg hebben
gewaarschuwd. Nu weet ik wel d a t
sommigen er een verlies van verscheidene zetels voor over hebben,
in de overtuiging dat de CVPBSP-koaUtie toch over een ruime
meerderheid beschikt. Het is een

films voor .jong en oud : De Flintstones. 30e afl. : De tv-bpelprijs —
21.05 : Speelfilm : Meester-spion
Sorge (Qui êtes-vous Mr. Serge?),
spionagefilm van Yves Clampl met
Tliomas Holzmann, Hans Meissner
en Keiko Kishi — 22.50 : Première,
'n kort programma met lilmnieuws
en fragmenten uit nieuwe films —
23.05 : Tweede nieuwsuitzending

zienswijze, m a a r m.1. u i t OVP-oogp u n t een zeer verderfelijke. Indien
voor de grondwetshefrziening de
Vlaamse CVP een slecht akkoord
onderschrijft, zullen de jonge en
dynam:sch - Vlaa.mse k r a c h t e n
h a a r de rug toekeren. Zaï het d a n
alleen een voorbijgaande nederlaag
worden? Dat is volstrekt niet zeker. Als de aftakeling begint, weet
men nooit waar ze zal eindigen.
De geschiedenis leert dat een centrumpartij ook k a n verschrompelen
Wij vrezen dat zijn stem die van
een roepende in de woestijn zal
zijn.
Op de eerste bladzijde wordt het
ontslag van de arr. sekretaris van
de CVP - Brussel
aangestreept,
een m a n die ondervonden heeft
dat er voor konsekwente Vlamingen in de CVP niets te bereiken
valt.

Standaard
In zachte bewoordingen, m a a r
zeer fundamenteel, schetst Manu
Buys het faljiet van de Vlaamse
CVP-poUtiek in de vorige jaren.
Wij hopen dat hij hetzelfde bij
de verkiezingen nog zal durven of
mogen schrijven.
« De Vlaamse CVP stond zeer
sterk, toen de legislatuur begon.
Zij had h a a r programma en besliste in feite over het bestaan van
de regering. Zij kon voorwaarden
doen gelden, telkens de socialistische partij h a a r eisen stelde. Van
die machtspositie heeft zij geen
voldoende gebruik gemaakt, of beter : zij heeft te zeer getalmd e n
kostbare tijd laten
voorbijgaan.
Zij h a d vooral nooit mogen aanvaarden dat de zetelaanpassing afhankelijk werd gemaakt van een
akkoord over de Waalse waarborgen. T h a n s staat zij voor een socialistische deelgenoot die meesmuilend toekijkt, hoe zi] verlamd
wordt door het uitblijven van een
nationaal akk(X)rd.

La Wallonië
Geeft kommentaar bij de kandidatuur, op de Vlaamse poUlijst van de CVP-Brussel, van
voiksvertegengenwoordiger
Mevr,
De Riemaecker.
« Iedereen was er van overtuigd
dat
deze ijeminnelijke
figuur
waarlijk « vlaamsvoelend » was.
w e l n u het blijkt uit onthullingen
van een Vlaams konfrater uit de
hoofdstad (De S t a n d a a r d ) d a t zij
haar kinderen n a a r de franstalige
sektie van het St. Pieterskollege te
J e t t e heeft gezonden. « Wat overigens in strijd is m e t de nieuwe taalwetten » schrijft het blad
stout. Ofwel vergissen wij ons
sterk ofwel gaat deze leeuwin zwa.
re troebels tegemoet
met haar
verfranste welpen. »

Ook V kunt lid worden van de
grootste briefwisselingscl ub ran
België, alle leeft talen. yerzam. |
hobbies Sehr Publi P jbUc relations Ardaen Pierre Amster- |
damstr. 55. Oostende.
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LA RELEVE
Dit CVP-weekblad j a m m e r t er
over dat al die recente belangrijke verklaringen van de CVP en
E S P voorzitters voor praktisch lege zalen gehouden worden. Het
doet anderzijds weer a a n verkeerde historische parallellen.
« Spijtig dat dit alles voor zalen plaats vindt, voor meer d a n de
helft leeg en dat een super-konservatieve pers er slechts echo's
over brengt die in h a a r k r a a m passen. Daartegenover echter, zoals
Dhr Van den Boeynants liet overigens opmerkt, zijn er nog kringen
waar de meetings sukses hebben:
bij de neo-rexisten -van Wallonië
en de neo-VNV-ers v a n Vlaanderen.
Jongelui groeperen zich in n a a m
van een antiparlementarisme d a t
zo demagogisch is als Rex voor d e
oorlog. Er ontbreekt nog slechts
een Degrelle of een Staf Declercq
en een
nieuwe agitatieperiode
breekt aan.
Het blad merkt gelaten op « I n
1958 was er op onze meetings nog
volk, n u zal er geen meer zijn,
tenzij bij spektakulaire heropleving i>.

DE BOND
Geeft een zeer gunstig relaas
over h e t optreden van Volksuniegemeenteraadslld Advokaat Hugo
Schiltz op het provinciaal kongres
van de Bond der Grote Gezinnen
te Herentals. Het stipt a a n uit zijn
rede.
« T e n aanzien van de huisvestingspoditiek stipt hij o.m. a a n :
woonzones moeten een gemeenschapsgeest kurmen
bevorderen;
rust en lucht moeten er beschermd
worden; onteigeningen mogen geen
winst opleveren ten koste v a n de
gemeenschap; de wijken van bouwmaatschappijen mogen geen « arme mensen blokken » worden; er
moet voldoende woonruimte zijn
voor gezinnen m e t kinderen tegen
billijke voorwaarden; ieder ideologisch favoritisme bij het toekennen der woningen is uit den boze; geen « rode » of « gele s wijken In onze steden! »
Walter Luyten.

VLAGGEN die de lading dekken
Op 11 juli 1964 minstens één leeuwenvlag in iedere straat.
Dat is ide slogan van de Nationale Bevlaggingsaktie. Op
elf juli moet Vlaanderen een passend antwoord geven aan
de tragi-komedianten van Hertoginnedal, dit als voorbereiding op de naderende politieke schoonmaak. Schaf U daarom vlug een Leeuwenvlag aan: een vlag die de lading dekt!
BESTEL ZE B l | " N A T I O N A L E BEVLAGGINGSAKTIE"
Waterstraat 133, Sint - Amandsberg (Cent)
Storten: pr. 618272 van A. H, Caluwaerts
1.

VRIJDAG
14.00 tot 17.00 : Tennis : Reclitstreekse reportage van de finaic
enkelspol heren in de internationale
tenniskampioeitschappen
gehoudei
te Wimbledon — 19.30 : De jong.
.Jacobieten : Door de vijand ingesloten — 19.45 : De avonturen van
Popeye : tekenfilm — 19.55 : De
Weerman — 20.00 : TV-nieuws —
20.20 : Programma-overzicht —
20.25 : Sportnieuws met o.m. het
filmverslag van de 12e rit van de
Ronde van Frankrijk : MontpellierPerpignan — 20.40 : Echo — 21.10 :
Jan en Alleman : een cabaretprogramma met Jan Blaaser Tonny
Huurdeman e.a — 21.35 : Wegwijzer : Bouwen : een programma
over de sociale woningbouw —
22.15 : Tweede nieuwsuitzending —
22.25 tot 23.15 : De kosmologen.

Weer een « figuur die neergehaald is ondanks b a a r voorlijnflamingantisme » om een uitdrukking te gebruiken van een Liers
CVP-blad, dat vindt dat de nationalisten het werk van
zulke
Vlaamse CVP-figuren niet genoeg
waarderen. Ontluisterd, nog voor
ze de geschiedenis is ingetreden!

2.

3. geborduurde wimpels

bedrukte vlaggen
1,5 m X 1,5 m
2 m X 2 m

katoen
280 F
480 F

geborduurde vlaggen wol
1 m X 1 m
450 F
1,45 m X 1,50 m 840 F
920 F
1,45 m X 2
1 450 F
2 -n X 2 m
2 400 F
2,5 m X 3 m
2 700 F
3 m X 3 m
4 m X 2,40 m 3 600 F
4 200 F
4 m X 4 m

wol

wol

390 F
680 F
nylon

420
800
900
300
200
500
400
900

F
F
F
F
F
F
F
F

nylon

ZATERDAG
14 00 tot 18 00 : Tennis : Rechtstreekse reportage van de finales
enkelspel dames en
dubbelspel
heren in de internationale tenniskampioenschappen
gehouden
te
Wimbledon — 19.30 : Tijd voor U
— 20 00 : TV-nieuwE — 20.20 :
Programma-overzicht — 20.25 :
Sportnieuws met o.m. het filmverslag van de 13e rit van de Ronde
van Frankrijk : Perpignan-Andorra
— 20.40 : Die vader van de bruid :
" Kay zorgt voor het avondeten : TVfeuilleton — 21 05 : Pro en contra :,
een ontspanningsprogramma uitgezonden vanuit het Casino te Blankenljerge — 21 35 : Het 87e politiedistrict : Onder hypnose (The
pigeon) : TV-politlefeuUeton (21e
afl.) — '32.45 : Tweede nieuwsuitzending.

a. l m X 2 , 5 m (met (ussen) 900 F

820 F

b. 1 m X 2,5m (met sloof) 850 F

770 F

Bijkomend te betalen voor franjes :
a, 10 F per m voor wollen franjes.
b. 40 F per m voor nylon franjes.

Wie verdere inlichtingen wenst vrage de" uitgebreide

folder a a n !
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ling Maaseflt nog eens extira m e t
propagandamateriaal bewerkt t i j dens één van de afgelopen aonda>>
gen.

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Sporenherdenkinsr.
Mogen we dringend Uw a a n d a c h t vragen voor de Guldensporenherdenking, die plaats vindt op
vrijdag 10 Juli te 20 u w 30 in de
Eaai van h e t Thierbrauhof, Groenp l a a t s 33, Antwerpen.
Als sprekers treden op :
Dr. Van Leemputten, volksvertegenwoordiger.
Karel
Dillen,
hoofdredakteur
t Dietsland - Europa ».
Verder staan op h e t program^
Bia :
Een
ontroerende dodenhulde,
waarvoor een biezondere
tekst
wordt gedicht; verzen van Bene
D e Clercq en Wies Moens, voorgeb r a c h t door de Heer J a n Camm a n s van de K.N.S.; koorzang door
h e t VTB-koor - Ekeren « De Uiltj e s » (o.a. h e t Indrukwekkende
Gebed voor h e t Vaderland van
G a s t o n F e r e m a n s ) ; samenzang.
K a a r t e n zijn verkrijgbaar tegen
20 F in h e t Vlaams Huls « Peter
Benoit », Prankrijklei 8, Antwerpen.
Telefonisch k u n n e n ze besteld
worden op nr. 32.21.53.
Toegang vrij.
Deze herdenking wenst de n a tionalistische kontinuiteit van onze strijd te onderstrepen en staat
boven iedere i>artijpolitiek.
ANTWERPSE POLDER
Vergadering.
Dinsdag J.1. vergaderde h e t bes t u u r van de afdeling Antwerpse
Polder (Berendrecht — Zandvliet
— LUlo) in h e t lokaal bij Gaby.
De komende gemeenteraadsverkiezingen werden besproken, een kandidatenlijst opgesteld en de verschillende p u n t e n voor h e t verkiezingsprogramma n a a r voren gebracht. Er werd aangedrongen h e t
a a n t a l leden in overeenstemming
t e brengen met h e t a a n t a l abonn e m e n t e n d a t veel hoger ligt.
BERLAAR
Alle nationalisten worden opgeroepen voor de Kantonale Guldensporenviering van de Vlaamse
Kring.
4 Juli te 20 u u r in zaal Rubens.
Feest- en strijdrede door Toon
v a n Overstraeten.
Samenzang onder leiding van
liOde Dieltiens.
K o r t e kleurfilm over de betoging te Antwerpen.
Luimige eenakter « Vlaanderen
Jaar 2000 » door de Turk- en
Flurk-boys m e t als gastakteur :
Barney Pllntstone.
Gezellig samenzijn m e t dans
onder leiding van h e t
orkest
« Uilenspiegel ».
Bijdrage in de onkosten 20 P.
NIJLEN
'^
I n h e t kader van de reportage
over de diamantnijverheid worden
d e ploegen van Lier en Nijlen opgeroepen voor de grote kolportage
te Berlaar en te Nijlen op respekt.
Zondag 28 juni en zondag 5 Juli.
Inlichtingen F r a n s Van Dessel,

Zandvekenvelden 15, Nijlen. Tel.
708276.
MORTSEL
Gemeenteraadsverkiezingen.
De
gemeenteraadsverkiezingen
s t a a n voor de deur. Volksunie
Mortsel s t a a t p a r a a t en zal zijn
leden en simpatisanten niet teleurstellen.
De propagandavoering zal geld
kosten.
Stort d a a r o m • uw bijdrage op
POR 498500 v a n B . Van Boven,
m e t de vermeldmg SVS (Steunlijst Verkiezingsstrijd).
11 juU.
Iedere Vlaams - nationalist moet
h e t tot zijn plicht a c h t e n op onze
nationale feestdag de leeuwevlag
uit te hangen.
Wie er nog g^een heeft k a n er
zich een aanschaffen op ons sek r e t a r i a a t D e u m e s t r a a t 70. Of telefoneer 49.75.24. Er zlJn leeuwevaandels in alle m a t e n en prijzen.
Gemak van betaling.
Ledenvergadering.
Algemene ledenvergadering op
m a a n d a g 13 juli te 20 uur 30 in
lokaal « Ardeense Jager », Gemeenteplein.
Deze vergadering, met h e t oog
Op de komende gemeenteraadsverkiezingen is uiterst belangrijk.
SCHOTEN
Kolportage.
Op 28 juni in de wijk Blshout.
De bewoners van die wijk herinner e n zich m a a r al te wel de unieke
waterleidingsaktie door de Volksunie in 1962 gevoerd1
Van een hatelijke verhaalbelasting, waartegen volgens alle Juridische experten niets te doen was,
heeft onze strijd 50 % vermindering kunnen bekomen. Zij die zo
talrijk de wijkvergaderingen op
de Botermelk, in Heidebad en Koningshof hebben bijgewoond, hebben zich toen va-st voorgenomen
de Volksunie in oktqber te, steun e n bij de gemeenteraadsverkiezingen.
ZANDHOVEN
Werftochten.
28 juni : Ranst.
5 Juli : Zoersel.
12 Juli : Wijnegem.
Bijeenkomst : steeds om 9 uur
15 a a n de kerk van de te bewerken gemeente.
Deelnemers die over geen vervoermiddel
beschikken
worden
afgehaald, als zij dit vragen a a n
de verantwoordelijke voor propaganda.

BRABANT
•••••••••••••^•i^BHHa
ANDERLECHT
Op 22 Juni h a d een voltallige
bestuursvergadering plaats. Een
drietal nieuwe leden werden ingeschreven. Er werd besloten als
solidariteit m e t de Vlaamse strijd
in Brussel een bedrag van 1000 F
te schenken a a n de algemeen
Vlaamse lijst te Brussel-stad.
ANDERLECHT-DILBEEK
Op zondag 21 Juni was de kantonale kolportageploeg andermaaa
op de baan.

De randgemeente Itterbeek werd
gedeeltelijk bewerkt; tot zelfs i n
de meest verfranste wijken was
h e t resultaat bevredigend. I n totaal werden er 63, bteden verkocht.
Nu de eksamens achter de rug
zijn verwachten we opnieuw enkele studenten en
studerenden,
voor de kolportage t e Zeilik.
BAAL
Onze flinke werfploeg
bracht
hier een bezoek en werd zeer sjonpatiek ontvangen. Meer d a n honderd n u m m e r s werden a a n de
m a n gebracht. Een bezoek a a n de
k e r n v a n deze gemeente i a a t verhopen d a t wij ook weldra een afdeling te Baal kunnen oprichten.
LEUVEN
N a h e t afsluiten v a n h e t bUan
van
het
propagandaweekeinde
blijkt een grote winst. De jeugdavand is misschien niet helemaal
een topper geworden, m a a r de
a u t o k a r a v a a n op zaterdag en zondag Is des te beter meegevallen.
Overal een zeex sympathieke
ontvangst, gretig grijpen n a a r de
Volksunie en de pamfletten. De
huisbezoeken
nadien
afgelegd,
hebben heelwat abonnementen opgebracht en wij konden op vele
plaatsen nieuwe kontakten leggen.
Flink werk v a n onze m a n n e n m e t
resultaat n a a r verhouding 1 D a t
zal n c ^ meer gebeuren en laten
wij hopen m e t nog groter resultaat.
TREMELO
Bij een werftocht in deze gemeente werden heel wat n u m m e r s
verkocht. Ook hier zijn nog mogelijkheden.

LIMBURG
LIMBURG
Heden, zaterdag 27 Juni, wordt
t e 19 uur — i.p.v. 17 uur — in hotel Warson te Hasselt een verga,dertng belegd, waarop alle propagandisten worden uitgenodigd.
Het is de bedoeling de voorbije
werking — vooral tijdens h e t
Volksimie - Lenteoffensief
nog
eens onder c ^ n t e nemen.
Tevens zal gehandeld worden
over de werking tijdens de kom e n d e verlofperiode en over de
algemene hervatting en h e r a a n p a k
van de politieke aktlviteiten in de
vroege herfst, hetgeen vooral in
verband staat met de kamende gemeenteverkiezingen. Verkiezingen,
waar wlJ — ook in Limburg —
geen louter passieve rol mogen
spelen.
Voor deze periode s t a a n er trouwens nog een a a n t a l andere grootscheepse ondernemingen gepland,
waarover verder zal worden uHgeweid.
Deze bijeenkomst is nog een gelegenheid om aUerlei suggesties
en voorstellen n a a r voor t e brengen, zowel op plaatselijk als op
provinciaal vlak.
Hiermee worden de sekretarissen van verschillende afdellingen
er nogmaals a a n herinnerd, d a t
zij h e t maandverslag van de werking in h u n afdelingen op h e t administratief
sekretariaat.
Stationsstraat 74 t e Lanaken, zo snel
mogelijk moeten laten toekomen.
Speciale a a n d a c h t besteden a a n
h e t derde p i m t !
MAASEIK
De gemeente Bilsen werd door
de propagandaploeg van de afde-

HOGE LOTEN

TONGEREN
Tijdens de afgelopen week werden te Tongeren door G. Begas
enige nieuwe kontakten m e t een
aktieve Vlaamsvoelende Jongerengi-oep gelegd. Het is te voorzien,
d a t hieruit een kern zal groeiei:,
die wat leven zal brengen In h e t
door
franskiljons
overwoekerde
oude stadje.

OOST-VLAANDEREN
AALST
Alweer een schone uitslag v a n
onze kolportage - ploeg, ditmaal
t e Gijzegem en gedeeltelijk Hofstade en AaJst : 261 verkochte
nns.
Het arrondissement Aaist heeft*
dit Jaar, reeds 4.490 Volksunie-nrst
a a n de m a n gebracht over 16 werftochten, 25 van de 81 gemeenten
die ons arrondissement telt. Het
betreft ongeveer 80.000 van 256.000
inwoners van h e t arrondissement.
Deze buitengewone
uitslagen,
laten h e t beste verhopen v a n de
komende verkiezingen.
Zondag 28.6.64, g a a t h e t n a a r
Geraardsbergen.
Deelname
van
een voltallige kolportage - ploeg Is
hier gewenst. Ook deze streek moeten wij grondig bewerken.
Samenkomst lokaal De Vriendschap, Aaüst, 8 u u r 30. Of kerk
Geraardsbergen, 9 u u r 15.
Ons verder pax)gram voor de
m a a n d Juli luidt als volgt :
5.7.64 Herzele-Ressegem.
12.7.64 Nieuwerkerken +
wijk
Aalst.
DENDERLEEUW
Kolportage.
Zondag 28 Juni, grote kolportage te Geraardsbergen. Vertrek a a n
h e t lokaal De Klok te 9 uur.
Alle propagandisten u i t
het
k a n t o n worden
speciaal
varwacht.
11 juli viering.
Alle Vlaams nationalisten hlj_
sen die dag de leeuwenvlag.
De arrondlssementele 11 jull-vlering vindt traditie getrouw plaats
t e Welle. Alle Denderleeuwenaren
warden verzocht m e t Welle mee
t e vieren.
Woensdag 1 juli : va-gaderlng
voor h e t bestuur en alle leden die
iets willen doen voor de vCTkiezlngen.
Kandidaturen
worden
Inge-"
wacht.
GENT
Met de grootse autokaravaan en
kolportage te Eeklo en h e t MeetJesland sluiten wlJ de voorjaarswerking. Wij kunnen terugblikken
op een reeks prachtige kalportages waarbij wlJ niet minder d a n
1.783 n u m m e r s aan de m a n brachten, en zowat 12.000 pamfletten
uitdeelden.
Ook losse nimmiers van HierGent en de Volksunie werden massaal verspreid.
Onze laatste kolportage zal er
zeker toe bijgedragen hebben h e t
Meetjesland en vooral Eeklo duchtig t e hebben wakker geschud', zod a t alles n u open s t a a t voor de
verdere werking van de plaatselijke besturen.

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
Het afd. besuur doet een dringende oproep tot alle leden en
sympathisanten om op, 11 juli as.
t e bevlaggen met de leeuwenvlag!
Inlichtingen over de verkoop
van leeuwenvaandels zijn te bekom e n op h e t sekretariaat : lepers t r a a t 7, Blankenberge.
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Ook wordt Iedereen aanbevolen
h e t plaatselijk 11 JuU-feest bij t a
wonen.
BRUGGE (Arr.)^
Kolportage.
Zondag 28 Juni na. (verzamellnj
op de Burg, Brugge, te 9 u u r j
wordt c^nieuw gekolporteerd tn
de Brugse randgemeenten, ijaM
niemand op h e t appel ontbreken!
Zitdag sociaal dienstbetoon.
ledere zaterdag van 11 uur 30
tot 12 tiur h o u d t advokaat Guido
Van I n zitdag In h e t lokaal « VU*
singhe », Blekersstr. S, Brugge.
BRUGGE (STAD)
Voorbereidend op de as.
g^
meenteraadsverklezlngen
zullen
onze leden en abonnenten beglQ
Juli as. worden uitgenodigd tot
h e t bijwonen van een speclala
vergadering. L a a t niemand op de*
Ze samenkomst ontbreken 1 I n m i d .
dels m a g wel worden verklapt dafi
de samenstelling van de uiteraard!
volledige iljst (27 k a n d i d a t e n l j
flink is gevorderd.
De werking voor de gemeentes»
raadsverkiezingen wordt gekoor<IU
neerd bij d h r Robert De Soetèt
Gungestraat 145, Brugge.
DIKSMÜIDE
Dienstbetoon.
De zitdag van Mr. Leo Woutanf
vindt pAaats o p m a a n d a g 6 Juft
vanaf 18 utu: tot 20 u^I<^ in ' t
Vlaams Huls, iJzerlaan 83.
11 juli-viering.
Donderdag 9 Juli om 19 u u r 30
In de Boterhalle t e Dlksmuide
vierde arrondissementeel Gulden»»
BpOTenzangfeest.
Met : h e t R e n a a t VeremanskooK
(70 uitv.) Brugge, h e t Brugs koperensemble, feestffedenaar : Mans»
rits CJoppieters, massazang, vendo*
Uers uit Klerken.
Een uitzonderlijk programma —»
toegang vrij.
l E P E B (ARB.)
Dringende oproep.
Wij doen een dringende oproesi
tot aUe Jongeren, studenten en a t gestudeerden, arbeiders en be»
dienden uit h e t arrondissement!
opdat ze de bijeenkomst zouden
bijwonen op zaterdag, 4 Jaili te 19
u u r 30 in « Het Belfort », Grote
M a r k t te Poperinge. Het doel van
deze bijeenkomst ie h e t stichten
van een propagandaploeg, welke
zal belast worden met h e t kolpopteren van ons weekblad € de Volksunie » en h e t propageren van de
Vlaams nationale gedachte in ons
arrondissement. Het m a g
niet
meer zijn d a t wij h e t onderspit
moeten delven tegenover de andere
arrondissementen in West-Vlaanderen. Het arrondissement leper
moet en zal ontwaken. WIJ willen
h e t de traditionele partijen diets
maken d a t wij h e t blJ de krachtproef van toekomend • Jaar halen
zullen, en d a t h a n g t van U af.
ICameraden sluit a a n bij onze
werkgroep, de Volksunie ten bate.
Werftocht.
Bij onze kolportage zondag 1.L
t e Vlamertlnge werden op een u u r
tijd 70 nummers verkocht. Spijtig
van h e t hevig onweder d a t om 10
uur losbrak boven de gemeente, anders waren de 100 nummers a a n
de m a n gebracht geweest.
KOKSIJDE-VEURNE
Onze afdeling doet
nogmaals
een beroep op onze leden en sympathisanten tot deelname a a n de
autorit doorheen Veurne - Ambacht.
Wij vertrekken om 13 utu- 15
v a n op de St. Denljsplaats vooar
een rondrit doorheen Vetime-Ambacht. T e Gyverlnkhove wordt er
een 4-uiutJe aangeboden (30 P per
persoon).
Een
prachtige
Leeuwenvlag
wordt onder de aanwezigen verloot.
E n vooral dient op 11 Jluli h e t
uiterlijk vertoon niet vergeten t e
worden. WlJ hangen onze Leeuw
uit.
Vlaggen voor een dag kunnen
verkregen worden bij Roger Catrysse, Zeepannelaan 9, Koksijde.
Eveneens willen wlJ aanwezig
zijn op de Gulden sporen herdenking te Dlksmuide.
OVERLIJDEN
Met diepe ontsteltenis vernamen
wij h e t overlijden op 29-Jarige
leeftijd — dit ingevolge een smartelijk verkeersongeval — van de
heer Karel Baes, lid van de V ü afdeling Mechelen. De Volksunie
biedt de zo diep getroffen familieleden h a a r betuiging van iimige
deelneming.
Op 53-jarige ouderdom overleed
schielijk ons medelid C!atrysse
Werner, oudstrijder 40-45, gewezen
slachtoffer van de repressie, vader
van onze zeer verdienstelijke propagandist Roger. Aan zijn echtgenote en kinderen en de familie
Oatrysse en caaus biedt de Volksunie h a a r oprechte deelneming
aan.
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BEWEGINGSLEVEN
gezellig samenzijn. Alle nationalisten uit het kanton Lier houden
die avond vrij.

ANTWERPEN

Wij zoeken,
omstreken
GENT bestaande of op te
richten handelszaak, geen
kapitaal nodig, verkoop,
bureel en
schoolgeriefboeken-speeigoed.
Zeer
goede verdienste, wij vragen
eerlijkheid-werklustbetrouwbaarheid,
inlichtingen Redaktie blad.
ANTWERPEN
Nieuwe Dr Borms-tentoonstelling.
Na de bijval van de Dr Aug.
Borms-hulde, dit j a a r en ook ingevolge algemene aanvraag, zal er
een nieuwe Dr BormstentoonstelUng ingericht worden te Antwerpen, dit op zaterdag en zondag 11
« n 13 Juli telkens van 10 tot 23
Uur in de bovenzaal van s Peter
Benoit >, Prankrijklei 8, Antwerpen. Bij deze tentoonstelling zal
het echter niet blijven. In de nabije toekomst zal er ook een Dr
Borms-film verwezenlijkt worden.
H e t scenario hiervoor is reeds geschreven, enkel geldelijke steun
ontbreekt nog om met de opnam « i te
beginnen. WiJ rekenen
echter hiervoor op de getrouwen
die binnenkort m de gelegenheid
Bullen gesteld worden een finanttele bildrage te venenen.
BERLAAB
De Vlaams - nationale Krmg
richt op 4 juli zijn tweedp grote
GKlldensporenherdenking in. Lijk
vorig jaar zal net volgende schem a gevolgd worden :
Stnjdrede : door Toon van OverStraeten,
samenzang,
scetchen,

DQRTMUNDER
Thierbrauhof l
te Leuven
Alle zater- en zondagen
Opper - Beleren - orkest
Stemming
plezier.
Alle dagen s middags en
's avonds oeste keuken,
niet duur
Vanaf s morgens
tot 'S nachts
koud Duffet en koffie.
Bijzondei ingericht voor
groepsreizen scholen enz.^
Parking vooi honderden
autobussen en auto's.
Alles ortma verzorgd
en goedkoop.

DORTMUNDER
T h i e r b r a u h o f II
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud ouffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen
en2._
Van nu af Herman Segers,
oude baas van Monopol
Gent. aan de tapkraan.

DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven
Schoonste bierkeiöer
van het land.
Klet vergeten dat men In
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thlerbrau
örmitt. met de 2 Hertjes,

<t^^.
« Niet verbeten, weiura

Dort Thierbrauhof lil
te Brassel

WAAStAXD
Op 28 juni te 14 uur 30 komen
de liefhebbers van het Vlaamse
volkslied a.vast goed terecht in
de stad.-schouwburg van St. Niklaas-W.
Daar wordt hen dan het 8ste
Gewestelijk Zangfeest van het
Waasland aangeboden Het « Algemeen Nederlands Zangverbond
Waasland » houdt met de inrichting van dit zangfeest, dat onder
de bescherming van het stadsbestntu' staat en met de medewerking van het Noordstarfonds v.z.w.
kulturele stichting van de Vlaamse
verzekeringsmaatschapp.j
« De
Noordstar en Boerhaave », een
sinds jaren gevestigde traditie in
ere. Wie de vorige zangfeesten op
de Heide te Waasmunster reeds
heeft « beleefd » za' ook nu te St.
Niklaas van de partij willen zijn.
Vooral a'.s zij weten dat zij o.Lv.
Hilmer Verdin en Arirand Preud'homme hun vreugde zullen kunnen uitzingen. Het knapenkoor
« In Dulci Jubllo » van het St.
Jozef-Kollege uit St
Niklaas zal
voor de stemmige liederen zorgen,
terwijl de plaatse ijke ieugdmuzlekapellen
het
geheel
zullen
omlijsten.
BORGERHOUT
Bevlaggnigsaktie.
Een opvallende oev'agging op de
11de juli 1964 weze de vooroode
van de nadei-ende oolitieke grote
schoonmaak!
In ledere straai minstens één
leeuwevlag!
Bestellingen
wojden
overgemaakt aan Karel Eykens Weversfabriekstraat 40, telefoon 35.56.10.
(Bedrukte vlaggen in katoen. 1,5
m X 1,5 m. 280 P. bedruKte vlaggen m wol. 1,5 m X 1.5 m ,'590 F ) .
Geboorte.
In het gezin van ons lid dhr.
Platteau kregen de 7 jongens nu
eindelijk een zusje.
Hilde, Lieveke en MiekE, Kinderen van dhr. en Mevr. Pelckmans
kregen een oroertje. Koen.
J o h a n en Kristel, kindjes van
dhr en .Mevrouw Jan Dillen hebben een broertje bijgekregen dat
in het doopsel de naam Erik ontving.
HALLEKEIMPEN (KANTON)
Leeuwenvlag.
De Vlaams
nationale teestaag
staat voor de deur. Versiert uw
huis met de Vlaamse Leeuwenvlag.
Dit is geen romantisme, wel de
eerste en wellicht de moeilijkste
stap naar radikallsmel
Toont uw buren en ai uw dorpsgenoten wat gij zljt en de wijfelaars zullen volgen. Niet door binnenhuis - nationalisme
zal
de
Vlaamse
ontvoogdingsstrijd
gewonnen wordenI
In ons kanton moet ieder bewust Vlaming in het openbaar ra^
dikaal Vlaams - nationalist zijn.
Dit dwingt eerbied af.
Waar gij ook woont In het kanton : schrijf of telefoneer, wij
brengen u een vlag. Prijzen vanaf
350 F.
Kantonale
verantwoordehlke
voor propaganda ; Lode Verhoeven.- Liefkenshoek 23, HaUe-Kempen. Tel. 79.01.24.
Ook V kunt snel
hnwe^n.
treedt toe tot ti^l <especla>l'
seerd tiuweli,ikswerh met Ulsten. sctir
Publiclteli Ardaen
Pierre, a-tcl El„ Amsterdamstr.
55 Oostende.
MERKSEM
Bevlaggmgsaktle.
Meer dan ooit moeten wij dit
jaar een oizondere krachtinspanning doen om op 11 Juli in alle
straten van onze gemeente de
leeuw te laten wapperen. Diegenen
die niet in de mogelijkheid zijn
h u n hbls te oeviaggen moeten dan
toch een leeuwenschilo aan hun
raam nangen. Deze schilden zijn
te verkrijgen in Tijl en op het sek r e t a n a a t tegen 2 P oer stuk Stuui
een Kaartje Em i_iemineurstT 33
en net wordt U thuis tiezorgd. En
wie zich goedkoop een aegelijke
leeuwenvlag wil aanschaffen, komt
op een, woensdagavond naar zaal
8 Tij) » om inlichtingen en prijzen.
WILRIJK
BeviagemcsakUe 11 Juu ».<..
Leeuwenvlaggen zijn te eoop bl]
G. Oelis, Juul Moretuslel 310, tel.
38.42.81. ot bij Mize oropagandlaten. Ze etjii uitgevoera op ver»
•cbUlende afmetingen
m
wol.

met ot zonder tranjeg en ook In
nylon met franjes. De prijzen variëren van 105 P
(wol zonder
franjes, afmetingen
: 70 cm x
100» tot 1000 P (nylon met franjes, afmetingen 200 cm x 250) en
zijn dus wellicht bereikbaar voor
ledere beurs Bij de bestelling mag
ü m e ' vergeten mede te delen of
de vlag aan een stok wordt gehesen ol ui' een raam wordt gedrapeerd. Deze inlichting is nodig
voor het aannaaien van de nngen.

BRABANT
BRÜSSEL-BKABANT
Gemeenteraadsverkiezingen.
Afdelingen die bi] de a s . gemeenteraadsverkiezingen onder de
naam Volksunie opkomen, moeten
du onverwiild aan de arrondisseraentele sekretaris, VanthournoutMichel Engelandstraat 420. Ukkel
(B18i laten weten
DILBEEK-ITTERBEEK
Bevlagglngaktie.
Denk er aan : i l juh nadert.
Doe mee. zet vrienden en buren
aan. het moet nog geweldiger dan
verleden jaar
De wijk Bettendries spant tot nu toe de kroon.
Wie doet beter? Vlaggen in alle
maten m voorraad doch de eersten hebben steeds keus Gemak
van betaling zonder intrest
Aarzel niet 219974 op te bellen
ot ten huize Oranjerielaan 4, Dilbeek.
ZELLIK
Kolportage : zondag 28.6 om 9
uui- a a n de kerk
Wie wenst deel te nemen, verwittige op 219974. U wordt Kosteloos vervoerd. Met deze gemeente
sluit onze jonge werlploeg h a a r
lenteaktie af Zij is zo wat ingereden en met de daad houdt zij
de fakkel der kolportages. althans
in het Brusselse hoog.
LANDEN
De Vlaamse verenigingen van
het t h a n s bi] Vlaanderen gevoegde Landen nod-gen uit op een
groots 11 juli-feestprogramma :
Vrijdag, 3 juli : opening tentoonstelling « De Bouwkunst »,
onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale Opvoeding en
Kuituur. Watidelvoordracht door
prof. S. Van der Brempt, in de
Raadszaal van het Stadhuis.
Zaterdag, 4 juli : frofestlval —
de
wereldvermaarde
keurgroep
a Fro », in een schitterende show
van dans, klank kleur en ritme.
Zaterdag, 11 juli : bevlagging
der woningen met de Leeuwenvlag.
Om 20 uur, bekroning van de 11
Juli-viering : groots
Oberbayernfestival met de Vlaamse zanger
Arseen Satao en zijn bekende Tlroler blaaskapel.
Zondag, 12 juli :
voortzetting
van de Oberbayern- en Dortfeesten.
De tentoonstelling 8 De Bouwkunst » blijft doorlopend open van
3 juU tot en met 12 j u l i
Nodigen uit : V.V.B., V.T.B. .
V.A.B., Davidsfonds, Vermeylenfonds.

Voor al
uw wijnen en likeuren :

«en briefje van 20 P. Het adres 1«:
Hubert Bauwens, A. Van de Maelestraat 21, Eh-embodegem, of Ir,
J a n Van den Berghe, Lokerenvelds t r a a t 111. AaJ.st.
DENDERLEEUW
Bevlaggmesaktie.
Denk er aan : 11 juli nadert.
Hebt D reeds uw leeuwenvlag. Doe
mee met de
bevlaggingsaktie.
Schaf u een mooie vlag aan. Inlichtingen bij W. De Metsenaere.

m e t Mik Babyion of Bernard Depoorter. Gedurende de 'vakantie
zuUen we enkele jongeren bijsch».
kelen voor de verkoop van de V.U.
brosjuur. En die ziillen dan ook
wel meegaan op kolportage bij de
« tweede ronde » die half-septeni.
ber begint.

Aanbevolen
Huizen

ZWIJNAARDE
Alle V.O.-leden en sympatisanten der afdeling en omliggende,
worden uitgenodigd op een groot
zomerfeest, op zaterdag 27 Juni, te
20 uur in ons stemmig zaaltje van
het Vlaams Huis, Heirweg Noord
120.
Tijdens deze avond, heeft de
trekking plaats, der prijzen van
onze « Lijst 500 »^ De toegang Is
gratis.
>
Er wacht u ook, zoals steeds een
verrassing!
Dus allen op post, wij gaan er
eens duchtig c^ los!
Het wordt beslist een knalavond
van Vlaamse leute en plezier.
Vlaamse vrienden, houdt deze
datum vrij I

Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

WELLE
Zaterdag 11 juli, 4de arrondiss©mentele Vlaams-N ationale 11-juli
viering.
Te 9 uur, H. Mis met offer voor
priester Daens.
Te 20 uur : 11-jull viering m
massatent op het dorpsplein.
Optreden van het V.N.J.
Feestredenaar
: Z.E.
pater
Schimmens S.J.
Nadien gratis bal.

Plastic 7loer en trapbedekklngen Dellflex - Taplflex
enz Inlichtingen •
Claessens-Cornells Scbatstr 18 Denrne T 36.13 12

WEST-VLAANDEREN
DÏKSMÜIDE
Werf toch ten.
27-6 zaterdagnamiddag : Oostende.
28-6 zondagvoorm. Leffinge en
Slype.
Verzamelen om 9 uur a a n de
kerk te Leffinge.
5-7 zondagvoormiddag : Pervyse, Kaaskerke en Schore.
ROESELARE-TIELT
D a t a van kolportages voor verlof.
Zondag 28 : Meulebeke (arrondissementeel).
Zondag 5 juli : Emelgem (Izegem - Meulebeke) en Ardooie
Roeselare, Pittem, Ardooie).
Verspreiding Volksunieprogramma.
Begin juli is onze V.U.-brosjuur
k a n t en klaar met een speciale
West-Vlaamse noot!
Om de verspreiding op 20.000
eksemplaren te kunnen financieren, zuUen we er 3.000 verkopen
bij shnpatisanten tegen 10 F. Op
de eerste A.R. wordt de werkverdeling geregela. I n een speciaal
bijvoegsel is h e t -V.!) .-programma
voor middensteinders, landbouwers
en arbeiders Ingelast. Laat de
grote partijen dan al zeggen, d a t
wij geen programma hebben! De
verspreiding zal gebeuren aoor Indeling van steden en gemeenten
in wijken. Zo kan iedereen ook 's
avonds op bezoek gaan.
Pater Branns brosjuur.
Voor de verkoop van de V.U.brosjuur wordt aangevat, verzoeken we dringend, hen die nog
n u m m e r s van de Brauns-brosjuur
onverkocht Heter ze aan de m a n
t e brengen, liefst ter gelegenheid
van huisbezoeken voor de abonnementenslag. Dringend
afrekenen

Geniet van de lekkere
koffie « De Olifant >
In het Vlaams Bals
o PETER BENOIT >
Frankrljklel 8 Antwerpen

((DE VRIENDSCHAP »
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)
Vermindering vr lezers V.D.
Hulsh
APO
Radio-TVBandopnemers..
37 92.37 eiAGRO 38 74 68
De Damhoudersti 23 A n t

Bezoek bet Payottenland
Gueuze Kriek
goede spijzen vindt D in
afspanning
a DE K R O O N »
O.L V -Lombeek (054)32381
Voor al uw Vlaamse lektanr
Een adres
Boek- en daebiadhandel
Paul B E Q U E T
Nassaustraat fi Antwerpen
o V l a a m s Huis » K n o k k e
Kamers
voi oenslon gezellige sfeer
Vermlnderlnf! v geroepen
Elisabeth! 105 T 632 70
Voor aw modern Interieur
EURO-DOMl
Kruldtulnlaan 6 Brussel
met
Geschenken-kelder
Zwitserse uurwerken
bij meester aurwerkmaker

SLAETS
Dewlöterstt 11 Judergem
T 72.45 43 terminus tr 35
10% kortins leden V.D.
Bar - Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE
Tel 63.811
Bouw- veranderlngs-.
herstellingswerken
SEGERS Adnaan
Stevnstraat 187
Hoboken - Tel. (03)37.43.81

GROOTHANDEL F.S.
Llersesteenweg 372
MECHfiLEN
Telefoon : (015):4909

OOST-VLAANDEREN
AALST
Oproep.
In ons weekblad aDe Volksunie»
leest o regelmatig oproepen voor
financiële steun De bedragen die
binnenkomen ais 'eaktie op die
oproepen, leren ons echter d a t heel
wat mensen olijkoaat üe indruk
hebben dat Kleine gilt.en onwelkom
zouden zijn ais steun voor de kas
van het arrondissement
Niets Is
nochtans minder waar!
Om nu werKelijR
iedereen te
kunnen betrekken bl] onze aktle
voor financiële steun nebben wl]
een snelsteun-aktle op touw gezet.
Het zit eenvoudig in elkaar • wie
de arrondissementele Volksunie werking genegen is <en wie Is d a t
niet?) en ee dus ook daadwerkelijk wu steunen, stuurt ons vandaag nog onder gesloten omslag

BROSJURES:
verkrijgbaar algemeen sekretariaat
der V.V. M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1
postrekening 1476.97
Het standpunt van de Volksunie
tl XI.*
Federalisme, DE oplossing
5fr.
Kultuurautonomie voor Vlaanderen
5fr.
en Wallonië ?
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 VU. In het Parlement
10 fr.
De Doorbraak
van de Volksunie in cijfers
10 fr.
Het tweede aktlvisme
40 fr.
De Zuldnederlandse taalgrens in het
Belgisch oarlement
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, 15-12-1963
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ANTWERPEN
BERCHEM
Op onze ledenvergadering van
16 juni sprak de bekende letterkundige Valere Depauw over het
onderwerp « Bretoens en Baskiscli
Nationalisme ».
Met zijn buitengewone kennis
over de kwestie der minoriteiten,
bracht spreker ons werkelijk een
zeer boeiende voordracht. Het was
met spijt dat wij de heer Depauw
zagen vertrekken en wij hopen
dan ook ten zeerste hem in de toe.
komst nog als gastspreker te aiogen. begroeten.
De reaktie op het verschijnen
van ons maandblad « Ut ten
Berch » werd meestal omgezet in
klinkende munt, waarvoor wij
hartelijk danken. Wij verwachten
nog veel reakties van die aard.
Daar wij niet zoals ons gemeentebestuur een Icrediet van 100.000
F kunnen uittrekken om een verkiezings-bros]Ui-e in iedere bus te
stoppen, rekenen wij op onze leden en simpatisanten om onze kas
te vullen in het vooruitzicht van
de gemeenteverkiezingen.
Alle stortingen voor de Volksxmie - Berchem kunnen gedaan
worden op p.cr. 1711 van de Kredietbank Berchem, voor rekenmg
nr. 4185.
MEBKSEM
De 11 juliviering.
Al onze leden ontvangen nog
een rondzendbrief met inschrijvingsstrook voor deelname aan de
sporenherdenklng van de Volksunie te Merksem, op de feestdag
zelve, zaterdag 11 juli, te 20 uur
in de zaal Tyl, Bredabaan 298.
Deelname in de onkosten 35 F,
daarvoor een flinke koude schotel
met broodjes en koffie. Maar wij
dringen er op aan op voorhand en
tijdig in te schrijven of strookje
Ingevuld terug sturen met veiTiielding van aantal deelnemers. Sekretariaat E. Lemineurstr. 33 of in
Tyl afgeven.
Leden van de Volksunie mogen
vrienden en bekenden medebrengen.

v.o.s.
Wij raden onze leden en simpsitisanten aan de 11 juliviering van
de Vlaamse Oud-Strijders niet te
vergeten. Deze vindt plaats op zaterdag 4 juli te 19 uur 30 in de
Gemeentelijke
Ccaiferentiezaal,
Broeder PVederikstraat Merksem.

Schuimrubbermatrassen
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
Ressortmatrassen
{Brevet - 529768)
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet
512767)

Aan deze 11 juliherdenking verlenen hun medewerking : Mej. Olga Elijn, piano, de heer Walter
't Jolijn, kunstzanger en het vernaarde koor « de Ortolaan » van
Borsbeek. De samenstelling van
het programma laat voorzien dat
V.O.S. Merksem, aan de traditie
getrouw, 11 juli op kunstzinnige
en waardige wijze zal herdenken.
De feestrede wordt gehouden door
de heer Juliaan Platteau. De toegang tot deze 11 jiüi-herdenkmg
is koseloos.
Gemeenteverkiezing.
Onze deelname aan de gemeenteverkiezingen brengt een massa
werk mede en al onze aktieve medewerkers sparen zich moeite noch
tijd om dat te verwezenlijken wat
•inds jaren betracht wordt, een
volwaardige vertegenwoordiging in
de gemeenteraad, van de duizende
inwoners van Merksem die him
vertrouwen aan de Volksunie hebben geschonken. Daai'om doen wij
een beroep op al onze strijdgenoten die door een of andere redene niet daadwerkelijk kunnen
helpen, ons finantieel of materieel
datgene bij te brengen wat kan
helpen. Daarvoor kunt gij U
steeds in betrekking stellen met
een van onze bestuurleden.
MORTSEL
Het bestuur van de afdeling
Mortsel heeft beslist een Volksunie-lijst aan te bieden bij de
eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen. Provincieraadslid W.
Rolus werd aangezocht de lijst
te willen aanvoeren. Hi] heeft dit
aanbod aanvaard. In het zeer
Vlaamsgezinde Mortsel werd dit
bericht met grote instemming
onthaald.
SCHOTEN
Waar de abonnementenslag ged u r ^ voortduurt, en er reeds een
rekordcijfer werd bereikt, heeft de
VU-af deling tijdens de afgelopen
maand bergen
verzet
inzake
dienstbetoon.
Vooreerst de kwalijk riekende
uitwasemingen in de wijk Deuzeld. Daarvoor werden door bevoegde personen de nodige stappen gedaan, en reeds is een inspectie van het Ministerie van
Volksgezondheid ter plaatse afgestapt om talrijke overtredingen
vast te stellen. Een merkelijke
verbetering is tijdens de jongste
weken vast te stellen. Wij zullen
deze zaak van nabij volgen!
Vervolgens de schandelijke bestratingskosten der Borkelstraat,
die volledig ten laste van de bewoners worden gelegd, zonder dat
de gemeente hiervoor subsidies
heeft aangevraagd bij staat of
provincie! Nochtans wordt
de
straat gebruikt als omleiding ter
ontlasting van het centrum def
gemeente, zodat de provincie zo
goed als zeker mede zou gefinancierd hebben. Bovendien heeft de
gemeente geen cent zelf bijgedragen. Zodat allen, gepensionneerden, bedienden en arbeiders die In
de Borkelstraat wonen enorme
sommen moeten betalen. Weliswaar over 20 jaar, maar mits een
intrest van 5,25 %.
De Volksunie heeft reeds twee
vergaderingen belegd in lokaal
« De Valk », en werkt aktief mede met het wijkkomitee dat gesticht werd De gemeente Schoten
zal met ons af te rekenen hebben!
Juist zoals ze heeft moeten de
duimen leggen inzake de waterleidingsbelasting voor de vastberaden aktie onder leiding van de
VU.
Het eerste nummer van ons
maandblad « Malpertuus » is reeds
gepost voor alle bussen der gemeente. De rest volgt!
Bevlag^ingsaktie.
De afdelmgsvlag heeft
haar
leeuw doen klauwen in Overijse
(ze stond op de foto in de Gazet
van Antwerpen).
Doe gij uw leeuw klauwen op 11
Juli! En als ge er nog geen hebt,
kunt ge er in alle maten en prijzen bestellen bij de bestuursleden
der afdeling. Inliohtingen
tel.
525460.

OUDENAARDE-RONSE
c Week van de Volk,iunle » van 5-7 tot en met 11-7-1964.
Zondag 5 juli :
Van 9 uur af : kolportage met het weekblad t De Volksunie » in de gemeenten van Groot-Oudenaarde.
Namiddag : Toeristische Auto-rally.
Start te 14 uur 30 aan gasthof Pallieter te Leupegem.
Aankomst in de prachtige omgeving van < klem Zwitserland » te St Maria-Latem (uitreiking prijzen in natura).
IVIaandag 6 juli :
Verspreiding van een propagandapamflet.
Dinsdag en woensdag 7 en 8 Juli : huisbezoeken door ''e
kaderleden m een 15-tal 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 iwee verschillende gemeenten. (Inrichting Vlaamse Kring
Oudenaarde). Nadere gegevens volgen.
Zaterdag 11 juli :
Te 9 uur 30 : « 11-juli Mis » in de parochiale kerk te
Maarke-Kerkem.
Te 20 uur : 1ste Volksunie-bal van de afdeling « Oudenaarde » in de zaal van Gasthof Pallieter te Leupegem.
Tijdens het bal zal Mr Frans Van der Eist. volksvertegenwoordiger en Algemeen Voorzitter van de Volksunie, een nieuwe afdelingsvlag overhandigen aan de voorzittert van de afdelingen Oudenaarde-Ronse.
N.B. — Leden en simpatizanten worden vriendelijk uitgenodigd aan de verschillende aktiviteiten deel te nemen.

BRABANT
BRUSSEL
Op zondag 5 juli e.k. te 16 uur
gaat in de grote Magdalenazaal,
Duquesnoystraat 14, te Brussel
(nabij het Centraal station) het
Brabants
Guldensporenzangfeest
door, ingericht door A.N.Z. - Brabant en talrijke verenigingen.
De dirigenten voor de massazang zijn : Monique Quix, Jan
Brouns en Wies Pee.
De feestredenaar : Maurits Coppieters.
Ti-eden eveneens op :
het
Vlaams Volkskunstorkest o.l.v. Japa Verrept; het zeer bekende kinderkoor « De Tierlantijntjes »
(Vilvoorde) o.Lv. Monique Quix;
het mannenkoor « St. Cecilia »
(Tervueren) o.l.v. Jozef Berden;
de jeugdgroep « St. Lucia » (Begijnendijk) o.l.v. E.H. Breugelmans (koor) en Berthe Van der
Auwera (koregrafie); de balletgroep « Nauslkaa » (Brussel) o.l.v.
Ki-istine Loeckr; de Werkgemeenschap voor Volkskunst; de ChlroToegangsprijzen : 50 F en 25 F.
Kinderen tot 12 j . en jeugdgroepen 10 F,

OOST-VLA ANDEREN
AALST
Al onze kaderleden en propagandisten noteren thans reeds
een uiterst belangrijke datum :
zaterdag 29 augustus.
Op die dag zal te 14 uur 30 in
« De Vriendschap » te Aalst een
zeer belangrijke kaderdag worden
gehouden,
met
referaten
en
spreekbeurten over verschillende
onderwerpen in verband met de
gemeenteverkiezingen. Op deze kaderdag leggen wij het fundament
van een verkiezingszege in de gemeenten waar we meedoen. Geen
praatvergadering, maar een efficiënte en doelgerichte werkbijeenkomst! Individuele uitnodigingen
volgen.
's Avonds in « Ad Fundum » te
Erwetegem : laatste prettig samenzijn voor de slag Overhandiging van de arrondissementele
V.U.-vlag. Demokratische maaltijd.
Iedereen welkom, maar de strijders uit de eerste (propaganda)lijn zeker op post.
IMPE
Traditionele 11 juli-mis in de
parochiekerk van Impe op zondag
5 juli te 10 uur 30. Gelegenheidssermoen door E.P. Brauns S.J. 's
middags zijn belegde broodjes en
koffie verkrijgbaar in de zetelfabriek Boterberg.
GENT
Gemeenteverkiezingen.
Het nieuws dat te Gent een
Volksimielijst voor de gemeenteverkiezingen wordt ingediend, verwekte in de brede rangen van de
Gentenaars een gevoel van tevredenheid en simpatie. Wij zien de

grote slag met groot vertrouwen
tegemoet en succes blijft ons gewaarborgd. Het hoeft niet meer
betoogd dat de Vlaams nationale
idee tot m het gemeentehuis dient
door te dringen en dat alleen de
Volksunie hiervoor het aangewezen middel is. De komende strijd
zal echter hard zijn, wij zullen
heelwat munitie verbruiken om
gelijke tred met de gevestigde
partijen te kurmen nouden. Daarom doen wij een warme oproep
om ons financieel te s'teunen zodanig dat wij de strijd op een
grootse wijze kunnen aanbinden.
Onze propagandisten zijn in het
bezit van steunbons, in de vier
Vlaamse bierhuizen biedt men dezelfde steunbons aan. U kunt een
briefje van 70 F onder gesloten
omslag sturen aan : G. Dekeyser,
Onderbergen 57. Gent, of starten
op PCR 235.62 Kredietbank Gent
met de vermelding : voor rekening
400-13-60100 Volksunie - gemeenteverkiezingen. Wij rekenen er vast
op dat U aan onze oproep een
goed gevolg zult geven.
Verder kunnen wij nu reeds mededelen dat wij praktische zekerheid hebben een volledige kandidatenlijst te kunnen voordragen
(39 kandidaten). Dit beeft een
zeer grote propagandische waarde
gezien de voltallige Ujsten die
door de traditionele partijen zullen worden ingediend. Verdere mededelingen zullen hieromtrent volgen.

WEST-VLAANDEREN
ROESELARE
Grote voorlichtmgs vergadering
ingericht door de vlaamse Volksbeweging axr. Roeselare - Tielt.
Op zaterdag e.k. 27 juni te 20

Dit prachtig teeuwenschlld wordt u thulsbe«teld door onze diensten
Indien a 325 P stort op
postrekening 1476.97 ran
de V.D. te Brussel Se.
sretarlaat : M Lemonnlerlaan 82

Afmetingen :.48 x 30
cm
vervaardigd
uit
duurzame grondstol (Ceraflx).
met

bladgoud!

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
TE ZELE (O-VI )
Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
TeL (052) 44641 en 44642
Indien O geen verkoper
In uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden O het adres van
de dichtst
bijgelegen
verkoper Star Zele.

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, ANTWERPEN

—

( K. D F )

TELEFOOIVI : 37.54.a8

FINANCIERING van al uw aankopen, auto's, T.V., machines
LENINGEN voor alle doeleinden
HÏPOTEREN Ie en 2de rang
FISKALE EN SOCIALF faadpledngen
Steeds tot \ivf dienst
Raadplegingen kosteloos.

Huwelijk
Bent ü alleen ? Verlangt
U spoedig verl. te zijn ?
Schr. n. Postbus 4 Roeselare.
Gr Inschrijving, geheimhouding verz
Korrespondentie Klub
Studenten (innen) wilt O
in briefkont komen met
vriend (in) Schr n Postbus 4 Roeselare. gr opa.
In de lijsten.
VEURNE
Guldensporenherdenking
Veurne. Neem deei aan de autokaravaan op zaterdagnamiddag; vertrek
te Veume, St. Denijsplaats te 13
uur 15. Vieruurtje te Gyverinkhove, waarvoor m te schrijven
aan 30 F bij A. Huyghe, lepersesteenweg 41. Veiu-ne, tegen 8 Juli. Een leeuwenvlag wordt aan de
deelnemers verloot, s Avonds heiw
denkingsavond in het stadsoark .
concert, spreekbeurt, vendelzwaal-

D Kunt OOK oetalen ala
volgt : bij aflevermg
125 P + 3 maandelijkse
stortingen van elk 100 P,

RoVwr'

uur te Roeselare in de aaal d o e t
Adv. H. Borginon, hoofdbestuurs»
lid V.V.B, spreekt over « Geea
grondwetsherziening tegen Vlaan*
deren ».
Uitreiking van de prijzen vaa
de wedstrijd V.V.B.
Het vermaarde koor « Die BooSe » uit Izegem, luistert de avond
op!
Alle leden en sympati santen
van de Volksunie worden er verwacht.
GISTEL
De kolportage van 21 dezer
heeft aan de verwachtingen voldaan.
Op amper anderhalf uur werden door enkele propagandisten
165 nummers verkocht. Volhouden
is de boodschap voor de afdeling
Gistel, de propaganda moet op
volle toeren blijven draaien. De
oogst is groot maar de arbeiders
zijn klein in getal. Wie wil meewerken, er is werk voor iedereen
en op alle gebied, kan zich wenden op het volgend adres M.
Zwaenepoel, Pieter Bortlerlaan 27.
Wij weten nu met zekerheid dat
minstens 250 famUies de V.U. genegen zijn in de gemeente Gistel.
Het is echter nog niet voldoende er kan meer en beter, ook de
twijfelaars en de lauwen moetea
wij bereiken. Geen tijd meer verliezen, iedereen aan 't werk en 'i
zal wel gaan.

Beheer ; K van der Paal
O. Voorbraeck
üd. Demol
Direktie : L i c Rik De Vos.

WESTHOEK
Vakantie aan de kust.
Voor alle vlaamsgezinden die
hun verlof
oor brengen aan de
Westhoek ni te De Panne, Koksijde of St. Idesbald, is het b©.
stuur der Volksunie afdeling St.
Idesbald oereid alle inlichtingen
te bezorgen over de handelshuizen
die uitgebaat worden door goedgezinden.
Alle mlichtingfn Kunnen oekomen worden OD net sekretariaat
bij R. Catrysse Zeepanneiaan 9,
Koksijde (St idesbald) evenal»
bij Jef Deman, Noordduin°r te St.
Idesbald.
Gedurende de vakantie zal de
Volksunie afdeling St. Idesbald
zeer bedrijvig blijven.
Hulp en steun is altijd welKonu
GEBOORTEN
In het gezin Renaud GeussensVeestraeten te Gruitrode mochten
Theo en Marijke zich verheugen
in de geboorte van hun zusje*
Veerle genaamd
Hartelijke geliikwensen.
.

DE VOLKSUNIE
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E tweede grondwetsherziening, in 1919 te Loppem overeengekomen en in
1921 bevestigd, bracht na jarenlange strijd het
algemeen enkelvoudig stemrecht. Deze grondwetsherziening, die iedereen een stem gaf en
niemand meer dan één, schonk Vlaanderen
nieuwe demokratische mogelijkheden. Voor de
eerste keer kreeg een Vlaamse partij op het
parlementair vlak verkozenen. De Franters deden met vijf hun intrede in de Kamer.

I ET
monstergedrocht,
de
grondwetsherziening, is nog niet ter wereld gekomen. Behoudens wat zwakke kritiek in « De
Standaard > en in « De Gazet van Antwerpen »
is er weinig verzet in de Vlaamse kleurpartijenpers. De « Vlaamse » PVV-ers en BSP-ers vinden het natuurlijk volkomen normaal dat men
alle ontplooiingsmogelijkheden aan Vlaanderen
ontneemt. De Vlaamse CVP-ers zwijgen, na een
vergeefse poging van Verroken en De Saeger
om de twee-derde-grendel als een Vlaams objektief voor te stellen.
Nu deze poging mislukt is, zeggen de Vaamse CVP-ers dat de grondwetsherziening al bij
al « niet zo erg is ». Zij proberen riog maar eens
ons volk te verdoven vooraleer het de doodsteek
toe te dienen. Zo komt die steek zachter aan,
menen ze.

D

E derde grondwetsherziening
nu beoogt weer het verkiezingsstelsel te wijzigen, maar thans niet meer openlijk, doch wel
bedekt. Men kan de Vlamingen hun stem niet

DE REAKTIONAIREN
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'E vlugge groei van het Vlaams
verzet tegen onze verdere kolonisering zal door
deze grondwetsherziening nog bespoedigd worden.
Het gaat om ons volksbestaan, het gaat om
het verwerven van de eigen Vlaamse politieke
gemeenschap als enig afdoende oplossing.
Het is thans een tijdrace geworden. De uni-

meer ontnemen, maar men zal er voor zorgen
dat aan de Vlaamse meerderheid elke mogelijke
beslissende invloed ontnomen wordt door een
grendelstelsel. De helft plus een, demokratisch
beginsel bij uitstek, zal niet meer gelden.
Elke verdere ontvoogding van Vlaanderen zal
niet meer in onze handen liggen, maar wel in
die van onze franstalige kolonisators. Slechts
op hun paternalistische welwillendheid zullen
wij aangewezen zijn.

Het opzet van deze grondwetsherziening is
een reaktionair opzet. Men wil de klok van de
Vlaamse ontvoogding achteruitzetten.

H<

l OE radikaal verschilt deze
grondwetsherziening van de twee vorige!
De eerste grondwetsherziening, deze van 1893,
veranderde het cijnsverkiezingsstelsel
Alle
mannen boven de 21 jaar mochten voortaan
kiezen, daar waar vroeger alleen diegenen dat
konden, die een inkomen hadden boven een bepaald minimum. Wel kregen de « rijkeren » nog
meer dan één stem, maar deze grondwetsherziening in demokratische zin maakte door het
algemeen meervoudig stemrecht nieuwe partijen mogelijk.
Bij de verkiezingen van 1894 deden de eerste
sociaUsten hun intrede in het parlement, naast
priester Daens die te Aalst verkozen werd.
De gelijkheidswet van 1898, waardoor in rechte het Nederlands gelijkwaardig werd met het
B^ans, was een rechtstreeks gevolg van de eerste grondwetsherziening.

H
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'AT de Vlaamse socialisten zo
iets dulden is de verloochening van heel hun
verleden. Dat ze het niet alleen dulden, maar
het zelfs eisen, maakt hen voor aUe redelijke
Vlamingen onmogelijk en bespottelijk.
Zij zijn de aktieve koUaborateurs van onze
franstalige kolonisators.
Door de Vlamingen hun verdere ontvoogding
onmogelijk te maken, menen zij hun Waalse
partijgenoten in het gevlei te komen en de MPW
troeven te ontnemen. De Walen zullen door de
grondwetsherziening nooit kunnen gekoloniseerd
worden, de Vlamingen zuUen het echter blijven.
Positief brengt de" grondwetsherziening de Walen echter niets. Zij zullen daardoor geen zelfbeschikkingsrecht krijgen, waarom het hem voor
hen dan toch te doen is. Feitelijk valt de
grondwetsherziening aVeen in het voordeel uit
van de enige bestaande Belgen, de groep van
de verfranste Brusselaars, die in België de balanspolitiek huldigen, door op de Vlamingen te
steunen voor hun anti-sociale, op de Walen
voor hun franstalige kultuurracistische politiek
Het is deze kliek vooral die het klimaat in ons
land voortdurend vernest Het is deze kliek die
teert én op de Vlamingen én op de Walen.

_J ET is een terugkeer van het
enkelvoudig algemeen stemrecht naar het meervoudig algemeen stemrecht. De stemmen van de
40 % franstaligen zullen evenveel waard zijn
als die van de 60 % Vlamingen. Elke franstalige
stem zal dus gelijk zijn aan anderhalve Vlaamse stem. Het is doodeenvoudig de verloochening
van de demokratie. Wanneer de demokratle in
het voordeel van Vlaanderen dreigt te spelen,
wurgt men ze doodeenvoudig. In het unitaristisch België is alles mogelijk.

Jsor
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taristen willen ons dood drukken eer we sterk
worden, want ze voelen onze groeiende macht
en vrezen ze. Wij Vlamingen willen ons echter
niet laten kapot maken, wij willen leven, normaal leven. Daarom dienen thans alle krachten
gebundeld op Vlaams-nationale, op federalistische grondslag. Daarom dat ouderen en jongeren, in een breed Vlaams front, samen moeten vechten voor het behoud van onze toekomstmogelijkheden, voor het veroveren van
onze toekomst.
De volgende verkiezingen moeten voor de reaktionairen van de kleurpartijen een striemende afstraffing worden, zodat hen de lust om
verder te kollaboreren met onze unitaristische
kolonisators voorgoed vergaat.

De helft goedkoper van installatie en

BEZOEK OVERMAAS EN
DE
VOERSTREEK

verbruik, de
"KACHELOFEN" centraf* verwarming
Moderne techniek - decoratieve slertchouwen

Vraag inncbtlngen Dij

a

Mazout, kolen, gas

HOF DE VOER

•

nieuw- en ombouw

Dokumentatie op aanvraag
Leverlnq -.

Kloosterstraat M

« Esch »

studie vrijbllivend

generatoren,

roosters,

Majolikategels, mazouttanks

'9 Gravenvoeren
telefoon : (04)79 62 00

en

-pompen (aansMling).
lUVAK pvba, Markgravelel 150,
Antwerpen 1 - Telef.: 03/384387

Interfonie
Geluidsversterking in de perfektie voor
zalen, reklamewagens, kerken, huiskamers enz..;
Wendt U in vertrouwen tot :
ELECTRO-AKOUSTIEK

DE GELUIDSBRON
Lange Leemstraat 7 a
ANTWERPEN - Tel. 33.04.95
Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid. — Bandopnemers vanaf 2.250 - F.
tot 117.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging geniet
ü speciale voorwaarden.

LET

WEL
ALLl ADVERTiaJTIES 700B
« DB voLK.su Nil - dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :

Antwerpsebaan 232 Berendrecht Tel 03/736659
•
Alleen de zoekertjes gaan naai
het hoofdsekretarlaat :
M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 . T e l . 02/11.82.16

