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Waarom neemt u geen abonnement op ons 
blad ? Het kost tot emde jaar slechts 110 
fr en tot na de parlementsverkiezmgen 
slechts 200 fr U helpt er de Vlaamse zaafc 
mee voormt Want het is juist uw steun 
die ons nog ontbreekt, om aan de Vlaamse 
offensieve kracht haar volle gewicht te 
geven. 
Vanzelf zal het niet gaan. En zo heel veel 
vragen we niet. U geeft wel maandelijks 
100 fr aan de een of andere kleurpolitieke 
krant. 

r« T u qouque , Rena te ». Ook gij, Renaa t V a n 
O s l a n d e . Die aangepas te Caesar-ui tspraak 
zal op 1 1 juli bij vele Vlaamsgez inden op
gekomen zijn, die minister-streepje-adjunkt 
(Van Elslande zijn zege t rompet ten over de 
s taatsradio hoorden uitschallen. 

H e t is het zoveelste bev^ijs van de onver 
mijdbare gang van zaken. Door het Belgi-
cistisch f lamingant isme is een generat ie op 
gegroeid die, mede onder de indruk van de 
ongenadige repressie, als veilige stelregel 
voorhield dat str i jdend f lamingant isme, ge-
kombineerd met aanwezigheid in de s taats-
salons, én het V laamse Volk én het persoon
lijk voorde \ l handig zou weten te verbinden. 
rw H o e hoger w e k u n n e n k l immen, des te be-
tejr zullen w e Vlaande ren k u n n e n dienen », 
[Was de mooi ingeklede formulering van deze 
8( verzoeners ». 

Eens aan dit opstijgen begonnen , verliep het 
proces onvermijdelijk op de gekende manier . 
H o e hoger die f laminganten k lommen op de 
Belgische staatsladder, hoe k rommer h u n 
ruggegraa t zich plooide bij het « dienen », 
Zovee l handen moeten gedrukt , zo dikwijls 
moe t de kniebuiging gemaakt voor de mach
tigen die de volgende s tap in het opk l immen 
he lpen verzekeren. 

Wi j moe ten niet ver zoeken ; er zijn in de 
geschiedenis van het Vlaams-nat ional i sme 
yoorbeelden genoeg. Met begrip dat histo
risch moet opgebracht worden voor de situa
t ie waar in elke afzonderlijke evolutie zich 
afspeelde, is het resultaat altijd hetzelfde 
yoor de Vlaamse zaak : halfslachtigheid of 
o n t m a n n i n g . 

Mijn hart^ laat maaien dun^ laat hinden^ 
veel liefs^ veel leeds. 
Die trouiv en diep het leven minden 
leven steeds. 

R. De Clercq 

DE ONVERMIJDBARE LEUGEN 
Uit de vooroorlogse periode blijft 

het geval van Herman Vos wel het 
meest kenschetsend. Partijpolitiek 
kan men grinnikken, algemeen-
Vlaams wordt men weemoedig om de 
verloren gegane krachten, als men 
Prof. Geyl in zijn essai (1952) «Her
man Vos en de Vlaamse Beweging» 
zijn vriend op het emde van dit op
stel ziet kritikeren, (zacht, oh zo 
zacht) met volgende uitspraak : 
«Naar mijn mening gebruikte hij 
zijn prestige niet voldoende.. Mij 
leek het alsof er nog altijd ergerhj-
ke misstanden op Vlaams gebied be
stonden en ik verbeeldde mij dat 
juist onder de hnksgeorienteerde in-
tellektuelen velen maar wachtten op 
het voorgaan van een leidsman om 
in de partij zowel als in het land 
wanverhoudingen op te ruimen » Kon 
Geyl toen hij dit schreef, wel besef
fen dat oud-nationalist Herman Vos 
als socialistisch minister volledig de 
gevangene was geworden van de uni
taire, totaal ontgeestelijkte B S P. ' 

Het antwoord van Vos aan Geyl is 
stereotiep geworden in Vlaanderen 
(wij citeren) : «Hij betwijfelde al
leen of het ogenblik opportuun was 
Ml pleitte : Wacht, heb geduld ». 

Herman Vos is doodgegaan, lang 
voor het ogenblik terug opportuum 
werd door de doorbraak van de 
Vlaams-nationale partij in 1961. 

Na de eerste wereldoorlog had Vos 
nochtans niet gewacht tot het ogen
blik geschikt was; hij heeft het ge
schikt helpen maken met de Vlaams-
nationale doorbraak na de Borms-
verkiezing 

Na de tweede oorlog liggen de 
voorbeelden voor het grijpen 

In de Vlaamse Beweging is wel 
geen enkele politieke taktiek zo fa-
likant uitgedraaid als operatie « ver
ruiming » m 1950, toen de oud-VNV-
ers Custers en Leemans « hoog gin
gen klimmen in de CVP, om Vlaan
deren des te beter te dienen » Hun 
huidige positie kennen we De eerste 
werd van V N V -er « nooit vurig ge
noeg » degene, waarover Spaak zegt 
«On dit qu'il est ministre », met als 
hoofdtaak eerste figurant op vader
landse plechtigheden. Wie gehoopt 
had dat hij met Heitoginnedal 1963 
de zeldzame Vlaamse witte merel zou 
geweest zijn om, naar het voorbeeld 
van Merlot, met een khnkend ont
slag te tonen dat zelfrespekt hem 
meer waard was dan de ministersport 

op de Belgische ladder, diens hoop 
berustte op verkeerde psichologische 
gronden. Wij hebben dit als student 
kunnen ondervinden enkele jaren 
vroeger In 1959 waren te Leuven en
kele felle amnestiebetogingen door
gegaan, ondanks het argument van 
preses Custers junior « mijn vader is 
senator en die meent dat dit de zaak 
zal schaden » 

Najaar '59 groeide daaruit de grote 
amnestiebetoging te Antwerpen, ge
patroneerd door grote verenigingen 
als Davidsfonds, V.T.B., e.a De voor
zitter van dit inrichtend komitee 
ging, om zijn optocht meer politieke 
kracht bij te zetten, enkele radikale 
C V P -ers opzoeken Eén van de eerste 
was Custers. Hij kon spijtig genoeg 
niet meegaan, hij was maar provin
ciaal senator, d w z . afhankelijk van 
de Limburgse provincieraad, men zou 
het hem in de partij misschien kwa
lijk nemen, hij moest aan de toe
komst van zijn kinderen denken enz. 

Toen de toon in de Vlaamse kato-
heke pers steeg, enkele dagen voor de 
betoging, vonden een tiental « niet-
radikale » C.V.P.-politiekers het wel 
opportuum om mee op te stappen. 
Custers was er niet bij. Zo enghartig 

worden «verruimde » radikalen die 
hoog klommen om beter te kunnen 
dienen. 

Hatelijker werkt dit verschijnsel 
gewoonlijk door in de tweede gene
ratie. De renegaten van de eerste ge
neratie kennen dikijls nog een zeker 
schaamtegevoel tegenover hun oud-
stnjdgenoten die, tegen alle hoop m, 
toch het gehavende schip in de 
rechte vaart trachten te houden Bij 
de zoontjes van de gearriveerde va
ders IS het erger. Een staaltje kon
den we daarvan ondervinden inder
tijd te Leuven Na de Volksunie-
nederlaag in 1958 deelden we met 
enkele getrouwen Volksuniebladen 
uit in het studentenrestaurant Alma. 
Een zoon van senator Leemans, die 
andere verruimde V.N.V.-er, maakte 
de stekelige opmerking « of de onno
zelaars de Alma weer aan 't vuil ma
ken waren met hun vodjes » 

Ons wat te idealistisch antwoord 
« of hij geen eerbied kon hebben voor 
mensen, die tenminste iets deden 
voor hun overtuiging, zelfs al was 
die overtuiging niet de zijne », gleed 
misschien nog over zijn harnas. On
ze verdere repliek « dat zelfs die over
tuiging niet zo dom was, want dat 
we ze zelf hadden opgedaan met het 
lezen van de radikale geschriften van 
een zekere Viktor Leemans in terug
gevonden nummers van Jong-Diets-
land», deze repUek was in elk geval 
raak. Zoon Leemans droop af. 

Want dit IS het hatelijke van de 
intellektuele verruimer : hij beschikt 
over een voldoende woordenarsenaal 
om zijn kapitulatie te verhullen ach
ter nieuwe etiketten zoals «Euro-

(vervolg blz. 5) 



2 
•E VOLKSUNIE 

VERGETEN 

Mijniieren, 

Zeer dikwijls wordt beroep ge
daan c^ de idealisten voor steun 
aan allerlei Vlaamse bewegingen 
en instellingen. 

« Vlaanderen eerst », « Werk in 
eigen streek » enz. wordt door ve
len vergeten in het dagelijks le
ven. Meermaals worden Vlaamse 
mensen voorbij gegaan en worden 
zaken gedaan met frankofonen en 
anti-vlaamsgezinden die met onze 
centen propaganda en anti-Vlaam
se hetze voeren tegen ons. 

Op dat gebied is er voor de ko
mende verkiezingen zeker nog heel 
veel te doen. 

B.A. - Beveren-Waas. 

VILVOORDSE 
SOCIALISTEN 
Geachte Hwei, 

De Vüvoordse socialisten hebben 
hier in Koningslo, gehucht van 
Vilvoorde, een speciaal nummer 
van het weekblad «De Demokraat» 
verspreid waarin hun kandidaat-
gemeentpraadsleden voorgesteld 
worden 

Dit biaaje zou zoals zovelt an
dere gewoon zijn plaats krijgen m 
de folklore van de dorpspolitiek, 
ware het met dat het epistel prak
tisch uitsluitaid in 't Frans opge
steld is. De heren oordelen blijk
baar dat bet er vooral c^ aan 
komt de alhier ingeweken frans-
taligen - of hetgeen als dusdanig 
doorgaai — te ontzien; wat de 
Vlaamse mwoners betreft, ocb die 
zullen dat wei slikken. 

Li Istaanvoerder Is Prans Gel
ders, « depute, 8, place de l'Eu-
rope > zeer, zeer Vlaamsgezind. 
zegt men wei eens. 

C^ de derde plaats, en dit is het 
vermelden waard, prijkt « De Bock 
Ernest, avooat, ö2. avenue Henri I, 
membre de la commission du con
trole lingulstique ». Van dit heer
schap kan men zeggen dat hij een 
Juist begrip heeft van de taak die 

voor hem als « controleur linguls
tique » is weggelegd en als de rest 
van die kommissie navenant is 
kunnen we weeral massa's gulden 
sporen rapen 

Naar het schijnt is « verraders » 
een romantisch woord en wie wil 
er niet modern doen. Vandaar dat 
ik hier enkel wil spreken van par
venus, hetwelk woord evenwel, 
evenzeer als « viTaders » weerspie
gelt hoezeer de socialisten zich in 
Vlaanderen omwille van louter 
pai'tij- en poi'tefeuille-belangen 
van het volk vervreemd hebben. 
Of is het Frans soms de taal van 
de gewone Vlaamse mens? 

C.K.. - Vilvoorde. 

KNECHTEN 

Waarde Redaktie, 
Over een paar dagen, met de 

grootste verwachtingen, volgende 
zjnnen gelezen ; « Op 100 km. ge-
elektrifjceerde spoorüinen liggen 
er 48 m Wallonië. 26 in Vlaande
ren en 26 in Brabant 

De mvesteringen van de Natio
nale In^'esteringsmaatscliappi] 
werden verdeeld over 133 miljoen 
voor Wallonië en slechts 81 mü-
joen voor Via an deren 

Op 1 februari 1964 waren er nog 
steeds 32.388 werklozen m Vlaan
deren (66 u h. van het totale aan. 
tal» an 16.413 in Wallonië (34 
t. h.). 

De oegrotmg van Openbare 
Werken voorziet voor 1964 : 1 
miljard 522 miljoen F voor Wallo
nië, tegenover 483 miljoen voor 
Vlaandeien De begroting voor 
1964 plant voor de autostrade 
Antwerpen Luik Aken 750 mil
joen, voor de autostrade Luik -
Bergen Doornik een miljard 840 
miljoen, voor de Borinage en het 
Centrum 420 miljoen 

Wegennet : Wallonië 545 mü-
Joen; Vlaanderen 365 miljoen 
<voor 1964) ». 

Neen, dit staat niet m de Volks, 
unie. Maar wel in de socialistische 
(t Vooruit » van 2.7.64! 

En de « Vooruit » gaat verder ; 
« indien door een ernstige studie 

men tot het besluit komt dat in 
dit perspektief bv. de Infrastruk-
tuur van Wallonië een sneBer en 
hoger becijferd ingrijpen vereist 
dan de expansie in Vlaanderen, 
dan moet dit kunnen gebeuren 
zonder dat men rekenmg moet 
houden met een bei>aald evenwicht 
tussen de uitgaven voor het Waal
se en het Vlaamse land. Dit is 
zuivere logika ». 

Dat is dan de enige uitleg (hoe 
mager) voor de schandalige ach-
teniitstelling van Vlaanderen. Ar-
me socialistische knechten! 

Moeten zij hun lezers dom ge
houden hebben, om zo'n tegen
strijdigheden te kunnen neerpen-
nen! 

Tegenover de Knechtenrol van 
de Vlaamse (?) socialisten, ziet 
en voelt men de meesters - men
taliteit van de Waalse socialisten. 
Ten bewijze : het ontslag van 3 
Waalse socialisten - kommissisle-
den, bij de goedkeuring van het 
verdrag Schelde Rijn verbin
ding. 

Maar net telt, Dovenstaande cij
fers bekend te maken, bewijst dat 
de Volksunie - virus, ook de socla-
listisclie rangen aangevreten 
heeft. Ook de socialistische kudde
geest Is geschokt 

En nu maar verder hameren. 

H.B. - Erembodegem-

11 JULI -
l i OKTOBER 

Niemand Kan Oe toekomst pre
cies voorpellen, maaj ongetwijfeld 
zullen op 11 oktober (3 maanden 
na 11 juli) de eerste verkiezings
uitslagen nooit zo ongeduldig ver
wacht worden 

Inderdaad, nooit is de Kans voor 
de Vlamingen zo groot geweest als 
nu, te kunnen bevestiger dat ein-
delijk hun ogen zijn opengegaan, 
dat ze begrepen hebben, sinds ai-
tijd de dupe te zijn in deze uni
taire staat en steeds maar als 
lamme goedzakken hebben toege
geven op alle gebied 

Het volstaat de pers te lezen om 
u te overtuigen dat het arrondis
sement Turnhout meer werklozen 

telt dan de provincies Henegou
wen en Luik samen, (iat de 
Vlaamse arbeider gemiddeld 7 F 
per uur minder verdient dan de 
Waalse, dat het spaargeld voor 65 
t. b. Vlaams is, maar dat niette
min de E 3 weg — waarop dage
lijks 7300 voertmgen rijden tegen 
3000 op de route de Wallonië, zal 
gefinancierd worden niet onze ei
gen centen (1.600 miljoen zal de 
E 3 weg kosten) m afwachting dat 
er nog zoveel families uiteen gere
ten zullen worden door de htildi-
ge dodenweg 

Vlamingen, weest konsekwent, 
spreekt en doe uw taal beschaafd 
spreken, overai, eist uw rechten 
on. 

Steunt Vlaamse firma's en instel-
gen. tracht uw kollega's en fami-
lie voor u te winnen, geeft Vlaam
se namen aan uw kinderen. In een 
woord : weest logisch met uzelf, 
•t Is broodnodig, want onze groot
ste vijanden de franskiljons in 
Vlaanderen geven niet ai en zul
len niet nalaten (gesteund door 
de politlekers) ons door spitsvon
dige drogredenen om de tuin te 
leiden. Maar htm ontwaken zal 
een bittere goedendag zijn daags 
oa de verkiezingen. 

AJj. - Menen. 

LEEUWENROOF 

Het NAK (Nationaal Aktlekomi. 
tee voor Taalvrijheid en schuppes) 
dat onder zijn illustere leden 
Stassart en C7ie telt, legde de laat
ste tijd te Gent weinig aktlviteit 
aan de dag. Tooh hebben ze zicih 
in de nacht van 11 juli weer eens 
op hun Belgisch getoond Deze koe
ne vertegenwoordigerf van het va
derland hadden niet oeter gevon
den om nu maar ?ens een paar 
leeuwevlaggen van gevels af te 
rukken, om ze dan als trofee mede 
te voeren tn een van hun donkere 
en geheime vergaderplaatsen. 
Blijkbaar nadoen zi] daagt voor
dien het artikel in « Le Matin » 
gelezen waarin men de leeuwevlag 
op zulkdanlg manier verketterde, 
dat het deze longp lui blUkbaar 

naar het hoofd geslagen is. Da 
leeuwevlag werd echter niet mis
bruikt ais provocatiemiddel zoals 
het met de Belgische driekleur in 
het nabije verleden maair al te dilcx 
wijls is gebeurd. 

Lie nalïkeiB moeten nu niet 
gaan denkrai dat wij bittere tra
nen zullen hullen om het giota 
verlies. Toekomend Jaar herbegin. 
nen wij t(X!h en er zijn nog zeer 
vele vlaggen in stock. Zij Ijewijzea 
ons echter met dit feit hoe breed 
him denkvermogen Is, hoe groots 
en edelmoedig hun verdraagzaam
heid is, hoe edel en onbaatzuchtig 
hun zogeroemde vaderlandsliefde. 

Nu, wij begrijpen z e ^ goed dat 
iemand die zijn laatste pijlen aan 
het verschieten Is, die voortdurend 
klappen incasseren moet, op de 
duur de vreedzaamste vliegen 
kwaad zou doen. En klappen krij
gen zij de laatste tijd genoeg... en 
wij gebruiken daarom nog geen 
bommen! 

R.V.H, - Gent. 

SLOGAN 

Mijne heren. 

Ik vraag me af wat uw Pepemo 
ten - redakteur zo aanbevelen» 
waardig vindt aan de slogan 
« Vlaamse arbeiders, weest soli
dair met uw Waalse kameradenl 
Steunt hen in hun strijd voor fe
deralisme! Stemt Volksunie ». 

Wellicht ben ik te bekrompen 
om het gemale ervan te vattea 
Tot nog toe stemde & echtei 
Vollcsunle uit andwe dan solidarl. 
teitsoverwegingen met de Walen, 
Ofwel uw redakteur ofwel Ikzelf, 
iemand van ons beiden ia er niet 
helemaal goed bij. 

D.V. • Tienen. 

Oe redaktia draar Keen verant* 
woordeujitneio root i» uuioud dec 
gepuDUoeerde letersorieveD Se o» 
noudt eicü net reent ras censc en 
Inkorting roor Over de leseram-
bneK wordt ceen ortefwitseltng 
gevoerd. 

BROSJURES: 
verkrijgbaar algemeen sekretarfaat 
der V.U. IVl 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.ü In het Parlement 
Het tweede aktlvisme 
De Zuldncderlandse taalgrens In het 

BelErtscb narlement 

5fr. 
5fr. 

5fr. 

5fr. 
5 ft. 

10 fr. 

10 fr. 

10 f r. 
40 ft. 

50 ft. 

Er blijven aog enkeie orosjures Deschlkbaar met de rede 
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der 
Eist op het kongres v.d Volksunie te Mechelen, 15-12-1963 

GRONDEN IN 

GRUITBODË 
OVERPELX 
NEERULABBEEE 
HELCHTEREN 
OOSTMALLE 
WEELDE 
RIJKEVORSEL 
ST JOZEF RIJKEVORSEL 

Rechtstreeks van eigenaai 

BËËRSË 
SCHOTEN 
MORTSËL 
OPOETEREN 
KALMTHOÜT 
EDEGËIM (Molenveld) 
DILZEN 
ZONDËREIGEN 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswiiiclaan 6 2 

Antwerpen 

Telefoon : 38 .91 .24 

I ^ e k ü e ! Rudi van der Paal 

HERMES 

SCHOOL 

34 Zaldlaan 

811 M Lemonnierlaan 

Telefoon i 11.00.S3 

Brosse) 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSDS 

Algemene tiandelsopleldlng 
Scboolgeld : maxlm. 
8.000. ft oei laai of 
3 maal 3.000.-fi 

met recht op Kindergeld 

De schoot «raar Vlamingen 
ilcb tbnls voelen 

Beter en voordeliger 

HET GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN RAMTE i U MOET VEKZEKERD ZIJN . 

• Voor aw leven. 

• aw auto, 

• aw halo, 

• OW meubelen. 

Tadpleeg on», ü ïult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL. VOORBRAECK & CO PVB.A. 
Jan Van Rljsvrljcklaan 62. Antwerpen Telefoon 93/37.54.38 P.C.R 163.620 
Beheer : Van der Paal - Voorbracck DIrektle : Lic Rib De Vo» 

LET WEL 
ADVBRTENTUS VCXJB 

€ o i V O L K S U N H . dienen toe-
RestuuTd aan onse 
ptTBLirmrrsDiENBi : 

Antwcrpsebaan 232 Berendrectit TeL 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de soekertjea gaan naat 
het boofdsekreta^aat ? 

M Lemonnierlaan 82 Bruuel 1 TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

http://11.00.S3
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DE GEMEENTEFINANCIEN 

) 

Besturen, beheren, brengt met zich: uitgaven doen. In ons land geldt 

dit voor de Staat, de provincies en de gemeenten. Elk van die openbare 

gemeenschappen moet, om in zijn uitgaven te kunnen voorzien, over 

geldmiddelen kunnen beschikken. 

Naast het feit dat de overheidsfinanciën in onze tijd op zichzelf reeds 

een ingev^rikkeld vraagstuk vormen, komt het probleem van de verde

ling der bevoegdheden tussen staat, provincies en gemeenten de finan

ciële verhoudingen nog kompUkeren. 

Nadat we in een vorige bijdrage 
vooral de aandacht hadden gevestigd 
op de grote moeilijkheden, welke te 
pas kwamen bij deze verdeling der 
belastbare stof. de belasting zelf en 
de technische werkzaamheden tussen 
de Staat en de ondergeschikte bestu
ren (provincie en voornamelijk ge
meente), willen we thans de nieuwe 
wet van 16 maart 1964 ontleden, 
waarbij een nieuw Gemeentefonds 
wordt opgericht. 

Het vroegere «Fonds der Gemeen
de » en « Gemeentefonds voor Open
bare Onderstand» waren opgericht 
door de wet van 24 december 1948. 
Aan deze wetgeving waren lange ja
ren van intense studie van het pro
bleem voorafgegaan. 

Nochtans bleek tamelijk snel dat de 
wet een rampzalige invloed uitoefen
de op de financiële autonomie der 
gemeenten, en vooral dat die ge
meenten, welke op onverantwoorde
lijke wijze hun uitgaven verhoogden, 
hierdoor bevoordeligd werden. Dit 
laatste vooral, daar de gebruikte kri-
teria voor de omdeling vooral be
trekking hadden op de uitgaven : hoe 
meer men spendeerde, hoe meer men 
ontving van de gemeenschaDDeliike 
pot... 

Het was dan ook dringend nodig, 
dat de gemeentebegrotingen drastisch 
werden hervormd, vooral deze die 
steeds een nadelig saldo vertoonden. 
Tevens drong zich een herstel van de 
belastingbevoegdheid der gemeente 
op : sinds 1948 mochten de gemeen
ten immers geen opcentimes vesti
gen op staatsbelastingen. Daarom 
werd het nieuw Gemeentefonds ge
sticht en werd anderzijds door de 
desbetreffende bepalingen in de fis
kale hervorming, het recht (en de 
verantwoordelijkheid) der gemeenten 

tot heffing van opcentimes terug in
gevoerd (zie onze vorige bijdrage). 

Zo kunnen de gemeenten dan, via 
het Bestuur der Directe Belastingen, 
opcentimes heffen op de inkomsten 
van natuurlijke personen (tot 5 % 
der personenbelasting), op de ver
keersbelasting (tot 10 %) en op de 
grondbelasting of onroerende voor-

20 % winsten van intercommunales 
en gemeentebedrijven; 

12 % inkomsten uit patrimonium en 
retributies; 

16 % andere ontvangsten (o.m. rijks-
tussenkomst in leninglasten, In 
politieparketten, enz.). 

Het is wel verstaan dat bij deze 
indeling de tussenkomsten van de 
Staatsfondsen (Gemeentefonds en 
Speciaal Fonds) niet in aanmerking 
werden genomen. 

Een eigen plaats in de gemeente
ontvangsten nemen de zgn. verhaal-
belastingen in, die de kosten van 
openbare werken gedeeltelijk ten 
laste van de boordeigenaars leggen. 
Hier geldt als beginsel (soms ook 
duchtig met de voeten getreden !) dat 
staat en provincie toelagen verlenen 
en dat de gemeente zelf een deel voor 
haar rekening neemt, 

HET NIEUW GEMEENTEFONDS 

Vermits dit nieuwe fonds twee vroe
gere fondsen en het hulpkrediet aan 
grote steden vervangt, is het nor
maal, dat zijn dotatie het totaal van 
de dotaties der vroeger bestaande li-
ehamen omvat. Dit bedraagt voor 
1964 : 8.769 miljoen. Hierbij wordt 
gevoegd het opgevoerd aandeel in 
sommige rijksbelastingen hetzij 553 
miljoen, en afgetrokken de besparing 
op het beheer der C.O.O.'s ingevolge 

ontmoet men natuurlijk de grootste 
moeilijkheid : de keuze van de juiste 
(en van voldoende) kriteria waarop 
deze verdeling moet gebeuren. 

Uit een dertigtal faktoren, die wer
den uitgetest op hun onderlinge af
hankelijkheid en hun invloed op de 
gemeente-uitgaven en -behoeften, 
werden uiteindelijk volgende elemen
ten weerhouden : voor gemeenten 
van 5.000 tot 10.000 inwoners en bo
ven de 10.000 inwoners : het aantal 
woongelegenheden, het aantal perso
nen werkzaam in de handelsinrichtin
gen en het cijfer van de aktieve be
volking. 

Voor gemeenten van 2.500 tot 5.000 
inwoners : het aantal woningen, de 
oppervlakte der gemeentewegen met 
verhard wegdek en het kadastraal 
inkomen. 

Voor gemeenten beneden de 2.500 
inwoners : het aantal iwoners en de 
oppervlakte der gemeentewegen. 

Met deze faktoren en door middel 
van een algebraïsche formuul, worden 
dan de normale behoeften per inwo
ner en, na vermenigvuldiging met het 
aantal inwoners, per gemeente vast
gesteld. 

De tussenkomst van het Gemeen
tefonds is rechtstreeks evenredig aan 
deze behoeften. Om de twee jaar 
worden deze berekend, ten einde de 
evolutie in de sociale en ekonomische 
struktuur te volgen. 

HET NIEUW GEMEENTEFONDS 
heffing. Bovendien ontvangen ze een 
aandeel van de vennootschapsbelas
ting en de belasting op niet-verblijf-
houders (vreemdelingen) via een 
«Speciaal Fonds» door de minister 
van Binnenlandse Zaken beheerd 

Naast de over het algemeen be
langrijke inkomsten uit winsten van 
gemeentelijke bedrijven en eigen pa
trimonium, zijn er dan de lokale 
taksen. Deze zijn veelal verouderd : 
ze slaan dikwijls op de meest onzin
nige zaken : keldergaten, vlaggestok-
ken, enz. Veelal zijn ze onsociaal en 
met-renderend. Hier ligt een terrein 
voor de V.U.-verkozenen ! 

Het is wellicht interessant even te 
kijken welke de verhouding tussen 
al deze fiskale en andere inkomsten 
was, voor de Belgische gemeenten in 
1962 • 
34 % opcentimes op de grondbelas

ting; 
4 % opcentimes op personenbelas

ting en verkeersbelasting; 
14 % andere belastingen (lokale tak

sen); 

de nieuwe wet op de ziekenhuizen 
(23.12.1963), terwijl ten slotte een 
aanpassing aan het indexcijfer werd 
doorgevoerd. In het kort : 8.960 mil
joen is de uiteindelijke dotatie van 
het Gemeentefonds in 1964. In 1965 
en 1966 wordt een verhoging van 5 
% voorzien, terwijl in 1967 het per
centage zal vastgesteld moeten wor
den op de rijksbelastingen, dat de 
dotatie zal bepalen (minimum 10.350 
miljoen). 

Het nieuw Gemeentefonds wordt 
ingedeeld als volgt : 

1) Het Fonds A : 
Bedraagt 37 % van het geheel der 

dotatie en wordt verdeeld door de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
onder de vier grote steden : Antwer
pen, Brussel. Gent en Luik, volgens 
advies van hun vertegenwoordigers. 

2) Het Fonds B : 
Bedraagt 88 % van de rest (63 %)\ 

die voorbehouden is aan de overige 
gemeenten en wordt verdeeld vol
gens de normale behoeften. En hier 

Het overschot der 63 % voorbehou
den aan de andere gemeenten dan de 
vier steden, bedraagt 12 % ervan 
(vermits fonds B 88 % van dit over
schot opslorpt). Deze 12 % worden op 
hun beurt onderverdeeld in : 

3) Het Fiskaal Vereveningsfonds 
dat 70 % van deze 12 % omvat en 

dat tot doel heeft de feitelijke onge
lijkheden van sommige gemeenten 
van dezelfde kategorie te kompense-
ren. 

Hierbij wordt gesteund op het ka
dastraal inkomen per inwoner. 

4) Het Hulpfonds 
dat 30 % van voormelde 12 % om

vat en vooral dient om de gemeenten 
te waarborgen dat ze het aandeel, in 
1962 uit de toen l)estaande Fondsen 
ontvangen, zullen bekomen. Het 
wordt verdeeld door de minister van 
Binnenlandse Zaken, op advies van 
de Raad van Beheer van het Gemeen
tefonds. 

(vervolg bl?. 7) 
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Aan de vaderlandse 

journalistieke 

Kwis-masters 

Konfraters, 

Gij hebt de beproeving van de nieuwsmagere verlofmaanden 
dit jaar voor een keer eens niet te lijf moeten gaan met het 
twaalfmaandelijks monster van Loch Ness. Er waren immers 
twee liflafjes van formaat, die u toelieten de komkommerrubrie
ken iedere dag netjes vol te laten lopen met haast moeiteloos 
proza. 

Overvloedige kopij is vooreerst ontsproten aan de rijkelijke 
nieuwsuier van de - nochtans in letterlijke zin niet veel om het 
lijf hebbende - monokini. De docip-kranten op verontwaardigde 
toon en de ketterse bladen in de stijl van oude vervoerde 
voyeurtjes : alle hebt gij de naakte waarheid van kameraad 
Gernreich binnengehaald als welgekomen nieuwslafenis in snik
hete weken. 

Aan de ontboezemingen werd slechts een einde gesteld door 
een historische vogue aan de vooravond van het «halfeeuwfeest» 
van het uitbreken van wereldoorlog nummer één. Wat een rijke 
nieuwsader lag daar plotseling (eveneens) bloot in de anders zo 
lastige hondsdagen einde juli en begin augustus ! Als er één 
ding aan die eerste wereldoorlog goed is geweest, dan wel de 
datum van zijn begin. Althans dan toch van het standpunt uit 
van stylozuigende en nieuwszoekende preskoelies vijftig jaar 
later. 

Om eerlijk te zijn moet ik zeggen dat de meesten onder u 
er helemaal naast zitten met hun halfeeuwse evokaties. Uit het 
merendeel van het militaire en militante zomerproza klinkt niet 
de schreeuw van afschuw en verontwaardiging om de zinloze 
miljoenenmoord op, doch krult traag en behaaglijk omhoog de 
met anecdotes en goedkoop patriotisme gekruide nawalm van 
wat retrospektief ten behoeve van de krantenlezende badgast 
al bijna een belle époque wordt genoemd : de « romantische » 
taxi's van de Marne, de gare de l'Est, la Madeion en Serajewo 
waar Tito de toeristen thans zo fel vertroetelt. 

Enige afwisseling in dit rooskleurig en vaderlands geschrijf 
•werd slechts gebracht door enkele toch niet helemaal ingedom
melde redaktiejongens die straatwaarts togen om de nietsver
moedende voorbijgangers te lijf te gaan met vragen, die zij 
ontleenden aan hun eigen pas opgefriste of verworven historische 
kennis : wat zegt u de naam Serajewo ? Wie voerde het Belgisch 
leger aan in 1914 ? Wie won de eerste wereldoorlog ? 

Het « historisch intervieuw » was zodanig in de mode dat 
een Nederlands perskoelie op 21 juli te Maast 'icht winkelende 
« Belgen » te lijf ging met vragen over 21 juli en dat de Vlaamse 
T.V. ging horen naar de 11 juli-reminiscentie's van de geachte 
strandluierende kijkers. En wat bleek als uitslag van al dit 
gevraag ? 

Dat de dapperste aller Galliërs geen flauw benul hebben 
van hun bloedeigen vaderlandse geschiedenis. Wat 11 juli betreft, 
is dat nog te verklaren : al te veel nadruk op dit middeleeuws 
faits-divers werd er van officiële zijde nooit gelegd. Maar dat 
onze dierbare landgenoten leven in de zalige overtuiging dat 
Leopold I aan de IJzer stond en er het onderspit moest delven 
tegen Bismarck, of dat op 21 juli den Ollandsen koning in Brussel 
werd vermoord, is een toch eerder mager bilan voor zoveel tien
tallen jaren nadrukkelijke vaderlandse defilees, bewijzen van 
burgertrouw, hoerapatriotiek geschiedenisonderwijs en roi 
chevalier-kultus in het meest civieke aller vaderlanden. 

Wat Paardekooper onlangs te Mechelen niet mocht komen 
vertellen, konfraters, is zonneklaar uit uw zomers vragenspelletje 
gebleken : er is op de wereld van alles en nog wat. Maar Belgen, 
neen, Belgen zijn er niet. Zelfs niet 

dio Genes. 

DE KLAUWAERT 
Tal van leden werden 

gratis bedacht met een 
nummer van het maand
blad «De Klauwaert». 
Verschillende onder hen, 
onder wie enkele kaderle
den, hebben ons hun ont
stemming betuigd over ar
tikels uit dit eerste num
mer. Deze ontstemming 
was des te groter daar zij 
meenden, dat het hier een 
uitgave van de Volksunie 
gold. 

Wij delen nadrukkelijk 
mede dat het hier niet 
gaat om een uitgave van 
de Volksunie, van geen en
kele partij-instantie en 
geen enkele plaatselijke 
afdeling. Er worden trou
wens in dit eerste nummer 
opvattingen verdedigd die 
strijdig zijn met funda
mentele Volksunie-stand
punten. 

Het arr. bestuur 
Antwerpen 

VOERTOERISME 

Financiële steun van de 
provincie Limburg voor de 
Voerstreek blijft zo goed als 
uit. Toch voelt men reeds 
goed dat de Voerstreek aan 
de Luikse kolonisatie ont
rukt is. In het nieuwe « café 
Bergzicht» te Teuven, ge
opend door overtuigde Vla
mingen, werd een Guldenspo-
renviering gehouden waarop 
120 Voerenaars aanwezig wa
ren. (De 6 Voergemeenten 
tellen samen 4.300 inwoners). 
Voor de IJzerbedevaart ver
wacht men eveneens 120 deel
nemers, wat 3 % geeft. Welke 
gemeenten in Vlaanderen 
doen het beter ? Een ont
spanningsavond in « Hof De 
Voer» kende eveneens een 
buitengewoon sukses. 

EEN V.V.V. 

De Vlaamsgezinden in de 
Voerstreek doen het zelf. Een 
V.V.V. werd opgericht, die 
prachtig werk heeft geleverd. 

De tentenkampen « Rusti-
cana » ( Moelingen ) en 
«Bergzicht» (Teuven) wor
den druk bezocht door Vla
mingen en door Nederlanders. 
Ook de pas geopende pensions 
(zoals in het « Hof de Voer » 
en bij verscheidene andere 
Vlaamsgezinden) kregen zeer 
veel bezoekers uit Vlaande
ren. 

Het eerste jaar van het 
Voertoerisme is een meevaller 
voor de streek. De Luiksge
zinden weten dan ook niet 
hoe ze het hebben. Vroeger 
kon het niet. Thans kan het. 
En dan op eigen initiatief. 
Het aanzien van de Vlaams
gezinden stijgt dan ook met 
de dag. 

PRAAT NHDERLANJS 
Men heeft reeds zo dikwijls 

kwaad gesproken over, de 
« OUander » die in Vlaande
ren Frans spreekt, dat we 
toch ook de tegenhanger eens 
moeten belichten. Praktisch 
alle Nederlanders, die Wallo
nië en Luksemburg bezoeken, 

praten er doorlopend Neder
lands (velen kennen ook geen 
Frans), bijzover dat de twee
taligheid bij de middenstand 
in Wallonië en in het Groot-
Hertogdom Luksemburg 
krachtig veld wint. 

Hier geven de Nederlanders 
ons een les. De Vlamingen 
klagen er over dat de Walen 
Frans praten aan de kust of 
in Vlaanderen. Maar waarom 
praten zij als toeristen ook 
geen Nederlands in Wallo
nië ? De klant is koning. De 
« Ollander » geeft hen hier 'n 
goede les. Wij zelf hebben op 
een tocht in de provincie Luik 
overal Nederlands gesproken 
en werden overal bediend. De 
Walen vinden 't normaal dat 
de Nederlanders Nederlands 
praten. Ze zullen 't ook nor
maal vinden dat de Vlamin
gen hun eigen taal praten. 

Lap de Walen van hetzelf
de laken een broek. Het is 
het enige argument dat het 
hem doet! 

PENSIOENE" 

DER ZELFSTANDIGEN 

Zoals men weet dienen, in 
toepassing van de huidige 
pensioenwet, de zelfstandigen 
die na 65 jaar verder werken 
een solidariteitsbijdrage te 
betalen. Volksvertegenwoor-

T<- P' 'I iiil fi j f 'Cl ran 1 hi'l ue-
nu I nlcbe'^Uhii ju'i nvrjhoilKj, op 
11 jiil! Il' i liiijiii n I III lul yeini'in-
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Liiytcn Tnel iiii p n i pi Diiniinnihs-
ten gingen lUmi'nii (ii.ii - 'ol 
r/rool genoegen van veel inwoneis 
- -('// verhelpen Ze brachten een 
kleine U enwenvlag ann met de 
belofte : u na 11 oklobei zal ze 
groeien ». 

diger Mattheyssens heeft de-" 
ze onrechtvaardigheid op de 
Kamertribune scherp aange
klaagd. Hij zei dat het onge* 
hoord is pensioengerechtig
den, die van hun pensioen 
afzien en dus de gemeenschap 
van de betaling hiervan ont 
lasten, als straf nog een b i j 
drage te doen betalen. Niets 
mocht echter baten : de on
rechtvaardigheid bleef ge
handhaafd. 

Nu heeft de onbetaalbare 
heer De Clercq, minister van 
Middenstand, in de pers la
ten aankondigen, dat hij ak
koord is met een voorstel van 
C.V.P.-senator Van de Putte . 
Deze laatste stelt voor dat de 
zelfstandigen geen bijdragen 
moeten betalen wanneer zij 
in 1957 ten minste 65 jaar 
waren. Dus tenminste 72 jaar 
zijn en nog voortwerken. De 
C.V.P.-spitsbroeders hebben 
uitgerekend hoeveel dozijn er 
nog in deze voorwaarden 
zijn. Akelige komedianten, 
die van streek geraken omdat 
de afrekening van de verkie
zingen nader t ! En in hun 
verkiezingsliteratuur zal het 
natuurlijk heten, dat zij de 
redders van de Middenstand 
zijn. En dat de Volksunie be
staat uit louter afbrekers. 
Over de V.U.-lnitiatieven zul
len zij — met klerikale op
rechtheid — vroom zwijgen. 

PAARDEKOOPER 
Volksvertegenwoordiger Mat

theyssens stelde midden juli 
volgende parlementaire vraag 
aan minister Vermeylen : 

«Ik verneem uit de pers 
dat U, op verzoek van een 
inwoner uit Mechelen, in de
ze stad spreekverbod hebt op
gelegd aan Dr. P.C. Paarde
kooper. De reden of het voor
wendsel hiertoe zou geweest 
zijn, dat het een politieke bij
eenkomst gold ». 

« De w.n. burgemeester tot 
wie het eerst het verzoek ge
richt werd, zou dit niet alleen 
hebben afgewezen, maar zou 
de politie gelast hebben, de 
vrijheid van spreken te be
schermen ». 

« De jaarlijkse plechtigheid 
te Waterloo, waar er na 150 
jaar nog steeds gejammerd 
wordt omdat de Franse be
zetter werd verjaagd, behoort 
volgens de officiële rubrice
ring blijkbaar niet tot de po
litieke manifestaties, hoewel 
zij in bedoeling en in feite 
anti-Belgisch is. Op deze an 
ti-Belgische manifestatie 
werden bij herhaling door 
vreemdelingen niet alleen 
politieke, maar anti-Belgi
sche redevoeringen gehou
den ». 

«De heer Minister gelieve 
mij mede te delen waarom de 
taalkundige Paardekooper — 
in strijd met de toelating van 
de gemeentelijke overheid — 
verbod kreeg te spreken over 
taalkulturele strijdvaardig
heid, terwijl Fransen en a n 
dere vreemdelingen onge
stoord anti-Belgische en im
perialistische propaganda 
mogen voeren op Belgisch 
grondgebied ». 

We. zijn uiterst benieuwd 
wat salonsocialist, filmdiva-
kusser, franskiljon en minis
ter Piet zal weten te an t 
woorden. 

http://ii.ii
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VERANDERIDG IN 

RADIO EN T.V. ? 

Gelezen in de krant : «Met 
alle energie verzet de jour
nalistenbond zich tegen de 
voorgenomen verdeling van 
betrekkingen in radio en T.V. 
volgens partijpolitieke crite
ria i.p.v. bekwaamheidscrite-
ria. Dit verzet werd uitgelokt 
door berichten over de even
tuele benoeming van par t i j 
politieke vertrouwensmannen 
op verantwoordelijke posten 
bij radio en T.V. De journa
listenbond eist met klem dat 
geen partijpolitieke benoe
mingen zouden worden ge
daan en dat een faire beoor
deling der vakbekwaamheid 
de doorslag zou geven ». 

Dat is alleszins een totaal 
nieuw geluid wat de B.R.T. 
betreft. Geen nood : het be
r icht komt helemaal niet uit 
een Belgische krant . Wel uit 
een Oostenrijkse. 

De Oostenrijkers slikken 
dus niet wat hier sinds altijd 
dagelijkse kost is. 

IVIJ FASCISTEN 

Jos Wijnlnckx, nationaal 
secretaris van de Jong-socia-
Ilsten, vraagt ons mede te 
delen dat noch hijzelf, noch 
zijn ouders, noch gelijk wie 
van zijn aanverwanten, t i j 
dens de bezetting deel ui t
maakten van organisaties 
welke de bezetter gunstig ge
zind waren. Er bestaat dus, 
zegt de heer Wijninckx, geen 
enkele reden om een « aan
gebrand » verleden uit de 
oorlogsperiode te doen ver
geten, des te meer daar be

trokkene zelf bij het einde 
van de oorlog amper dertien 
jaar oud was. 

Waarvan akte. 

« AANGEBRAND » ? 

Onze medewerker, die 
twee weken geleden het «ge
val» Wijninckx behandelde, 
beweerde overigens niet dat 
de heer Wijninckx lid ge
weest is van een kollabora-
tie - orgajiisatie. Hij zegde 
slechts, dat men hem zulks 
telefonisch had meegedeeld. 

Dus Wijninckx werd niet 
« aangebrand » tijdens de 
oorlog. 

En nadien? 
« Aangebrand •» zullen we 

wel niet noemen de fürt met 
de « ekstremistische » 
Vlaamse Beweging die Jos 
een tijdje volgehouden heeft, 
voor de carrière hem terug 
in het rechte rode spoor 
kreeg. 

Daar is een mooi hoekje 
over open te doen, met Diks-
muidse bladen vol afgerukte 
Belgische linten, volksdans-
folklore en dergelijke. Niet, 
Jos? 

HET « KONGRES » 

In verband met de klucht 
van het a.s. « kongres » (of 
is het studiedag?) van de 
Vlaamse CVP, schreef Verro
ken in « De Standaard » dat 
zo'n kongres eigenlijk al 
vroeger had moeten gehou
den worden, bijvoorbeeld 
voor Hertoginnedal. 

We kunnen ons nochtans 
niet herinneren dat Jan des-
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Cavalcria Rusli-
cana : hel goed 
tweetalig voor
beeld wordt ge
geven door de 

plattelands-
Uhlanen van de 

Boerenbond, 
waar, •zoals be
kend, de Vlaam
se C.V.P.-ers 

helemaal de 
plak zwaaien. 
Ons lijkt dal 
een muilezels-
ruiterij. 
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tij ds zijn vel geriskeerd heeft 
Om zo'n kongres te bekomen. 

Thans echter zal de klucht 
worden opgevoerd. 

Waarom gaat het nu plots 
wel? 

Het antwoord is eenvou
dig : de Vlaamse CVP - man
datarissen zien met lede 
ogen en lege handen de ver
kiezingen naderen. Met een 
vlugge greep naar de mist-
bom hopen zij de schade zo
veel mogelijk te beperken. 

DE HELDEN 

De Vlaamse helden Verro
ken en De Saeger vragen 
ons, dat we eerbiedig onze 
klak zouden afdoen voor de 
durf die ze opbrengen, nu ze 

gaan « kongresseren 2. (of 
studeren?). 

Wij vallen echter niet 
achterom van bewondering 
omdat de hazenharten nu 
plots — aan de vooravond 
der verkiezingen — gaan 
« durven » doen wat de 
Waalse socialisten hen sinds 
jaar en dag voordoen. 

De Vlaamse socialisten 
durven zelfs dat nog niet. Er 
is dus nog een zekere grada
tie in de lafheid! 

Inmiddels laat Moyersoen 
(« Woeste ») vanuit Aalst 
weten dat hij het vaderland 
bedreigd acht door het « on-
kookt » optreden van zijn 
« politieke vrienden ». Want 
« Woeste », dat is de aller
laagste sport op de ladder 
van de Vlaamse moed! 

SANDER 

Sander, de snuggere zoon 
van Leopold en LiUane, heeft 
weer eens een straffe toer 
uitgehaald. Ditmaal verkocht 
hij geen afgetroggelde schil
derijen, kreeg hij geen Leu
vense tandpijn of raakte 
hij niet « toevallig > betrok
ken in een anti-Vlaamse 
straatrel. 

Het joch had alleen maar 
een auto - ongeval (niet het 
eerste!) en weigerde, op de 
vragen van de rijkswacht te 
antwoorden. 

Sander acht zich ver bo
ven de wet verheven als 
zoontje van een Saksen -
Koburg en een Westvlaamse. 

De prinselijke nozem lijkt 
ons in ieder geval alles be
halve koninklijk opgevoed. 

DE ONVERMIJDBARE LEUGEN 

(vervolg van blz. 1) 
pees >, « genuanceerd », « positief » en 
noem maar op. Geef mij dan liever de 
gewone volksmens, oud-nationalist 
die wanneer men hem opzoekt, bru
taal-openhartig zegt : «Laat me ge
rust, ik heb er te veel mee beleefd, 
ik zorg nog alleen voor mezelf *. 

Over de generatie Van Cauwelaert 
en Marnix Gijsen schreef de vroeg-
gestorven advokaat Ploris Couteele 
zijn berucht maar raak « Dagboek van 
een arrlvist *. Gelukkig voor hem was 
er toen nog geen generatie Custers, 
Leemans, Van Elslande : de opper
vlakte van het toenmalige Jong-
Dietsland zou niet volstaan hebben. 

Ook van Elslande ? Hij behoorde 
niet tot het Vlaams-nationalisme, wel 
tot de radikalen van de K.S.A. Was 
het geen Van Elslande die schuil 
ging achter het pseudoniem van een 
11 juli-spotgedicht in een nummer 
van «Hernieuwen» van het jaar 
1954 ? In dit vlijmscherp « Patriot
tisch lied •» heette het : « Met Vlaam
se parias, door Waalse fils uniques 
gedrild, zo bouwt men glorierijk La 
Libre Belgique ». Van die Belgische 
basiswaarheid moet Van Elslande 
vorig jaar nog overtuigd geweest zijn 
in de periode rond Hertoginnedal. 

Toen liep hij, volgens het zeggen 
van zijn vrienden, dagen neerslachtig 
rond. Wel had ook hij de moed niet 
om als eerste Vlaamse minister in de 
geschiedenis op zulk ogenblik de deur 
toe te klappen. Maar de stap van die 
oprechte neerslachtigheid tot het rol
letje dat de regering van zijne ma

jesteit hem op 11 juli deed spelen is 
toch wat te groot. 

Vroeger kon prof. Daels nog zeg
gen, in zijn afkeer voor de officiële 
nalopers, «Liever arm en naakt met 
mijn grote grief, dan gekleed als een 
nar met een bedelbrief». De tijden 
zijn veranderd. De lakeien in narren-
pak hebben zelfs geen bedelbrief 
meer. In opdracht van hun meesters 
trekken ze op 11 juli het officiële 
redenaarshabijt aan om den volke te 
verkondigen, hoe schitterend Vlaan
deren er voor staat. Het bleef vol
ledig in de stijl van een Lefèvre. Ad-
junkt Renaat had alleen misprijzen 
over voor « de jankers » die tegen die 
officiële in-slaap-wiegerij durven in
gaan. Zo werd de ministeriële 11 ju-
lirede een nieuwe kiesmeeting, want 
de jankers zijn voor ieder goed ver
staander dezelfden als de « keffers » 
van Verroken en de « ekstremisten » 
van Van den Boeynants. 

Tot die «jankers » behoort nu ook 
een drs. Maurits Coppieters, die op 
de vooravond van 11 juli te Meche-
len een rede hield en er met beklemd 
gemoed op wees hoe de evolutie in 
het land, met de grondwetsherzie
ning, duidelijk aantoont hoe Vlaams-
vijandig de politiekmakende kringen 
blijven. Hoe de «Vlaamse kwestie» 
werd omgedraaid tot een «Waals-
Brusselse kwestie ». Als noodzakelijk, 
beklemtoonde hij een schitterende 
overwinning van de Vlaams-natio-
nale partij bij de volgende verkie
zingen. Wij geloven meer in de ernst 
VAn «] anker > Coppieters dan in de 

luchthartige overwinningsroes van 
de officiële propagandist die Van 
Elslande geworden is. 

Hoe zei André Demedts ook weer 
over Vlaanderen dat getrouwen heeft 
zonder macht en machtigen zonder 
trouw ? 

In verband met die 11 juli-toe
spraak van Rene(gaat) Van Elslande 
stuurde een oud-volksvertegenwoor-
diger van het Vlaams Nationaal Ver
bond ons een tekst van Frans Van 
Cauwelaert, uitgesproken op een stu-
dentenlanddag in 1904. Opgenomen In 
het schoolleesboek «Noord en Zuid», 
onder de titel « Driespan der krach
ten : overtuiging, karakter en daad », 
waarin Van Cauwelaert in de stijl 
van die dagen zegde tot de Vlaams-
gezinde studenten : « Nog zult ge de 
aanvechtingen af te weren hebben op 
elke omdraai van uw weg, nog zullen 
de wijzen der aarde u schelden voor 
roekelozen, nog zullen de machtheb
bers u wantrouwen; terwijl uw ge
liefden klagen dat ge uzelf te kort 
doet en u afbeult gelijk dwazen. Nog 
is er strijd en het is goed dat de da
gen van zege niet te vroeg zijn geko
men voor de grootheid onzer zaak en 
de duurzaamheid onzer eindover
winning » 1904-1964. Dat is inderdaad 
in de op het eerste zicht zinneloze 
diskussie tussen minimalisten en 
Vlaams radikalen het argument dat 
die « geleidelijken » verplettert. Het 
feit dat zulke data van « aanslepen » 
op een nationale beweging kunnen 
gezet worden. Zestig jaar Vlaamse 
Beweging, waar — met voldoende 
radikalisme in de stellingen — meer 
dan voldoende krachten zouden aan
wezig geweest zijn om de strijd reeds 
lang beslecht te hebben. Van Cau
welaert was al aan het overwinnen 
in 1904. Van Elslande overwint ver
der in 1964'. Europa dreigt van een 
Vlaams Volk, dat in meerderheid niet 
het minste zelfbewustzijn heeft, een 
nieuw soort Europese Luksemburgers 
te maken. 

De gerenatie Frans Van Cauwe
laert is dood. Loppem betekent zijn 
gemiste kans. 

De generatie van de IJzer is ster
vende. Van ai haar dromen is niet 

één in vervulling gegaan. Noch 
« zelfbestuur », noch « Vlaamse regi
menten » die naam waardig (men 
leze maar de statistieken in «De 
Standaard »). 

De « vrijheid der kleine volken » 
vergde eerst nog een nieuwe wereld
oorlog. Tientallen onderontwikkelde 
volkeren kwamen vrij. Wij zijn 
vreemdelingen in onze eigen hoofd
stad, die nog geen honderd jaar ge
leden bijna volledig Vlaams was. 
Maar terwijl < overwinnen » onze 
Vlaamse ministers. 

De Ijzergeneratie is de eerste die 
radikaal gewaagd heeft, samen met 
de aktivisten. Rebellen met een re
den. Ze werden neergeslagen in een 
onzinnige repressie. Men heeft hen 
tot parias gemaakt in de staat, zon
der ouderdomspensioen, zonder ziek
teverzekering, zonder frontstrepen-
rente. 

De man die mij de tekst van Van 
Cauwelaert gestuurd heeft, is oud-
volksvertegenwoordiger Ward Her
mans, waarover minimalist Van Cau
welaert zelf getuigd heeft dat deze 
student-oorlogvrijwilliger gehandeld 
heeft uit een zuivere aandrang. Onze 
overwinnaars lopen voorbij aan het 
leed dat deze generatie van neerge-
slagenen moet blijven dragen. Op het 
hoofd van welke overwinnaars moet 
het neerkomen, dat deze oud-volks-
vertegenwoordiger zopas voortijdig 
een kliniek moest verlaten uit schrik 
voor de kosten ? 

Dan denkt men aan de dageen dat 
hij als een «zwarte zwerver» door
heen het land aan sommige deuren 
vruchteloos heeft aangeklopt om een 
boek te verkopen. Dat was o.m. ook 
het geval in een apoteek in de buurt 
van Brussel, waar mevrouw Van Els
lande dergelijke dingen liever over
liet aan haar man... die niet thuis 
was en andere katten te geselen had. 
Vermoedelijk nieuwe Vlaamse over
winningen te boeken. 

Want hij is eindelijk ook opgeno
men in het gilde der hooggeklommeit 
Vlaamse opiumschuivers. Arm Vlaan
deren ! 

Walter Luyteit 



6 DE VOLKSUNIi 

M I D D E N S T A N D 

Voor velen is de midden
stand, (thans 14,8 % van de 
bevolking) nog een grote on--
bekende. Andere bevolkings
groepen menen dat elke 
zelfstandige zich rijk kan 
maken. Hoe vergissen ze zich! 
Het onderscheid tussen de 
hogere burgerij en de kleine 
zelfstandige is niet veel ge
ringer als tussen die van de 
fabrieksdirekteur en de ar
beider of lagere bediende. 
Negentig percent van de 
zelfstandigen verdienen im
mers minder dan 140.000 fr. 
per jaar. 

BEVOLKINGS

VERSCHUIVING 

De brosjure < België in 
1965 ï, uitgegeven door het 
«Belgisch Instituut voor 
Voorlichting en Dokumenta-
tie », wijst op de wijzigingen 
in de bevolkingsstruktuur. In 
1965 zullen 82.000 arbeids
krachten meer tewerkgesteld 
zijn dan in 1961. Tegenover 
1961 zullen er 34.000 zelfstan
digen minder zijn, wat weer 
eens bewijst hoe slecht de le
vensvoorwaarden zijn voor de 
kleine zelfstandigen. Ook het 
aantal landbouwers blijft te
ruglopen. 

Waar zitten de groeiende 
tendenzen ? Niet zozeer bij 
de arbeidersklasse, dan wel 
bij die van de ambtenaren en 
de bedienden. 

Van '61 tot '65 zal de groep 
van loon- en weddetrekken-
den groeien met 141.500 een
heden. De arbeidersklasse, 
die 49 % telt, groeit echter 
maar tegen een tempo van 3 
%, de bedienden- en ambte-
narengroep die reeds meer 
dan 26 % van de bevolking 
uitmaakt, groeit echter tegen 
een tempo van 17 %. Van één 
vierde \-An de bevolking groeit 
deze (in Vlaanderen meest 
Vlaamsbewuste) groep in vlug 
tempo naar een derde van de 
aktieve bevolking. 

In 1965 zal de aktieve be
volking in het land ongeveer 
3.716.000 eenheden tellen. 

LIEFST NIET VERGETEN 

Meer en meer wordt m de 
hoofdartikels van Victor Pau
we's in «Het sociaal Ver
weer» openlijk propaganda 
gemaakt voor de P.V.V. Daar-
m.ee dreigt « Het sociaal Ver
weer » op te houden een zelf
standige middenstandsorga
nisatie te zijn en wordt ze 'n 
kleurpolitieke instelling. Wij 
waarschuwen hierbij onze 
talrijke middenstandsleden 
die bij « Het sociaal Verweer» 
aangesloten zijn, zich niet te 
laten misleiden. De heer Pau
wels is op het slechte pad. 

De liberalen hebben mee 
geregeerd van '54 tot '58 on
der Achiel Van Acker en van 
'58 tot '61 onder Gaston Eys-
kens. Onder geen enkele van 
beide regeringen is er veel 
positiefs gebeurd voor de 
middenstand. Integendeel, de 
lasten werden voortdurend 
verzwaard. Het grootkapitaal 
werd ook toen gespaard en de 
zelfstandigen zwaarder be
last. De g r e n d e l w e t 
op de grootwarenhuizen werd 
opgeheven door de regering 
Eyskens, waarin Van den 
Boeynants en Van Audenhove 
zitting hadden. 

OBJEKTIVITEIT 

Enkele maanden geleden 
heeft « Het Sociaal Verweer •» 
zich tot de partijvoorzitters 
gericht met zijn program. Al
leen de P.V.V. heeft gunstig 
gereageerd. Wat er niet bij
stond is, dat dit program niet 
aan de Volksunie gestuurd 
werd. Het was trouwens niet 
nodig, want dit program is 

duideli>ker «ti kompleïer te 
vinden in onze kongresbe-
sluiten. Waarom echter de 
Volksunie niet vermeld ? 

Wij weten het : de artikels 
van de heer Pauwels worden 
in het Frans geschreven voor 
de Franse uitgave van So
ciaal Verweer, « Defense so
ciale ». De heer Pauwels 
schrijft voor de franstaligen 
waarschijnlijk liever niet 
over de Volksunie. Tot daar !j 
De Volksunie bestaat inder
daad niet in Wallonië. In 
Vlaanderen echter wel. Onze 
middenstanders, leden van 
Sociaal Verweer, worden dan 
ook de artikels van de heer 
Pauwels moe. De Volksunie 
heeft inderdaad onze zelf
standige arbeiders nooit in de 
steek gelaten, de P.V.V. wel. 
Telkens ze in de regering zat. 

ONGELIJK 

De heer Pauwels zou onge
lijk hebben, onze zelfstandi
gen voor het hoofd te blijven 
stoten. Wij hebben nooit een 
zelfstandige afgeraden bij 
het Sociaal Verweer te gaan 
omdat « Sociaal Verweer » tot 
nog toe haar leden niet 
dwong een bepaalde politieke 
richting in te slaan. Wij ho
pen dat het zo zal blijven. 

Ondertussen verschenen er 
in « Sociaal Verweer » geluk
kig brieven, die een juistere 
toon aansloegen. Het gevaar 
voor vertaalde artikels blijft 
echter bestaan. Vlaanderen is 
nu eenmaal anders dan Wal
lonië. Wanneer men hetzelfde 
schrijft voor Vlaanderen en 
voor Wallonië, slaat men er 
gauw naast. Wij raden de 
heer Pauwels wat meer 
Vlaamse kontakten aan ! 

GELIJKHEID 

De Syndikale Kamers voor 
de geneesheren te Brussel 
werden samengesteld. Hoe ? 
Vijf zesden franstaligen, een 
zesde nederlandstaligen ! Wat 
niet belet dat de franstaligen 
op nationaal vlak de gelijk
heid opeisen tussen frans- en 
nederlandstaligen. Voor Bel
gië wel, voor Brussel niet. 
Twee verschillende maten. 

Laten de Vlaamse dokters 
in die vereniging maar be
gaan ? Van fiere intellektu-
elen verwachten we een an
dere koers ! 
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Volgens adjunkt komma minister Van Elslande in zijn l ï 
juli-toespraak hebben de Vlamingen met de nieuwe taalwet
ten meteen de sleutel tot het paradijs der opperste recht
vaardigheid gekregen. Klachten en grieven zijn er hoege
naamd niet meer. 
Te zijner intentie brengen we hierboven een afdruk van de 
laatste bladzijde van een eentalig-franse brosjure, getiteld 
«Les écoles communales d'Uccle», uitgegeven door het ge
meentebestuur van Ukkel. Volledig in orde met de taalwet, 
natuurlijk ! Althans volgens adjudant Van Elslande. 

MISLUKTE VERFRANSING 

In de Platdietse streek, die 
aan de Voerstreek grenst, is 
de verfransing alles behalve 
geslaagd, ondanks het feit 
dat het lager onderwijs en de 
administratie er overal Frans 
is. Behalve het Platdiets 
(zelfde dialekt als in de Voer
streek), spreekt het overgroot 
gedeelte van de bevolking be
hoorlijk Duits en velen pra
ten zelfs vrij goed Nederlands. 
De gewone omgangstaal is 
voor minstens 95 % Platdiets. 

De bevolking leeft er min
der geterroriseerd door de 
Walen dan enkele jaren ge
leden, zelfs in Hendrikkapelle 
en Welkenraet waar de Wa

len nochtans hun best doen" 
om hun bezettingsregime te 
handhaven. 

Wel durven de bewoners, 
nog niet openlijk voor het 
Duits en het Nederlands uit
komen, als men het gesprek 
daarop brengt. Ze vrezen nog 
steeds als nazi's betiteld te 
worden, maar in hun handel 
en wandel zijn ze onfrans en 
platdiets. 

Van uit de Voerstreek wordt 
de Platdietse streek thans 
verkend door vele Vlamin
gen. Zij zal dus niet lang 
meer de onbekende blijven 
voor de Vlamingen, waar de 
streek reeds lang door Duit
sers en Nederlanders druk 
bezocht wordt. 

TAAIWETTEN TE RONSE 
Adjunkt komma minister Van Elslande 

heeft tijdens zijn ll-juliredevoering voor 
de T.V. op alle toonaarden verklaard dat 
iedereen, die niet tevreden is met de 
prachtige « Vlaamse » verwezenlijkingen 
van de huidige regering, een onverant
woorde zeurkous, een vitter en een 
ekstreniistische afbreker is. 

Een paar dagen later schaarde de 
« Standaard » zich reeds aan de kant van 
de ekstremistische afbrekers, door te 
schrijven dat de taalwetten te Brussel 
dode letter blijven. 

We kunnen - op gevaar af, e\eneens 
zeurkousen te worden - de vraag stellen : 
waar worden die nieuwe taalwetten wél 
toegepast. Alleszins niet te Ronse, waar 
Jan Verroken na Hertoginnedal nochtans 
dagenlang liet vlaggen en van de daken 
schreeuwde dat llonse eindelijk « gered » 
v a s . 

Laat ons die « redding » van Ronse eens 
van wat dichterbij bekijken en gunnen 
v i j de heren Van Elslande en Verroken 

een kijkje mee over onze schouder. Voor
al dan in de richting van hel Ronsens 
onderwijs. 

Daar stellen wij vooreerst \ast, dat de 
Franse klassen die vroeger afhankelijk 
waren van verschillende scholen, door de 
goede zorgen van een « flamingantisch » 
inspecteur tot één enkele school werden 
omgevormd. Deze manipulatie is er op 
gericht, te ontsnappen aan de bepaling 
\ an de vier km tussen twee scholen. 

De taal van de schooladministratie 
mocht inmiddels Frans blijven. 

Er werd een schoolhoofd aangesteld 
« zonder leeropdracht ». De man heeft 
een enorme staat van verdienste : hij 
organiseerde een schoolstaking en straat-
manifestaties tegen de taalwet en ver
kondigt zijn ideeën in de « Courrier •». 

Deze aanstelling is daarenboven onwet
tig, liet gaat hier om een louter fiktieve 
<-< school », zonder eigen gebouwen. Moes
ten alle kinderen, die er volgens de taal
wet niet mogen zijn, uit de « school », 

verwijderd worden, dan zou het aantal 
leerlingen onvoldoende zijn. 

Hoe kan men vervolgens de haast ver
klaren waarmee een schoolhoofd voor het 
franstalig lager onderwijs werd aange
steld, terwijl de plaats van directrice in 
de nederlandstalige middelbare school 
voor meisjes nog steeds open staat ? De 
directrice van de franstalige school, die 
onvoldoende Nederlands kent, een Frans 
diploma heeft en daarenboven nog de 
Vlaamse afdeling stelselmatig benadeelt, 
is totaal ongeschikt om directrice te zijn 
van de Vlaamse middelbare afdelingen. 
De Kommissie voor Taaltoezicht zou hier 
eens zeer dringend nuttig werk mogen 
komen verrichten. 

In het Ronsens rijksonderwijs schijnt 
het voor leerkrachten een aanbeveling te 
zijn, geen Nederlands te kennen of te 
willen kennen en erkend voorvechter te 
zijn van het «bilinguisme a sens unique». 

In een dergelijke atmosfeer is het on
vermijdelijk, dat Vlaamse leerlingen 
benadeeld worden. Er wordt te Ronse 
gefluisterd over onrechtvaardige straf-
punten en knoei-eksamens. Hardop zegt 
men het liever niet, want « de kaste » is 
nog oppermachtig. Zij heeft nog steeds 
een dikke vinger in de pap en als het 
haar belieft, wordt een franskiljons kan
didaat - bijvoorbeeld een scoutsleider 
d'expression fran?ai'se in Ste Marie ? - in 
een vacature geschoven. 

Het franstalig Ronsens onderwijs be
vindt zich in volle onwettigheid en kan 
dientengevolge geen aanspraak maken op 
subsidies. Aanspraak maken hoeft ook 
niet, de subsidies komen vanzelf. Geen 
haan kraait er naar dat kinderen van 
nederlandssprekende ouders Frans onder
wijs volgen, dat Waalse kinderen - ojn. 
uit het home van de « Lions » - er school 
lopen, dat kinderen uit Leupegem, Nuker-
ke of Oudenaarde fiktief gedomicilieerd 
worden bij vrienden of in leegstaande 
appartementen om hen naar de Franse 
school te kunnen sturen. 

Ook op gebied van lessen in het Neder
lands blijft de Franse school volledig in 
gebreke. Er wordt, tegen alle wetsbepa
lingen in, vlug-vlug een vijftal minuten 
Nederlands na elk lesuur gegeven. Het 
rezultaat kan men zich indenken ! Zo ver
staan de voorstanders van het « bilin
guisme » het onderwijs in de tweede 
landstaal. 

En tenslotte : w anneer wordt het frans
talig technisch onderwijs opgedoekt ? 

Nu nog even een blik in de richting 
van het stadhuis : er zijn faciliteiten voor 
de Ronsenaars. Maar waarom krijgt een 
franskiljons renegaat die bijvoorbeeld 
van Gent naar Ronse komt wonen, een 
Franse identiteitskaart ? 

Het antwoord is aan de heren Verroken 
en Van Elslande voornoemd I 

dr P . Van Leemputten. 
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NATIONALISME EN KULTUUR 
D e Vollcsunle ïs een politielce par t i j . H e t ïs de énige V laamse politielce 

par t i j : haa r blad is een middel tot verspreiding der Vlaams-na t iona le 

gedach te die in deze part i j haa r pol i t ieke emana t i e vindt . 

M e n m a g ziek »n dit b lad dus nie t ve rwach ten aan een s te l l ingname In 

zuiver-ar t is t ieke p rob lemen , noch n een u i tgesproken voorkeur voor 

bepaa lde li teraire of art is t ieke s t romingen , zoals in literaire publikat ies 

y a a k op een bijna dogmat i sche wijze gebeurt . 

Anderz i jds veronders te l t de b e k o m m e r n i s o m het hele nat ionale leven 

ook een bes tendige bekommern i s o m het kul ture le aspekt e rvan . 

Ons volksnationalisme is in de 
eerste plaats een kultuurnationalis-
me, mede omdat in een kuituur een 
yolk zich het duidelijkst affirmeert. 
Onze belangstelling voor de kulturele 
aktiviteiten wordt derhalve niet in
gegeven door een intellektueel sno
bisme, door de beroepsinteresse van 
de leraar, noch door een kranten
mentali teit die, om de facade van 
« kulturele > standing te bewaren, bij 
de dagelijkse vier bladzijden sport 
ook nog een wekelijkse bladzijde 
.€ kuituur » voegt. 

KULTUURNATIONALISME 

Ons nationalisme is in de eerste 
plaats kultuurnationalisme. Dit bete
kent dat wij in het nationale leven 
de primauteit der kuituur erkennen. 
Het betekent de erkenning van de 
primauteit van de geest op de ma
terie, van de kuituur op de bescha
ving, van de kuituur (als gesubli
meerde na tuur ) op de strukturen van 
sociale, ekonomische of politieke aard. 

In een voordracht voor de Volks-
imiversiteit Herman Van den Reeck 
formuleerde Jan Brans dit als volgt : 
«De kuituur van een volk is zijn 
hoogste goed. In de rangorde der 
waarden s taat zij boven de ekonomie, 
zoals de geest boven de stof staat . 
Ekonomische welvaart is geen doel 
op zichzelf. Zij is slechts een middel 
ter ontwikkeling van hogere geeste
lijke waarden, als daar zijn : het n a 
tionale wezen en de kulturele groot
heid... ». 

Een volk heeft nog andere dan 
geestelijke noden. Elke kuituur ver
onderstelt een bepaalde graad van 
materiële welvaart en beschaving. 
Wij geloven echter niet in de moge
lijkheid van een verhoging van het 
geestelijk peil door een verbetering 
der sociale en ekonomische s t ruktu
ren alleen : de geschiedenis heeft 
vaak het tegenovergestelde bewezen. 

O N Z E OPDRACHT 

De opdracht van ons nationalisme 
boudt in : de vrijwaring, bevestiging 
en ontwikkeling van ons nationaal 
geestesleven, van onze kuituur. 

Dti veronderstelt de verovering en 
de uitbouw van een daartoe geschik-
ite struktuur, van een eigen politiek 
apparaat . Het kultuurnationalisme 
leidt ons derhalve logischerwijze tot 
he t politiek nationalisme. 

Wanneer Westerlinck in een bespre
king van een essay van Picard het 
kultuur-nationalisme verdedigt, het 
politiek nationalisme echter verou
derd vindt, dan getuigt dit ofwel van 
politieke naïviteit, ofwel van een ty
pisch Belgisch ontwijken der logi
sche konklusies. 

Wie net bestaansrecht der nat io
nale kuituren aanvaardt, wie de na 
tionale grondslag der kuituur erkent, 
moet ook logischerwijze de noodza
kelijkheid van het politiek nat iona
lisme erkennen. Een platonische lief
desverklaring tot de eigen kuituur : 
wat is zij waard, wanneer de wil ont
breekt deze kuituur tegen de vijanden 
van binnen en buiten te verdedigen ? 

UNIVERSALITEIT 

Van Waalse zijde wordt ons wel 
eens het overigens onjuiste verwijt 
toegestuurd dat wij ons zouden op
sluiten in een taalghetto, omdat wij 
te allen prijze onze eigen Nederland
se taal en kuituur willen bewaren en 
tot ontplooiing brengen en niet wen
sen onder te gaan in een « universe
le » kuituur zoals de Franse. 

Vooreerst is die « universaliteit» der 
Franse kuituur een sprookje : de 
Franse kuituur is niet universeler dan 
de Nederlandse, de Deense, de Zweed
se, de Finse enz. 

Elke kuituur streeft naar universa
liteit, d.i. naar een universele ver
staanbaarheid en geldigheid door 
het uitdrukken van algemene waar
den. Deze uitdrukking kan gebeuren 
met begrensde middelen en het zijn 
alleen de kulturele Beotiërs van onze 
Franstalige pers die geloven in de 
intrinsieke superioriteit van de ene 
taal boven de andere, om deze uni
versaliteit te bereiken. Dit streven 
naar universaliteit is niet het enige 
kenmerk der kuituur. 

Er is er een ander, dat eigen is aan 
de kultuurschepping zelf : het per
soonlijke kenmerk. 

Elke kultuurschepping is een indi
viduele daad. In ieder volk zijn het 
de geniale persoonlijkheden die al
gemeen-menselijke waarden op een 
imiverseel-geldige en verstaanbare 
wijze willen uitdrukken. 

HET NATIONALE ELEMENT 

De kuituur is echter meer dan de 
som van deze genieën en hun schep
pingen : zij bestaat, buiten een kul-
tuurscheppend, ook uit een kuituur-
dragend en -behoedend element. 

Dit element is het nationale . het 
volk. De geniale persoonlijkheid 
krijgt de gelegenheid tot kultuur
schepping door deelhebben aan en 
kontakt met een levende, kultuurdra-
gende gemeenschap. Deze gemeen
schap is de volksgemeenschap; zij is 
als hoogste natuurlijke gemeenschap 
tevens de hoogste kulturele eenheid. 

In elke kultuurschepping kondi-
tionneert het nationale het universe
le : er is geen universaliteit zonder 
waarachtigheid en aan de werkelijk
heid van zijn volksaangehorigheid, 
van zijn afstamming en van al wat 
dit impliceert kan geen enkel kunste
naar verzaken zonder aan de univer
sele waarachtigheid afbreuk te doen. 

TRADITIE-ELEMENT 

Er is echter meer : als kultuurdra-
gend en -behoedend element is het 
volk het traditie-element, dat de in
dividuele scheppingen behoedt en 
verder reikt, en als vruchtbare bo
dem voor de komende generaties be
waart. 

Er zijn mensen in Vlaanderen die 
het Waalse argument, zij het op sub

tielere wijze, herhalen en die bewe
ren dat ons volksnationalisme niet 
universeel is en dus bekrompen, 

* 
Dit verwijt vindt zijn oorsprong in 

een verkeerd begrip van het natio
nale en universele. Het ene sluit het 
andere niet uit, wel integendeel. 
Dostojevski is niet minder universeel 
omdat hij uitgesproken Russisch is. 
Daartegenover zien wij, hoe elk ge
forceerd kosmopolitisme juist bij ge
brek aan een volkse, nationale waar
achtigheid, elke universele betekenis 
verliest. 

Naast het argument van het « uni
versele » teg-enover het nationale der 
kuituur en het daaruit voortvloeiend 
kultureel en politiek nationalisme, 
horen wij de jongste tijd ook her
haaldelijk het argument ; dat het 
nationalisme « niet meer van zijn 
tijd» zou zijn. Het woord «eigen
tijds » is in elke publikatie en elk a r 
tikel terug te vinden Het is echter 
niet nieuw : het dateert in ieder ge
val van voor 1958, het jaar waarin 
volgens sommigen de Vlaamse Bewe
ging begonnen is... 

J.D. 

DE GEMEENTEFINANCIEN 
(vervolg van blz. 3) 

BESLUIT : 

Het nieuwe Gemeentefonds, en de 
mogelijkheden door de fiskale her
vorming voor de gemeente geschapen, 
moeten er toe kunnen leiden een 
rechtvaardiger, eenvoudiger en mo
derner financieel gemeentebeleid te 
bekomen. 

Doch ook hier, zoals bij de andere 
aspekten der gemeentelijke politiek, 
vraagt dit alles vernieuwing en om
vorming der strukturen. Aan de ene 
kant meer koördinatie tussen de aan
palende gemeenten en de Intercom
munales, aan de andere kant meer 
decentralisatie. De onmogelijke toe

stand waarin sommige dossiers der 
gemeenten thans verkeren, moet een 
einde nemen : de tussenkomende mi
nisteriële departementen, rijksdiens
ten, provinciale diensten, bestendige 
deputaties, arrondissementskommissa-
rissen, enz., moeten hun werking 
kunnen koördineren. De centrale 
diensten moeten een deel van hun ta
ken overdragen aan ondergeschikte 
lichamen. 

De gemeente zelf moet het werke
lijk menen met een gezond financi
eel beheer en haar fiskale verant
woordelijkheid opnemen. 

Ten slotte geldt ook hier de regel, 
of die nu populair klinkt of niet : dat 
te kleine gemeenten onmogelijk eeia 

behoorlijk beleid kunnen voeren. Hier 
moet de eerste stap tot koördinatie 
worden gedaan door samenvoeging 
der te kleine eenheden. Mogen wij 
nogmaals verwijzen naar het Neder
landse voorbeeld, waar 800 gemeen
ten bestaan voor 12 miljoen inwoners, 
terwijl in ons land met 9 miljoen 
inwoners, 2.663 gemeenten bestaan, 
waarvan de overgrote meerderheid 
minder dan 5.000 inwoners tellen ! 

Fusie van gemeenten, nieuwe vor
men als federaties van gemeenten, 
aangepaste vormen voor de agglome
raties, al deze hervormingen zullen 
bijdragen tot de financiële srezond-
making van onze gemeenten. 

E. Slosse 
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UIT DE 
ARCHIEVEN DER 
V L A A M S E BEWEGING 
Het is met een zekere schroom dat wij beginnen aan een 
reeks bijdragen over iemand, waarover anderen met zo
veel meer gezag, kennis en ervaring zouden kunnen schrij
ven, omdat zij Wies Moens van nabij hebben gekend, zijn 
strijd meegevochten en de etappen van deze strijd, tijdens 
dewelke hij een voorname rol speelde, persoonlijk hebben 
meegemaakt. En toch... 
De knaap die voor het eerst de naam Wies Moens hoorde 
in verband met het aktivisme, die zijn gedichten hoorde 
voordragen en «Celbrieven» las; de student die «Diet-
brand » van de eerste tot de laatste letter uitpluisde; de 
jonge man die tijdens de oorlog aan de Dietse trouw van 
Wies Moens zijn trouw staalde : hij staat niet alleen. Want 
honderden zijn er in dit land die, door woord en voorbeeld 
van Wies Moens geleid, doorheen alle politieke formules 
en formaties de essentie bewaard hebben van wat gisteren 
een grote' droom was, wat vandaag voor talrijken in de 
stilte nog een oude, niet-vergeten droom blijft en waarheen 
morgen onze kinderen de handen zullen uitstrekken als 
naar een bevrijdende werkelijkheid. 

Wies Moens werd geboren in 1898 
te St. Gillis bij Dendermonde, dicht 
bij de Schelde, die hij in menig vers 
bezingt. Toen de oorlog in 1914 uit
brak, was hij zestien jaar. Hij was 
Vlaamsgezind : de — bijna klassiek-
geworden — toegangswegen tot en de 
uitstralingscentra van de Vlaamse 
Beweging, namelijk jeugdbeweging 
en lektuur, leidden ook de scholier 
Wies Moens reeds vroeg naar het fla
mingantisme. Dosfel en Verschaeve 
stonden aan het begin van die weg : 
zij waren als het ware verbindings
teken tussen Rodenbach en de jonge 
aktivistische en frontgeneratie. In 
«Jong Dietschland», het tijdschrift 
dat door Dosfel geleid werd en dat de 
jonge Wies Moens van zijn zakgeld 
kocht, las hij het werk van Verschae
ve. Hij ontdekte er, naar zijn eigen 
woorden, de tragiek van onze geschie
denis en de grootheid van onze volkse 
strijd. 

TE GENT 

Na de heropening en vernederland
sing der Gentse universiteit ging hij 
er germanistiek studeren : hij vond 
het vanzelfsprekend dat ook in een 
abnormale tijd het recht van een 
volk wordt geëerbiedigd. Te Gent 
ontmoette hij als professoren, naast 
Dosfel en Antoon Jacob, Willem De 
Vreese, aan wiens wetenschappelijke 
degelijkheid en kennis hij later hul
de zou brengen. Wies Moens studeer
de doch stond ook op de bres in de 
strijd. Voor hem was het volk geen 
rationalistisch koncept, maar een le
vende gemeenschap met dewelke hij 
zich verbonden voelde in wel en wee: 
hij voelde het leed en de armoe der 
eenvoudigen aan Misschien werd er 
toen door de studenten niet zoveel 

over het sociale gesproken als nu — 
maar de sociale belangstelling be
perkte zich niet tot teorie. 

TUSSEN HET VOLK 

Wies Moens zag er niet tegen op 
naar de volksmensen te gaan en de 
taal te spreken die zij begrepen. In 
zijn brief aan Georg Brandes, de 
grote Deense schrijver, schetste hij 
de hoofdlijnen dezer aktie : Vlaams 
en sociaal. Zijn werkterrein lag in 
Hamme, «het dorp der zeeldraaiers 
en vellenbewerkers, wier mizerieleven 
zo pakkend werd geschetst door Aug. 
De Winne van «Le Peuple» in zijn 
« Door Arm Vlaanderen », het dorp 
der 53 % analfabeten » — schrijft hij 
in dezelfde brief. 

Er werden avondlessen ingericht, 
voordrachten gehouden, een volks
boekerij opgericht. «Sterk stond in 
mij het bewustzijn van mijn sociale 
roeping als jonge intellektueel», ge
tuigt hij . 

Dit getuigenis is een terechtwij
zing van diegenen die in hun onbe
kendheid met de geschiedenis der 
Vlaamse Beweging (hoorden wij één 
der « leiders » niet onlangs verklaren, 
dat hij van de geschiedenis der 
Vlaamse Beweging niet veel af wist?) 
menen dat zij nu pas de sociale be
langstelling in de Vlaamse Beweging 
hebben opgewekt. 

HET PROCES 

Toen de oorlog ten einde was en 
het opgehitste gepeupel zijn ouder
lijk huis plunderde, werd Wies Moens 
op 13 december 1918 aangehouden. In 
mei 1919 werd hij in vrijheid gesteld, 
voor enkele maanden slechts, want 
een jaar na de eerste arrestatie, op 

13 december 1919, werd hij opnieuw 
aangehouden. In die korte periode, 
tussen mei en december 1919, stierf 
zijn moeder. Tengevolge van het ge
vangenisregime en de herhaalde over
plaatsingen van de ene gevangenis 
naar de andere, werd zijn gezondheid 
ondermijnd. Vergeefs wachtte hij 
maandenlang op een proces. Volks
vertegenwoordigers Maes, Eeckeleers 
en Van Opdenbosch drongen bij de 

Servaes (hierboven) in Zwitserland, Moens In Nederland, Verschaeve's graf in Oostenrijk i 
België eert « zijn » groten l 

Dosfel, stadsgenoot en vormer van Moens. 

minister aan op een spoedige behan
deling der zaak en het Kongres voor 
Moderne Kunst te Antwerpen eistp 
zijn vrijlating. 

Eindelijk, na anderhalf jaar voor
arrest, kwam zijn zaak voor op 8 de
cember 1920. Hij werd veroordeeld 
tot 4 jaar gevangenisstraf en een 
geldboete van 4.000 fr. Op 5 maart 
1921 werd hij in voorlopige vrijheid 
gesteld. 

HUMANITAIR EN NATIONAAL 

Men heeft het proces tegen Wies 
Moens genoemd : « het proces tegen 
de Vlaamse kinderkruistocht». Maax 
Wies Moens was geen knaap noch 
jongeling meer ; in de gevangenis 
was hij gerijpt tot man en ook de 
dichter in hem had zijn woord ge
worpen, brandend en hevig, in een 
wereld die na de eerste moerlemeie 
hoopte op vrede en broederschap 
«Celbrieven» verschenen in 1921. 
Het was niet slechts een humanitaire 
boodschap, een geloofsbelijdenis in de 
menselijke broederschap, maar ook 
een belijdenis van trouw aan het 
Vlaamse geloof : «Ik predikte het 
onveranderlijke levensrecht van mijn 
volk». Op' dit tweede aspekt van 
« Celbrieven * vergeet men nogal eens 
de nadruk te leggen. 

Humanitaire en nationale bood-* 
schap, humanitarisme én nationalis-* 
me zijn ook de wezenstrekken van 
zijn poëtisch oeuvre. Ook al heeft eea 
officiële kritiek getracht, een kwalii 
tatieve scheiding te trekken tussen 
de humanitaire « belevenis * en de 
nationalistische « belijdenis » (Knu i 
velder beweert zelfs boudweg datJ 
Moens' latere gedichten meer poUtie-
ke dan poëtische waarde hebben), 
toch moet het iedereen die objektiefl 
oordeelt klaar zijn dat dergelijke 
scheiding geen steek houdt. Het is 
ons hier niet te doen om literaire 
vergelijkingen tussen het vroegere ea 
latere werk : wij wensen alleen de 
eenheid — ook de kwalitatieve — te 
beklemtonen van een poëtisch wette 
dat heel zeker een formele evolutie 
vertoont, met in élke periode t op 
punten en inzinkingen, zoals trou-» 
wens bij vele dichters. 

ZIJN BETEKENIS ALS DICHTER 

Om de betekenis te kennen van de 
Vlaamse expressionisten — en van 
Wies Moens in het bizonder — voor 
de hele Nederlandse literatuur, kun-< 
nen wij niet beter doen dan enkele 
onverdachte getuigenissen aanhalen. 

Het eerste is van Anton van Duin-* 
kerke en dateert van 1930-1931 : 
«Wij danken zonder uitzondering 
aan hem, wat wij aan bijna niemand 
anders danken : een deel van onze 
geestdrift... >. 

Het tweede getuigenis s taat In de 
« Dictionnaire des Litterateurs » en 
luidt : « ...hij oefende een belangrijke 
invloed uit, niet alleen In Vlaanderen 
waar hij bijdroeg tot de vorming van 
een hele generatie, maar ook in Ne-i 
derland, waar zijn expressionistische 
poëzie zeer s^f^waardeerrt werd en 

WIE 

'Utel^ayiiia van de eerste uitgave aei) 
V Ci'lbricven ». 

school maakte bij de jonge katolieke 
letterkundigen ». Verder wordt er over 
« Celbrieven » gezegd, dat het een der 
belangrijkste werken is, na de vorige 
oorlog verschenen. 



PE VOLKSUNIE sr 
• Ook aan het debat tussen dé aan
hangers der « oudere » poëzie en de 
jonge expressionistische generatie, 
nam Wies Moens deel : zijn rede over 
« Het nieuwe dichten » op het Kunst-
kongres te Brugge (rede die later op
genomen werd in «De Stem», het 
tijdschrift van Dirk Coster en Just 
Havelaar) was een beslissend moment 
in de evolutie der Nederlandse dicht
kunst. Het was als het ware de pro
grammaverklaring van het literair 
expressionisme in de Nederlanden. 
Over dit kongres schrijft o.m. ook 
Pieter Van de Meer de Walcheren in 
zijn « Dagboek » — waarbij hij Wies 
Moens « het ernstige hart van Vlaan
deren » noemt. Urbain Van de Voorde 
reageerde, eveneens in «De Stem», 
met een tweetal artikels (Eeuwige 
Lyriek) — waarop Van Ostayen, nu 
in « Vlaamsche Arbeid », het aan de 
stok kreeg met Van de Voorde en 
voor Wies Moens in het krijt trad. 
In deze poëtische strijd tussen oude
ren en jongeren was Wies Moens de 
vaandeldrager der expressionistische 
generatie : geen enkel historisch 
overzicht over deze belangrijke lite
raire stroming kan zijn naam ver-

Wies Moens in de dertiger jaren. 

zwijgen en zijn betekenis in de door
braak van «het nieuwe dichten» 
ontkennen. 

;« ZIJN BROEDER » 
Wat zijn lyrische produktie zelf 

betreft, lag er tussen het verschijnen 
van «Landing» in 1923 en van 
« Golfslag» in 1935 een tamelijk 
lange periode van dichterlijk zwijgen. 
Wies Moens bleef echter onvermin
derd aktief op het literaire en kultu-
rele terrein. Na het verdwijnen van 
« Ruimte >, waaraan hij reeds van in 
de gevangenis meewerkte, wordt in 
1923 «Pogen» gesticht, dat tot in 
•1925 zou blijven verschijnen. In dit 
tijdschrift komt hij op voor de so
ciale taak van de dichter : « een die 
in alles het leven van zijn broeders 
medeleeft». 

HET TONEEU 
In januari 1922, nadat hij uit le

gerdienst ontslagen is, wordt hij se-
kretaris van het Vlaamse Volkstoneel, 
toen nog onder leiding van dr. De 
Gruyter — aan wie hij later prach
tige bladzijden zou wijden in « De do
den leven ». Wies Moens nam het ad
ministratieve werk over van dr. Jef 

Goossenaerts. Nadaï De Gruyter dl--
rekteur van de K.N.S. te Antwerpen 
geworden was, sloeg het uur van 
Wies Moens. Als gevolmachtigd se-
kretaris en letterkundig advizeur, en
gageerde hij Johan de Meester als 
regisseur. Naar het getuigenis van 
Antoon Van der Plaetse werd Wies 
Moens toen «één der steunpijlers 
van het teater-renouveau in de Ne
derlanden ». 

Hij heeft « de slagbomen naar een 
Internationale belangstelling opgehe
ven en was de stichter van een nieu
we toneelbeweging op Europees peil». 
Hij vertaalde ook toneelwerk, o.m. 
van Chesterton en Henri Ghéon. 

In 1925 nam hij ontslag bij het 
Volkstoneel. Na het verdwijnen van 
«Het Vlaamsche Land», werd een 
nieuw tijdschrift opgericht, «Jong 
Dietschland», met een keure van 
medewerkers uit binnen- en buiten
land. Wies Moens was er bij. Hij 
werd eveneens korrespondent van 
« De Tijd » van Amsterdam. 

« HELP NU U SELF » 
Intussen voltrok zich op het 

Vlaamse politieke vlak een evolutie 
die zou kulmineren in een gesloten 
Vlaams-nationale politieke ideologie, 
waarin de essentiële waarheden van 
het nationalisme met de sociaal-eko-
nomische tijdstromingen verbonden 
werden. 

Reeds in 1923 bekritizeerde Joris 
van Severen in «De West-Vlaming» 
het Godsvrede-standpunt der Front
partij. In één dezer artikels wordt 
terloops reeds de naam genoemd van 
Charles Maurras, die later op het po
litiek denken van Van Severen zulk 
een invloed zou uitoefenen. 

De Groot-Nederlandse gedachte, die 
sedert Willems, Snellaert, Van Duyse, 
Vuylsteke, een konstante der Vlaam
se Beweging was geweest, had vooral 
sedert de aktivistische rebellie terug 
veld gewonnen, nadat zij een tijd
lang door de Belgische taalpolitiek 
was overwoekerd geweest. Haast 
symbolisch is in dit verband het feit, 
dat de studenten aan de Gentse uni
versiteit tijdens de eerste wereldoor
log het « Help u self...» tot hun lied 

Aan het begin van Moens' weg in het nationalisme klonk de wekroep mn Verschaeve. 

merkwaardige Groot-Nederlandse re
de, die fél Insloeg. Terloops weze ver
meld, dat het vorige Kongres te Leu
ven onder leiding gestaan had van J. 
Custers ; van de Dietse student tot 
de iBelgische minister loopt er eeu 
lange weg van verraad aan de be
ginselen... 

Sprekers op het zeventiende kon--
gres waren', naast Wies Moens, ook G. 
Romsee, Fl. Van der Mueren en Vic
tor Leemans. Voorzitter was Mter J. 
Coene, oud-voorzitter van het KVHV 
en later gouwleider voor Oost-Vlaan
deren van het V.N.V. — en die me
nig oud-scholier van Merksplas zich 
nog zal herinneren om de prachtige 
humorvolle wijze waarop hij sociaal 
en burgerlijk recht «doceerde». 
Coene hield in hetzelfde jaar op de 
landdag der Vlaamse meisjes een re-

spreekkoor voor het Verdinaso, datt 
eindigt : 
«...de gouden oogst wïiar 't bloed 

van droomt 
en zich veil voor houdt, zo zEüig veU' 
zal Dietsland zijn, héél 

Dietsland. Heil! >*: 

DE BREUK 
Toen de Maurrassistische staats* 

opvattingen en de idee der volunta-* 
ristische lotsgemeenschap (dezelfde», 
die de Belgische koning in zijn Kerst* 
boodschap 1963 als bazis vsin de Bel-* 
gische staat aanduidde) het bij Vaa 
Severen wonnen op de natuurlijke ejü 
geestelijke bindingen der volksge
meenschap, verliet Wies Moenst 
trouw aan zijn volksnationalisme* 
het Verdinaso : het zuivere volkse^ 

STEMBAND VAN ONS VERZET 

verkozen : het lied van de tiende 
penning, dat Nederlanders tijdens 'n 
andere volkse rebellie eveneens te
gen hun verdrukker zongen. 

DE DIETSER 
Het is voor deze gedachte en voor 

de terugkeer der Vlaamse Beweging 
naar haar initiale doelstellingen, dat 
Wies Moens in het strijdperk trad. 
Op het zeventiende Dietse Studenten-
kongres te Leuven hield hij een 

fan iL 

VQ/YU 

•^ 
<AUWWl/ 

Handschrift van Van Severen uit 193S, de eerste periode van het Verdinaso. Sommige 
« eigentijdsen » en « ontdekken » van het soeiaal-ekonomiseh motief in de Vlaamse 

beweging moeten wel even verrast (of verveeld f) opkijken bij deze tekst. 

de waarvan de essentie In twee pun
ten kan samengevat worden : ten 
eerste de noodzaak tot Dietse een
wording, ten tweede de noodzaak tot 
een eigen nationalistisch standpunt 
t.o.v. de sociaal-ekonomische proble
matiek, standpunt dat uiteraard ver
schillen zal van het marxistische en 
het liberaal-individualistische. 

HET VERDINASO 
Het zijn deze beide bekommernis

sen, die aanleiding gaven tot de op
richting van het Verdinaso, waarvan 
Wies Moens één der medestichters 
en de algemene propagaleider werd. 

Naast de Groot-Nederlandse idee, 
toen nog op zuiver-volkse grondslag 
omschreven, vond het Verdinaso in 
de weerbaarheidsgedachte, die reeds 
bij Rodenbach aanwezig was, en de 
gedachte van de nationale solidaris-
tische maatschappijleer op bazis der 
pauselijke encyclieken (waar • de 
kristen-demokraten zich toen — en 
nu nog — steeds op beriepen zonder 
ze ooit programmatisch uit te wer
ken), die zowel anti-kapitalistisch als 
anti-marxistisch was, sloot aan bij de 
heersende sociaal-politieke tijdsstro
mingen. Het Verdinaso gaf een nieuw 
uitzicht aan de Vlaamse strijd en een 
nieuwe horizont : zelfs de moeilijk 
voor « politiek » warm te maken Ver
schaeve was entoesiast en schreef 'n 

Dietse standpunt was voor hem on-« 
verenigbaar met een Boergondischfli 
rijksidee. Zijn heengaan uit het Ver
dinaso betekende geen opgeven vaa 

Leemans : de geschiedenis van het verraadt 

de strijd, integendeel. In «Dietbrand*: 
zou hij de zuiverheid der Dietse ge
dachte bewaren en de sociaal-ekono-
mische grondslagen van het solida-
risme uitbouwen. 

(vervolgt) 

De tekeningen bij deze reportage werden 
gnf bereidwillig verstrekt door het archief^ 

van het « Pallieterke ». 

^mgÊÊMÊgÊmmmgÊm 
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VRIJE TRIBUNE 

HET STANDPUNT 
YAN DE 

VLAAMSE LEEK 

Ten aanzien van de vele openlijke 
pi bedekte anti-Vlaamse maatregelen 
«üe door Belgische bisschoppen de 
laatste tijd weer getroffen werden, 
Éan noch mag de Vlaamse katolieke 
leek onverschillig blijven. 

Op zuiver godsdienstig gebied moet 
liij zijn geestelijke leiders volgen als 
liij zich werkelijk katoliek wil noe
men. Hij moet dan daar ook vaak de 
Beer moeilijke gevolgen van dragen; 
denken we bv. maar aan wat de kerk 
iTOorschrijft op gebied van geboorte
regeling. 

POLITIEK TERREIN 
Anders is het gesteld wanneer die 

geestelijke leiders politieke terreinen 
gaan betreden. Het is niet alleen 
aangewezen maar zelfs in geweten 
noodzakelijk, het optreden van die 
leiders in dergelijke aangelegenheden 
naar objektieve maatstaven te oor
delen. Een van de belangrijkste 
maatstaven is ongetwijfeld die van 
de rechtvaardigheid in haar breedste 
betekenis en die van de sociale recht-
[vaardigheid in het bijzonder wan
neer het optreden van de hogere 
geestelijkheid terugslaat op hele ge
meenschappen. Wanneer dus het 
episkopaat stelling neemt in verband 
met problemen die een heel volk (en 
;wat ons betreft : het Vlaamse volk) 
aangaan, dan is het niet alleen ons 
recht maar zelfs onze plicht, deze 
Stellingen te toetsen aan de eisen van 
sociale rechtvaardigheid en aan de 
elementaire rechten die elk volk be
zit : het recht op leven, het recht op 
ontwikkeling en het recht op het 
aanwenden van de gepaste middelen 
om deze beide doelstellingen te ver-
jsrerkelijken. 

ONTWIKKELINGSRECHT 
Ons levensrecht hebben wij nage-

ifaoeg gevrijwaard, maar zeker niet 
met de hulp van de hogere geeste
lijkheid. We hoeven slechts te denken 
aan de uitspraak van Kardinaal 
'Mercier dat er een volk was om te 
dienen (de Vlamingen) en een volk 
om te heersen (de Walen). Hoger 
onderwijs werd ons ontzegd en de 
aanval op onze geaardheid en ons 
volkszijn is niet door toedoen van on
ze geestelijke leiders mislukt. De 
voorbeelden van steun en medewer

king vanwege de hogere geestelijl -
heid aan degenen die ons wilden 
ontvolken, zijn daarentegen legio. 

Het ontwikkelingsrecht werd (en 
wordt) zo mogelijk nog meer gesabo
teerd, waar het de Vlamingen geldt. 
Hier kunnen we weer verwijzen naar 
de kwestie van het onderwijs in het 
Nederlands. Op sociaal plan was het 
nog slechter gesteld. De gewone 
Vlaamse mens was doorgaans straat
arm en werd door alle machthebbers 
in samenwerking met de hogere 
geestelijkheid uitgebuit. Meer nog : 
een priester Daens, die de strijd voor 
sociaal recht aanbond, werd moreel 
vermoord. 

UNITAIR 
130 jaar Belgisch episkopaat had

den genoegzaam bewezen dat de ka
tolieke geestelijkheid vooral in de 
hogere regionen, tegenover Vlaan
deren vaak eenzijdige en onrecht
vaardige maatregelen nam en dat zij 
de unitaire centralistische staat voor 
alles diende. 

Een «moderne» kardinaal Sue-
nens, het koncilie, een sociaal voor
uitstrevende paus en de algemene 
geest van vernieuwing in de kerk 
hadden de Vlaamse katolieke leek 
hoopvolle uitzichten gegeven. Men 
kon gaan geloven dat de hogere 
geestelijkheid eens eindelijk zou 
gaan ophouden, haar materieel be
lang (dat zozeer met dat van de 
unitaire staat verstrengeld zit) vóór 
alles te gaan dienen. Eindelijk, zo 
kon wel gedacht worden, zou de 
aandacht van de kerkelijke macht
hebbers in België eens in de eerste 
plaats uitgaan naar de eenvoudige en 
oerkristelijke beginselen van recht-
verschaffing, naastenliefde, sociale 
rechtvaardigheid, eerbied voor de 
anderen zelfs al zijn ze dan Vlamin
gen enz. 

OOG OM OOG 

Een eerste koud bad was het zo lang 
instandhouden van de Franse kaste-
preken. Eens te meer bleek hier dat 
een bisschop en een kardinaal in
vloed en geld van machtige associale 
mensen hoger stelden dan het gees
telijk welzijn van een minder mach
tige, minder invloedrijke en voor hen 

mwii 

dus minder betekenende Vlaamse 
massa. Tenslotte zijn ze slechts gaan 
inbinden toen het oog om oog, tand 
om tand ging en Vlaamse katolieken 
zich voor de pijnlijke plicht geplaatst 
zagen, de geestelijkheid in Gods 
huis aan elementaire plichten te 
herinneren. Zelfs dan scheen het 
licht nog niet in de (gewilde) duis
ternis, want de bisschop vond het 
nog nodig eerst een nieuwe regeling 
uit te denken die naar de geest even 
slecht was als de vorige. Uiteindelijk 
werd alles voor een jaar geschorst en 
het is slechts de Vlaamse stok achter 
de deur die voor een gezonde rege
ling kon zorgen. 

N A Ï E F G E L O O F 

In het licht van de recente maat
regelen als daar zijn het uitschakelen 
van « De Linie », « St.-Lievenskoor », 

de kunstgroep «Thor» &ci de vétt 
andere maar meer bedekte akUea 
kan het naïeve geloof dat er wel de« 
gelijk Iets veranderd is, niet meei 
worden volgehouden zonder de grent 
van het belachelijke te overschrljdea 

Ondanks alle « officiële » ontken^ 
ning is het zonder meer duidelijk da! 
de « Linie » om politieke redenen 
moest verdwijnen. Die «officiële» ver
sie, die ons worden voorgehouden in 
verband met zovele aangelegenheden 
(rede van de paus enz.), was trou' 
wens eens te meer de reinste hui* 
chelarij. De < Linie » moest verdwijn 
nen omdat ze onafhankelijk Vlaamj 
was gaan schrijven en omdat ze dlfl 
houding wel eens zou kunnen door-» 
trekken tot bij de verkiezingen. Al
leen maar zeggen dat de C.V.P. nlel 
alleen zaligmakend is, volstaat im--
mers al. Het gaat dus om een uitge--
sproken politieke maatregel. De 
kunstgroep Thor verdween niet om
dat hij al eens op zangfeest optrad 
en vele Vlaamse manifestaties kleur 
kleur bijzette maar... « om financiële 
redenen ». 

SLECHTE VOORLICHTING ? 

Wij maken onself smoesjes wijs als 
we al die maatregelen nog gaan be-i 
schouwen als slechte voorlichting. De 
kardinaal en de bisschoppen staan 
met hun beide voeten in de werke
lijkheid, de Belgische, de Vlaamse, de 
Waalse en als u wilt de Brusselse. 

En alsof dit alles nog niet vol
doende was, wordt er op dit ogen
blik achter de schermen een drukke 
aktie gevoerd om pater Brauns alge
meen spreekverbod op te leggen. Is 
die pater dan misschien een leuge
naar of Iemand die teologische onzin 
verkoopt ? 

Het is meer dan tijd dat wij 
Vlaamse katolieke leken eens einde
lijk gaan optreden. 

RADIKALISME 

Het enige middel is radikalisme : 
het kwaad is te ver voortgewoekerd. 
Wij zouden van nu af tot er beter-, 
schap komt bv. alle financiële sa
menwerking voorwaardelijk kunnen 
maken. Samenwerking met asociale 
oversten moet doodeenvoudig gewei" 
gerd worden. Wij doen het niet en 
zeggen erbij waarom. Wie geen nor
male waarborgen biedt als Vlaming, 
moet niet meer op onze hulp reke
nen. Geldelijke steun geven we 
slechts als we weten wat er met ons 
geld gebeurt. Het zou toch godge
klaagd zijn dat Vlamingen de anti-
Vlaamse universiteit van Leuven nog 
een frank zou geven. Het stenen 
monster van Koekelberg is beslist een 
slechte investering voor Vlamingen. 
Wij kunnen onze centen veel beter 
aan minder pompeuze maar doelma
tiger dingen besteden. We kennen bv. 
allemaal wel een missionaris die met 
hetzelfde geld veel meer en veel 
vruchtdragender kan werken. 

Ik hoop oprecht dat de hogere 
geestelijkheid dan tamelijk snel het 
pad van de rede zal inslaan. Maar 
ieder normaal denkend mens moet 
er nu wel van overtuigd zijn, dat ze 
dit slechts noodgedwongen zal doen. 
De Vlaamse katolieke leek is in ge
weten verplicht, voor die dwingende 
nood te zorgen. 

D.K. 

H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R I Ü F 
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[Onder deze titel verscheen als nummer ] 18 in de Vlaamse Pockets het 
nieuwe werk van Dr. M. van I laegendoren over de aktuele Vlaamse 
Beweging. 
Evenals zijn vorige pockets over de Vlaamse Beweging bevat het een 
groot aantal gegevens en belangrijk dokumentatiemateriaal. De 200 blz. 
kleine druk geven echter niet alleen dat. Het boek tast naar de kern 
van de zaak. En het zou jammer zijn zo de gemiddelde lezer, door de 
vele bomen het bos niet zou zien, want al lijkt het werk op het eerste 
gezicht wat verward, doorheen de veelzijdigheid van de vraagstukken 
heen worden de logische oplossingen duidelijk naar voor gebracht. En 
hierbij bedoelen we niet alleen dat, in tegenstelling tot zijn vorige po
ckets, hier radikaal de federalistische oplossing vooruit gezet wordt. OoK 
bij tal van detailvraagtukken wordt de oplossing naar voor geschoven. 

DE VLAAMSE BEWEGING 

VERWEER EN AANVAL 
«De Vlaamse Beweging - Verweer 

en Aanval» is ook in grote trekken 
een programboek. 

Dr. M. van Haegendoren dringt 
daarbij door tot het wezen van de 
zaak. Op tal van plaatsen neemt hij 
de aktivlteit van de grote bazen van 
de Belgische politiek, de machten 
achter de schermen (Kapitaal, Kerk 
en Hof) op de korrel. Wie inderdaad 
dat niet durft zien en aanklagen, 
zorgt ervoor dat de Vlaamse Bewe
ging een eeuwige sukkelgang blijft. 
De klassieke taboes terzake worden 
in dit boek beslist ter zijde gelegd. 
Het is niet de geringste verdienste 
van dit werk, de ogen van de al te 
brave (oudere) flaminganten op dit 
gebied te openen. Wie zijn ware te
genstanders niet durft zien, kan ze 
ook niet overwinnen. 

In het werk komt de grote vernieu
wing van de Vlaamse Beweging van 
de jongste jaren, de gedurfde en 
centrale sociaal-ekonomische visie 
eveneens aan bod. «De Vlaamse 
kwestie zal maar opgelost zijn indien 
de Nederlandssprekenden, die onge
veer 65 % van de aktieve bevolking 
uitmaken, ook 65 % van het geld 
verdienen dat er in België verdiend 
wordt, en indien zij 65 % van de 
braincraft opbrengen» (p. 140). 

«Moeten sommige Vlaamse orga
nismen dan ook niet even op de borst 
kloppen ? Hoelang heeft het niet ge
duurd dat wij ons alleen maar ver
zetten tegen faciliteiten, zonder eni
ge actie te voeren tegen de grond-
spekulatie, enz. enz. Nu nog zijn er 
kleinburgerlijke Vlaamsgezinden die 
achterdochtig worden zodra men bv. 
een demokratisch bodembeleid en een 
systematische ordening verdedigt, in 
het kader van een algemene demo-
kratie» (p. 118), 

Over de betoging te Antwerpen op 
10 november 1963 luidt het : 
« Van groot gewicht is dan ook voor 
de verdere ontwikkeling van de 
Vlaamse Beweging, welke politiek 
het Aktiekomitee bij deze betoging 
voorstond : het parallellisme van fe
deralisme en ekonomische struktuur-
hervormingen ». (p.127). 

En over het federalisme : 
« Of het federalisme voor Vlaanderen 
voordelig is, hangt dus in ruime ma
te af van de hoofdvraag : is de 
meerderheid in Vlaanderen bereid 'n 
vooruitstrevende politiek te volgen ? » 
(p. 158). 

Het hoofdstuk over het federalis
me is interessant, het beste vinden 
we echter dat gewijd aan het vraag
stuk Brussel (p. 74-89), een van de 
hoofdproblemen van de Vlaamse Be
weging. De schrijver ziet het werke
lijk Volgens onze mening heeft Dr. 
Van Haegendoren eveneens een juiste 
kijk op de huidige Vlaamse Bewe
ging : « Nationaal zijn betekent niet 
alleen bewust zijn van de «eigen
heid » van Vlaanderen; het wil ook 
en vooral beduiden dat men het 
Vlaamse welzijn alzijdig behartigt, 
op alle gebieden, dat men essentieel 

op pluralistische grondslag wil ageren 
en bovenal de solidariteit van de 
Vlamingen tracht in stand te hou
den. Dit bewustzijn van de onderlin
ge solidariteit van alle Vlamingen en 
van de veelzijdigheid van de Vlaamse 
kwestie is nu diep doorgedrongen. 

Als wij de huidige ontwikkeling 
zien, kan worden beweerd dat de 
Vlaamse Beweging minder een ware 
nationale beweging was toen ze het 
etiket « nationalisme » meer hanteer
de, dan vandaag de dag nu het woord 
minder wordt gebruikt». 

Dit is juist, als we alleen maar 
niet vergeten dat we thans zover 
staan dank zij het enorme werk door 
de nationalistische generatie tussen 
beide oorlogen verricht. 

Scherp wordt de Belgische kuituur-
politiek gehekeld die o.m. niet eens 
een poging deed om in Vlaanderen 
het A.B.N. op ruime schaal te ver
spreiden. Verder in biezonderheden 
treden kunnen wij niet, het werk is 
zo veelzijdig. Kleinere fouten zijn er 
wel, zo bv. wordt de Platdietse streek 
op eenzelfde blz. 32 voor 50 % 
Vlaamssprekend genoemd en in gro

te meerderheid Platdiets (drukfout?). 
Herstappe heet een Luikse gemeente 
in plaats van een Limburgse (blz. 34), 
de cijfers van een statistiek blz. 181 
staan verkeerd gerangschikt. Daar
naast vinden we nog wel enkele gal
licismen zoals onderlijnen voor onder
strepen of een wetsvoorstel neerleg
gen in plaats van indienen (blz. 101). 

Een reeks interessante bijlagen be
sluiten het boek, o.m. in het kader 
van de Vlaamse-Waalse samenwer
king, die schrijver voorstaat, een bij
drage van Ch. Becquet, naast stand
punten van verscheidene Vlaamse 
verenigingen. 

Een biezondere aantrekkelijkheid 
van het werk zijn de veelvuldige 
aanhalingen uit Pascal, die moeten 
bewijzen en inderdaad ook bewijzen 
dat onze huidige eerste-minister zich 
als Pascallezer voordoet uit poze of
wel dat hij Pascal niet begrijpt. 

Een slotbemerking nog. Tot nog 
toe was Dr. Van Haegendoren terug-> 
houdend wat zijn persoonlijke stand
punten in de Vlaamse strijd betreft) 
omdat hij voorzitter was van de 
Stichting Lod. de Raet, die Vlamin
gen van all«e politieke en ideologische, 
richtingen omvat. 

Dat hij thans zo vrijuit schrijft, 
schijnt voor ons een bewijs dat zijn 
stellingen gemeengoed geworden zijn 
in de Stichting, wat weer bewijst 
welke grote weg de Vlaamse Bewe
ging de jongste jaren afgelegd heeft. 
Hierin ook heeft de schrijver trou
wens enorme verdiensten. 

Zijn werk « Vlaamse Beweging « 
Verweer en aanval» ligt overigens in 
dezelfde lijn. Dit boek helpt de 
Vlaamse Beweging verder vooruit. 

Wtm Jorissen. 

OP ZOEK NAAR EEN VADERLAND 
Aan deze titel dachten we toen we het werk lazen van Charles Be
cquet : « Ethnie frangaise d'Europe» (in «Nouvelles Editions LatineS)))\ 
Charles Becquet is licentiaat in de wiskunde en inspekteur in het tech
nisch onderwijs. Hij is ook voorzitter van de Fondatlon Plisnier. Wal-
lingant sinds zijn jeugd, werkte hij mee aan de federalistische grondwet 
in de kommissie Couvreur-Schreurs (1952). Reeds toen was het woord 
« ethnie » zijn stokpaardje. Hij heeft er thans een werk over geschreven. 

Het is een werk zoals er voor de 
oorlog heel wat in Vlaanderen ver
schenen. De Walen zijn op dat ge
bied een generatie ten achter. Het 
begrip natie wordt grondig onder
zocht en afgelijnd met betrekking 
tot de andere verwante begrippen zo
als volk. Bij dit onderzoek valt het 
op dat de schrijver zich hoofdzakelijk 
beperkt tot de studies van Franse 
auteurs, al vindt hij de beste bepa
ling bij de Italiaanse jurist Mancini 
in zijn werk « Delia nazionalita come 
fondamento del diritto delle genti 
(Turino 1851) ». 

Het werk doet soms naïef aan. Zo 
waar de schrijver het heeft over de 
niéuwe uitbreiding van het Frans in 
de wereld en daarbij uitpakt met een 
20-tal Afrikaanse staten, waarvan de 
voertaal in de UNO Frans is. Net als
of die kleine staatjes, met Frankrijk 
nog daarbij, ook maar kurmen opwe
gen tegen de Verenigde Staten alleen. 
En alsof het Frans als internationale 
taal, ondanks alle inspanningen, niet 
van jaar tot jaar sterk achteruitloopt 

ten voordele van het Engels hoofdza
kelijk, maar ook van het Russisch en 
het Spaans op alle terreinen van de 
menselijke bedrijvigheid waarbij de 
taal een rol speelt. 

Argeloos doet het werk ook aan 
waar de geschiedenis van Frankrijk 
in vogelvlucht behandeld wordt en 
zovele Franse koningen aangehaald 
worden die de grote kulturele zending 
van Gallië vergaten voor bijkomende 
politieke vraagstukken. 

De schrijver doet een poging om 
objektief te zijn tegenover Vlaande
ren. Hij slaagt er niet helemaal in. 
Welke Waal wel ? Zo over de Voer
streek, waar ons imperialisme verwe
ten wordt omdat we ons bloedeigen 
volk van het Luiks kolonialistisch juk 
bevrijd hebben. Hoewel hij de grootst 
mogelijke samenwerking met Frank
rijk voorstaat, is hij wantrouwend 
tegenover de Vlaamse samenwerking 
met Nederland. Hfj vindt er volgende 
polemisch aardige zin op « Evidem-
ment, si Ie rapprochement entre Fla-
mands et Hollandais s'accentue, les 

Wallons reprendront leur totale 11-* 
berté. La Belgique aura vécu : née d' 
une volonté wallone, morte par un 
atoandon f lamand», (blz. 142). 

Voor wie de mentaliteit van voor-i 
aanstaande Walen wil kennen is heï 
goed dit boek, dat alleszins veel werk 
gevraagd heeft, door te nemen. 

Het woord « ethnie », dat dank zl} 
de inspanningen van de schrijver in 
het Franse taalgebied aan het door-i 
dringen is als een juister woord in 
sommige gevallen voor « nationaüté », 
wordt als volgt bepaald : 

«L'ethnie comprend les commu-
nautés humaines, peuples et nations, 
différentes par la citoyenneté, la re
ligion, mals unies par la même cul
ture, par la même psychologie resul
tant de la pratique de la même lan-
gue >. Zo beschouwt Charles Becquet 
de Bretoenen en de Elzassers als be
horend tot de ethnie frangaise en zo 
hadden de Vlamingen daar ook kun
nen toe behoren zo er de Vlaamse 
Beweging niet was geweest. Op die 
wijze wordt natuurlijk alle Frans im
perialisme als volkomen normaal be
schouwd. Maar Frankrijk is syno
niem van kulturele zending, volgens 
de schrijver Zou de heer Becquet ook 
geen nieuwe bepaling voor imperialis
me zoeken' Of een bepaling, die ver
andert als Frankrijk er mee gemoeid 
is? 

Wim Jonssen 
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PERSSmGBl 

NIEUWE 

ALEXANDRIJNTJES 

Overzicht van drie stille weken, 
n a a r België laat rijn persspiege-
lende zonen niet in de steek. 
Want in België wordt er rond de 
ffi: juli, het feest aller Belgen (die 
maam waardig) steeds duchtig 
gebakkeleid in de pers over die 
ïigenschap van Belg . zijn die 
•ormaal ieder har t van edele fier
heid zou moeten doen beven. In 
«leze komkommertijd waren de 
tedakties ook dankbaar om de 
#iskussie die men kon uitvechten: 
f a a t de Vlaamse CVP nu kongres-
•eren of louter wat studeren? Wij 
«lenken : wat Vlaams paraderen. 
Veertien dagen voor de gemeente
verkiezingen moesten er nog eens 
«rge!oze zielen zijn die het gelo
ven. 

Ons aller Prins der Prinsen 
Alexander de Kleine reed zich 
weer eens in het nieuws, ditmaal 
•nder de rubriek « botsende 
jeugd »; dus deze keer niet in de 
knnstrubriek bij Delvaux of in de 
rubriek sex-appea] bij Maisin. 

te NIEUWE GIDS 
Is blij. Omdat het meent da t 

Ae m a n in de s traat zich niets 
aan t rek t van de Waals-V.aamse 
verhoudingen. 

« Soms zou men, te midden van 
Jelle politieke twisten, denken dat 
liet einde van de wereld nabij is. 
Het volstaat ecliter de s t raat op 
jte lopen om in te zien dat de ge
wone man door de drukte geens-
Eins wordt beroerd. Luik zou, in
dien men de Wallingantische kran
ten mocht geloven, totaal door 
h e t land zijn uitgestoten en stief
moederlijk worden behandeld. 
Maar de inwijding van een be
langrijk stuk weg herinnert er 
Ban dat het departement van 
openbare werken rustig voort-
werkt. Indien men sommige kran
ten mocht geloven dan zouden 
alle Vlamingen maar op een sein 
wachten om een soort « Brugse 
Met ten » te ontketenen. Maar 
als de TV op onderzoek uitgaat 
blijkt dat niet eens de helft van 

^de Vlaamse wandelaars weet wat 
op 11 juli wordt herdacht, enz. » 

Het is maar droevig als een opi-
nievormend blad, officieel orgaan 
van de CVP zich verheugt dat de 
Vlamingen zo weinig Vlaams ge
voel hebben. 

Dat wisten we trouwens al lang. 
We kennen zelfs de hoofdschuidi-
re. 

De partij die sinds 1830 de rui
tte meerderheid van het Vlaamse 
Vo'k vertegenwoordigt. Goed ge
raden? 

LA CITE 
Is even blij, dit Waalse ACV-

blad dat niet de centen van de 
Vlaamse ACV-ers wordt rechtge-
houden. Het haspelt weer eens al
les door elkaar en is verheugd om 
die Vlaamse centen vermoedelijk 
maar ook omdat er zo weinig leeu
wenvlaggen hingen op 11 juli 

« Wij hebben het reeds gezegd 
da t de Vlaamse CVP zich zwaar 
vergist wanneer zij meent haar 
positite te redden door steeds nieu
we toegevingen aan de Volksunie. 
Het is niet door de taalstrijd op 
de spits te drijven dat zij stem
men zal winnen. De Vlaamse mas

sa heeft geen belangftelllng voor 
de taalstrijd, het zijn vooral in-
tei'lectiie'e groepjes die er zich 
voor interesseren. 

Onlangs nog, heeft de TV m 
het Vlaams gebied, personen op 
goed val 't uit op s t raat onder
vraagd over de betekenis van 11 
juli en 21 juli. Zij wisten zeer goed 
dat 21 juli de nationa'e feestdag 
is (zonder daarvoor te weten 
waarom het zo ;S,-maar dat is een 
andere geschiedenis). Maar de 
hell't van de ondervraagde perso
nen wist hoegenaamd met wat 11 
juli is. Een korte tocht in de stra
ten onzer steden, op 11 juli, moest 
de meest partijdige waarnemer er 
wel van overtuigen dat de campa
gne voor de Vlaamse vlaggen op 
die datum een klinkende misluk
king was Zelfs Vlaamse dagbladen 
nemen het aan. De man in de 
s t raat in Vlaanderen interesseert 
zich meer voor de winnaar van de 
Ronde van Frankrijk dan voor het 
federalisme. 

En wij voelen ons geneigd te 
zeggen : des te beter. 

Dat de CVP op haar hoede we-
ze. Die brave lieden zijn gehecht 
aan de eenheid van het land. De 
socialisten zul en van dat gevoel 
grondig gebruik maken. » 

Wij zeggen ; dat is juist. Maar 
het omgekeerde is nog meer waar. 
Bewijs : 11 juli in Berlaar 40 leeu
wenvlaggen (-1- velen die nog niet 
durfden). 

21 ju ' i ; 8 driekleuren en massas 
die het niets zegt. Niets nieuws 
trouwens. 2.000 oproermakers heb
ben in 1830 België gemaakt. De 
Vlaamse massa bleef onverschil
lig. 

De Vlaamse 

Camping 

van de 

Westkust 

CAMPING 
VIKING 
KOKStjDE 

Strandlaan 41 

Telefoon : 058/22328 

STEEDS ^OT UW DIENST 

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

LA LIBRE u m m 
Bespeelt dezelfde snaar. Gevaai-

lijke snaar. Men speè t best Bel
gië niet uit tegen Vlaanderen. 
Zeker niet als voonvendsel om de 
Vlaamse eisen af te wimpelen. 
Men heeft die taktiek nog gepro
beerd van 1919 tot 1929. Men 
dwong de mensen te kiezen. Ze 
hebben het eens zeer duidelijk ge
daan. De Bormsverkiezing in 1928. 
Het ontwaken voor Libres en tut t i 
quanti was toen even pijnlijk al? 
het zal zijn na de volgende ver
kiezing. 

« Het is juist dat de grote meer
derheid van de Belgen aan de na
tionale eenheid, aan onze grond
wettelijke vrijheden gehecht blij
ven, aan die wederzijdse ver
draagzaamheid die de harmonieu-
se samenleving van Walen, Brus
selaars en Vlamingen mogelijk 
maakt. De federalistische sarcas
men van de Mouvement Populai
re Wallon of van de Volksunie 
vinden slechts gehoor bij enkele 
schreeuwers en enkele menners 
die meestal slechts zichzelf verte
genwoordigen. In dit opzicht Is 
het verheugend vast te stellen dat 
Vlaamse bladen met geestdrift het 
nationaal feest vieren, zoals Het 
Laatste Nieuws of de koppeling 
van Vlaamse en Waalse steden 
voorstellen zoals Het Belang van 
Limburg. Ter gelegenheid van 21 
Juli heeft De Standaard alch ech
ter veipUcht gesien aan romanti. 

sche woordkramerlj te doen om 
met bitterheid aan te stippen dat 
« het officiële België het natio
naal feest viert » maar da t het 
Vlaamse land weinig redenen had 
om met geestdrift terug te blikken 
op de stichting van een staat «die 
zich gedurende een eeuw en lan
ger toelegde op de verfransing van 
onze provincies ». 

LA METROPOLE 
Jammert echter omdat zo wei

nig volksvertegenwoordigers en 
senatoren op 21 juli mee gingen 
daveren van vaderlandse geest
drift. 

Wedden dat er meer op de 11 
julivieringen waren? Dat is in 
Vlaanderen elektoraal terug inte
ressanter. 

« Zo is het dat op het Te Deum 
voor de Nationa'e Feestdag te 
Brussel, indien de ministers rede
lijk vertegenwoordigd waren, de 
parlementsleden door hun afwe
zigheid uitblonken. Al met al een 
dozijn van de vierhonderd Kamer
leden die onze beide Kamers tel
len. 

De verlofdagen zijn zeker hei
lig voor de Belgen. Maar dat geldt 
slechts voor de eenvoudige parti
culier die slechts over twee of drie 
weken beschikt en dikwijls ge
dwongen is de maand juli te ne
men, maar dat geldt niet voor de 
pariements eden die zi,;n royaal 3, 
4 of 5 weken verlof veroorloven 
en dus gemakkelijk enkele dagen 
in de maand juli mogen opoffe
ren. Maar gaat het « die heren » 
vertellen dat een publ'eke last 
niet alleen met voordelen, maar 
eveneens met enkele verplichtin
gen gepaard gaat. Namelijk, aan
wezig te zijn op de ene of andere 
nationale betoging die hen opeist. 
En men verwondert zich dat het 
publiek meer en meer van zijn 
afkeer laat büjken niet alleen wat 
een instelling betreft, maar tegen
over hen die beweren ze te verte
genwoordigen. » 

De vis begint aan de kop te 
rotten. 

Le Peuple 
Ziet nog andere vege tekens. In 

Lourdes weigerde een groep 
Vlaamse bedevaarders op te stap
pen achter een p!akkaat « Belgi-
que ». 

« Een verontwaardigde dame 
vi-oeg aan deze bedevaarders : 
Enfin, ge zijt toch Belgen. Ze 
kreeg als antwoord : Neen we zijn 
Vlamingen. Wij geloven dat men 
he t belang van zulke incidenten 
niet moet overdrijven, nog min
der ze beschouwen als een soort 
heiligschennissen. Wi] stellen en
kel vast dat zulke slechte voor
beelden gewoonlijk gegeven wor
den door katolieken. » 

Inderdaad, we kennen weinig 
Peuple - lezers die naar Lourdes 
gaan. 

Wij hebben dit verschijnsel veel-
\Tildig vastgesteld i steeds meer 
Vlamingen doen zich als dusdanig 
in het buitenland kennen. 

OE GAZET 
Herman Todts in de Vrije Tri

bune knoopt aan wat hij noemt 
dit i( apartheidsgevoel » politieke 
beschouwingen. 

« Want ai denkt de overgrote 
meerderheid van het iand nog 
unitair en zoekt ze oplossingen in 
het kader van dit unitaire, toch 
heeft het apartheidsgevoel in be
tekenis toegenomen. En wat meer 
is : bij een grote meerderheid, 
respektievelijk bij Walen en Vla
mingen, is dit apartheidsgevoel 
aanwezig. 

Men kan het er over eens zijn: 
het politiek denken is een deugd; 
zij wordt door te weinigen beoe
fend. Maar het Waals en Vlaams 
gevoel zijn onderwijl een werke
lijkheid. En om een groot woord 
te gebruiken da t elders wel meer 
wordt aangewend : het zou van 
• e n misdadige halsstarrigheid ge-
tulgen met dit gevoel »een reke
n ing te houden. Een a*erderheld 

mag de duimen niet leggen voor 
een even ambitieuze als bange 
minderheid. De septembervergade-
r ing van de Vlaamse CVP-vleugel 
kan dus ook doorgaan als een 
waarschuwing. Een ernstige waar
schuwing, want er is geen weg te
rug. » 

De CVP weet st i laan hoe ' aa t 
het is, vandaar laattijdige « stu
diedagen )). 

'tWtidfML 
Legt de vinger op de wonde als 

het de poging van de Vlaamse 
CVP om in september Vlaamse 
parade te houden, onmiddellijk 
vastknoopt aan de diepe malai
se die bij de Vlaamsgezinden 
heerst in de CVP. 

« Bourgeois en Coppieters! De 
eerste Cevepe-sekretarls van he t 
arrondissement Brussel, de ande
re ex-weerstander en gewezen lei
der van de scoutsbeweging. Twee 
rechtschapen mensen die van hui
ze uit tot het traditioneel katoli-
cisme behoren en die niemand 
persé kan voorbestemd achten om 
de Cevepe een « Vaarwel dan » 
toe te roepen. Beiden hebben het 
geloof in de Vlaamse mogelijkhe
den van de unitaire Cevepe verlo
ren en men mag aannemen dat 
zij bereid zijn in die politieke ge
loofsafval te kiezen of zelfs geko
zen te worden. De teleurstelling 
van deze beiden, mensen van for
maa t en van karakter, zijn geen 
individuele verschijnselen. Men 
moet ze vermenigvuldigen, met 
tienduizenden, met honderddui
zenden misschien! 

Hoeft het dan iemand te ver
wonderen dat flarden van die ma
laise groeiend in het traditioneel 
Cevepe-kiezerskoips, en met een 
vervaldag van twee verkiezingen 
In het verschiet, uiteindelijk ook 
voor de Cevepebonzen zichtbaar 
zijn geworden? Het resultaat van 
die late terugkeer van het politie
ke gezichtsvermogen is het apar t 
kongres van de Vlaamse Cevepe 
en de belofte op beterschap. » 

HET LAATSTE 
NIEUWS 

een afzonderlijk congres zal hou
den — laat s t aan een afzonder
lijke parti j oprichten — blijven 
sommige Vlaamse CVP-ers aanstu
ren op een federalistische hervor
ming van de parti j om he t gras te 
snijden onder de voeten van de 
Volksunie. Zij menen blijkbaar 
da t de eenheid na de verkiezingen 
op grond van godsdienstige ver
zuchtingen en belangen zonder 
moeite zal kunnen hersteld wor
den. Dergelijke houding kan wel. 
licht de schade bij de verkiezin
gen enigszins beperken, maa r de 
h. De Saeger en de Vlaamse CVP-
groep zullen nooit hard genoeg 
kunnen lopen om de Volksunie in 
te halen. » 

Het Volk 
Ons aller geliefde Sander van 

Saksen - Coburg heeft weer van 
zich doen spreken. Zo als men 
weet heeft zijn hoogheid geen 
examen afgelegd in juli. I n voor
bereiding van zijn septemberpo-
ging heeft hi j zijn zinnen wat ver
zet met zijn sportwagenlje en een 
botsing met een meisje veroor
zaakt. Aan de rijkswacht ver
klaarde hij « Ge hebt niet he t 
recht mij te ondervragen t». Het 
Volk merkt op : 

« Overigens, de rijkswacht t r ad 
hier op «in geval van heterdaad», 
d.d. op de plaats van he t ongevai 
en onmiddellijk n a he t feit, ter
wijl de betrokkenen zich nog ter 
plaatse bevinden. In dat geval kan 
de prins, ook wanneer hl] volko
men onschuldig is. zeker niet wei
geren een toelichtende verklaring 
af te leggen. Dat is niet enkel zijn 
wettelijke plicht, het zou ook ge
boden zijn door de eerbied voor '3 
lands wetten — waarin een prina 
he t voorbeeld zou moeten g§ven 
— en door de elementaire welvoe
g l i jkhe id tegenover de andere 
niet - prinselijke personen die in 
het ongeval betrokken zijn. 

De prins heeft de verontschul
diging van zijn jeugd, maar hij is 
geen kind meer. Er zijn dingen 
die hij toch al zou moeten we
ten. » 

Zacht gezegd. Als zijne hoogheid 
volgend jaar in Amerika gaa t 
« studeren », zal het een hele op
luchting zijn voor de Belgische 
meisjes. 

Bezweert in naam van het hei
lig unitarisme de duivels van de 
Volksunie toch niet na le iopen. 

« Terwijl de socialistische par
tijleiding de regering onvoorwaar
delijk blijft steunen en de Waal
se MPW-opstandelingen aan de 
zelfkant van de partij gedrongen 
worden, neemt de tweedracht in 
de CVP echter onrustwekkende 
afmetingen aan. 

Hoewel de partijleiding zelf ont
kend heeft dat de Vlaamse CVP 

Voor al 
uw wijnen en Ukeuren ; 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M E C H f i L E N 
Telefoon : (Olö) 14900 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 tot 11.50 : Protestantse Kerk
dienst — 14.30 : Internationaal 
landbouwmagazine. Bijdragen ui t : 
België ; Denemarken ; Finland — 
15.00 : Tekenfilms voor jong en 
oud : De Plintstones — 15.25 tot 
18.45 : Afwisselend : Boeien : 
Rechtstreekse reportage van de 
Europese kampioenschappen gehou
den te Amsterdam en Zwemmen : 
Rechtstreekse reportage van de 
Belgische kampioenschappen gehou
den te Wetteren — Omstreeks 
17.40 : Klein, klein, kleutertje — 
19.00 : Pouchok en Droujok : teken
film — 1910 : Ivanhoe — 19.35 : 
Rocky : een suite van tekenfilms 
— 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : 
Speelfilm : De mooie leugenaarster, 
met Romy Schneider, Jean-Claude 
Pascal en Josef Meinrad — 21.50 : 
Sportweekend : sportaktualltelten 
In woord en beeld — 22.20 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
19.30 : Tienerklanken, 'n programma 
v.d. jongeren — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 • De 
spookbrigade : TV-feulUeton, 3e afl. 
De bijziende brandkastkraker — 
21.15 : Document 64 : korte docu
mentaire rubrieken — 21.55 : Zoek
licht op de kulturele aktualiteit —. 
22.15 : Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
19.30 : Ivanhoe : TV-feulUeton voor 
de ieugd (9e afl.) — 20.00 : TV-
nicuws — 20.25 : Penelope : de 
uitzending voor de vrouw - Praatje 
met de zenuwarts. - Koken. - Tips 
— 20.55 : Speelfilm : De grote 
oorlog (La grande guerra), drama
tische film van Mario MonlcelU met 
Vlttorio Gassman, Alberto Sordl en 
Silvana Mangano (Italiaanse versie 
met tweetalige onderschriften) —; 
22.55 ; Tweede nieuwsuitzending, 

WOENSDAG 
19.00 : Klein, klein, kleutertje — 
19.20 : Televisum : Jei«dtelevisla 
met Bob Davidse : - Magazine -
Plc-nlc - Variété — ÜTiBS ; De 

Weerman — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : ' t Is maar een woord : quiz-
programma — 21.00 : Vlaamse 
Kermis : ontspanningsprogramma, 
Plc-plc - Variété — 19.55 : De 
wijk ( Luchtbal x te Antwerpen — 
21.45 : Openbaar kunstbezit : < Fa
milieportret » van Cornells de Vos 
(1584-1651) — 21.55 : Ten huize 
van Marnlx Gij sen. Op bezoek ; 
Hubert Van Herreweghen — 22.45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
19.30 : Tijd voor U : Poppenkast 
Pats stelt voor : Lamblk en de 
Chinese draak (4e episode) — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Teken
films voor jong en oud ; De Plint
stones "*. toekomstverhalen u i t het 
steentljdperk. 42e afl : Teenager
idool — 20.50 : Speelfilm : H'et 
buurmeisje : komedie van Richard 
Sale met Dan Dalley, June Haver en 
Dennis Day. (Kngelse versie met 
tweetalige onderschriften) — 22,20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
19.30 : AH en de kameel : De bom, 
5e afl. — 19.45 : De avonturen van 
Popeye, tekenfilm — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Echo — 20.55 : TV-recht-
bank : De zaak Van der Heuvel -
(programma van de Nederlandse 
televisie - VARA) — 22.50 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

ZATERDAG 
11.00 tot 11.40 : Plechtige Hoogmis 
van O.-L.-Vrouw-Hemelvaart — 17.00 
tot 18.00 : Europees Folklorefestlval. 
Reportage van het festival dat te 
Neustadt werd gehouden — 19.00 : 
Tijd voor U ; Paardesport — 19.30 : 
Benedictijnen onder Berbers. Ont
moeting tussen Christendom en 
Islam In het klooster Toumllline in 
Marokko — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : De vader van de bruid : 
Vaders pak. TV-feuiUeton (Ile afl.) 
— 20.50 : Danny Kaye Show (V) : 
een showprogramma met Danny 
Kaye, Carol Lawrence, Joe en Eddie, 
Don Knotts en het Orkest Paul 
Weston — 21.40 : Verkeerd verbon
den : politiefilm — 22.40 : Tweede 
nieuwsuitzending. 
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ANTWERPEN 

DEÜRNE 
Vlaamse Ziekenkas. 

Vanaf 1 augustus is er te Deur-
ne een plaatselijk bureel van de 
« Vlaamse Ziekenkas » geopend. 

Het sekretarlaat is gevestigd bij 
Van Dijck M., Jozef Nellenslei 12, 
D e u m e (N). 

Er zal een zitdag gehouden wor
den in het lokaal « Plaza », elke 
donderdagavond van 20 uur tot 
21 uur 30. 

Propaganda. 
Ja ren lang hebben we gewerkt 

om de afdeling uit te bouwen. Nu 
Is het ogenblik gekomen dat we 
kunnen zien wat de resultaten zijn 
van al he t werk dat door u ge
presteerd werd. Wij vragen van u 
een uiterste kracht inspanning t i j -
dens de maand september. De in
woners van Deurne dienen te ho
ren en te zien dat de Volksunie 
deel neemt aan de gemeentever
kiezing. Alle voorbereidingen zijn 
getroffen. 

Nu is de daad aan u! 

Gemeenteverkiezing. 
De Volksunie zal te Deurne op

komen met een volledige lijst. 
Tijdens de maand augustus zul

len onze propagandisten rondgaan 
met de peterslijsten. Deze dienen 
volledig in orde te zijn voor eüide 
augustus. 

LIER 
Na een week zwoegen van de 

Lierse jongens, die toonden dat ze 
ook op wat anders dan straatste
nen kunnen schilderen, kwam he t 
nieuwe bestendige se iae tar iaa t van 
de afdeling klaar. 

Gelegen op een van de drukste 
punten van de stad had het a l 
onmiddellijk veel bekijks van tal
rijke voorbijgangers, niet in het 
minst van bepaalde CVP-persona-
liteiten, waarvan de belangstelling 
echter niet aan de entoesiaste kan t 
wajs. Op 11 juli werd het sekreta
r laa t plechtig geopend door alge
meen sekretaris Wim Jorissen, on
der wiens leiding de schuimwijn 
alle eer werd aangedaan. Het werd 
een onafgebroken begankenis van 
geestdriftige nationalisten, van de 
strijders van het eerste uur a's 
Remi Maes tot de piepjonge na
tionalisten onder leiding van 
Plurk 

Ondertussen wordt het andere 
werk niet vergeten. Door de on
vermoeibare propagandisten wer
den bijna 6000 eksemplaren van 
de brochure « Wat is en wat wU 
de Volksunie » gebust als voorbe
reiding op de gemeenteverkiezin-
gen. 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Scbrijf am kostelotc 
brocbars, docamentatie 
en UJstcD naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s , 11. D e t n f e ; 
of a a a r : 
P o s t b u » . S81. A n t w e r p e n ; 
af n a a r 
P o s t b n a 149. G e n t : 
ef a a a r : 

P o s t b o a til B r u s s e l L 
H e t r r o o t c r n s t l c o o r -
s p r o n k e l t j h V l a a m s H D -
w e l l j k s w e r k v a n v e r t r a o -
w e n «D « r c l s l a c e o voor 
t e d e r e e o ' 

De eniKc B e r o e p s I n s t e J -
l l n s Toor d u w e l l j k s b e -
m l d d e l l n e v a n gans o n e e 
N e d e r l a n d s « p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
O a r a l i j k » v e r s c b l l l e n d e 
T e r l e r t a c e n 

S t i p t e e c b e t m h a a d t n g . 

LIEE (KANTON) 
Er worden autobussen Ingelegd 

naa r de IJzerbedevaart, met uit
s tap naa r zee in de najniddag. 

Prijs : 130 F. Inschrijven : VU-
Bekretariaat, Kolveniersvest 60, 
Lier; café « De Hoorn », Koning 
Albertstraat; Lievin De Preter, 
Liersesteenweg 52, Itegem; Walter 
Luyten, Legrellestraat 32, Berlaar. 

KALMTHOUT 
IJverbedevaart 1964 

Naar Diksmuide woidt zoals ver
leden jaar een autobus inge
legd. 

Men kan hiervoor inschrijven in 
he t « Vlaams Huls », Dorpstraat 
te KaJmthout. 

Verdere inlichtingen, uui' van 
vertrek en mogelijk uur van aan
komst worden aan de inschrijvers 
ten gepaste tijde medegedeeld. 

Inschrijvingsprijs : 125 P . 

Over te nemen tegen elk 
aanneembaar bod : char-
cuterle, zuivel en voedlngs-
speciallteiten op grote 
baan van Antwerpse ag
glomeratie. Hoogste kre-
dietmogelijkheden worden 
verleend. Tel : (03) 375438 

KESSEL 

Tientallen leeuwenvlaggen — 
vooral bij de Volksunieleden — 
gaven deze kleine Kempische ge
meente een feestelijk uitzicht on
danks de aanhoudende regen. Die 
regen was ook de oorzaak dat de 
optocht met wat minder volk dan 
vorig jaar moest doorgaan. De 
fanfare van de oudstrijders, ver
sterkt met « Sussen » uit Berlaar 
en Hooikt, blies er de opgewekte 
stemming in achter het spandoek 
« Grondwetsherziening voor Vlaan
deren », Het waren vooral de na
tionalisten van Kessei die mee op
stapten buiten de jeugdverenigin
gen. Het voltallige bestuur van 
de afdeling werd mede omringd 
door arr. bestuursleden w i m Jo
rissen, E. Bouwens. M. Alaers en 
Walter Luyten. 

In feestzaal « Alcazar » ging dan 
een stijlvolle Gudensporenviering 
door met als feestredenaar Hen
drik De Saeger (federalistisch te
genspeler van zijn antl-fed€rali.<!-
tische broer). W B - voorzitter 
Verreydt zorgde voor de bindtek-
sten tussen de verzoi^de omlijs
ting van catiiro, jongens en meis
jes, en van het mannenkoor van 
Beerzel « De purperen hei ». . 

KONTICH 
IJzerbedevaart. 

In samenwerking met het plaat
selijk verbond VOS wordt een au
tocar Ingelegd op zondag 23 a/u-
gustus n a a r Diksmuide. 

Inschrijvingen tot 15 augustus 
In het lokaal « Alcazaj- », Mechel-
sesteenweg 22 te Kontich. 

Prijs per deelnemer 100 P, toe-
gangskenteken tot de bedevaart
weide inbegrepen. 

Vertrek aan de kerk, gemeente
plein te 6 uur 30. Hier verzamelen 
ook de deelnemers met privaat-
wagens om gezamenlijk te ver
trekken 

Na de plechtigheden (bij goed 
weder) wordt een uitstap voorzien 
naa r Blankenberge. I n geval van 
slecht weder gaat de terugtocht 
over de Vlaamse Ardennen. Terug 
te Kontich rond 22 uur. 

Aan al de Vlamingen wordt ge
vraagd, hun huizen te versieren 
met de leeuwenvlag op zondag 23 
augustus. 

MERKSEM 
IJzerbedevaart. 

Door de zorgen van de Vlaamse 
Kring Groeninghe is een autocar 
ingelegd voor de reis naar Diks
muide. 

De prijs voor de reis is 120 P. 
Men kan inschrijven in lokaal 

« Tyl », Bredabaan 298 en in «De 
Bloeiende Brem », Bredabaan 845. 
Per telefoon kan men het regelen 
op nummer 45.57.77. 
Ik heb een hobby! 

Vanwege de Vlaamse Kring 
Groeninghe verzoekt men ons een 
beroep te doen voor de jaarlijkse 
tentoonstelling tijdens de Kermis-
dagen, onder het motto « Ik heb 
een hobby! ». Diegenen die zich 
met een of ander bezig houden, 
krijgen hier de gelegenheid de 

producten van h u n artistieke 
vaardigheid of van hun verzamel-
kunst aan de buitenwereld te to
nen. Deze tentoonstelling mocht 
zich verleden jaar in een buiten
gewoon sukses met een enorme 
toeloop verheugen. 

De geïnterreseerden kunnen te
lefoneren aan nummer 45.86.50, of 
h u n adres opgeven in « Tyl »; dan 
komen de promoters van deze ten . 
toonstelling aan huis. 

MORTSEL 
Financiële mobilisatie. 

Dë afdeling houdt er aan h a a r 
propagandisten te bedanken voor 
he t prachtige werk dat ze de 
laatste weken geleverd hebben. In
derdaad gaat de verkoop van 
steunkaarten, ter spijziging 'fan 
onze propagandakas voor de ver
kiezingen, vlot van de hand. Maar 
we hebben nog veel geld nodig. 
Daarom doen we beroep op alle 
Mortselse nationalisten om aan 
onze financiële mobilisatie daad
werkelijk mee te werken. Wie 
s teunkaar ten wil verkopen, kan 
deze verkrijgen op ons sekreta
r laa t Deurnestraat 70. Wie een 
storting wenst te doen, doet dit op 
per n r 242481 van Kredietbank 
Mortsel, op rek. nr 143-06331 van 
Volksunie afdeling Mortsel, met 
de vermelding «Verkiezingsfonds». 
vu-l i jst . 

Het pamflet dat we over de gan
se gemeente verspreid hebben en 
waarmee we de kiesstrijd open-
den, heeft reeds vele gunstige re-
akties voor gevolg gehad. Deze re-
akties maakten ons duidelijk da t 
Ward Rolus wel degelijk de idea
le lijstaanvoerder is. Met hem zen
den we in oktober nog enkele na
tionalisten naa r het gemeente
huis. De CVP, die hier hopeloos 
verdeeld is, ziet met schrik hoe 
simpatiek de bevolking s taa t te
genover de Volksunie. 

LIMBURG 

LIMBURG 
Tijdens de verlofperiode hebben 

de algemene secretaris Wim Jo
rissen samen met Clem Oolemont 
een reeks bezoeken en kontakten 
genomen in de provincie Limburg. 

Verlof: BLANKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse gezelligheid 

BRABANT 

ERPS-KWERPS - KORTENBERG 
Speciale bussen worden ingelegd 

op 23 aug. naar de IJzerbedevaart. 
Vertrek rond 6 uur 50. Prijs 120 
F. 

Ins-chrijvinjen en nadere inlich
tingen bij : 

De Koninck Georges, De Mero-
destraat 15, Everberg; Parijs Jan , 
Leuvensesteenweg 199, Kortenberg; 
De Winter Albert, Sint Michiel-
s t raa t 6, Vel tem; Claes Jan , En-
gerstraat 147, Erps-Kwerps; De 
Blauwe Alex, Nieuwstraat 12, 
idem; vinck Jef, MecheJsesteen-
weg 67, idem, tel. 59.60.24. 

JETTE 

Op 25 juli werd het huwelijk 
ingezegend van de Heer Herman 
Goossens, oud - voorzitter afd. 
Jet te, met mej. Paula Verheir-
straeten. 

De Volksunie kanton Molenbeek 
biedt het jonge paar haa r beste 
gelukwensen 

PrOT. kaderdas Limburg. 
I n het vooruitzicht van de in
zet van de verkiezingskampag-
ne wordt een algemene ka-
derdag gehouden op zaterdag 
29 augustus a.s. te 19 uur In 
he t hotel Warson te Hasselt. 
De algemene secretaris en or
ganisatieleider Wim Jorissen 
en Rudi Van der Paal zullen 
de vergadering bijwonen. 

Ook V Kunt inel buwen, 
treedt toe tot bet cespeclall-
•eerd bawelijkswerfc met Ula-
ten, «chr PabUcltelt /Irdaeo 

Pierre, afd- H . Amiterdanutr-
S5. Ooetende 

BILZEN 
De prov. voorzitter Drs. Degrae-

ve heeft in gezelschap van de prov, 
secr. Clem Colemont een onder
houd gehad met enkele personen 
uit Bilzen. Hierc^ kwam de ge
meenteraadsverkiezing ter sprake, 

EIGENBILZEN 
Onze plaatselijke secretaris Bert* 

Collas t rad in het huwelijk met 
mej . Maria Meisters. De Volksunie 
wenst hen goede vaar t en nog vele 
Vlaamse aktiviteiten, 

HASSELT 
Dank zij de goede leiding van de 

voorzittter Renaa t Vanheusden 
kwamen ons tijdens de voorbije 
week weer een reeks nieuwe leden 
binnen. Ook werden kontakten ge
legd voor de gemeenteraadsverkie
zingen. 

HERK DE STAD 
Zoals ieder Jaar richt Vrienden

band Herk de Stad een autobus 
in naa r de IJzerbedevaart op zon
dag 23 augustus a.s. We doen een 
oproep tot talrijke deelname. 

Men kan inschrijven tot woens
dag 19-8 bij een der volgende be-
stutirsleden : 

Lutgart Droogmans, stwg op St. 
Truiden, Herk de S tad ; Maurice 
Guffens, Singellaan, Halen; J a n 
Kempeneers, Stat ionsstraat 25, 
Halen; Albert Oolemont, Goeslare, 
Ltunmen; Theo Rodiers, Schal-
broek, Lummen; Pilip Verhemel-
donck. Lindestraat, Loksbergen; 
Prans Werckx, Holrakkersstraat, 
Kermt ; Urbaan De Bruyn, Grote 
Baan 287, Kuringen; Juu l CSaas, 
Tuinwijk 10, Zelem. 

De algemene leiding is in han
den van Prans Werckx te Kermt, 
(tel. 224.84) waar alle verder bi-
zonderheden kunnen bekomen 
worden. De ingeschrevenen kri j
gen tijdig de nodige inlichtingen 
over vertrek en reisregellng. 

Prijs per deelnemer : 130 P. 

NIEUWERKERKEN 
Het afdelingsbestuur Nieuwer

kerken heeft tijdens de voorbije 
week de laatste achterstallige lid-
maatschapsaarten hernieuwd. 

MAASEIK 
Afdeling Maaseik stuurde weer 

een reeks nieuwe abonnementen 
binnen. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Kaderdag. 

Al onze kaderleden en propa
gandisten noteren thans reeds 
een uiterst belangrijke datum : 
zaterdag 29 augustus. 

Op die dag zal te 14 uur 30 in 
« De Vriendschap » te Aalst een 
zeer belangrijke kaderdag worden 
gehouden, met referaten en 
spreekbeurten over verschillende 
onderwerpen In verband met de 
gemeenteverkiezingen. Op deze ka
derdag leggen wl] het fundament 
van een verkiezingszege In de ge
meenten waar we meedoen. Geen 
praatvergadermg, maar een effi
ciënte en doelgerichte werkbijeen
komst! Individuele uitnodigingen 
volgen. 

's Avonds in « Ad Pundum » te 
Erwetegem : laatste prettig sa
menzijn voor de slag. Overhandi
ging van de arrondissementele 
V.U.-vlag. Demokratische maaltijd. 

Iedereen welkom, maar de stri j
ders uit de eerste (propaganda).-
Iljn zeker op post. 

Frogranuna kolportages. 
Dan komt in augustus, de aail^ 

loop naar de gemeenteraadsve*' 
kiezingen : 

2.8.64 Bambrugge - Burst -fl 
Wijk Aalst. 

9.8.64 Meerbeke. 
30.8.64 St. Uevens Houtem -g 

wijk Aalst. 
En in september, de laats te 

spurt, met alle beschikbare k r a d t 
ten : 

zaterdag 5.9.64 Haaltert. 
zondag 6.9.64 Denderhoutem -B. 

wijk Aalst. 
zaterdag 12.9.64 Velzeke. 
zondag 13.9.64 Erembodegem. 
zaterdag 19.9.64 Lede. 
zondag 20.9.64 Denderleeuw. ' 
zaterdag 26.9.64 Welle. 
zondag 27.9.64 Zottegem, Strlfi 

pen, Erwetegm. 
Met als apoteose : 
zondag 4.10.64 : Aalst, de kolpom 

tage met minstens 50 deelnemera. 
Het arrondissements . bestirorl 

dankt de kolportage . ploeg voor 
de zware taak, welke haar t e 
wachten staat, en gelooft rotsvas( 
in haa r schitterende vervulling. 

Door de « Priester Daensvrleiv 
den » wordt een reis per autobu» 
ingericht naa r Diksmuide op ZOHM 
dag 23 augustus. Vertrek te 7 uu r 
aan he t lokaal « De IJzer », Vlaan-
derenstraat. Prijs 120 P. Inschri j 
vingen in he t lokaal en bij Ben» 
De Cock, Rapensbraat 27. 

DEINZE 
Na De Saeger, 2 Jaar geleden t a 

Nevele, mocht nu een andre C.V.Pw* 
er ondervinden dat het dlstricfi 
Deinze het hoogste percentage 
V.U.-kiezers van het ganse land 
bereikte en ook volgens die ere
plaats optreedt. Voor de Gulden-
sporenviering te Deinze had sche
pen Maere eraan gehouden, Fer-
nand Van Damme als redenaar uil! 
te nodigen. Toen deze «flamin
gant» de vele voordelen van de 
taalwetten uiteenzette, bleek al r ap 
dat zijn gehoor niet uit onderont
wikkelden bestond Iemand vroeg, 
welke sankties deze «goede» wet 
zouden doen eerbiedigen. Een aOw 
dere toehoorder, bezeer van de ge
kende Renaat de Rudder-karavaan 
besloot dat Van Damme op 11 juli 
1963 aan de zijde van de leliaards 
had gestaan. Mijnheer Van Dam
me vond de onderbrekingen onbe
schoft ... maar verdient zijn goed
keuring ven Hertoginnendal wdl 
iets anders? 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Vooravond IJzerbedevaart. 

Zoals elk jaar wordt op de voor
avond van de IJzerbedevaart een 
verbroederingsavond ingericht. 

Dit jaar voor het eerst in de 
nieuwe feestzaal van het Vlaams 
Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide, bij 
Leo Devreese. 

Vlaams orkest, s .menzang, op
treden van Kor Van der Goten 
met Vlaamse liederen, spreek'- u r t 
door adv. Antoon Samijn : « De 
Frontbeweging en de IJzerbede
vaarten ». 

Begm om 20 utir. 
Werftochten. 

Zondag 9 augustus : Zandvoorde 
en Oudenburg : groep Oostende. 

Zaterdag 8 augustus : Oostende, 
versameien aan het gerechtshof te 
Oostende. 

Zondag 16 augustus : IcJitegem, 

ZOEKERKTJES 

VI. gezin Kortrijk zoekt dienst
meisje. Schr. kant. blad. 

Jong leraarsgezin, 3 kind., wo-
nende op 200 m. van de zee t e 
Stene - Mariakerke, wenst tegen 
vergoeding 1 of 2 kinderen op te 
nemen, leeftijd 4 - 1 0 j . , maanden 
aug. - sept. Inlichtingen tel. 059-
72940. 

GEBOORTE 
In he t gezin De Olerk . De Prins 

werd een flinke zoon geboren. 
Hij zal de naam Rolf dragen. 

Hartelijke gelukwensen vanwege 
de afdeling Delude. 
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ÜINTWERPEN 

msURNE 
JFersoonlijke propaganda. 

Gezien de volgende gemeente
verkiezingen een zeer grote weer-
itiag zullen hebben op de kort 
jdaarop gehouden parlementsver-
Itlezingen, vragen wij aan alle sim-
| » t i s a n t e n hiervoor een propagan-
tda te voeren van «man tot man». 

Het Is zeer belangrijk dat wij 
'Op 11 okober 1964 een klinkende 
werwinning behalen. 

De kleurpartijen dienen te voe-
ten da t men ons niet langer straf-
l ^ o o s kan verraden. Vergeet niet 
d a t de grendelgrondwet, die men 
ons poogt op te dringen, ons het 
aterkste wapen — onze demc^-a-
fische meerderheid — uit de hand 
mei slaan. Indien deze wet gestemd 
ivordt zal de strijd daarna nog 
moeilijker en harder worden. 

Wij doen dan ook een beroep op 
n aUen. De volgende gemeentever
kiezing is een testproef. Maak 
propaganda bij uw familieleden, 
Wlenden en kennissen. Poog min
stens één persoon te overtuigen 
» a n he t zeer grote belang om op 
de Volksunie te stemmen. Indien 
Wi] op u kunnen rekenen, dan zijn 
iwe ervan overtuigd dat 11 oktober 
9964 een overwinning zal beteke
nen . 

DORTMUNDER 

Sliierbrauhof 1 

te Lenven 

Alle zater- en eon dagen 
Opper-Beleren-orkest 
Btemmlng plezlei 

, Alle dagen "s. middags en 
's avonds beste keuken. 
met duiu 
Vanaf s morgens 
tot '• nachts 

' kond Duf f et en koffie. ~ 
Bijzonder Ingericht voor 
groepsreizen scholen enz.. 
Parking vooi honderden 
autobussen en auto's. 
Alles orima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Tliierbrauhof U 
Groenplaats S3 te Antwerpen 

prima koua ouffet 
Open dag an nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz_ 
Van nu af Herman Segers, 
oude baas van Mnnopol 
Gent aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt tt Leoven 

Schoonste blerkeider 
van het land. 

Klet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

VNJ-afdeling te Deurne. 

Begin september zal er overge
gaan worden tot de stichting van 
een VNJ-jongensschaar te Deur
ne. 

Personen die kontakt wensen te 
nemen kunnen dit doen op een 
der volgende adressen : Bauwe-
raer ts Renaat , Cruyslei 102, Deur
ne (Z), tel. 39.86.65; Van der Lm-
den Walter Ter Rivierenlaan 49, 
Dem-ne (C): Van Haerenborgh 
(Verbondsleidmg), Te Boelaarlei 
156, Borgerhout- tel. 35.57.89. 

Financiële mobilisatie. 

Wij danken alle simpatisanten 
voor de prachtige wijze waarop ze 
onze afdeling steunen. De resulta
ten zijn schitterend en geven ons 
de mogelijkheid, een goede verkie
zingsstrijd te voeren. Er werden 
meer dan 700 adi'essen bezocht en 
slechts Op een t iental plaatsen 
hebben we niets ontvangen. Dit 
bewijst wel dat onze mensen het 
belang van de komende gemeente
verkiezingen inzien. 

finit Iwtl 
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BRABANT 

DILBEEK - ITTEBBEEK 

IJzerbedevaart, 
Itterbeek verzamelt om 7 uur 15 

aan de Ninoofse steenweg ter 
hoogte van de Bettendrieswijk. 
Ten huize van dhr Lissens, 
Nieuwlaan 6, kan men inschrij
ven. 

Dilbeek komt samen om 7 uur 
a a n de St. Ambrosiuskerk. 

Zoals ieder jaa r gaan wij n a de 
plechtigheid naar zee. 

Reiskosten : 100 F te betalen 
bij i e inschrijving bij Van Wij-
meersch Etaiel, Oranjerielaan 4 te 
Dilbeek of eenvoudigweg oer oer. 
4167.65. 

Na donderdag 20 augustus kun
nen wij uw deelname niet meer 
verzekeren. Dus stel niet uit en 
bij voorbaat dank. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
v / a n l . . . 

ST. JOEIS - WINGE 
Het was in een echte vakantie

stemming dat onze werfploeg door 
de gemeente trok. Bij een zonnige 
ontvangst, door de plaatselijke be
volking aangemoedigd, werden in 
geen twee uren tijd honderd dertig 
nummers verkocht. Proficiat voor 
onze werfploeg die onverpoosd op 
tocht gaat en zulke flinke resul
taten boekt. Ditmaal was het on
ze propaganda'eider zelf die he t 
hoogste aan ta l niunmers verkocht, 
zo maar eventjes dertig. Volgende 
maal belooft het spannend te 
worden in de strijd om de record-
verkoop. 

Ook C kunt lid worden van de 
grootste briefwissellngsclub van 
België, alle leefi talen, veriam. 
hobbies Schr Pu bil Public re
lations 4Lrdaen Pierre Amster-
damstt . 55. Oostende. 

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

DENDERLEEUW 
Kolportage. 

Zondag 9 augustus naar Meer-
beke. 

Vertrek aan de « Klok » te 9 
uur. 

Propagandisten op post! 
Verkiezingen. 

Alle leden worden uitgenodigd 
de algemene vergadering bij te 
wonen op woensdag 12 augustus 
in het lokaal. 

Wie onder een of andere vorm 
wi'. medewerken tljderis de verkie
zingsperiode, dient op deze belang
rijke vergadering aanwezig te zijn. 
Hoe gering de medewerking ook 
is. alle hulp wordt dankbaar aan
vaard. 

Er wachten ons nog slechts twee 
maanden. Talm dus niet langer 
meer en bied spontaan uw hulp 
aan. 

Wij s taan er goed voor! Doch 
we verlangen van ieder die kan 
een kleine inspanmng. We zijn 
zeker van ons succes. Help ons 
dit te verwezenlijkenl 

11 oktober moet een triomfdag 
worden! 

G E M 
Gemeenteverkiezingen. 

Het spreekt vanzelf dat alles n u 
toegespitst wordt op de aans taan
de gemeenteverkiezingen. Wij ver-
liezen niets uit het oog en zeker 
niet ons grootste zorgekind : de 
financiële mogelijkheden 

Nogmaals doen wii een oproep 
tot het kopen van onze steunbons 
bij de propagandisten of tn de 
vier Vlaamse toki an Blijft u al
tijd thuis dan kunt U nog steu
nen door een briefje van 20 F on
der gesloten omslag te sturen a a n : 
G. Dekeyser. Onderbergen 57, te 
Gent of ü w steun te storten op 
P.C.R, 235.62 Kredietbank Gent 

met de vermelding : voor rekening 
400-13-60100 Vo'ksunie - Gemeente
verkiezingen. 

Van ü w financiële steun hangt 
ons daadwerkelijke propaganda af 
die op volle toeren zal draalen in 
de maand septtember. Onderussen 
toert er elke zondagmorgen een 
radiowagen in de stad rond, ter
wijl a a n de vier lokalen reuze
spandoeken zullen worden gehan
gen. 

De Volksunie-liJst welke zal wor
den voorgedragen is praktisch 
voltallig zodat binnen afzienbare 
tijd zal worden overgegaan tot de 
samenstelling van de modellijst. 
Wij hebben ernaar gestreefd de 
lijst zo verscheiden mogelijk te 
maken d.w.z da t de arbeider zijn 
rechtmatige plaats bekleedt naas t 
de universitair of intellectueel. 
Wij streven ernaar alle lagen van 
de bevolking aan te spreken en 
ons politiek s tandpunt klaar en 
duidelijk naa r voor te brengen 
zonder evenwel iets van onze 
prmcipes prijs te geven. 

De vakantie zal ons niet belet
ten onze aktie voor de komende 
strijd duidelijk uit te stippelen 
en zorgvuldig voor te bereiden. 
Vlaams sociaal bnipbetoon. 
Reis Ouden van Dagen. 

Het was onder een plassende 
regen da t ruim 50 ouden van da
gen op zondag 7 juni er eens voor 
een dagje op uit trokken. Na een 
leerrijk bezoek aan het stadhuis 
van Oudenaarde, ïeden wij verder 
naa r de Kluisberg waar een lekker 
middagmaaj ons reeds wachtte. 
Ondertussen was het zonnetje ook 
van de parti j en konden onze 
oudjes genieten van een wande
ling door de prachtige bossen. De 
reis ging verder naa r Ronse en 
Leupegem waar tot slot de Heer 
Joris Dekeyser onze mensen met 
zijn gekende geestdrift toesprak. 
Na een gezellige koffietafel keer
den vijftig gelukkige ouden van 
dagen huiswaarts. 

MABIAKEKKE - GENT 
Nogmaals her inneren wij alle 

simpatisanten van deze gemeente 
eraan da t de verantwoordelijken 
voor de werking en uitbouw van 
de part i j zijn : 

Wante G u s t a a t Octaaf van 
Dammest raa t 4. 

Anthonis Roel, Prinses Elisabeth-
Straat 26. 

Wie een Vlaams nat ionaal hand-
je wil toesteken om de propagan
da zo groots mogelijk te maken, 
wende zich tot de bovenvermelde 
personen. 

OUDENAARDE - RONSE 
Nabeschouwingen « week van de 
Volksunie ». 

Zondag 5 Juü. 
De kolportage te Oudenaarde 

(met een ploeg van 26 man) h a d 
voor gevolg dat 589 nrs van ons 
blad verkocht werden. 

Auto-rally : het was omstreeks 
kwai-t voor vier wanneer deelne
mer nr 59 a a n ons lokaal « Pal
lieter » te Leupegem k.aa s tar ten. 

Zaterdag 11 juli. 
De Vlaams - nationale hoogdag 

werd flink gevierd. 
's Voormiddags noteerden wi] 

een 150-tal aanwezigen in de « 11-
juli - mis » te Maarke - Kerkem, 
tijdens dewelke ook 2 afdelings-
vlaggen gewijd werden. De kansel
rede van de pastoor E.H. Delhaye, 
zal bij elkeen lang in he t geheu
gen blijven. 

's Avonds kende he t bal van de 
afdeling Oudenaarde een reuze
bijval. 481 ingangskaarten waren 
trouwens a a n de m a n gebracht. 

Mter Van der Eist, algemeen 
voorzitter, overhandigde de nieu
we afdelingsvlaggen aan de voor
zitters van Ronse en Oudenaarde. 
Ook werd een korte hulde gebracht 
aan Ir Willy Vandenbroucke, de 
verdienstelijke propagandaleider 
van het arrondissement, die da 
s tad Aalst gaa t bewonen. 

Het bestuur van de Volksimie 
Oudenaarde - Ronse dankt al die
genen die he t h u n n e hebben bij
gedragen voor het welslagen van 
de propagandaweek. 

Arr. nieuws. 
Van de arr . sekretaris Gies 

Eechoudt vernemen wij dat hi j 
een plan uitwerkt tot reorganisa
tie van de part i j in he t arrondis
sement. Dit plan zou binnenkort 
a a n de arrondissementsraad voor
gelegd worden. Het heeft tot doel 
inzonderheid de sekties propagan
d a en organisatie herin t e r ichten, 
met het oog op de aans taande 
gemeenteraads- en parlementsver
kiezingen, de uitbreiding van de 
kolportages, de werving van nieu
we leden en abonnenten, de op
r icht ing van nieuwe afdelingeni 
en kernen. 

WAARSCHOOT 
Te 8 uxur, autocar a a n de kerk. 
Inschrijven bij VTB - bestuurs

leden of Alfons Van Holderbeke, 
S ta t ies t raa t 6. 

Ook bedevaarders ui t Lembeke, 
Sleidinge, Lovendegem en andere 
omliggende gemeenten kunnen 
zich bij ons aansluiten. Bespreek 
tijdig uw plaatsen. 

WEST-VLAANDEREN 

KOKSIJDE 
Wie rijdt mee met de fiets n a a r 

de IJzerbedevaart? 
AUe inlichtingen daarvoor bij 

Oatrysse Roger, Zeepannelaan 9. 
Verlofgangers kunnen ec aUe in
lichtingen bekomen wat betreft 
de aanlievolen hande laars ; ook 
een nieuwe Vlaamse camping Is er 
voorhanden. 

We doen beroep op bereidwlUige 
per 'onen met wagen om onze kol-
portageploeg ter bestemming t e 
voeren. Onze leden en geabonnew. 
den worden verzocht bi] een spe
ciale gebeurtenis, zoals bl] een hu
welijk of geboorte dit te laten we
ten bij Deman Jozef, Noordduine-
s t r aa t 15. Koksijde. 

ZOEKERTJ 
Zwaar beproefd Vlaams - na t io-

nalist, 51 jaar , zoekt dringend 
licht werk (vb. nachwaker) in 
Detune, Anwerpen, Berchem of 
Merksem. 

Zich wenden tot Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne (C). 

N i e t v e r s e t e n w e l d r a 

Dort Thierbrauhof UI 
te Brnssel 

M A T T H I E U ' S S E D D E N B E D R I J F 
TURNBOÜTSEBAAN 102 BORGERUODI TEL 35.17.83 
BUhulzen : Antwerpen : Dlepestr 84-86 Tel 31.0118; 

Begljnenstr 39-41. Tel 33.47.24 
Deurne: Calllfortlel 60 Tel 36.25.22 

De meest precieze en 
volledige taalgrenslnformatie 
vindt D In 

c(DE ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH P A R L Ë M Ë N I » 

128 biz. - 19 gedetailleerde kaarten. 
Prijs : 50 fr. 
Bestellen door storting 
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of 
op PCR. 5371.46 van P Martens. Ledeberc 
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BECO 
TeL 03/320477 - 056/109.37 

ANTWKRPBN 

Totaal 22.780 P. 
Stx)rt vandaag nog uw bijdrage, 

klein of groot, voor het kiesfonds 
op P.R. 6019.72 van A. Van de 
Werf, Caputsteenstraat 138, Me. 
chelen. 

Wij moeten oprukken naar een 
bedrag van 100.000 P. 

Schuimrubbennatrassen 

met 
Oebreveteerde 
bedeklclngslagen 

Ressortmatrassen 
(Brevet - 629768) 
met 
Oebrereteerde karkassen 
IBrevet 612767) 

ANTWERPEN ZÜID-KIEL 
De kolportage van zondag 12 

Buli op het Kiel werd een reuze 
•ucces. Ruim 150 bladen werdsi 
verkocht en dit in een der «rood
ste» wijken van de stad. 

We danken langs deze weg nog
maals alle helpers uit Antwerpen 
en vooral de vrijwilligers van 
Merksem en Linkeroever, 

Een speciaal proficiat voor de 
Vrienden Peyens van Merksem en 
Wenselaers van het Zuid, welke 
ieder 19 bladen voor hun rekening 
namen. 

DEUKNE 
Gemeenteverkiezing. 

, Onze afdeling is reeds koorts-
achtig aan het werk om de komen
de gemeenteverkiezing voor te be
reiden. 

Duizenden briefomslagen wor
den gereedgemaakt voor de grote 
slag 

Pamfletten 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. Zi] 
worden verzocht hun naam op te 
geven aan het sekretariaat : Uil-
ven, Gen. Sllngeneyerlaan 117, 
Deurne ( O . 

MECHELEN 
Financiële mobilisattie. 

De vakantieperiode Is nog niet 
ten einde en toch kent de finan
ciële mobilisatie een vlotte start 
en kimnen wij reeds een eerste 
Bteimlijst publiceren, bestemd 
voor ons kiesfonds. 
1ste steimlijst. 
A.P. 1.000 F. 
II. De Greef 500 P. 
Nationalist 10.000 F. 
J.V.d.W. 1.000 P. 
S.V.P. 5.000 F. 
Uit simpatie voor P. De 
Prins 100 P. 
A. Verschaeren 5.000 F. 
Naamloos 180 P. 
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.STAP' 
TB ZELE rO..VL.) 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekenf 
TeL f05S> «4B4t -n 44642 

iooien u geen rerkopei 
in aw omtrek kent stuur 
ons eeo Kaartje eo «re 
zenden u bet adres van 
da dichtst ')l}KeIegen 
verkoper Stat Zela 

MORTSEIi 
Financiële mobilisatie. 

De propagandavoertng gaat ons 
veel geld kosten. Daarom vragen 
we onze leden en propagandisten 
zoveel mogelijk steunkaarten te 
verkopen. Er zijn er van 20, 50 en 
100 frank, te verkrijgen op het se
kretariaat Deumestraat 70. 

B R A B A N T 

LEUVEN 
IJzerbedevaart. 

Vertrek aan 't Gerechtshof te 
6 WVC 45. 

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

Reiskosten : i io F. Inschrijven 
bij bestuursleden en in lokaal 
Orlstai 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 
Gemeenteverkiezingen. 

Het plaatselijk bestuur doet nog. 
maals een oproep aan alle simpa-
tisanten om zich met man en 
macht hiervoor in te zetten. 

De Volksunie zal ook in Molen
beek een lijst indienen. 

Huwelijk 
Bent ü alleen ? Verlangt 
U spoedig verl. te zijn ? 
Schr. n. Postbus 4 Roesela-
re. Gr. Inschrijving, ge-
helmhouding verz 

Korrespondentie Klub 
Studenten (innen) wilt ü 
In brlefkont. komen met 
vriend (In) Schr n. Post
bus 4 Roeselare. gr, opn. 
In de lijsten. 

voldoening geeft : de Broederlief
de. Burelen open ook op zaterdag 
te Brugge, Korte Vuldei-sstraat 17. 

DIKSMUIDE 
Brosjure Pater Brauns. 

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

Bestellingen door storting van 
20 P op postgiro 60.44.24 van L. 
Devreese, Uzerlaan 83, Diksmui-
de. 

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

LEFFINGE 
Leffinge begint in beweging te 

komen. Onze kernleider aldaar is 
er in geslaagd, de laatste weken 
verscheidene nieuwe abonnemen
ten en leden te werven. 

NIEUWPOORT 
Vakbond. 

Arbeiders, bedienden! Diaag 
niet langer uw zuurverdiend geld 
naar de kieursindikaten. Met uw 
geld bestrijden zij ons en onze 
partij. 

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

Zelfde voordelen als de 'kleur, 
sindikaten maar een kleinere biju 
drage. Het Algemeen Vlaams Vak
verbond is in Nieuwpoort verte
genwoordigd door Willy Devriendt, 
RecoUettenstraat 66. 

HIJ geeft U graag nadere in
lichtingen. 

Het is een verkeerde opvatting 
te denken dat alleen de grote en 
partijgebonden ziekenkassen ü 
meer vo<»-delen schenken. De on
zijdige ziekenbond « Broederlief. 
de » uit Brugge Is zeker even de
gelijk en betrouwbaar. Sedert 
18971 Eükeen, loontrekkenden, 
zelfstandigen en vrije beroepen, 
voelen er zich thuis. En wat meer 
is : ook als Vlaming worden wij 
er gerespekteerdl 

Alle inlichtingen, vrijblijvend, 
bij Willy Devriendt, RecoUetten
straat 66, Nieuwpoort. Tel. 23715. 

WeST-VLAANDERKN 

BRUGGE 
Op punt stellen van de sekreta-
risten. 

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

Te Brugge wordt nog steeds uit
gekeken naar een geschikt* plaats 
can het arr sekretariaat onder te 
brengen. 
Verplichte verzefcerlnj tegen «lek
te en invaliditeit. 

Wie de Vlaamse zaak genegen 
is, weigert zli centen af te dra
gen aan de kleurmutuaUteitenl In 
het arr. Brugge werkt een onzlj-
diffp Tiiit-iiaiiteif die op alle gebied 

OOSTENDE 
De 11 juli-herdenking is te Oos

tende een sukses geworden. De 
feestzaal van het Wapenplein was 
volgelopen om naar de heer Van. 
sintjan en Kor van der Goten te 
luisteren. We vonden het echter 
spijtig dat de heer Vansintjan in 
zijn overigens goede rede kenne
lijk weigerde man en paard te noe
men in verband met de zo nood
zakelijke grondige politieke struk-
tuurhervormmgen. We vernamen 
echter dat enkele heren van het 
11-juli-komitee te Oo.stende — zon-
<er daartoe te zijn gemandateerd 
door de andere mede-inrichters — 
het nodig hebben geoordeeld om 
bij de heer Vansintjan op het 
laatste ogenblik aan te dringen op. 
dat hij in zijn rede het woord fe
deralisme a u.b. niet zou uitspre
ken! 

Het zal niet de schuld zijn van 
de Volksunie als het federalisme 
het monopolium wordt van één 
partij. Federalisme en zelfbestuur 
staan toch geschreven in de vlag 
van de V.V.B. die haar leden noch
tans uit alle politieke partijen re
kruteert. Beseffen zij dan niet 
dat zij de grote schuldigen zijn 
als federalisme een partijpolitieke 
klank krijgt? 

Wij kunnen niet meer volgen 
wanneer er met wierook gezwaaid 
wordt naar burgemeester Piers om
dat hij dit jaar misschien twee 
leeuwenvlaggen méér laat uithan
gen dan verleden jaar, terwijl we 
toch allemaal weten dat zijn 
vlaamsgezindheid sedert lang werd 
geneutralizeerd door zijn lidmaat-
schap bij de « Amities fran?ai-
ses », door zijn houdmg in ver. 
band met de V.V.B.-karavaan, door 
zijn houding inzake de ruiter-
school en door zijn goedkeuring 
van Hertoginnedai. Dat Piers een 
bewuste Vlaming is, kan misschien 
waar zijn in de ogen van sommi
ge mensen die nc^ behept zijn 
met een Derinne - kompleks, m a ^ 
hij is het niet voor diegenen die 
medevoelen met de duizenden die 
deelnamen aan de opmars naar 
Antwerpen : « Voor een Federaal 
België in een Federaal Europa >, 
Dat hij e«-st probeert — als W B . 
lid — om het federalisme tot een 
vrije kwestie te maKen in de CVP 
In plaats van halsstarrig vast te 
houden aan een voor de Vlamin
gen nadeUg unitarisme. 

Het is nodig dat in het 11-Juli 
komitee harde woorden gezegd 
worden aan het adres van die he
ren die menen op eigen houtje te 
Ulogen handelen. Dit zaï gebeu
ren, tenminste als die heren niet 
zullen beseffen dat 11 Juli 1965 
niet meer op dezelfde manier zal 
kunnen herdacht worden als In 
19641 
Dank. 

Na maandenlang trouw iedere 
week tientallen nummers van ons 
weekblad te hebben verstuurd, past 
het hier hulde te brengen aan on-
Ze medewerkers van Stene, Ojwx, 
Mariakerke, Bredene en lüemsker-
ke. Ze mogen er zeker van zijn 
dat hun schrijf, en plakwerk 
vruchten zal dragen. We beloven 
hen daarom ook meer werk! 

Dit prachtig teeuwen-
schlld wordt u tbulsbe-
•teld door onze diensten 
Indien o 325 P stort op 
postrekening 1476.97 van 
de T.0. te Brunei Se
kretariaat : M Lemon
nlerlaan 8Z 

O kunt ook betaJen als 
wflgt : bij aflevering 
125 P •(• 3 maandelijkse 
Itortingen van elk 100 P. 

Afmetingen : 40 X 3" 
om. vervaardigd uit 
duurzame grondstof (Co-
raflx). 

Rpipo-'» met bladgoud I 

KREDIET- EN FIMNCIERINGSVENNOOTSCHAP ( R. D. F ) 

lAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62. ANTWERPEN — TELEFOON 37.54.38 

INANCIERING van al uw aankopen, auto'». T.V., machines 
LENINGEN voor alle doeleinden 

HTPOTEKEN ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen 

Steeds tot uw dienst 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer : R, van der Paal 
O. Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : Lic. Rik De Vos. 

Sympatiaantenl Wenst u aan te 
buiten bij de V.U. of te abonnai 
ren op ons weekblad? Verlangt d 
kon takt of inlichtingen? 

Wendt u in va-trouwen tot E« 
van de Weghe, Wapenplein 9 (teK 
763,28), J. Provoost, Nieuwlan*. 
straat 47 (na 18 uur), W. Colla. 
man. Vaartstraat 41. Bredene (n« 
18 uur). 

Wilt u financieel steunen? Stort 
dan op per. 14.62.70 van K r e d i ^ 
bank Oostende voor rekening V.TS. 
236-4617 

Wilt u ons sclirijven? Adres j 
« Volksunie », Postbus 35. Oostok 
de. 

GEBOORTE 
Te Zwijndrecht kregen Dirk ea 

Bart in het gezin dr Peleman»-
Degen op 21 Juli een zusje da* 
Katelijne werd gekerstend. Karta. 
Ujk proficiat aan het hele gezin. 

HUWELIJK 
Op 27 juei traden te Merkspla» 

In het huwelijk Frans Godefroid 
uit Impe en Maria Bluckens uit 
Merksplas. Aan de vriend Fran» 
en zijn echtgenote wensen we alU 
heil. 

Op 27 juli traden te Merkspla* 
den-Bos in het huwelijk Guido 
van Hoy met Mady Deblieck. Hais. 
telijke gelukwensen. 

Op 22 Juli jl. traden te Oosteo-
de in het huwelijk Roland De 
Snerck met Marie-Jeanne Clement 
Aan het Jonge paar wensen wl| 
alle voorspoed. 

Aanbevolen 
Huizen 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
lo het Vlaams Hals 

« PETER BENOIT > 
Frankrijklel 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 
((DE VRIENDSCHAP » 

Kerkstraat 9 
(blJ Grote Markt) 

Vermindering vr lezers V.ü. 
Hulsli App Radlo-TV-

Bandopnemers.. 
37.92.57 ELAGRO 3874.68 
De Damhouderstr 23 Ant 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz Inlichtingen ; 
Oaessens-Cornelis Schot-
str. 18 Deome T 36.lS.lt 

Bezoek het Payottenland 
Queuze Kriek 

goede spijzen vindt O In 
afspanning 

« DE KROON » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al OW Vlaamse iektnnr 
Een adres 

Boek- en dagbiadhandel 
Paui BEQUET 

Nassaustraat R Antwerpen 

a Vlaams Huis • Knokke 
Kamers vol oension 

gezellige sfeer 
Verminder ing v groepen 
Ellsabethl fOü T 632.70 

Voor uw modern In ter ieor 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij me*ster a u r w e r k m a k e r 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 judergem 
T.72.45 43 termlnuj tr 85 
10% korttns ieder V.D. 

Bar öowllnp Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat n 
KNOKKF Tel 63 81] 

Bouw- «reranderlngs-
herstelUngswerken 
SEGERS Adnaan 

Steynstraat 187 
Hoboken TeL (03)37.43,81 

http://36.lS.lt
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1IJDENS ons verlof in het 
Oostenrijkse « land » Karnten wer
den we onverhoeds gekonfronteerd 
met een uiterst interessant minder-
heidsprobleem : de toestand van de 
Sloveense minderheid in deze provin
cie, die paalt aan Italië en Joego-
eiavië. Het was ons voordien reeds 
bekend, dat in Karnten een niet on
belangrijke Sloveense (of Windische 
gelijk het daar heet) minderheid 
aanwezig is. Na de Eerste Wereld
oorlog trouwens werden grote delen 
iVan Karnten opgeëist door Joego
slavië. 

Waar elders in Europa de wapens 
gestrekt werden op 11 november 1918, 
iwerd in het Karntner bergland nog 
itwee jaar lang een verwoede strijd 
uitgevochten. In 1920 kwam het in 
liet gebied beneden de lijn Klagen-

naar oost doorheen gans zuidelijk 
Karnten loopt op een paar km van 
de Italiaanse grens. 

In dit dal leeft tussen Duits- en 
Italiaanssprekend gebied een Windi
sche minderheid als in een vooruit
geschoven spits • de daldorpen tot 
bij Hermagor zijn Sloveens, maar 
links en rechts hogerop en in de pa-
rallele dalen wonen Duitsers of Ita
lianen. 

Onze ontdekkinng, dat deze bevol
king Wmdisch was, gebeurde louter 
toevallig. 

INDERDAAD wordt overal 
in deze streek op de straat, in het 
publiek alleen en uitsluitend Duits 
gesproken. Een Windische tekst valt 

bejaarde penitenten. Overigens ver
zekerden ze, dat het Windische ge
bied Deschikte over een perfekte 
taalwet 

Deze verklaringen kwamen ons zo 
zonderling voor, dat we ze aan een 
nauwkeuriger onderzoek onderwier
pen En inderdaad, er werd Duits ge
preekt op verzoek van de inwoners. 
Het Sloveens dat in die streek gespro
ken wordt, is immers een Windisch 
dialekt; de Sloveense kultuurtaal 
wordt door de boerenbevolking niet 
gesproken en nauwelijks verstaan. 
Wanneer nu een pastoor — die hoog-
Sloveens en geen Windisch kent — 
in het Sloveens gaat preken, wordt 
hij niet begrepen en vraagt men hem, 
het maar liever in het Duits te doen. 
Een dergelijke situatie is absoluut 
identiek aan de toestand in Frans-
Vlaanderen, waar het Nederlands nog 

TAALWETTEN? 
lurt-VlUach tot een referendum, een 
:«Volksabstimmung » waarbij de be-
jrolking zich uit te spreken had over 
het feit dat zij Oostenrijks wou blij-
yen dan wel Servisch worden. Een 
meerderheid van 59 % opteerde voor 
Oostenrijk. Twee jaar lang echter 
waren de passies zeer hoog opgelaaid 
in de buren- en burgeroorlog : er 
bleef heel wat stof voor ressentiment 
yoorhanden. Alhoewel de Windische 
minderheid in dat aaneengesloten, 
«uiver-Sloveens gebied — vooral on
der het nationaal-socialistisch regi
me — aan een sterke verduitsings-
druk onderworpen werd, bleef het 
Sloveens bewustzijn tot op onze da
gen uiterst levendig : een « explosief 
Vraagstuk ». Nog is bij velen de droom 
van een aansluiting bij het Slovenië 
over de grens niet gestorven. De ver-
Buchtingen blijven echter in mineur-
toon, vooral omdat de zeer katolieke 
Windische bevolking niets moet heb
ben van het Tlto-regime over de 
grens. 

met geen ogen te bespeuren in het 
straatbeeld. Een bezoek aan een 
dorpskerkje leverde ons echter een 
sensatie op : de aldaar uitgestalde 
processievlaggen droegen Windische 
opschriften. Een verder onderzoek op 
het kerkhof leverde een rijke oogst 
op aan Windische grafstenen uit het 
einde van de vorige en het begin van 
deze eeuw — zelfs een paar stenen 
uit de allerjongste jaren. 

Dat was natuurlijk meer dan vol
doende, opdat we verder op onder
zoek uittrokken : een «Vlaamse» 
neus wordt door dergelijke dingen 
wel heel speciaal geprikkeld. En zo 
stelden we vast dat we ons sinds da
gen reeds bevonden in een op het oog 
zuiver Duits gebied, waar echter de 
volkstaal — verdrongen naar het 
boereninterieur en ternauwerdood 
nog geduld in de kerk — voor de bij
na volle honderd percent Windisch 
is. 

uitsluitend in zijn plaatselijke dia-
lektvorm gesproken en verstaan 
wordt. 

D 
W E waren er dus op voor

bereid, in het hierboven omschreven 
gebied een Sloveense bevolking aan 
Ie treffen. Hoe groot was echter on-
jBe verbazing, toen we vaststelden dat 
bijna 100 km buiten dit gebied de 
bevolking nog steeds zuiver Windisch 
was. 

We verbleven in de streek van Her
magor, in het Gailtal dat van west 

E enkele intellektuelen in 
die tientallen dorpen — de pastoors 
— waren niet erg scheutig met hun 
uitleg. Ze antwoordden op onze vraag 
praktisch unaniem dat ze in hun 
kerken predikten in het Duits — op 
verzoek echter van de plaatselijke 
bevolking. Ze bevestigden dat ze op 
het seminarie Sloveens hadden ge
leerd, doch dat ze het slechts hoogst 
zelden hoefden te gebruiken : af en 
toe in de biechtstoel namelijk, voor 

AT de taalwetten betreft 
hadden de pastoors — voor zover wij 
de toestand konden onderzoeken — 
gelijk. De taalwetten zijn perfekt, 
tenminste vanuit de optiek van de 
meerderheid. Ze zijn perfekt om een 
dwingende reden : de Oostenrijkers 
willen aan de hand van de Sloveense 
minderheid in Karnten bewijzen, 
hoe de Italianen het in Zuid-Tirol 
zouden kunnen en moeten doen. In 
Zuid-Tirol is het inderdaad stukken 
slechter. 

In al hun perfectie echter beletten 
die taalwetten de snel voortschrij
dende verduitsing niet. Want in het 
in dit artikel bedoelde overgangsge
bied tussen Duits en Windisch in het 
Gailtal, ligt ten grondslag aan het 
bijzonder taaistatuut de individuele 
norm. Het in België door de franco-
fonen zozeer geroemde « droit du père 
de familie» is gewaarborgd : wan
neer in een dorp één enkele familie
vader voor het Windisch opteert, 
komt er Inwendige tweetaligheid in 
de administratie en moet er — voor 
één enkel kind van een dergelijke 
vader — Sloveens gemeente-onder
wijs van laag tot hoog komen. En het 
k o m t er ook wo^voiük, 

Maar uiterst zeldzaam zijn de fa« 
milievaders die ie nonkonformisti-
sche Zivilcourage opbrengen, om de 
optie voor de oude moedertaal te 
doen. En uiterst zwaar de sociale, de 
ekonomische motieven die een derge
lijke optie belasten. Het «droit du 
père de familie » werkt daar — zoals 
het hier werkte — tegen de « under
dog». 

E R is bij de Duitssprekende 
Kartners veel goede wil voorhanden 
om de reden die we hierboven ver
meldden : Italië en Zuid-Tirol. Er 
zijn ook heel wat illuzies voorhan
den : dat het probleem der Sloveense 
minderheid zich vanzelf zal oplossen 
op langere termijn, door een gelei
delijk voortschrijdende optie voor 
het Duits. De taalwetten zijn daarop 
niet bewust gericht; hun effekt gaat 
— om de algemeen menselijke rede
nen die overal en ook in België aan
wezig zijn — echter wel in die rich
ting. Wij geloven nochtans niet, dat 
de toestand van de Sloveense min
derheid in Karnten hopeloos is. De 
natuurlijke bescherming van de klei
ne gemeenschap is in een bergland 
perfekter dan bij ons En zoveel ban
den van kuituur, van levendige fol
klore worden in het traditiebewuste 
centraal-Europa niet zo vlug doorge
sneden. 

W AT ons echter getroffen 
heeft — en waarom we dit artikel 
ook schreven voor binnenlands 
Vlaams gebruik — is het totale on
begrip dat zelfs de meest goedwil
lende meerderheid heeft t.o.v. de 
minderheid 

Onze ontmoeting met de Windische 
bevolking van het Gailtal was het 
gevolg van het toeval en verregaande 
(Vlaamse) nieuwsgierigheid. Daar
zonder hadden we nooit ontdekt wat 
door de meerderheid zowat beschouwd 
wordt als een pijnlijke plek, een 
soort schurft op de overigens onge
schonden huid van de kuituur dier 
meerderheid. Een schurft dat men in 
het beste geval genadiglijk verzorgt 
met de beste zalf die men kan op
brengen, waarna het hele geval — 
shocking !—onder vele windels angst
vallig voor de buitenwereld wordt 
verborgen. 

Neen, de meest perfekte taalwetten 
kunnen de wetmatigheid van het al-
dagleven niet ombuigen, in Karnten 
niet en in België niet. Minderheden 
zonder waarachtige en afdoende au
tonomie zijn In het beste geval ge
koesterde folklore-stukken. En dat 
beste geval is dan nog uiterst, uiterst 
zeldzaam. 

Toon van Overstraeten. 

KOOP BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 
2.000.000 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

De helft goedkoper van installatie en 

verbruik, de 

"KACHELOFEN" centrale verwarming 

Moderne techniek - decoratieve tierschouwen 
Mazout, kolen, gas • nieuw- en ombouvy 
Dokumentatie op aanvraag - studie vrijblijvend 
Levertna c Esch» generatorea roosters, 

Majolikategels, mazoutfanks en 

pompen (aansluiting). 

uUVAK pvba, Markgravelel 150. 

Antv/erpen 1 • Telef.t 03/384387 

60.000.000 F LOTEN 

NATI0NAL4 
LOTERIJ 

en 58.025 LOTEN van 
200.000 F tot 400 F 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektle voor 
zalen, reklamewagens. kerken, huis
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot t 
ELECTRO-AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON" 
Lange Leemstraat 7 a 
ANTWERPEN - Tel. i 33.04.95 

Radio • T.V. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid. — Bandopnemers vanaf 2.250 • F. 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniel 
U speciale voorwaarden. 


