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Van nu tot nieuwjaar bedraagt de abon-'
nementsprijs voor ons blad 60 fr. Dit ia
een uitzonderlijk lage prijs. Maak dan
ook van de gelegenheid gebruik om nieu-<
we lezers te werven. Of doe het nog an-*
ders : van nu tot aan de parlementsverkiezingen kost een abonnement slechts
110 fr. ! Dat wil zeggen dat ons blad ge^
durende acht maanden thuisbezorgd wordt.
De beste propaganda voor de verkiezingen
in oktober en in het voorjaar Denk er ook
aan dat begin september de inning plaatsvindt van de dnemaandehjkse abonnementen. Mogen wij vragen het geld klaar
te leggen ! Hartehjk dank bij voorbaat.
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De golf « historische » artikek in de kranten blijft aanhou-

»

Hen. Nog is de reeks beschouwingen en herinneringen aan
He eerste wereldoorlog,

VAKANTIE UIT!

die vijftig jaar geleden uitbrak,

niet weggeëbd, of een nieuwe golf komt aanzetten j de
twintigste verjaardag van de bevrijding deze week.

BLZ . hi 7
Het wordt ons allemaal nog eens in geuren en kleuren opgediend : de eerste geallieerde tanks te Brussel, de redding van
de Antwerpse haven, de grote volkskermis bi] het afschudden
van het nationaal-socialistisch juk, de politieke moeilijkheden
met het verzet.
Over één ding hebben we niets gelezen, noch in de bladen
van christelijke noch in die van humanistische inspiratie : over
de onchristelijke en niet-humanistische nasleep van de bevrijding, de nog steeds met opgedoekte repressie.
Alles wat in de voorbije twintig jaar gedaan werd om het
scheefgebeukte rechtsbeeld van de na-oorlogse «zuivering»
terug wat in haak te brengen, is lapwerk en in het beste geval
huisvlijt van mandatarissen die een kans op méér voorkeurstemmen vermoedden De christelijke of humanistische politici die
in de loop der jongste twmtig jaar een houding aannamen die
strookte met de verheven principes die zij heten te vertegenwoordigen zijn op de vingers van een hand te tellen
Ondanks het feit dat geen enkel zinnig mens de repressie
zoals ze werd gevoerd durft goed te praten, ondanks de uitspiaak
over de «justitie van negerkoningen » ondanks de jarenlange
werkinii destijds van het « Verbond voor Recht en Naastenliefde » o 1 V. Nobelprijswinnaar pi of C Heyman ondanks de betoging voor amnestie in 1959 te Antwerpen, ondanks de te Diksmuide ieder jaar herhaalde amnestie-eis, ondanks de artikels
en pleidooien ook in een zeer klein deel der intellektuele linkse
pers, moet twintig jaar na de bevrijding nog steeds de grote
daad van verzoening worden gesteld Het hoeft wel niet herhaald, dat België daarmee het trieste rekord der hardvochtigheid definitief heeft gevestigd
Twintig jaar is een hele tijd. Er is inmiddels een nieuwe
generatie aan het woord gekomen, jongeren die de oorlog en de
nasleep ervan niet zelf hebben meegemaakt. Onder die jongeren
is er een stijgend percentage dat de sinds jaren gestelde amnestie-eis bijtreedt Omdat zij geen begrip kunnen opbrengen
voor een politiek die het heden op onzinnige en overbodige
wijze belast met de trieste nasleep van een onzalig verleden.
Omdat zij zich een oordeel hebben kunnen vormen over de ware
achtergrond van kollaboratie en repressie En vooral, omdat zij
op levensbeschouwelijke gronden niet nemen dat een sisteem
van diskriminatie m leven wordt gehouden
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WIJ wilden de twintigste verjaardag van de bevrijding met
voorbij laten gaan zonder nog eens nadrukkelijk de eis te bevestigen : amnestie !

DEZE WEEK
BLZ. 3 - VAKANTIE UIT!
BLZ. 4 - 1 0 0 JAAR SOCIALISTISCHE INTERNATIONALE
BLZ. 5 - EEN VOORBEELD: DENDERMONDE
BLZ. 6 - LANGS DE TAALGRENS
BLZ. 7 - MOORD IN DE SCHOOL
BLZ. 8 - ZUID-TIROL BEZET LAND
Beschouwingen bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Open Brief over kroonprinsen en proletarische dynastie.

Nog steeds het alternatief pendelen of stempelen.

Verkenningen in het Romaans-Germaanse grensland.

De verfransing te Brussel begint in de kleuterklas.

Enkele reisindrukken, bedenkingen en randnota's.

SftÊÊt^V

I tl iin I I y u ifiitim m

r^ml

Van Ket abonnemenlenfront is er
deze week niet zo heel veel te melden De meeste onzer dinamische
arrondissements- en afdelingsbesturen zitten reeds volop in de slag
van de gemeenteverkiezingen. Dat
tenminste is 'n geldig ekskuus: als
alle hens aan dek zijn voor ander,
werk, mogen we niet mopperen.
Maar is dat wel zo ? We zijn er
van overtuigd dat juist in deze periode er een verhoogde belangstelling is voor de Volksunie. Kan dan
werkelijk niemand even gemist
worden, om van dat buitenkansje
gebruik te maken ?
Huisbezoeken zijn een nuttig en
nodig onderdeel van een verkiezingsstrijd. Waarom dat huisbezoek niet koppelen aan het plaatsen van een abonnement, al was
het maar tot einde 1964 ? Probeer
het even : het gaat er in als koek !
En verloren tijd is hel in geen geval. Voor ons niet. En voor u, m
uw verkiezingskampanje, ook met*

DE VOLKSUNIi
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« AUTOSNELWEG »
GOKhte Redaktie,
Bijna dagelijks verplaats ik mij
p e r auto over de zogenaamde « autosnelweg » Antwerpen - Brussel.
H e t is ongehoord hoe deze drukbereden weg erbij ligt en wat al
beproevingen de gebruikers moeten doorstaan.
Wanneer men vanuit Antwerpen
doorheen de stad gesukkeld is.
veilig door de flessennek a a n de
•« tank » geraakt, komt men aan
de beruchte kemelbrug te Wilrijk. Vervolgens dienen de automobilisten een aantal opstoppingen te « nemen » op weg Antwerpen . Boom. Inderdaad heeft men
a a n de kruispunten witte lijnen
getrokken om sommige weggebruikers toe te laten af t e zwaaien. Of
de veiligheid hiermee bevorderd
werd valt te betwijfelen. Alleszins
niet de goede gang van het verkeer.
De rest van de zogenaamde autostrade is niet veel beter : de
toestand van h e t wegdek, de talloze obstakels gevormd door allerlei bijwegen, de tramsporen en
de berg te Meisse zijn hier de oorzaak van een reeks moeilijkh'eden en gevaren. Wanneer komt
d a a r eindelijk verandering in?
D.J. . Borgerhout.

PLAT-DIETSE STREEK

schouwt zijn dialekt als een eigen taal, hoewel hij ze « niet als
volwaardig » aanziet, getuige h e t
feit d a t het merendeel van de bewoners, wanneer ze vreemden ontmoeten, zich met een mondvol
F r a n s of met h e t Duits uit de slag
willen trekken. Een minderwaardigheidsgevoel dus en tevens een
uiting van vrees. W a n t nergens
bestaat er zo'n angst voor de
(Franstalige) meesters als in de
Plat-Dietse streek.
W a t wij V'amingen dan kunnen
doen?
Mijns inziens kunnen wij de
Plat-Dietsers winnen door hen t e
tonen wat we\werkelijk zijn : beschaafde en vredelievende mensen, heel anders dan de beesten
waarvoor wij door de franskiljons
bij hen worden afgeschilderd. In
Overmaas zou enorm veel te winnen zijn door de bevordering van
het toerisme. De streek — ik moet
het niet vertellen — leent zich
uitermate goed daartoe.
Wanneer straks de autosnelweg
Antwerpen - Duitse grens klaar
zal zijn, wordt het h a r t van het
Vlaamse binnen'and rechtstreeks
— op enkele uren tijds autorijden
— verbonden met de Plat
Dietse
streek.
Vooral Vlaamse en Nederlandse
toeristen kunhen d a n in massa
n a a r deze gewesten
komen. Alleen de nodige propaganda ontbreekt nog. K a n de Vlaamse Toeristenbond hier geen goed werk
leveren?
J.V. - Antwerpen.

Geachte Redaktie.
Het was goed d a t de Volksunie
nog eens de a a n d a c h t vestigde op
Overmaas. Als oud-inwoner van
deze streek, ken ik h e t gebied zeer
goed en daarom wilde ik nog eens
onderstrepen d a t de Vlamingen
uit h e t « binnenland » er wel
rekening mee dienen te houden
d a t zij in Overmaas niet kunnen
optreden zoals zij d a t doen m eigen land. De Plat-Dietser «voelt»
inderdaad niet « Vlaams » zoals
wij, d.w.z. hij heeft een geheel andere — en waarschijnlijk «begrens,
de » kijk op de dingen. De jarenlange kolonisering, de historische
gebeurtenissen, de grensbewonersmentaliteit. hebben d a t met zich
gebracht. De Plat-Dietser
be-

SCHEURING ?
Mijne Heren,
Voor enkele dagen las ik een
bericht in « De S t a n d a a r d » als
zou in Berchem een scheuring
zijn ontstaan waardoor een afzonderlijke lijst zal worden ingediend. D a t verwekt een geweldig
slechte indruk op ons, ex-C?VPkiezers die n u besloten hebben
voor VU t e stemmen. Nu VU op de
drempel s t a a t van nieuwe suksessen moet h e t onmogelijke worden
gedaan om scheuringen en onenigheid te verhinderen,
Eendracht

BROSJURES :
verkrijgbaar algemeen sekretarlaat
der \.ü M. Lemonnleriaan 82 Brussel 1
postrekening 1476.97

gaat boven persoonlijke ambities.
Ten alle prijze moeten splitsingen
en versnipperingen vermeden worden.
R.D.W. - Puurs.
Red. — Onze korrespondent zal
inmiddels wel reeds uit een lezersbrief in « De Standaard » zelf
hebben vernomen d a t h e t bericht
over de scheuring de zoveelste
<( kwakkel » was. En stellig niet
de laatste. Fraaie taktiek van « De
Standaard ».

NAKLANK VAN
IJZERBEDEVAART
Waarde Redaktie,
Daarmee weten we het weer.
Vlaanderen heeft een nieuw strijdlied « soaiker, soaiker met plattekees » en tussen twee stroven in
spreekt Mr Antoon SamjTi op de
Volksuniemeeting te Diksmuide en
kompromiteert alzo VOS.
Vernuftige jongens, die van « De
S t a n d a a r d », want zij hebljen het
gevonden.
En dan maar verder gezocht...
en gevonden. Zij jubelen!
Een houten kruis met bloemen
door het St. Maartensfonds neergelegd a a n de Uzertoren met een
lint d a t het opschrift droeg (hoe
durven ze!) « Oostfront ». « De
S t a n d a a r d » vindt dat er zijn welke wel wat takt zouden mogen
bijleren. Als we de voetsporen van
« De S t a n d a a r d » volgen, zouden
we alle eerbied voor idealisme en
offer ingsgeest die onze jongens
van h e t Oostfront
a a n de dag
legden, verleren
De zware jongens zoeken en
luisteren verder en, ja daar komt
h e t : 8 groepjes van een kleine
nationalistische
jeugdvereniging
die in gesloten formatie met slaande trom op het laatste nippertje
n a a r de weide opstappen, klassiek
truukje om de a a n d a c h t op zich te
vestigen ».
J a , grote « S t a n d a a r d », als
men klein is gebruikt men alle
truukjes om groot te schijnen. En
als men groot is gedraagt men'
zich soms klein.
Mvr. Peeters-Nicasie.

Geachte Redaktie,
Met veel belangstelling heb ik
steeds uw bijdragen gelezen over
de Voerstreek. Spijtig genoeg heb
ik n<^ geen kennis kimnen maken met dit gebied. Ik neem m e
echter voor h e t nog tijdens de
m a a n d september te doen. K u n t
u mij niet enkele goede raadgevingen bezorgen of m e zeggen tot
wie ik me k a n wenden voor d o .
kumentatie?
P.D. - Gent.
Redaktie : Wij hebben reeds
verscheidene
dergeüjTce
brieven
gekregen. Wij raden onze lezers
a a n zich te wenden tot de pas
gestichte VVV. Voerstreek te Moelingen die een wandelkaart heeft
uitgegeven of tot de VTB kantor e n waar men h e t boekje « De
Voerstreek » of h e t
Voerstreeknumnjer
van de bondsorganen
k a n verkrijgen. Verdere inlichtingen ook bij het Vlaams huis «Hof
te Voer» te 's Gravenvoeren. K a m peren kan men te Moelingen op
h e t terrein « Busticana » en te
Teuven op h e t terrein « Bergzicht ».

IN HET LAND DER
KOERSEN
Geachte heren,
Vlaanderen is zeker h e t land
van kermissen, van koersen en
stoeten. Schoon is d a t allemaal
en vrolijk ook, vooral voor diegen e n die er op h u n dooie gemakjes n a a r t o e kunnen gaan. Erger
is h e t gesteld voor wie regelmatig (uit hoofde van z'n broodwinning of zo) de baan opmoet per
auto en d a n uren tijd verspeelt
wanneer om een of andere kermis,
koers, stoet of processie de banen worden
afgesloten
en h e t
verkeer omgeleid.
Tot zelfs de hoofdwegen worden hiervoor niet ontzien. Ik heb
meegemaakt dat voor 'n processie h e t verkeer op de E 3 werd
stilgelegd of omgeleid.
Ik heb h e t zelfs beleefd d a t m e n
een baanvak van de weg Antwer-

GRONDEN
GRUITRUOE
OVERPËLT
NËERULABBEEK

Het standpunt van de Volksunie
5fr.
Federalisme DE oplossing
5fr.
Kultuurautonomle voor Vlaanderen
Sfr.
en Wallonië 7
De politieke oartljen en de
5fr.
Vlaamse Beweging
Lessen uit bet verleden
5fr.
10 fr.
40 laar Vlaams Nationalisme
Zo dacbt het Vlaams Nationalisme.
10 fr.
zo denkt bet
Balans van een jaar 10 fr.
De V.D in bet Parlement
40 fr.
Het tweede aktlvlsme
De Zuldnederlandse taalgrens In het
50 fr.
Belgisch oarlement
Er blijven nog enkele Drosjures beschikbaar met de rede,
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der
Eist op het kongres v.d Volksunie te Mechelen, 15-12-1963

VOERSTREEK

HELCHTEREN
OOSTMALLE
WEELDE
RIJKEVORSEL
ST

JOZEF

RIJKEVORSEL

pen - Brussel afsloot o m d a t et,
een gedeelte v a n een kermiskoerske op verreden werd!
E n zeggen d a t ons verkeer al zo
m a n k Loopt, d a t er ai zoveel o n gevallen gebeuren en dat er a l
zo veel lu'en verloren g a a n bij
h e t wachten a a n allerlei opstcq»»
pingen.
J.B. - Boom.

PLAKWERK
Mijne

Heren,

Het is mij omgevallen hoe de
VU-militanten en propagandisten
reeds gewerkt hebben in h e t Ant»werpse. De baan Antwerpen .
Mortsel bood deze week werkelijk
een fantastisch uitzicht : niets
d a n Volksunie - affiches. D a t was
machtig, d a t m a a k t indruk op de
mensen.
Hier wordt weer eens bewezen
wat men zonder veel geld, m a a r
met de mzet van veei durf e n
idealisme kan bereiken.
De kalkborstel en de plakpot
zijn voor ons de wapens in de
verkiezingsstrijd. Het zijn goede
wapens. E n hieruit blijkt d a t de
grote partijen slechts door massa's geld in staat zijn op de
s t r a a t te komen vooral via betstalde aanplakborden, m a a r d a t
zij niet kuimen bogen op de daadk r a c h t en h e t doorzettingsvermogen
van talloze
onvermoeibare
en durvende kerels die wij In de
VU-rangen tellen. D a t
is onze
grote kracht. Recht geaarde kiezers zullen d a t d a n ook inzien :
een partij die op de s t r a a t op een
durvende wijze voor h a a r Idealen
wil uitkomen, zal d a t ook doen
wanneer zij in de besturen zetelt.
D.W. - Antwerpen,

De redaktie draagt geen verantwoordelijlüieid voor de Inhoud der
gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het recht van keuze
en inkorting voor Over de lezersrubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd.
•
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BEERSË
SCHOTEN
MORTSEL
OFOËTËREN
KALMTHOÜT
EDEGEM (Moienveld)
DILZEN
ZONDERËIGEN
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Rechtstreeks van eigenaar

ROLUS&VANDERPAAL
J a n van RijsMdjklaan 6 2
Antwerpen
Telefoon : 3 8 . 9 1 . 2 4
Direktie : Rudi van der Paal

a E R ME S
SCHOOL
54 Zuidlaan
211 M. L e m o n n l e r i a a n .
Telefoon : 11.00.33.
BrusseL

•

LET

WEL
ADVBRTÏNTII» VOOB
« UB VUUKJ9UNIB cueneo toeeestuurd aao onze
PÜBLIC1TEIT8DIENST 5

Antwerptebaan 232 Berendrecht Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9
•
Alleen de coekertjeji gaan aaax
bet boofdsekretarlaat !
M Lcmonnicriaan 8 2 Brussel 1

Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

0,50 B E C O
0,50
RIJDT ZUINIG !
RIJDT VEILIG !
0.50 Becosuper benzine 0,50
Levering van
as en stookoliën

BECO
Paardenmarkt 20
Antwerpen
Telefoon :
(03)32.04.77 (03)32.0210

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS

•
Algemene handelsopleiding
Schoolgeld : maxim.
8.000 F p e r j a a r of
3 m a a l 3.000 F .
met recht op Eindergeld.
De s c h o o l w a a r V l a m i n g e n
zich t h u i s voelen.
Beter

en

voordeliger.
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VAKANTIE UIT!

Deze week hebben de scholen hun deuren heropend : uit met de vakantie. Zoals telkenjare is de heropening vooraf gegaan door een
vloedgolf van reklame voor deze of voor die instelling, waarbij de grote scheidingslijn liep tussen het officieel onderwijs en het katoliek vrij
onderwijs : hoogdagen voor chauvinisme, bekrompenheid en verzuiling.
Hoogdagen voor chauvinisme ook, daar waar nederlandstalig en franstalig onderwijs naast mekaar bestaan en waar het hele arsenaal van
geniepige anti-Vlaamse middelen en middeltjes zoals telkenjare wordt
aangewend.
Het klassiek Belgisch doorkruisingsschema — levensbeschouwelijk en
naar de taal — heeft eens te meer
praktisch alle aandacht opgeslorpt,
zodat er bitter weinig tijd en in de
kranten bitter weinig plaats bleef
voor een echte bezinning op essentiële onderwijsvraagstukken. En deze
zijn nochtans hoogst belangrijk.
De (te traag voortschrijdende) demokratizering van 't onderwijs en de
(in Vlaanderen eveneens te traag)
voortschri j dende
industrializering
brengen mee, dat ieder jaar méér
Jongeren langer op school blijven. Dat
is natuurlijk een uitgesproken winstpunt; het schept echter nieuwe problemen die een hervorming en aanpassing van ons onderwijs dringend
noodzakelijk maken.
Het is niet denkbeeldig dat demokratizering en uitbreiding van het
onderwijs zouden gepaard gaan met
een verlaging van het studiepeil en 'n
vermindering van de opvoedingskwaliteit De beslissende faktor daarbij is
immers, of het mogelijk zal zijn het
aantal leerkrachten mee op te voeren zonder dat afbreuk wordt gedaan
aan de kwaliteit der opvoeders. Al te
vaak hoort men reeds de klacht dat
het onderwijs minder een roeping is
geworden en meer het middel om
Jaarlijks een lang verlof te hebben.
De taak van de leerkracht wordt
inmiddels — vooral in het middelbaar onderwijs — steeds maar zwaarder : meer leerlingen per klas, meer
afleidingsmogelijkheden van de studie, verhoogde spanning tussen school
en gezin door de kritischer instelling
van een stijgend aantal ouders die
voortgezet onderwijs hebben genoten.
De stijging van het aantal gediplomeerden brengt op haar beurt spanningen mee op het vlak der sociale
en menselijke verhoudingen. De afstand tussen elite-arbeider of bediende enerzijds en ongeschoolde
anderzijds wordt groter en schept in
bedrijf en vakbeweging een aantal
nieuwe problemen. Jongeren uit
maatschappelijke lagen waar vroeger
niemand studeerde, klimmen via het
onderwijs naar een sociale status die
nog dateert vö,n vóór de demokratizering van het onderwijs : breuk met
het eigen sociaal milieu, met de eigen familiekring is het gevolg ervan.
De generatieverschillen en -tegenstellingen worden scherper : een beter geschoolde en gevormde jongerengroep is niet zo maar geneigd om
even gemakkelijk als vroeger genoe-

gen te nemen met opvattingen en oplossingen van een minder-geschoolde
generatie ouderen die steeds vaker
moeten teruggrijpen naar het erva-

rings-, dus het leeftijds- en gezagsargument.
Een probleem op zichzelf vormt de
groeiende groep van de mislukten,
diegenen die om ekonomische of andere redenen de studies moeten afbreken na hoger middelbaar en het
stijgend aantal mislukkingen aan de
universiteit. Er ontstaat in die groep
een half-intellectueel proletariaat dat
zijn mislukking een leven lang moet
meetorsen en dat het leger der sociaal onstabielen en onaangepasten
niet alleen zal vergroten, maar ook
voorzien van onbezonken argumentatie en ideeëngoed. Krijgen de mensen
uit deze groep een tweede kans ?
'Houdt ons onderwijssisteem voldoende rekening met nieuwe opvangingsmetoden ?
We staan op een beslissend keerpunt. De demokratizering van het
onderwijs is nauwelijks begonnen en
zal in een nabije toekomst In steeds

sneller tempo voltooid worden. We
juichen dat niet alleen toe; we zullen dat met al onze energie mee bevorderen. We wensen echter niet
blind te zijn voor de katastrofe die
ons wacht wanneer op ondarwijsgebied het hekken aan de oude stijl
blijft hangen.
Hoe eerbiedwaardig levensbeschouwelijke overwegingen ook kunnen
zijn, wij betreuren dat zij — en
praktisch zij alleen — de toon aangaven bij de beschouwingen ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar.
Er zijn andere katten te geselen !
Wij zijn er trouwens van overtuigd
dat in een federaal Vlaanderen na
korte tijd de vastgeroeste levensbeschouwelijke vooroordelen spoedig
plaats zouden maken voor een opener en gezamelijke aanpak van de
essentiële onderwijsproblemen.
Dr. R. Van Leemputten

De ware mentaliteit van de P.V.V. ? Ga maar eens in Tienen kijken, schrift op het schreeuwlelijke politlekommissariaat.
de suikerstad waar de P.V.V. het voor het zeggen heeft, waar tientalDe voertaal in de administratiegelen van jaren de mentaliteit werd gevormd door de liberale suikerba- bouwen en kantoren van de plaatselijke bedrijven zou steeds en overal
rons, waar nog niet zo heel lang geleden de arbeiders aan de vooravond Frans zijn. Indien er een wet zou koder verkiezingen dronken gevoerd werden door. hun blauwe bazen. men voor de vervlaamsing van het
Stel u even voor dat overal in het Vlaamse land een sinds lang geves- bedrijfsleven, zouden administratie en
kantoren naar Brussel verhuizen, zotigde liberale macht de lakens zou blijven uitdelen. Wat zou er gebeuren? als dat het geval is met de administratie van de Tiense P.V.V.-bazen.
Een aantal flink bezoldigde managers
Waarschijnlijk zouden wij dan het rue Kronacker straat of op een en bedienden zouden, tot schade van
streeknieuws mogen lezen in plaat- Grand'Place-Grote Plaats, zoals dat de plaatselijke handel, mee emigreren naar Brussel, weeral zoals dat
selijke « Weekbladen van algemene in het blauwe Tienen het geval is.
We zouden onze kinderen kunnen thans in het blauwe Tienen is geinformatie Hebdomadaires d'Information générales», uitgegeven door laten vermuilezelen in de «sections schied.
Gelukkig zijn niet alle Vlaamse
de afdeling van de P.V.V.-P.L P. zoals fransaises » van « Ecoles Techniques»,
zoals dat nu nog — taalwet of geen steden en dorpen gezegend met een
dat in Tienen nog het geval is.
— het geval is in het P.V.V.-Tienen. blauw gemeentebeleid dat het verWij zouden ons kunnen ergeren of
De officiële aankondigingen en op- lengstuk is van het franskiljons
vermaken — al naargelang van schriften op gebouwen zouden twee- blauw • zakenbeleid van Vrijheidsliestemming en karakter — aan subliem talig zijn. Bijvoorbeeld « Politie-Poli- vende en Vooruitstrevende suikerbabeulemansproza in ons «Weekblad - ce », zoals dat in het Tienen der sui- rons.
Hebdomadaire », zoals dat in Tienen kerbarons nog steeds het geval is.
Elders in Vlaanderen heeft de
het geval is met de aankondigingen Wanneer wij braafjes en schuchter de P.V.V. zich moeten aanpassen en mevan een de franstalige bourgeoisie on- toepassing van de taalwet terzake nen P.V.V.-mandatarissen zelfs, er
derdanig dienend slager die een re- zouden eisen, zou men ons antwoor- goed aan te doen door zo'n beetje
klame-week aankondigt met de slo- den dat «het estetisch karakter van voorzichtig en folkloristisch de
gan «La folie in de Vleeshal».
het gebouw en van het opschrift» « Vlaamsbewuste » uit te hangen.
In Tienen echter is het, gelijk de
We zouden onze « annonces » voor geen toepassing van de taalwet toedat blad kunnen gaan afgeven in een laat, zoals geantwoord werd in hefi blauwe macht het wil!
Als zij het voor het zeggen heeft.
Leuvensestraat-rue de Louvain, een blauwe "nenen betreffende hel op-
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aan de eeuwfeestelingen
der Eerste Internationale

Makliers,
Morgen trekt gij allemaal - behalve de te -weinig klasscbc•wusten die de T.V.-genoegens van het wereldkampioenschap te
Sallanches niet willen missen - met boterhammen in beenhou•werspapier en met de kloeke werkersborst vooruit door Brussel.
Om de haverklap zal de Internationale worden gespeeld en van
op de eretribune zult gij geschouwd worden door de Hoofdproletariers Aller Lander. Dat alles tot meerdere eer en glorie
van de krantenverkoper die op de socialistische lijst voor de
gemeenteverkiezingen te Pulderbos « oep de straaidplots » staat.

HOGEROP

RECHTZETTINGEN

De Secellon en zijn trawanten te Teuven hebben besloten het « hogerop te schoppen ». Nadat Limburg ingegrepen had en de Voergemeente Teuven de verplichting oplegde om een Vlaamse
kleuterschool te openen, gaan
de fi-ansklljonse
Teuvense
gemeentevaderen nu een beroep doen op de koning.
Een dergelijk beroep op de
koning schorst de tenuitvoerlegging van de provinciale
beslissing en de Sécillon is h e t
er vooral om te doen, het begin van het schooljaar achter
de rug te hebben en de gemeenteverkiezingen
binnen
het bereik.
Het is nu aan de Koning
om, tussen twee reisjes n a a r
Zarauz in, te beslissen of de
Teuvense would-be-nobiljon
nog langer de aap mag uithangen

De waarde van « De Standaard » als informatiebron is
ten andere de jongste dagen
herhaaldelijk gebleken.
Het blad ontving op verschillende beweringen binnen
één enkele week niet minder
dan drie rechtzettingen, twee
nl. in verband met de IJzerbedevaart en een derde in
verband met de zoveelste
« scheuring » in de Volksunie.
De « Standaard »-lezers zijn
meteen gewaarschuwd : zij
hebben zich er de jongste
dagen kunnen van vergewissen, wat de informatie van
«De Standaard»
inzake
Vlaamse beweging en Volksunie waard is.
Dat « De Standaard » bij
zijn specialiteiten blijve : er
zijn daar de jongste jaren
buitengewoon verdienstelijke
en onderhoudende romansfleuve verschenen over Sylvöin D'Hoest en Soraya. Dat
zijn terreinen, waarop niemand de kompetentie van de
Standaard-jongens zal betwisten.
En wanneer het blad dergelijke ernstige kost met iets
lichters wil afwisselen, kan
het nog altijd eens een begin
maken met de publikatie van
L.D.L.'s onthullingen over het
Luxemburgs maquis tijdens
de oorlog. « De Standaard »
heeft een eeuwigheid geleden
een eerste aflevering van Lowieke's sen-sa-ti-o-ne-le o n t ,
hullingen gebracht, met onderaan de vermelding « h e t
vervolgt». We hebben echter
nooit het vervolg van de heldhaftige
avonturen
mogen
vernemen.
Spijtig ! We hadden graag
eens geweten, hoeveel pinten
de jongen in die tijd al kon
drinken.

Want zo is het toch, makkers, met dat eeuwfeest van de
Internationale : veel volk op de been brengen en op de dikke
keteltrom slaan ter voorbereiding van de gemeenteverkiezingen.
Marx als klaploper voor de dorpspolitiek, Gesar De Paepe als
kiesdraver voor de lijst nummer zoveel van de Bei Ks Pei, de
idealistische wereldhervormers en armoezaaiers van het vroege
socialisme als stormram voor het deurke van het gemeentehuis,
de magere dromers en dwepers van toen als veroveraars van
een trikolore sjerp rond een welgedane partijbuik anno 1964.
Zo ziet, makkers, ook de « Volksgazet » van partijgenoot
van Eynde het in haar reklame^logans \oor de betoging : op
naar Brussel en vandaar naar de gemeenteraad. « Er waart een
spook rond in Europa 3>, zo begon vader Marx zijn Kommunistisch Manifest. Op bevel van Jos \ a n Eynde is dat spook, aangesloten natuurlijk bij de Centrale Geeslesverschijningeu van het
A.B.V.V., gemobilizeerd om de brouwer en C.V.P.-burgemeester
van Bommerskonten even op de buigemeestersbuik te kietelen.
En dat is al !
Ik vraag u, makkers, of dat genoeg is ? Bekijk morgen eens
aandachtig de welgedane bourgeois op de eretribune en zeg mij
in gemoede, wat zij nog gemeens hebben met de hongerlijders
en idealisten van het vroege socialisme. Voor wie marsjeert gij
morgen ? Voor een stel kroonprinsen : Ie fils Vermeylen, Ie fils
Anseele, Ie fils Buset, Ie fils Van Acker. Succesrijke politici die
hun mandaat en hun carrière meekregen in de wieg, net als de
meest vulgaire kroonprins uit de tijd dat de Gentse socialisten
nog zongen « weg met de keuninge, leve de wierkstoakinge ».
Het beroep van Proletenleider erfelijk geregeld en dynastiek
ingericht en de proleten morgen opgetrommeld ter bestendiging
daarvan.
Voor wie marsjeert gij morgen, makkers ? Hoeveel denkt
gij dat partijgenoot Van Acker « waard » is, hij die twintig jaar
geleden nog geen nagel had om ge-weet-wel-wat ? Hoeveel denkt
gij dat partijgenoot Spaak waard is en zoontje Anseele ? Hoeveel
denkt gij dat de talloze partijbonzen waard zijn die naast hun
pree van politiek mandataris én vakbondsman nog een vijftal
andere bronnen van inkomsten hebben ? Als er ooit één stinkende leugen werd verteld, dan is het wel de verzekering van
deze heren dat zij de geestelijke erfgenamen zijn van de opgejaagde, haveloze, hongerige socialistische underdog van een eeuw
geleden.
Uw partij, makkers, weet zeei* goed wat ze doet. Zijzelf
heeft aan vernieuwingskracht, revolutionair élan en rechtvaardigheidsdrang niets (n-i-e-t-s) meer te bieden. Haar blijft niets
over, dan zich de glans toe te eigenen van de vroegere grootheid.
En zij spekuleert daarbij op haar enige- doch tanende werfkracht : de dankbaarheid van de oudere arbeiders, die « de tijd
van vroeger » hebben meegemaakt en die beseffen wat zij aan
het socialisme te danken hebben.
Het verschil, makkers, is echter té groot opdat ook gij het
vroeg of laat niet zoudt zien. Honderd jaar geleden ging het
tégen de gevestigde macht. Nu staat daar op uw eretribune de
gevestigde macht in al haar glorie, ter plaatse gebracht met de
zwaarste kapitalistenkruisers die op onze wegen rijden, zelfvoldaan terugblikkend op het gemakkelijke en lonende erfenisje
van vader. Fils-a-papa's van de politiek, kroonprinsen van de
macht, cententellers en cumulards, profiteurs met glimmende
speknekken en hangbuiken. En daartussen, om het geheel wat
geloofwaardiger te maken, de magere mummie - bijna zélf
eeuweling en iedere dag een beetje meer cabolin - Kamiel
Huysmans.
Veel reden tot dankbaarheid tegenover dat stelletje ? Hand
op het hart, makkers, vroeger waren het andere kleppers, de
taaie rooie rakkers. Zo meent
die Genes.

Kommanderie
te Sint-Pieters-Voeren
VIES

Daags n a de IJzerbedevaart
had « De Standaard » advokaat Antoon Samyn aangevallen omdat hij op de vooravond der IJzerbedevaart op
een Volksuniemeeting zou gesproken hebben, om daags
nadien dan het woord te voeren als V.O.S -ser op de IJzerbedevaart zelve. « Gebrek aan
t a k t » noemde «De Standaard » dat en de beotiër die
voor dat « eliteblad » de Bedevaart ging verslaan, sierde
zijn proza op met enkele dubieuze geestigheden die hij
waarschijnlijk vond op de bodem van zijn zeventiende
pint bier.
Advokaat Samyn stuurde
een striemende logenstraffing
en bekloeg er zich over dat
op
dergelijke
lichtzinnige wijze omgesprongen werd
met de eer van iemand die
55 jaar in de Vlaamse beweging aktief is.
Wat deed « De Standaard ».
Netjes zwijgen of zich v e r - '
ontschuldigen ?
Neen, de « Maatschappelijke » deed er nog een schepje
bovenop : v a t de reporter
oorspronkelijk
neerschreef
alsof het uit eigen waarneming stamde, werd nu plots
omgedoopt tot een uitlating
van een niet nader genoemd
(en dus niet te identifieren)
V.O S.-hoofdbestuurslid,
die
gezegd zou hebben dat Sa-,
myn V O S had gekompromiteerd
Zo heldnattsg zijn die
zware jongens van <• De Standaard », dat ze zich verschuilen achter anonieme zegslieden van zodra ze bij het vies
tongstje worden gepakt.

PROF. R. DERINE,

Derine een schepenzeïel cS-«
deau krijgen.
Ons is h e t een raadsel hoe
een goed katoliek als Derine
zich thuis kan voelen in eea
milieu als het Antwerps sche-^
penkollege...

VERARMING
Het bruto nationaal p r o dukt is van 1953 tot 1963 gestegen met 62 %. Er zijn in
ons land 49 % loon- en 27 %
weddetrekkencV3n. Deze 76 %
kregen van deze 62 % stijging
27 % of minder dan de helft
Wie kreeg de overige 35 % ?
De 7 % boeren kregen n a a r
verhouding zeker niet meer
dan de arbeiders of bedienden, want niemand benijdt
hen omdat zij van al de
standen het armoedigst leven.
Van de 15 % middenstand
heeft 80 % een inkomen geringer dan 140.000 fr. We
kunnen dus besluiten d a t de
kleine helft van h e t met 62
% gestegen nationaal inkomen gegaan is n a a r 2 of 3 %
van de bevolking.
Toch noemen alle achtereenvolgende regeringen zich
sociaal en zeker de C.V.P.B.S.P.-regering. N o c h t a n s
heeft ook de huidige regering
niet belet dat arbeiders, a m b tenaren, bedienden, landbouwers en middenstanders t e
weinig gekregen hebben van
de sterk gestegen nationale
welvaart. De holdings eigenden zich het leeuwenaandeel
toe. Daarom dat kontrole op
de holdings en ekonomische
struktuurhervormingen, wat
op ons kongres te Mechelen
geëist werd, zo dringend n o dig zijn. Want betrekkelijk
verarmen we allemaal behalve de zeer geringe laag uiterst
Invloedrijke kapitaalkrachtigen : onze franstalige kolonisators.

LOKAAS TE ANTWERPEN
Aan prof. Derine, ex-hoofdbestuurslid van de V.V.B., sekretaris van de ter ziele gegane Leuvense Vereniging
van Vlaamse
Professoren,
uitvinder van geleerde omschrijvingen om niet het
woord federalisme te moeten
gebruiken, werd de 5e plaats
gegeven van de CV P -lijst te
Antwerpen, Derine moet als
lokaas dienen voor zoetwaterflaminganten,
nu
Hugo
Schiltz de Volksunie aanvoert.
Waarschijnlijk
zal Mon

TAALWETTEN
De Spaar- en Lijfrentekas
gebruikt in Vlaanderen tweetalige formulieren. Strookt
dit met de geest en met de
letter van de taalwet, die de
eentaligheid van Vlaanderen
erkent ?
Of moeten we allen deze
Kas de rug toekeren ?
In Wallonië hebben we immers nog nooit tweetalige
boekjes van de Spaar- en
Lijfrentekas opgemerkt.

T^ls^en Noord-Be\eland en Schouwen-Duiveland in de Nederlandse
provincie Zeeland wordt momenteel een*.ï km lange brug over de
Oosterschekle sebouwd : een uniek bouwwerk. Bouwheer is de
provincie Zeeland die vond dat liet nog te lang (tot 1978) zou
duren, alsoren'. het Rijk zou klaarkomen met de Delta-dijk door de
Oosterschelde en die dan maar zelt besloot, even nog de brug te
bouwen. Kan men ^ich in het verpohtiekte, dood-gecentralizeerde
België éen dergelijke onafhankelijke streekpolitiek voorstellen?
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SCHILTZ, POPULAIRDER
DAN
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5
waarbij ze vraagt « of ze h e t
Vlaams uitzicht van Mechelen
niet heeft weten te bewaren
gedurende h a a r 6-jarig bestuur ».
Erg komisch doet dat aan
als men weet dat de tekst
van uithangborden en lichtreklames dient goedgekeurd
te worden door het gemeentebestuur vooraleer men het
bord of de lichtreklame mag
aanbrengen.
Welnu, tweetalige uithangborden en lichtreklames worden toegelaten !
Zou de Mechelse C.V.P. dus
niet best ophouden met h u i chelen ?

VLAAMSE GROND

Op
de
geslaagde
kaderdag van de provincie Antwerpen vorige week, onder
voorzitterschap van E. Slosse, prov sekretaris, hekelde
deze in zijn inleiding op de
voortreffelijke rede van Hugo Schiltz, de houding van
R Derine.
Hij herinnerde er verder
aan, dat Schiltz de promotor
is geweest van de eerste opflakkering van het Vlaams nationalisme n a de oorlog
toen hij in 1948, bij gelegenheid van een spreekbeurt
door Kiebooms
gehouden
voor het KVHV - Leuven, een
betoging organiseerde waarover de Belgische pers wekenlang polemiseeide
Onder daverend applaus
bracht Slosse hulde aan de
houding van Schiltz, die de
aanval
in
Vlaanderen's
hoofdstad leidt.
De populariteit van de
Antwerpse lijsttrekker bleek
hier eens te meer, n a d a t
voor enkele maanden de afdeling Antwerpen hem met
algemeenheid van stemmen
de eerste plaats had toegewezen.
Begrijpelijk dat in de CVPpers « h e t heengaan van
Schiltz > wordt betreurd!

MECHELEN VLAAMS
De' C.V.P. heeft te Mechelen een omzendbrief verspreid

Onze tegenstanders proberen
de
leuze
«Vlaamse
grond * belachelijk te maken,
hoewel ze toch ook hun Belgische grond verdedigden t e gen de Duitse aanvallers. Meer
zelfs : terwijl ze er angstvallig over waken dat op de
Waalse grond geen enkele
tegemoetkoming tegenover de
Vlamingen aan de dag wordt
gelegd, proberen ze in de
Voerstreek en in de Platdietse streek (de Walen) en rondom Brussel (de Brusselse
f ranstaligen) steeds grond
van ons te roven.
Linkse
Vlaamsgezinden
menen dat, naast het federalisme, ook een wetgeving
op het sociale vlak gepaard
aan een taalwet een oplossing kan brengen voor de
Brusselse randgemeenten.
Wij betwisten dit niet, op
de uitdrukkelijke voorwaarde
nochtans dat die taalwet zou
toegepast worden. De ervaring terzake is echter niet
doorslaggevend. Wij dachten hieraan toen het tijdschrift
« Links » professor
Fransen verweet, de grondspekulatie rond Brussel niet
aangeklaagd te hebben te
Diksmuide In een korte redevoering kan men niet alles
zeggen. Natuurlijk dient echter een rem gezet op de
grondspekulatie. Wij ook eisen dit Maar waarom voeren
de B.S.P.-ministers die politiek niet ? Omdat ze de Brusselse franstalige bourgeoisie,
waar o m. Paul-Henri-Spaak
talloze kiezers telt, niet wil

ontstemmen. Voor C.V.P. en
B.S.P. geldt uiteraard hetzelfde. Waarom valt « Links »
de eigen partij niet scherper
aan met het enig afdoend
argument, desnoods de partij
te verlaten ?

HET S C H A N D A A L
VAN REMERSDAAL
Wanneer krijgt Cravatte
de das om?
Wat in de Voerstreek mogelijk is, gebeurde nooit te
Clochemerle.
De onderwijzer Cravatte
verf ranste enkele jaren terug op eigen houtje het 4de,
5de en 6de leerjaar lagere
school. Vorig jaar in september verfranste hij ook
het 1ste, 2de en 3de studiejaar. Daarnaast b'eef er zogezegd een Vlaamse school
bestaan.
Nergens bestaat er een
terreur zoals m Remersdaal.
De inwoners van het dorp
komen in de andere Voergemeenten klagen dat ze uit
schrik voor de plaatselijke
potentaten
hun
kinderen
niet uit de dorpsschool durven terugtrekken en smeken
de Vlaamsgezinden uit de
Voerstreek, die Franse klassen af te schaffen.
Wettelijk mag er echter
geen Franse klas te Remersdaal bestaan omdat er op
minder dan 4 km. voor de
meeste oude_s gelegenheid
tot Frans onderwijs bestaatWie in de eerste plaats
verantwoordelijk is voor dit
enig geval van eei Franse
dorpsschool in een Vlaama
dorp, is minister J a n n e met
zijn «vlaamsgezinde» kollega Van Elslande en in de
tweede plaats de gehele r e gering.
Het is werkelijk een ongehoord schandaal dat de
regering hier niet durft optreden tegen de dorpspotentaten en dat ze de Belgische wetten met de voeten
laat treden
Is het geen bewijs te meer
dat in deze unitaire staat
alles mogelijk is? Enkele
middeleeuwse
potentaten
dwingen én de partij van
Theo Lefèvre én die van Jos
Van Eynde op de knieën.

EEN VOORBEELD: OENOEBMONDE
Geleideli]k-aan beginnen we over de
geordende en geïnterpreteerde
rezuUaten
van de jongste algemene volkstelling te
beschikken. Alhoeu^el deze gegevens nog
zeer fragmenlair zijn, loont het de moeite
ze te onderzoeken en laten zij het trekken
van bepaalde besluiten op beperkt terrein
reeds toe.
De « Ekonomische
Raad voor OostYlaanderen » is bezig, de rezulialen van
de volkstelling per Oostvlaams arrondissement te voorzien van de nodige toelichling
en te publiceren.
De publicatie over het arrondissement
Dendermonde
is reeds verschenen.
We
brengen hieronder over de arbeidsmobiliteit in dat arrondissement enkele gegevens,
die we aan deze publicatie ontlenen. Er
blijkt o m uit dat het alternatie) pendel
oj werkloosheid nog steeds bestaat, dat de
pendelbeweging
in de liching
Brussel
steeds toeneemt, m.a w dat we in het
arrondissement
Dendei monde verder af
staan dat ooit van het ideaal « werk in
eigen streek », Elders in talloze Vlaamse
arrondissementen zal het beeld nauwelijks
anders zijn. We zullen het cijfermateriaal

daarover brengen,
baar is.

van zodra het beschik-

Eind 19C1 waren 45.440 personen of
70 % van de economisch actieve bevolking te werk gesteld in het arrondissement. Hiervan is slechts een beperkt
gedeelte in de woortgemeente zelf werkzaam, wat wijst op een grote interne
arbeidsmobihteit.
De indeling van de economische
actieve bevolking naar geslacht toont
aart dat slechts 62 % van de mannen in
het woonarrondissement zijn te werk
gesteld. Voor de vrouwelijke bevolking
bereikt dit percentage bijna 80 %. Het
is dus vooral de mannelijke bevolking
die bij de extra-arrondissementele pendel IS beti ukken.
De loontrekkende bevolking groepeert
27.086 werklieden. Hiervan zijn er slechts
14.880 in het gewest zelf werkzaam. Dit
betekent dat er op 100 arbeiders 45
buiten het arrondissement hun beroep
uitoefenen.
Eind 1961 waren ruim 20.000 personen
waaronder 16.605 mannen in de extra-

BESTENDIGE GROEI
Dit schooljaar zijn er 90
kinderen uit de Voerstreek
(op een bevolking van 4.300
inwoners) die buiten de
streek in het Vlaamse land
studeren. Een tiental ervan
zijn jonger dan 12 jaar. Van
deze kinderen zijn er 20 te
Tongeren op de kottschool
en 20 elders (Hasselt, Mechelen a-d Maas enz.), 50 gaan
elke dag met de bus n a a r
Tongeren, 's Zaterdags en 's
maandags zitten echter ook
de 20 kostschoolleerlingen
van Tongeren op de bus, zodat de bus die slechts 46
plaatsen heeft. 70 leerlingen
moet vervoeren.
Wat het 's donderdags
moet worden is een andere
moeilijkheid.

Gedurende de vakantiemaanden gingen soms 40
Voerenaars met dezelfde bus
n a a r de markt te Tongeren.
Als die nu samen met de
leerlingen zouden vervoerd
worden, zitten er 90 personea
op die bus.
Kan er niet vlug een goede oplossing gevonden worden voor het stiefkind de
Voerstreek?
Ondertussen beweren de
franskiljons nog steeds dat
het h a r t van de Voerstreek
voor Luik voelt!
Voegen we hieraan toe dat
er te Teuven de eerste schooldagen reeds meer Vlaamse
kinderen
waren
op
de
Vlaamse kle iterschool dan
op de vrije Franse. Het gemeentebestuur van Teuven
wist dus wel waarom het
geen Vlaamse school wilde.

11 oktober : te Lier op de Zimmertoren zal men den hoe laat het U,
Tijd voor de intrede van Vlaams-nationale
gemeentemandatarissen
in het stadhuis.

arrondissementele pendelbeweging ingeschakeld. Slechts 33 % hiervan is ie
werk gesteld in een der overige Oostvlaamse arrondissementen.
De
belangrijkste
extra-provinciale
aantrekkingskern is de Brusselse agglomeratie. Bij de pendel naar de hoofdstad
zijn 9.000 mannen en 1.497 vrouwen
betrokken. Op 100 actieve mannen zijn
er thans 18 die hun beroep in het Brusselse uitoefenen. T.o.v, 1947 is de pendel
naar Brabant met 2.614 eenheden of
13 % toegenomen, wat duidelijk de
groeiende invloed van deze handels- en
industriezone aantoont.
De pendel naar Henegouwen is vooral
gericht naar het arrondissement Charleroi, De omvang is niet erg belangrijk :
124 mannen en 6 vrouwen. De evolutie
t.o.v. 1947 kan
stationair
worden
genoemd. De verplaatsingen naar het
Zuiden zijn vooral ingevolge de moeilijke verbindingen tijdrovend te noemen.
De overige Waalse provincies verschaffen werkgelegenheid aan 182 mannen en 26 vrouwen, waarvan er 52 werkzaam zijn in het Luikse industriebekken
en 39 in het arrondissement Namen. Ook
hier vormt de tijdsafstand een ongunstig
element.
Alhoewel het niet onze bedoeling is
een grens te trekken tussen een normale
en een niet normale tijdsafstand, durven
wij toch vooropstellen dat voor pendelaars die dagelijks meer dan 1.30 uur
nodig hebben om hun werkplaats te

bereiken een meer nabije werkgelegen»
heid wenselijk is, evenzeer vanuit economisch als vanuit sociaal standpunt.
(Deze grens ligt ruim hoog en zou tot
1 uur dienen verlaagd te worden. •'
N.V.D.R.).
In het arrondissement Dendermonde
bedraagt voor 6.053 personen de dagelijkse verplaatsingsduur in het totaal
meer dan 3 uur (2 x 1.30 uur). Dit betekent dat er op 100 economisch actieve
personen 9 betrokken zijn bij de lange
afstandspendel.
Hierboven werd reeds vermeld dat
45 % van de mannelijke loontrekkende
bevolking buiten het woon-arrondissement is te werk gesteld .De nabijheid
van attractiecentra geeft geen afdoende
verklaring voor deze grote mobiliteit.
De voornaamste oorzaak is gelegen in de
bestendige beperktheid van de regionale
werkgelegenheid, die de werklieden verplicht te kiezen tussen werkloosheid en
pendelarbeid. Een keuze is echter alleen
mogelijk voor zover op andere plaatsen
een tekort aan arbeidskrachten heerst.
De algemene ontleding van de pendelbeweging laat reeds vermoeden dat de
Brusselse agglomeratie niet alleen voor
de bedienden, maar ook voor de werklieden het voornaamste extra-arrondissementeel tewerkstellingscentrum is.
Ruim een-vierde van de forenzen is in
het arrondissement Brussel werkzaam.
V^oor Buggenhout, Lebbeke en Opdorp
bereikt dit zelfs meer dan 50 %.

DE VOLKSUNig

De kwaliteit van het onderwijs wordt bij deze steriele
In antwoord op een Parle- debatten nauwelijks als argumentaire Vraag antwoordde ment gebruikt. De schoolridde minister dat op officiële ders van beider strekking
gebouwen slechts mag gevlagd moeten het veeleer hebben
worden met « officiële » vlag- van «levensbeschouwelijke »
gen zoals bv. de driekleur, de argumenten.
Dat de meesten onder hen
gemeentevlag of vlaggen van
het leven nooit anders bevreemde landen.
Dat is nu n e t wat wij het schouwd hebben d^n van tustoppunt vinden : de Vlaamse sen oogkleppen, v e r g t wel
Leeuw mag niet, de vlag van geen betoog !
bijvoorbeeld Abessinië wel.
Ook dat is staatsburgerlijLaatstgenoemde is immers ke opvoeding op z'n Belgisch:
« officieel » en « officieel t> de kinderen bijbrengen dat zij
heeft men in België nog nooit « beter » zijn dan h u n kame•van een Vlaamse Leeuw ge- raadjes die om het hoekje
hoord.
school lopen.
Wij hebben het meegemaakt
dat
in een gezin, waar broers
P.V.V.-VERFRANSING
om louter redenen van prakP.V.V.-kandidaten voor de tische aard naar een officiële
gemeenteverkiezingen in de school gingen en zusjes naar
Brusselse agglomeratie voe- een vrije, de (weliswaar niet
ren h u n kieskampanje volle- kwaadaardig bedoelde) spotdig in het Frans. Een P.V.V.- namen «geuzescholier» en
kwibus uit Berchem tracht « kloosterbelle »
regelmatig
kiezers te winnen door uit- uit de kindermond kwamen.
sluitend-franstalige
propa- Bij nader orderzoek bleken
ganda voor de zozeer beruch- de kinderen dat geleerd te
te «llberté linguistique ».
3Een paar kilometers verder
zullen dan P.V.V.-politiekers
in Vlaamse gemeenten desiMKJds zelfs de «gematigde
flamingant» uithangen, om
h e t d a n op dié manier te proberen.
Hpisch staaltje van volksbedrog gelijk het toegepast
w©rdt door de « grote » partaien.
L« NIET OFFICIEEL »'
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De jongste weken hetoben
we weer het zielig spektakel
moeten meemaken van het
aartsdom fanatisme waarmee
bekT<ïmpen verdedigers van
het vrij of van het officieel
onderwijs de «andere school»
aanvallen.
Be jacht op leerlingen voor
bet eigen onderwijs doet vaak
werkelijk grotesk aan en de
daarbij gebruikte argumenten
worden vooral geput uit het
vokabularium van de Belgische politieke f o l k l o r e :
«school zonder God» langs
de ene en «C.V.P. - kweektnin » langs de andere kant.
Van andere dan financiële
zegeningen van het schoolpakt wordt men bij dit alles
bitter weinig gewaar.
Triestig land, waar zelfs de
schooljeugd n i e t ontsnapt
aan katalogering en verzuihng.

hebben bij de « volwassenen »"
die hen onderwijs en opvoeding moeten verschaflen...

HET VLAAMS FRONT
VAN KIEBOOMS
In één van zijn dikbetaalde artikels in de « Gazet van
Antwerpenn » doet Kiebooms
(de geestelijke
erfgenaam
van Van Cauwelaert) een
aanval op de Volksunie, die
hij het recht ontzegt lijsten
in te dienen bij de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen.
Hij komt op voor een breed
Vlaams front. Maar juich
niet te vroeg, argeloze lezer,
want dat breed Vlaams front
moet worden tot stand gebracht in de schoot van de
C.V.P...

NATIONALE POLITIEK
Nochtans, indien de V.U.
meer is dan een konjunktuurverschijnsel en indien ze een

Verleden week deden we in ons hlad een beroep op onze lezers om ons foto's te sturen en ons zodoende te helpen bij
de verfraaiing van ons weekblad Be eerste antwoorden liepen
reeds maandag binnen; hierboven een zicht op de Moervaart
te St Kruis-Wmkel, ingestuurd door lezer Willem D.P. te
Brussel 18. Deze lezer stuurde ons nog enkele andere kiekjes,
meestal op zeei klein formaat. Maar uit zo'n — op het eerste
zicht onbruikbaar — klein formaat haalt de klisj eer af deling
van onze drukkerij heel fatsoenlijk illustratiemateriaal. Vindt
u dat zeiJ niet, Willem D P . ?
Wie stuurt ons zijn overtollige kiekjes met alle mogelijke
onderwerpen ? Alles komt vroeg of laat te pas. ü toewijst er
ons een dienst mee. En u stelt meteen een daad van vriendschap en waardering ten overstaan van de duizenden andere
lezers van dit blad die — ieder op htm manier — oo'k het
hunne in de Vlaamse strijd bijdragen.

LANGS ROMAANS - GERMAANSE TAALGRENS
Om de strijd van de Oostkantons «n
van ée Platdi-etse stareek in ïijn juist
perspektief te zien, moet m^en over 4e
grenzen van het Benelux-geMed heenkijken. Het door de Walen zo vaak
aangeliaalde EIzas-Lorreiiien di«nt bij
heU onderzoek betrokken, terwijl Luksemburg en Zwitserland aanknopingspamten 'bieden.
Zowel Luksemburg als het
Duits
gedeelte van Zwitserland proberen nog
steeds afstand te nemen van het Duits
als kuUuurtaal. Onbetwistbaar heeft dit
een politieke ondergrond. Beide gebieden wensen geen politieke £enheid met
Duitsland.
Lnafesemburg lijkt oppervlakkig gezaeni
verfra-nst. Verder dan de oppervlakte
gaat het echter niet. Het blijft beperkt
t»t opschriften. Ov«ral in de winkels en
bij de arbeiders en landbouwers w o r ^
Letzeburgs, J>Ditfi dialekt gesproken.
Man wordt natuurlijkerw'ijze overal in
het Nederlands te woord gestaan,
in de hoofd'kiei'k. van Luksenibur^

handen de berirfiten uit in het Duits en
in het Fraits, maar gepreekt wordt er
in het Duits. Te-geno^^er enke'le jaren
geleden -is ^let belang van bet Frans
gevoelig achteruit gegaan. De natuur
komt weer boven. Van verfransing van
Luksemlmrg ka-n o.i. nog Jjezwaariijk
sprake zijn.
De %(!>csta«d t« anflers 3-n l»et -éaitsta'Kg gedeelte ram Zwitserland. De
opschriften zijn alle l>tiits, ev-enals de
officiële taal, maar de overgrote meerderheid van de Zwitserse dttitstaligen,
praat onder elkaar 'n gezui-vwrd dialekt en
neemt zo afst-and van het Duits. De toestand biedt -punten van overeenkomst
met Lukfjemburg. Het verschil is, dat
het Frans in het duitstalig gededte van
Zwitserland geen röl speelt. De taalstrijd krijgt een ander karakter in
Tlcino met de druk bezochte toeristische
centra Lugano en Locarno. Het ïtaliaa-ns
is de officiële bescliernKie taal. De overgrote meerderheid van de toeristen is
echter duitstalig waardoor -de streek
voor de oppervlaklcig toekijl:ei«ie ïsezoe-

volwaardige en zelfstandige
partij is, dan kan Kiebooms
h a a r toch niet kwalijk n e men dat ze de lessen van de
politieke school der C.V.P.jongeren ter h a r t e neemt.
In de kursus 1964 blz. 34-35
wordt Inderdaad
letterlijk
gezegd, dat de gemeente een
testgebied is voor de nationale problemen. En verder :
« de politieke en sociale aktie
op gemeentelijk vlak heeft
tot doel van die gemeente een
gemeenschap te maken en te
richten naar een vooropgezette toekomstige maatschapPii ».
Ook de V.U. heeft h a a r eigen maatschappijbeeld dat
steunt op het volksnationalisme. Dus heeft ook zij h a a r
specifieke taak op gemeentelijk vlak en niet louter (hoewel hoofdzakelijk) op het nationale.

HET El VAN CHRISTOPHE
De heer (laat hem ons gemakshalve zo betitelen) Lucien Christophe heeft ontslag
genomen als lid van de vereniging van het Emile Verhaeren-muzeum
te
Sint
Amands-aan-de-Schelde. Stel
u voor - de heer Christophe,
die direkteur is van de franstalige akademie voor letteren,
had vanuit Sint Amands een
nederlandstalige uitnodiging
ontvangen. Hij noemt dat
« een aanslag op de kuituur ».
Wij kunnen het besluit van
de heer Christophe slechts
toejuichen Wij stellen er h o e genaamd geen prijs op, dat in
Vlaanderen gevestigde verenigingen onder hun
leden
krankzinnige
chauvinisten
tellen.
We vinden het alleen nogal
straf vanwege Christophe.
Stel u voor, hoeveel Vlamingen uit hoeveel verenigingen,
funkties en betrekkingen ontslag zouden moeten nemen,
telkens ze een franstalige
uitnodiging krijgen
Christophe denkt waarschijnlijk dat hij het ei heeft
gevonden. Maar dan toch
niet het ei van de Colombe
de la paix.
Maar er is nog straffer :
vanwege het Verhaerenmuzeum te St Amands wordt
geloochend dat Christophe
Colomtoe een uitnodiging zou
gekregen hebben, zij het dan

Icer eerder Duits aandoet, wat ten andere
de Italiaanstalige bevolking zeker niet
geestdriftig stemt. Tal van bewoners
praten eerder vveigerig Duits ,ook al
kennen ze het. Wat begrijpelijk is, want
al is de Duitse arrogantie de Franse
niet, ze bestaat evenzeer.
De gordel Elzas-Lorreinen, Luksemburg, ,\arlen, Eupen-Sankt-Vith, Platdietse streek kent een haast eendei'e
problematiek. Alleen voor het groothertogdom is er meer verschil omdat het
zijn eigen politiek bepaalt.
Hoe is de toestand in Elzas-Lorreinen?
Oppervlakkig gezien, volgens opschriften en reklames is aHles Frans behalve
de namen van de meeste dorpen, die
men nog nieft, verfranst heeft. Waarschijnlijk ging dit te lastig. Geraakt
men echter rn stad of dorp in gesprek
met de bewoners of hoort men ze onder
elkaar pralen, dan is het Duits dialekt.
Terreur en stelselmatige
\erfransing
langs de school om heeft de hiristaal
niet kunnen veranderen en door de
veehnildige kontakten met Duitsland en
het groeiende Europa lijkt ons verfransing in de toekomst eveneens uitgesloten. Elzas-Lorreinen is niet Frans maar
Duits en de cnfge oplossing voor de
streelv is autonomie, zo men ze niet bij
Duitsland "wenst.
Hoe ïs de toestand in ons land ?
Ook in de gemeenten langs Aarlen en
in sommige dorpen langs de Lak-sem-

een Nederlandse of een Frari-»
se.
Zodat het ei van Christhö.,
helemaal een windel is. Hef
ei van een windbuil.

V.U. TEN AANVAL
IN lOO GEMEENTEN !
Volgens de
inlichtingeö
waarover t h a n s kan beschlkl
worden, zal de Volksunie in'
nagenoeg honderd gemeenten
opkomen bij de verkiezingen:
van 11 oktober. In een 25-tal'
zal dat gebeuren met een e i gen V.U.-lijst, terwijl voor de
overige wordt samengewerkt'
met Vlaamsgezinden of een
lijst onder een andere b e n a ming wordt ingediend.
Bij de V.U.-lijsten zijn er
zeer belangrijke te Antwer-i
pen, Gent, Mechelen, Aalst,
Mortsel, Merksem, Berchem,
Deurne, Schoten, Lier, Turn^
hout, St-Niklaas, Oostende,
Geel, enz.
De betrokken afdelingen
geven alom blijk van een
reusachtig dinamisme, dat
het beste doet verhopen.

VERZET
De gemeentebesturen
der
Brusselse agglomeraties weren zich als duivels in een
wijwatervat om te kunnei^
ontsnappen aan de bepalingen van de taalwet die vereisen dat de kiezerslijsten
volkomen tweetalig moeten
zijn en dat de kiesbrieven
tweetalig moeten geadresseerd
worden.
« Dat zijn onredelijke eisen,
waaraan wij materieel onmogelijk kunnen voldoen », zeg-i
gen de Brusselse kleurpolitie-i
kers der grote partijen.
Zover staan we dus dat de
bestuurders van de «Carref our de l'Europe » het toepassen van een Belgische wet 'n
onredelijke eis noemen en d a t
ze voorwenden, er materieel
r i e t te kunnen aan voldoen.
Morgen zullen « Vlaamsge-*
zinde» partijgenoten
van
deze incivieke wetsontduikers
beroep doen op de Vlamingen
om hun stem te geven a a n
«de grote partijen die de
beste waarborg bieden voor
het oplossen der Vlaamsef
grieven •».

burgse grens is het Duits dialekt de
gewone omgangstaal. De toestand is
eveneens zo in d e kantons Sankt-Vith
e n Eupen en is evenmin anders in d e
Platdietse sti^ek.
In dit laatste gebied zijn onderwijs en
administratie Frans. De bevolking durft
daartegen niet protesteren. Het zijn
gewone mensen en als grensbewoners
heliben i e al te veel meegemaakt .
Waar d e inwoners zich «chter vrij
'voelen, in hun eigen huis, daar praten
ze hun eigen dialekt, dat een Nederlands
dialekt is. Vermits de streek in de 19e
eeuw van Nederlands op Duits overgeschakeld heeft vooraleer officieel Frans
te worden, beheersen de inwoners het
Duits als kultuurtaal beter. Zij luisteren
dan ook naar Nederlandse en (vooral)
Duitse radiouitzendingen en kijken naar
de Nederlandse en (vooral) naar de
Duitse T.V. Ook in de Platdietse streek
is hot duidelijk dat de volksmens niet
zal verfransen. Wordt het dan ook geen
tijd dat men uit deze gegevens de politieke besluiten haalt ?
Imncrialism- is uit den boze en uit de
tijd. Het zou dan ook tijd worden dat
in de nieuwe geest van het nieuwe
wordende Europa de franstaligen overaL
him l!)e eeuws staatsnationalistisch imperialisme vrijwillig zouden verzaken,
f>at is toch altijd heter dan daartoe
gedwongen te worden.

W.J.
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Dte V l a a m s e Brusselaar P l e t e r B r e u g h e l h a d de g e w o o n t e , hisïoriache
taferelen die hij op doek b r a c h t te situeren in zijn eigen tijd. H e t beE e n d e schuderi] « D e k i n d e r m o o r d t e

B e t l e h e m » beeldt

hij

S p a a n s e s o l d a t e n als beul&knechten, inspiratie klaarblijkelijk

uit

met

gevonden

| n éa b e r o e r d e tijden die B r e u g h e l heeft m e e g e m a a k t tijdens de o p stand van de Nederlanden tegen Spanje,
M o g e n wij ons ook even een h i s t o r i s c h e

vrijheid

op

zijn

Breughels

v e r o o r l o v e n ? H e t m a a n d b l a d « D e Brusselse Post » publiceerde m zijn
f o n g s t e a u m m e r een stevig artikel

over (( K l e u t e r o n d e r w i j s

1962-63

fel d e Brusselse a g g l o m e r a t i e ». D e feiten hierin w e e r g e g e v e n inspireerSen

ons

t o t d e titel v a n

dit

artikel en l a t e n o n s de b o u t a d e toe,

te- veronderstellen d a t B r e u g h e l in onze tijd zijn k i n d e r m o o r d v e r m o e 3eli]k in een Biusselse kleuterklas zou doen plaatsgrijpen h e b b e n .

MOORD IN DE SCHOOL
Het is in(Jerdaad geen boutade te
beweren dat over de Vlaamse toekomst te Brussel zal beslist worden
in het onderwijs. Dat wisten reeds de
eerste flaminganten, dat weten onze
tegenstanders nog veel meer en dat
weten te « taalwetters » die vorig jaar
n a Heroginnedal de zegetrompet
stakren en het voorstelden dat door
de nieuwe taalwetten de herovering
van Brussel op staande voet ging beginnen.

0 E FEITEN
Welk zijn nu die door de Brusselse
Post gepubliceerde feiten ? Onomstotelijk wordt aangetoond d a t de
basis van het Nederlands onderwijs
te Brussel steeds verder wordt a a n gevreten. De jongste statistieken tonen
een achteruitgang aan op heel de lijn.
Een -procentuele achteruitgang :
op één jaar tijd viel het Vlaamse
kleuteronderwijs terug van 18,1 %
(voor de hele agglomeratie) op 17,2

%. In absolute cijfers betekende dit
een achteruitgang van 130 kinderen.
Zo werd de verhouding : slechts 5 887
kleuters in Vlaamse scholen tegenover 28.170 in franstalige
klassen,
ledere Vlaamsgezinde weet nochtans
dat in de Brusselse agglomeratie bij
de Vlamingen het geboortecijfer hoger ligt dan bij de franstaligen; wie
de zaken wat vQlg.t kent wellicht het
werk van Lindemans « Proeve tot objectieve talentelling in het Brusselse» a a n de hand van de kiezerslijsten. Hieruit bleek dat in de Brusselse
agglomeratie meer dan 50 % van de
inwoners van Vlaamse afkomst zijn.
Wij denken dan onmiddellijk aan de
periode 40-45 toen, n a vier jaar
strenge kontroie op h e t hegmsel
schooltaal-moedertaal, bijna 45 %
van de Brusselse kinderen in het
Vlaamse onderwijs waren ondergebracht. Onze tegenstanders wisten
wat ze deden toen ze de patriottische
ketterjacht in 1944 richtten tegen het
«Gramraensoide > schoolsisteem, dat
brede scheurea in hun blijvende

plannen «Bruxelles deuxième vüle
frangai&e > had geslagen Als latere
Vlaamse generaties die statistiek in
handen zaJ vallen (tijdens, het regime J a n Grauls 45 % Brusselaars in
Vlaamse scholen; twintig jaar later
tijdens het regime Cooremans IT %)
d a n denken WLJ, d a t die generaties
het laatste regime onmiddeUiik tot
BeulemanS"regime zullen verklaren.
De beschoawmgen die « D,e Brusselse
Post» aan deze feiten wijdt zijn dan
ook allesbehalve optimistisch. Dit
blad is nochtans niet te rangschikken
onder de reeks waarop onze gehefde
minister van kultuur-komma-adjunkt
van onderwijs Renaat Van Elslande
op 11 juli het etiket « ekstremistische
jankers » plakte

V A L S C3EPTIMIISME

Tijdens, het veiaLat hebben we ons
bij de jaarlijkse ordening van de
kranten knipsels van h e t voorbije politieke jiaar speciaal even. beziggehou-

den met de krantenbijdragen over
Brussel en de nieuwe taalwetten van
1963 In h e t licht van die pas gepubliceerde feitehjke toestand te Brussel klinkt h e t geforceerde optimisme
van de CV P -pers, ma Hiertoginnedal
wel erg hok
Augustus: L963 heet h e t m «De
Standaard » : « Nederlands onderwijs
te Brussel; operatie uitdroging olievlek is begonnen »,
De nieuwe taalwetten zouden de
situatie grondig veranderen. De Vlamingen gingen voor de eerste maal
te Brussel in het offensief. In één
woord : de toevoer van olie zelf te
Brussel ging worden stopgezet begin
van de beveiligmg van de rest van
Vlaams Brabant Nog opiumachtiger
klonken de zegetrompetten van de
tandem Verroken-Moyersoen tn de
zogezegde Vrije Tribune van «De
Standaard » : •? Na de süag • gelijke
waardering voor beide landstalen In
de ho<xfdstad »,>• met holle frasen al»
« Wat wij mogen verklaren,is, dat er
geen enkele wettelijke hinderpaal
meer bestaat die de Vlamingen belet
m Bru.ssel de invloed en het •aanzien
te veroveren die hun toekomt».

DE KLACHTEN
I n onbewaaKte ogenblikken slopen
er ech.ter frontverslagen tussen die
meer de werkelijke toestand dan de
lUusies v-an. de taalwetters schetsten.
E e a greep mt de vele Juli '63 moest
«Het Volk» toegeven : «Het öegmt
al In. Le Soir van verleden zaterdag
werd triomfantelijk
aangekondigd
d a t de gemeente Watermaal-Bosvoorde haar enige Vlaamse school zou
afschaffen ». Datzelfde « Volk * had
enkele dagen eerder moetea schrijven • « I n 1954 werd Evere hij de
Brusselse agglomeratie gevoegd Op
het ogenblik van de aanhechting waren er geen transtalige gemeentelijke
klassen Op dit ogenblik is er te Eveve geen Vlaams gemeentelijk onderwns meet en nog enkel franstalig ».
In oktober '63 gaf Delafortene in « De
Standaard » toe : « Geen kontroie op
toepassing van de taalwet Sabotage
van de Brusselse gemeentebesturen>.
Na een half jaar nieuwe « definitieve
taalwetten » schreef de rechtschapen
man die Scratator is in « De S t a n daard » • «Van een eerhike. reela
toepassing van de wetten van 1932 is
er weinig of niets terechtgekomen.
Steeds werden nieuwe uitvluchtsels
bedacht Intussen werden nieuwe
taalwetten 'gestemd die ditmaaJ de ^
oplossing zouden brengen Wat zien
we echter gebeuren "> ... langs alle
kanten worden pogingen ondernomen
om hun toepassing te verminderen en
hun
draagkracht
te beperken >
CSUndaard 14-1-641
(vervolg blz. iu)
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ZUID-TIROL
Het dorpje ligt rustig tussen de eindeloze boomgaarden en de met wijngaarden
beplante berghellingen. De weg erheen slingert door een lieflijk dal, met
aan de einder het indrukwekkend massief van hoog-oprijzende grillige bergspitsen, alsof daar een burcht met vervaarlijke kantelen door reuzen en t i tanen is gebouwd. Zon op de bergen, zon op de wijngaarden, zon op de eindeloze fruitweiden en van overal in de bergen beiert de zilveren klank der
koebellen naar het dal. Vrediger en rustiger kan het niet. Maar wanneer
de wagen een bocht neemt om het laatste rechte stuk weg naar het dorp
a a n te vatten, springt uit het struikgewas en de bomen rechts van de baan
plots het betonnen skelet van een koncentratiekamp-toren de lucht in. Tot
aan het dorp scheurt een brutale en schreeuwlelijke muur, nog verhoogd
met roestige prikkeldraad, het vredige landschap stuk.
iWij zijn in bezet land : Süd-Tirol.

r

De indruk, te verblijven in een bezet land, zal ons doorheen gans SüdTirol begeleiden. Na de eerste betonnen mitrallleurtoren ontmoeten we er
nog tientallen andere, 's Nachts peilt
h u n gloeiend cyclopen-pog de duis-

De gescheurde Tiroolse adelaar.

lernis en ontwaart men aan bruggen
en spoorwegovergangen de vluchtige
schittering op het blanke staal van
bajonetten. Te Brixen gaf men ons
het adres van de vrouw van een opgesloten « vrijheidsstrijder »; toen
we te Bozen het adres opzochten en
door de voortuin stapten, versperde
een reusachtige carabinieri-officier
ons plots de weg, hand op de pistoolholster.
De bezetting « manu militari » valt
in dat uitgestrekte bergland met zijn
schaarse dorpen en kleine steden
minder op; een even intensieve bezetting zou in een drukker bevolkte
streek het totaalbeeld helemaal beheersen.
De Vlaming, gewoon zich te bewegen tussen de verschijnselen van n a tionale tegenstellingen, heeft een
scherper oog daarvoor dan de andere
buitenlanders. De Süd-Tirolers is het
praktisch zonder uitzondering een
gruwel, waarbij echter een verdoken
gevoel van triomf komt : kijk eens
hoe ze ons vrezen !

neden de Brenner; zij noemden dat
land alras «Tirol», n a a r de n a a m
van het stamslot der landgraven n a bij de Zuid-Tiroolse stad Meran.
De n a a m Tirol stamt dus uit het
tegenwoordige Italiaanse deel; het is
d^t deel trouwens dat op praktisch
alle gebieden het Tiroler kemland
vormde. Van daar stamt de meesterzanger Walter von der Vogelweide; in
Bozen (thans «Bolzano») werd het
Goedroen-epos voor het eerst opgetekend : het land is steeds door en
door bewust Duits geweest.
TiroU heeft een der oudste demokratische grondwetten van heel Europa; ouder immers dan de Engelse
Magna Charta zijn de Tiroolse
«Freiheitsbriefe » die in 1342 plechtig bezegeld werden, doch toen reeds
eeuwen lang 't bindende mondelinge
recht hadden gevormd.
De Tirolers waren steeds uitzonderlijk gehecht aan de vrijheden
en
rechten die de Freiheitsbriefe hen
verleenden. Eeuwenlang hielden ze
zich aan de rechtsbepaling, dat Tirolers alleen de wapens mochten opnemen ter verdediging van het vaderland op eigen grond. Zo sterk
leefde deze bepaling in het rechtsbewustzijn van het volk, dat in 1935
duizenden Tiroolse jongeren uit I t a lië n a a r Oostenrijk vluchtten, liever
dan in het Italiaanse leger de koloniale oorlog van de Duce in Abessinië mee te maken. Ter verdediging
van de eigen rechten echter was de
Tiroler steeds een onverzettelijk
strijder : de n a a m van Andreas Ho-

fer, de grote Tiroolse verzetsheld tegen Napoleon die te Mantua gefusiljeerd werd, ligt vandaag nog fris in
het geheugen van alle Zuid-Tirolers.

UITEENGERETEN LAND
Het Italiaans chauvinisme eiste
reeds voor de jongste eeuwwisseling
herhaaldelijk het Tiroler gebied beneden de Brenner op. De Brenner, zo
heette het, was de natuurlijke verdedigingslijn van Italië en de macht
van Rome moest zich tot deze verdedigingslijn uitstrekken.
De oorlog van 1914-1918 zou Italië
de kans geven, deze imperialistische
eis te verwezenlijken. In 1915 gaven
de geallieerden Italië in het geheim
de toezegging dat het na de oorlog
Zuid-Tirol zou krijgen, indien het
aan de zijde der Entente tegen de
Oostenrijk wou optrekken. Zo geschiedde kort daarop. Italië kréég
Zuid-Tirol en dat was de enige m a nier om het te hebben : geen enkele
Italiaanse soldaat slaagde er immers
in, gedurende de oorlog de Oostenrijkse bodem anders dan als krijgsgevangene te betreden. Zuid-Tirol is
voorwaar geen trofee aan de krijgsbanieren van hen, waarvan Clémenceau ooit smalend zegde: « Foutez-les
en gris, foutez-les en bleu, foutez-les
en kakhi : ils fouteront toujours Ie
camp ».

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Noord- en Zuid-Tirol — het ene
thans onder Oostenrijks en het andere onder Italiaans gezag — hebben
doorheen gans hun geschiedenis tot
bijna een halve eeuw geleden een
gesloten en logische eenheid gevormd.
Dertienhonderd jaar terug bevolkten
de Bajuwaren het land boven en be-.

Tirol beneden de Brenner ; meer aan 200 000 inwuncis, iinninn
',0 ui/O
« Ladinen » die een romaans dialeUt spreken doch zich nauw intl de duiLssprekenden verbonden voelen.

Na de eerste wereldoorlog kwam
Zuid-Tirol aan Italië; de geallieerden
hielden graag hun belofte omdat ze
uitgingen van de veronderstelling d a t
het Tiroolse vraagstuk op die wijze
eens en voor goed iedere toenadering
tussen Duitsland en Italië onmoge-»
lijk zou maken.
De .eerste wereldoorlog werd gevoerd voor het « zelfbeschikkingsrecht
der kleine volkeren » en de Wilson'se
leuzen. Maar een klein volk en een
gelukkig land werden uiteengereten
omdat deze verdeling een «goede
zet» beloofde te zijn op het internationale politieke schaakbord
Doekje voor het bloeden : koning
Viktor-Emmanuel beloofde in 1919
plechtig dat taal en zeden der ZuidTirolers zouden geëerbiedigd en beschermd worden Ook daar : een koninklijke belofte en een koninklijke
leugen.
ITALIANIZEREN
De politiek van italianizatie, die
voorbereid was voor de eerste wereldoorlog o.m. door chauvinisten als Tolomei die een « vertaling » . bezorgde
voor de Zuid-Tiroolse plaatsnamen,
werd dadelijk n a de annexatie ingezet. In 1919 reeds werd de eis gesteld
dat de duitssprekende Zuid-Tirolera
het land zouden worden uitgezet; we
zullen straks zien hoe deze eis een
rol is blijven spelen tot op onze d a gen.
Onder het centralistisch fascistisch
bewind nam de Italiaanse druk in
hevigheid toe. Alle uitingen van he^
Tiroolse leven werden verboden :
landsvlaggen mochten niet gehesen
worden, het aansteken van vuren op
de bergen werd bestraft, het onderwijs werd volledig ver-italiaanst. En
vooral : het fascistisch regime begon
op ruime schaal gebruik te maken
van het grote wapen dat ook t h a n s
nog wordt gehanteerd : de massale
invoer van Zuid-Italianen — Sicilianen en Kalabriërs — die het
duitssprekend element moesten wegdrukken. De gevolgen van deze politiek merkt men vandaag best in
Bozen — het « Italiaans » Bolzano
met zijn bijna 50.000 inwoners — dat
geleidelijk-aan het ons zozeer gekende beulemans-karakter van Brussel
heeft gekregen. Deze politiek is in-i
zoverre gelukt, dat sommige ZuidTirolers reeds spreken van de « horizontale volksgrens» : in de dalen
woont en leeft alles v/at uit het zuiden ingevoerd werd om de duitsspre-*
kenden weg te drukken, te bestuien,
te kontroleren; op de hellingen en
bergen woont en werkt de Tiroolsfi
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boer, de oorspronkelijke
yan het hele land.

2
eigenaar

DE GROTE KOEHANDEL.
« Der Lump h a t uns verraten» :
dat' is In vijf woorden het Zuid-Tiroolse oordeel over de Oostenrijker
Hitler die Führer en rijkskanselier
.werd en die het lot van Zuid-Tirol
definitief bezegelde.
-vlidden de dertiger jaren lostte het
ïascistisch regime zijn wurgende
greep op Zuid-Tirol een beetje omdat
Mussolini het Oostenrijks Dolfuss-regime te vriend wilde houden. De
«Anschluss»
van Oostenrijk
bij
Duitsland in 1938 vervulde de ZmdTirolers met hoop. Hoe bitter werden
zi' ontgoocheld !
-iitler zette op de kaart van de as
Rome-Berlijn en aan het verwezenlijken van dat bondgenootschap offerde hij alles op, tot en met zijn
.volksgenoten in Zuid-Titol en zodoende de grondslagen zelf van het nationaal-socialisme. Hij zegde Mussolini
toe dat «voor hem reeds sinds het
einde van de wereldoorlog de Brennerlijn de definitieve grens tussen
hemzelf en Italië » was. En hij stemde in met de Italiaanse eis, die reeds
In 1919 en 1927 was gesteld en die
Mussolini nu terug formuleerde
in

teerde voor de overplanting,
dan in Italië te blijven.

liever

NA DE J O N G S T E OORLOG
De ontwikkeling van de krijgsverrichtingen en het overlopen der I t a lianen van het ene kamp naar het
andere tijdens de tweede wereldoorlog kwamen de overplanting der ZuidTiroolse bevolking doorkruisen op het
ogenblik dat ze verre van doorgevoerd was.
In 1945 — na de oorlog — maakte
Oostenrijk terug aanspraak op ZuidTirol. Deze aanspraken werden krachtig bestreden door De Gasperi, de
toenmalige grote figuur der Italiaanse en één der topfiguren der Europese
christen-demokratie. Van verschillende zijden en om verschillende redenen kreeg De Gasperi buitenlandse
steun, zo o.m. van de Britse socialist
Bevin, die zodoende hoopte, de groeiende kommunistische invloed in I t a lië met een sterk De Gasperi-regime
te keer te kunnen gaan.
Het touwtrekken duurde tot 1946,
toen de toestand bestendigd werd
door het Oostenrijks-Italiaans verdrag, waarbij Oostenrijk de Italiaanse soevereiniteit over Zuid-Tirol erkende voor zover Italië het gebied
een werkelijke autonomie schonk.
Van deze autonomie kwam eens te
meer niets in huis. De immigratie van

é

« Freiheil /ür Süd-Tirol », Tbol bis Salurn »'.• de meest voorkomende strijdlenzen in
hoord- en Zuid-Tirol
HET VERZET
'Onmiddellijk na de oorlog was de
«Süd-Tiroler Volkspartei » gesticht,
die in gans het Tiroler land de uitgesproken
politieke
meerderheid
vormde en vormt. De ontwikkeling

DE GREEP DER BEZETTING
ruil voor het bondgenootschap : de
overplanting van de Zuid-Tiroolse
bevolking naar Groot-Duitsland.
Het getuigt voor de onuitstaanbaarheid van de Italiaanse druk in
Zuid-Tirol dat een verpletterende
r^-^erderheid der 200.000 bodemtrouV . en honkvaste Zuid-Tirolers op-

Italianen uit het Zuiden werd verder
doorgedreven, de taalregeling bleef
hoogst ongelukkig, het land werd
verder aan een bezettingsstatuut
onderworpen, zelfs de n a a m ZuidTirol bleef verbannen en het gebied
werd verder officieel Alto Adigo of
Tiroler Etschland genoemd.

van de toestand op staatskundig gebied verplichtte de Volkspartei er toe,
haar eisenprogramma te beperken tot
autonomie binnen Italiaans s t a a t s verband
Met deze minimalistische — door
de «praktische mogelijkheden van
het politiek leven» gedikteerde —
oplossing konden en kunnen talrijke
Zuid-Tirolers zich niet verenigen. De
kennelijke Italiaanse onwil om door
het v e r l e n g van waarachtige autonomie de gemoederen te bedaren,
dreef de radikalen er toe, hun toevlucht te zoeken tot het allerlaatste
middel : het leggen van bommen om
de aandacht van de internationale
openbare mening op Zuid-Tirol te
vestigen. Een meerderheid van de
Zuid-Tiroolse bevolking was niet ingenomen met deze metode van geweld, waarbij nochtans opzettelijk
steeds bloedvergieten werd vermeden.
De stemming sloeg echter de- jongste
jaren om ten voordele van de « dinamitardi», de « donnarit-politiekers »,
toen een paar jaar geleden uitlekte
hoe aangehouden dinamiteurs gefolterd werden door de Italiaanse politie. Het recente proces van Milaan,
waar de hoofdaangeklaagden een
prachtige houding aannamen, maakte
de dinamiteurs voorgoed populair :
de voortvluchtige Amplatz die 25 jaar
bij verstek kreeg en de tot 15 jaar
veroordeelde Kerschbaumer zijn ware volkshelden geworden.
In 1960 bleek bij een opiniepeiling
dat 86 % der Zuid-Tirolers terug bij
Oostenrijk wilde.

DE SCHULDIGEN
Tipisch voor de toestanden in ZuidTirol is, dat de vrijheidsstrijders zich
o.m. gelastten met het wegdinamiteren van monumenten uit de fascistische era. Terwijl overal in Italië de
lictorenbundels zorgvuldig weggekrabd en uitgebroken werden, bleven in Zuid-Tirol de simbolen van het
Italiaans chauvinisme zorgvuldig bewaard Het zijn trouwens de neo-fascisten, die de hardnekkigste bestrij,i>l/uiiJiiinL uU ae Zuid-Tiroolse pers ten tijde van de ondervragingen tn juut-iingen der ders der Zuid-Tirolers zijn.
De Italiaanse Christen-Demokrativnjheidsstrijders door de carabinieri en de staatsveiligheid : « Wees verstandig en
tische Partij gedraagt zich t.o.v. de
beken, zodat we geen tijd hoeven te verliezen. We zeggen u achteraf dan wel, waarvan
duitssprekende geloofsgenoten alles
we ü beschuldigen ». In Italiaanse gevangenissen werden tot voor het in juli jl.
i>eeindigde Zuid-Tirolerprocet |e Milaan herhaaldelijk vrijheidsstrijders doodgefolterd behalve ridderlijk. Ook zij behoort
tot de groep der verdrukkers.
«ƒ iwaar vermtnMs
-/

Van de kommunisten hoeven we
geen gewag te maken; zij blazen
koud en warm en hopen slechts garen te spinnen bij de beroering.
Er moet echter gezegd worden dat
de Italiaanse socialisten een verstandiger en gematigder houding aannemen dan de andere partijen. Wanneer in het Italiaans parlement een
Italiaanse stem opkomt voor een fairder toepassing van het autonomiestatuut, is het een socialistische.
Onze B S.P.-ers, die in hun persorganen het Zuid-Tirols verzet liefst af-
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De Dom van Bozen, een der lalloze bezienswaardigheden in deze prachtige stad.
doen onder de dooddoener « neo-nazisme », zouden zich daaraan mogen
spiegelen.
De rol van de kerk in Zuid-Tirol
zou men best kunnen vergelijken met
de rol van de kerk hier : links en
rechts is er de volkse pastor van te
lande», terwijl de hiërarchie afgestemd is op het Romeinse standpunt.
We lazen onlangs van de hand van
een uiterst verdienstelijk Vlaams
voorman een artikel over Zuid-Tirol,
waarin terloops gezegd werd dat al
onze simpatie voor Zuid-Tirol stuit
op de noodzakelijke niet-inmenging.
We gaan daarmee niet akkoord. Het
autonomie-statuut van Zuid-Tirol is
gewaarborgd
door
internationale
verdragen waaronder de handtekeningen prijken van de overwinnaars
van de jongste wereldoorlog : dat is
één Ten tweede gaat het ons wél aan,
hoe het wordend Europa gorganizeerd
wordt. Ten derde zijn wij met Italië
in de NATO verenigd om de «vrije
wereld » te beschermen. Ten vierde is
er een Europees parlement en een
U.N.O., waarin ook België zetelt
Wanneer een klein verdrukt volk
wanhopig zijn stem verheft om gehoord te worden op het internationale
plan, kunnen wij niet voor doveman
spelen. Indien Vlaanderen zijn eigen
buitenlandse politiek kon bepalen,
zou Zuid-Tirol daarvan stellig een
onderdeel ziln.
'JLoon van Overstraeten
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BATEN

WETTEN... f

Want is ergens meer dan te Brussel
fcet woord van Cicero bewaarheid :
c Wat baten wetten zonder goede
mentaliteit bij de burgers »? Des te
a i n d e r baten de wetten, zouden we
er kunnen aan toevoegen, a^s er een
«itgesproken kwade mentaliteit bij
ie wethouders heerst. Hoe belache* j k wordt na een jaar de « plechtige
iWerklaring > van Van den Boeynants
itie zijn Brusselse CVP-mandataris•en plechtig deed beloven dat voorIfeian zou gewaakt worden op de toe^ s s i n g van de taalwetten
Diezelfde Van den Boeynants die
4Q « La Libre Belgique > van 16 augustus 1963 de franstalige Brussetears suste met de bewering : « In
'ten land als België versoepelt alles

Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor de ontvlaamsing te Brussel.
De politieke, ekonomische macht
is in handen van de franstaligenAlleen een kleine groep zelfstandig
denkenden is bestand tegen de ontzettende druk die van die hele a p paratuur uitgaat.
Het is geen kwestie van Vlaamse
scholen, maar van de wil van de gewone Vlaming er n a a r toe te gaan.
Halt' Nu zullen de taalwetmaniakken weer uitroepen : « Als ieder
Vlaming fier en stambewust zijn
Vlaamse plicht gaat doen, komt de
zaak in orde >
De klassieke drogreden. Een klein
procent is slechts in staat om zelfstandig te redeneren op dit vlak, los
van de dagelijkse druk en verkeerde voorste'lingen van « de man in
de straat >.
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Uit vakantie en in de verjiansingsrnolen

MOORD IN
DE SCHOOL
SQTenni|deMjk wat overdreven is in
een wetgeving, bij kontakt met de
werkelijkheid en het gezond verstand
van de bevolking ».
TEGEN ONS
De machine draait tegen ons te
Brussel. Op een studieweek van de
Lodewijk De Raetstichtlng over het
probleem Brussel vroegen sommige
sprekers zich af, wat er zou gebeur ^ i als de 10 nieuwe Vlaamse scholen te Brussel geen leerlingen zouóen vinden. Sommigen aanzagen
hen toen als fundamentele pessimisten. Men heeft nochtans getracht
« de mentaliteit » te veranderen. U
'kent de oproepen langs pers, TV en
radio. Bij het hogeraangehaalde feit,
d a t meer dan de helft van de Brusselse Vlamingen hun kinderen naar
Franse scho'en sturen, vraagt de
« Brusselse Post » zich af : « Zijn
onze argumenten niet sprekend genoeg? Komen ze wel terecht in het
gepaste gezin? Vergaderingen bereiken toch maar een beperkt aantal
mensen en langs dag- of weekblad
valt men meestal bij overtuigden
binnen ».

ons Pierreke loeter een p''osj oen de
stoet of de post moet krage moetem
toch goe ze Frans kenne ».
Een familielid gaf tot voor kort les
aan de Vlaamse kleuterklas van een
katolieke school in een van de meest
Vlaamse hoeken van Anderlecht. Zeven kleuters waren er in haar klasje. In de parallele Franse sektie waren er een veertigtal waarvan tweederden Vlaamse kinderen. Na een
tijd spreken die dan een taaltje als:
« Mademoiselle kèk doe een klaa kanarke » als er een eendje over de
weg loopt. Geestelijke moord op tienduizenden Vlaamse kinderen.

HET VERLOOP
VAN HET PROCES
Hoe verloopt dit proces? In het
huidige sisteem bepaalt de taalverklaring van de ouders de taal van
het onderwijs.
Onder druk van schoolbesturen en
verkeerde voorstellingen menen de
gewone Vlaamse ouders hun kind
een dienst te bewijzen met het van
in de kleuterklas in het Franse onderwijs te zetten. « As ons Jeanke of

HET

REKORD

Daar hgt de oorzaak d a t Brussel
een ander rekord haalt op onderwijsgebied. Dat van de meeste verachterde en overzittende kinderen. Het
worden de « rates », de gebuisden
die als Vlamingen in franstalige
klassen niet mee konden en alle lust
tot studeren verliezen. Ze krijgen
dan inderdaad een « plosj » aan de

'5H[' Op een jaar tijd daalde het aandeel van
het Vlaams kleuteronderwijs

te Brussel

van 18,12 tot 17,2 %.
^

Slechts 5.887 kleuters in Vlaamse klassen
tegen 28.170 in Franse.

ONTZETTENDE

DRUK

De Franse Kardinaal Suhard heeft
eens gezegd : « Eens dat de Franse
staatsmachine in handen is geraakt
van anti-godsdienstige
elementen,
zijn door de gang der zaken zelf
honderdduizenden automatisch vervreemd geraakt van de Kerk ».

HET

-jAr lm de periode 40-44 volgden 45 % der

ALGEMEEN
BOUWBEDRIJF
KUNNEN

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND.
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG
— 15-JAAR ONDERVINDING
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN
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— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGALOZE SERVICE.
WILRIJK, PRINS BOUDEWIJNIAAN, 32Ï TEL. « 3 9 . 3 8
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GENT, ONDERBFRGEN, 43. TEL. (09) 25,19.23
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEL. (011) 5 4 4 . «

Brusselse kinderen Vlaams onderwijs.

statie als pakjesdrager. Het toppunt wordt dan dat, met de neersende mentaliteit, dit soort mislukte halfverfranste Vlamingen de schuld van
hun mislukking op de Vlaamse gemeenschap laden, «surtout» op de flaminganten. Het is dit soort dat mee
de ergste belhame's levert die bij de
Mars op Brussel liegenen in het a a n gezicht spuwen die opkomen voor
hun rechten.

« GIJ
UW

MET

TAALWETTEN »

Bij de nieuwe resultaten van lamentabele aard, die de taalwetten
te Brussel opleveren, dachten we t e rug aan de woorden die Herman Vos
in zijn debat te Leuven in de jaren
twintig aan de Limburgse katolieke
volksvertegenwoordiger Blavier toestuurde : « Gij zegt, mijnheer Blavier, dat uw minimumprogramma
van Taalwetten alle ruimte biedt om
de Vlaamse kwestie op te lossen... ziet
gij, Belgicisten, dan niet dat het hier
meer de geest van een hele staatsinrichting geldt dan enige vormelijke
praktijken in het bestuur en het berechten van de Vlamingen ? Gij kunt
met uw taaiwetjes, die zelfs geen vat
hebben op Brussel, niet op tegen die
verfransende assimilatiekracht van
de miljoenenstad, die h a a r grijparmen tot in het h a r t van Vlaanderen
uitstrekt •».
Moet aan die woorden uit de jaren
20 een jota veranderd ? Méér dan
waar ook moeten wij voor de oplossing van het probleem Brussel denken in termen van Vlaamse nationaliteit.
Staatsvormend In termen van een
Vlaamse autonome macht die in het
kader van een federale staat niet
toelaat, dat zijn kinderen in h u n
eigen hoofdstad
denationaliseren.
Maar dan autonomie die ook over de
macht beschikt om de Vlaamse burgers te tonen — en dan vooral te
Brussel — dat Vlaamse trouw niet
blijvend materiële achteruitstelling
betekent.
Walter Luyten
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HANS GRIMN
Vijf jaar geleden overleed H a n s G r ï m m , o p 2 7 s e p t e m b e r 1959, in zijn
w o n i n g in h e t K l o s t e r h a u s te L i p p o l d s b e r g a.d. W e z e r . Hij w o o n d e er
sedert 1918 en vanaf 1934 k w a m e n er — o n d a n k s nationaal-socialistisch
o n g e n o e g e n — jaar n a jaar d i c h t e r s en schrijvers bijeen op h e t L i p poldsberger Dichtertreffen. Na de oorlog w e r d deze traditie voortgezet
en ook dit j a a r v o n d dit «Dichtertreffen» plaats — tijdens de m a a n d juli.
Deze b i j e e n k o m s t e n zijn niet alleen o n t m o e t i n g s d a g e n tussen dichters
en schrijvers die t r o u w gebleven zijn a a n h u n volkse r o e p i n g e n a a n ' n
n a t i o n a a l ideaal, m a a r zij zijn ook een jaarlijkse h e r d e n k i n g v a n een
bezinning

op

het

geestelijk

t e s t a m e n t d a t H a n s G r i m m achterliet.

Het overlijden van Hans Grimm
gmg destijds in de officiële literaire
wereld haast onopgemerkt
voorbij.
Hij behoorde niet tot het soort literaten dat nu in Duitsland het hoge
woord voert en dat zijn huik naar
alle winden hangt. Ook de geest van
zijn werk staat in schrille tegenstelling tot een tijdsgeest die zijn gebrek
aan ideeën en idealen verbergt achter
een hooghartig nihilisme, In een biografische nota spreekt Hans Jürgen
Meinerts van Grimms «starrer n a tionaler Gesinnung» en Schonauer,
lie al wat er in Duitsland
tussen
1933 en 1945 verscheen als provinciaal
3f minderwaardig beschouwt en in al
vat voordien nationaal en tradltiegeoonden was, een « Vergröberung von
deen » ziet, kent Hans Grimm natuurlijk ook alleen als de schrijver
van «Volk ohne R a u m » , een boek
lat een interpretatie kreeg die niet
.teeds met Grimms' geest en bedoe.ing overeenstemde.

Hans Giimm.
Hans Grimm werd geboren te Wiesaden in 1875. Zijn voorouders stamlen uit Noord-Duitsland en n a a r
aard en karakter was hij ook vefel
meer Noord-Duitser. Zijn vader, Dr.
Julius Grimm, was professor in strafrecht. Hans Grimm bracht zijn jeugd
gedeeltelijk in Wiesbaden, gedeeltelijk in Oostenrijk door. Na het beëindigen van zijn middelbare studies
ontving hij een handelsopleiding in
Zwitserland en Engeland en werd dan
bediende bij een Duitse handelsfirma
In Port Elizabeth (Zuid-AfriTka). Hij
liet dit beroep echter varen en werd
zelfstandig koopman en farmer in
East Londen (Kaapland).
In 1910 keerde hij naar Duitsland
terug en studeerde politieke wetenschappen te München en Hamburg.
Zijn schrijversloopbaan begon in 1913
met het verschijnen van de «Südafrikanische Novellen ». In 1916 volgde de novellenbundel «Der Gang
lurch den Sand ». Hetzelfde jaar werd
tiij, eenenveertigjarige, als rekruut
opgeroepen en maakte de oorlog mee
eerst als kanonnier, later als tolk. In
1918 kocht hij het herenhuis van hejt

kloostergoed te Lippoldsberg a/d
Wezer. Hetzelfde jaar verscheen «Der
Oelsucher von Duala » waarin het lot
Ier Duitse krijgsgevangenen in NoordAfrika beschreven wordt.
Hetzelfde jaar — in 1918 — verscheen ook « Die Olewagen-Saga » —
een van zijn meest-ontroerende en

kentnisse». De strijdvaardigheid en
de werkkracht van de tachtigjarige
vonden hun oorsprong in een groot
en onkreukbaar rechtsgevoel en in een
onverbiddelijk vasthouden aan eerlijkheid en rechtschapenheid.
Wanneer in 1933 Hitler aan de
m a c h t kwam, zei Hans Grimm onomwonden dat hij «neen > zou
stemmen en hij zorgde ervoor, dat
men dit op de juiste plaats ook te
weten kwam. Op het ogenblik echter,
dat velen der « ja »-stemmers, die
Hitler aan de macht hadden gebracht,
met neofieten-ijver al wat maar
enigszins « n a t i o n a a l » was als verdacht of als schuldig beschouwden,
trad Hans Grimm in het krijt, met
woord en geschrift, voor de mensen
aan wier eerlijkheid en aan wier
menselijke « anstandigkeit» hij niet
twijfelde.
Moed en eerlijkheid : twee eigenschappen wier afwezigheid in het
openbare leven — niet alleen in de
literatuur en niet slechts in Duitsland — wij op vaak ontstellende wijze ondervinden, waren de schoonste
deugden van deze man, die én als
schrijver én als nationalist én als
mens groot is geweest — en die daarom door de «j astemmers van gisteren en de leeghjofden van vandaag
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zuiverste werken, dat in Nederlandse
vertaling ook bij ons gelezen werd.
In 1926 volgde dan de lijvige rom a n « Volk ohne Raum » — 1350
bladzijden — een der weinige grote
politieke romans van deze tijd, een
boek dat een massale verspreiding
kende en grote weerklank vond, zowel in binnen- als buitenland. Meer
dan een half miljoen eksemplaren
werden verkocht en het boek werd
vertaald in vele talen. De titel van
het boek alleen al kreeg voor vriend
en vijand een — hoewel niet steeds
juiste — bijna programmatische betekenis. In 1930 verscheen «Der
Richter in der Karu und andere Geschichten » en in 1934 «Lüderitzland».
Tussen 1934 en 1945 schreef Grimm
nog verscheidene novellen, benevens
opstellen, jeugdherinneringen en een
«levensbericht» over de periode van
1928 tot 1934. Na de oorlog trad
Grimm onverschrokken op tégen de
lafheid der «nie-dabei-gewesenen »,
voor diegenen, die hij als eerlijk en
« anstandig » beschouwde. Toen de
aartsbisschop van Canterbury in een
toespraak aan h e t Duitse volk het
klassieke onbegrip en de propagandistische overdrijving aan de dag
legde,
die nog steeds het kenmerk
zijn van de officiële geschiedschrijving over die periode, antwoordde
Grimm met een lijvig boekje : «Die
Erzbischofsschrift : Antwort eines
Deutschen ».
Hij ging ook de meest-geladen onderwerpen niet uit de weg en zijn
eerlijkheid bewoog hem er toe, d a t
neer te schrijven wat anderen binnenskamers wél toegaven,
maar
waarvoor zij de moed niet hadden het
ook voor het forum te beamen. In
« Warum- Woher - aber Wohin » —
een boek dat eveneens meer dan zeshonderd bladzijden telt — roept hij
voor zijn kinderen de periode weer
op van voor, tijdens en nk de « geschichtliche Erscheining Hitlers'. In
1956 verschenen een aantal opstellen
over aktuele vraagstukken — aktueel
in de brede zin van het woord — onder de titel «Erkentnisse und Be-

verzwegen wordt. In de novellenbundel « Gang durch den Sand » staat
een verhaal «Die Protestversammlung» dat van zulk een brandende

IN MEMORIAM
Het onverwachte nieuws van de
dood van Marcel Matthijs bereikte
ons maandag, nauwelijks een uur
nadat we op de redaktie een ingekomen brief van hem over zijn plannen
en verwachtingen bij de gemeenteverkiezingen te Oedelem hadden
doorgelezen.
Iedereen wist, dat Marcel Matthijs
een uiterst zware hartkwaal had en
dat chirurgen een drietal jaren geleden zijn h a r t aansloten op een
kleine elektrische batterij die de
hartslag moest bestendigen; hijzelf
noemde zich wel eens gekscherend de
«enige elektrisch aangedreven auteur ter wereld». Hij moest zich op
doktersbevel fel in acht nemen en de
krachtinspanningen t o t ' het uiterste
dozeren en vermijden. Zulks kon hem
echter niet beletten, literair en politiek aktief te blijven zoals voorheen.
Met de Volksunie-vrienden uit het
Brugse maakte hij zich thans klaar
om ook te Oedelem opnieuw in het
strijdperk te treden op een lijst
Vlaamse Gemeentebelangen.
Onlangs nog hebben wij op deze
bladzijde uitvoerig over het werk en
de betekenis van de schrijver Marcel
Matthijs gehandeld; wij hadden
nimmer vermoed dat wij hem daarmee kort voor zijn verscheiden nog
eens het plezier konden doen, te getuigen van onze waardering en onze
bewondering voor deze grote kunstenaar en Vlaming uit één stuk.

aktualiteit is, dat wij het ter lezln?
aanbevelen aan al diegenen, die geloven dat het verraad aan de n a t i o n a liteit ergens ander heenvoeren kan
dan naar de zelfmoord. Tot in h e t
zogezegde protest van de verrader
« wegen der Grausamkeiten » toe, is
deze in 1916 geschreven novelle nog
aktueel.
Grimms' verhalen zijn daarenboven
in hun strakheid, hun direktheid, hun.
geslotenheid van stijl, van zulkdanige literaire kwalitiet, dat zij tot het
beste behoren dat in dit genre in de
Duitse literatuur geschreven werd.
Al gaat zijn grootste werk « Volk
ohne Raum » bijwijlen gebukt onder
de te zware last der gedachten en
gebeurtenissen, onder de uitgebreidheid der konceptie en onder eea
soms te donkere, zwaarwichtige stijl:
toch is dit monumentale werk enig
in zijn soort en zoals reeds gezegd een
der weinige grote politieke romans
dezer eeuw.
Herbert Maertens, de uitgeweken
Vlaamse aktivist, zelf auteur van een
politiek roman over de Vlaamse strijd
(Auf der Grenzscheide) heeft eens
gewezen op het antitetische in
Grimms' werk : onder de uiterhjke
strakheid, de koelheid en de onbehouwenheid bijna der f i g u r e schuilt
een mystische zuiverheid, een zielsgrootheid en een rechtschapenheid
die doet denken aan de stijl der oudere meesters, aan Altdorfer en Grünewald. Hans Grimms' werk is niet
geschilderd in felle kleuren en niet in
pasteltinten;
het vertoont niet de
weelde en de rijkdom der vormen en
klanken. Het is strak-gesneden met
grote en zuivere lijnen zoals de prachtige houtsnede van Frans Van I m mersed die de Nederlandse vertaling
van de Olewagen-Sage illustreren.
Wij kunnen nu, vijf jaar na Hans
Grimms dood, slechts herhalen wat
Herbert Maertens vijfentwintig jaar
geleden reeds als zijn wens uitsprak:
dat er een uitgever zou gevonden
worden in ons taalgebied die het
werk van Hans Grimm in het bereik
van alle Vlamingen zou brengen.
Jos Dierickx,

We nemen ons voor, kortelings
nogmaals een uitgebreide bijdrage
over Marcel Matthijs te brengen; het
zal dan — helaas — een definitieve
retrospektieve zijn.
Inmiddels bieden wij namens de
redaktie en onze lezers onze innige
gevoelens van deelneming aan de familie Matthijs.
tvo
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WAAR ZIT TEN
DE
FANATiEKERS ?

Nog enke'e koramentaren van
we-'^kbladen over de IJzerbedevaart.
Een heerschap d a t zich in het
pre-elektoraal nieuws weet
te
wi'ingen is zeker de liberale oudm n i s t e r Moureau. I n een mourirdebout proza vaart hij opnieuw
uit tegen de Vlamingen in Le Soir
Zulk taaltje moet renderen in
Brussel, anders is er geen uitleg
voor. Reakties van Vlaamse lu-anten ieder naar zijn aard. Jos
stormt er o p , los in Volksgazet.
Ziener Ruys pegelt door de nevelen der tijden en ziet niet veel
goeds a a n de horizon.

Zegt d a t de
IJzerbedevaart
h a a r grote betekenis behoudt ondanks haar minder « eksp'os'ef »
karakter dan andere Viaamse gebeurtenissen.
« Minder explosief dan een mars
op Brussel of Antwerpen is de
IJzerbedevaart de jaarlijks terugkerende speldeprik in het unitaire
olifantenvei. Misschien vergis ik
mij, maar dit j a a r lijkt het me
zelfs een fameuze stopnaald te
zijn. Stel U voor dat de in vaderlandse akkoorden schrijven ie tenoren zich de jongste tijd meer
dan normaal in het zweet hebben gezet om de Vlamingen en
In het blezonder de f e d e a l i s t e n
ftf te schilderen als kapots'agers
van België.
Stel u verder voor dat zondag
•op de IJzerbedevaart in het aanschijn van de fine fleu'- van de
keiharde flaminganterij een professor in een volzin die nu reeds
historisch is beleed d a t niemand
onder ons h e t op de Belgische
staat gemunt heeft, noch op zijn
onafhankelijkheid, noch op zijn
eenheid. Stel u tenslotte voor d a t
niemand in de wei (volgens de
Franstalige zwammers uitsluitend
gevuld met gebreveteerde Be'giëkaposlagers)
protesteerde.
Niemand!
Natuurlijk
zullen morgen de
verwoede en geïnteresseerde unita-
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risten opnieuw h e t smoesje van
de « flamingant = anti-Be:g »
pogen te veriiopen, maar misschien
zal toch hier en daar, in Brussel
en in Wallonië, iemand beginnen
n a te denken. »
Of wat opgeluchter adem te h a .
len. W a t ons betreft zouden de
sprekers op het graf van de tot
n a h u n dood gehoonde Vlamingen toch beter spraken van « voorwaai delijke trouw ».

$.O'0iMpuaHJt
In zijn van week tot week boort
Marcel Reynders naar de oorzaak
waarom zulke traditione'e p'echt'gheid als de IJzerbedevaart zo
tot de Vlamingen b'ijft spreken.
Wij kunnen dit blad slechls gelukwensen d a t het zich zo daadwerke'ijk inspant om onze landbouwers tot een stevig Vlaamsbewustzijn op te voeden.
« De plechtigheid te Diksmuide
verliep dit jaar in een zeer waardige atmosfeer. I n de toespraken
werd er blijk gegeven van veel
goede wil. Maar de haatgevoelens
tegenover Vlaanderen z'jn in 1964
nog even fel als in 1946, toen misdadigers van h e t laagste allooi de
eerste IJzertoren in de lucht deden springen. En die h a a t komt
dudelijk te
voorschijn
in h e t
perskommentaar over de IJzerbedevaart. Voor éénmaal zijn « La
Libre Belgique » (kato:iek), « De
Volksgazet » (socialist) en « La
Wallonië » (M.P.W.) h e t roerend
eens en vormen naar aanleiding
Van de jongste IJzerbedevaart een
soort « Pront populaire ». Maar
onder h u n scheldend en hatelijk
proza schuilt ook een zekere angst
om de ma«ht die Vlaanderen a a n
het worden is, want te Diksmuide
ontmoet men de politiekers niet,
noch de otficlë en en gezagsdragers, wel h e t Vlaamse volk. E n
de duizenden die jaar ijks te Diksmuide tegaar komen, worden hiervoor n ' e t betaa'd noch gedwongen
door partijen, syndikaten en andere sociëteiten. »
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DE NIEUWE GIDS
Reageert op h e t nieuwe artikel
van Moureau in Le Soir.
Moureau was nog eens afgekomen met h e t verzopen kalf van
de liberte du père de familie.
« Voor de h. Moureau heeft men
door de taalwetten aan de burgers
een vrijheid geweigerd die nochtans even eerbiedwaardig is als
de vrijheid van eredienst.
Wat nog eerbiedwaardiger is,
mijnheer Moureau, dat is h e t
recht op eer.b.ed d a t de Vlamingen in h u n eigen gebied opeisen
en het is h u n schuld niet als die
eerbied s'echts kan worden verzekerd door een reeks taalwetten,
waarvan gij, als politiek leider, de
naleving zoudt moeten
helpen
verzekeren.
He'aas, moeten wij in 1964
vaststellen d a t sommige leiders
van _de P W , w a n n e e r
zij tot de
Brusselaars spreken, in n a a m v a n
de valse vrljtieid die in de 19de
eeuw bron van ongelijkheden en
van het grofste sociaal onrecht is
geweest, de Vlamingen elk recht
ontzeggen.
Of heeft de h. Vanaudenhove,
voorzitter van de PVV d a n geen
gezag over zijn partij dat hij niet
onmiddellijk, in n a a m van die
partij, die zich toch aanmeldt
als een vernieuwde partij, afstand
kan nemen van de ergerlijke taal
van zijn partijgenoot? »
Akkoord heren van de Nieuwe
Gids. Hopen we maar d a t uw reaktie even fel zal zijn a's uw partijgenoten
Duvieusart en Verse
nog eens identieke stellingen ver.
kopen.

YOLKSGAZE^
Jos houdt in dit verband een
brandrede tegen de franskiljons
in Vlaanderen en h u n Brusselse
bondgenoten. Zijn stevige Berchemse maag keert er zelfs van.
Kotsen heet d a t in de gespierde
t a a l van de Jos.
« Er zijn Brusselse k r a n t e n en
weekbladen die zich specialiseren
in h e t publiceren v a n waar gebeurde en ook verzonnen taaionzin, met de bedoeling landgenoten
tegen elkaar op te zetten. Het is
soms om te kotsen, zoa's kleinzieligheid, verwaandheid, leugen en
valse voorstelling hoogtij vieren in
h u n kronieken, of m e n die n u
vindt in « Pourquoi-Pas? », v a n
oudsher een nationaal schandaal,
of in « Le Soir », waar de gewone
ernst over boord wordt gezet en
tegen vulgaire opruierij geruild
zodra h e t over de taal en de Vlamingen gaat.
Een categorie van mensen is er,
die h e t ons soms werkelijk op de
zenuwen geeft.
Niet de Walen of de Brusselaars. Want meestal weten die
niet beter, wanneer zij over de
noordelijke provincies een totaal
va's oordeel vellen. Hoe zouden
zij ze kennen, wanneer zij « gediend » (?) worden door een pers
die van alles v/at voorbij Vilvoorde ligt even weinig afweet als
over Patagonië?
Wie d a n wel?
Degenen die, in onze Vlaamse
steden, in 1964, nog altijd niet
hebben begrepen d a t ze
zich
(veelal door h u n centen) afzonderen van de gemeenschap waarin zij leven, door zich vast te
klampen a a n een « eigen » F r a n s talig bestaan d a t hier toch geen
toekomst meer heeft. »
Bravo Jos voor die late maagoprisping. Maar
boud ook wat
van uw kameraden van Le Peuple die in niets voor Soir en Pourquoi Pas moeten onderdoen.

GAZETTE DE LIEGE
Ge zoudt het niet geloven lezer,
daarom h a ' e n we h e t letterlijk
aan. Dit Waalse CVP-blad is
geestdriftig
omdat een donvme
évolué in Leopoldstad zich een
goed meester toont van de vroegere Vlaamshatende kolonialen in
Kongo.
« Een van onze vrienden die
onlangs wandelende over een van
de lanen van Leopoldstad (Nederlands in de tekst)... pardon, Leopoldville, werd door de politie aangehouden onder een even futiel
a s afdoend voorwendsel.
Op h e t
politiecommissariaat
waar hij uitleg diende te verschaffen, werd hij door een c h a r m a n t
commissaris ontvangen
tronend
achter een groot bureau. Aan de
muur, tussen de foto's van koning
en koningin, prijkte een grote
k a a r t van België.
« Ah, u bent van Luik », zei de
commissaris, n a de papieren v a n
onze vriend te hebben geraadpleegd, « toon me dan waar h e t
ligt op de k a a r t ».
Dat deed onze vriend zeer" beleefd en onmiddellijk kreeg hij
zijn papieren weer, van de officier van politie, die h e m de h a n d
drukte, « zeer goed, ge k u n t
gaan ».
Want de landkaart was doorstreept met een mooie taalgrens.
En zij die boven die lijnen wo.
nen... zijn de enige die boete t e
betalen hebben in Leopoldstad .i" »
Zij hebben ook nog wat anders
gedaan die brave sokken van Vlamingen <( de beste van h u n zonen
uitgestuurd » die ook bleven a's
de Union Miniere m a n n e n allang
de biezen hadden gepakt.

Standaard
Aansluitend bij ons artikel over
de Vlaamse scholen te Brussel
past dit artikel van Ruys. Het
klinkt al heer wat minder optimistisch dan het proza van n a
Hertoginnedal in vele CVP-kranten. De titel luidt al terug » Noodgebied Brussel M.

« Het Vlaamse publiek dient
t e beseffen,
welk groot gevaar
deze toestand inhoudt. Het is nog
steeds zo, d a t er in de Brusselse
agglomeratie
honderdduizenden
Vlamingen wonen. Vele Vlaamse
gezinnen zijn kinderrijk. Maar de
grote meerderheid van die V l a a m .
Se mensen kijkt op n a a r de « betere » Franstalige standen en
biedt geen weerstand a a n een p r o .
cessus, waarvoor diverse geleerde
t e r m e n bestaan m a a r d a t nog
steeds best weergegeven
wordt
als « verbeulemansing».
D a t de meerderheid van de
Vlaamse kinderen, alle wetten t e n
fpijt, toch nog steeds in Franse
klassen geraakt, is h e t probleem
één van de Vlaamse po'itiek a a n
't worden. Indien men onze jeugd
te Brussel niet voor h e t Neder,
landse taa'gebied k a n redden,
wordt Brussel een eentalig F r a n se stad, die niet langer Belgisch
bindteken kan zijn. D a n riskeert
niemand nog een frank op de toekomst van dit land. Ook de F r a n s talige Brusselaar weet zulks en
van zijn k a n t is geen verzet tegen een eerlijke toepassing van de
taalwet te verwachten. De sabotage komt van de gemeentebesturen. E n die sabotage moet worden ontmaskerd en gebroken »
Misschien door een nieuwe lichting taalwetten. Na die van 1932,
die van 1963 misschien die v a n
1994 om de verfransing van Bokrijk te beletten.

federalisme geen plaats laat. E n
We zijn zo logisch geweest t e r zake d a t wij a a n h e t federalisme
geen plaats gegeven hebben in de
schoot onzer partij.
De houding van de B S P is veel
dubbelzinniger : enerzijds,
heeft
de BSP a a n de Waalse federalisten officieel een plaats ingeruimd,
in de socialistische partij en h e t
Is h u n . daar toegelaten openlijk
voor h u n federalisme uit te kom e n en te ageren en propaganda
te maken. E n anderzijds is d e
B S P door h a a r traagheid en h a a r
ijverloosheid, waar h e t er om gaat
een behoorlijke niet - federalist!.
sche op'ossing van de Vlaams .
Waalse verhouding te verwezenlijken een der oorzaken van een gemoedsgesteldheid van ongeduld e n
argwaan, die een kweekbedding is
van federalistische
neigingen i n
sommige Vlaamse en Waalse kringen. »
Walter Luyten.

Ook ü kunt lid worden van de
grootste briefwiiselingsclub ran
België. alle leeft talen. verlam. 1
hobbies Schr. Publi. PubUc relations Ardaen Pierre, Amsterdamstt. 55, Oostende.
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Het Volle'
Het hogerstaande proza van
Manu Ruys is niet erg van a a r d
om de verwachting van Het Volk
d a t we geen federalisme nodig
hebben te ondersteunen.
« Wij hebben daarover reeds
gezegd wat we daarover te zeggen
hadden : h e t behoort a a n degenen die in dit land de politieke
verantwoordelijkheid
dragen
en
die vinden d a t h e t federalisme
overbodig en schadelijk is zulks te
bewijzen door d e oplossingen, welke zij k u n n e n verwezenlijken zonder a a n de Belgische eenheid te
schaden. Wij, van CVP-zijde, volgen juist die weg. Wij t r a c h t e n
a a n h e t vraagstuk der VlaamsWaalse verhouding een behoorlijke oplossing te geven die a a n h e t

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAtS

14.00 : Internationaal landbouwmagazme
—
14.30 : Jumping
« Grand Prix Olympique » te Rotterdam — 15.30 : Tekenfilms voor
jong en oud : De Plintstones
(wecleruitzending van de 45e afl.)
— 16.00 : Wereiakampioenscliappen wielrennen. Rechtstreekse reportage van de wedstrijd voor
beroepsrenners op de weg te Sallanches-Passy — 17.30 : Klem,
klein, kleutertje — 19.00 : Opgejaagd in Holland, avonturenfilm
voor de jeugd — 20.00 : TV-nleuwa
— 20.20 : Sportweekend — 20.45 :
«Een Midzomernaclitsdroom» door
W. Schakespeare — 22.55 : Tweede
nieuwsuitzending.

MAANDAG

19.30 : Tienerklanken — 19.55 :
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws
— 20.30 : Festival van Vlaanderen.
Opvoering van « De vlammende
Engel », opera van Sergei Prokofjev — Tijdens de pauze : Zoeklicht
— Omstreeks 23.00 ; Tweede
nieuwsuitzending.

DINSDAG

19.00 : Religieus programma. P r o .
testantse uitzending — 19.30 :
Ivanhoe (12e all.) — 20.00 : TVnieuws — 20.25 : Penelope —
20.55 : Speelfilm. : De nacbt van
een clown, drama van Ingmar
Bergman m e t Harriet Anderson,
Hake Gronberg, Hasse Ekman en
Gudrun Brost. (Zweedse versie met
tweetalige onderschriften - voor
volwassenen) •— 22.25 : Tweede
nieuwsuitzending.

WOENSDAG
17.00 : Klein, klein, kleutertje —
17.20 : Televisum — 18.00 : Jeugdtelevisie met Bob Davidse —
18.25 tot 19.00 : Wereldkampioenschappen wielrennen op de baan.
Rechtstreekse reportage van de
kwartfinales in de snelheids- en
achtervolgingswedstrllden voor liefhebbers m het Prinsenpark te
Parijs — 19.30 : Witje : avonturenfilm voor de jeugd — 19.45 :
De avonturen van Popeye : tekenfilm — 19.55 : De Weerman —
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Danny
Kaye Show — 21.1 5: Over de
streep. Belglë-Nederland op h e t
gebied van bouwen en wonen —
21.50 : Openbaar kunstbezit —
22.00 : Vergeet niet te lezen —
22.35 :
Wereldkampioenschappen
wielrennen op de baan. Samenvattende reportage — 22.50 : Tweede
nieuwsuitzending.

DONDERDAG
18.55 :
Wereldkampioenschappen
wielrennen op de baan. Rechtstreekse reportage van de halve
finales achtervolging voor lielliebbers en van de reeksen achtervolging voor beroepsrenners in h e t
Prinsenpark te Parijs — 19.40 :
Kindergarten : fllmreportage —•
20.00 : TV-nieuws — 20 25 : De
Plintstones 46e afl. — 20.50 :
Speelfilm : Paniek in de straat :
politiefilm van Èlza Kazan m e t
Richard Widmark. Paul Douglas,
Barbara Bel Geddes en Jack Panance — 22.20 : Documenta III te
Kassei — 22,50 : Tweede nieuwsuitzending — 23,00 : Wereldkampioenschappen wielrennen op de
baan. Samenvattende reportage.

VRIJDAG
18.30 :
Wereldkampioenschappen
wielrennen op de baan. Recht,
streekse reportage van de snelheidswedstrijden voor beroepsrenners (reeksen, herkansingen en
kwartfinales) in het Prinsenpark
te P a n i s — 19.40 : De avonturen
van Popeye — 19.55 : De Weerman
— 20,00 : TV-nieuws — 20.25 !
Kcho — 20,55 : Zomercarrousel.
Een avond met Boyd. In het Casino
te Knokke treden voor u op : ü n dlne von Medvey, Cleo Laine, The
Kiberco Brothers, The Carribian
Troupe, The Clevelands, het orkest
Henrl Seghers en Boyd Bachmann
— 21,55 : Tweede nieuwsuitzending — 22.10 : Wereldkampioenschappen wielrennen op de baan.
Samenvattende reportage van de
belangrijkste wedstrijden van de
dag — 22 30 : Ballet, met de Bolshoi-balletgroep uit Moskou.

ZATERDAG

16,00 : Atletiek : Rechtstreekse
reportage
van
de
ontmoeting
Duitsland-Polen
te Keulen
(le
dag) — 17,30 : Wereldkampioenschappen wielrennen op de baan.
Rechtstreekse reportage van volgende wedstrijden, verreden in h e t
Prinsenpark te Parijs - halve finales en finales snelheid liefhebbers.
- halve finales en finales achtervolging beroepsrenners. - Kwartfinales achtervolging liefhebbers per
ploeg — 19,30 : Tijd voor U —
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De
wijkagenten : ons nieuw TV-feuilleton met Jac. Ross en Fred
Gwynne. le afl. : Een geschenk
voor Sergeant Sol — 20,50 : Happy
End : ontspanningsprogramma —
21.25 : Suspens (4e afl.) : Het tulmelpoppetje, politiefilm — 2i,25 :
Jazz te Comblain-la-Tour — 23,10 ;
Tweede nieuwsuitzending.
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mosselen werd besteld, geen nood
er zijn er in overvloed! I n h e t
luimige gedeelte zorgen de berucht e Turk- en Plurkboys voor een
daverende scetch.
« Vlaanderen in h e t j a a r 2.000 ».
Gastakteur Barney Flintstone.
Optreden v a n een harmonikasolist. Gezellige danspartij.
Toon uw simpatie voor de flink
werkende afdeling uit de slijpersgemeente. Wie mee wil feesten
moet zorgen tijdig aanwezig te
zijn voor h e t mosselsouper in lokaal « De Bonte Os » Kerkplein.

ANTWERPEN

ANTWERPEN
Gemeenteverkiezingen,
Oproep a a n al onze leden en
sünpatisanten!
Wie helpt onze militanten a a n
het nodige materiaal voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen o.m. borstels, emmers,
koudlijm, kalk, benzine, enz.
Giften worden In dank aanvaard op het arrondissementeel sekretariaat te Berchem,
grote steenweg 165, of bij u
thuis afgehaald.
Geldelijke steun op postrekening 86.89.97, Bert Raets, St.
Matheusstraat, 45, te Borgerhout met vermelding, gemeenteverkiezingen.
Autokaravaan.
Zaterdag 12 september 1964,
grootscheepse
autokaravaan
doorheen het arrondissement
Antwerpen,
Bijeenkomst
te
Borgerhout,
Moorkensplein
(gemeentehuis).
Verzamelen
vanaf 14 uur, vertrek 15 uur
stipt!
Leeuwevaandel e n , de nodige
slogans niet vergeten!
V.UJML
Nieuws
(Volksunie
Militanten).
Nieuwe propagandisten en militanten die zich honderd ten
honderd willen inzetten, melden zich onverwijld persoonlijk, schriftelijk of telefonisch
op de volgende adressen :
V.D.
sekretariaat,
grote
steenweg 165, Berchem. TeL
39.92.06.
Militanten - lokaal <• Tijl »,
Antwerpsestraat
59
Mortsel.
TeL 49.81.64.

WILRIJK
Kiesfonds.
Help onze strijd door materiaal
(papier, briefomslagen,
emmers,
borstels, koudlijn, kalk enz.) t e
verschaffen;
Door een bijdrage te storten of
over te schrijven op postrekening
7899 van de Kredietbank Oosterveld Wilrijk met vermelding « Rekening 1339 van Volksunie Wilrijk »;
Door bij onze propagandisten
een steunkaart te kopen voor bedragen die schommelen van 10 F
tot 1000 P.

BRABANT
EVERE
Op vrijdag 11 september, in h e t
lokaal Café de la Limite, Walckiersstraat 10, t e Evere, om 20
uur, spreekt P a t e r B r a u n s over de
sociale en Vlaamse strijd onder
Bijbelse belichting. WiJ steunen
en helpen de afdeling Evere. Het
zaaltje moet er te klein zijn.

SCHAARBEEK
Op zondag 6 september in de
kerk St. Theresia, Rogierlaan te
Schaarbeek (bij h e t Meiserplem)
om 10 uur, heilige mis voor afgestorven Vlamingen m e t medewerking van h e t Schaarbeekse koor
en m e t kanselrede
door P a t e r
Brauns. K u n n e n wij voor één keer
de heilige mis daar niet horen,
vooral op de parochie St. Theresia?

HOBOKEN
Belangrijk! Wij nodigen alle leden, abonnenten
en simpatizant e n uit, aanwezig te zijn op de
voorlichtingsvergadering, op donderdag 10 september te 20 uur, in
lokaal « Breugliel », Kioskplaats
84, Hoboken. Het feit d a t we vlak
bij
de
gemeenteverkiezingen
staan, doet deze vergadering a a n
belangstelling winnen, zodat we
verwachten een groot a a n t a l a a n wezigen t e k u n n e n begroeten.
Daarom m a a k een uurtje vrij,
e n wees op post!
LIER
Door h e t afdelingsbestuur v a n
de Pallieterstad werd overgegaan
tot h e t samenstellen van volgende
modellijst voor de gemeenteverkiezingen. De leden kunnen er zich
over uitspreken op een vergadering
waarop zij bij persoonlijke brief
zullen uitgenodigd worden.
Ze
vindt plaats op vrijdag 11 september te 20 uur in lokaal Den Hoorn.
Als kopman staat op deze modellijst ; Lic. Silvain Vergauwen,
d a n Mevrouw Souwens - Van Dessel, verpleegster. Maurits Alaers,
trappenmaker. Ludo Van Ouytsel,
h a n d e l a a r . Edward Luyten, bediende. Bert Goyvaerts, schilder. Alfons Storms, hovenier.
Martha
Nagels, onderwijzeres. G o m m a a r
Houben,
havenarbeider.
Jozef
Peeters, landbouwer.
De Heer Remi Maes, erevoorzitter van de Lierse afdeling aanvaarde zich ter beschikking te
stellen voor de strijdplaats.
NIJLEN
Alle nationalisten uit de streek
worden uitgenodigd op de inhuldiging v a n ons Volksunielokaal,
zaterdag 12 september te 19 uur
30. Wün Jorissen en Oscar Ren a r d houden de gelegenheidsrede.
G r a t i s mosself eest voor aUe aanwezigen.
Een grote lading echte CVP-

OOST-VLAANDEREN
HAALTERT
Op zaterdag en zondag 12 en 13
september, 4de Breughelfeesten in
een reuzetent op den Briel.Twee
orkesten - Animator Karei R e d a n t
Wijnhuis - Spijzing voor hongerigen en laving van dorstigen.

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE-ZEEBRUGGE
Gemeenteraadsverkiezingen.
De VU-afd. Brugge - Zeebrugge
heeft op 30 oogst 11. een vergadering gewijd
a a n de plaatselijke
gemeenteraadsverkiezingen.
De
medewerking aan de groep «Volks, belangen» werd besproken en in
dit verband was het voor de a a n wezigen verheugend te horen d a t
de lijst van 27 kandidaten h a a r
voltooiing was genaderd. Als deze regelen verschijnen zal de lijst
wellicht reeds volledig zijn.
Er wordt a a n herinnerd d a t alle
vormen van medewerking graag
worden a a n v a a r d bij dhr R. De
Soete, Langestraat 145, Brugge,
tel. 331.03. Financiële steun kan
overgemaakt
of
overgeschreven
a a n d h r R. van de Voorde, WoUes t r a a t 45, Brugge, PCR 4458.15.
Aankoop van steunkaarten wordt
g r a a g aanbevolen.

Weg met de «organ
Bescherm uw goederen
Dek uw verantwoordelijkheid

CONSTANTIA
WIM MAES

Grote Steenwep 165 - Berchem (Ant).
Telefoon
(03) 39 92 06
Brand
Leven
Familia«l - Ongevallen

Autokaravaan « Volksbelangen ».
Terwijl h e t eerste pamflet en
de eerste pi«kbrieven van de
Vlaamse lijst « Volksbelangen »
zijn verschenen, wordt alles klaar
gemaakt voor de
autokaravaan
die vanuit St. Kruis h e t h a r t v a n
Brugge zal doorkruisen op zaterd a g 12 september a.s. Samenkomst
t e St. Kruis, Bisschopdreef te 13
u u r 30. Er wordt gerekend op talrijke automobilisten en inzittenden.
OEDELEM
Onze vriend Marcel Matthijs,
letterkundige,
gemeenteraadslid
e n arr. raadslid van de Volksunie
Is op 30 oogst te Brugge overleden. Alwie d h r Matthijs van nabij heeft gekend moest onwille-'
keurig onder de indruk komen
van zijn kwaliteitfen aJs mens en
als kunstenaar. I n deze heriimer i n g bieden we a a n Mevrouw en
de kinderen Matthijs ons kristelijk medeleven.
ST K R U I S
Het sukses van de Vlaamse lijst
« Volksbelangen » is te St. Kruis
verzekerd! Na plaktocht en pamfletten - aktie komt op zaterdag
12 sep. a.s. een autokaravaan
klaar. Men verzamelt In de Bisschopdreef (achter de kerk) te 13
uur 30.
POPERINGE
Kolporta^eploeg.
Nu h e t verlof achter de rug is
moet er dubbel gewerkt worden;
daarom zetten wij al onze krach-

ten in voor de kolportages.
O p zondag 6 september kolporteren wij te Kemmel. Vergadering
t e Poperinge in « Het Belfort » te
8 Tiur 30 zeer stipt, vanwaar wij
per auto vertrekken n a a r Kem.meL
Op zondag 13 september, kolportage te Langemark m e t mikrowagen.
Vergadering t e Poperinge a a n
« Het Belfort » t e 8 u u r 30 vanwaar wij insgelijks per auto vertrekken n a a r Langemark.
Mogen wij vragen d a t allen
stipt op post zouden zijn.
G r a a g aanvaarden wij nieuwe
leden voor onze kolportageploeg.
IN HERINNERING AAN
MARCEL MATTHIJS '
Zaterdag nog kwam h i j , fiks en
fors als altijd, bij me binnengestapt.
Tussen politieke
overwegingen
en letterkundige p l a n n e n door,
vertelde hij d a t binnen enkele dagen z'n aanwezigheid in h e t hospitaal opnieuw wa& gewenst. D e
opwerping op 2i september niet
op post te kunnen zijn, wees hij
luchtig van de h a n d . En, als altijd
terwijl hij heenging, bekroop m e
de lust h e m langer te weerhouden
omdat er nog zoveel onuitgesproken was gebleven.
L a a t anderen n u uitweiden over
zijn begaafdheden als letterkundige en over zijn opgang v a n
eenvoudig volksjongen tot gevierd
schrijver, die toegang vond tot in
de hoogste kringen.

GEMEENTEVERKIEZINGEN
Op h e t V.U. . sekretariaat, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1,
zijn de volgende uitgaven van de Studiedienst Lvjn. de gemeenteverkiezingen te verkrijgen tegen 20 P per stuk :
1) Technische aspekten.
2) Verkiezmgsprc^ramma.
De officiële formulieren nml, formulier G (voordracht van
de kandidaten) en formulier F (aanwijzing der getuigen) zijn
eveneens beschikbaarop het algemeen sekretariaatte Brussel,
Tegen betaling van onderscheidelijk 6 F en X F worden ze
op aanvraag toegezonden.
TE NOTEREN DATA
I n verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen
herinneren wij de belanghebbendden e r a a n d a t volgende d a t a
in h e t oog dienen gehouden :
15 september : Voor deze datum moet h e t gemeentebestuur
een bericht aanplakken waarin plaats en d a t u m van indienen
der kandidaten- en getuigenlijsten worden medegedeeld.
19 en 20 september : Indienen v a n de kandidatenlijsten
(met peterslijsten) model G, telkens tussen 13 en 16 uur.
21 september : Vergadering van hoofdbureel (met getuige!!
dat uitspraak doet over de kandidatenlijsten, t e 16 uur.
24 september : Vergadering van hoofdbureel (met getuige) voor definitieve afs'uiting dezer lijsten, t e 16 uur.
6 oktober : Indienen der getuigenlijsten model P, Voor
de getuigen der stemburelen.
11 oktober : Kiesverrichtingen.
WAAR EN WELKE GETUIGEN?
Wij hebhen vastgesteld, o.m. op de kaderdag der provincie
Antwerpen van 29 augustus, d a t nog verwarring bestaat nopens de a a r d van de getuigen.
Er zijn twee soorten getuigen ;
1) de getuigen op de stemburelen ( a a n te duiden met model P op 6 oktober). Het a a n t a l van deze getuigen m a g niet
hoger zijn (wel lager!) dan h e t a a n t a l stemburelen. Bovendien m a g voor elke getuige een plaatsvervanger worden aangeduid.
2) de getuige (één) voor de verrichtingen van h e t hoofdbiu'eel (één per gemeente). Deze'wordt (met zijn plaatsvervanger) aangeduid op model G, door de kandidaten.
Het stembureel (of opnemlngsbureau) dient enkel tot de
eigenlijke stemming. Per drie stemburelen wordt een telbureau
Ingericht, waar de telling gebeurt. De uitslagen van die tellingen worden gecentraliseerd In h e t hoofdbureel, waar de algem e n e optelling, de zetelverdeling, en de aanduiding v a n de
verkozen kandidaten gebeurt.
Het is dus minder belangrijk in elk stembureel een getuige te hebben, dan wel één der drie, die d a n als getuige
optreedt ook voor h e t telbureau.
Nog een praktische opmerking
: wanneer een getuige
wordt opgeroepen om te zetelen in een stembureau (als voorzitter of bijzitter), d a n moet hij het afdelingsbestuur verwittigen, dat d a n zijn plaatsvervanger inlicht. Zoals bekend, kunn e n kandidaten niet worden opgeroepen om te zetelen.
BERICHT VAN DE STUDIEDIENST
Ten slotte nog een belangrijk bericht a a n de afdelingsvoorzitters : geef opdracht a a n de getuigen in de telburelen,
om de gedeeltelijke uitslagen van elke partij op te nemen en
door te geven a a n
h e t afdelingsbestuur.
I n h e t bijzonder voor de grotere gemeenten is h e t zeer
interessant de uitslagen niet enkel per totaal, m a a r ook per
wijk te kennen. Later kunnen hieruit belangrijke besluiten
worden getrokken!
De afdelingsvoorzitters gelieven deze uitslagen per telbureel over te maken a a n de Volksunie - Studiedienst, Elshoutbaan 25 Schoten, zo snel mogelijk n a 11 oktober.
De cijfers zullen door specialisten worden bestudeerd en
geïnterpreteerd, mede met h e t oog op de komende parlementsverkiezingen.
• E. Slosse
Voorzitter VU-Studiedlenst.

Ons bijt de bedenking d a t h t j
In onze kennissenkring wellicht
de enige was, die uit zijn verledea
als aktivist (« de Jongste a k ö ,
vist », zei hij) en de naweeën
van
zijn
oorlogsburgemeesters?
schap (« de beste oorlogsburg^
meester », zei hij) geen komplexen
h a d overgehouden en die, n a d e
zware chirurgische ingreep nog;
bereid bleef tot de inzet en t o t
het
ondubbelzinnig
formuleren
van ons strijdobjekt : voor da
kleine man, met de kleine m a n .
Kritisch, skeptisch zelfs, onte<
vreden over zichzelf zoals ont&<
vreden over de anderen, voor enig
falen of nalatigheid geen v e r o n t .
Bchuldiging aanvaardend, voortdur e n d vol ergernis voor h e t fnul*
kend klerikalisme zoals vol erger-i
nis voor h e t verwaterend sociaUs.
me, altijd in de weer, rusteloos
bijna, zo moet hij bijblijven : een
voorbeeld van een leven öat, a t gezien nog van de letterkundige
arbeid, lichtend Is geleefd. E e n
vriend ook, die men bij z'n h e e i ^
gaan weerhouden wil, omdat zoveel onvoltooid Is gebleven e a
m e n z'n h u l p niet missen kan.
Guide van I n .

70EKERTJ
Doktersgez. zoekt eerlijk m e ö Je, hulp werkz. Zr. goed loon. B e .
gin nov.
Schrijven Rombaut Poel
17,
Gent.
Zeer moderne en bloelende win.
kei in algemene
voedingswaren
over te laten door eigenaar (bes t a a t tien j a a r ) .
Maandelijkse
ontvangst 200.000 F. Huur 3.000
P. 7 plaatsen, zeer goed gelegen blJ
tram, autobus, kerk en school.
Steenweg Alsemb-rg te
ükkd.
Tel. 44.93.00.
Gevraagd, meisje van 14 tot 17
j a a r voor hulp in winkel en hvus.
houden. K a n desgewenst in post
slapen. Zich wenden tot het hute
« Le Due ». Turnhoutse baan 15%
Borgerhout-Antwerpen.
Tel. 03356377.

SCHUIMRUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerd*.

,

bedekkingslagen
RESSORTMATRASSEN
( B r e v e t - 529768)
met
Gebreveterde karkassen
( B r e v e t - 512767)

Mir
SPECIAAL
BREVET

T E Z E L E (O.-VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel. (052) 44641 en 44642
I n d i e n L' geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t e en w e
z e n d e n U het a d r e s van
d e d i c h t s bijgelegen vei»
k o p e r S t a r Zele.
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ANTWERPEN

ANTWERPEN L.O.
De Volksunie van
Antwerpen
linkeroever, doet een oproep aan
alle Volksunieleden,
abonnement e n en slmpatisanten uit het Antwerpse om het bijwonen van h u n
eerste :
« St. Annekes groots MosselbaJ »
d a t plaats vindt op zaterdag 26
Beptember a s . te 19 uur in Café
« De Zeester » op St. Annastrand
Antwerpen Linkeroever.
Deze oproep is In hetbiezonder gericht a a n de bewoners van h e t St.
Annastrand, woningeneigenaars en
neringdoeners; daar deze avond
Ingericht wordt in h u n belang,
t e n einde h u n belangen te steunen;
d e strijd a a n te binden voor h e t
belioud der woningen of^ volledige
vergoeding!
Een toespraak zal
gehoudpn
worden aangaande dit zo belangrijk probleem.

DORTMUNDER
Thierbrauhof 1
)e Leuven
Alle zater- en z o n d a g e n
Opper Beieren orkest.
S t e m m i n g - plezier.
Alle d a g e n , 's m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
niet duur.
Vanaf s m o r g e n s
tot 's n a c h t s
k o u d buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t voor
g r o e p s r e i z e n scholen enz...
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a v e r z o r g d
en g o e d k o o p ,

DORTMUNDER
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 t$ Antvtrerpen

t

p r i m a k o u d buffet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen voor v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van n u af H e r m a n Segers,
o u d e b a a s van Monopol
Gent aan de t a p k r a a n .
D O R T - B I E R K E L D E R
O u d e M a r k t 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.

Gratis mosselen op het St. Anneke!
Opening te 19 uur, m café « De
Zeester » wandeldiik op
het
strand, linkeroever
Een gratis mosse maaltijd wordt
elkeen aangeboden tussen 19 en 21
uur.
20 uur 30 toespraak « Antwerpse
belangen » d a a r n a omstreeks "Jl
uur opening van het bal ir et net
gekende show en dansorkest « De
Moonglowers » onder leidmg van
J o Bakker.
Antokaravaan.
De Volksunie van Antwerpen
Linkeroever vestigt nogmaals speciaal de a a n d a c h t van alle strandwonmgeneigenaars van het SI. Annastrand van Antwerpen Linkeroever op vo'.gend bericht :
Op zaterdag 12 september, grootscheepse autokaravaan doorheen
de stad Antwerpen. Spandoeken
met de gegronde eisen van de
strandwonmgeneigenaars
auUen
in deze autocaravaan doorslaggevend zijn
Verzamelen te 14 uur Moorkensplein (gemeentehuis) te Borgerhout.
Vertrek te 15 uur. Allen op post.
Voor verdere inlichtingen van al
h e t hierbovenvermelde wende m e n
zich tot de plaatselijke voorzitter.
Dhr. De Bel, R. Soheldelaan 21,
Antwerpen L.O.
Of, Dhr. De Bouvre. R. Thonetl a a n 110, Antw. L.O. Telefoon :
334346.

BRABANT
LAKEN
Wij roepen al onze leden en
simpatisanten op om de Vlaamse
lijst « Brusselse Belangen » (BB)
te steunen. Zij wordt aangevoerd
door Daniel Deconinck. Treed toe
tot de wijkkern Laken en m a a k
de lijst bij vrienden en kennissen
bekend. Nadere inlichtingen t e
krijgen bij R. Thiebaut, R Neyberghlaan 188 tel. 26.64.51 of bij
W. Stiers, Stuyvenbergstraat 50.
Geldelijke steun op P.C.R. 6125.89
van W. Stiers.
Ons zomerslaapje is gedaan;
allemaal klaarwakker a a n slag!
LIEDEKERKE
De Volksunie is te Liedekerke
In
volle aktie getreden met h e t
oog op de naderende verkiezingen. Reeds werd in gans de gemeente een eerste pamtflet verspreid. De reaktie die hierop bij
de bevolking is uitgegaan, l a a t
h e t allerbeste verhopen. Nieuwe
pamfletten zullen niet lang op

N i e t vergeten d a t m e n in
d e d r i e lokalen d e e c h t e
Dortmunder Thierbrau
d r i n k t met d e 2 Hertjes.

N i e t vergeten : w e l d r a
D O R T T H I E R B R A U H O F III
t e BrusseL

zich laten wachten. In het belang van de verkiezingen moet
iedereen met verbetenheid
aan
het werk gaan.
Tijd om te rusten is er nu minder dan ooit
Zondag 13 sept. staat onze kolportageploeg klaar voor de verkoop van ons blad. Ook dit propagandawerk moet ongetwijfeld de
opgang van de partij bevorderen.
Mogen wij langs deze weg a a n
al onze leden en simpatisanten
nog een oproep doen tot financiële steun Deze steun is meer
dan nodig om de enorme kosten
te dekken van de verkiezingskampanje.
TERVUREN
Het afdelingsbestuur van Tervuren heeft eveneens besloten een
Volksunielijst in te dienen bij de
aanstaande
gemeenteverkiezingen
in deze erg bedreigde gemeente.
Tegenover de onwil van h e t huidige CVP-kollege, d a t iedere dag
de taalwetten met de voeten treedt,
en de openiijke propaganda van
de spitsbroeders uit de P W en
E S P voor officiële
tweetaligheid
en zelfs aanhechting bij Brussel,
blijkt de Volksunie de en'ge troef
van de vele Vlaamsgezinden in
deze mooie toeristische gemeente.
Binnenkort nog wel meer nieuws
hierover.
Kolportage.
Bij een tocht verleden zondag in
de gemeente Everberg, verkocht
ons jongste lid Ludo (8 jaar) niet
m m d e r daji 20 n u m m e r s van ons
blad.
Proficiat! en dat belooft.

LIMBURG
Kaderdag.
Zoals In de vorige bladen en m
verschilende omzendbrieven werd
aangekondigd, heeft op zaterdag
29 augustus te Hasselt de provinciale vergadering van de kaderleden plaats gehad.
Aangestipt dient, dat de opkomst
— niettegenstaande er nog een
a a n t a l afdelingen niet waren vertegenwoordigd — zeer goed was.
Van de pas opgerichte Voerstreekafdeling was er eveneens een vertegenwoordigmg.
De vergadering werd begonnen
met één m i n u u t stilte, ter nagedachtenis a a n onze overleden medewerker J u u l Balcaen en de overleden zoon van dhr Wijckmans.
De voornaamste behandelde punten waren m h e t kort :
De verspreiding van de propagandabrochure; deze zal voor de
gemeenteraadsverkiezingen gedrukt
zijn; dan k a n
elke afdeling er
zelf over beslissen wanneer ze deze zal verspreiden.
Vervolgens werden nog verscheidene andere plannen besproken,
die n a d e r h a n d verder zullen worden uitgevoerd en waarvoor v w scheidene
kommissies
werden
aangesteld. P l a n n e n die vooral tot
doel zullen hebben; het spijzigen
van h e t verkiezingsfonds.
De
gemeenteraadsverkiezingen
waren eigenlijk de grote brok op
het programma; hierover werd er
met alle afgevaardigden van de
provincie van gedachten gewisseld,
zodat m e n een duidelijk overzicht
kreeg van wat er in de verschillende centra hiervoor gebeurt.

.

Voor uw levea.
•

aw anto,
•

aw

Propagandatonds.
Tijdens de afgelopen weken kregen alle leden, abonnees en oudabonnees van de Volksunie een
rondzendbrief toegezonden, waarin h u n gevraagd werd om ook h u n
steentje bij te dragen tot dit
fonds, d a t onze partij in Limburg
meer bekendheid moet doen geven.
Velen onder hen hebben vast besloten om ook iets bij te dragen
hiervoor, m a a r hebben dit ondertussen door een of andere reden
vergeten; hiermee zijn We zo vrij
om h e n er nog eens a a n te herinneren.

LIMBURG

HET GEVAAR B E L O E R T ü T E ALLEN K A N T B 1 ü MOET V E R Z E K E R D ZIJN
•

Om onze kandidaten voor de komende
parlementsverkiezingen
meer bekendheid te geven, zullen
in Zuid - Limburg een a a n t a l VUvoorlichtingsvergaderingen
georganizeerd worden.
Daar de atmosfeer hiervoor momenteel erg gunstig is, zullen i n
gans de provincie regelmatig propagandatochten van allerlei a a r d
worden georganizeerd.
Een a a n t a l kaderleden
waren
niet meer in de gelegenheid om één
van de twee brochures die rond de
gemeenteraadsverkiezingen
verSchenen zijn te bemachtigen.
De ene, « een Vlaams-Nationale
Gemeentepolitiek » handelt over
h e t programma en de lijn die we
voor een gezonde gemeentepolitiek
moeten aanhouden.
De andere : « de Gemeenteraadsverkiezingen » handelt over
de praktische zaken die hierbij t e
pas komen (opstellen en indienen
van lijsten, enz.).
Ze kunnen tegen 20 F per stuk
besteld worden op h e t Volksuniehoofdsekretariaat, M. Lemonnierl a a n 82, Brussel I — P.C. 1476.97.

OOST-VLA ANDEREN
AALST
Prachtige uitslag van de kolportage-ploeg te M e e r b ^ e : 226 Vünrs. a a n de m a n gebracht.
Zondag 6.9.64 steunt de arr. kolportage-ploeg de kiesstrijd van de
VÜ-afdeling Denderhoutem
met
een grote werftocht in deze gemeente.
Samenkomst lokaal De Vriendschap, 8 u u r 30 of kerk Denderhoutem, 9 uur 15.
BEVEREN-WAAS
Onze werfploeg deed op zondag
16-8 een omhaling a a n de kerk
voor de IJzertoren. Opbrengst 4.860
F. Hartelijk gelukgewenst om dit
succes. Ook de ingerichte reis n a a r
Diksmuide werd een overwinning
op h e t CVP gemeentebestuur d a t
juist op deze d a t u m « zijn » m a r k t ,
feesten wou Inrichten. Naast talloze private wagens, een volle autobus (43 deeln.).
Finantiele steun, r a a d en medewerkhig met h e t oog op de komende gemeenteverkiezing worden
met d a n k aangenomen. Geüeve kontakt op te n e m e n met onze kaderieden, opdat onze deelname h e t
verhoopte succes zou kennen.
Op zondag 6 september wordt
in de voormiddag gekolporteerd
t e Beveren, met de propagandaploeg uit Sint Niklaas. De m a n nen van Beveren zullen deze versterking gaarne zien komen. Alles
wijst er op d a t ook Beveren een
prachtig verkiezingsresultaat tegemoet gaat.

DENDERLEEUW
Onze kandidatenlijst Is klaar
en wordt toekomende week gepubliceerd. Binnen een paar dagen
krijgt ieder inwoner ons eerste
verkiezingsblad in de bus met de
voorstelling onzer kandidaten.
Ons p r o g r a m m a
verschijtnt i n
h e t tweede nummer.
"•ogen we nogmaals vragen om
steun.
D a n k a a n degenen die reeds
zaad in h e t bakje brachten.
SINT NIKLAAS
Gemeenteraadsverkiezingen.
W^ij vestigen er nogmaals de a a n .
d a c h t op d a t elk VU-l!d van de
afdeling Sint Niklaas s t a t u t a i r
h e t r e c h t heeft zijn kandidatuur
voor te dragen om op de kandidatenlijst te worden opgenomen. De
minimumleeftijd is wettelijk vastgesteld op 25 j a a r uiterlijk op de
dag van de verkiezingen.
D e definitieve lijst wordt afgesloten op zaterdag 12 september
om a a n h e t arrondissementeel bestuur te worden overgemaakt.
De leden die in aanmerking wensen te komen dienen dan ook onverwijld h u n kandidatuur in t e
dienen bij de plaatselijke voorzitter of secretaris.
Steunfonds.
De Heer B r a e c k m a n werd a a n geduid als penningmeester
voor
h e t verkiezingsfonds. Huisbezoeken
zu'len worden afgelegd.
Kleine giften
worden ook in
dank aanvaard. Stortingen k u n n e n worden gedaan op p.c. n r
325.33 van de Kredietbank te St.
Niklaas voor nr. 4713 van de Volksunie, m e t vermelding gemeenteverkiezingen.
Vrerftocht.
Vorige zondag werd een eerste
verkiezingskolportage Ingelegd in
Sint Niklaas. Op minder d a n geen
tijd waren alle voorradige bladen
verkocht.
STEKENE
Een afzonderlijke Vlaamse lijst
wordt te Stekene ingediend, die de
plaatselijke traditionele parti] al
heel wat hoofdbrekens heeft bezorgd
Vanzelfsprekend
worden
alle overtuigde Vlamingen aangezet deze Vlaamse lijst t e steunen,
waar onze arrondissementele voorzitter A. Heyse als tweede lijstaanvoerder werd aangeduid.

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
Help ons sekretariaat.
Wie voor louter adminlstratiel
werk een h a n d j e kan toesteken,
melde zich bij dhr J . van Parijs,
leperstr. 7, Blankenberge.
BRUGGE
I n t e r k o m m u n a l e « Volksbelangen ».
De verantwoordelijken voor de
verschillende lijsten « Volksbelangen » uit de Brugse agglomeratie
kwamen op 17 oogst U. s a m n . Ta-wijl de machthebbers uit de zgn.
Grote Partijen reeds j a r e n een beleid volgen d a t ten nadele v a n
h u n respektieve
ingezetenen uitdraait, bleek uit deze samenkomst
d a t dynamische en ongekompromitteerde mensen h e t op zich
ktmnen nemen om voor de ganse
stedelijke agglomeratie een mod e m beleid uit te stippelen.

De meest precieze eo
volledige taalgrensinformatie
vindt D in

bnio,
•

((DE ZUIDNEDËRLANDSE TAALGRENS
IN HET BELGISCH PARLEMtNl »

aw meubelen.

Raadpleeg ons. ü zult er baat bij vinden.
D a a r o m slechts één a d r e s :

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO PV.B.A.
Jan Van RlJswUcklaan 62, Antwerpen. Telefoon e3/37JS4.38
B e h e e r : Van d e r Paal - V o o r b r a c c k

P.C.». 163.620

D l r e k t l e : L i c Rik De Vo».

1 2 8 blz. - 19 g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n .
P r i j s : 5 0 fr.
Bestellen door storting
o p P C B 1476.97 v a n V o l k s u n i e - B r u s s e l 1 o f
o p P C R . 5371.46 v a n P M a r t e n s . L e d e b e r g

DE VOLKSUNIE

15
klein ze ook m a g zijn.
Stort heden nog op onze röce.
n i n g n r 41.85 bij de Kredietbank
t e Berchem (PCR 17.11).
Iedereen die ons wil helpen bij
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen
gelieve zich op t e geven bij onze
propagandaleider Joris Ferir, Uifcbreidingstraat 568.
MECHELEN

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Kaderdag.
Va-leden zaterdag werd te Mort.
sel in h e t hotel Bristol de kaderd a g van de provincie Antwerpen
gehouden. Een ruim publiek was
zowel 's morgens als 's namiddags
aanwezig. Het eerste gedeelte, onder leiding van E d g a r d Bouwens
e n Ktienne Slosse handelde over
d e gemeenteverkiezingen. E. Slosse gaf een overzicht van de techniek bij deze verkiezingen en h a n delde over de betekenis.
Na de gezamelijke
maaltijd
kwam 's middag h e t tweede deel
m e t de verslagen over de gevoerde aktlvlteiten in de provincie.
I r Renard, lijstaanvoerder
te
Mecshelen
handelde
vervolgens
over de techniek d a : propaganda
bij de gemeenteverkiezingen. Wim
Mass, VU-leider en arr. sekr.
verzekerde n a een korte toespraak
d a t onze propagandisten en milit a n t e n p a r a a t staan om een waar
Bpervuur te ontketenen en een
kiesstrijd te voeren zoals nooit
gezien. Hij werd stormachtig to©gepuicht. Zo OOK Mr Hugo Schiltz,
Ujstaanvoerder van de VU-ilijst t e
Antwerpen die een schitterende
toespraak hield m het teken van
de komende verkiezingen.
Het
slotwoord kwam van prov. voorzitter Rudi van der Paal en hiermee eindigde deze prachtig geslaagde kaderdag.
Rudi van der Paai bracht hulde a a n allen die h a d d e n meegewerkt a a n deze kaderdag. I n verband met de verkiezingen zegde
hij d a t alle tegenstrevers, d a t heel
Vlaanderen zal opkijken n a a r de
grote steden als Antwerpen en
Mechelen en n a a r h e t werk d a t
onze bropagandisten zullen presteren.
De provmciaie voorzitter schetste d a n in het kcfft de verschil,
lende p l a n n e n voor de toekomst,
handelde over de mogelijkheden
bij de e.v. parlementsverkiezingen
en deelde vervolgens mee in welke belangrijke gemeenten van de
provincie
Antwerpen
VU-lijsten
zullen neergelegd worden voor de
gemeenteverkiezingen. Hij bracht
een warme hulde a a n de nagedachtenis van wijlen Jos de Groot
en HippoUet Paelinckx, om vervolgens ook even stil t e blijven
s t a a n bij de tiende verjaardag
v a n de stichting der partij. R u di van der Paal eindigde zijn
k n a p p e spreekbeurt met een oproep tot h e t vormen van een
Vlaiims front
waarin
iedereen
zich k a n thuis voelen.

Over te nemen tegen elk
aanneembaar bod
charcuterle. zuivel en voedlngsspeclalltelten
op
grote
baan van Antwerpse agglomeratie Hoogste kredietmogelljkheden worden
verleend. Tel : (03) 375438
BEBCHEM
Dienstbetoon.
Iedere vrijdagavond van 19 tot
20 u u r kan u zich, voor alle dienstbetoon, wenden tot Adv. Ehlinger,
Grote Steenweg 289.
Ook op afspraak (tel. 39.54.73).
Verkiezingen
l e d e r e gift voor ons v«-kiezlngsl o n d s Is v a n h a r t e welkom, hoe

Deze week is te Mechelen de
a a n v a l van de Volksunie losgebro.
ken. Wij doen een b e r o ^ op alle
Vlaamsgezinden, onmiddellijk m e t
m a n en m a c h t mede te werken.
Verzenden v a n brosjures, van p a m .
fletten. VerKoop v a n steunpenningen met h e t Mechelse wapen. Plakken en schilderen. Wij komen nog
tientallen h a n d e n tekort, om onze
kernploeg te versterken. Het overwtnningsoffensief moet ook gij aktief meemaken.
Daarom telefoneer n a a r
het
n u m m e r 11106, h e t bestendig verkiezingssekretariaat in h e t Opsinjoorke, h e t lokaal nabij de k a t h e draal.
De financiële mobilisatie verloopt schitterend. Maar wij mocht e n uw steun nog niet ontvangen,
en wij h a d d e n er vast op gerekend.
3de steunlijst.
Overdracht vorige lijsten 32.402
Uit Luxemburg
100
V.R.
160
Naamloos
100
Een groet aan de oude leden van het Vlaams gemengd koor
500
Pons Van de Werf
1.000
Mossoux Mechelen
250
Engelen Rijmenam
500
Dupont
50
Nationalist tot m de kist
100
Apoteker Bouvier
1.000
Muizen laat Mechelen niet
los
200
R.M.
200
V.S.
100
Naamloos
100
Bert Van Gooien
5.000

P
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
P
P
P

Totaal

42.762 P
De arrondissementsvoorzitter Osk a r Renard, doet een dringende op.
roep tot al de symi>atisanten, h e m
aktief bij t e s t a a n in zijn strijd
tegen de u n i t a i r e partijen. Met de
daad, met de raad, met de steun
van uw spaarcenten. Een kleine
storting op P.R. van A. Van de
Werf, Caputsteenstraat 138 Mechelen, m a a k t onmiddellijk een grote
steun uit voor de kampanje.
Geef ons munitie, de Volksunie
verovert voor U 3 zetels.
SCHOTEN
S t e u n ook gij ons verkiezingsfonds :
stort op postrekening
607196 van Pol Venken, Schoten.
Voor een Vlaams - nationale
vertegenwoordiging op h e t
gemeentehuis : t e n aanval!

BRABANT
ANDERLECHT
Op m a a n d a g 7 september te 20
u u r stipt Is er een afdelingsvergadering m e t als doel h e t vervangen
van de penningmeester die verhuisde n a a r Dilbeek. We doen een
oproep tot onze leden en abonn e n t e n om mee te werken i n
dienst v a n de Vlaamse Beweging.
Ook nieuwe mensen uit kulturele en strijdverenigingen
zijn
welkom.
P l a a t s v a n vergadering : Delbroek G., Weggevoerdenstraat 13,
Brussel 7.
SINT-JANS-MOLENBEEK
Voor de eerste m a a l treedt de
VU Molenbeek in de strijd voor
de
gemeenteraadsverkleizinigten
m e t een eigen lijst. Adressen en
geldelijke steun zijn altijd welkom.
Zich wenden tot of schrijven
n a a r : De Eerlanger J., Le Lorrainstr. 28, St. Jans-Molenbeek.

WEEKBLAD
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BEDAKTIE : Mr Fr Van der Eist HooIOredakteur.
X. van Overrtraeten Redaktlesefcretaria.
S. De Lie. Mr Ue Coninck. WUD Jorissen. Uo. W.
Luyten. K. Matttaeytsena. VI Cobbaat. M. Babyion.
E. Slosse. dr L. Wouters U Otercks.
Alle orlelwisseimg voor redaktie naar :
Botatyp. Sylv Onpnlsl UO. Brussel 1 TeL 23.11.9S.
Beheer i Maurice Liemonnieriaan 83. Brussel L TeL 11.82.16.
Alle Klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 200 F.
Balfjaarlljks ; UO F.
Oriemaand»
UJks : 60 F
SteonabonjDement i SOO F (mlnunum).
Losse oommers • 6 F.
Abonnement bait«nland t 360 F.
AUe «tortmgen voor het Dlad o p postarekenlng 1478.97
Volkainla Brussel L
Verantw ultg. : Mr P- Van der Eist. Belsegemstraat 20. Brussel IX

LIMBURG
Sleiuifonds Limburg.
Ook deze week werd een succes
voor h e t steunfonds Limburg.
Langs alle zijden werden ons
kleine en grote bijdragen gestuurd
voor de verspreiding van de Volksunie - brosjiuur. Hiervoor onze h a r .
telijke dank a a n de milde schenkers. Opvallend is h e t feit d a t onze gewone propagandisten zelf
h a a s t allen reeds een bijdrage deden.
Mogen We vragen a a n onze lezers die tot heden uitgesteld hebben er eens a a n t e denken, om
een storting te doen op de postrekening van de prov. secr. Clem
Colemont
Nieuwerkerken.
P.R.
481526 ti op de Kredietbank te St.
Truiden voor rekening Colemont.
Voor de nationalisten uit de andere provincies m a g solidariteit
geen ijdel woord zijn; we vragen
eveneens h u n steun die onontbeerlijk is om dit initiatief tot een
goed einde te k u n n e n brengen.
Ziehier de bijdragen van de vorige week :
vu-afdeling Halen
1000 F
O.G., Spalbeek
500 P
R.D., K e r m t
500 F
S., K e r m t
400 F
W.A., K e r m t
70 F
V.G., K e r m t
70 P
H.E., Kuringen
20 F
A.N., K e r m t
100 F
Groep sympatisanten uit
k a n t o n Herk-De-Stad '
1070 F
A.S., Herk-De-Stad
230 F
Schreurs Fern., Hasselt
200 P
W.N., St. Truiden
100 F
Joris Hardy, Alt-Hoeselt
250 F
Millen
20 F
Middelkerke
20 F
Naamloos voor Opoeteren
100 F
Voor « baas in eigen huis » 40 F
Remy E., Hasselt
20 F
Wim Gielen
20 P
Uit Eisden
50 P
De oudste van Elen
50 F
Franskiljons buiten. Idealisme sterker d a n geld.
Tongeren
20 F
J . Geebelen, B r e s
50 F
J a n s s e n Joz., student. Mopertingen
20 P
WiHems, Opglabeek. Voor
meer echte Vlamingen
20 P
Voor
Kanaalkant.
Herm a n s , Mechelen a-M.
100 P
Hendrickx Pr. + onbekende 100 F
Alb. Klaps, Raatshoven
200 P
Naamloos Hasselt
20 P
Theimissen Pr., Diepenbeek 100 F
Naamloos voor Runxt, Hasselt
150 F
Naamloos, Nlel-biJ-As
60 P
Donne Essers, Gruitrode
60 F
Vorig totaal
24.526 F
Huidig totaal
30.246 F

Niettemin wordt een dringende
oproep gedaan om een bijdrage
t e storten op P.C.R. nr. 325.33 van
de Kredietbank te St-Niklaas VOCK'
rekening nr. 4713 van de Volksunie, met de vermelding gemeenteverkiezingen.
WELLE
Onze oprechte gelukwensen a a n
De Grom Marcel en echtgenote
bij gelegenheid van de geboorte
van Gun ter.
Gemeenteverkiezing.
De afdeling Welle neemt met
een volledige Vo'ksunielijst deel
a a n de gemeenteverkiezingen en
zal h a a r faam van sterkste afdeling van het Vlaamse land eer
aandoen.
Het bestuur rekent op de medewerking van
alle
beschikbare
krachten en vooral op een ruime
financiële steun.

Gemeenteraadsverkiezingen
Gent.
'Alle leden en sympathisanten
worden verzocht aktief mee te
werken a a n de verkiezingsstrijd en een aktieve mondelinge propaganda te voeren
voor onze lijst, die wordt a a n gevoerd door Leo Wouters en
Guido Deroo.
Ziehier het programma : van
de aktiviteiten waarvoor wij
Uw medewerking vragen :
Gedurende de verkiezingsstrijd
iedere vrijdag
kontaktvergadering in de Boeland
Zond. 18 Sept. 9 uur grote kolportage in de stad Gent vertrek a a n de Roeland.
10 uur
propagandakaravaan
doorheen de stad vertrek a a n
de Roeland.
Bond 15 sept. verschijnt onze
brochure « Het Gent van morgen » op 10.000 ex.
Zaterd. 19 sept. 15 uur kolportage in Gent. Vertrek a a n
de Boeland.
Zond. 20 sept. 9 uur : idem.
Zaterd. 26 sept. 15 uur : idem
+ verschijnen speciaal n u m mer VO<M: Gent van de Volksunie.
Zond. 27 sept. 9 uur : idem.
Maand. 28, dlnsd. 29, woensd.
30 sept. 20 uur : bussen van
propagandamateriaal
in
de
stad. Verzamelen in de Boeland.
Rond 1 okt. radiouitzending
van de Volksunie.
Vrijd. 20 okt. 20 uur klaarmaken voor verzending In alle
bussen van de verkiezingsuitgave van « Hier Gent » (Roelajnd).

HERK-DE-STAD
Vooral twee afdelingen dienen
speciaal vermeld te worden, namelijk Halen en K e r m t . Beide
hebben tijdens de laatste weken
zeer veel huisbezoeken afgelegd en
zorgden er voor, d a t reeds een
groot gedeelte v a n de financies
werden opgehaald voor de verspreiding van de Vü-brosjure in
h e t kanton.

OOST-VLAANDEREN
WAASLAND
Gemeenteverkiezingen.
De Volksunie komt In verschillende gemeenten van h e t Waasland op bij de a a n s t a a n d e gemeenteverkiezingen.
Er werd een finantieel komitee
aangesteld dat de nodige fondsen
zal bij elkaar moeten brengen om
de onkosten van de verkiezingscampagne te dekken.

OU prachtls
leeuwenschild wordt u cbuisbeiteld door onze diensten
Indien a 325 F stort op
postrekening 1476.97 vaa
de F.D. te Brussel 8»t r e t a r l a a t : M Lemonnierlaan 82.
O s u n t OOK oetalen als
volgt : blJ
aflevermg
125 P -f- 3 maandelijkse
stortingen van elk. 100 P.
Afmetingen : 40 x
cm.
vervaardigd

30
uit

duurzame grondstoi (Ceraflx).
Rpiofr/'

met

bladgoudl

Zat. 3 okt. 15 uur kcriportage
in Gent. Vertrek aan de Roeland.
Zond. 4 okt 10 uur reuzepro.
p a g a n d a k a r a v a a n in de stad
Gent. Vertrek a a n de Roeland.
Tussen 6 en 9 okt. televisieuitzending van de VoUksunie.
Vrijd. 9 oktober grote meeting om 20 uur in de KNS.
Sprekers o.a. : onze lijstaanvoerders : Dr. Leo Wouters en
ir. Guido Deroo.
Kleinkunstgedeelte
met
de
sjansonjee's Kor Van der Got e n en Hugo Raspoet de koregrafische groep Nele
uit
Grembergen
Presentatie en voordracht :
mevr. Kris Deroo.
Zond. 11 obtobö- verkiezingsdag vm. : vervoer van zieken,
n m : getuigen in de telburelen.
Zat. 17 oktober vieren wij onze overwinning met een feestelijke autokaravaan.

Voor al
uw wijnen en likeuren i

6R0STMIHD11 F.S.
Ltersesteer.vgeg 373
MBCHdLBN

GEBOORTEN
I n het gezin Norbert Vandejv
berghe - Vandenbilcke Rosa is de
ooievaar neergestreken en heeft er
een koene Koenraad gebracht.
De Volksunieafdeling Poperinge
biedt haar beste gelukwensen a a a
onze propaglandist Vandenberghe
en zijn gade.
Op 19 augustus kwam in het g o . '
zin Lefevr . Descheemaeker
te
Lichtervelde, een kindje bij.
Het kreeg de n a a m Patricia. Onze oprechte gelukwensen.
OVERLIJDEN
Te Bilzen overleed op 74-jarige
leeftijd mevrouw Nullens, e c h t g »
note van de heer J. Simoens. W ^
bieden de achtbare famUie onze
blijken van kristelijke deelneming
in h e t zware verlies d a t h a a r geu
troffen heeft.

Aanbevolen
Huizen
Geniet van de lekkere
koffie c De Olifant >
In bet IHaams Hols
o PETER BENOIT .
Frankrljkle) 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

« DE VRIENDSCHAP »
Kerkstraat 9
(bil Grote Markt)

Vermindering vr lezers V.ü.
Hulsh
App
Radio-TVBandopnemers..
31.92.57 ELAGRO 38 74.68
De Dambouderstr S3 Ant.
Plastic vloer en trapbedekklngen Deliflex
Taplflex
enz Inlichtingen •
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Denrne T. 36-13.12
Bezoek het Payottenland
Queuze Kriek
goede spijzen vindt D In
afspanning
a DE K R O O N »
OX.V..Lombeek (054)32381
Voor al OW Vlaamse lektoor
Ben adres
Boek- en dagbladhandei
Paul B E Q U E T
Nassaustraat 6 Antwerpen
o Vlaams Huis n Knokke
Kamers
vol oension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
Elisabeth]. 105 T 632.70
Voor aw modern Interleor

EURO-DOMI
Kruidtulnlaan 6 Brussel
met
Geschenken-kelder
Vlaams Huis Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
Vol. Pension, 30 kamers
Vlak bij het station.
Zwitserse uurwerken
bij meester aurwerkmaker

SLAETS
Dewlnterstr i l uudergem
T 72.45 43 terminus tr 35
10% kortins leden V.D.
Bar

Bowllnp

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKF
rel 63 811
Bouw- yeranderlngsnerstelllngswerken
SEGERS Adnaan
Steynstraat 187
Hoboken Tel. (03)37 43.81
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het evangelie. Dé C.V.P. dienen bc-* 'z;^ pogingen aan om zich té doen
tekent, de gevestigde machten die- doorgaan voor een nieuwe, jonge
nen in de Belgische eenheidsstaat en partij. Het zijn dezelfde aartsfransetnjd hernemen en gaan wij zeer
de bestaande wantoestanden helpen kiljons en Vlamingenhaters die deze
i: bestendigen.
K¥lug naar de gemeenteverkiezingen";
partij leiden en enkele schaarse.
icn naar het einde ook van de huidi{Vlaamsgezinde
jongeren worden eri
E Vlamingen moeten einigs legislatuur en de parlementsvernauwelijks
geduld.
delijk leren in de politiek de man'lüezmgen.
De drie traditionele partijen zijn'
datarissen te beoordelen niet op
• Gedurende de laatste maanden grond van wat zij zeggen en beweVER de B.S.P. en de hou-» verantwoordelijk en blijven nog
,'foor de parlementsverkiezingen zul- ren, niet op grond van wat zij zwe- ding van de Vlaamse B.S.P.-manda- steeds verantwoordelijk, solidair en
jfen de regerende partijen er naar ren en beloven, maar op grond van tarissen kunnen wij kort zijn. De ieder afzonderlijk, voor de wantoe-f
streven, ieder voor zich, een zo gun- hun daden, op grond van de resulta- B.S.P. is een Waalse partij, waarin standen waarover de Vlamingen zich'
stig mogelijke positie in te nemen ten van hun politiek. Wat zijn de de Vlamingen een beschamende rol te beklagen hadden en hebben. Zij
met het oog op de verkiezingen.
resultaten van de politieke taktiek spelen. De Vlaamsgezinde strekking, zijn alle drie de verdedigers van de
bestaande toestanden en van d^
Het is dan ook duidelijk dat eens van de Vlaamse C.V.P.-ers ? Wat is die na de eerste wereldoorlog in de volksvreemde eenheidsstaat.
er
van
te
verwachten
in
de
toekomst?
socialistische
partij
vooral
dan
te
,le meer vier jaar verloren zijn voor
de oplossing van onze problemen, ook Laten wij dan niet zeggen dat volks- Antwerpen tot uiting kwam door het
,Troor zeer gematigde oplossingen zo- vertegenwoordiger deze of gene ook opnemen van aktivisMsche jonge
als kulturele autonomie. Uiterst be- een overtuigde Vlaamsgezinde is, dat krachterif is bijna volledig verdrongen
EZE partijen moeten ondenkelijk is het lot van de zetelaan- hij op 11 juli een Leeuwenvlag uit- door het enggeestig partijfanatisme voorwaardelijk bestreden worden,
passing : er werd zodanig gemanoeu- hangt, enz... Meer en meer zijn de dat bereid is aan het zogezegde par- opdat zij zouden ondervinden dat 'n
groeiend deel van het kiezerskorps in
Vlaanderen hen de rug toekeert en
hun politiek doorziet en veroordeelt.
Ook op het plan van de gemeenteverkiezingen mogen deze partijen
niet gesteund worden, doch dienen
zij evenzeer bestreden omdat het onlogisch zou zijn anders te handelen.
De Volksunie moet als Vlaams-nationale partij haar eigen weg gaan,
bewust van haar taak en haar zending.
llMf
7Hii.'p.1kiK(eiSl^
woon ts aan hun opeenvolgende 0
pitulaties gn hun dubbelzinnige houding. . , .

N IJ de verlofperiode achter
(de rug is, zal weldra de politieke

ü

O

D

ONZE TAAK EN ONZE PLICHT
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tijbelang en de eenheid van de partij
alle Vlaamse belangen op te offeren.
Voor Vlaamse volksbelangen heeft
de Vlaamse vleugel van de B.S.P. in
de naoorlogse periode nooit meer gestreden. Het is heschamend genoeg
te moeten vaststellen dat de Vlaamse
B.S.P.
haast stelselmatig de zijde
I N de C.V.P., meer nog dan
in een andere partij, wordt de stel- gekozen heeft van onze tegenstrevers:
regel toegepast die door een schrij- in de strijd voor de vernederlandsing
ver eens als volgt geformuleerd werd: van het parochieleven te Antwerpen
« Wij aanvaarden en dulden alle me- en tegen de Franse sermoenen, stond
ningen, op voorwaarde dat men ons de B S.P. te Antwerpen bij monde
gehoorzaamt». Zowel De Saeger als van de «Volksgazet» aan de zijde
Duvieusart mogen in de C.V.P. hun van de franskiljonse kerkgangers !
In de strijd voor de Vlaamse randtotaal tegenstrijdige meningen hebben en verkondigen, maar uiteinde- gemeenten rond Brussel en tegen de
grondspekulanten
lijk moeten zij gedwee de politieke kapitalistische
lijn volgen van de partijleiding, moe- stonden de Vlaamse B.S.P.-ers aan de
ten zij stemmen zoals de partij be- zijde van deze laatsten. In de strijd
veelt. Dit doen de Vlaamse C.V.P.-ers tegen Franse kaste-scholen in Vlaannog veel gedweeër dan de Waalse, al- deren viel er niet te rekenen op de
hoewel de partijleiding in Vlaams Vlaamse BS.P.-ers. Zij zijn het die
opzicht volkomen onbetrouwbaar ge- zich verzetten tegen kulturele autobleken is en steeds de Vlamingen in nomie. Zij zijn het, die het Waals
de rug geschoten heeft, zoals de over- verzet tegen de zetelaanpassing steueenkomst met de B.S.P. over de nen en de Waalse eisen onderschrijzetelaanpassing eens te meer bewijst. ven in zake de grendelgrondwet.
Er is van de C.V.P. als dusdanig niets
goeds te verwachten en geen enkele
goede Vlaamsgezinde in de C.V.P.
kan daaraan ook maar iets verande'E P.V.V. blijft niettegenren zoals de toestand is : niemand staande de naamverandering de oukan twee heren dienen, lezen wij in de liberale partij en tevergeefs wendt
politieke mandatarissen de onderdanige en gewillige dienaars geworden
van de partij en volgen zij, spijts
protest, gedwee de partijleiding.

vreerd dat er geen zetelaanpassing
komt tenzij de Vlamingen een ongehoorde prijs betalen : de grendelgrondwet waardoor zij zich zelf voor
altijd tot politieke onmacht doemen.

IJ kunnen nu reeds voorzien dat de Vlaamse C.V.P.-ers ver" ontwaardigd zullen protesteren en
zetelaanpassing eisen, nadat zij aanjvaard hebben dat de zetelaanpassing,
die aanvankelijk beloofd werd voor
[einde 1961, steeds weer uitgesteld
werd. Nadat zij stilzwijgend aanvaard
hebben dat de zetelaanpassing gekoppeld werd aan de grondwetsherziening en nu nog blijven aanvaarden dat hun partijleiding met de
B.S.P. een overeenkomst gesloten
heeft waarbij voorzien wordt dat
eerst de grondwetsherziening, die
ean de Walen waarborgen moet
schenken, dient goedgekeurd door de
partijkongressen vooraleer zal gestemd worden over de zetelaanpasBing, kunnen wij niet anders dan het
failliet van hun politiek akteren en
bun protest betitelen als komedie.
Hun armgezwaai en hun bedreigingen
maken niet de minste indruk, zeker
niet in het parlement waar men ge-

D

N de Vlaamse ontvoog!^ dingsstrijd moeten wij onweerstaanbaar vooruit naar afdoende resultaten. Het ellendig geknoei met taalwetten en grieventrommel, het kleinzielig gevit over ontelbare klachten,
het Vlaams gejammer en geklaag :
het heeft lang genoeg geduurd en
vooral de jonge generatie in Vlaanderen is het hartsgrondig beu. De
jongeren willen positief bouwen aan
de toekomst van ons volk in Europees
perspektief. Zij willen de plaatsen
innemen en de rol spelen wkarop zij
aanspraak mogen maken. De eenheidsstaat biedt hen deze mogelijkheid niet.

E

En federale staat moet het
doel zijn dat wij nastreven om de
volle verwezenlijking van onze toekomstmogelijkheden en de geestdriftige inzet van alle krachten mogelijk
te maken. In deze strijd staat de
Volksunie alleen tegenover de drie
traditionele partijen. Ons geloof in
de juistheid van onze politiek, in de
grote betekenis van onze taak maakt
ons sterk en geeft ons zelfvertrouwen.
Met zelfvertrouwen zien wij dan ook
de toekomst te gemoet en maken wij
ons klaar voor de strijd der komende
maanden. Allen die met ons in de
Volksunie staan zullen in deze strijd
hun plicht doen, in dienst van hun
volk.
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