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2 DE VOLKSUNIE 

BROEDERLIJK, 

HAND IN HAND 
Mijnheren 

Ik zou aan die Bmsselse pa tno-
tische briefschrijver een paar din
gen wiUen Vlagen 

HIJ beweeit « Waal en Vla
ming broederlijk hand in liand 
hebben samen op het s agveld ge
s taan » Heeft hij dat zelf gezien 
en meegemaakt of is dat maar 
van hoi en zeggen of van eens er
gens gelezen te hebben'' Dit is ge
makkelijk gezegd, maar was dat 
we z o ' 

Van 1914-18 weet ik mets dan 
wab Ik nog me t geboien maai m 
1940 was ik er zelf biJ 

In 1940 kregen wij tot opdracht 
een groot gebouw op de buiten te 
veidedigen Ik behoorde tot ae Ie 
kompagnie, wi] lagen rechts \an 
het gebouw m kieupelhout De 2e 
en 3e kompagnie m het gebouw 
zelf en de 4e kompagnie Imks 
daarvan. 

D u e dagen hebben wij daar 
Ktand gehouden 11 z de 1ste dag 
gebeurde er bijna niets, de 2de 
dag IS veel lood naar mekaar ge
paft geworden en de 3de dag 
moesten we al oppassen of wij 
hadden geen munitie genoeg Ter
wijl we onze aandacht gespannen 
hielden op alles wat voor ons ge
beurde op enkele honderden me
ters afstand, hoorden we plots op 
3-4 meter achter onze rug m eens 
roepen <t Hande hoch » en « Raus-
Raus » Ik en mijn makkers had
den beslist geen to'k nodig, we 
vei schoten zodanig dat we auto
matisch maar deden wat ons drei
gend bevolen werd 

Vooraf hadden we wel stemmen 
gehoord, doch er geen acht op ge
slagen 

Wie zou nu vlak achter onze 
rug van die grijze muizen gaan 
vermoeden' Nadien heb ik eens 
navraag gedaan hoe die SS-man 
nen daar zo plots achter ons kon
den staan en dit is ten slotte heel 
eenvoudig gebeurd De 2de en 3de 
kompagnie waren er stilletjes van 
onder gemuisd en hadden 1 en 4 
eenvoudig laten zitten De moffen 
zijn dan gewoonweg docH- de vooi-
deur m het gebouw bmnengegaan 

en door de achterdeur teiug bui
ten Hadden wij m ons kieupel-
boske nu Jiuist niet aan t schieten 
geweest ze waren ons totaal 
voorbijgelopen 

Ik heb dat van de 2de en 3de 
kompagnie nooit kunnen vergeven 
en als ge het nu weten wilt de 
2de en 3de kompagnie waien Wa^ 
len en de 1ste en 4dP waren Vla
mingen Dat is nu mijn ervaring 
Van iets andeis kan ik niet mee-
piaten, want dat heb ik niet ge
zien Maar dat die twee Waalse 
kompagtnies sti letjes weggjegaan 
waien weet ik nog pcifeki goed, 
al IS het nu reeds 24 jaar gele
den i Ik zal het mijn leven niet 
le igeten wees gerust ' 

Broedeilijk hand in hand niet
w a a r ' 

Ik ben overtuigd dat als Bel^ie 
fedeiaal moest mgeiicht zijn. Wa
len en Vlamingen weer schouder 
aan schoudei zouden paraa t 
s taan als het nodig moest blijken 
juist zoals de Zwitsers al a tijd ge
daan hebben Maar a's het een 
unitaire Nooidfran^e kolonie 
moest blijven zoals nu dan zou
den er vast en zekei ra ie dingen 
kunnen gebeuien 

J V T - Biuvsel 

EEN « WITTE » 
Waarde Voksunie, 

U hebt twee weken geleden de 
brief van die Brusselaar die 
schnjft « Waal en Vlaming broe
derlijk hand m hand hebben sa
men op het tlagveld gestaan » ge
publiceerd en ik vind dat goed 
Dat bewijst dat gi] die onnozelaais 
met vreest 

Graag zou ik u vandaag eens 
mijn mening zeggen over de waar
de van het argument « Vlamingen 
en Walen hebben samen gestreden 
op het slagveld We zijn dus Bel
gen » Het is niets waard en ik 
heb er meer dan genoeg van men
sen zich « Belg » te horen noe
men op grond van zulke tezis 

Ikzelf vocht m 1945 met Kana-
dezen tegen de Duitsers nabij 
Antwerpen (Merksem) Ben ik 
daarom een Kanadees ' Miln va-
dei stond op het slagveld met 

Flansen m 1915 Is hij daarom 
een F r a n s m a n ' 

« La Libre Belgique » vindt ook 
dat België bestaat, omdat de 
Schelde door Vlaanderen en Wal
lonië loopt en de Maas ook Dus 
zijn de Nederlanders Duitsers, 
want de Rijn loopt door beide 
landen i 

De franstalige peis gewaagt ook 
graag van « Belgen » wanneer ze 
hartroerend schrijft over Vlaamse 
kinderen die met Waalse aan he t 
s t rand spelen Zij komen goed 
overeen Zij kennen die « steriele 
twisten » niet die hun ouders vaak 
leveren 

Ikzelf heb vroeger iikwijls aan 
het strand gespeeld met Duitse en 
Joodse kinderen Ben ik daarom 
een Duitser of een J o o d ' Wat zijn 
dat toch allemaal voor belache
lijke aigumenten die aoor de 
« Belgen » gebruikt worden om 
de mensen voor zich te w innen ' 
En vele Vlamingen en w a ' e n lo
pen er in 

Ikzelf heb enkele argumenten 
die minder gekend zijn • indien 
de Vlammgen in 1914 tot Neder
land hadden behoord ze hadden 
een wereldoorlog mmder gekend 
Hun « Be'gisch » zijn kostte hen 
een wereldoorlog Had Koning Al
beit I In 1914 gedaan zoals de 
Zweden in 1941 (die de Duitsers in 
t remen over hun grondgebied he
ten en nooit last hadden met hen) 
en m i n d e gedacht aan het voe
ren van een « heldhaftige » ooli-
tiek, we zouden zeker geen inval 
gekend hebben en vele Vlamingen 
zouden geen invalide vader heb
ben zoals Ik 

Ik kom uit de weerstand en heb 
dus geen lessen te krijgen van 
« goede Belgen » die bvb te Brus
sel de eersten waren om met Von 
Falkenhausen te kollaboreren en 
Duits te leren 

De eerste « Belg » die ooit te
gen mij « zwarte » of « boche » 
zou dui^ven zeggen omdat ik hem 
met naar de Belgische mond 
praa t zal ik even met bekwame 
sjxied voor de rechtbank dagen 
wegens belediging van een drie
maal gedekoreerde « Belg » Wij 
hadden geen schrik van het mach 
tige Duitse leger of de Gestapo, 
dus zeker met van onnozele Brus
selse franstahgenl 

Maar ik heb ingezien en vast
gesteld da t gans die repressie 
heeft moeten dienen, niet Om de 
« Duitsgezinden » te kraken, maa r 
wel om de Vlaamse Beweging te 
onthoofden Bovendien heeft men 
steeds idealisten gestraft, nooit 
grote ekonomische kollaborateurs, 
dus de werkelijke verraders om
wille van het geld. 

Wel SS-mannen, Pabriekswach-
ters, niet de kollaborateurs, die af 
en toe ook eens een briefje van 
1000 P aan de weerstand gaven 
en dus zogezegd de weerstand ge
steund hadden en n a de Bevrij
ding gerust gelaten werden 

Indien het te herdoen was ik 
z<»i zeker niet meer in de weer
s tand gaan 

Ik vocht tegen de Duitsers om
dat Ze ons verdrukten, maa r niet 
om een andere bezettmg m de 
plaats te knjgen 

Een gewezen Witte van <i Fide-
Iio ». 

RH - Antwerpen 

TAALKLACHT 
Mijnheren, 

Onderstaande brief werd op 30 
jiuni jl door de Werkgroep 
Groot-Brussel van de Volksunie 
gericht a a n adjimkt-minister van 
Elslande 
« Klacht werd bij ons neergelegd 
betreffende vier overhevelingen in 
hier niet genoemde school van ne-
derlandstalige leerlingen naar 
franstalige klassen Derhalve heb
ben wij de eer u te verzoeken on
middellijk in te willen grijpen om 
aan deze toestand te verhelpen 

1ste geval : Prancine De Ko-
ninck, dochter van Antome, Al-
sembergsesteenweg 48 te St. Gil-
los 

De oudeis eisten de overheveling 
van hun kind naar de Franse 
klassen Dit werd door de bestuur
ster van de Nederlandse afdeling 
op grond van de wetgeving terza/-
ke geweigerd De ouders reageer
den door Francine vanaf 1 juni 
U uit de school weg te trekken. 
Er werd hun door de diensten van 
de Franse afdeling beloofd dat op 

1 september a s een nieuwe taal-
vei klaring zal kunnen gedaan 
worden waardoor Fï-ancine naa r 
de Pianse klassen wordt overgehe. 
veld 

2de geval : Patrick Pastenakel , 
zoon van Herverd, Adolf Demeiur-
l aan 18 te St GiUis 

De ouders werden door het be« 
stuur van de Nederlandse afdeling 
waar Patrick de lessen vo gde, 
verzocht de taaiverklaring In orde 
te brengen Desondanks legden zij 
op 19 juni U een Franse verkla
r ing af Met he t protest van de 
directrice van de Nederlandse af
deling werd geen lekening gehou
den Het kmd ging op 20 jimi over 
naa r de Franse afdeling. 

3de geval • Marina Neys, AdoK 
Demeurlaan te S t Gillis 

Evenals de twee vorige kinderen 
geboien uit nederlandstalige ou
ders De ouders spreken trouwens 
altijd Nederlands met hun kmd. 
Marina volgt desniettegenstaande 
de lessen in de Franse afdelmg. 
Waarom aanvaardde de directie 
een valse taalverklarmg? 

4de geval : Van Opbroeck, Wil
lem Tellst traat te S t GiHis 

Zelfde feiten als voor geval n r 
3 

Gelieve te noteren da t derge
lijke wetsovertredingen zich her 
haaldelijk in alle scholen van 
Bi ussel-hoofdstad voordoen Het 
ware hoogstgewenst daaraan paa l 
en perk te stellen door eindelijk 
drastische maatregelen ten opzich
te van de schooldirecties te ne
men. 

Graag kregen wij bescheid over 
het gevolg dat u aan bovenstaan
de gevallen zult voorbehouden. 
Tevens zouden wij gaarne verne
men welke maa t regden u schikt 
te nemen om dra-glijke overheve-
Imgen en andere onrechtmatige 
Indelingen in ' t algemeen voor he t 
a s schooljaar definitief te voor
komen » 

Werkgroep Groot-BiiisseL 

Oe redaRUc draair (een verant» 
nroordeiijlcheio roor i<' mnono der 
gepubllceerdr lexersbrieven Ze O»-
noudt ziet) net '•echt ran t e iu r en 
inkorting « x » Over il» legsersm-
bneK wordt «een orielwitteUng 
fevoerd. 

AOLLUIKEN 

AOIXDIKEN 
in bout, staal, aluml-
nlnin al plastiek 
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DE VOLKSUNIE 

VLAANDEREN 

IN 

HET 

VERWEER 

Wij zijn thans aan het einde gekomen van onze uitvoerige historielc 

van zeventien jaar strijd tegen talentelling en gebiedsroof. Wij zijn 

aan het einde gekomen van de geschiedenis van zeventien jaar Vlaam

se hardnekkigheid en groeiende solidariteit. 

Dit einde w âs niet een overwinning. Dag op dag een jaar geleden viel 

in de Wetstraat de beslissing : het monsterakkoord van Hertoginnedal 

werd goedgekeurd door de kleurpolitieke Vlaamse volksvertegenwoor

diging. 

Het doek viel; het stuk eindigde zonder happy-end. En dezelfde akteurs 

maken zich klaar om thans een nieuwe onterende komedie op te voe

ren : de grondwetsherziening. 

NEDERLAAG TE HERTOGINNEDAL 

De wetsontwerpen van de regering 
werden in Vlaanderen terecht zeer 
slecht ontvangen. Zij behelsden bepa
lingen die lijnrecht indruisten tegen 
de Vlaamse grondbeginselen. Op 18 
Januari 1962 deelde de pers mede 
dat de regering « eenparig » het 2de 
wetsontwerp Gilson (wijziging van 
de taalwet in bestuurszaken en tevens 
regeling van het lot der omstreden 
Vlaamse randgemeenten) goedge
keurd had. Daarop volgde het wets
ontwerp Larock-Van Elslande voor 
het onderwijs. Deze wetsontwerpen 
voorzagen de invoering van ruime 
faciliteiten op bestuurlijk en onder
wijsgebied voor de Pranstaligen in de 
Vlaamse randgemeenten, met als te
genprestatie gelijkaardige faciliteiten 
voor de Vlamingen in een drietal 
kleine Waalse gemeenten. 

:« EEN MIRAKEL » 
De Vlaamse pers van C.V.P.-strek-

klng reageerde scherp afwijzend : 
«De Standaard » schreef : « Onmo
gelijk » en « Radikaal neen ». « Het 
Volk» schreef : «Een ongehoord 
ontwerp of een kwakkel ? ». Het was 
echter geen kwakkel, maar wel een 
ongehoord ontwerp. Het was verbijs
terend : de regering, met instemming 
van de Vlaamse ministers, handelde 

alsof de Vlaamse openbare mening 
zonder enig belang was en het er 
vooral op aankwam de Franse taai-
imperialisten voldoening te schen
ken : de faciliteiten voor de taalmin
derheden, dat was de hoofdzaak ! 

De Vlamingen bedotten en benade
len, daarop kwam het aan : de re
gering wilde o.m. de numerieke ge
lijkheid invoeren tussen de twee 
taalkaders op alle trappen van de 
hiërarchie! Een flagrante benadeling 
van de Vlamingen en de verwerping 
van het proportionaliteitsbeginsel, 
vooropgezet in het Manifest van 
Vlaamse personaliteiten. 

IN DE RUG GESCHOTEN 
Van bij het bekend worden van de 

wetsontwerpen der regering in ja
nuari 1962 tot in de maand juli 1963 
heeft de strijd onafgebroken gewoed 
om zich meer en meer toe te spitsen. 
In Vlaanderen kwam een prachtige 
eensgezindheid over de partij grenzen 
heen tot stand ter verdediging van 
de meest elementaire beginselen van 
de Vlaamse Beweging : zelfs offici
ële instellingen zoals de Koninklijke 
Vlaamse Akademie namen hun ver
antwoordelijkheid op — doch te ver
geefs. Het Vlaamse eenheidsfront 
was er, maar wie weigerden te mar

cheren dat waren de Vlaamse poli
tieke mandatarissen der « nationale 
partijen ». 

Zij hebben het Vlaamse front in de 
rug geschoten : eerst de Vlaamse mi
nisters, vervolgens de Vlaamse volks
vertegenwoordigers en senatoren. 

Gfiuiiii 

MOÊrrk 

Protest-demonstratie in de junidagen van verleden jnnr 

Zwarte vlagyen uocial in yiaanderen 

DE SOCIALISTEN 
De houding van de Vlaamse socia

listische mandatarissen was zoals 
steeds beneden alles. 

Zij waren bereid alles te aanvaar
den en goed te keuren en van enig 
Vlaams reflex was er geen spoor te 
ontwaren; volgzaam liepen zij achter 
de partijleiding en de regering aan. 
Zij hebben niets gedaan om de 
Vlaamse rechten en belangen te ver
dedigen. Er zijn geen woorden te 
scherp om hun houding te laken. Zij 
zelf sluiten zich — door hun houding 
— uit de Vlaamse gemeenschap. 
De B.S.P. is een anti-Vlaamse partij, 
in alle omstandigheden en in alle 
opzichten. Wat wel bewijst dat so
cialisme niet gelijk te stellen is met 
Vlaamsgezindheid, zoals sommige na-
ief geloven. 

DE VLAAMSE C.V.P. 

De Vlaamse C.V.P.-ers waren be
grijpelijker wijze het meest verveeld 
en moesten zich te weer stellen : an
derhalf jaar hebben zij gevochten, 
doch wankelmoedig en zwak om dan 
uiteindelijk op beschamende wijze te 
kapituleren en Vlaanderen een zware 
np'lerlaag te bezorgen. 

et eerste wat hen te doen stond 
lid, hei bekend maken van de rege

ringswetsontwerpen was, de Vlaamse 
C.V.P.-ministers en de C.V.P.-partij-
leiding ter verantwoording te roepen 
Langs hun vertegenwoordigers in de 
regering en langs de partijleiding om 
(een partij waar zij de twee derden 
zijn) moesten zij zich laten gelden. 
Een klein kind kon zo uitrekenen dat 
zij in de minderheid zouden gesteld 
worden in de parlementskommissies 
en in kamer en senaat wanneer zij 
het daar tot een stemming lieten ko
men, des te meer daar hun eigen 
Waalse partijgenoten volslagen on
betrouwbaar waren, de resoluties van 
de partijkongressen (resultaat van 
kompromissen waarbij de Vlamingen 
reeds ruime toegevingen deden !) 
negeerden en front vormden met de 
linksen. 

Nooit echter hebben de Vlaamse 
C.V.P.-ers een klare en duidelijke 
houding aangenomen : hun geschip-
per en geknoei maakt steeds een 

Moyersoen, alias « Woeste » ; een der.grote 
verdedigers van de regenngspoliliek. 

zeer bedenkelijke indruk omdat men 
zich moet afvragen of deze mensen 
het ernstig menen dan wel of zij 
maar wat komedie spelen zonder het 
te menen. 

Van bij de aanvang was hun hou
ding dubbelzinnig : zij wezen de 
wetsontwerpen van de regering af, 
doch steunden verder de regering en 
hun eigen ministers alsof er eeen vuil
tje aan de lucht was. 

(lees verder op blz. 10) 
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Carisslml, 

Hoe het probleem opgelost van een Open Brief die op 11 
Juli - Vlaanderens nationale feestdag - moet verschijnen ? Een 
epistel aan de achtbare heren Breydel en De Coninck (die van 
1302) ? Een van geestdrift en strijdbaarheid overspoelende ode 
aan Vlaanderens weerbare jongeren ? Een troostende, zalvende 
en hoopgevende boodschap aan de weduwen, wezen, rechtheb
benden en nabestaanden van de gesneuvelden uit 's graven heir ? 

Niets van dat alles I Idioter nog en gevaarlijker, carissimi : 
ik zou een gruwelijke bekentenis willen doen. Een bekentenis 
die mij stellig moet beroven van de welwillendheid en de simpa-
tie van de droogsten onder u. Hier gaat ze dan - gefluisterd 
bijna omdat ze zó on-eigentijds klinkt : uw dio Genes bekent 
ootmoedig en met hoogrood gelaat dat hij nog altijd zo"n beetje 
een romanticus is. 

O schande 1-de bekentenis is er uit. Zeg mij, naar welke 
executiepaal ik mij moet begeven om de twaalf nuchtere, harde, 
zakelijke kogels in mijn ouderwetse knoken te krijgen, de kogels 
die ik stellig verdien omdat ik - zo zult gij wellicht toch 
beweren - een anachronisme ben in deze tijd van radioaktieve 
schoenveters, ingebouwde overtuiging, ge-airconditioneerde 
leefkamer en hersengespoelde krantenartikels. 

Het is mij bekend dat ik me door deze schuldbelijdenis aan 
de rand plaats van de moderne, gelevensverzekerde, statistike-
rende maatschappij. Ik ben op de hoogte van het eigentijdse 
gebruik, sommige woorden te laten voorafgaan of te laten volgen 
door het stereotiepe wederwoord, zo in de aard van een litanie 
van alle heiligen met het steeds weerkerende bid voor ons. 
Holle - romantiek, steriele - twisten : stukken uit de nieuwste 
litanie van alle politieke heiligen. 

Ik ben nochtans, carissimi, geen voorstander van holle 
kiezen en holle schedels ; ik kan dus bezwaarlijk ook een voor
stander zijn van holle romantiek. Maar hoeft een kies per defi
nitie hol te zijn en is iedere schedel leeg ? Is iedere twist steriel? 
Is dus - o gruwel - iedere romantiek hol ? 

Ik ben, carissimi, zo stoutmoedig het te betwijfelen. En 
zeker op deze dag, deze 11 juli, die wij nooit zouden gevierd 
hebben zonder Vlaanderens wedergeboorte in de levenwekkende 
adem van Conscience's romantiek. Zonder die epische bezieling, 
zonder het visioen van de dichter en de ziener, zonder het bij 
uitstek romantisch teruggrijpen naar de grootsheid van ons 
nationaal verleden zoudt gij vandaag niet eens mijn brief lezen. 
Zou er geen Bevlaggingsaktie zijn, geen Mars op Brussel, geen 
Vlaamsbewuste sociaal-ekonomische gerichtheid. Geen Vlaamse 
leeuw, noch op dundoek noch op notenbalken. Zonder de roman
tiek zoudt gi], carissimi, niet eens meer weten dat 11 juli nog 
iets anders is dan een dag in de buurt van het betaald verlof. 

Danken wij de fee van de romantiek, die aan de wieg stond 
van onze nationale wedergeboorte. Door haar te danken, betui
gen wij onze dank aan het leven zélf, aan de mogelijkheid om 
nog te bestaan en te beantwoorden aan de roep van ons eigen 
wezen. 

En indien het dan tóch niet mag, indien mijn bekentenis tot 
de romantiek meteen een schuldbekentenis moet zijn, weest dan 
konsekwent en roei ze uit - die gevaarlijke, ouderwetse, onnut
tige romantiek -, roei ze uit met wortel en tak. Schiet de dichter 
dood, sla de maanvrijer neer, kastreer de dweper, onthoofd de 
bouwer van droomkastelen, vergas de nooit-berekenaar, fusil-
jeer de hemelbestormer, hang de profeet op. 

En leef voortaan gprust, zakelijk en nuchter, hygiënisch, 
gestroomlijnd, geteld en in plan gebracht, kunstmatig bevrucht 
en posthuum chemisch gevaloriseerd in uw eens en voor altijd 
van alle romantiek bevrijde wereld. Leef in de woestijn van uw 
fantazieloze zakelijkheid, in de roes van uw armzalige nuchter
heid, in het komfort van uw gemillimeterde status. Leef zonder de 
romantiek en - om de liefde Gods ook zonder 

dio Genea. 

E C H T G E B E U R D I 

Op de lijn Brussel - Luik 
in een spoorwegcoupé, t u s 
sen L a n d e n en Borgworm, 
r o n d 8 u u r op 'n d rukke 
woensdag. 

Te Borgworm s t a p t een 
Waalse handels re iz iger op, 
e c h t h e t type van de gebo
r e n p r a a t ] esmaker . Met veel 
ver toon g a a t m e n e e r z i t ten , 
weifelend tussen de lezing 
v a n « L a Wallonië » en « La 
Dern iè re Heure », om t e n 
s lo t te « La Wallonië » a a n t e 
p a k k e n . Op zeker ogenblik, 
bij de lezing van de v e r h o 
g ing der b a r e m a ' s voor k i n 
dervergoedingen, een k l in 
kende « Tedjeu! > en m e 
n e e r beg in t een he tze reden 
over h e t Vlaams gevaar , de 
« reger ing gi jzelaar van de 
Vlamingen » enz. Een 
V laams bed iende r eagee r t 
voorzicht ig en m e e n t d a t de 
Vlamingen als solidaire Bel
gen toch ook be ta l en voor de 
Waalse oudjes en gepens ion-
nee rden . Meneer veer t a ls 
een rode h a a n r e c h t en 
m e e n t zijn s chuch t e r e t e 
genspreke r m e t 'n knock
ou t te vellen : «B in , les 
F l amins , ce sont tous des l a -
p ins ». Diepe s t i l te , t o t p lo ts 
een Vlaams mi jnwerke r l a 
chend zegt : « S i ! E t u n w a l -
lon, c'est u n coucou ! ». O n 
bedaar l i jk l achen van hee l ' t 
coupé, w a n t iedereen wee t 
d a t de koekoek m a a r één ei 
legt en d a n nog in ' t n e s t 
van een a n d e r e vogel, die h e t 
braaf jes u i tb roedt . 

H E T B E W I J S 

Ju i s t een j a a r geleden 
volgde op de kap i tu l a t i e v a n 
Her tog inneda l de o n t e r e n d e 
s t e m m i n g van de n ieuwe 
t a a l w e t t e n in h e t P a r l e m e n t . 

A A N P L A K B R I E F 

« F E D E R A L I S M E » 

He t a r r o n d i s s e m e n t 
Brugge heef t een p r a c h t i 
ge aanplakbr ief , ( f o r m a a t 
30 op 60 cm, d r i ek l eu ren 
d ruk) op h e t t e m a « fede
ra l i sme » l a t en on twerpen . 
Het model e rvan b r e n g e n 
we s te rk verkle ind h ie r 
n a a s t . 

Deze aanp lakbr ie f is t e 
bekomen door alle Volks
u n i e - a r r o n d i s s e m e n t e n en 
-a fde l ingen a a n 2 fr pe r 
stuk, m i t s een m i n i m u m -
a f n a m e van 500 s tuks . 

Voorafbeta l ing door s to r 
t i ng of overschr i jv ing op 
pos t r eken ing nr5099.26 van 
m r Guido Van In , P red ik -
h e r e n r e i 20 t e Brugge, 
ge ld t a ls bestel l ing. Proef-
eksempla ren k u n n e n a a n 
gevraagd worden op h e t 
zelfde adres . 

De Saeger en a n d e r e Ver-
rokens hebben ons s indsd ien 
op alle t o o n a a r d e n voorge
zongen d a t de fac i l i te i ten in 
zes r a n d g e m e e n t e n h e l e m a a l 
n i e t opwogen t egen de f a n 
t a s t i sche voordelen die de 
n ieuwe t a a l w e t t e n de Vla
m i n g e n zouden verschaf fen t e 
Brussel en in de cen t r a l e a d 
m i n i s t r a t i e . 

Na een j a a r k u n n e n we 
reeds enkele v a n die « f a n t a s 
t i sche voordelen » afwegen. 

Zo w a r e n er vóór de j ong 
s te t a a l w e t op h e t Minis te r ie 
van Sociale Voorzorg 6 
Vlaamse en 8 Waalse hoofd
a m b t e n a r e n . V a n d a a g zi jn er 
d a t 6 Vlaamse tegenover 9 
Waalse . 

Op h e t min i s te r i e v a n J u s 
t i t ie — w a a r de « f l a m i n g a n t 
Vermeylen » t r o o n t — w a r e n 
er vóór de jongs te t a a l w e t 17 

Vlaamse tegenover 22 Waa l se 
h o o f d a m b t e n a r e n . V a n d a a g 
zijn d a t 19 Vlaamse t e g e n o 
ver 23 Waa l se ! 

F a n t a s t i s c h e voo ru i tgang , 
i n d e r d a a d ! Na 133 Jaa r unl-< 
t a r i s m e en h e r h a a l d e t a a l -
we t t e r i j m o g e n we ons m e t 
h e t e k s a l t a n t r e z u l t a a t g e l u k 
kig a c h t e n 1 

R O D E K R U I S 

Een v a n de goede < z a a k 
j e s » die door h e t Belgisch 
Rode Kru i s gedreven worden , 
is de b loedinzamel ing . 

De hoofdcen t ra l e v a n dif 
« zaak je » is h e t b loed ins t i -
t u u t . I n h e t a k a d e m i s c h k a 
der v a n d i t i n s t i t u u t ze te len 
13 Walen tegenover 3 V l a m i n 
gen. 

Zoals m e n wee t word t h e t 
Belgisch Rode Kru i s voorge
ze ten door de onbaa t z i ch t ige 
p r i n s Albert , eers te weldoe
n e r v a n h e t l and . Er word t 
beweerd d a t deze o n b a a t 
zucht ige p r i n s u i t hoofde v a n 
allerlei ve rp l i ch t ingen , ve r 
bonden a a n zijn voorz i t t e r 
schap , de ronde som v a n 
700.000 fr u i t de kas v a n h e t 
Rode Kru i s heef t gekregen . 

Wij k u n n e n d a t b i j na n i e t 
geloven. Zulks zou té zeer In 
tegens te l l ing zijn m e t h e t k a 
r a k t e r van deze l iefdadige 
p r ins , van wie bekend is d a t 
h i j — om de touwt jes a a n e e n 
t e k n o p e n — af en toe een 
(gekregen) bootje m o e t ve r 
kopen 

In de maanden juni en juli van 
vei leden jaar barstte alom in het 
Vlaamse land het verzet los tegen 
4e misdadige regeringsplannen, 
die hun bekroning vonden in do 
kapitulatie van liet loginnedal en 
in de onleiende •.hmniing op 
Vlaandeiens hoogdag zthc, in de 
Kamer op 11 juli. Ilieiboven en 
lüernaast een paar foto's uit on'i 
ai chief : verzet in alle vormen in 
liet Antweipse. 
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ievlaggingsaklie ooTi hij de ]onge 
Vlaamse boeren. 

A.C.W. EN C.V.P. 

In het A.C.V. - tijdschrift 
« Leiding > lazen we het vol
gende onder de titel « Het 
A.C.W. en de gemeentever
kiezingen » : «Het A.C.W. 
zelf is geen politieke parti j , 
noch zelfs een deel daarvan 
(...) Daarom is het A.C.W, 
met de C.V.P. een akkoord 
aangegaan toen deze partij 
tot stand kwam. De C.V.P. 
heeft zich verbonden de po
litieke punten uit het A.CW. 
programma samen met de 
andere, tot haar programma 
te maken en het A.C.W. een 
billijke vertegenwoordiging 
inzake mandaten te waar
borgen >. Volgt dan een op
roep tot aktie bij de ge
meenteverkiezingen. 

De tekst Is interessant 
omdat hij zeer duidelijk laat 
uitschijnen wat wij steeds 
hebben beweerd : de CVJP. 
is geen partij in de gang
bare betekenis van he t 
woord. Het is een konglome-
raa t van standenorganisa
ties, bijeengehouden door de 
aeer losse band van de thans 
algemeen zeer betwijfelde 
« levensbeschouwelijke ge
mene noemer >, onderwor
pen aan de mlddenpuntvlle-

dende kracht die onafschei
delijk verbonden is aan een 
dergelijk konglomeraat. 

Maar of de talloze kriste-
lijke arbeiders die in de 
Volksunie staan, akkoord 
gaan met het onverantwoor
de en in ieder geval totaal 
voorbijgestreefde akkoord 
tussen A.C.W. en C.V.P., Is 
een andere kwestie. 

BEVROREN 

De voorzitters van de drie 
kleurpartijen en de eerste-
minister hebben dinsdag offi
cieel laten weten, dat de pro
blemen rond grondwetsher
ziening en zetelaanpassing de 
ijskast ingaan tot bij de her
neming der parlementaire 
aktlviteit. 

Een verrassing is dat niet : 
reeds een week voordien was 
beslist, dat de bijeenkomst 
van deze week alleen tot doel 
had, een inventaris der be
sprekingen op te maken. 

Daarom juist bracht De 
Saeger de moed op, om een 
stakingsaanzeg te doen : de 
eerstvolgende drie maanden 
hoeft er helemaal niet ge
staakt te worden omdat er 
geen vergaderingen van de 
grondwetsherzieners zijn. 

Inmiddels blijft alles bij 
het oude : grondwetsherzie
ning en zetelaanpassing zijn 
nog steeds gekoppeld. Van den 
Boeynants heeft zich noch 
vóór noch tegen de Vlaamse 
vleugel uitgesproken, «La 
Cité> en de Waalse C.V.P, 
blijven staken. 

Na de laffe kapltulatie bij 
de Z.I.V.-stemming verleden 
week — kapltulatie die eens 
te meer een overwinning 
werd genoemd (« varken, ik 
doop u karper ! »), zijn de 
Vlaamse C.V.P.-ers hun valie-
een gaan pakken... 

SCHELDE-

RiJNVERBINDING 

Het loont stellig de moel-
jbe, nog eens terug te komen 

op het Waals verzet tegen de 
Schelde - Rijnverbinding. 

Inzake waterwegen heeft 
zich sinds tientallen van ja
ren tussen Nederland en Bel
gië een reeks van problemen 
gesteld : de Schelde - Rijn
verbinding (een «Antwerps» 
belang, zou men lapidair 
kunnen zeggen), de Stop van 
Ternaaien (een «Luiks» be
lang) en het kanaal Gent -
Terneuzen (een « Gents » 
belang). 

Van Belgische zijde heeft 
men er steeds op aangedron
gen, deze drie kwesties als 
één geheel te beschouwen en 
ze in hun geheel met Neder
land te behandelen. 

Van deze stelregel werd 
afgeweken in 1955, toen de 
Luikenaars de Antwerpe
naars beleefd vroegen, de 
zaak van de Stop van Ter
naaien los te maken van het 
geheel en deze zaak in eer
ste plaats te laten oplossen. 

TOEGESTAAN 

De Antwerpenaars gingen 
in op het Luiks verzoek, 
steunden het en kregen in 
ruil de stellige belofte van de 
Luikse goeverneur, de burge-< 
meester en van de Grand -
Liège, dat Luik de zaak van 
de Schelde - Rijnverbinding 
op ledere ogenblik onvoor-; 
waardelij k en hardnekkig 
zou steunen. 

De Walen zijn van hun 
eerste leugen niet gebarsten: 
zowel het Luikse magistraat 
als het provinciebestuur als 
de Grand - Liège eten thans 
hun woord op en verzetten 
zich met alle kracht tegen 
de verwezenlijking van de 
Schelde - RUnverbinding. 

Zij voeren aan, dat door 
die verbinding de Maas zou 
leeglopen! De wetenschap
pelijke tegenargumentatle 
lappen ze aan hun laarg. 

Waarom dan dit Waals 
v«rzet? Om twee redenen. 
Ten eerste vrezen de Walen 
dat de Schelde - Rijnverbin
ding nieuwe nijverheden 

naar het Antwerpse zou 
trekken. En dat mag na 
tuurlijk niet : de Vlamingen 
moeten geminorizeerde pen
delaars blijven. En vervol
gens hopen Ze door hun ver
zet in ieder geval ruime 
kompensaties voor Wallonië 
los te krijgen. « Kompensa
ties » is in dit geval een on
juist woord : de Walen kre
gen reeds hun tegenhanger 
van de Schelde - Rijnverbin
ding : het opruimen van de 
Stop van Ternaaien. 

WALUONS TOUJOURS 

In de Kommissie van Bui
tenlandse Zaken, waar het 
Schelde - Rijnakkoord moest 
behandeM worden, kreeg dit 
Waals verzet vaste vormen. 
Drie Waalse socialisten — 
Denis, Cools en Terwagne — 
namen ontslag uit de Kom
missie. Drie Waalse C.V.P.-
ers — Herbiet, Willot en Ie 
Hodey — stemden tegen. 

Uit deze houding blijkt 
weer eens duidelijk de on
houdbaarheid van het uni
tair partij ensisteem. Nadat 

de Vlaamse kleurpolitiekers 
de Waalse eis inzake de Stop 
hebben gesteund, keren de 
Waalse kleurpolitiekers zich 
tegen hun Vlaamse par t i j 
genoten, ondanks alle vroe
gere verbintenissen. 

En nochtans : wie in 
Vlaanderen stemt voor Ver
roken of De Saeger, stemt 
toch ook voor Herbiet, Willot 
en Ie Hodey. 

Want het zijn niet de 
« brave > en « V'aamsgezin-
de » jongens die de grote po
litiek maken. Dat doen de 
partijleidingen. 

En in die partijleidingen 
hebben de Vlamingen weinig 
of niets te vertellen. En die 
partijleidingen weigeren 
stelselmatig, op te treden 
tegen hun Waalse leuge
naars en woordbrekers. 

M.P.W. of P.S.B, of P.S.C, 
of P.L.P., federalist of uni
tair, dat zijn allemaal maar 
voornamen. Wallon, c'est no-
tre nom de familie! 

Ter attentie van de naiëve 
Vlaamsgezinden, die luidop 
dromen van een « taktisch.. 
Waals - Vlaams bondgenoot
schap »ï 

De klassieke Vlaamse C.V.P.-politicus, 
de argeloze braverd Louis Kiebooms, 
heeft eindelijk een ontdekking gedaan. 
Hij meent dat de Vlaamse socialisten de 
grondwetsherziening willen om de CVJ*, 
te verzwakken en de V.U. te versterken. 
Hij bevordert meteen Jos van Eynde tot 
een soort propagandaleider van de 
Volksunie. 

Of Jos van Eynde ooit naar de Volks
unie zal overkomen moeten we natuur
lijk afwachten. Ook zou de partij zich er 
moeten over beraden of ze Jos zou aan
vaarden, want in de Volksunie is men 
voor een open demokratie, ook in de 
leiding van de partij. Nu is Jos een dik-
tator, die de jonge intellektuëlen uit zijn 
partij wegjaagt zoals destijds vader 
Anseele dat deed te Gent Te veel ver
stand in de Vlaamse B.S.P. is nergens 
goed voor. Jos is een socialist van de 
oude stempel, die de Vlaamse B.S.P. 
leidt, zoals wijlen de kardinalen Mercier 
en Van Roey de Belgische kerk. Het 
doorslaande argument was de tik van de 
kromstaf of is de oudscboolmeesterlijke 
stokslag. Jos van Eynde is ten slotte een 
linlise klerikaal. 

Toch heeft Kiebooms eindelijk gezien 
wat iedere politiek belangstellende al 
lang weet omdat Jos van Eynde het reeds 
xo dikwijls gezegd en geschreven heeft : 
de B.S.P. wil de grootste partij worden. 

De taktiek van Jos van Eynde is duide
lijk. De Waalse socialisten zijn meren
deels Waalse nationalisten, de Brusselse 
•ociaiisten zijn franstalige rascisten en 
de Vlaamse socialisten zijn afgestompte 
0ekoloniseerden. Jos laat de Vlaamse 
•ocialiataa ao dom uk a« ijia m yoMf 

een politiek ten gunste van de Waalse 
en Brusselse socialisten. Dat is ook de 
enige metode die zijn franstalige partij
genoten zouden dulden. Daarom alleen 
mag Jos van Eynde zijn rol blijven 
spelen aan de top van de partij. Om in 
Vlaanderen anderzijds baas te blijven 
moet hij alleen maar beletten dat de 
jonge intellektuëlen, die, zuiver socialis-

op de demokratie, die de grendelgrond
wet betekent. 

Als de Vlaamse C.V.P. de grendelgrond
wet aanvaardt zullen ook de laatste 
gematigde Vlaamsgezinden zich van haar 
afkeren. Dat ziet Jos van Eynde, dat ziet 
de Vlaamse C.VJ>. niet I Integendeel Jos 
de Saeger en Jan Verroken gaan overal 
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tisch redenerend, een einde willen stellen 
aan de kolonisatie van Vlaanderen, wat 
zouden te vertellen krijgen in de partij. 

De grendelgrondwet zou de overheer
sing van do franstaligen over Vlaanderen 
bestendigen door het feit dat de frans
taligen anderhalve stem krijgen en de 
Vlamingen maar één. De B.S.P. zou zich 
te Brussel en in Wallonië handhaven. De 
enige moeilijkheid zou zijn dat de C.VJ*. 
de B.S.P. in Vlaanderen op Vlaamse mo
tieven zou aanvallen. Maar de Vlaamse 
C.Vi».-ers zijn zo apatisch en dom dat 
ze het niet doen. Nochtans kon het A.C.V. 
het A.B.V.V. hopeloos in het hoekje 
duwen door de argumenten van de lagere 
Ionen in Vlaanderen en van de pendelar-
bsid NM spelfa, naast de brutale aanslag 

in Vlaanderen vertellen dat de grendel
grondwet de Vlaamse veroveringen zal 
bestendigen I Hun zinnebeeld is de 
struisvogel. 

De Vlaamse C.V.P.-pers heeft thans 
eindelijk de ramp van de grondwetsher
ziening ingezien omdat de Volksunie 
naast de grote Vlaamse organisaties sinds 
maanden overal op het gevaar ervaii 
heeft gewezen. 

De Vlaamse C.V.P.-pers heeft het 
gevaar gezien. De Vlaamse C.V.P.-politici 
echter nog niet. Dat wordt in de Vlaamse 
C,V.P.-pers echter niet gezegd. 

De heer De Saeger en de Vlaamse 
C.V.P. blijven gewonnen voor de grendel-
grondwet maar willen alleen maar eerst 

de zetelaanpassing in de parlementaire 
kommissie goedgekeurd zien. 

Het scenario wordt klassiek. Het is 
een herhaling van de zaak van de rand
gemeenten. Toen zag de C.VJ».-pers het 
ook, de Vlaamse C.V.P.-politici echter 
niet. 

De heer Kiebooms zijn stelling Is 
belachelijk. 

Van wie hangt het af dat de Vlaamse 
CVP. klappen bij de vleet zal krijgen 
bij de volgende verkiezingen ? Van Jos 
van Eynde of van ben zelf 7 

Als zij politiek inzicht en politieke 
moed hadden zou de Vlaamse C.VJ'. de 
grondwetsherziening als een boemerang 
tegen Jos van Eynde keren, ze niet toe
staan en de Vlaamse socialisten als 
ondermijners van de Vlaamse volksbe
langen bevechten. Dit elementair poli
tiek inzicht mist echter de Vlaamse CVJP. 

Daarom zijn ze niet waardig de meer
derheid van het Vlaamse volk nog langer 
te vertegenwoordigen. Het snel aan
groeiend Vlaamsgezind gedeelte van ons 
volk heeft een andere vertegenwoordiging 
nodig : Vlaamsgezinden met baar op de 
tanden in plaats van lamlendige en rug-
gegraatloze politieke sukkelaars. 

Iedereen bepaalt ten slotte grotendeels 
zelf zijn eigen toekomst. Als de Vlaamse 
C.V.P.-ers geen toekomst willen omdat 
ze weigeren de belangen van de Vlaamse 
massa, die zij in meerderheid vertegen
woordigen, te verdedigen is dit de zaak 
van Kiebooms, De Saeger, Verroken 
en Co. 

Jos van Eynde kan hen daarbij niet 
hinderen. Want waarom zouden zij naar 
Jos van Eynde en naar de socialisten 
luisteren ? 

WIM JORISSEN. 
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DNS ANTWOORD OP EEN LEUGEN- EN LASTERKAMPANJE 
,Gea: hto Hoor Hoofdradakteur, 

Bij' mijn terugkeer'Uit hst buitenland, las ik uw tenden
tieuze berichtgeving in verband met ml̂ n zogezegd ontslag uit 
de Volksunie en uit de Volksunie» Militanten- Organlsd: leCV.U.M.) 

Ik kan U formeel verklaren dat Ik'GEEN ontslag gertomen heb,' 
lis arrondiss-enii 

leider van de V.U.M, noch als arrondiss-amenteel sekretarls vandö VoUcsunie» noch als 
gerti 
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Ik reken op uw fbir- pley voor een duidelijke ©n onialdtfêllljke 
rechtzetting» 
Voor het overige geven wij " rendfi2»vous"~ ffiötadö*traditionele par
tijen bij de ek» verkiezLngskéïnpanjdr*mÈiï»*8lJ «dtulge zullen ZljA 
van een'propagandistisch spervuup van onzö*partijj-hat stevigsta-
bewijs van haar eensgezindheid» ttk hier zaï.Antwerpen waer toonaan. 
gevend zijn» 

Met' dank' sn hoogachtingi 

Wlra Mae§ yf /^ ^/it Uk--, 

Verschillende bladen, w.o. 
Öe « Gazet van Antwerpen », 
de «Volksgazet» en de «Stan
daard », hebben deze week 
heel wat plaatsruimte besteed 
aan het nakende «uiteen-
Bpringen » van de Volksunie. 
Aanleiding tot deze door ver-
kiezingshoop en -vrees inge
geven pronostiek was het 
zogezegd ontslag van onze 
vriend Maes. De heren hoofd-
redakteurs van opvermelde 
dagbladen hebben inmiddels 
reeds een rechtzetting ont
vangen, waarvan hierboven 
gedeeltelijk facsimile. De zo

veelste kwakkel met afgesne
den vleugels ! 

Vooral de C.V.P.-bladen 
gingen heftig tekeer : zij 
< vonden» plots iets, dat 

,moest opwegen tegen het 
ontslag van de Brusselse 
C.V.P.-arr.-sekretaris, de heer 
Bourgeois. Spijtig voor hen : 
de honden bassen, de kara
vaan trekt voorbij. 

In ieder geval, de toon van 
de kranten bewijst dat de 
verkiezingen naderen. Of de 
Volksunie nog zo lang zal le
ven ? 

VLAAMS MINISTER 

Bij de driemaandelijkse 
bevorderingen in het Belgisch 
leger in maart werden 28 
Waalse luitenant-kolonels be
vorderd tegenover slechts 8 
Vlaamse. Bij de Zeemacht 
werden een fregatkapitein en 
een korvetkapitein benoemd, 
beiden franstalig. In dezelfde 
maand geschiedde ook de be
noeming van 33 Waalse en 4 
Vlaamse kolonels, 33 Waalse 
en 5 Vlaamse luitenant-kolo
nels, 8 Waalse en 7 Vlaamse 
majoors. 

In het totaal : 74 Waalse 
hoofdofficieren tegenover 16 
Vlaamse. 

Een billijke verhouding zou 
geweest zijn 54 Vlaamse te
genover 36 Waalse hoofdoffi
cieren. 

Maar van billijke verhou
dingen heeft de Vlaamse 
C.V.P.-minister P.W. Segers 
blijkbaar nog nooit gehoord. 

Stem dus maar verder 
CV.P. Wellicht komt het bil
lijk evenwicht dan wel ergens 
in de loop van de 21e eeuw. 
Een verloren stem is het dus 
alleszins niet ! 

VIJF MAAL MEER 

Hoe goed onze Vlaamse 
middenstanders verzorgd 
worden door de huidige rege-< 
ring, blijkt weer eens uit heD 
feit dat het ministerie van 
Middenstand in het voorbije 
jaar aan ekonomlsche s tu -
dieën en onderzoekingen 
500.000 fr heeft uitgegeven in 
Wallonië en slechts 100.000 fr 
in Vlaanderen. 

Vijf madl meer ten bate 
van de Waalse middenstand 
dan van de Vlaamse midden
stand ! En da t met een 
Vlaams minister, verkozen op 
de lijst van een parti j die 72 
% van haar stemmen IQ 
Vlaanderen haalt . 

En dan menen sommige 
middenstanders nog, dat po
litiek en vooral Vlaamse bê * 
weging hen niet aangaan. 

23aug. 1964 
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GEEN HERTOGINNEDAL VOOR DE 
KIESDISTRIKTEN IN BRABANT! 

Terwijl de openbare opinie beheerst 
•wordt door het probleem der zetelaan-
passiag en de grondwettelijke waarbor
gen voor de Walen, stelt zich in de 
praktische politiek een ander bijzonder 
belangrijk probleem. .Met name de zaak 
van de kiesomschrijvingen in Brabant. 
Na de taalgrenswet met de daarbij be
trokken overheveling van gemeenten (S 
november 1962) en de bestuurlijke erken
ning der taalgebieden (2 augustus 1963), 
gevolgd door de aanpassing der gerech
telijke omschrij\ingen (9 augustus 1963), 
dient ook een aanpassing te volgen van 
de kiesomschrijvingen en wel nog vóór 
de zetelaanpassing. 

Die zaak stelt geen problemen tenzij 
in Brabant, waar Gilson opnieuw het 
probleem van de Brusselse voogdij over 
Vlaams-Brabant wil heropenen. 

Niettegenstaande de wet van 2 augus
tus 1963 drie bestuurlijke arrondissemen
ten invoerde - Brussel-Hoofdstad (de 19 
gemeenten van de agglomeratie), llalle-
Vilvoorde (zuiver Vlaams) en het bij
zonder arrondissement der zes randge
meenten met faciliteiten - en niettegen
staande de wet van 9 augustus alle 
gemeenten buiten de agglomeratie ont
trokken heeft aan de kantonhoofdplaat
sen van de hoofdstad en ondergebracht 
in Vlaamse kantons (Zaventeni. Overijse. 
Kraajnem, Sint-Cienesius Rode, Halle en 
Asse), blijft de Minister de oude mdcling 
der kantons als kiesomschri|\ngcn \olgen 
in Brabant. 

Hoe is hij te werk gegaan ? Wel, heel 
eenvoudig : hij heeft het wetsontwerp op 
de kiesomschrij\ingen ingediend vóór de 
wetten van 2 en 9 augustus 1963, wetlc-
lijke macht bekwamen, waardoor de drie 
Brusselse arrondis.sementen en de nieuwe 
gerechtelijke indeling werden ingevoerd, 
en hij verwijst in de toelichting alleen 
naar de taalgrensregeling van 8 novem

ber 1962. Zo kon hij gebaren van niets 
te weten en op het parlement alle last 
afwentelen om zijn wetsontwerp te ver
beteren en zo kon hij opnieuw dezelfde 
debatten openen alsof er nog geen beslis
singen ter zake waren gevallen. De 
beslissingen in ons nadeel erkent hij wel, 
nl. dat de drie bestuurlijke arrondisse
menten één kiesarrondissement vormen, 
niet echter de beslissingen in ons voor
deel : het feit der drie (twee !) bestuur
lijke arrondissementen en de nieuwe 
rechterlijke kantons. 

ledereen nu weet dat de kieskantons 
en -distrikten slechts bestaan als indelin
gen van de bestuurlijke arrondissementen 
(art. 88 van de kieswet) en dat de kies
kantons waar het kan (dwz. binnen het 
bestuurlijk arrondissement) de rechter
lijke kantons volgen. 

Alleen (ïilson leek dit niet niet te 
weten, tot hij tenslotte toch werd opge
schrikt door de amendementen van Ver-
baanderd. Verroken en mijzelf en door 
de aktie van het nieuw opgerichte 
komitee van Vlaams Brabant en de Rand
gemeenten (Gazet van Antwerpen M) 
juni jl. : « Geen nieuw Ilerloginnedal in 
Brabant »). 

Zelfs tegen de amendementen van Ver
roken had hij reeds stelling genomen 
toen hij op 30 juni terugkrasselde en de 
zaak door zijn diensten opnieuw zou 
laten onderzoeken om zelf op zijn eigen 
tekst amendementen in te dienen. Hij is 
wel verplicht rekening te houden met de 
wet die voor de kiesindeling uitgaat van 
de bestuurlijke arrondissementen, tenzij 
hii de oude kieskantons en kiesdistrikten 
uitdrukkelijk bij de wet laat bevestigen 
wat op zijn minst ook een nieuw 
regeringsaniendement onderstelt ! Het 
komt er nu dus op aan, waakzaam te zijn 
en een aktie voor te bereiden om geen 
txveede Hertoginnedal te ondergaan. 

Zoals de zaken thans staan, is 1/3 van 
de Vlaamse buiten van het huidige kies
arrondissement Brussel in repels ver
deeld en aangehecht bij vijf Brusselse 
kantons en kiesdistrikten, waar het 
buitengebied telkens slechts recht geeft 
op één verkozene meer op zes tot tien 
raadsleden. Een derde van Vlaams Bra
bant wordt aldus weerloos verdeeld en 
geleverd, zowel door de territoriale ver
deling in lepels als door het feit dat het 
sleclits een aanhangsel vormt van stede
lijke kantons waar de Vlaamse buiten, 
verdeeld over minstens drie lijsten (voor 
maximum één zetel), zich niet liet minst 
kan laten gelden. 

De stedelijke kantons zouden weinig 
inboeten met dit aanliangsel te verliezen, 
doch de Vlaamse distrikten Halle (thans 
vijf zetels) en Vilvoorde (thans acht 
zetels) zouden daardoor samen vijf zetels 
bijwinncn (respectievelijk zeven en elf) 
en gans Vlaams-Brabant zou dan voor de 
provincie als een eenheid kunnen op
treden met 18 zetels tegenover de agglo
meratie die nog over 47 zetels blijft 
beschikken. 

Zelfs met Leuven (16 verkozenen) en 
Nijvel (9 verkozenen) blijven de Vlamin
gen in Brabant gemiuoriseerd, ook wan
neer 1/4 der Brusselse verkozenen 
zouden Vlaming zijn. Is het te veel 
gevraagd, de schromelijke minorisatie en 
politieke onderexistentie van Vlaams 
Brabant enigszins te milderen wanneer 
men het thans zo druk heeft over de 
Waalse minorisatie. Die afzonderlijlce 
distrikten moeten aan Vlaams Brabant 
toelaten in provincieverband op te 
komen voor een eigen politiek van ruim
telijke ordening en streckontwikkeling en 
ook Vlaamse kandidaten voor de kultuur-
raden aan te duiden. 

Bovendien kan alleen die indeling ons 
nieuwe taalwetsovertredingen op kiesge-
bied besparen zoals die welke ik aan
klaagde nog vóór mijn verkiezing werd 
bevestigd en welke aanleiding gaf tot een 
wetsvoorstel Vandendaele, Gelders en 
Vanderpoorten om een parlementaire on
derzoekscommissie op te richten. Het is 
te dier gelegenheid, dat de vroegere 
commissie voor taaltoezicht tot tegen
strijdige besluiten kwam en ter ziele 
ging. 

Laten wij niet vergeten dat de verzaak
te oprichting van een kiesarrondissement 
Halle-Yilvoorde voor Kamer en Senaat 
(naast Brussel-Hoofdstad), ons minstens 
10 « Vlaamse » volksvertegenwoordigers 
zou waarborgen tegenover thans enkel 
7-8 Vlamingen « zus en zo » op de 32 
voor gans het kiesarrondissement Brus
sel. Dit is van evenveel belang als de 
zetelaanpassing kan aanbrengen en zelfs 
\an meer belang in een noodgebied als 
Brabant ! 

Nu dit tijdelijk uitgeschiakeld werd, 
moeten we ten minste de slag thuishalen 
op het vlak van de Idesdistrikten voor de 
provincieraden. De Minister heeft al op 
loense wijze uitgespeeld, om te kunnen 
bij het oude blijven, dat ook het bijzon
der arrondissement der randgemeenten 
met zijn faciliteitenstelsel een eigen dis-
trikt zou moeten uitmaken zoals Brussel-
Hoofdstad en Halle-Vil voorde. 

Het romparrondissement der randge
meenten zonder zetel of naam en dat 
elektoraal niet te struktureren is omdat 
het slechts twee gekozenen zou geven en 
zeer uiteenligt (helemaal geen rond 
geheel !) moet eenvoudig met Halle-Vil-
voorde verenigd, waarmede het trouwens 
dezelfde nieuwe rechterlijke kantons 
uitmaakt. Deze moeten ook tot grondslag 
der provincieraadsverkiezingen dienen, 
gegroepeerd in de twee distrikten van 
Halle en Vilvoorde (7 en 11 verkozenen). 

Ook binnen de hoofdstedelijke kantons 
zou men tot een gelukkiger groepering 
kunnen komen in vier distrikten die een 
duidelijke samenhang vertonen nl. : 
1) Sint-Gilles - Ukkel - Eisene in het 

Zuiden : 15 raadsleden ; 
2) Anderlecht en Molenbeek in bet Wes

ten : 11 raadsleden ; 
3) Schaarbeek, Sint-.loost in het Oosten i. 

13 raadsleden. 
De diversiteit van bevolkingskategoriën 

en van materiële en geestelijke belangen 
die in Brussel-Hoofdstad spelen (Vlamin
gen en Walen uit alle provincies en alle 
standen) rechtvaardigen zelfs de versmel
ting tot één enkel distrikt, teneinde op 
provinciaal vlak uiting en reliëf te geven 
aan die verscheidenheid. Zoniet blijft 
men verzinken in een kleurloze anoni
miteit. 

D.D. 
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ott briefje aient «Ie toegensebevlje. 

Dag op dag een jaar geleden leed het Vlaamse volk in het Bel
gisch par lement een van de zwaars te nederlagen die het ooit te 
ve rduwen kreeg : de goedkeur ing van het monsterakkoord van 
Her toginnedal . 
Nooit wellicht vond de Vlaamse nationale feestdag in een der
gelijke gr immige en verbeten sfeer plaats . 
D e Volksunie s tond op dat ogenblik sinds weken in de hardste 
afweerstrijd sinds haar bestaan. Voor de hardnekkigheid van 
deze strijd getuigen de n u m m e r s van ons weekblad uit de 
maanden mei tot juli 1963. 
O m nog eens de atmosfeer van die dagen op te roepen hebben 
wij gedacht, er goed aan te doen één der bladzijden van ons 1 I -
ju l i -nummer van verleden jaar terug onder de aandacht van on
ze lezers te brengen. Dit is ze dan : 

Eerten Ceolerek, Leider JOM VOUSCRX FRONT. 
O.Ven De Veerdt/ Leider V.H.V. Leuven. 
K.Oeddeerle, Voordtter SeoUle hulp. 
Hen Luyten, Leider Verbondeweoht. 

99 DEZE NACHT: 
KALKEN!" 

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

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

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

A.V.V - Y.V.K A 

«POMPES FUNEBRES» 
Op de begrafenis van Staf de Clercq was aanwezig « als trouw soldaat van de 
Leider » : Jos Custers. 
Oud-V.N.V.-er Custers werd in 1949 door het verruimingsmanoeuver van zijn na
oorlogse beschermheer, P.W. Segers, brave loopjongen van de C.V.P. Om zijn 
nieuwbakken ijver werd hij beloond me t een ministerportefeuille. Thans is hij 
de passieve getuige en medeplichtige van de tricolore uitvaart van zes Vlaamse 
gemeenten in Brabant. 
Custers : « pompes funèbres » l 

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

P O L I C E 
POLITIE 
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HOU-ZEE! 

*' BRUSSEL VLAAMS " > 
In 1931 werd Declerck op heterdaad bet rapt bij een kalktocht in het kader van 
de Grammensaktie. 
Diezelfde Declerck is thans minister van Middenstand in de roversregering en 
volkomen solidair met zijn eerste-minister die de rijkswachters in massa los
laat op iedere vorm van Vlaams protest. 
Waarom blijft Declerck als minister zetelen ? Waarom ontpopt hij zich als een 
ellendige verrader van zijn eigen jeugd idealen ? 
Is het misschien omdat binnenkort h e t ministerieel pensioen gaat verhoogd 
worden tot 20.000 fr per maand ? 
ï s dat de prijs der randgemeenten ? 
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PRO JUSTITIA 

L aD nul oeuf cent lr«i)te 
Ten jare ntgeniiert honjeri yi~ 

du molt <J ^ . _ , I 
da mianJ B s o r u a r i 

Ie 
•,Ja «en «n twlntljjstë'" 

i heu» . 
(«"? 'luir. 'B morger» , 

Devant NoUf. „ . , 
VüT Om, DOUPAOMB, S l s r r e , 

Adjoint au Commissure de Police de la commuiie de Sauil Joije-ten-Noode, 
Htiip CommiMarii van Pohlie dtr gemetnte Sint Jwut-ten Noode. 
dttraent délégué aux fins del préienles, comparait l'agent . . _ —. 
iihoorkk gcmathtigd Un emd> iatr, nactiint ie agent COKlUL, OaOSTi 

die om verklaart In de vlaamealis taalJ 

Over senlgs minuten heb Ik bestatigd dat de gebran* 
aohllderds plaat vermeldende waar het geisentebad gele» 
gen 18, en gehecht aan de lantaarn geplaatst hoelt der 
Sterrekundelaan en de de Bériotstraat, met witte o l i e 
verf overdekt werd door de genaamden G R A M M B 1 I 8 , 
riorlmond, geboren te Bellen, den 13.Apt..j. 1899, opz»« 
ne»Van het teknisoh onderwijs, gehuisvest te Honsse, 
Slluiv-esteenstraat, 52: C R E M B S 8 , Marie-Joseph, j 
Pasoal-Chratien, student in geneeskunde, geboren te . 
Hasselt, den 19.Uaart 19111, geiui'.vest te Brussel, \ 
B'lUardstraat, 57: D E C L E R C K , Albert, geboren-
te Aerseele, den 23. September 19iU, en thans ge- , 
luiisvs-t Leihoek, 8, te Zulte, e n l A K C B W Ï Ï flt. 
Jan, geboren te Etterbjei:, den 18. Januari Wl"*, ge-
luilsvest Couddallaan, i%, te St .Pieters-MTolune; 

(er t . ) Cornil. Doun.-gne. 

En consequence, I prénommé conlreveno • article „ 

B,jg,^tf 3< «yugencamdcTX Je arUel 5 5 7 - ' » " V a n h e t S t r a f 

w e t b o e k 

et piocès-vetbal a «é dren< a charge, pour être Iransmil J M. 

atlerlitden In procM oerlaal u fejen hen opgerM geaeeil om laegeionlen Ie tijn 

l'Officicr du Mimsléic public prh Ie Tnbunal de police. 
can der, H,e, AmhUnaal «on M Openbaar Mmblerle M de P.tlk.RecWSont 
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B M VOLKSUNV 

UIT DE 
ARCHIEVEN DER 
VLAAMSE BEWEGING 

I n de reeks « Monografieën over Vlaamse Letterkunde » verscheen een boek
je van Emiel Willekens, adjunkt-konservator van het Archief en Museum 
voor het Vlaamse kultuurleven te Antwerpen. De schrijver begint zijn mo
nografie met de vaststelling : «Een kleine driekwart-eeuw na zijn dood 
bevestigen de cijfers der uitlening bij de openbare biblioteken het feit : 
Hendrik Conscience's werk wordt praktisch niet meer gelezen ». 

Tegenover deze vaststelling zouden wij een ander feit kunnen aanhalen, 
dat tot een andere konklusie zou leiden. Nog onlangs bracht een uitgeverij 
een omnibus-uitgave van werk van Conscience. De uitgeverij zag zich tot 
een tweede druk genoopt. 
Wij wensen echter niet zozeer de literaire waarde en betekenis van Con
science's werk te onderstrepen. Boven de literaire betekenis vat, groeit de 
historische betekenis en de invloed, die zijn werk generaties l ^ g heeft lütge-
oefend. Een hele opvatting van de Vlaamse beweging, een inzicht en een 
terminologie hangen onverbreekbaar vast aan de periode, waarin Conscien
ce's werk voor het eerst tot het publiek doordrong. 

Conscience was de zoon Van een 
Franse scheepstimmerman die zich in 
Antwerpen had gevestigd in de napo-
feontische tijd. Zijn moeder was de 
dochter van een wever uit Brecht in 
d€ Antwerpse Kempen. De jonge 
Conscience had een zeer zwakke ge
zondheid, zodat men meermaals voor 
ïijn leven vreesde. Het schoolgaan 
werd afgewisseld met periodes van 
verplicht thuisblijven, tijdens dewelke 
hij veel las. Wanneer Conscience 
Hen Jaar is — de familie is verhuisd 
uit het .totwerpse Schlpperskwartier 
naar de Groenenhoek, in de omge
ving van de huidige Zoo, maar toen 
nog buiten het stadscentrum gelegen 
— maakt W] kennis met Jan De 
Laet, die jarenlang zijn vriend zou 
blijven. 

VRIJWILLIGER 

Wann»er Conscience zestien jaar 
Is, wordt hij hulponderwijzer in een 
school aan de Meir — daar waar nu 
het St Jan Berchmanscollege is. Hij 
lijdt er moreel onder spotternij en 
minachting. 

In 1830 neemt hij deel aan de om
wenteling als vrijwilliger, leert het 
Kempische landschap en de mensen 
die er wonen kennen en wordt ge
wond bij Leuven. 

Vijf jaar blijft hij bij het leger, 
gedurende een tijd ook als onder
wijzer, o.m. te Dendermonde. 

Hij komt opnieuw in kontakt met 
De Laet alsmede met Theodoor Van 
Rljswijck en Van Duyse. Jan Van 
Rijswijck, eveneens vrijwilliger, had 
hem de Hollandse dichters te lezen 
gegeven : Bilderijk, Tollens. Maar 
vooral De Laet deed hem belangstel
ling krijgen voor de dichtkunst. 
Conscience schreef Franse verzen. 
Onder invloed van dezelfde De Laet, 
die hem wijst op de «demokratische» 
plicht de taal van het volk te ge
bruiken, begint hij in het Nederlands 

te dichten. In 1836 verlaat hij het 
leger, keert naar Antwerpen terug en 
komt er in de artistenmllieu's t e 
recht. Hij wordt lid van de rederij
kerskamer « De Olijftak », leert de 
kunstschilder Gustaaf Wappers ken
nen, leest In « De Olijftak » zijn ver
zen voor en begint aan «In ' t won-
derjaer >. Bij Wappers thuis leest hlJ 
uit zijn eerste roman voor, die in 
1837 verschijnt, i 

DE WEDERGEBOORTE 

In hetzelfde jaar waren ook Theo
door van Rijswljcks «Eigenaerdige 
Verhalen » verschenen. Belde werken 
luidden de wedergeboorte van de 
< Vlaamse > letterkunde in. Maar 
deze wedergeboorte stond niet alleen. 
Ook op het gebied der taalkunde — 
WiUem's uitgave van de Reinaert — 
en op het gebied der muziek (de ui t 
gave der oudvlaamse liederen door 
Van Duyse) kunnen wij eenzelfde 
verschijnsel vaststellen. 

Dit alles kon niet toevallig zijn. 
Het was de vrucht van een geestes-
gesteltenis, die door een bepaalde si
tuatie tot rijpdom was gebracht. De
ze geestesgesteltenis was die der Ro
mantiek en deze situatie was het 
België van 1830. 

De situatie alleen is onvoldoende 
om het ontstaan der Vlaamse bewe
ging te verklaren, om het alom in
grijpende te verklaren van een her
nieuwing die zich niet alleen tot het 
taalkundige gebied beperkte, maar 
die het hele kulturele leven omvatte. 
De verdrukking en achteruitstelling 
der moedertaal was slechts de aan
leiding : het bindende nationaliteits
besef, dat uit de geest der Roman
tiek ontsproot, was de stuwkracht, 
leverde de bezieling — die niet alleen 
letterkundigen, filologen en schilders, 
aan de Europese stroming der Ro
mantiek gevoed, ook het nationaal 

Handschrift van U. Conscience.^ 

gevoel dezer Romantiek mededeel
de — maar deed ook zijn invloed gel
den in het politieke leven, doorheen 
de liberale en demokratische stro
mingen en doorheen het godsdienstig 
konservatlsme. 

Conscience had, zoals wij reeds 
zegden, aan de omwenteling van 
1830 deelgenomen. 

Hij was pro-Belgisch en anti-Hol
lands en deze gezindheid zou zich la
ter nog herhaaldelijk manifesteren. 
Zijn uitlatingen over Snieders en Al-
berding Thym getuigen nog van an
ti-hollandisme. In 1839, het jaar na 
het verschijnen van « De Leeuw van 
Vlaanderen >, neemt hij publiek stel
ling tegen het Verdrag der 24 artike
len, waardoor Luxemburg en Oost-
Limburg bij Nederland bleven. Sa
men met De Laet verspreidde hij een 
sterk pro-Belgisch manifest tegen 
dit Verdrag. 

Zelfs de — toch Grootnederlands 
gerichte — Snellaert verwacht van 
een dergelijke « loyale » houding der 
flaminganten tegenover de Belgische 
staat een versoepeling van dezes hou
ding en een verbetering van de taai-
toestanden. 

PRO-BELGICISME 

Daarenboven lag een andere over
weging eveneens aan de basis van 
dit pro-belgicisme. Vele flamingan
ten geloofden, dat een versterkmg 
van het Vlaams nationaal gevoel te
vens een versteviging zou betekenen 
van de Belgische zelfstandigheid die 
alles behalve gevrijwaard was en nog 
steeds bedreigd door Frankrijks 
« Gallische » droom. Sommige Bel
gische ministers zagen zelfs in de 
Vlaamse beweging een tegengewicht 
tegen het Frans annexionisme. 

Het aanvankelijk anti-Hollandisme 
van sommige jongere flaminganten 
— waartoe ook Conscience behoorde 
— bleek tenslotte verderfelijk m een 
volksstrijd, die op het terrein der taal 
en der kuituur gevoerd werd : Ne
derland was niet alleen het kultureel 
hinterland van het Zuiden, het was 
nog steeds de leermeester inzake 
jtaalkunde en literatuur. 

DE ORANGISTEN 

Daarbij kwam nog dat de eerste 
stuwing, 't eerste signaal tot de ver-< 
nieuwüig, kwam van de zijde der 
orangisten. Men heeft al te vaak heti 
orangisme willen herleiden tot eeo 
ekonomische en financiële belangen-, 
groep — die zich later neerlegde bij 
de nieuwe toestand en franskiljons 
werd. 

Men ziet daarbij over het hoofd 
dat de kulturele orangisten, hoewel 
veel minder in het openbaar leven 
vertegenwoordigd, op langere termijn 
wel hun invloed bleven uitoefenen, 
zodat zij zelfs geruime tijd hun 
stempel drukten op de Vlaamse be
weging. Daarenboven waren de Ne
derlandse Kongressen belangrijke 
bijdragen tot versteviging van de 
kulturele en politieke banden meü 
het Noorden. De taal die op deze kon
gressen gevoerd werd, was vaak ui t 
gesproken Grootnederlands. Cons
cience zat het derde kongres, in 1851, 
voor : het getuigt voor zijn gewijzig
de houding tegenover het Noorden. 
Hetzelfde jaar ontving hij ook de or-» 
de van de Nederlandse Leeuw. 

Het orangistische en belgicistische 
flamingantisme versmolten In da 
Vlaamse beweging. 

HET « VERRAAD » 

Deze evolutie ging ook aan Cons
cience niet voorbij. Maar er was nog 
een andere evolutie, die van meer 
ideologische aard was Vanaf r,p ver
schijning van « Het Wonderjaer » m 
1837 tot het Nederlands Kongres m 
1851, het jaar ook van zijn openlijk 
politiek optreden, ligt er een periode 
van literaire, kulturele en semi-poli-
tieke aktiviteit De eerste uitgave van 
« Het Wonderjaer » had nog een t a -
melijk-'iberaal getinte voorrede en 
ook het boek zelf dat over ae « geu-
zentijd » handelde en zijn sympatic 
met de geuzen niet verheelde, be 
zorgde Conscience bij de katoliek* 
geestelijkheid een minder goede 
faam. De tweede uitgave, m 1843, waa. 
dan ook herwerkt, zodanig dat he t 
aanvaardbaar werd voor de katoliekd 
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boekerijen. De liberalen spraken van 
,« het verraad van Conscience >. 

Fredericq, in zijn « Vlaamsch Bel
gië vanaf 1830 >, toont echter begrip 
yoor Conscience 's houding. Het kwam 
er tenslotte bij de auteur niet op 
aan om een beperkte kring van libe
rale en vrijzinnige flaminganten een 
genoegen te doen, maar wel om door 
zoveel mogelijk mensen gelezen te 
•worden. En hiertoe moest wel reke
ning gehouden worden met de invloed, 
der geestelijkheid. 

Conscience koos zijn onderwerp 
(Juist om het volk in kontakt te bren
gen met zijn eigen historie en om het 
daardoor een nationaal bewustzijn te 
geven. 

Daarenboven mogen wij niet ver
geten dat Conscience, hoe « liberaal > 
ook inzake politieke opvatting, toch 
gelovig bleef. 

DE 

L« LEEUW VAN VLAANDEREN » 

De reaktie op zijn «Wonderjaer» 
had echter ook nog een ander ge-
yolg. 

Na een periode van ontmoediging 
omwille van het gebrek aan sukses 
van zijn bundel schetsen « Phanta-
zlj >, rijpte het plan tot een groot 
historisch werk. 

Conscience had intussen een sub
sidie van de koning gekregen en was 
tot klerk op het Provinciebestuur be
noemd geworden, op voorspraak van 
zijn vriend Wappers. Hij was ook 
verhuisd van de herberg « De Koning 
van Spanje > in de Carnotstraat naar 
he t huls van zijn vriend De Laet. 

Conscience, die ondervonden had 
dat de opstand tegen Spanje — in 
feite de enige rebellie waarin alle 
Nederlandse gewesten betrokken wa-

van ongeveer een derde In Neder
land. 

« De Leeuw van Vlaanderen > is 
voor de Vlaamse beweging tot en melj 
Rodenbach van meer belang dan ge
lijk welke publikatie ook, van meer 
belang dan het andere werk van 
Conscience, met zijn tweeënzeventig 
titels en honderd boekdelen. Niet 
omdat het een idee of een ideologie 
propageert, maar omdat het een myte 
schept, een terminologie en een ro
mantiek, een « flamingantische » 
stijl creëert en de Vlaamse beweging 
in een pragmatische richting stuwt, 
die afwijkt, in terminologie en den
ken van de Grootnederlandse der 
eerste « flaminganten »• 

DE BETEKENIS VAN DE 

.« LEEUW » 

Wanneer wij van de invloed van 
Conscience's « Leeuw van Vlaande
ren > spreken, dan bedoelden wij 
daar dus niet alleen deze opwekking 
tot nationale fierheid mee, deze eer
ste vonk van nationaal bewustzijn die 
vele jongeren in zich voelden bij de 
lektuur ervan en die Ernest Claes, 
met zijn fijnzinnige humor maar zo 
waarheidsgetrouw, heeft geschetst in 
« De Witte >. Want wanneer de reak
tie der vele jongeren die dit boek la
zen niet altijd dezelfde was als die 
van de Zichemse kwajongen, dan was 
het grondgevoel, eenvoudig en onge-
kompliceerd, toch hetzelfde. In die 
zin is « De Leeuw van Vlaanderen » 
alleszins een der beste propaganda -
middelen geweest voor de Vlaamse 
gedachte — en is het nog. 

Buiten deze — ik zou haast zeggen: 
propagandistische — pozitieve in
vloed die « De Leeuw van Vlaande
ren » nu reeds meer dan een eeuw 

ITVTEE&EIVIIVG. 

Het intekenjoimuher voor de Ie uitgave van de « Leeuw ». 

niet bedoeld, maar de verdere ont-
wikkeldng leidde naar deze isolatie 
van het volksdeel dat zich een eigen 
myte en een eigen nationaliteit 
schiep uit een eigen historie. 

NIEUWE TERMINOLOGIE 

Met Conscience's « Leeuw van 
Vlaanderen > en de geestdrift die het 
boek wekt, gebeurt er w i t voorheen 
met de Belgische staat gebeurd was. 
Daar werd wapen en vlag van een 
gouw — Brabant — tot staatsvlag en 
schild. Conscience's « Leeuw > zou de 
doorbraak betekenen voor een termi
nologie die, evenzeer aan een enkele 
gouw ontleend, het hele Nederlandse 
volksdeel in de s taat België zou 
aanduiden. 

de tegenstelling liberaal - katollel 
speelde ook zijn rol. Conscience wenl 
kandidaat in de vijfde wijk, de Seef-
hoek en St. Willibrordus. Hij wer^f 
echter verslagen door de UberaW 
kandidaat, met 1503 stemmen tegett 
1386. Een resultaat was er niet be 
haald, doch het eerst* experimenl! 
was gebeurd en het -AOU met mee< 
sukses later herhaald worden doat 
de Meetingpartij. 

De eigenlijke « politieke > carrièrf 
van Conscience was hiermede ge* 
daan. "* ^ 

DE LEEUW VAN VLAANDEREN 
ren en als tema dus best geschikt — 
wegens de kittelongheid van bepaal
de zijde een « gevaarlijk » terrein 
was, zocht nu elders in het verleden. 
Een schilderij over de Guldensporen-
slag bracht hem op de i*'«e, deze 
episode te behandelen. Me\, De Laet 
reisde hij naar Brugge en Kortrijk, 
om er historische gegevens te verza
melen. 

Het jaar daarop, in 1838, is het boek 
voltooid. De inschrijvingen zijn tal
rijker dan die voor « Het Wonder
j a e r » ; meer da.n vierhonderd, waar

heeft uitgeoefend, is er een andere 
invloed : die op de richting der 
Vlaamse beweging zelf. 

Conscience stelt geen ideeën voor
op : hij deed echter, zoals gezegd, een 
« Vlaamse > myte ontstaan die als 
het ware een eigen, zelfstandig na-
tionaliteitsgevoel schiep, naast het 
Nederlands nationaliteitsbesef der 
Vlaamse beweging in haar eerste 
stadium. Het was als het ware de 
revanche der « belgicistische » fla
minganten op de «Grootnederlan
ders ». Conscience heeft het zeker zo 

^ ^ '̂ iÈ̂ *iVHIIiil!nilllF'3'P¥i4 

Conscience : een timbooL 

Men kan het betreuren dat deze — 
zowel historisch als volks onjuiste 
terminologie het gehaald heeft op de 
veel juistere en de volkseenheid veel 
duidelijker aantonende terminologie 
der eerste decennia na de omwente
ling. Het gevolg is geweest, dat een 
fiktieve Vlaanderen - Holland - ver
houding werd in het leven geroepen, 
die onderscheiden zocht waar er geen 
waren, of de verschillen die onver
mijdelijk zijn na eeuwen scheiding, 
nog aandikte om de dee> - nationali
teit een zogezegd realiteitskarakter 
te schenken. Dit is de — politiek — 
legatleve zijde van een boek als « De 

Leeuw van Vlaanderen >. 

IN DE POLITIEK 

Wij hebben reeds vermeld dat Con
science zich in 1851 kandidaat stelde 
bij de verkiezingen. Sommige histo
rici hebben de Vlaamse beweging al
tijd als een a-politieke taalstrijd ge
zien en negeerden de strijd voor de 
« volksrechten ». Zij hadden evenmin 
oog voor de — in essentie po'itieke 
— betekenis van de Vlaamse bewe
ging. Dat dit politieke aspekt slechts 
later duidehjk zou tot uiting komen, 
Hg weer eens aan de omstandighe-

en. Doch reeds enkele tientallen 
aren na de stichting van de staat, 
n op een ogenblik dat de ideologi-
che partij - tegenstellingen zich 
:;herp begonnen af te tekenen, groei-
e het besef van de noodzaak tot een 
igen politiek optreden. Wanneer men 
'eet dat dit te Antwerpen gebeurde, 
aa kan men zich reeds indenken 
at dit gepaard ging met de typisch-
ntwerpse flamingantenruzies, Con-
nence zag deze ruzies meer als een 

i onkurrentle tussen twee drukkerij
en — maar in feite waren de oorza
ken toch wel van een andere aard :, 

In 1856 zou hij arrondissements
commissaris te Kortrijk worden en 
in 1869 konservator van het Wiertz-
muzeum te Brussel Hij zou na de 
stichting der Grievencommissie —. 
waarvan hij lid was — In 1856, her
haaldelijk in de vergaderingen ervan 
optreden. 

Picard zegt o.m. : « De flamingant 
Conscience was krachtiger dan men 
zou vermoeden. Hij toont zich meer 
dan eens radicaler dan Snellaert ». 

De Grievencommissie leidde echter 
de aandacht af van het geheel der 
voorheen geproklameerde volksrech
ten. Van een nationaliteilsstrijd was 
de Vlaamse beweging nu een loven 
en bieden geworden om taalwetten. 

Conscience's vechten in de kom
missie - vergaderingen was een 
vechten tegen de bierkaai. « De 
Vlaamse beweging is thans een nieuw 
stadium ingetreden », schreef een 
Franstalig tijdschrift. En er zou een 
Rodenbach moeten komen, om in de 
mufriekende kamers der Belgische 
taalwetterij de ramen open te wer
pen — en aan de Vlaamse beweging 
opnieuw een horizont te geven. 

Dat Conscience aan de bewustwor
ding der Blauwvoeterie - generatie 
heeft meegeholpen door zijn werk is 
zeker niet zijn geringste verdienste. 

Zo bleef, na het falen der taalwet
terij, zijn invloed nog positief na
werken. 

J.D. 
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O N G E H O O R D E UITDAGING 

Na vele maanden steriele Miskus-
«es kwam begin juni 1963 de klap op 
<ie vuurpijl : de regering kwam voor 
de dag met een taalkompromis ! 

Dit taalkompromis was een onge
hoorde uitdaging voor de Vlaamse 
openbare mening : de Vlaamse rand
gemeenten zouden met slechts een 
faciliteitsregime opgelegd krijgen, 
doch zij zouden ingelijfd worden bij 
de Brusselse agglomeratie en aan 

van de C.V.P. zich radikaal uit tegen 
het regeringskompromis en eiste het 
ontslag van minister P.W. Segers. 
De Vlaamse C.V.P.-mandatarissen 
kronkelden zich in vele bochten, doch 
nogmaals misten zij de gelegenheid 
om een konsekwente houding aan te 
nemen en het ontslag te eisen van 
hun ministers. Onder de onweerstaan
bare druk van hun eigen kiezers kon
den zij niet anders dan het taalkom
promis verwerpen, doch eens te meer 
verzwakten zij zelf hun verzet door 
hieraan toe te voegen : «indien het 
ongewijzigd moet aan¥a,ard worden ». 

hetzelfde taairegime onderworpen 
worden ! Daarentegen werden de fa
ciliteiten voor Vlamingen m Waalse 
gemeenten geschrapt uit het ont
werp, gezien het Waals verzet ! 

Het was ongelooflijk. Nochtans 
hadden de Vlaamse ministers eens te 
meer hun goedkeuring gehecht aan 
dit «kompromis» en ongetwijfeld 
ook' de nationale voorzitter van de 
C.V.P., de heer Vanden Boeynants 
Het is immers uitgesloten dat de re
gering een zo belangrijk initiatief 
zou genomen hebben zonder de par
tijleidingen te kennen. 

V O O R W A A R D E L I J K 

Thans kwam echter in Vlaanderen 
het verzet los in de gelederen zelf 
van de C.V.P. : de arrondissements-
besturen kwamen in opstand en eis
ten o.m. dat een partijkongres zou sa-

,mengeroepen worden. Te Antwerpen 
sprak het arrondissementsbestuur 

WEER MOYERSOEN 

In het nationaal komitee van de 
C.V.P. kwam men tot geen beslissing, 
spijt het verzet van de Vlaamse vleu
gel tegen de aanhechting der Vlaam
se randgemeenten. In de kamerkom
missie ging de bespreking verder in 
afwezigheid van de Vlaamse .C.V.P.-
leden, maar onder voorzitterschap 
van de heer Moyersoen, die zich eens 
te meer desolidariseerde van zijn 
Vlaamse kollega's. De regering drong 
er op aan dat de behandeling in o-
penbare vergadering onmiddellijk zou 
aangevat worden, alhoewel de Vlaam
se C.V.P.-ers zich bleven verzetten. 
Deze laatsten stemden verdeeld : de 
Vlaamse C.V.P.-ers mevrouw Craey-
beckx, mevrouw De Riema-eker, me
vrouw Van Daele, de heren De Staer-
cke, Dewulf, Gilles de Pelichy, Lefère, 
Meyers, Moyersoen, Robijns, Smets, 
Tindemans, Tanghe, Van Hamme en 
de ministers Lefèvre, Bertrand, De-
quae en Van Elslande, steunden het 

verzoek van de regering en lieten De 
Saeger in de steek. 

BEDEKTE KAPITULATIE 

Ondertussen betoogden de Vlamin
gen te Wemmei en te Wezembeek-
Oppem. 

Begin juli keurde de C.V.P.-fraktie 
van de Kamer een tegenvoorstel 
« voorwaardelijk s> goed, waarbij de 
Vlaamse vleugel «nadere verduide
lijking » wenste, maar in feite reeds 
faciliteiten in de randgemeenten 
aanvaardde Deze zouden echter niet 
aangehecht worden bij de Brusselse 
agglomeratie Dit tegenvoorstel, dat in 
werkelijkheid een bedekte kapitulatie 
was — gedurende anderhalf jaar had 
men zich immers verzet tegen dit
zelfde faciliteitenregime om het nu 
te aanvaarden als tegenvoorstel op 
het regeringkompromis ! — werd dan 
nog verworpen door het partijbureau 
van de B.S.P. 

S C H I J N O N T S L A G 

Daarop volgde het ontslag van de 
regering, aangeboden aan de Koning 
door de eerste minister, doch gewei
gerd ! De waarheid is dat dit ontslag 
niet uitgelokt werd of geëist door de 
Vlaamse C.V.P., die reeds op het punt 
stond te kapituleren, maar door de 
partijleiding van de B.S.P. doelbe
wust opgedrongen. Wat de B.S.P. be
oogde, was de Vlaamse C.V.P-ers tot 
het uiterste te vernederen en de 
Waalse en Brusselse kiezers in het 
gevlei te komen. 

HERTOGINNEDAL: 

Daar de Koning het ontslag van d© 
regering weigerde, werd besloten eenf 
«politiek konklaaf» te houden op. 
het kasteel Hertoginnedal. 

Namen hieraan deel : voor de r e 
gering Theo Lefèvre, Spaak, Segers, 
Gilson, Fayat, Servais, Spinoy, Van 
Elslande en Leburton; voor de B.S.P. ï 

i?Collard, Van Eynde en Bracops; voor: 
de C.V.P. : Vanden Boeynants, De 
Saeger en Herbiet. 

Het was van vooraf duidelijk daH 
voor de Vlamingen niets goeds te 
verwachten viel van dit konklaaf i, 
het was een nieuwe hinderlaag. 

De houding van de heer De Saeger 
was onbegrijpelijk : was het zelf-* 
overschatting, de drang toch maar 'n 
rol te mogen spelen of was het een 
doorgestoken kaart ? Hij aanvaardde 
immers gans alleen het Vlaams s tand
punt te gaan verdedigen... en hij deed 
het in het Frans en zeer slecht. Alle 
hoop was op hem gevestigd en deze 
hoop werd beschaamd. 

De heer De Saeger aanvaardde het 
plan Spinoy : geen annexatie van de 
randgemeenten bij Brussel, doch 
ruime faciliteiten en Franstalig on-
derwijs in deze gemeenten, die los
gemaakt worden van het Vlaamse 
land om een atzonderlijk arrondisse
ment te vormen 1 

D E N E D E R L A A G 

De Vlaamse C.V.P.-kamerleden en 
-senatoren keurden op 9 juli met 81 
stemmen bij 6 onthoudingen het 
taalkompromis van Hertoginnedal 
goed «met de dood in het h a r t » , 
maar t omdat wij elektoraal zwak 
staan » aldus Verroken. 

Op 11 juli 1963, op Guldensporen-
dag zelf, zouden de Vlaamse C.V.P.-ers 
in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers op de meest beschamende wij
ze vernederd worden en zich zelf 
vernederen door gedwee de regering 
te volgen en de wet goed te stemmen. 
Slechts drie C.V.P -ers stemden t e 
gen : Van den Daele, Verbaanderd en 
Eyskens. /Vl de anderen keurden de 
wet goed en tevens een verpletteren
de nederlaag voor Vlaanderen en de 
Vlaamse zaak. 

Zij hadden volledig gefaald. Ja ren
lang Vlaams verzet, jarenlange strijd 
eindigde met een nederlaag waarvan 
de gevolgen bitter en onoverzienbaar 
zouden zijn. 
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H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

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 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 

WliRllK, PIIINS BOUDEWIJNIAAN, 32T. TEl. « . » . » 
ANTWERPEN, SCHUnERSHOFSTBAAT. 1». T t l . n.n.Xt 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEl. (W) 2S.1f.a 
GENK, MOLENSTRAAT, 3T. TEl. (011) M4.a , 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON 
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 
GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORlGi 
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK-
HEiD. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND! 

B O N 

g Bouwtijdingen = 
^ Home building blad van het ^ 
^ Algemeen Bouwbedrijf Kunnen ^ 

^ Deze bon behoorl i jk ingevuld en ons ^ 
= teruggestuurd geert recht op gratis ^ 
= laarabonnement. ^ 

= Naom : . • , » » « . . - . . — — . . - ^ 

= Adr*s : - . . — . » . . . . ^ 

= Handtekening: . = 
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ELISABETH EYBERS 

De Zuid-Afr ikaanse 'dïcKteres EKsabeth Fran^oïse Eybers werd in 1915 

ï e Kieksdorp in T ransvaa l geboren. N a studies aan de universiteit van 

J o h a n n e s b u r g en na een tijdlang als joernaliste we rkzaam geweest te 

Zijn, h u w d e zij in 1937 m e t een fabrikant ui t Johannesburg . 

Inmiddels was in 1936 haar eerste verzenbundel « Belydenis in die 

Skemer ing » verschenen. In 1939 verscheen « Die Stil A v o n t u u r » en 

fn 1946 « Die V r o u en ander Verse ». Nadien volgden nog (( Die ander 

Dors », « Tussensang », cc Die Helder Halfjaar », naas t verspreide ge

dichten in tijdschriften en weekbladen . Z e schreef ook literaire kritiek, 

o.m. over V a n den Heevers bundel « Aardse V l a m ». 

Elisabeth Eybers behoort tot de 
groep Zuidafrikaanse dichters die 
rond 1935 aan het woord kwamen. 
Deze generatie — de derde in de 
Tweede Afrikaanse beweging — is tot 
op heden ook de belangrijkste ge
weest. Dichters als Van den Heever, 
Du Plessis, Uys Krige maar vooral 
de geboeders Louw hebben de Zuid
afrikaanse lyriek een volwaardige 
plaats in de wereldliteratuur ver
schaft. 

[« EK HET GEVIND > 

De eerste bundel van Elisabeth 
Eybers bevatte vooral jeugdpoëzie, 
met al de intensiteit der jeugd door
voeld, soms te sentimenteel en met 
te veel franjes, maar in de beste ge
dichten reeds een oorspronkelijk t a 
lent verradend. De beste verzen uit 
deze bundel werden in haar « Verza
melde Gedigte » opgenomen, die bij 
Van Oirschot te Amsterdam in 1957 
verschenen. Uit haar eerste bundel 
werd ook het prachtige Maria-lied 
opgenomen, dat met zijn direktheid 
van zegging en zijn soberheid aan de 
middeleeuwse religieuse lyriek doet 
denken. 

In « Die Stil Avontuur » komt haar 
oorspronkelijk talent reeds scherper 
en duidelijker tot uiting : versoberd, 
vrij van esteticisme, van een ontroe
rende eerlijkheid zijn deze hoofdza
kelijk liefdesgedichten. Deze bundel 
begint met het bijna klassiek-gewor
den « Gebed van verstarrende Ziele »: 
« Maak ons onsterflik voor één enkel 

um: 
Gee ons die dwaasheid van één 
blinde daad. » 
Benevens een vijftal gedichten 

over de gang van de vrouw van lief
de tot moederschap, bevat deze bun
del het prachtige gedicht « Die Ges-
kenk » dat één ingehouden jubel is 
om al de gaven der liefde, en « Dido 
Se Afskeid », waarin het afscheid van 
Aeneis en Dido a's beeld dient voor 
de onvergankelijkheid der liefde : 
< Ek het gevind : ek kan nie meer 
ontbeer >. 

DE ZEKERHEID 

In 1945 verscheen de bundel « Die 
Vrou en andere Verse » 

Tematisch aanknopend bij de lief
desgedichten uit de vorige bundel — 
vooral bij die over het moederschap 
— wordt de kring nu breder getrok
ken De vrouw wordt niet meer al
leen met vreugde en pijn van het 
moederschap gekonfronteerd : een 
diep bewustzijn van haar levenschep-
pende kracht gaat nu gepaard met 
een even diep bewustzijn van de le-
vensvergankelijkheid 

Een jaar na « Die Vrou > verscheen 
« Die ander Dors » Hier verschuift 
de tematiek weer : pijn wordt berus

ting, onrust wordt zekerheid — in 
het besef van het voorbijgaande van 
alle smart. Het tema van het afscheid 
van geliefde en man komt in haar 
werk herhaaldelijk voor : nergens 
wordt vrouwenleed, verlangen en be
rusting zo in enkele regels samen-
gebald als in het prachtige vers over 
de wachtende vrouw, dat deze bun
del besluit. Waarbij vergelijkingen 
met andere verzen uit de wereldlite
ratuur over hetzelfde tema — ik denk 
bijvoorbeeld aan Simonovs : «Wacht 
op mij, want ik zal wederkeren » — 
zeker niet in het nadeel van Eybers 
gedicht uitvallen. 

WEEMOED EN DOOD 

« Tussenzang Ï., een kleinere bun
del, bevat natuurlyriek, soms met 
epische trekken zoals « Rit voor die 
Storm » of « Die drie Ruiters », naast 
innige stemmingsbeelden : een woord 
van het jongetje, de ogen van het 
meisje, een vliegtuig in de lucht, een 
stad in puin (Keulen 1948), het af
scheid van de man, de terugkeer n a 
een reis, zijn diverse tema's in deze 
bundel die, hoewel minder gedach-
tenzwaar dan de vorige, ook-in het 
beschrijvende vers nergens aan de 
oppervlakte blijft. 

Haar laatste bundel « Die Helder 
Ha'fjaar » bevat eveneens gedichten 
over diverse onderwerpen, al overwe
gen diegene waarin de weemoed van 
de rijper wordende vrouw zich uit
spreekt en waarin de gedachte aan 
de dood doorklinkt; zo o.m. in «Ti'om-
bose» en « Wespark ». 

GELEIDELIJKE GROEI 

Er is een geleidehjke groei waar te 
nemen m het werk van Elisabeth 
Eybers, zowel wat d« zuiverheid der 
weergave als de verwij ding en ver
dieping der tematiek betreft. Vanaf 
het nog sentimenteel getmt jonge-
meisjesleed, over de heerlijke ont
dekking der liefde met naar vreug
de en pijn, tot de rijkdom van het 
moederschap en de berusting en het 
vergankelijkheid sbesel der rijpere 
vrouw, is de groei gestadig Ook lite
rair is deze groei merkbaar. 

Was er m het begin nog een nei
ging tot vermooiing, daa werd reeds 
vanaf « Die Stil Avontuur » de weer
gave van het innerlijk besleven di-
rekter, zonder opzettelijke opsmuk, 
spaarzaam m woord en beeld, maar 
doorgloeid van een poëtische inten
siteit die bij de dichter een uitzon
derlijk doorvoelen veronderstelt. Haar 
lied is helder en vloeiend a's water, 
haar stem nooit luid of heftig, haar 
toon nooit bezwerend - patetisch of 
diep - klagend. Maar onder deze stil-
voor-zich-uit-sprekende stem zindert 
het leed en jubelt de vreugde, klinkt 
de weemoed door om het vergane en 
de onrust om het komende. 

VOLKSVERBONDEN 

In « Die ander Dors » zijn verschei
dene gedichten gewijd aan histori
sche of mytologische figuren. Er zijn 
twee dichters bij : John Donne, wel
licht de origineelste dichter uit Sha
kespeare's tijd, en Emily Dickinson, 
Amerika's grootste dichteres uit de 
vorige eeuw. 

In heel de bundel « Versamelde Ge
digte » zijn er slechts twee die een 
motto dragen : een der onuitgegeven 
gedichten wordt ingeleid door een 
tekst van D.H. Lawrence, en de — 
gedachtenzware — « Sonnette aan 
F » dragen als motto een tekst van 
Emily Dickinson. Zonder verband te 
leggen of konklusies te trekken moe
ten wij er nochtans de aandacht op 
vestigen dat zowel bij Donne a^s bij 
Dickinson het doodsbesef, « the look 
of death » zoals de Amerikaanse 
dichteres het uitdrukt, zeer sterk 
aanwezig is. Bij Donne wordt de — 
vaak zinnelijke — liefdespoëzie zelfs 
veredeld door dit besef van de ver
gankelijkheid en de dood. 

Wat bij de poëzie van Elisabeth 
Eybers (en bij de Zuidafrikaanse poë
zie van haar generatie) het meest 
opvalt is de hoge, eenvoudige en aris-
tokratische ernst, die schril afsteekt 
tegen het luidruchtigee en in formele 
bekommernissen zich verwarrende 
van veel Europese lyriek. Deze gene
ratie heeft het uitzicht der Zuidafri
kaanse literatuur zodanig gewijzigd, 
dat W.E.G. Louw in 1939 verklaren 
kon dat zij geen taalpartikularistisch 
experiment meer was, zoals voorheen 
al te vaak, niet geheel ten onrechte 
beweerd werd. Het streven naar een 
universeel - geldende nationale lite
ra tuur leidde naar een meer kritische 
instelling, naar artistiek verantwoor
delijkheidsgevoel. 

Dat dit gevoel sterk verbonden was 
met een nationaal verantwoordelijk
heidsgevoel, bevestigt Van Wyk Louw 
wanneer hij o.m. zegt : 

« Die krag van 'n volk lê nie in sy 
getalsterkte nie, maar in die bestaao 
va n'n natuurlike aristokrasie binne 
hom ». En hij " o ' s t er a i "̂ -c ^"t 

deze aristokratie juist daar het meesQ 
nodig is, waar het eigene het sterksl 
spreken kan : op het kulturele t e r 
rein, en binnen dit terrein daar waac 
de uitdrukkingsmiddelen het sterkst 
met de volkseigenheid verbondent 
zijn : in de literatuur. 

Deze verbondenheid met het eige-* 
ne, nationale kan ook door de meest* 
persoonlijke lyriek tot uiting komeiü* 
Richard Decneudt heeft eens, in eeö 
interview met « Nieuw Vlaanderen », 
het begrip « volksverbonden kunst « 
omschreven en daarbij de nadruk ge* 
legd op het feit dat men iedere vogel 
moet laten zingen zoals hij gebekt ia 
en dat de hoofdzaak blijft : dat h € | 
kontakt met de voedingsbodem vaa 
elke kuituur — h e t volkseigene —̂  
niet verloren gaat. 

Hoe persoonlijk en beschouwend 6.é. 
verzen van Elisabeth Eybers ook wc-« 
zen mogen, toch is heel haar werK 
een uiting van deze verbondenheldl 
met haar volk. Onder invloed vani 
haar moeder was ze aanvankeliJK 
meer naar de Angelsaksische kultuuT; 
gericht en schreef ze Engelse verzeiï. 
Doch op school ontdekte zij, te sa-* 
men met haar Diets - zijn, ook h e l 
hoge verantwoordelijkheidsgevoel te-< 
genover haar volk. Toen zij vorig 
jaar in Brussel een lezing hield oven 
haar werk, legde zij er voor een zeer 
gemengd publiek een belijdenis vaü 
haar Diets - zijn af — een belijden 
nis die in al zijn vanzelfsprekendheid 
en eenvoud als een verwijt klonk aam 
hen die in datzelfde Dietse Bruss^ 
hun wezen en hun volk verloochenen* 

VERRIJKING 

In de poëzie van Elisabeth Eybers 
spreekt het Dietse Zuid-Afrika to t 
ons en klinkt de stem van een volk 
dat spijts alle pogingen tot uitmoor«t 
ding en uitroeiing — gisteren de fy* 
sische uitmoording, vandaag de mo
rele uitroeiing — zichzelf wil blijven 
en het recht tot zelfbehoud, dat een 
natuurrecht is, tegen alle abstrakte 
teorieën verdedigt; een volk, dat zijn 
meest - persoonlijke ontroering en 
meest - universele gedachten wil uit
spreken in zijn eigen taal. 

Wie deze stem wil smoren, maakt 
de wereld armer Wie deze stem doet 
opklinken, zoals Elisabeth Eybers, 
heeft ons allen rijker gemaakt. 

Elisabeth Eybers : « Versamelde 
Gedigte ». 

Uitgever : G. Van Oirschot. Am-» 
sterdam. 
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LEEUWEN MET 
KARTONNEN 
TANDEN 

« Dolle dinsdag; » noemden ver-
achillende kranten de laatste zit
ting van de kamer voor de volks-
Tertegenwoordigrers In verlof grin-
Ben. 

De meeste kommentaren gingen 
Aan ook over het touwtrekken in 
de Kamer van de verschillende 
groepen rond het iwobleem van de 
•etelaanpassing en de grondwets
herziening. Nu we nog eens de 
kans hadden hebben we dan ook 
•lep gegrepen üi de esbattemen-
ten van de heren gekozenen des 
volks. Zij zuUen tot oktober hun 
nummer elders moeten opvoeren. 
De cumulards wellicht op verkle-
•ingspodiums voor de geraeente-
laadsverfciezingen. Ook de andere 
Terkiezlngen naderen en over 
ê&t onderwerp vallen die pennen 
Biet meer stil. 

De Nieuwe Gazet 
Dit liberale blad prikt met 

Kherpe pen in de blaas die de 
Vlaamse CVP-ers hebben volge-
blazen tijdens de laatste kamer-
Bitting van het jaar. 

< Vanzelfsprekend ia het niets 
geworden voor de CVP-leeuwen 
met kartonnen tanden. Want toen 
de Kamer uiteindelijk in de late 
avond en na eindeloze palavers 
toch stemde werd de wet Lebur-
ton goedgekeurd, ook door de h. 
De Saeger en consorten. 

Maar de Vlaamse CVP bekwam 
Intussen niet» inzake de zetelaan
passing, niets inzake de vergoe
ding dej- oorlogsschade aan de in-
elvleken. Het is een nederlaag 
over heel de lijn geworden. En de 
IJ. De Saeger maakte zich eens te^ 
meer liüusles wannen hij meent 
Indruk te zullen maken door zijn 
bewering dat de Vlaamse CVP 
niet langer aan de besprekingen 
over do grondwetsherziening zal 
deelnemen. Want deze besprekin-
gen waren toch reeds mislukt. Zij 
«ouden toch niet tijdens de parle
mentaire vakantie hervat zijn ge
worden. De h. De SaegM heeft 
derhalve niets anders gedaan dan 
een open deur nog wat verder 
open gestampt. 

Het enige wat de h. De Saeger 
heeft bereikt Is dat de verdeeld
heid van de OVP mi volkomen 
openbaar is gemaakt. Want zijn 
doorstoken oorlogsverklaring Is 
noch onderschreven geworden 
doQr partijvoorzitter Van den 
Boeynants, noch door eerste-ml-
nlster Lefèvre. Ook de Waalse 
OVP is niet akkoord met zijn al 
te goedkoop poUtlek maneuver. > 

Duidelijk wordt hier de machte
loosheid van de VlaaiHse CVP-
belgicisten getoond. 

Standaard 
Zelfs dit Saegeriaans orgaan on

derstreept dat de CVP haar kaa-
•en verkeken heeft. Het is louter 
heldendom voor de tribune. Lijk 
de klowns in de arena die komen 
kletspraat verkopen lang voor de 
leeuwen het met de temmer moe
ten gaan uitvechten. 

« De Vlaamse CVP heeft de 
enige beslissing getroffen, die nog 
mogelijk was. Van het ogenblik af 
dat het bewijs geleverd was, dat 
de zetelaanpasstng niet meer voor 
de vakantie in de commissie zou 
worden goedgekeurd, stond de 
kwade wil van de socialistische 
partij zo vast, dat een reactie niet 
kon uitblijven. 

De Vlaamse groep had echter 
reeds vroeger kunnen en moeten 
reageren. Zij heeft te lang ver
trouwen gehad in een overleg 
waarvan zeer spoedig bleek dat 
het in een slop moest geraken. 

van OVP Bljde heeft men Uijk 
Begeven van goede wlL D« li, ' « M 

den Boejmants heeft oog gehad 
voor het Vlaamse standpunt en 
voor de eerbieding van de norma
le democratische meerderheid ge
vochten. 

Maar van in den beginne heb
ben BSP en PVV gecapituleerd 
voor de Waalse eisen. De Vlaamse 
OVP had hieruit reeds heelwat 
vroeger het voor de hand liggen
de besluit moeten trekken. Zij 
heeft vele maanden laten voorbij
gaan. In feite had de zetelaanpas
sing reeds in 1962 moeten geste'd 
zijn. Zij had toen nog een kans. 

Vandaag heeft de oppositie van 
de Vlaamse CVP nog enkel een 
negatief resultaat. Want de kies-
strijd is reeds begonnen. » 

Wij moesten bij deze pseado-
krachtpatserij van de Vlaamse 
CVP terugdenken aaa de plak-
brieven die de Leuvense studen
ten in 1961 op de voetbalblaas van 
de CVP gingen plakken. Heel hu
moristisch hadden de studenten 
er op geschreven : 

« Morgen scheert men gratis. » 
Morgen : zetelaanpassing, gena-

demaatregelen, werkverschaffing 
in eigen streek, kulturele autono
mie. Overmorgen hetzelfde ver
kiezingsprogramma voor 1954 -
1958 - 1961 - 1965 - 1969 - 1973 enz. 
stemt voor de goeie ». 

Voor al 
UW wijnen en likeuren : 

GROOTHaNDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M B C H C L B N 
Telefoon : (OIK) 14909 

Om In de voetbalterminologie te 
blijven. Jos Van Eynde beweert 
dat Jos De Saeger nog eens In 
eigen goal gestampt heeft. Score 
0-2. 

« Hoe dan ook : De Saeger had 
de comedie opgevoerd die wij ver
leden zaterdag voorspelden. 

Wat heeft hij er positief mee 
bereikt? 

Niets! 
Aan de ziekteverzekering dvrfde 

hij uiteindelijk niet raken. 
De stemming over de toeken

ning van oorlogsschade die bijna 
tot stand was gekomen In aan
vaardbare ' voorwaarden, heeft hij 
door zijn maneuvers verhinderd'. 

De bespreking van de zetelaan
passing is {»ecies zo ver gegaan 
als door Oollard met de CVP-lel-
ding was ov«-een gekomen, doch 
geen millimeter verder. Maar hij 
heeft er een jammerlijk Incident 
oiver uitgelokt en opgeblazen, dat 
de zaken morgen niet zad verge
makkelijken. 

E!n al deze herrie voor sohijn-
voldoenlngen zonder werkelijke 
waarde, vermits zijn krachttoeren 
enkel stemmingen in oommisBles 
beoogden die niemand zouden 
hebben gebonden, en geenszins ze
kerheid omtrent het eindresultaat 
verschaften, eindresultaat dat nie
mand die met gezond verstand be^ 
gaafd is kon verwacht hebben 
voor de periode na het zomwver-
lofl 

Winstpunten voor de grote Me-
chelse strateeg dus : null Verlles-
punten : twee, en reusachtige I > 

VOORUIT 
Dit Gentse socialistische blad 

poogt voor de zoveelste maal het 
nationaliteitenprobleem in België 
te minimaliseren. 

« We leven in een eigenaardig 
land. Bouwt men een brug in het 
Vlaamse landsgedeelte, dan zoekt 
men vlug een plaats waar men er 
een kan bouwen in Wallonië. 

Dit is natuurlijk een boutade. 
Maar ze berust helaas, op de wer
kelijkheid : het Vlaams en het 
Waals nationalisme jongleren elk 
met cijfers en statistieken om de 
achteruitstelling door de unitaire 
Staat van hun respectieve volks
gemeenschappen aan te tonen. In
dien echter de klaagliederen van 
dit soort traditiegetrouw vroeger 
hoofdzakelijk behoorden tot het 
Vlaams - nationalistisch arsenaal, 
dan is het thans het Waals natio
nalisme dat bij voorkeur bij de 
klaagmuur gaat wenen. » 

De Vlaamse socialisten doen 
daar inderdaad niet aan mee. Die 
hebben alleen maar statistieken
klaagliederen over die of die 
dienst yra$ir niet genoeg u plots-
kes veur de kamcroden » zouden 
zijn. 

L.e Peuplo 
Toont langs het hoofdartikel 

van hoofdkameraad Collard toch 
nog maar eens duidelijk dat de 
Waalse huilebalken door papa 
Collard als verwende kinderen 
worden behandeld. Dergelijke uit
spraken zijn goed te akteren. 

« De socialisten, zowel Walen 
als Vlamingen, hebben nooit het 
gewettigde van de zetelaanpassmg 
betwist. Maar dezelfde sonalisten 
ook zowel Vlaamse als Waalse 
hebben zeka- nooit betwist de 
noodzaak van hoger nationaal be
lang, aan Wallonië te waarborgen 
dat het niet zal geminoriseerd 
worden. » 

BURGER 
WELZIJN 

Dit onafhankelijk Brugs week
blad maakt na een jaar Hertogin-
nedal de inventaris. Het afwegen 
van de ijdele verwachtingen die 
ons door een aantal opiumschni-
vers werden voorgeschoven en de 
verwezenlijkingen na een jaar. 

< De toestand, een jaar na de 
schandelijke 11 juli-beslissingen 
van Hertoginnedai Is samengevat 
de volgende ; de zetelaanpassing 
is er niet en komt er niet zonder 
betaling van een woekerprijs; de 
vernederlandsing van het bedrijfs
leven vordert Slechts met een 
schildpadtempo; de vernederland
sing deir diensten gebeurt met het 
toepassen van steeds meer uitzon-
deringen, steeds ten nadele van 
een werkelijke sanering; de taal-
verhoudlngen in de departemen
ten zijn nog slechter dan vroeger 
bij gemis aan uitvoeringsbeslui
ten; de faciliteiten in het brussel-
se keren zich eens te meer tegen 
de nederlandstalige gemeenschap; 
nieuwe eisen worden voorbereid 
door de brusselse leiders; men 
heeft 60.000 Vlamingen in West-
Vlaanderen prijs gegeven voor nog 
geen 5000 mensen In de Voerstreek, 

De meest precieze en 
voUedlffe taalfrenslnformatle 
vindt D tn 

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BEGISCH PARLEMENT » 
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streek die door Luik nog steeds 
wordt opgeëist en welke eis voor 
het Europese Hof ontvankelijk 
werd verklaard, zodat de belgisohe 
regering zich voor deze « gebieds-
roof » zal moeten verantwoorden 
(terloops : de franstalige pers 
spreekt voortdurend geringschat
tend over de term gebiedsroof 
wanneer deze in het vlaams voka-
bularium opduikt, doch billijkt de 
zelfde term, wanneer Luik ze 
m.b.t. de Voer bezigt!); van de 
beloofde werking tot versnelling 
van de tweetaligheid te Brussel 
hoort men niets meer, ook niet 
I.v.m. de samenstelling van OVP-
BSP-schepenkolleges waar deze 
belofte als voorwaarde werd ge
steld tot samenwerking (het zou 
eens moeten waar zijn!) 

We stellen dus vast, dat er van 
al de zogenaamde hervormingen 
en zogenaamde voordelen, die in 
teorie wel In de nieuwe wetgeving 
aanwezig zijn, in de praktijk bit
ter weinig terecht komt De goe
de trouw (of is het de schaapach
tigheid?) van de Vlaamse C5VP 
werd eens te meer verschalkt door 
een partner, die in geen enkel op
zicht te vertrouwen is en die van 
het bedrog een sisteem heeft ge
maakt. » 

Vernietigender kan bet moeilij. 
ker. Het blad besluit dan ook dat 
het niet te verwonderen is dat 
voor een partij als de CVP de 
elektorale hemel meer dan bewolkt 
is. 

DBJ GAZET 
Een zondagiavondspelletje I 

Zuid-Tyrol vervangen door Vlaan
deren, Italië door België. 

Met de autonomie, staat 
of valt Immers de verhou
ding Italië - Zuld-Tlrol. Autono
mie betekent ten slotte niets an

ders dan dat de Zuid-Tirolers, in 
volledige vrijheid en volledig ge-
lijkberechtlgd met hun italiaans-
sprekende landgenoten, m Italië 
hun Duitse volksnationallteit en 
het Duits - Beierse karakter van 
hun heimat kunnen behouden en 
verder ontplooien. In de huidige 
stand van zaken m Zuid - Tirol 
wordt aan de autonomiebelofte 
niet voldaan door enkele tweetali
ge wegaanduidingen meer (die 
eigenlijk eentalig Duits behoorden 
te zijn), of door de overdracht van 
het bosbeheer van de regionale 
naar de provinciale bestuurs. 
macht; ook heeft men geen auto
nomie omdat Zuid - Tiroolse bur^ 
gemeesters met elkaar nu ambts
halve in 't Duits mogen korres-
ponderen. Autonomie betekent al
lereerst het stopzetten van de Ita
liaanse Inwijking. Door de gefor
ceerde Inwijking, de « Unterwan-
derung», wordt de natuurlijke ver
houding tussen beide volkeren 
geweld aangedaan; men pleegt ge
biedsroof op grote schaal, zodat 
de Zuid - Tiroler een heimatloze 
wordt in eigen streek. Ook het 
ruimtelijk objekt van de autono
mie komt daardoor te vervallen. » 

Walter lAiyten. 

HANG HEM UIT 
DOE HET VANDAAG! 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
16.15 : Internationaal landbouwma-
gazlne — 15.45 : Klein, klein, kleu
tertje : het programma voor de 
jongste kijkers — Tussen 16.05 en 
19.00 : Ronde v. Frankrijk ; Brtve-
Clermont-Ferrand. Rechtstreekse re
portage van de beklimming van de 
Puy de Dome en de aankomst te 
Clermont-Perrant - Tekenfilms voor 
Jong en oud : De Plinstonea - Rul-
tersport : Rechtstreekse reportage 
v. d jumping om de ( Grote Prijs 
van Aken x — 19.00 : De avonturen 
van Hal 5, film voor do Jeugd, van 
Don Sharp — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Programma-overzicht — 
20.26 : Sportnieuws met o.m. het 
fllmverslag van de 20e rit van de 
ronde van Frankrijk : Brlve-Cler-
mont-Ferrand — 20.40 : Speelfilm : 
Apache, Western v. Robert Aldrloh 
met Burt Lancaster en Jean Peters 
— 22.05 : Sportweekend : sportak-
tualltelten in woord en beeld — 
22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19.30 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de Jongeren — 19.68 : 
De Weerman — 20.80 : TV-nleuws 
— 20.20 : Programma-overzicht — 
20.25 : Sportnieuws met ojn. het 
fllmverslag van de 21e rit van de 
Ronde van Frankrijk ; Clermont-
Ferrand - Orleans — 20 40 : De 
Spookbrigade (The Ohost Squad), 
een nieuw TV-feulUeton m. Donald 
Wolflt en Michael Quin. ie afl. 
Goudsmokkel (Bong Kong Story). 
(Engelse versie met Nederlandse 
onderschriften) — 31.30 ; De ge
meente : Kern van onze vrijheden. 
Vierde van een reeks dokumentalie 
programma's gewijd aan onze ge
meenten. Vandaag : Wat wordt er 
gedaan voor d« Jeugd 7 — 32.0S : 
Zoeklicht op de kulturele aktuall-
telt — 33.28 : Tweede nieuwsuit
zending. 

DINSDAG 
Tussen 16.00 en 17.18 : Ronde van 
Frankrijk : Orleans - Parijs. Recht
streekse reportage van het laatste 
gedeelte en de aankomst van de 
Ronde In het Prinsenpark te Parijs 
— 19.00 : Oastprogramima : De 
katholieke gedachte en aktle — 
10.30 : Invanhoe : TV-teuUleton 
voor de Jeugd (4e afl.) — 20 00 : 
TV-nleuws — 20.20 • Programma-
overzicht — 20.26 : Sportnieuws 
om. bet fllmverslag van de laatste 
rit van de Ronde van Frankrijk : 
Orleans - Parijs — ao.40 : Docu
ment 64, korte dokumentaire ru
brieken — 21.15 : festival van het 
lichte Ued 1864 t« Knokke. Reoht-
Btreetae peportage van de wedstrijd 
Nederland-BelgH uitgezonden van
uit het Casino — XLSS : Plim en 
weteaaebai» — 93.85 z. Tweede 

WOENSDAG 
19.00 : Kleto, klein, kleutertje —̂  
19 20 : Televlsum : Jeugdtelevlsle 
met Bob Davtdso — 19 55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : De Titanen . De Sowjetunie. 
Opkomst en groei tot een wereld
macht, dokumentaire film van 
Malcolm Muggerldge et Therese 
Denny — 21.25 : Festival van het 
lichte Ued 1964 te Knokke. Recht
streekse reportage van de wedstrijd 
Groot-Brittannlë - Frankrijk uitge
zonden vanuit het Casino — 22.36 : 
Openbaar kunstbezit : < De verlo
ren zoon » van Pleter P. Rubens 
(1577-1640) - (Kon. Museum voor 
Schone Kunsten te Antwerpen) — 
22.45 : Tweede nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
19 30 : Tijd voor U. Lily en de poli
tieman (6e afl.) — 20.00 : TV-
nleuws — 20.25 : Tekenfilms voor 
Jong en oud : De Fllntstones, toe-
:omstverbalen uit het steentljd-

perk. 38e afl. : Italiaans Intermezzo 
— 20.50 : Penelope : de ultzendins 
voor de vrouw — 31.16 : Festival 
van het lichte lied 1864 te Knokke. 
Rechtstreekse reportage van de 
finale, uitgezonden vanuit het Ca
sino — 22.26 : Vergeet niet te lezen. 
Auteurs te gast in onze studio — 
23.00 ; Tweede nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
19.30 : All en de kameel : De spre
kende kameeL Ie afl. van ons nieuw 
vervolgverhaal voor de jeugd — 
18.46 : Do avonturen van Popeye, 
tekenfilm — 19.66 . De Weerman 
— 20.00 : TV-nleuws — 30.26 : 
Echo — 20.68 : Speelfilm : Aparte 
tafels (Separate tables) psycholo
gische film van Oelbert Mann. naar 
het toneelstuk van Terence Rattl-
gan. met Deborah Kerr. Rita Hay-
worth. David Nlven en Burt I^an-
caster — 23 36 : Tweede nieuws
uitzending — 32.48 tot 33.18 : Al-
dous Huxley, 'm programma v. Don 
Haworth, gewljd aan de bekende 
Engelse schrijver van satlrisch-psy-
ohologlsche romans en verbalen, die 
' 3rlg Jaar In de States overleed. 

ZATERDAG 
18 30 : Tijd voor U. - Geologie ? 
Waar vinden wli steenkool?. • Wij 
helpen vaders wagen poetsen — 
30.00 : TV-nleuws — 20.26 : De 
vader van de bruid : De gastenlijst, 
TV-feuUleton (7B afl.) — 30.60 S 
De Beatles In Nederland — 31.S0 i 
Het 87e poutledtetrtot : De vervan
ger (Killer's pay off), TV-poUtle-
feullleton (23e en laatste afl.) — 
33.20 : Dansen. Rechtstreekse !»• 
portage van de Buropese kampioen* 
sohappen I<atljns-Amerlkaans d«n-
mn gehouden in bet Casino te 
BDaokin — 3S.M i Tweede nleuw»> 
vitsentUng. 



ANTWERPEN 

ANTWERPEN ZUID?KIEL 
Grote kolportage. 

Zondag 12 Juli grote werftocht 
met mikrowagen op het Kiel. 

Bijeenkomst te 9 uw 45 aan St. 
Katharinakerk, Sint Bernardse 
steenweg. 

We hopen op vele helpers uit 
gans Antwerpen en op vrijwilli
gers van daarbuiten. 
Ledenvergadering. 

Dinsdag 14 juli In lokaal « Be-
gijnhof », hoek Begijnen- en K r o 
nenburgstraat te 20 uur 15. 

Wegens de komende zware ver
kiezingsstrijd werd deze ledenver
gadering enkel opgevat als werk
vergadering. 

Een talrijke opkomst is vereist. 
Nieuwe gezichten ten zeerste wel
kom I 

Over te nemen tegen elk 
aanneembaar bod : char-
cuterie, zuivel en voedings
specialiteiten op grote 
baan van Antwerpse ag
glomeratie. Hoogste kre-
dietmogelljkheden worden 
verleend. Tel : (03) 375438 

KALMTHOtlX 
EU-Juli wielervedstrUd. 

Op zaterdag 11 Juli heeft de 
Kalmthout het < Kampioenschap 
van Vlaanderen » voor Internatio
nale Liefhebbers plaats. De wed
strijd gaat over een afstand van 
145 km en wordt ingericht door 
de « Helkneuters » ter gelegen
heid van de Guldensporenviering. 
Er zijn voor elfduizend frank prij
zen. Inschrijvingen in het «Vlaams 
huls» vanaf 13 uur, vertrek te 
Kalmthout - Kruispunt te 14 uur 
30, aankomst : herbergen < Mi-
chellio » en de « Vliegende Hol
lander ». Warm aanbevolen. 

TURNHOUT 
Kader- en propagandistendag op 
11 juli te Bouwel. 

Alle kaderleden en aUe propa
gandisten van het arrondissement 
— ook de toekomstige kaderleden 
en propagandisten zijn welkom — 
worden dringend opgeroepen voor 
de kaderdag die plaats vindt op 
Guidensporendag om 5 uur te 
Bouwel In gasthof Trianon (tus
sen De Lindekens en Nijlen, zij
weg links nabij de Speeltuin). Ook 
de echtgenoten en verloofden wor
den er met aandrang verwacht. 

Programma : 
5 uur : ernstig gedeelte met 

jaaroverzicht en uiteenzetting 
door Walter Luyten over organi
satie en propaganda op arrondis
sementeel vlak. 

De vrouwen kunnen het zich op 
het tuin-terras of in de gelagzaal 
intussen gezellig maken. 

Waarna licht avondmaal. 
Rond 8 uur : gezellig samen

zijn met dans. 
Vervoer te regelen in onderlinge 

afspraak of langs : Paul Van 
Eyvk, A. Van Dijckstraat 28, Turn
hout, tel. 42.765. 

Jos Van Bruggen, Otterstraat 
44, Turnhout, tel. 42105. 

Jo Belmans, Waterstraat 31, 
Geel, tel. 58.535. 

We maken er van, met uw me
dewerking, een nuttig en aange
naam slot van een zeer vrucht
baar werkjaar. Alle kaderleden en 
raadsleden aanzien het als hun 
plicht deze kaderbijeenkomst bij 
te wonen. 

Private kinderhome Sint 
Jan onder leiding van ge
diplomeerde kinderveraorg-
sters. 2 tot 10 Jaar. Lom-
bardzijdelaan 144, Westen-
de, Tel. (058)238.45. 

WILRIJK 
Kiebooms' jongste kernel. 

De Volksunie - afdeling Wil
rijk gaf een korte brochure uit 
over het « Kiekeboebooms Shop
ping Centre » te Wilrijk. 

Dit plan van aanleg van het 
Centnim van WüriJk moet dienen 
om de grootheidswaanzin van 
Louis Kiebooms, volksvertegen
woordiger en burgemeester van 
Wilrijk, te voldoen, voor hij op 11 
oktober zijn burgemeestersjerp 
moet afstaan. Dit plan, dat offi
cieel het Centrum moet « revalo
riseren », 2al hl werkelijkheid heel 
wat middenstanders benadelen 
door onteigening of door zeer 
sterke konkurrentie van het ge
plande winkelcentrum. Het mas
saal protest van de getroffen mid
denstanders wordt hier door de 
Volksunie sterk gesteund. 
Ontvangt gij uw blad? 

Wij ondervinden regelmatig dat 
sommige abonnenten hun blad niet 
ofwel onregelmatig ontvangen. 
Om dit op te lossen en in de toe
komst te voorkomen werd de 
schatbewaarder dhr Jos Coenen, 
Platanenlaan 15, tel. 37.72.88, spe
ciaal aangeduid. 

Telefoneer of schrijf dus zo 
spoedig mogelijk en meMt datum 
en wijze van betaling (eventueel 
propagandist) en periode dat het 
blad wel en niet ontvangen werd. 

De Vlaamse 

Camping 

van de 

Westkust 

CAMPING 
VIKING 
KOKSIjDE 

Strandlaan 41 

* Telefoon : 058/22328 

STEEDS TOT UW DIENST 

BRABANT 

AARSCHOT 
Op haar Jongste ledenvergade

ring besprak V.V.B. . Aarschot het 
probleem van de werkverschaffing 
in eigen streek. 

Uit een studie van het feiten
materiaal is gebleken dat het 
testgebied Hageland — dat om
wille van zijn hoog percentage 
mobielen (7.000) volstrekte voor
rang zou moeten krijgen — ach-
teruitgesteld werd ten voordele 
van de Waalse gebieden. 

Aarschot werd zelfs geschrapt 
als industriekem, zonder dat hier
op enige vorm van protest is ge
volgd, 

In samenwerking met V.V.B. -
Kempen, zal V.V.B. . Aarschot 
daarom trachten het probleem 
« Testgebied Hageland » terug op 
de voorgrond te plaatsen. 

In naam van al haar leden 
dringt de Vlaamse Volksbeweging, 
gewest Aarschot, bij alle politieke 
mandatarissen en vertegenwoordi
gende lichamen uit het Hageland 
aan, om met de vereiste kracht
dadigheid tussen te komen bij de 
verantwoordelijke instanties, voor 
een onmiddellijke -heraanpak van 
dit probleem, dat nog steeds een 
belangrijk deel van de publieke 
opmie gaande houdt. 

DILBEEK - ITTERBEEK 
Met de kolportage van 5 Juli en 

46 bladen in de voor de eerste 
maal bezochte wijken besloot on
ze jonge ploeg haar Lente-aktie. 
Begin september zal dan ook m 
het raam van de verkiez.ngöstrijd 
deze ploeg met hoofdzakelijk 
nieuwe mensen, haar taak verder 
zetten. Inmidde's kunnen vrijwil
ligers voor plaatselijke werking 
(bv. verkoop van brosjuren, pam
fletten bussen, enz.) kontakt hou
den met de kantonale verantw, 
(bellen 219974)̂  

DUISBURG 
Bij de werftocht in deze ge

meente werden dat meer dan hon
derd niunmers onkocht. Flink werk 
van onze p lo^ . 

LEUVEN 
IJzerbedevaart, 

Vertrek aan 't Gerechtshof te 
6 uur 45. 

Na de bedevaart rondrit langs 
de kust. Terug rond 20 uur. 

Reiskosten : iio P. Inschrijven 
bij bestuursleden en in lokaal 
Oistai ten laatste op zondag 16 
oogst. Nadien kan deelname niet 
verzekerd worden. Beslis reeds nu 
en schrijf onmiddellijk in. Maak 
het voor de bestuursleden en pro
pagandisten nu ook eens gemak
kelijk. Dank bij voorbaat. . 

MOLENBEEK 
Ook hier is een kantonale ploeg 

werkzaam. 
Niet minder dan 86 nummers 

werden verleden zondag In deze 
gemeente aan de man gebracht. 

Gemeenteverkiezingen, 
Het plaatselijk bestuxir doet nog

maals een oproep aan alle Eimpa-
tisanten om zich met man en 
macht hiervoor in te zetten. 

De Volksunie zal ook In Molen
beek een lijst Indienen. 

LIMBURG 

LIMBURG 

Fropaganda-aktie in Limburir. 
Tijdens de kamende herfst

maanden aal in elk gezin van on
ze iwovincle een zeer degelijke 
propaganda - brosjure verspreid 
worden. Dit groots opzet — een 
Initiatief van de prov. voorzitter, 
drs. Degraeve — kan slechts ster 
gen, indien elk nationalist hier
voor een flinke finantiële bijdrage 
verleent. Immers de verspreidir^ 
kost één frank per brosjure. 

Vorige week konden we reeds 
een eerste reeks bijdragen vermel
den. Deze reeks werd deze week 
aangevuld met : 

Naamloos uit Hasselt : 200 F. 
VU-afdeling Hasselt : 500 F. 
Naamloos uit Maaseik : 100 P. 
Huidig totaal : 8100 F. 
Wie wil Instaan voor een gans? 

gemeente, een gedeelte van een 
gemeente of zelfs voor een be
paalde straat, kan storten op per. 
48.15.26 van onze prov. secretaris 
Cüem Colemont, Diestweg, Nieu
werkerken of zijn bijdrage over
handigen aan onze plaatselijke 
propagandisten. Ieder bedrag, hoe 
klein ook, is zeer welkom. 

HASSELT 
Ledenvergadering. 

Zaterdag 4 JuU hield afdeling 
Hasselt een algemene ledenverga
dering met het oog op de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen. Deze 
vergadering kende veel succes : de 
kandidatenlijst werd opnieuw aan
gevuld met enkele graag geziene 
personen en in de komende weken 
zuUen er nog verscheidene ande
ren gekontakteerd worden tenein
de de lijst — 23 kandidaten — 
volledig te maken. 

11 jull-herdenking. 
De Vlaamse Volksbeweging, af

deling Hasselt, in samenwerking 
met V.T.B. - V.A.B. en Davids-

ARE. 11 JULI - VIERING TE WELLE 

Zaterdag 11 Juli, vierde arrondissementele Vlaams . Natlo-
MJe 11-Jiül viering. Te 9 uur H. Mis met offer voor Priester 
Daens. Te 20 uur : ll-juUviering in de massatent op het 
Dorpeplein. Optreden van het V.N.J. Feestredenaar : ZJS. 
pater Sehueamans S.J. Nadien gratis bal. 

fonds, richt op 11 Juli een grootse 
11 Juli - herdenking in. De zeer 
gunstig gekende Harmonie «Recht 
door Zee» uit Eigenbilzen verleent 
hieraan haar volledige medewer
king met vooreerst een wandel-
koncert van Vlaamse strijdliede
ren doorheen de straten van de 
stad. 

Vertrek om 17 uur 30 op het St. 
Hubertusplein te Runkst, vervoa-
gens vla de belangrijkste straten 
van deze grootste wijk van Has-
selt en de voornaamste handels
straten van het centrum naar de 
Grote Markt, waar dezelfde Har
monie een kunstkoncert ten beste 
geeft, en waar de feestrede zal ge
houden worden omstreeks 19 uur 
door Dr. Jur. Paul Daela, voorzit
ter van de Vlaamse Volksbewe
ging. 

Solidair met de inrichters nodigt 
de Volksunie - Hasselt al haar le
den en sympathisanten van Has
selt en omgeving uit om deze ma
nifestatie met hun aanwezigheid 
te steunen. 

OOST-VLAANDERCN 

AALST 
Op nauwelijks i uur, werden er 

165 nrs. aan de man gebracht bij 
de kolportage te Herzele - Resse-
gem. 

Vergeleken bij verleden Jaar 
(104 nrs.) en het groot aanal ver-
lofgangers, mag deze uitslag als 
uiterst goed aangezien wwden. 

Volgende zondag 12.7.64 : Nieu
werkerken. 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap, Aalst; 8 uur 30 of kerk 
Nieuwerkerken, 9 uur 15. 

Verder zondag 19.7.64 : Bam-
brugge • Burst 

VOOR 
KENNI8MAKINQ. 
HUWELIJK 

Schrijf am koiteloie 
brocbnre, doGnmcntatte 
•a lijjatco naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

PoBtbos. 11, Delnse; 
of naar ; 
PoatbDS. 381. Antwerpen} 
of naar ; 
Postbas, 14S. Gent: 
of naar : 
Postbas. tSl. BruHel L 
Bet rroot. ernatic. oor
spronkelijk Vlaams Ha-
welljkswerk van Tertron-
weo en welalagen root 
Iedereen t 
De enicc Beroepalnatel-
lint voof buwelljkabe-
mlddellns van rans onzt 
Nederlands sprekende 
taalatreefc 
Dairelljkï rerachlllende 
rerlerinsen. 
Stipte ffehetmhonding. 

DE VOLKSUNIE 
Uitgave van de T.Z.W VOLKSUNIE 

WEEKBLAD 

BEDAKTIE : Mr Fr, Van der Eist HooloredaKleur. 
1. ean Uverstraeten BedakHesekretarla. 
S. De Lie. Mr Ue ConinciL Wun Jorlssen. lic. W. 
Luyten K Mattbeysseus. fV Cobbaut. M. Babylon. 
E. Slosse dt U fVoater* u Otercka. 
Alle onefwisseimg yoor 'edakUe naar : * 
Botatyp, SylT Dupuisl 110 Brutsel 1 TeL 23.11.9& 

Beheer ; Maurice Ijemonnleriaan 81 Brussei L Tel 11.82.ia 
Alle klachten voor olet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement 
Uiks : 60 F 

ZOO F. BalfjaarUJks : HO P. Ortemaand» 

Steunabonnement : 500 F (mtnlmom). 
Abonnement bnitenland ; XOO F 

Losse nummers t 6 F. 

Alle siorcmgen voot het blad op postrekenmg 1476.97 
Volksunie Brussel 1. 

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

WETTEBEN 
Op H juU In het Vlaams Hult 

« De Reuzen » markt : guWen 
sporen-viering met als feestrede-
naar meester Wilfried Martenak 
voorzitter informatiedienst V.V.Bt 
met als onderwerp : « Vlaandw 
ren en de grondwetsherziening % 

Begin te 20 uiu: daarna gezellig 
samenzijn. 

De Vlaamse vriendenkring « Dei 
Reuzen » verwacht alle vrienden 
uit de omstreken. 

HUWELIJK 
Onze trouwe medewerker Pol 

Gumy treedt vandaag 11 JuÜ la 
het huwelijk met mejuffrouw Wl». 
za Luyckx. Namens alle vrienden 
van de Volksunie . Umburg onze 
hartelijkste gelukwensen. 

IN MEMORIAM 
Op zondagochtend 5 Juli ovetw 

leed het amjjer een jaar oude 
kindje Bruno, zesde zoontje van 
de familie Torfs - Mathleu te Ant
werpen. Wij voelen diep mee In 
het leed dat onze vrienden heeft 
getroffen. 

Moge de kracht van hun Kris
telijk geloof hen de sterkte geven 
om deze harde slag te helpen dra
gen. 

ZOEKERTJ 
Leraar 28 Jaar biedt zich aan 

per 1 september voor parttime 
werk 4-talige handelskorrespon-
dentie e.d. Schrijven kantoor blad. 

Te koc^. Volledige nieuwe ge
luidsinstallatie op autobatterij. 
Luidspreker, versterker, micro en 
bandopnemer. Te bevragen A. 
Moens, Dijkstraat 18, Grembergen 
(Dendermonde), tel. 052-219.25. 

Te koop bouwgrond 450 m2. 
Breedte 13 m. Zich wenden Paul 
Michielslaan 47. Stene - Maria
kerke. 

VI. gezin zoekt vakantiegeüegen-
heid te huur aan zee of in bosrij
ke omgeving van 1 tot 15 augustus 
(keuken + 2 kamers). Schrijven : 
H. Vandenbulcke, Marie - Jos^ 
plaats 8, Kortrijk. 

Jong bedlende te Genk vraagt 
dringend gemeubelde kamer en/of 
pensioen te Genk of Hasselt vanaf 
begin augustus. Schrijven kantoor 
blad. 

Wie wenst tegen de hoogste prijs 
VI. - nat. literatuur van de hand 
te doen. werken zelfs beschadigd 
zijn welkom. Schrijven kantoor 
blad. 

Gevraagd : bediende voor Leu
ven en Brussel. Levensloop aan 
redaktie die doi^zendt 
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BEWEGINGSLEYEN M I L L E N CLIMB.) K R O O N T DE 

P R I N S E S VAN V L A A N D E R E N 

A N T W E R P E N 

BERLAAR 
Met spanning werd uitgekeken 

*ow vriend en vooral tegenstan-
«lei- of « ze » volk zouden bijeen-
tr i jgen. De stoutste verwachtin-
fen werden overtroffen : bijna 350 
•Mn heeft de ruime zaal Rubens 
»evu!d in de loop van het Gulden-
•porenfeest. Het was een geest-
«rtftig publiek dat de liederen on-
«CT leiding van Lode Dieltiens 
vertolkte, met aandacht de strijd-
»e<le van Toon van Overstraeten 
Tolgde en met luimige spanning 
4e acetch van de Piurk en Turk-
% o ^ meeleefde als deze de laatste 
Vlaming in het Jaar 2000 naar 
JBokrijk voerden. Nog lang werd 
nagedanst, ook als de <c Uilenspie-
||«1s » reeds terug naar htin Bon-
Sieidense bossen waren getrokken, 
feesfcleider Walter Luyten mocht 
glunderen bij zijn bedanklngs-
woord voor de talrijke opkomst 
•ran deze Guldensporenvierders, 
waarbij werden opgemerkt de ge
meenteraadsleden Docx, Torfs, 
(ferbruggen en verscheidene voor. 
aans taanden uit de kulturele en 
«oclale organisaties. Van buiten 
C Balder » waren er de Volksunie-
tooofdbestuursleden Wtai Jorissen, 
Oscar Renard en Edgard Bou-
mens. 

KESSEL 
Vorig jaar werd het eerste Gul-

denspoTöifeest te Kessei een flink 
van wal steken. In de bevlaggings-
Rktie waren er 40 pioniers om de 
leeuwenvlag uit te steken. Dit jaar 
•Met het nog groter worden. 

Wij roepen alle nationalistan 
op om deel te nemen op 11 juli 
a a n de Kantonale Guldensporen-
viering ir^ericht door de VVB en 
yilaamse Kring, 

Om 18 uur 30 vertrek aan Kes-
•ei-statie voor volksoptocht achter 
He fanfare. Op het gemeenteplein 

DORTMUNDLR 
FThierbrauhof I 
i e i.riivp« 

Aiie zater- eo zondagen 
Opper-Beleren orkest 
B temmlng plezlei. 
Alle dagen 's middags en 
'ê avonds beste keuken, 
n i e t duui 
Vana l « morgens 
to t s n a c h t s 
koud Dullet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsreizen scholen enz.. 
Pa rk ing voor honderden 
autobussen en auto 's . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop 

DORTM UNDER 
Thierbrauhof II 

Groenplaats S3 te Antwerpen 

prima koud ouffet. 
Open lag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz.^ 
Van nu af Herman Segers, 
oude oaas van Monopol 
Gent aan de tapkraan. 

DORT BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkeider 
van het land. 

Niet vergeten dat men tn 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerhrau 
drinkt, met de 2 aertjes. 

Niel ve.Ke<e.i weldra 

Dort rh ierbrauhot lil 
it B r o s s e I 

te 19 uUr 15 spre-.'kbeurt door Hen
drik De Saeger (VVBi omlijsting 
door samenzang, deklamatie en 
het gekende mannenkoor van 
Beerzel. 

MORTSEL 
A'gemene ledenverg;\dering. 

Volksunie Mortse. nodigt al zijn 
leden nlt aanwezig te zijTi op de 
algemene ledenvergadering van 
maandag 13 <t juli te 20 uur 30 m 
lokaal « Ardeense Jager ». Ge-
meenteplem. 

Spreker t Wlm Jori.ssen. 
Deze vergadering, die het ver-

trekpimi is van een groctscbeepse 
propaganda m onze gemeente is 
van het gi-ootste belang. We re
kenen dan ook op een massale 
belang.stelllng vanwege onze le
den. 

Financiële moWl'satJe. 
De propagandavoonng gaat ons 

veel geld kosten. Daarom vragen 
we onze leden en propagandisten 
zoveel mogelijk stcunkaarten te 
verkopen. Er zijn er van 20, 50 en 
100 frank, te verkrijgen op het se 
kretariaat Deurnesti-aat 70. 

Veikiezings'ijsl. 
Deze week werd over heel Mort-

sel een paml-et veispreid w^aann 
de bewoners bekend wei--d gemaakt 
dat de Volksunie aan de verkie
zingen zal deelnemen. Met onze 
simpatieke Ward Rolii,'; als lijst
aanvoerder moeten we in oktober 
vaste voet in het seine'^ntehius 
krii^en. 

Laat de Mortselse CVP-ers maar 
verdeeld opkomen, de Vo-k<;unie 
staat eendrachtig achter provin
cieraadslid Rolus. 

« Bij de CVP grote kuis. De 
Volkajnie m t geTïeentetauls. » 

NUL£N 
Zondag 5 juli werd iiet « dia^ 

mantnummer » van de Volksunie 
gekolporteerd in Nijlen door een 
relatief kleine groep. Het sukses 
was oveidonderend op m.ndej: dan 
2 uur werden meer dan 250 num
mers verkocht 

Slechts een deel van het dorp 
kon gedaan worden, daarom zal 
op zondag 12 iuli de rest worden 
aangepakt. Alle vrijwilligers zijn 
harteliik welkom. 

WILLEBBUEK 
Alle Vlaamsgezinden van Wille-

broek en omliggende worden har . 
teUJk uitgenodigd tot de Gulden-
^»renvier ing op 11 Juli te 20 uur 
in zaal Amber Appeldonkstraat 
87. Peestrede, deklamatie samen
zang, gezel'ig samenzijn. Inkom 
gratis. 

Wij bM-mneren ook aan de zit-
dag van volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens in hetzelfde lokaal 
op maandag 13 Juli van 7 tot 8 
uur. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Op zaterdag 11 juli a.s. te 15 

uur. verzorgt de Peter Benoit-
Harmonie uit BrussOi (voormali
ge « Vlaamse Harmonie ») op de 
kiosk van de Warande (Stads. 
park) , Koningsstraat, een kon-
certuitvoering in het kader der 
openbare koncerter; ingericht on
der bescherming van he t Brussels 
Stadsbestuur. 

De aanwezigheid van vele Vla
mingen uit Brussel en omgeving 
zal, als blijk van aanmoediging, 
door het bestuur van de Harmonie 
en haar spelende leden ten zeer
ste op prijs worden gesteld. 

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

ST PAüWELS (WAASLAND) 

Op 2 juli t rad onze goede vriend 
Dii-k Goovaerts in het huwelijk 
met mej. Simonne Bauwens van 
St Pauwels. Op 4 Juli was he t de 
beurt aan zijn broer, Godfried, om 
te trouwen met mej. Vera De Colz 
van De Künge. En deze week 
trouwde de derde broer, Gerrit , 
met mej. Christiane Verstraeten 
van St Pauwe.s. 

Aan deze drie eclit-Waaslandse 
huwelijken uit een gezin binnen 
een week, onze hartelijkste geluk
wensen. 

Wij hebben in de k>op van dit jaar herhaaldelijk de aan
dacht gevestigd op de verschillende schiftingswedstrijdeu die 
in Limburg plaats vonden, met het oog op de verkiezing van 
Ne'e, of de Prinses van Vlaanderen Het is nu bijna «o v«a-. Te 
Millen in Limbnrg, op de rand van de taalgrens, l a l tijdens 
de grote Ti.il-üilenspiege.feesten, dJe plaats vinden »'an zater
dag 18 lot dinsdag 21 juli, de Prinses van Vlaanderen ge
kroond worden. 

Uok t kunt lid worden van de 
grootste briefwisselingcr.ub van 
België, alle leefi talen, veriam. 
hi>bl)ies Schr Publl PubUg re
lations Ardaen Pierre Amster-
daaistr 55 Uostende. 

WEST-VLA A N D E R E N 

NIECWPOORT 
Op zondag 12 juli a.s om 18 

uur 30 wordt m de kerk van Wes-
tende-dorp door de Vlaamse 
Vriendenkring N.euwpoort - Wes-
tende een H. Mis opgedragen ter 
gedachtenis van onze vriend Jo-
han Maesen Johan, i ie ons op 
zo'n plotse en orutale wijze ont
viel, was met zijn blijde glira'ach 
en optimisme steeds een geestdrif
tig bezoeker van alles wat door 
onze Vriendenki-ing werd mge-
rlcht. We vragen dan ook drin
gend onze leden en simpatlsanten 
bij die H. Mis te willen aanwezig 
zijn. 

Vakbond. 
Arbeiders, bedienden! Draag 

niet langer uw zuurverdiend geld 
naar de kieursindikaten. Met uw 
geld bestrijden zij ons en onze 
part i j . 

Schenk uw vertrouwen a a n het 
A.V.V., de onafhankelijke Vlaams-
nationale vakbond. 

Zelfde voordelen als de kieur
sindikaten maar een kleinere bij
drage. Het Algemeen Vlaams Vak
verbond is in Nieuwpoort verte
genwoordigd door Willy Devriendt, 
Recollettenstraat 66 

Hij geeft U graag nadere in
lichtingen-. 

Het is eeo verkeerde opvatting 
te denken dat alleen de grote en 
partijgebonden ziekenkassen U 
meer voordelen schenken. De on
zijdige ziekenbond « Broederlief
de » uit Brugge is zeker even de
gelijk en betrouwbaar. Sedert 
18971- EUkeen, loontrekkenden. 
zelfstandigen en vrije beroepen, 
voelen er zich thuis. En wat meer 
is : ook als Vlaming worden wij 
er gerespekteerd! 

Alle inlichtingen, vi-ijblijvend, 
bij Willy Devriendt. RecoUetten-
sia-aat 66, Nieuwpoort. Tel. 23715. 

ben 
uitgeslapen 

v k ^ a n l . . . 

ik koo|. _ 
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MATTHIEU 'S B E D D E N B E D K . J F 
TURN HOUTSEBA AN 102 BORGERHOUT TEL 35.17.83 
Bijhulzen ; Antwerpen : Diepestr 84-86 Tel ; 31.0118; 

Begljnenstr 39-41 Tel 334724 
Deurne : CaUlfortlel 60. Tel. 36.25.23 

Een beeld uit een der schi f t ingsweds t r i jden voor de verkiezing 
van de P r i n s e s van Vlaanderen . Deze schi f t ingsweds t r i jden w a r e n 
s teeds goed verzorgd en geprezen tee rd . Vooraans t aande f iguren ui t 
de .show-wereld w a r e u erbi j be t rokken . OiTEe r e d a k t e u r Staf de Lie 
behoorde tot de ju ry l eden . De f inale - die g e p a a r d gaa t aan vier
daagse feestel i jkheden te Millen in L i m b u r g - b reng t dan ook het 
beste van het beste . 

De gi-ote feestelijkheden vinden 
plaats m een reuzetent die bij de
ze gelegenheid van speciale dekors 
werd voorzien. Zoals reeds mocht 
blijken uit de voorafgaande schif
tingswedstrijden waarbij steeds 
puike orkesten op het podium 
kwamen en waarbij o.m. een be
roep werd gedaan op talrijke ge
kende namen van showbussmess 
en T.V. als figuren uit « Schipper 
naast Mathilde » en Jef Burm 
evena's juryleden uit sportkrin-
gen. kunstenaars en joernalisten, 
zal ook hier het beste van het 
beste naar voren gebracht wor
den. 

Het programma ziet eruit als 
volgt : 

Zaterdag 18 juli te 19 uur : af
haling en ontvangst van Tijl Ui
lenspiegel en zijn gevolg, door de 
parochiale fanfare en ruitersklub. 
Te 2)3 uur : finale voor de verkie
zing van de Pi-inses van Vlaande
ren. Leiding Jef Burm; optreden 
van het Antwerps Thebaans 
Kwartet en het Hasselts Acapela-
koor oJ. V. Armand Preud'homme. 
Orkest « De Optimisten » en Ter
ry van Glnderens' « Ohne m a n 
show », 

Zondag 19 juli van 14 tot 18 uur : 
grote internationale handboog-
schutterswedstrijden voor het 
Haspengouwse Juweel. Wisselbe-
kers o.m. van het gemeentebestuur. 
Om 20 uur : fantastisch groot ga-
lafeest met bal. Elr zijn volgende 
orkesten : « The Texas Wild-Wes-
t e m band » — zes uitvoerders; lei
ding Joe River; het groot modern 
Antwerps Dans- en Showorkest — 
12 uitvoerders; leiding Jos van 
Horenbeek; « Die Tiroler Holz-
hakkerbrudern » — dertien uit

voerders; leiding Joep Horbeck. 
Tijdens dit feest : uitreiking van 
de Uilensplegelsporttrofeeën aan 
laureaten : Pol van Himst en J e l 
Jurion, de wielrenner Ivo Mole
naars, de wereldkampioen biljart 
Raymond Ceulemans, voor atle
tiek : Pol Poels, kampioen van 
België 100 m. 

Maandag 20 juli te 15 uur : 
Tante Terry met poppenkast en 
muzikale clown : voor de kleint
jes. Om 19 uur ; ontvangst en re
ceptie van Tijl Uilenspiegel en Ne-
Ie (of de Prinses van Vlaanderen) 
door het gemeentebestuur 

Dinsdag 21 juli : groot tiener
festival met de orkesten « de Ca
r inas » Ml « Beatle - formatie » 
met zang door Walter Jung en 
Gratchen Margo. 

Nodigen uit : Schuttersgilde 
Tijl Uüenspiegel, Davidsfonds, 
V.T.B. - V.A.B., Vriendenband en 
Noordstarfonds, Kulturele stich
t ing van de Vlaamse verzekerings
maatschappij Noordstar en Boer-
haave. Iedereen welkom en warm 
aanbevolen aan alle Vlamingen. 

Huwelijk 
Bent U alleen ? Verlangt 
U spoedig verl te zl]n ? 
Schr n Postbus 4 Roesela-
re Gr Inschrijving, ge
heimhouding verz. 
Korrespondent ie Klub 
Studenten(lnnen) wilt ü 
In brlefkont fcomen met 
vriend (In) Schr n Post
bus 4 Roeselare. gr. opn. 
In de lijsten. 

BROSJURES: 
verkrijgbaar algemeen sekretarfaat 
der V.U. M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 
postrekening 1476.97 

Het standpunt van de Volksunie 
Federalisme, DE oplossing 
Kultuurautonomie voor Vlaanderen 

en Wallonië v 
De politieke partijen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit het verleden 
40 jaar Vlaams Nationalisme 
Zo dacht het Vlaams Nationalisme. 

zo denkt het 
Balans van een jaar -

De V.U. In het Parlement 
Het tweede aktivlsme 
De Zuldnederlandse taalgrens in het 

Belgisch parlement 

5fr. 
5fr. 

5fr. 

5fr. 
5fr . 

10 fr. 

10 fr. 

10 f r. 
40 fr. 

50 f r. 
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 Mèchelen, 15-12-1963 
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BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

ANTWERPEN 

ANTWEKPEN 
Nieuwe i>r Borras-tentoonstelline. 

Na de oijrai van de Dr Aug. 
Borms-buide. dit Jaar en ook in
gevolge algemene aanvraag, zal er 
een nieuwe Dr Bormstentoonstel-
ling ingericht worden te Antwer
pen, dit op zaterdag en zondag 11 
en 12 ]ull telken* van 10 tot 23 
uur In de txjvenzaai van « Peter 
Benoit », Frankrijklei 8. Antwer-
pen. 

BEBCHEM 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Wij nodigen al onze leden uit 
die waisen zich kandidaat te stel
len voor een plaats c^ de V.U.-
lijst voor de gemeentwuadsver-
klezingaa te Berchem, voor 17 ju
l i e.k. h u n n a a m en adi-es te wü-
len opgeven op ons sefcretariaat, 
Ruytenburgstraat 10 te Berchem. 

Diegenen «He h u n kandidatuur 
voordragen, krijgen voor 1 augus
tus 1964 een sohriftelijke ont-
vangstmelding. 

Alle stortingen voor de Volks-
unie-Berchem kunnen gedaan 
worden op p . c j . 1711 van de Kr e-
dietbank-Berchem, voor rekening 
n r 4185. 

DEURNE 
Gemeöiteverkiezing. 

Onze afdeling Is reeds kooi-ts-
acht ig a a n het werk om de komen
de gemeenteverkiezing voor te be
reiden. 

Duizenden briefomslagen WOT-
den gereedgemaakt voor de gi-ote 
slag. 

Pamflet ten en strooibiljetten 
worden voorbereid. 

De voorlopige peterslijsten wor
den opgesteld. De getuigen voor 
de telburelen worden aangeduid. 
De financiële mobilisatie die ons 
de geldmiddelen moet verschaf
fen, verloopt schitterend. 

Personen die wensen mede te 
werken zijn altijd welkom. Zij 
worden verzocht hun naam op te 
geven aan het sekretariaat : Hil-
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne (C). 

ZANDHOVEN 
Werftochten. 

12 juli : Wijnegem. 
Bijeenkomst : steeds om 9 uur 

15 aan de kerk van de te bewer
ken gemeente. 

Schuimrubbermat rassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

Ressor tmat rassen 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet 5127Ö7) 

M a r 
«PECIAAl. 
BREVET 

m.*tzf»t 

T E Z E L E ( O -VI . 

Gewat tee rde bedspreien 

Wol len dekens 
TeL (0S2) «4641 en 44642 

Indien u geen verkoper 
In uw omtrek kent stuar 
ons een Kaartje en we 
zenden O net a<lre» van 
de dichtst ol]Kelegen 
verkoper Stat Sete. 

Deelnemers die over geen ver
voermiddel beschikken worden 
afgehaald, als zij d!it vragen a a n 
de verantwoordelijke voer propa
ganda. 

B R A B A N T 

LANDEN 

De Vlaamse verenigingen van 
he t thans bij Vlaanderen gevoeg
de Landen nodigen uit op een 
groots 11 juli-feestprogramma : 

Zaterdag, 11 Juli : bevlagging 
der woningen met d e Leeuwen
vlag. 

Om 20 uur, bekroning van de 11 
jtili-viering : groots Oberbayem-
festival met de Vlaamse zanger 
Arseen Sabo en zijn bekende Tlro-
ler blaaskapel. 

Zondag, 12 juli : voortzetting 
van de Oberbayern- en Dortfees-
ten. 

De tentoonstelling t De Bouw
kunst » blijft doorlopend open van 
3 juli tot en met 12 juü. 

Nodigen uit : V V 3 . , V.T.B. . 
V.A.B., Davidsfonds, Vermeylen
fonds. 

L I M B U R G 

NEEROETEREN 
Gewestelijk Galdensporenviermg. 

Maandag, 13 juli om 20 uur in 
de feesttent van de handelsfoor, 
Markts t raat . 

Optreden van Armand Preud'-
homme met zijn groep : « Op de 
purpren hei ». 

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

GENT 
« Jeugdhuis » en « Open Kring » 

herdenken op zondag 12 juli te 19 
uur in de hovingen Maisstraat 16, 
Gent, he t overlijden van Willem 
van Oranje en de Guldensporen-
s'ag, met de opvoering door de 
groep « Herman Bruggen » van 
« Ulenspiegel ». 

Arthur de Bruyne spreekt. In
kom 15 F. Bij ongunstig weder 
vindt de avond plaats in de feest
zaal. 

Vlaams Nationale strijddag. 
Op zaterdag 11 juh te 20 uur 

stipt vindt in Vlaams huis « Roe
land » Korte Kruisstraat 3 de 
Vlaams Nationale s tnjddag plaats 
die ingericht wordt door Vrien
denkring « Aitevelde », Vendel 
« Artevelde » V.B.V en schaar 
« Katelijne » V.V.M Spreker is 
Herman Wagemans; dirigenten 
zijn : Jef Tmel en Luc Naessens. 
De medewerkers zijn : jeugdgroep 
« Nele » uit Grembergen, he t 
« Lijsternestje » uit Eeklo en Koen 
Barten. De gastvrouw is Mevr G. 
Deroo, Mime wordt verzorgd door 
Ton van Ark en de regie is in han
den van W. De Causemaeker — 
K, Bigo. 

ZOTTEGEM 
Wielerwedstrijd. 

Op 12 juli 1964 : « Tweede gro
te Elfjubprijs voor mteniat ionale 
liefhebbers », wielerwedstrijd. Er 
zijn 8.000 F prijzen en verschil
lende mocae premies, waaronder 
giften van de firma Stabile te Ou
denaarde, Ziekenkas Flandrla, 
Oveco-Vleeswareu te Leupegeto. 
enz. 

Vertrek te Zottegem, om 2 uur 
30 aan het St, Jorlshof, op de 
Markt 

Een karavaan wagens versierd 
met leeuwenvlaggen opent de 
wedstrijd. De omloc^ bestrijkt een 
heel deel van het arrondissement 
Aalst alsook verscdaillende ge
meenten van het kanton St Maria 

Horebeke (Arrondissement Oude
naarde) zodat de afdeling Zotte
gem dan ook de volledige s teun 
van Oudenaarde to^ewezen kreeg 
en dat een mikrowagen van Ou
denaarde en verschillende volgers 
uit dezelfde streek zeker van de 
part i j zijn. Net zoals de receptie 
en het bal s taa t deze prestatie m 
het teken van de verbroedering 
Aalst - Oudenaarde. 

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

BRUGGE 

Op punt stellen van de sekreta-
riaten. 

Met het oog op de gemeente-
raads- en nationale verkiezingen 
hebben de afd. . sekretariaten de 
opdracht hun steekkaarten-stelsel 
zo snel mogelijk bij ie werken en 
eventuele veranderingen te berich
ten aan he t arr. sekretariaat (Van 
Voldenstraat 14, Brugge) 

Te Brugge wordt nog steeds uit
gekeken naar een geschikte plaats 
om het arr. sekretariaat onder te 
brengen. 

Verplichte verzekering tegen ziek
te- en invaliditeit. 

Wie de Vlaamse zaak genemen 
is, weigert z n centen af te dra
gen aan de kleurmutualiteiten l In 
het arr. Brugge werkt een onzij
dige mutualiteit die op alle gebied 
voldoening geeft : de Broederlief
de. Burelen open ook op zaterdag 
te Brugge, Korte Vuldei-sstraat 17. 

OtjDENAARDE-RONSE 
« Week van de Volk.sunle > van 5-7 tot en met 11-7-1964. 

Zaterdag 11 juli : 
Te 9 uur 30 : < ll-]ull Mis » m de parochiale kerk te 

Maarke-Kerkem. 
Te 20 uur : 1ste Volksunie-bal van de afdeling « Oude-

naarde » in de zaal van Gasthof Pallieter teLeupegem. 
Tijdens het bal zal Mr Frans Van der Eist volksvertegen

woordiger en Algemeen Voorzitter van de Volksunie, een nieu
we afdelingsvlag overhandigen aan de voorzitters van de af
delingen Oudenaarde-Ronse. 

N.B — Leden en simpatizanten worden vriendelijk uit
genodigd aan de verschillende aktivueiten deel te nemen. 

Ook O kant fn«l bnwea. 
treedt toe tot bei cespeclall-
•eerd buwelljkswerk met lijs
ten, «chr. Pnbllclteti Ardaen 

Pierre, »rd a . Amiterdamstr. 
65. Oostende. 

DIKSMÜIDE 
Brosjure Pater Brauns. 

De derde druk van de brosjure 
« Radikalisme in de Vlaamse 
strijd » is zo even van de pers ge
komen. 

Bestellingen door storting van 
20 F op postgiro 60.44.24 van Vt. 
Devreese, I jzerlaan 83, Diksmui-
de. 

Of een briefje van 20 F in ge
sloten omslag aan bovengemeld 
adres. 

OOSTENDE 
Sympatizanten! Wenst u aan te 

sluiten bij de V.U. of te abonne
ren op ons weekblad? Verlangt u 
kon takt of inlichtingen? 

Wendt u in vertrouwen tot L. 
van de Weghe, Wapenplein 9 (tel. 
763.28), J . Provoost, Nieuwland-
s t raat 47 (na 18 uur) , W. Colle-
man. Vaartstraat 41, Bredene (na 
18 uur) . 

Wilt u financieel steunen? Stort 
dan op per. 14.62.70 van Kxediet-
bankt Oostende voor rekening V.D. 
236-4617. 

Wilt u ons schrijven? Adres : 
« Volksunie », Postbus 35, Oosten
de. 

Werf ploegen. 
Onze kolportageploeg die regel

matig met een 10-tal mannen de 
omliggende gemeenten bewerkt 
ontmoet een steeds stijgende be
langstelling. 

Tegenwooidig wordt er ook re
gelmatig op zaterdagnamiddag in 
Oostende zelf gekolporteerd door 
de propagandisten van de afde
lingen van rond Oostende, w e he
ten hen harte.ijk welkom en wen
sen hen veel tukses. De laatste 
berichten over de bereikte rezul-
taten zijn meer dan beloftevol. 
Verkie/.ingsfonds. 

Een bijzonder komité werd op
gericht lenemde onze parti j de zo 
noodzakelijke finantiële middelen 
te verschatfen om een degelijke, 
moderne propaganda te voeren. 
Het zal van u afhangen of de 
Volksunie te Oostende een « gro
te » propaganda zal voeren of 
met . 

Binnenkort zullen u langs deze 
weg de modaliteiten worden be
kendgemaakt op welke wijze u re
gelmatig onze propaganda-machi
ne kunt smeren. U zult ook per
soonlijk worden aangeschreven. 
Antwoordt a.u.b. dadelijk. 

Onze werkploegen verzenden om 
de week een 450-tal nummers van 
de Volksunie en onze werfploegen 
hebben het aantal huisbezoeken 
fel opgedreven met een steeds 
stijgend sukses. 

Daai hebben wij medewerkers 
en geld voor nodig. Medewerkers 
hebben wij nooit genoeg en geld 
hebben wij altijd tekort. 

Pater Brauns komt. 
Pater Brauns komt naar Oosten

de op maandag 20 juli te 20 uur 
in de « Noordzee » Wapenplein. 
Hij zal spreken over « Vlaanderen 
nif ». 

Wordt Kd. 
Slechts 50 F. Inschrijvingen bij 

h. van de Weghe, Wapenplein 9 
(teL 763.28) Jef Provoost, Nieuw-
landstraat 47 (na 18 uur) W. 
CoUeman, Vaartstraat 41, Bredene 
(na 18 uur) . 

Elf juli. 
Het is nog niet te laatt. Vlagt 

op 11 juli. Het is van groot belang 
voor de algemene sfeer in Oosten, 
de dat iedereen vlagt op 11 joili. 
En waarom ook niet bij andere ge
legenheden Het wordt u gemak
kelijk gemaakt : U kunt leeuwen
vlaggen kopen of huren bij Druk
kerij - Kusthandel de Busschere, 
Krist inastraat 103. 

Dit oracQtlg leeuwen-
schiio wordt u thuisbe-
Bteia door onze llensten 
indien u 325 P stori op 
postrekening 1476 97 ifan 
de T.D te Brussel Se
kretariaat • M Lemon-
nteria>aii 83 

O Kunt OOK oetalen eOs 
volgt : W] aflevering 
125 P 4. 2 maandelijKse 
itortlngeD van elk tOO F. 

Afmetingen r »o x ï " 

em. vervaardigd tilt 

ctuur^amie grondstot «Ce-

caftz>. 

iao'o<r/» met bladgoudl 

KREDIIT- EN FlHANOERiMeSVENNOOTSCHAP ( K. D F ) 

lAN VAN RUSWUCKLAAN S2. ANTWERPEN Ï E L E K ü O N . 37.54^8 

I 
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Steeds lof m r (f ienst 

R a a d p l e g i n g « i kosteliMK. 

Beheer U van de i Paal 
ü . Voorb raec t 
M. Demoi 

Direktie : Lie. Rik D« Voâ  

Vergeet ook ons verkiezingsfon* 
niet. 

Stort op P.R. 14.62 70 van Kr©-
dietbank Oostende met vermei, 
dmg : voor Volksunie rekening 236. 
4617. 

POPERINGE 
Pater Brauns komt terug. 

In t-g&.stelling met het berlc*» 
verleden werk hier vei-schenen, 
laat de v:rtcgenwoordiger v a a 
V.T.B.-V.A.B. weten dat de elfjulU 
herdenking met Pater Brauns a l t 
redenaar, georganiseerd werA 
zonder zijn medeweten ea hij n ie t 
vertegenwoordigd is in het inricifc. 
tend kcHnitee en niet behoort tot 
de medewerkers. 

OVERLIJDEN 

Op 22 Juni overleed te Ukkel da 
heer J . De Leeuw op 60-jarig« 
leeftijd. Wij bieden de achtbar» 
familie onze gevoelens van krista
lijk medeleven. 

Aanbevolen 
Huizen 

Geniet ran de lekkere 
koffie « De Olifant » 
in net Vlaams Buis 

« PETER BENOIT • 
Frankrljklel 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst be
zoek het Vlaams Huls 
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Ralsh App Radio-TV-
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klngen DeUflex Tanlflex 
enz Inlichtingen 
Claessens-Cornelis Scbut-
str 18 Oenrne T U 13.1X 

Bezoek het PayotteniaaA 
Gueuze KLrlek 
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afspanning 
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Voor uw tnudern Interiear 
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Krutdtuinlaan t Brussel 
met Geschenken-kelder 
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bi l m e e s t e r u u r w e r k m a k e r 
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Bar aow unp öuf Jet 
OOSTHOEK 
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S E G E R 5 A d m a n 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37 43 81 
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D, 'E herdenking van de Gul-
densporenslag van 11 juli 1302 heeft 
In de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging en de heropstanding van 
ons Volk een grote rol gespeeld en is 
voor het Vlaamse Volk een eigen, 
yiaams-nationale feestdag geworden. 

De blijvende betekenis van deze 
herdenking ligt in de bezinning over 
het verleden en de toekomst van ons 
volk als volk. In 1302 reeds heeft ons 
volk zijn wil zich zelf te zijn en 
het ook te blijven, zijn bestaan 
als gemeenschap bevestigd en verde
digd tegen het Franse imperialisme. 

wijl de Vlaamse socialisten meeheul-
den met onze vijanden. 

IJ hebben toen gewaar
schuwd dat de politieke gevolgen van 
de kapitulatie van Hertoginnedal 
bitter zouden zijh : de schijngevech
ten waaraan de Vlaamse C.V.P.-ers 
zich overleveren, de bedreigingen die 
nooit gevolgd worden door een daad, 
zijn in feite een aanmoediging voor 
onze tegenstrevers om op uitdagende 
wijze steeds verder te gaan. 

Zo staat de 11 juliherdenking dit 
jaar in het teken van een nieuwe 

er niets meer over dan een verkla
ring van de heer De Saeger, die 
niets nieuws bevatte vermits dezelfde 
heer De Saeger reeds enkele dagen 
voordien aan de pers hetzelfde ver
klaard had, nl. een verklaring waar
door de C.V.P. niet gebonden is ! Een 
slag in het water zonder enig resul
taat, integendeel een negatief resul
taat : zonder dit maneuver zou het 
wetsontwerp op de oorlogsschade aan 
incivieken in de bevoegde kommissie 
goedgekeurd geweest zijn. 

V ERUIT het belangrijkst 
was evenwel de verklaring door de 

guldensporenherdenking 1964 
Ook nu nog, zoveel eeuwen later, 

blijft ons volksbestaan en ons volks
gebied bedreigd en zijn wij in af-
weergevechten gewikkeld tegen be
paalde vormen van ditzelfde Franse 
tmperlalisme. Nog steeds moeten wij 
©ns volksbestaan, de essentiële waar
den van ons volksbestaan — onze 
taal, onze kuituur ons volkskarakter, 
WIS territorium — hardnekkig verde
digen. 

Waarom ? Voor ons is het antwoord 
klaar : omdat wij een eigen, Vlaamse 
erf Nederlandse staat moeten ontbe
ren, omdat wij niet beschikken over 
een eigen staatsstruktuur waarin ons 
volk veilig zichzelf kan zijn, doch 
moeten leven in een volksvreemde 
staat waarvan niets goeds te verwach
ten \3 voor de bescherming van ons 
volksbestaan. 

D. 'AT Is onze tragedie, dat 
blijft op ons wegen als een zware last 
en drukt ons neer. Al onze energie, 
al onze inspannlgen zijn gericht op 
afweergevechten tegen anti-vlaamse 
ïegeringen en staatsinstantles. 

De gebeurtenissen der jongste ja
ren hebben dit nogmaals overduide
lijk bewezen. Steeds vonden wij de 
regering tegenover ons : in het vij
andig kamp. Vorig jaar bracht 11 juli 
ons de pijnlijkste nederlaag en ver
nedering : de verloochening, de ne
gatie van de grondbeginselen zelf der 
Vlaamse Beweging in de nieuwe wet
geving. Na de operatie van de taal
grensafbakening het jaar tevoren, 
waarbij de Vlamingen het kind van 
de rekening waren, bracht Hertogin
nedal de ineenstorting van alle ver
wachtingen op een redelijke oplos-
rtng. De Vlaamse politieke invloed 
aehoot te kort : alleen de Vlaamse 
CVP. deed een poging om het 
Vlaamse standpunt te verdedigen, 
doch leed jammerlijk schipbreuk, ter-

Vlaamse nederlaag : het staat thans 
vast dat er geen zetelaanpassing 
komt... tenzij de Walen vooraf vol
doening bekomen, m.a.w. de zetelaan
passing in hare gevolgen geneutrali
seerd wordt 

Het ontstellende bij dit alles is de 
vlucht uit de realiteit, om niet te zeg
gen de misleiding van de Vlaamse 
openbare mening waaraan de Vlaam
se C.V.P. en de Vlaamse pers van 
C.V.P.-strekkIng zich schuldig maken, 
in plaats van de harde waarheid be
kend te maken en een heilzame reak-
tie in Vlaanderen uit te lokken. 

W AT is er nu eigenlijk vo
rige week in de Kamer gebeurd ? Het 
is wel nodig een objectief verhaal 
van de feiten te geven na de valse 
berichtgeving hierover. Vóór de 
eindstemming over de Z.I.V.-wet ver
zocht de heer Lefère, fraktieleider 
van de C.V.P., om een schorsing van 
de vergadering. Iedereen wist toen 
reeds dat de VI. CVP om drukking uit 
te oefenen op de B.S.P. en de stem
ming te bekomen In de Kamerkom
missies van de wetsontwerpen op de 
zetelaanpassing en de toekenning van 
een gedeeltelijke oorlogsschadever
goeding aan kleine incivieken, voor
stelde te weigeren de Z.I.V.-wet te 
stemmen. Dit voorstel werd afgewe
zen en opgegeven. 

Vervolgens poogde de Vlaamse 
C.V.P.-fraktie te bekomen dat de 
C.V.P. zou weigeren verder deel te ne
men aan de onderhandelingen over 
de grondwetsherziening (het overleg 
tussen de drie partijvoorzitters) zo
lang geen voldoening bekomen werd, 
nl. de stemming van de zetelaanpas
sing in de kommissie voor binnen
landse zaken. Ook deze poging mis
lukte volledig door de halstarrige 
weigering van de Waalse C.VP.-ers. 
Uiteindelijk, na uren schorsing, bleef 

voorzitter van de B S.P., de heer Col-
lard afgelegd in antwoord op de heer 
De Saeger. Deze verklaarde formeel 
dat er een overeenkomst gesloten 
werd tussen de regeringspartijen 
volgens dewelke eerst een overeen
komst moest bereikt worden over de 
waarborgen aan de Walen, over de 
grondwetsherziening, overeenkomst 
die door de partijkongressen moest 
goedgekeurd worden. Pas nadien zou 
er over de zetelaanpassing gestemd 
worden in de kommissie ! 

Zoals ik verklaarde in de Kamer 
kan er thans niet meer getwijfeld 
worden aan het bestaan van deze 
overeenkomst, vermits de heer Col-
lard niet tegengesproken werd noch 
door de voorzitter van de CVP, noch 
door de eerste minister, die stilzwij
gend zijn verklaring beaamden. 

De onderbreking van de heer De 
Saeger, dat hij niets wist van deze 
overeenkomst, was des te pijnlijker: 
de bekentenis dat de Vlaamse CVP-
ers of althans de heer De Saeger 
ofwel niet eens op de hoogte gehou
den worden en niet weten wat er ge
beurt, ofwel dat zij schaamteloos 
komedie spelen en de Vlaamse open
bare opinie bedriegen. Er is geen an
dere uitleg voor de houding van de 
heer De Saeger. 

D> 'E politieke betekenis en 
de draagwijdte van de verklaring 
van de heer CoUard kan niemand 
ontgaan. Het is overduidelijk dat de 
Vlamingen eens te meer verkocht en 
bedrogen zijn door de regering en de 
partijleidingen. 

Wat wij steeds voorgehouden heb
ben wordt thans ondubbelzinnig be
vestigd : het grondwettelijk en de-
mokratisch recht van de Vlamingen 
op zetelaanpassing wordt onderge
schikt gemaakt aan een voorafgaan

delijk akkoord over grondwettelijke' 
waarborgen aan de Walen. De eerste 
minister heeft wel gezegd dat ik de! 
woorden van de heer Collard verkeerd 
interpreteerde wanneer ik daaruit af
leidde dat door het verlenen van de
ze waarborgen aan de Walen de ge
volgen van de zetelaanpassing geneu-* 
traliseerd worden. 

Ook al weten wij niet precies waar
in deze waarborgen zullen bestaan 
(wij kennen de verschillende voor
stellen) zeker is het dat de bedoe
ling die vooropzit is het Waals ver
zet tegen de zetelaanpassing te ont
gaan door de gevolgen van een 
Vlaamse meerderheid in het parle
ment te neutraliseren door aan de 
Waalse minderheid hoe dan ook een 
veto-recht te verzekeren. Het ver
band tussen de twee is duidelijk. 

D 'UIDELIJK is het ook en 
niet tegengesproken door de eerste 
minister dat er geen zetelaanpassing 
komt tenzij mits het betalen van een 
onaanvaardbare prijs! De Vlaamse 
CVP-ers hebben de keus : geen ze
telaanpassing of Instemmen met de 
grondwetsherziening en de waarbor
gen aan de Walen. Zover zijn wij ge
komen en de vraag die moet gesteld 
worden en die ik dan ook gesteld heb 
in het parlement is wat nu de positie 
is van de Vlaamse CVP-ers. Zij heb
ben het antwoord reeds gegeven : 
zij blijven spijts alles de regering 
steunen en hun vertrouwen schen
ken aan hun partijleiding! 

Geen vernedering, geen nederlaag 
kan er hen toe brengen eindelijk 
eens een daad te stellen, eindelijk 
eens te bewijzen dat zij het ernstig 
menen en dat met hen rekening moet 
gehouden worden. 

Zo wordt 11 juli dit jaar geen 
feestdag, maar een treurdag. 

Wij moeten betreuren de houding 
van hen die de politieke mandata
rissen zijn van het Vlaamse volk. 

I J A A T ons hopen dat deze 
gebeurtenissen er zullen toe bijdra
gen om klaarheid te scheppen in de 
geesten, om het inzicht veld te doen 
winnen dat alleen federalisme nog 
een uitkomst en een oplossing biedt. 

Moge 11 juli 1964 het uitgangspunt 
zijn van een onstuitbare vooruitgang 
van de federalistische gedachte : 
juist omdat alleen het federa
lisme ons, met behoud van de Belgi
sche Staat, de mogelijkheid biedt ons 
zelf te zijn en ons volkswelzijn in al
le opzichten zelf te behartigen. 

De krisis die ons het federalisme 
moet brengen staat voor de deur : 
nooit zijn de kansen op verwezenlij
king van het federalisme zo groof 
geweest. Laten wij deze kans aan
grijpen en onze plicht doen tegen
over ons volk. 

Mr, P, Van der Eist 
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