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Hoe weid de overwinning in deze provincie 
behaald 7 

B L I 4 - OPEN BRIEF AAN J.F. COLLIN 
Een en ander over 'n met'.ei-P L P.-
propagandist 

VENSTER OP HET BUITENLAND 
Bij een veirasfeende vi'ending te \ ls ier3 
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BLZ. 10 - KALM AAN, WAARDE LANDGENOTEN 

YERSCHAEVE DE LITERATOR 
Uit de archieven van de Vlaamse Beweging 

Senator Wim Jorissen zet de puntjes op de i's. 

Ik heb in een vonge bijdrage mijn opvatting gegeven ovet 
de taak dte de gekozenen van de Volksunie in het Parlement 
te wachten staat. Deze taak luidt : met diepe ernst en in volle 
overgave, met lichtzinnig maar met rijp beraad, het ideaal 
« Vlaanderen eerst» na te streven En op de plaats waar zij 
staan al het andere daar ondergeschikt aan te maken. 
Elk nadenkend mens zal zich voor het volbiengen van zijn 
taak, ook van zijn politieke, de ervaring van anderen te 
nutte maken Krachtens mijn leeflijd ben ik tamelijk 
goed geplaatst om uit het afkijken van wat het Vlaamse na -
tionahsme was, van wat het in het verleden gedaan heeft, 
goed gedaan heeft, verkeerd gedaan heeft, slecht gedaan 
heeft. Idioot gedaan heeft, een lesje voor de toekomst 
te halen 
Er was in de Vlaamse rangen geen idealisme te kort; velen 
zelfs « hebben het hoofd voor geen kogels gebukt». Er wa
ren heldere koppen onder diegenen die in het parlemen
taire halfrond hun stem voor de Vlaamse man en zijn mo
rele, geestelijke en stoffelijke belangen hebben laten weer
klinken Ministers hebben soms met kippevlees gezeten 
wanneer een paar van die parlementariërs een interpel
latie aankondigden 
Ik besef heel goed wat er vanaf 1918 tot nu in de Wetstraat, 
op Vlaams gebied, weid gepresteerd en bereikt Maar er 
werd buiten het Parlement veel wind gezaaid die niet a l
tijd de zeilen van de Vlaamse molen m de goede richting 
heeft bolgezet En er werden stormen geoogst die veel scha
de veroorzaakt hebben waarvan de Vlaamse mens die 
nadenkt nog een bittere nasmaak overhoudt. 
Men moet geen zedepreker zijn en achteraf met naar de 
schuldigen willen gaan zoeken en vooral geen bediller. 
Wat meer zelfkritiek kunnen de voormannen, de kaderle
den, de mannen en de vrouwen die in dorp en stad de 
Volksunie-desem ronddiagen en onder het volk te gisten 
zetten zeer goed gebruiken Als ?ij om te zinspelen op een 
bekende bijbeltekst het werkende beginsel van de Vlaamse 
staatkunde willen zim dan zullen mensenkennis, fencn-
kennis en gezond verstand hun goed van pas komen. 
Ik heb een geweldige hekel aan de lichtzinnigheid en het 
ondoordacht oordeel van de quasi-politiekers, van de man
nen die bergen energie verspillen aan roekeloze initia le-
ven die massa's geld vergooien aan op voorhand tot mis
lukking gedoemde ondernemingen, aan utopisten d e et een 
specialiteit van maken doodgeboren kinderen op de wereld 
te helpen. Zulke mannen zijn het zout van de aarde met 
die de geest van de andere Vlaamse mensen moet door
dringen en verbeteren. 

Maak ik mij illuzies en zal het in Vlaanderen wel anders 
worden dan het m het verleden zo vaak is gebeurd en tot 
de afremming van de beste en de schoonste Vlaamse par
lementaire en extra-parlementaire inspanningen heeft ge
leid "> Een Vlaamse zweep is goed maar wie die zweep han
teert moet ze op de rug van de vadsigen laten neei komen 
en ze niet alleen lawaaierig m de lucht laten kletsen Laten 
WIJ allen oppassen voor een zeepbellenpolitiek 
De Volksunie-kaders moeten argumenten voor de s tnjd 
smeden feiten over misstanden en misbruiken verzamelen 
en aanklagen. Vlaamse mensen uit alle rangen voorlichten, 
de Vlaamse mens m de wereld voorthelpen, de franskiljons 
oo de vingers kijken, een beetje Vlaamse geschiedenis uit 
de laatste vijftig jaar studeren Wat een bron voor Vlaam
se propaganda ' 
Men scheldt op het oariement, op de parlementariërs, op 
de pailementaiie metodes Er zit een kern van waarheid in 
de motieven die tot die misprijzende houding aanleiding 
geven maar de schoonste vrouw van de wereld kan met 
geven wat ze niet bezit, en toch kijkt elk haar achterna. 
En telt de zetels die de partijen verloren of gewonnen heb
ben, en vei wacht zeer veel van de toekomst : we hebben 
toch twaalf zetels in de Kamer en zes in de Senaat, een 
sinds 1945 ongekende weelde. 
Of IS een kinderhand gauw gevuld "> 
We erkennen vlot een ongedisciplineerd volk te zijn van 
politiek onmondige kinderen Ik ben-natuurlijk zo onnozel 
niet, te gaan geloven dat het zal veranderen met mijn in-
tiede in het Parlement maar toch zag ik graag dat de 
Volksunie-militant, dat de Volksunie-gezinde, dat de 
Vlaamse mens die des ochtends zijn krant opent, met be
langstelling (Of is het met kwa"jongensnieuwgierigheid, om 
te vernemen wat onze mannen jzoal te Brussel uitspoken '>) 
eens hun hand in eigen boezem zouden steken. 
Ik wil geen slaafse discipline van de Volksuniemensen vra
gen doch alleen juist genoeg om billijk te oordelen. Wij 
zijn allemaal uit de band van het Belgisch partijkonfor-
misme gesprongen, dank zij de Vlaamse ongedisciplmeerd-
heid; laten wij nu deze ongedisciplineerdheid aanwenden 
om een nieuwe bedding te graven voor een andere Wet
straat Ik geloof m gemoede dat wij ze goed gebruiken kun
nen om de opflakkerende pretenties van het anti-flamin
gantisme, binnen en buiten de partijen, de pas af te snijden. 

L. Elaut, senator. 
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GULDENSPCREN-
HERDENKiNG 

Geachte Redaktie, 

Naar wij uit goede *bron verne
men ,zou dit jaar naar vooroorlog-
ee traditie, he t stadsbestuur van 
Antwerpen, in samenwerking met 
he t Verbond van Vlaamse Ciütuur-
veren'gingen van Antwerpen, in
s taan voor een grootse plechtig
heid. Antwerpen waardig. 

Wij kunnen ons slechts 'verheu
gen over het feit van deze evolu
tie, want op de nationale feestdag 
van alle Vlamingen, moeten ook 
allen, zonder enige uitzondering, 
zich kunnen aansluiten, ongeacht 
de wegen, die zij elk afzonderlijk 
willen gaan om tot de volledige 
vi-ije ontplooiing van de Vlaamse 
volkskracht te komen. Elf juli is de 
hoogdag van gans ons volk. 

Er wordt gewerkt aan de uitvoe
ring van een groots Vertoon, dat 
zal plaats hebben op de Grote 
Markt op zondag 11 juli a.s. te 
20 uur 30. 

Dus houde, van heden af. een
ieder deze avond vrij. want daar 
stroomt het Vlaamse Antwerpen 
samen. 

Nadere gegevens over program
m a en deelnemers volgens langs 
de dagbladpers. 

V.V.C.A. - Antwerpen. 

OOGKLEPPEN 

Waarde Redaktie. 

In stee van zich aan een eerlijk 
en grondig opbouwend gewetens
onderzoek te onderwerpen, wat 
betreft de verkiezingsnederlaag 
van de twee regeringspartijen, 
vindt de heer Larock, voor de al
gemene raad van de socialistische 
part i j , niet beter dan het kieza-s-
korps te verwijten onder heel wat 
opzichten onrechtvaardig te zijn 
Alleen op steriele weerwraak zijn 
deze heren belust. Wel stelt de 
heer Collard zich de vraag of het 
socialistisch programma voorbij

gestreefd is en stelt vast dat zijn 
pa i t l j haar propaganda ook op de 
andere standen (soc'ale) moet 
richten. Daar schijnen ds socialis
ten een betrekkelijk juiste diagno
se te stellen. Of zij wel het gepas
te geneesmiddel zullen voorschrij
ven is hun zaak. 

Maar waar deze heren schrome
lijk tekort schieten, waar zij oog
kleppen dragen, is zeker wanneer 
zij bij de grendelgrondwet blijven 
zweren. Daar zitten zij vastgeroest. 
Hun horizon is beperkt door deze 
moedwillige verstarring. Dat zij, 
zowel CJVP als BSP, de grondige 
hervorming van de s taa t op fede
rale basis, zelfs niet als een te on
derzoeken mogelijkheid beschou
wen, mag wel als een politieke 
aberratie betiteld worden. 

Er zal nog ha rd moeten gewerkt 
wOTden, vooralleer deze heren de 
federale oplossing zullen slikken. 
Dat is de grote en zware taak van 
de Volksunie : hen daartoe zo vlug 
mogelijk dwingen. 

B.H. - Aalst. 

DAGBUD? 

Waarde Redactie, 

Wat betreft het schrijven van 
C F . uit Edegem (De Volksunie, 5 
juni) over de wenselijkheid van 
een nieuw Vlaams-nationaal dag
blad, ben ik zo vrij er een andere 
mening op na te houden. 

Ik zie m.a.w. de noodzaak van 
een nieuw parti jorgaan niet in. 
Eens in de week een blad met 
VU-nleuws lijkt me ruim voldoen
de. Ten andere, zo een dogblad 
zou toch maar gelezen wordpn 
door overtuigden en wat het ka
pitaal betreft dat in zulke onder
neming zou moeten geïnvesteerd 
worden, dit kan beter besteed 
worden in een verder uitbouwen 
van het sociaal dienstbetoon. 

Mijn voorstel : waarom zou de 
VU geen • kontrakt kunnen aaii-
gaan met kranten die ernaar stre
ven zich van alle partijgebonden
heid te ontdoen? Wanneer bv. de 
VU eens in de week een kwart 
bladzijde ter beschikking kreeg 
in « De Standaard » of « De Ga

zet van Antwerpen » om haa r pro
gramma toe te lichten, dan h a d 
men de verzekering van een ruim 
lezerspubliek. Dat deze ki-anten 
daarnaas t diezelfde kolonnen zou
den openstellen voor andere over
tuigingen kan m.i. niet schaden. 
Trouwens wanneer de VU in zo'n 
kran t aan het woord komt, dan 
geeft dit de indruk van een aan
vaard worden, hetgeen bij vele 
lezers zeker een gunstige psycho
logische invloed zal hebben. 

Ik ben misschien wel erg naief 
als ik veronderstel dat deze kran
ten zulks zouden aanvaarden, 
maar het li.ikt me toch de moeite 
waard om het te proberen. 

Nog iets : het zou de VU sym-
patieker maken als zij af en toe 
de moed kon opbrengen het goe
de bij de anderen te vermelden 
en te waarderen. 

Verder wens ik de Volksunie 
voor de volgende maanden een 
gezonde aktleve oppositie en een 
gezonde groei. 

R.K. - Riemst. 

HUICHELARIJ 

Geachte redaktie, 

In de Standaard van 18-5 werd 
de burgemeester van Sint Kwin-
tens-Lennik en P W - k a n d i d a a t ge
gispt omdat hij van plan is het 
onderwijs van het F rans in zijn 
gemeentescholen uit te breiden en 
zelfs de steun van de Amities 
francaises te vragen. 

Een lezer schreef daarover aan 
de « Waarde Redaktie » van D. 
St. en wees erop dat het gemeen
tebestuur van Oostende, waar 
CVP-vblksvertegenwoordiger Piers 
burgemeester is, meer dan een 
miljoen fr. ter beschikking stelt 
voor aanvullende Franse lessen in 
de lagere scholen van de stad. 

De Standaard heeft totnogtoe 
deze brief n 'et gepubliceerd. Stan-
daard-lezeis • mogen wel vernemen 
hoe PVV-burgemeesters de taal
wet toepassen maar niet dat CVP-
burgemeesters gelijkaardig hande
len. 

A.D. - Dendermonde. 

BORMS - BROCHURE 

Geachte Redaktie, 

«Were Di» publiceerde een geïllu
streerde brochure gewijd aan Dr. 
Borms. De 36 bl. tekst brengen iu 
een eenvoudig gesteld levensbeeld, 
een viertal historische opstellen 
en verhaalfragmenten. 

Schrijver is J . Dlerickx, lid van 
de redaktieraad van «De Vo'.ks-
unie» . K. Dillen schi-eef de inlei
ding. Ward Hermans brengt een 
stuk over «de houthakkers», ter
wijl het ontroerend verhaal van de 
terechtstelling overgenomen werd 
uit he t niet meer verkrijgbare 
Bormsboek van J. Wij tens. 

Op de kleurige kaft prijkt een 
mooie Bormsfoto. 

« 't Pallieterke» schreef : warm 
aanbevolen i 

Om een doeltreffende versprei
ding mogelijk te maken, durven 
We rekenen op de medewerking van 
alle Vlaams-nationale verenigingen 
en inzonderheid van alle Volksu
nie-afdelingen. 

De prijs bedraagt 20 fr., bij aan
koop van minimum 20 ex. wordt 
echter een korting toegestaan va;i 
50 % ( dus de helft van de prijs ). 
Raambiljetten zijn gratis beschik
baar. 

Wij menen dat juist nu leven 
en dood van Dr. iBorms een door
dringende vormende kracht krijgt. 

Tevens durven we suggereren 
plaatselijke Bormsavonden in te 
richten, waar bij we U graag zul
len behulpziaam zijn. 

Alle "bestellingen worden uitslui
tend gericht naar : Were Di, Pe
ter Benoit. .Prankrijklei 8, Antwer
pen. Alle betalingen op postreke
ning 5900.68 van Laforce (Ber-
chem). Alle Inüchtingen •: Van 
Boghout, Jordaenskaai 3, Antwerp-
pen. Tel. 03-32.21.53. 

Were-Di' 1 'Xntwei 

SOCIALE ORGANISATIES 

Mijnhew de redakteur. 

Onder de ' titel « Sociale organi
saties » geeft U in het nummer 

van 12 juni van « De Volksunie » 
een pepernoot ten beste ovea- de 
Invloed en de weersJag van de so
ciale organisaties, meer bepaald 
de ziekenfondsen, oP de verkiezin
gen. 

U schrijft dat er in het arron
dissement Brussel 230.000 aange-
sloteneij zijn bij de socialistische 
ziekenfondsen, terwijl liet totaal 
der uitgebrachte stemmen op de 
BSP maar 214.000 bedroeg. Deze 
bewering is juist, maa r het besluit 
dat U daaruit trekt is totaal foutl 

230.000 aangesloten leden zijn 
nog geen 230.000 kiezers! Deze 
aangeslotenen, beter rechthebben
den genoemd, bestaan ui t effektie-
ve leden en bijleden. Effektieve 
leden zijn rechthebbenden die 
zelf hun bijdrage betalen en in 
het bezit zijn van een lidboekje. 

Arbeiders en arbeidsters zijn 
effektieve leden, maai- zolang zij 
de 21 jaar niet hebben oversclire-
den zijn zij, volgens de huidige 
wetgeving, geen kiezers. Dit is een 
eerste groep die wegvalt uit uw 
berekening. 

Op het lidmaatschapsboekje van 
het effektief lid s taan de bijleden 
ingeschreven; dit zijn de kinde
ren vanaf hun geboorte (descen
denten) en gebeiirlijk de ouders 
van het hd, die geen beroep meer 
uitoefenen (de ascendenten). De 
bijleden die de leeftijd van 21 jaar 
niet hebben overschreden, hebben 
insgelijks geen stemrecht. Tweede 
groep die wegvalt, zodat We mo-

. gen besluiten dat van de 230.000 
aangesloten leden, misschien hoog
stens de 2-3 stemgerechttigd zijn. 
Alleen het bestuur van he t 
ziekenfonds kan zoiets nagaan. 

Zelfs indien sommige leden van 
de ziekenfondsen niet meer voor 
hun respektievelijke parti jen stem
men, blijft het toch- onaanvaard
baar dat honderdduizende Volks
uniekiezers en leden, hun centen 
dragen naar de tegenstanders die 
hpn mpt dip rpntpn bestendicr be-

JV.S. ent. 

De redaktie draagt , i t 
woordeli,jkbeid voor de inhoud der 
gepubliceerde lexersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voot Over de leiei-s-
rubriek wordt (een bricfwisselin; 
gevoerd-
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WENTELPOORÏÏN 
In hout, staal, alnminiiini 
of plastiek. 
Staodaardaitvoering ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 

Hand- of elektrisebe bedienine. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS & ZONEN PYBA 
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Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) 
L. Vandevelde, St Damiaanstr 17, Wommelgem - T.03-53.67.2? 

W I M M A E S 

bericht aan zijn geacht klienteel, zijn vrienden en kennissen 

zijn adreswijziging vanaf 1 juni 1965: 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. - Tel.: (03) 39.69.34. 
— s teeds ve rde r te r beschikking voor a l le d iens ten . 

— Met op rech t e d a n k aan al le Vlamingen die hem 
als hun ve rzeke r ingsbemidde laa r a a n v a a r d heb
ben ; het v e r t r o u w e n zal ve rde r verd iend w o r d e n 
door s teeds g roe iende d i ens tvaa rd ighe id . 

— Stel t zijn k a n d i d a t u u r bij alle Vlamingen in de 
prov inc iën A n t w e r p e n , B r a b a n t en Oost -Vlaan-
de ren voor al le v e r zeke r ingsvo rmen : B r a n d -
Leven - Persoonl i jke - Fami l i a l e - Auto - W e t -
Burg. Aansprake l i jkhe id . 

— Komt op he t ee r s t e verzoek voor : 
O v e r n a m e van bes t aande ve rzeker ingspo l i s sen . 
N i e u w e zaken bij huwel i jk , op r i ch t en zaak, enz. 

Groie WüS : 
GLAZEN en . „ ^ , , , . ^ . , . . 1 , . 
Gfötït voor verzeUrden, 
Heritellingen in eigen werVïiuiS. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optielter «^ 

Kericstraai, 58 — Antwerpen 

(Let é.u.b. op het huisnummer!] 

Telefoon: 3S.8i.62 

10 9fe lortjng op verioon deier. 
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• 
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SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 
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in v ier t a len . 
B o e k h o u d e n . 
Socia le we tgev ing . 
Mode rne t a l en . 
H a n d e l s -
c o r r e s p o n d e n t i e . 

• 
Dag- en avond lessen . 

De school w a a r Vlamingen 
zich thb i s voelen. 

Be te r en voorde l iger . 



DE VOLKSUNIE 

DE 
WESTVLAAMSE 
DOORBRAAK 

Op 23 mei heeft de Volksunie in West-V laander en haar stemmental meer dan 
verdriedubbeld (van 3,9 naar 12,68 t.h.) en meteen de P.V.V. voorbijgestreefd en 
in de schaduw gesteld. Er is op die merkwaardige doorbraak heel wat kommen-
taar geleverd; blijkbaar meer buiten dan in de provincie zelf. Inderdaad, van nul 
'op drie kamerzetels komen en van nul naar acht provincieraadszetels is een 
flink resultaat. Doch viktorie kraaien en zich aan de zogenaamde zege zat drin
ken, lijkt ons weinig wijs en verstandig. We zijn trouwens van oordeel, en we 
menen dat we daarmee nietmand zullen kwetsen, dat indien enerzijds in bepaal
de arrondissementen of kantons het maksimaal resultaat werd bereikt, er nog 
een aantal zwakke plekken blijven, omdat bepaalde beste stuurlui aan wal bleven 
staan, of wij niet over voldoende propagandisten en kandidaten beschikten. ET 
is dus nog een^iieleboel werk op de plank. 

DE LES VAN 11 OKTOBEE 

Na de gemeenteverkiezingen van 
11 oktober, toen ook in West-Vlaan
deren bepaalde lichtpunten te be
speuren vielen, hebben we. in het 
licht van de nakende wetgevende ver
kiezingen, enkele bedenkingen in dit 
blad neergeschreven, waarvan we 
meenden, dat ze ons als leidraad voor 
de parlementaire kiesstrijd moesten 
dienen. 

Als positieve elementen stelden we 
vast : 
— dat de Vlaamse, Volksunie-of ver-
nieuwingslijsten, ook in de kleinere 
gemeenten, sukses kenden waar ze 
aangevoerd werden door jonge kato-
lieken, die de verdraagzaamheid en 
een welbegrepen anti-klerikalisme en 
de doorbraak van de verzuiling pre
dikten. De vermindering van de BSP-
effektieven was o.g. daarvan het ge
volg; 
— dat de kiezers niet meer blinde
lings de parti j volgen of de parti j 
wensen te dienen, 4och integendeel 
eisen, dat de partij de belangen van 
de kiezers dient en behartigt; 
— dat de jongeren zich praktisch in 
blok hebben gestelff achter die boven
genoemde nieuwe lijsten, omdat ze, 
meer en meer zelfstandig denkend, 
niet meer vatbaar zijn voor het ge
klets van doktrinairen. 

Naast die positieve, waren er ook 
negatieve elementen. De bijzonderste 
schreven we als volgt neer : 

« Onze plaatselijke kaders zijn nog 
te smal, onze kontakten niet veel
vuldig genoeg, zodat het arrondisse-
mentele of provinciale kader heeft 
moeten bijspringen om het lokale 
kader drijfkracht te geven. Dit is een 
les die we moeten onthouden voor de 
parlementsverkiezingen, waar het in 
een arrondissement niet meer gaat 
om 10, maar om 40 tot 50 gemeenten. 
Het is aan die gemeenten, waaraan 
we vanaf vandaag onze aandacht 
moeten wijden, willen we niet voor 
onaangename verassingen komen te 
staan. Het komt er thans op aan, 
zonder viktoriegekraai, zonder over
moed om enkele plaatselijke sukses-
sen, doch wel op basis van die suk-
sessen, in alle gemeenten een kern 
dinamische, hardwerkende, breedden-
kende Vlaams-overtuigde en overtui
gende mensen te vinden, die met ons 
het kontakt met de man van de straat 
kunnen leggen om de grote slag van 
1965 voor ie bereiden. 

Totdaar enkele van die bedenkin
gen. We hebben ze toen zomaar niet 
lukraak neergepend. We meenden de 
toestand te kennen, om ze als door
slaggevende faktoren voor het sukses 

van 23 mei met aandrang aan onze 
mensen ter overweging te geven. We 
hebben ze trouwens zelf in de prak
tijk toegepast. Welke zijn de be
schouwingen na 23 mei ? 

DE HARDE WROETERS 
KREGEN LOON NAAR WERKEN 

Niemand zal durven staande hou
den, dat het sukses van 23 mei er zo
maar is gekomen. De cijfers bewij
zen het. Enkel door het hard labeur 
van onze propagandisten en door het 
« aanvaard-zijn » van onze kadida
ten zijn we er geraakt. De cijfers van 
bepaalde kantons bewijzen dit. In het 
arrondissement Kortrijk leverde de 
streek van Avelgem, Tiegem, bedui
dend weinig op; omdat we daar in de 
laatste twee jaar kwasi totaal onbe
kend bleven. In het arrondissement 
Roeselare-Tielt werd het hoogste per
cent der stemmen bereikt in het kan
ton Roeselare (21,5 t.h.), omdat daar 
gedurende diie jaar onze propagan
disten iedere zondag de baan opgin
gen. In het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide was het hoogste 
stemraenprocent te noteren in het 
kanton Diksmuide, dat ook felst werd 
bewerkt. 

PLANNING EN KOORDINATIE 
RENDEERDEN 

Men kan opwerpen : «Precies uit 
die twee kantons kwamen de kop
mannen voor die twee arrondisse
menten ». We antwoorden : «Kijk 
naar het kanton Oostende : daar 
werd 12 t.h. gehaald, een cijfer dat 
nooit voorheen werd bereikt. Maar 
ook daar werd hard gewerkt. Dit zijn 
enkele treffende voorbeelden. Het 
werk van onze propagandisten was 
dus doorslaggevend. 

Een tweede belangrijke vaststelling 
is het feit, dat in de arrondissemen
ten, waar in de laatste twee of drie 
jaar een planmatige, gekoordineerde 
en vooraf uitgestippelde propaganda 
werd gevoerd over gans het arron
dissement, dit zijn vruchten heeft 
opgeleverd. In het arrondissement 
Roeselare lagen de cijfers van alle 
kantons, ook de zwakste, boven het 
kworum, t.t.z. 14 t.h. In het arron
dissement Oostende-Veurne-Diksmui-

de bleef geen enkel kanton onder de 
12 t.h. Dat is een innovatie, die we 
voor de oorlog niet kenden. Inder
daad, voor de oorlog was het mogelijk, 
dat in twee aanpalende kantons het 
ene kanton een stemmenprocent be
haalde dat vier maal groter was dan 
dit van het andere kanton. Naast de 
gelijkmatige evolutie in de geesten 
van alle kiezers, is deze innovatie be
slist te danken aan een gekoordineer
de propaganda in alle gemeenten, ook 
de kleinste. Geen improvisatie, doch 
koördinatie leidt tot sukses. 

ÜIT HET GHETTO GEBROKEN 

Het valt niet te ontkennen; dat er 
zich in de laatste vier jaar een gro
te psychlogische ommekeer heeft 
voorgedaan bij de kiezers. Maar niet 
alleen bij de kiezers. De mannen van 
het eerste uur, die in 1949 of 1964 de 
vertrapte vlag van het Vlaams-natio-
nalisme uit het slijk haalden, ston
den meestal alleen, waren weinig ta l
rijk en geraakten in een afzonde
ringstoestand. Ze stonden in een be
paald moeilijke positie om elektoraal 
te renderen, temeer dat de beste 
stuurlui aan wal bleven staan. Zodat 
zij vier tot vijf plaatsen op de lijst 
moesten innemen, wat de kiezers wei
nig aantrok en tegenover de buiten
staander de indruk verwekte, dat de 
Volksunie uit enkele «alleenstaande 
onbekenden» bestond. Dat we er 
thans in geslaagd zijn, in althans 
drie van de West-Vlaamse arrondisse
menten, lijsten in te dienen, met kan
didaten die zowel geografisch als 
maatschappelijk gespreid waren, 
heeft de kiezer meer voeling gegeven 
met onze formatie en de indruk van 
grotere aantrekkingskracht gegeven. 
Ons lijkt het sukses van het arron
dissement Brugge vooral daaraan te 
danken. Omgekeerd is het relatief 
lager cijfer van de arrondissementen 
Kortrijk en leper, samen met het ge
mis aan een elementaire organisatie, 
volgens onze mening daaraan te 
wijten. Onze mensen treft beslist 
geen verwijt. Ze hebben gedaan wat 
ze konden. Doch bepaalde beste 
stuurlui zijn eens te meer aan wal 
gebleven. En daar zit het hem. 

DE VOLKSUNIE : 

ENIGE OVERWINNAAR 

IN WEST-VLAANDEREN 

Niemand ontkent, dat er in West-
Vlaanderen slechts één overwinnaar 
is : De Volksunie. De P.V.V. behaalde 
weliswaar ook drie kamerzetels, doch 
die had ze ook in 1958, die ze echter 
verloor in 1961 door een dissidentie 
in Oostende, waar het kworum moest 
worden gehaald. In de ganse provin
cie bleef de P.V.V. beneden de 20 t.h. 
stemmenwinst tegenover haar eigen 
stemmen van 1961 terwijl de Volks
unie een winst boekte van 250 t.h. De 

C.V.P. die zich strijdend Vlaams 
noemt, kan dus de Volksunie dank
baar zijn. In het arrondissement Roe
selare-Tielt ging de P.V.V. van 4,5 t.h. 
amper naar 5,2 t.h., dat is de laagste 
vooruitgang in gans het land. In het
zelfde arrondissement, maar dan in 
het kanton Roeselare, verloor de 
B.S.P. 1 op 5 van haar stemmen aan 
de Volksunie. 

In zover we de verkiezingsuitslagen 
kennen, is ook dit enig in het Vlaam
se land. Dit ligt niet alleen zwaar op 
de maag van de B.SP. (de laatste 
R'oeselaarse gemeenteraad heeft dat 
met alle luidruchtigheid bewezen) 
maar ook van de C.V.P. De uitspraak 
van de nationale sekretaris van de 
C.V.P. vóór de politieke tribune in de 
radio, « dat het voor de Volksunie in 
het arondisrsement Roeselare-Tielt 
niet zo moeilijk was een zetel te be
halen door de sindikaten sistematisch 
aan te vallen » bewijst dit. Inderdaad, 
indien wij geen 5 t.h. van de socia
listen hadden afgepakt in het kanton 
Roeselare, dan hadden we slechts 
nipt het kworum behaald. Mijnheer 
Van Ackeren, vergeet echter, dat er 
een enorm verschil bestaat, tussen 
het aanklagen van de misbruiken 
van de sindakale bonzen en van de 
sindikaten als dusdanig. Feit is, dat 
de Volksunie, door een propaganda 
gericht tot alle bevolkingsklassen, 
met een open, scherpe, maar eerlijke 
kiesstrijd, tot de verbeelding van alle 
kiezers heeft gesproken. En dat is 
belangrijk. 

NIET OP ONZE LAUWEREN RUSTEN 

Een zaak staat vast : het Volksunle-
sukses in West-Vlaanderen is er niet 
gekomen, door in de weken voor de 
verkiezingen enkele verkiezingsmani
festen uit te geven, maar door in de 
laatste drie jaar planmatig, met over
leg, gekoórdineerd en open te werken, 
in de breedte en de diepte, zonder 
improvisatie, zonder zotte kuren, 
maar in eendrachtig overleg. Thans 
moeten we zonder viktoriekraalen, 
zonder gedweep en sentimenteel ge
doe, verder, dieper en breder uitbou
wen. Detailkritiek, vitterijen op 
kleinigheden, laten ons koud. Met 
prof. Elaut zeggen w« : 

« We maken ons geen begoochelin
gen : Het zal hard tegen hard gaan. 
Maar we moeten het eerlijk en op
recht doen, vechten met overtuiging 
met de scherpe wapenen van de ge
dachte en de humor, met zin vopr 
metode, met overleg, op een waardi
ge manier, mêt voornaamheid zelfs 
maar ook met politieke moed. En des
noods kunnen inkasseren. Onze ver
antwoordelijkheid is groot en zwaar. 
Elk heeft zijn deel te dragen. We be
ginnen aan een nieuwe taak. Het is 
ons diepe ernst. Er zijn geen kleine 
taken in die opgave ». 

Met die woorden voor ogen, en 
handelend naar die woorden, wordt 
en blijft West-Vlaanderen, zoals 
vroeger, de sterke Vlaamse burcht. 

Mik Babyion. 
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open brief 
aan de lieer Jean-Florian Cüllin, 

nietser en 

P.L.P.ropagandist 

Mon cher Jean-Florian, 

Zelden zagen wij iemand zo vlug doordringen tot de eerste 
pagina van de kranten : een bliksemsnelle opgang als nieuws
maker, die werkelijk uitzonderlijk mag heten. 

Gij zijt aannemer van werken en als dusdanig stellig niet de 
enige in het land. Het is echter onbetwistbaar dat weinig metsers, 
steen op steen leggend en proper voegend, er in geslaagd zijn 
op zo korte tijd hoge metsersroem te ervaren als gij. Wie kent 
niet in en om de hoofdstad en sinds enkele tijd ook in de steeds 
verdere omgeving ervan de tientallen en tientallen bouwwerken 
waarop de naam prijkt van de metselarij waarvan gij de grote 
baas zijt : Etrimo ? Gij blijkt - zo althans menen wij uit deze 
overal omhoogstrevende aktiviteit kunnen op te maken - een man 
te zijn die van aanpakken weet. 

Als man-met-opgestroopte mouwen zijt gij, Jean-Florian, ook 
in de politiek terechtgekomen. Natuurlijk via de P.V.V., want gij 
zijt een metser-in-het-groot, een omhoogbokser van buildings. 
Bij de P.V.V. - of liever, de P.L.P. , dat is, wat u betreft, juister 
gezegd - hebt gij al even vlug carrière gemaakt als op de stelling. 
Gij zijt er begonnen als neofiet-goed-voor-alle-werk en op korte 
tijd hadt gij u opgeworsteld tot de grot baas van de P.L.P.-pro-
paganda. 

Moderne manager die gij zijt, Jean-Florian, hebt gij geen 
essentieel onderscheid gezien tussen het verkopen van apparte
menten en van politieke slogans en programma's. De feiten heb-
bn u trouwens gelijk gegeven . politieke propaganda op het peil 
van « een kraan voor koud en warm water en een gratis vuil
nisemmer voor iedereen » heeft onbetwistbaar uw partij een hele 
bussel stemmen bezorgd. Gij hebt uw politieke waar met veel 
Lla-bla en in grote jaarmarktstijl van de hand weten te doen. 

De P.L.P. IS wel gevaren Dij uw publicitaire metoden én bij 
de centen die gij zelf in uw partij en uw eigen politieke toekomst 
hebt geïnvesteerd. Tientallen bedienden van Etrimo hebben 
•wekenlang hun gewone bezigheden geruild voor partijpolitiek 
propagandawerk ; miljoenen werden door u voorgeschoten aan 
de partij en enkele dagen geleden beliep uw tegoed op de P.L.P. 
nog steeds meer dan vier miljoen fr. - gezwegen van hetgeen gij 
uit uw overvloed met milde hand hebt geschonken. 

En na 23 mei, Jean-Florian, toen duidelijk gebleken was dat 
gij als public-relationsmanager van uw partij én als geldschieter 
van uw partij én als personeelsleveraar van uv/ partij de eeuwige 
dankbaarheid van blauw België hadt verworven, moest de belo
ning komen. Het is een zuurzoete pil geworden. 

Weliswaar lostte de P.L.P. te uwen opzichte haar belofte in 
en liet ze u provinciale senator verkiezen, maar daarbij liet ze 
het dan ook. Men schrijft u de grote ambitie toe, eens minister 
van buitenlandse zaken te worden en gij hebt gemeend, daarvoor 
een goede pied-a-terre te kunnen veroveren door uw kandidatuur 
te stellen voor de kommissie van buitenlandse zaken. Hoe groot 
moet uw ontgoocheling geweest zijn toen bleek, dat uw sena-
toriale kollega's met dat voorstel hoegenaamd niet ingenomen 
waren en dat fraktievoorzitter. Gillon er zich resoluut tegen 
verzette. Zelfs Omer, door u persoonlijk ter hulp geroepen, bleek 
opeens doof langs uw kant en liet het afweten. Gij hebt dan, 
Jean-Florian, aangedrongen op een stemming en daarbij bleek 
dat gij, op een en veertig stemmen, er één enkele achter uw naam 
kreegt. Wat bewijst dat alleszins gijzelf niet aan uw capaciteiten 
hebt getwijfeld. 

En praktisch tezelfdertijd, Jean-Florian, gooide men u van 
elders een andere baksteen op de fiere blauwe kop. Het beste 
gerecht ter wereld besliste, dat een door u aan de Franklin 
Rooseveltlaan te Brussel opgericht gebouw - waarde 110 miljoen 
• binnen de acht dagen moest worden afgebroken. 

Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Maar kwatongen vertellen 
voor de vaste waarheid dat deze gerechtelijke beslissing slechts 
mogelijk was ingevolge een lepe toer van Bohy, minister van 
openbare werken. Dezelfde Bohy die tijdens de voorbije verkie
zingskampanje één uwer geliefkoosde hoofden van Jut was. 

Uw bliksemsnelle opgang naar de eerste pagina's, Jean-
Florian, is niet gespeend van doornen en narigheden. Als een
voudig metselaar zult gij inmiddels al wel ondervonden hebben 
dat er geen kurieuzer en ondankbaarder stiel is dan die van 
politieker. 

Innige deelneming vanwege 

dio Genes. 

O P R E C H T D E M O K R A A T 

Er is, zoals aJgemeen be
kend, geen oprechter demo-
kraat in gans het land te 
vinden dan de heer Paul-
Henri Spaak, « de man die de 
wereld ons benijdt ». 

Wie hem aan de zijde van 
de koning tijdens diens reis 
naar Noorwegen op het TV-
scherm zag. kan zich onmo
gelijk voorstellen dat deze 
trouwe gedekoreerde en de-
koratieve onderdaan ooit 
één enke'e koning een stro 
in de weg zou leggen. 

Boudewi]n (pardon : Bau-
douin) zal wel beter weten 
en herinnert zich stellig nog 
de tiid dat Spaak, aan het 
hoofd van een stel bekwa
me kassei-opbrekers de wil 
van de minderhed hielp op
dringen en de « doorluchtige 
vader » van de troon hiè'p 
stoten. 

Indien Baudoum de Belgi
sche portiek met de nodige 
aandacht volgt, dan zal hij 
trouwens vlak voor zijn 
Noorse reis de gelegenheid 
gehad hebben om vast te 
stellen, dat Spaak nog steeds 
de voorbeeldige demokraat 
anno 1950 is gebleven. 

De (binnenkort gewezen?) 
minister van Buitenlandse 
Zaken verklaarde namelijk 
op de B.S.P.-partijraad dat, 
indien er een CVP-PVV-re-
gering tot stand zou komen, 
de socialisten ze binnen het 
jaar zouden wegvagen. 

D E M O K R A T I S C H E 

M I D D E L E N 

Men hoeft geen feniks te 
zijn om te snappen wat de 
echte demokraat Spaak 
heeft bedoeld en wat trou
wens reeds elders in de so
cialistische pers — o.m in 
« Volksgazet » — wat nauw
keuriger werd omschreven : 
de socialistische Gemeen
schappelijke Aktie zou het 
aan'eggen op een kracht
proef met de PVV-CVP-re-
gering en bij deze kracht
proef zou het klassiek arse
naal worden gebruikt. Sta
kingen en straatrellen, poli
tieke en andere agitatie en 
een heruitgave van de 
« grand soir » van 1960-1961. 

Merkwaardige demokrati-
sche opvattingen houdt de 
heer Spaak er op na! 

De kiezer mag vrij zijn 
stem uitbrengen op de par
tij van zijn voorkeur. 

Maar als uit vrije verkie
zingen een regering zou vol
gen waarmee de demokrati-
sche heren van de BSP het 
niet eens zijn dan wordt de 
kiezer terug naar zijn hol 
gejaagd, desnoods met een 
paar flinke meppen of 
straatkeien tegen zijn ach
terhoofd. 

Z IJN B O N D G E N O T E N 

Men denke niet dat een 
dergelijke bedreiging Spaak 
onverhoeds als lapsus uit de 
mond is gevallen : de man 
weet drommels goed wat hij 
zegt èn doet. Zijn verklaring 
is een dwingende vingerwij
zing, vooral voor de haute 
finance en het zakenleven 
die alles te verliezen hebben 
bij beroering, stakingen en 
sociaal-politieke onrust. 

Het effekt van de zgn. los
lippigheid van Spaak zal 
wel zijn dat big bussiness 
eens te meer de voorkeur zal 
geven aan een BSP in de re
gering. Als ministers zijn de 
bourgeois - socialisten — die 
trouwens met dikke touwen 
aan de zakenwereld geb in
den zijn — absoluut onge
vaarlijk en betrouwbaar. In 
de oppositie kunnen ze stuk
ken maken. 

Zo bestaat nu al jarenlang 
het stilzwijgend en trouw 
bondgenootschap tussen 
Spaa.k-BSP enerzijds en de 
« grote zakenwereld » an
derzij ns Natuurlijk al sen 
en uitsluitend « in het be
lang van het land »! 

Dat spreekt vanzelf! 
Ben deel van big bussiness, 

dat het bi] de PVV houdt, 
zal wel niet te veel spaken 
in het wiel steken : aan de 
blauwe kant is men alge
meen voorstander van een 
verdere oppositiekuur met 
wijdse perspektieven op nog 
méér zetels in de toekomst. 
Maar of d.e PW-k 'ezers niet 
meer hebben verwacht? 

T A A L I N C I D E N T E N 

A A N DE KUST 

De flaminganten schijnen 
aan de kust van extremen te 
houden : ze protesteerden 
deze week in een kerk tegen 
Franse preken en in een 
nachtklub tegen Franse 
geestigheid 

In de nachtklub « La 
Champagne » van het Oost-
ends Casino trad dezer da
gen een zekere heer Lacroix 
op, gebreveteerd geestigaard 
van radio Luxemburg. 

Hij vertelde het (versle
ten) grapje van de neger die 
met zijn tamm_e krokodil 
naar Brusse komt. zich op 
een caféterras neerzet en 
een pint bier bestelt voor 
zichzelf, plus een Vlaming 
voor zijn krokodil Waarop 
de knellner antwoordt : 
« Graag, meneer; er zijn er 
toch vijf miljoen te veel in 
dit land » 

Eerlijk gezegd : toen we 
de mop (heel lang geleden) 
voor het eerst hoorden, wa
ren we er niet kapot van We 

hebben zelfs enkele maan 
den geleden om de week een 
anti-Vlaamse mop in dit 
blad gebracht. Zo'n mop — 
ze kan zelfs goed zijn en dan 
krijgen we het lachen gratis 
toe ! — zegt ons meer over de 
mentaliteit van onze vijan
den dan ellenlange betogen. 

C H A ' I P A G N E 

OVESÏHOOP 

Een deel der aanwezigen in 
de nachtklub reageerde ech
ter zeer scherp — en terecht 
— op deze twijfelachtige 
geestigheid die de heer La-
croix meende te moeten ko
men verkondigen in een 
Vlaamse stad. 

Het kwam tot luidruchtige 
onderbrekingen en een ver
bruiker die het kennelijk bij 
Lacroix hield, vloog de 
straatkeien op. De direktie 
van het Casino kwam tus
senbeide — zonder veel re-
zultaat trouwens. 

Een deel der aanwezigen 
verliet « La Champagne » 
terwijl zij die bleven, verder 
uiting gaven aan hun or ge
noegen. 

Bij ons weten is het de 
eerste maal dat vanuit een 
nachtklub taalincidenten 
worden gemeld De Vlaamse 
Beweging wordt stilaan « al-
les-omvattend ». 

D R I E T A L I G 

In september 1966 vindt te 
Charleroi een internationaal 
kongres plaats met als on
derwerp « cokes m de staal-
nijverheid >. De folders die 
hiervoor rondgestuurd wor
den en het andere propa
ganda- materiaal zijn drieta
lig. Daaronder 't Nederlands, 
zou de argeloze lezer den
ken. Bijlange niet : Frans, 
Engels en Duits! Wanneer 
te Gent de flora iën plaats 
vinden, dan drijven de in
richters de kruiperigheid 
zelfs zo ver dat zij wegwij
zers laten plaatsen met de 
vermelding « Floralies >. 

In Wallonië verkiest men 
liever Duits dan ook maar 
één woord van de taal der 
meerderheid in België ! 
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9ANUS HARMEt: 

Formateur Haxmd Is een 
boogst eigenaardig heer
schap. Onze lezers zullen zich 
herinneren dat het naar hem 
genoemde «centrimi Harmei» 
zich destijds beziggehouden 
heeft met de vastlegging der 
[taalgrens, ' t Centrum en zijn 
jroorzitter kwamen to t het 
wetenschappelijk besluit dat 
de Voerstreek bij Vlaanderen 
hoorde. 

Dat belet Harmei vandaag 
hoegenaamd niet, een aktieve 
rol te spelen in de « retour a 
Liège »-stemmingsmakerij. 

Ziedaar dus een man die 
het klaarspeelt, vandaag stel
ling te nemen tegen wat hij 
gisteren zelf onomstootbaar 
wetenschappelijk heeft be
wezen. 

Inderdaad een « gedroom
de > unitaristische forma
teur ! 

M O R N E PL.A1NE 

De 150ste verjaardag van 
de slag van Waterloo is een 
gelegenheid geweest, om eens 
te zien wat een oprechte «pa
triotten» onze francophonen 
en Walen wel zijn. 

Het officiële, francophone 
België heeft zich zeer voor
zichtig op afstand gehouden 
van de plechtigheden te Wa
terloo : Engelsen. Nederlan
ders en Duitsers mochten het 
daar « onder mekaar » doen. 

Er ZIJQ dezer dagen op a l 
lerhande Waalse en wallin-
gantische kongressen en b i j 
eenkomsten heel wat Marseil
laise's gezongen en Franse 
tricolores gehesen. 

Uit de officiële terughou
dendheid van « officieel Bel
gië» weten we het nog eens: 
in hun har t zijn zij steeds 
bij «l'empereur ». 

Voor hen is 1815 niet het 
einde der Franse verdruk
king, maar het begin der Ne
derlandse « slavernij ». 

Gelukkig werd l'empereur 
in 1830 gewroken ! 

« V L A A M S E » P.V.V.-ERS 

Een paar Vlaamse P.V.V.-
ers hebben geantwoord op de 
anti-Vlaamse oprispingen 
van de superbelg-van-Duitse-
afstamraing, baron Kro-
nacker. Daarmee — menen 
zii toch — hebben zij zich een 
nieuwe .Vlaamse maagdelijk
heid aangeschaft. 

Wat al die bla-bla echter 
in feite waard is, blijkt uit 
het feit dat de Vlaamse 
P.V.V -ers trouw de verkla
ringen en voorstellen van 
hun partij onderschrijven. 

Die voorstellen worden ie
dere dag nog wat ant i -
Vlaamser en fransdoller. 

De P.V.V. eist thans offici
eel de oprichting van «bre
de onthaalzones» langsheen 

1|l|]l]pillll\]f||ll|ll|ill||ij|ll]jjlj||i|i]lli|||l|l9i||i|ljilll|1il|l^^ 

,tf!!Ë^ I™̂^̂^ 
Doe zoals zij : vlag op 11 juli jiiel de leeuw! 

heel de taalgrens en in 
Vlaams-Brabant. De blauw-
selventen willen tevens de 
gemeenteraden machtigen, 
zélf het taaistatuut van hun 
gemeente vast te stellen. 
Daarenboven wil de P.V V. 
dat taalfaciliteiten ingevoerd 

AL DIE POLITIEK . . . 
Dat de mens naar een ^reedzaam en 

rustig leven verlangt, is eigenliik van
zelfsprekend. Maar dat hij /icn niet eens 
de vraag stelt naar de werkelijk noodza
kelijke voorwaarden voor dit zo gelietue 
en nagestreefde leven is - eigenlijk on
menselijk ! Daarom is weinig zo zielig 
als de houding van hen die zeggen : wil 
willen gerust gelaten worden , met al die 
politiek... ' Dat laten we maar over aan 
de zonderlingen die zo iets bli|kbaar met 
kunnen missen. 

Een dergelijke houding en denkwi|/e 
heeft veel verschillende oorzaken. De 
grote groep van nauwelijks wakker ge 
worden zuigelingen die met veel groot
doenerij in onze gemeenschap rond
lopen laten we voorlopig maar buiten 
beschouwing. Voor hen is er ten slotte 
geen andere oplossing dan \\ akker schud
den, niet té hardhandig maar toch dege
lijk en hen tenminste tndeliik hun 
speelgoed afnemen... 

Anderen verbergen echter achter de
zelfde woorden een zekere onrust, een 
poging zichzelf in eigen ogen te ver
rechtvaardigen , zo vaak ook een gevoel 
van onmacht : wij kunnen toch niets 
doen ! Niet zeldzaam zijn ook zii die 
daardoor enkel hun afkeer, hun walg 
uitspreken voor dat wat zij zien en er
varen van het feitelijk bestaande politieke 
leven in dit land en in de wereld. En wie 
zou durven beweren dat dit politieke 
schouwspel aantrekkelijk is ? 

Al deze mensen willen uiteindelijk ont
snappen aan iets waarvan ze al vermoe
den, en terecht, dat het onontkoombaar 
is. Deze mensen willen in hun persoon
lijk leven niet van een straathondenge-
drag ; zij hebben ervaren, zij weten dat 
zij als mens onvermijdelijk verantwoor
delijkheid hebben. Wellicht juist omdat 
zij beseffen hoe ernstig, hoe zwaar de 
last is die zij in en door deze verant
woordelijkheid te dragen hebben, hopen 
zij maar dat het « geTiied » van die ver

antwoordelijkheid niet groter worden 
zal. Het is zo al goed genoeg ! Als een 
mens al tracht zelf eerlijk en goed te 
leven is dat al een hele prestatie ; En 
wie zou het tegenovergestelde durven 
beweren ? 

En toch IS er geen ontkomen aan ! Zij 
die menen dat het vroeger wel doenbaar 
was het openbare leven te beïnvloeden, 
maar nu met meer, vermits de machten 
die dit openbare leven vorm geven zo 
geweldig zijn geworden, vergissen zich 
grondig ! Inderdaad ook vroeger moest 
die verantwoordelijke mens zich met het 
politieke leven bezig houden. Dat hebben 
alle )ude tilosofen al geweten, en een 
van hen heeft inderdaad de mens al be
paald als « een politiek levend wezen > 
(de Griekse wijsgeer \ristoteles). 

Minder dan ooit te voren echtei kan de 
mens nu aan de macht van het samen
leven ontsnappen. West-Europa heeft 
nauwelijks nog plaats voor enkele Kart-
buizenjen, en even zeldzaam zijn zij die 
geschikt zijn om Karthuizer te worden ! 
En ook Karthuizerijen hebben een geor
dende samenleving rondom zich nodig. 
Dit samenleven waaraan wij met enkel 
niet ontsnappen kunnen, maar beslist 
niet ontsnappen willen, is echter vol 
mogelijkheden en dus ook bedreigingen 
en gevaren. 

Houdt niet leüei uewustge worden 
mens zich overtuigd met de gemeenschap 
bezig, ziet hij niet toe op wat gebeurt, 
grijpt hij niet in waar hij bedrog, baat
zucht en misbruik ziet, dan groeit nü 
meer dan ooit tevoren deze gemeenschap 
uit tot een kwaadaardige afgod, tot een 
mensen vretende Moloch ! Ieder van ons 
moet de bedreiging erkennen over al de 
anderen, en dit erkennen is al aan poli
tiek doen ! En wie zelfzuchtig de ande
ren vergeet, loopt gevaar zelf tot de 
eerste slachtoffers te behoren ' 

Nemrod, 

worden o^p^fl' waar een mi
nieme nunaeineia ei om ver
zoekt 

Met al deze eisen, braafjes 
onderschreven door de 
Grootjansen en de D'Haese-
leers wil de P.V.V. de klok 
niet 25, maar minstens 50 
jaar achteruitzetten. 

Tot deze ongehoorde anti-
Vlaamse, anti-sociale en ras-
sistische politiek lenen zich 
de « Vlaamse » blauwe slip-
pendragertjes. 

Hun « protest » tegen Kro-
nacker is bla-bla om de pu
blieke opmie te misleiden. 

In werkeliikheid zijn zij 
mets anders dan de shoeshi-
ne-boys van hun Waalse en 
Brusselse meesters • armza
lige voddenrapers en plee-
kuisers van de P.L.P. 

OOK O M E R ! 

Het is trouwens bewuste 
misleiding, wanneei die bra
ve Groot Janssen en D'Haese-
leers zich de «Vlaamse» 
P.V.V noemen. 

Ook Kronacker, uit de 
Vlaamse stad Tienen, is een 
« Vlaams » P.V.V -er. Ook 
Vanaudenlïove, uit de Vlaam
se stad Diest, is een «Vlaams» 
P.V.V.-er. 

De anti-Vlaamse hetze van 
Kronacker is dus een uiting 
van de « Vlaamse» P.V.V., 
het resultaat van «Vlaamse» 
P.V.V.-stemmen De ongeloof
lijke anti-Vlaamse voorstel
len van Vanaudenhove zijn 
het werk van de « Vlaamse » 
P.V.V 

Dat is de werkelijkheid ' De 
rest is praat voor de vaak ! 

iiiiiiiiti>i~ 
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open brief 
aan de Jieer Jean-Florian Cüllin, 

rnetser en 

P.L.P.ropagandist 

Mon cher Jean-Florian, 

Zelden zagen wij iemand zo vlug doordringen tot de eerste 
pagina van de kranten : een bliksemsnelle opgang als nieuws
maker, die werkelijk uitzonderlijk mag heten. 

Gij zijt aannemer van werken en als dusdanig stellig niet de 
enige in het land. Het is echter onbetwistbaar dat weinig melsers, 
steen op steen leggend en proper voegend, er in geslaagd zijn 
op zo korte tijd hoge metsersroem te ervaren als gij. Wie kent 
niet in en om de hoofdstad en sinds enkele tijd ook in de steeds 
verdere omgeving ervan de tientallen en tientallen bouwwerken 
•waarop de naam prijkt van de metselarij waarvan gij de grote 
baas zi|t • Etrimo ? Gij blijkt - zo althans menen wij uit deze 
overal omhoogstrevende aktiviteit kunnen op te maken - een man 
te zijn die van aanpakken weet. 

Als man-met-opgestroopte mouwen zijt gij, Jean-Flonan, ook 
in de politiek terechtgekomen Natuurlijk via de P.V.V., want gij 
zijt een metser-in-het-groot, een omhoogbokser van buildings. 
Bij de P.V.V. - of liever, de P.L.P. , dat is, wat u betreft, juister 
gezegd - hebt gij al even vlug carrière gemaakt als op de stelling. 
Gij zijt er begonnen als neofiet-goed-voor-alle-werk en op korte 
tijd hadt gij u opgeworsteld tot de grot baas van de P.L.P.-pro-
paganda. 

Moderne manager die gij zijt, Jean-Florian, hebt gij geen 
essentieel onderscheid gezien tussen het verkopen van apparte
menten en van politieke slogans en programma's. De feiten heb-
bn u trouwens gelijk gegeven politieke propaganda op het peil 
van « een kraan voor koud en warm water en een gratis vuil
nisemmer voor iedereen » heeft onbetwistbaar uw partij een hele 
bussel stemmen bezorgd. Gij hebt uw politieke waar met veel 
bla-bla en in grote jaarmarktstijl van de hand weten te doen. 

De P.L.P. IS wel gevaren bij uw publicitaire metoden én bij 
de centen die gij zelf in uw partij en uw eigen politieke toekomst 
hebt geïnvesteerd. Tientallen bedienden van Etrimo hebben 
•wekenlang hun gewone bezigheden geruild voor partijpolitiek 
propagandawerk ; miljoenen werden door u voorgeschoten aan 
de partij en enkele dagen geleden beliep uw tegoed op de P.L.P. 
nog steeds meer dan vier miljoen fr. - gezwegen van hetgeen gij 
uit uw overvloed met milde hand hebt geschonken. 

En na 23 mei, Jean-Florian, toen duidelijk gebleken was dat 
gij als public-relationsmanager van uw partij én als geldschieter 
van uw partij én als personeelsleveraar van û w partij de eeuwige 
dankbaarheid van blauw België hadt verworven, moest de belo
ning komen. Het is een zuurzoete pil geworden. 

Weliswaar lostte de P.L.P. te uwen opzichte haar belofte in 
en liet ze u provinciale senator verkiezen, maar daarbij liet ze 
het dan ook. Men schrijft u de grote ambitie toe, eens minister 
van buitenlandse zaken te worden en gij hebt gemeend, daarvoor 
een goede pied-a-terre te kunnen veroveren door uw kandidatuur 
te stellen voor de kommissie van buitenlandse zaken. Hoe groot 
moet uw ontgoocheling geweest zijn toen bleek, dat uw sena-
toriale kollega's met dat voorstel hoegenaamd niet ingenomen 
waren en dat fraktievoorzitter Gillon er zich resoluut tegen 
verzette. Zelfs Omer, door u persoonlijk ter hulp geroepen, bleek 
opeens doof langs uw kant en liet het afweten. Gij hebt dan, 
Jean-Florian, aangedrongen op een stemming en daarbij bleek 
dat gij, op een en veertig stemmen, er één enkele achter uw naam 
kreegt. Wat bewijst dat alleszins gijzelf niet aan uw capaciteiten 
hebt getwijfeld. 

En praktisch tezelfdertijd, Jean-Florian, gooide men u van 
elders een andere baksteen op de fiere blauwe kop. Het beste 
gerecht ter wereld besliste, dat een door u aan de Franklin 
Rooseveltlaan te Brussel opgericht gebouw - waarde 110 miljoen 
• binnen de acht dagen moest worden afgebroken. 

Zo'n vaart zal het wei niet lopen. Maar kwatongen vertellen 
voor de vaste waarheid dat deze gerechtelijke beslissing slechts 
mogehjk was ingevolge een lepe toer van Bohy, minister van 
openbare werken. Dezelfde Bohy die tijdens de voorbije verkie
zingskampanje één u \̂\er geliefkoosde hoofden van Jut was. 

Uw bliksemsnelle opgang naar de eerste pagina's, Jean-
Florian, is niet gespeend van doornen en narigheden. Als een
voudig metselaar zult gij inmiddels al wel ondervonden hebben 
dat er geen kurieuzer en ondankbaarder stiel is dan die van 
politieker. 

Innige deelneming vanwege 

dio Genes. 

O P R E C H T D E M O K R A A T 

Er is, zoals 3-lgemeen be
kend, geen oprechter demo-
kraat in gans het land te 
vinden dan de heer Paul-
Henri Spaak, « de man die de 
•wereld ons benijdt ». 

Wie hem aan de zijde van 
de koning tijdens diens reis 
naar Noorwegen op het TV-
scherm zag. kan zich onmo
gelijk voorstellen dat deze 
trou-we gedekoreerde en de-
koratieve onderdaan ooit 
één enke'e koning een stro 
in de weg zou leggen. 

Boudewi]n (pardon : Bau-
douin) zal wel beter weten 
en herinnert zich stellig nog 
de tiid dat Spaak, aan het 
hoofd van een stel bekwa
me kassei-opbrekers de wil 
van de minderhe-d hielp op
dringen en de <- doorluchtige 
vader » van de troon hie'p 
stoten. 

Indien Baudoum de Belgi
sche pol'tiek met de nodige 
aandacht volgt, dan zal hij 
trouwens vlak voor zijn 
Noorse reis de gelegenheid 
gehad hebben om vast te 
stellen, dat Spaak nog steeds 
de voorbeeldige demokraat 
anno 1950 is gebleven. 

De (binnenkort gewezen?) 
minister van Buitenlandse 
Zaken verklaarde namelijk 
op de B.S.P.-partijraad dat, 
indien er een CVP-PVV-re-
gering tot stand zou komen, 
de socialisten ze bmnen het 
jaar zouden wegvagen. 

D E M O K R A T I S C H E 

M I D D E L E N 

Men hoeft geen feniks te 
zijn om te snappen wat de 
echte demokraat Spaak 
heeft bedoeld en wat trou
wens reeds elders in de so
cialistische pers — o.m in 
« Volksgazet » — wat nauw
keuriger werd omschreven : 
de socialistische Gemeen
schappelijke Aktie zou het 
aan'eggen op een kracht
proef met de PVV-CVP-re-
gering en bij deze kracht
proef zou het klassiek arse
naal worden gebruikt. Sta
kingen en straatrellen, poli
tieke en andere agitatie en 
een heruitgave van de 
« grand soir » van 1960-1961. 

Merkwaardige demokrati-
sche opvattingen houdt de 
heer Spaak er op na! 

De kiezer mag vrij zijn 
stem uitbrengen op de par
tij van zijn voorkeur. 

Maar als uit vrije verkie
zingen een regering zou vol
gen waarmee de demokrati-
sche heren van de BSP het 
niet eens zi]n dan wordt de 
kiezer terug naar zijn hol 
gejaagd, desnoods met een 
paar flinke meppen of 
straatkeien tegen zijn ach
terhoofd. 

Z U N B O N D G E N O T E N 

Men denke niet dat een 
dergelijke bedreiging Spaak 
onverhoeds als lapsus uit de 
mond is gevallen : de man 
weet drommels goed wat hij 
zegt èn doet. Zijn verklaring 
is een dwingende vingerwij
zing, vooral voor de haute 
finance en het zakenleven 
die alles te verliezen hebben 
bij beroering, stakingen en 
sociaal-politieke onrust. 

Het effekt van de zgn. los
lippigheid van Spaak zal 
wel zijn dat big bussiness 
eens te meer de voorkeur zal 
geven aan een BSP in de re
gering. Als ministers z'jn de 
bourgeois - socialisten — die 
trouwens met dikke touwen 
aan de zakenwereld gebDn-
den zijn — absoluut onge
vaarlijk en betrouwbaar In 
de oppositie kunnen ze stuk
ken maken. 

Zo bestaat nu al jarenlang 
het stilzwijgend en troaw 
bondgenootschap tussen 
Spaak-BSP enerzijds en de 
« grote zakenwereld » an
derzij ns Natuurlijk al een 
en uitsluitend « in het be
lang van het land »i 

Dat spreekt vanzelf! 
Efn deel van big bussiness, 

dat het bij de PVV houdt, 
zal wel niet te veel spaken 
in het wiel steken : aan de 
blauwe kant is men alge
meen voorstander van een 
verdere oppositiekuur rret 
wijdse perspektieven op nog 
méér zetels in de toekomst. 
Maar of d^ PW-kiezers niet 
meer hebben verwacht? 

T A A L I N C I D E N T E N 

A A N DE KUST 

De flaminganten schijnen 
aan de kust van extremen te 
houden : ze protesteerden 
deze week in een kerk tegen 
Franse preken en in een 
nachtklub tegen Franse 
geestigheid 

In de nachtklub « La 
Champagne » van het Oost-
ends Casino trad dezer da
gen een zekere heer Lacroix 
op, gebreveteerd geestigaard 
van radio Luxemburg. 

Hij vertelde het (versle
ten) grapje van de neger die 
met zijn tamm_e krokodil 
naar Brusse komt, 7ich op 
een caféterras neerzet en 
een pint bier bestelt voor 
zichzelf, plus een Vlaming 
voor zijn krokodil Waarop 
de knellner antwoordt : 
« Graag, meneer, er zijn er 
toch vijf miljoen te veel in 
dit land » 

Eerlijk gezegd : toen we 
de mop (heel lang geleden) 
voor het eerst hoorden, wa
ren we er niet kapot van We 

hebben zelfs enkele maan 
den geleden om de week een 
anti-Vlaamse mop in dit 
blad gebracht. Zo'n mop — 
ze kan zelfs goed zijn en dan 
krijgen we het lachen gratis 
toe ! — zegt ons meer over de 
mentaliteit van onze vijan
den dan ellenlange betogen. 

CHA'^IPAGNE 

O V E R H O O P 

Een deel der aanwezigen in 
de nachtklub reageerde ech
ter zeer scherp — en terecht 
— op deze twijfelachtige 
geestigheid die de heer La-
croix meende te moeten ko
men verkondigen in een 
Vlaamse stad. 

Het kwam tot luidruchtige 
onderbrekingen en een ver
bruiker die het kennelijk bij 
Lacroix hield, vloog de 
straatkeien op. De diiektie 
van het Casino kwam tus
senbeide — zonder veel re-
zultaat trouwens. 

Een deel der aanwezigen 
verliet « La Champagne s> 
terwijl zij die bleven, verder 
uiting gaven aan hun or ge
noegen. 

Bij ons weten is het de 
eerste maal dat vanuit een 
nachtklub taa incidenten 
worden gemeld De Vlaamse 
Beweging wordt stilaan « al-
les-omvattend ». 

D R I E T A L I G 

In september 1966 vindt te 
Charleroi een internationaal 
kongres plaats met als on
derwerp « cokes m de staal-
nijverheid ». De folders die 
hiervoor rondgestuurd wor
den en het andere propa
ganda- materiaal zijn drieta
lig. Daaronder 't Nederlands, 
zou de argeloze lezer den
ken. Bijlange niet : Frans, 
Engels en Duits! Wanneer 
te Gent de flora ien plaats 
vinden, dan drijven de in
richters de kruiperigheid 
zelfs zo ver dat zij wegwij
zers iaten plaatsen met de 
vermelding « Floralies >. 

In Wallonië verkiest men 
liever Duits dan ook maar 
één woord van de taal der 
meerderheid in België ! 
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9ANUS HARMBi: 

Formateur Harmrf Is een 
Uoogst eigenaardig heer
schap. Onze lezers zullen zich 
herinneren dat het naar hem 
genoemde «centrum Harmei» 
zich destijds beziggehouden 
heeft met de vastlegging der 
[taalgrens ' t Centrum en zijn 
yoorzitter kwamen tot het 
wetenschappelijk besluit dat 
de Voerstreek bii Vlaanderen 
hoorde. 

Dat belet Harmei vandaag 
hoegenaamd met, een aktieve 
rol te spelen in de « retour a 
Liege »-stemmingsmakeri]. 

Ziedaar dus een man die 
het klaarspeelt, vandaag stel
ling te nemen tegen wat hij 
gisteren zelf onomstootbaar 
wetenschappelijk heeft be
wezen. 

Inderdaad een « gedroom
de unitaristische forma-
teui ! 

MORNE PL.AINE 

De 150ste verjaardag van 
de slag van Waterloo is een 
gelegenheid geweest, om eens 
te zien wat een oprechte «pa
triotten» onze francophonen 
en Walen wel zi]n. 

Het officiële, francophone 
België heeft zich zeer voor
zichtig op afstand gehouden 
van de plechtigheden te Wa
terloo : Engelsen. Nederlan
ders en Duitsers mochten het 
daar « onder mekaar » doen. 

Er d j a dezer dagen op a l 
lerhande Waalse en wallm-
gantische kongressen en b i j 
eenkomsten heel wat Marseil
laise's gezongen en Franse 
tricolores gehesen. 

Uit de officiële terughou
dendheid van « officieel Bel
gië» weten we het nog eens: 
in hun har t zijn zij steeds 
bij «l'empereur », 

Voor hen is 1815 niet het 
emde der Franse verdruk
king, maar het begin der Ne
derlandse «slavernij». 

Gelukkig werd l'empereur 
in 1830 gewioken ! 

« VLAAMSE » P.V.V -ERS 

Een paar Vlaamse P V V.-
ers hebben geantwooid op de 
anti-Vlaamse oprispingen 
van de superbelg-van-Duitse-
afstamming, baron Kro-
nacker. Daarmee — menen 
zi] toch — hebben zi] zich een 
nieuwe .Vlaamse maagdelijk
heid aangeschaft. 

Wat al die bla-bla echter 
in feite waard is, bhjkt uit 
het feit dat de Vlaamse 
P V V -ers trouw de verkla
ringen en voorstellen van 
hun partij onderschrijven. 

Die voorstellen worden ie
dere dag nog wat ant i -
Vlaamser en fransdoller. 

De PVV. eist thans offici
eel de oprichting van «bre
de onthaalzones» langsheen 
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Doe zoals zij . vlag op 11 juli met de leeuw ! 

heel de taalgrens en in 
Vlaams-Brabant. De blauw-
selventen willen tevens de 
gemeenteraden machtigen, 
zelf het taaistatuut van hun 
gemeente vast te stellen. 
Daarenboven wil de P V V . 
dat taalfaciliteiten ingevoerd 

AL DIE POLITIEK 
Dat de mens naar een ^reed7aanl en 

rustig leven verlangt, is eigenluk van
zelfsprekend. Maar dat bij /icti met eens 
de \ raag stelt naai de werkelijk noodza-
keliike voorwaarden \üor dit ro gelietue 
en nagestreefde leven is - eigenlijk on 
menselijk ' Daarom is weinig zo ziehg 
als de houding van hen die /eggen . \MI 
willen gerust gelaten woiden , met al die 
politiek I Dat laten we maar over aan 
de zonderlingen die zo iets bli|kbaar niet 
kunnen missen. 

Een deigelijke houding en denkvviize 
heeft veel verschillende oorzaken. De 
grote groep \an nauwelijks wakker ge 
worden zuigelingen die met veel groot 
doenenj in onze gemeenschap rond
lopen laten we voorlopig maar buiten 
beschouwing. Voor hen is er ten slotte 
geen andere oplossing dan wakker schud 
den, met té hardhandig maar toch dege 
lijk en hen tenminste tiidelnk hun 
speelgoed afnemen 

Anderen verbergen echter achter de
zelfde woorden een zekere onrust, een 
poging zichzelf in eigen ogen te ver
rechtvaardigen , zo vaak ook een gevoel 
van onmacht wij kunnen toch mets 
doen ' Niet zeldzaam zijn ook zi| die 
daardoor enkel hun afkeer, hun walg 
uitspreken voor dat wat zij zien en er 
varen van het feitelijk bestaande politieke 
leven in dit land en in de wereld. En v^ie 
zou durven beweren dat dit politieke 
schouwspel aantrekkelijk i s ' 

Al deze mensen willen uiteindelijk ont
snappen aan iets waarvan ze al vermoe
den, en terecht, dat het onontkoombaar 
is. Deze mensen willen in hun persoon
lijk leven met van een straathondenge
drag , ZIJ hebben ervaren, zij weten dat 
ZIJ als mens onvermijdelijk verantwoor
delijkheid hebben. Wellicht juist omdat 
zij beseffen hoe ernstig, hoe zwaar de 
last IS die zij in en door deze verant
woordelijkheid te dragen hebben, hopen 
zij maar dat het « gebied » van die ver-

antwooidelijkheid met groter worden 
zal. Het is zo al goed genoeg ' Als een 
mens al tracht zelf eerlijk en goed te 
leven is dat al een hele prestatie , En 
wie zou het tegenovergestelde durven 
beweien ? 

En toch IS er geen ontkomen aan ! Zij 
die menen dat het vroeger wel doenbaar 
was het openbare leven te beïnvloeden, 
maar nu met meer vermits de machten 
die dit )penbare leven vorm geven zo 
geweldig zijn geworden, vergissen zich 
grondig ' Inderdaad ook vroeger moest 
die veiantwoordeliike mens zich met het 
pohtieke le-sen bezig houden Dat hebben 
alle )ude tilosoten al geweten, en een 
van hen heeft inderdaad de mens al be
paald als « een politiek le\ end wezen > 
(de Griekse wijsgeer \ristoteles) 

Minder dan ooit te voren echtei kan de 
mens nu aan de macht van het samen
leven ontsnappen West Europa heeft 
nauwelijks nog plaats voor enkele Kart-
huizerijen, en even zeldzaam zun zij die 
geschikt zijn om Karthuizer te wolden ! 
En ook Karthuizenjen hebben een geor
dende samenleving rondom zich nodig. 
Dit samenleven waai aan wij met enkel 
niet ontsnappen kunnen maar beslist 
niet ontsnappen willen is echter vol 
mogeliikheden en dus ook bedreigingen 
en gevaren 

Houdt met letlei uewusige worden 
mens zich overtuigd met de gemeenschap 
bezig, ziet hij met toe op wat gebeurt, 
grijpt hij met in waar hij bedrog, baat
zucht en misbruik ziet, dan groeit nü 
meer dan ooit tevoren deze gemeenschap 
uit tot een kwaadaardige afgod, tot een 
mensen vretende Moloch ' Ieder van ons 
moet de bedreiging erkennen over al de 
anderen, en dit erkennen is al aan poli
tiek doen ' En wie zelfzuchtig de ande
ren vergeet, loopt gevaar zelf tot de 
eerste slachtoffers te behoren ' 

Nemrod, 

worden o-'P^nl waar een mi
nieme nuxiaeiheia ei om ver
zoekt 

Met al deze eisen biaafies 
onderschreven door de 
Grootjansen en de D'Haese-
ieers wil de P V V de klok 
niet 25, maar minstens 50 
jaar achteruitzetten 

Tot deze ongehoorde anti-
Vlaamse anti-sociale en ras-
sistische politiek lenen zich 
de « Vlaamse» blauwe slip-
pendragertjes 

Hun « protest » tegen Kro-
nacker is bla-bla om de pu
blieke ODinie te misleiden. 

In weikeliikheid zijn zij 
mets anders dan de shoeshi-
ne-boys van hun Waalse en 
Brusselse meesters armza
lige voddenrapers en plee-
kuisers van de P.LP, 

OOK O M E R ! 

Het IS trouwens bewuste 
misleiding, wanneei die bra
ve Groot Janssen en D'Haese-
leeis zich de «Vlaamse» 
P.V V noemen 

Ook Kronacker, uit de 
Vlaamse stad Tienen, is een 
« Vlaams » P V.V -er. Ook 
Vanaudenhove, uit de Vlaam
se stad Diest, is een «Vlaams» 
P V V -er. 

De anti-Vlaarase hetze van 
Kionacker is dus een uiting 
van de < Vlaamse > P V.V, 
het resultaat van «Vlaamse» 
P V V -stemmen De ongeloof
lijke anti-Vlaamse voorstel
len van Vanaudenhove zijn 
het werk van de « Vlaamse » 
P V V 

Dat is de werkelijkheid ' De 
rest is praat voor de vaak ! 

saasE iïït;[!'*lii»*K.. 

Ook hij een Vlaams P V V.-er ? 

file:///raag
file:///ristoteles
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Monsieur, 

J ' a ; l'avanca^e ae vous presenter suivanc plan ci>dessus, un magnifique 

iot!«'Jïmenc de terrains pour vil las .dans un quartier résidentiel de premier ordre. 

Le prix de SIX CENTS FRANCS \e tr^rre carré s'entend VOFRIE COM-

Pour cous reoseigaements, s 'adresser i ia propriétaire, Barcmnè Coppens, 

27, rue Charles Martel i Bruxelles 4. Tel: 34.70.49. 

En cas d 'abseace : Téi:. 17.77.0: 

Het drama der randgemeenten in duidelijke illustratie : 10.192 ni^ bouwgrond aan 600 fr, dat 
maakt voor la baronne Coppens 6.115.200 fr. 
Indien de beulemansen der drie « grote » partijen hun zin krijgen, ondergaan een reeks andere 
Vlaamse gemeenten in de « ontmoetingszone » hetzelfde lot. 

V/AAROM HARMEL ? 

Van Harmei is algemeen 
"geweten dat hij voorstander 
is van een deelneming der 
P.V.V. aan de regering. Daar
om trouwens kreeg hij zijn 
kans : het Hof blijft zweren 
bij een regering — tweeledig 
of drieledig — met de P.V.V. 

Indien het Hof zijn zin 
kreeg, zouden er trouwens 
nogal andere formules het 
licht zien. Baudouin raad
pleegde, vooraleer hij een in
formateur aanstelde, o-m. 
Van Zeeland. Deze uitgeran
geerde vertegenwoordiger 
van de haute finance heeft 
zich steeds in een speciale 
koninklijke belangstelling 
mogen verheugen en Bau
douin heeft al vroeger gepro
beerd een zakenkabinet onder 
Van Zeeland in het zadel te 
helpen. 

Intussen heeft nu Harmei 
de opdracht, er voor te zor
gen dat de liberalen meedoen. 

Persoonlijk geloven wij 
niet, dat hij veel kans heeft. 
Verrassingen zijn nooit uit
gesloten, maar wij blijven ge
loven dat het uiteindelijk 

naar een B.S.P.-C.V.P.-for-
mule zal gaan. En dat Harmei 
dus te beschouwen is als zelf
moordpiloot. En dat anderen 
— P.W. Segers ? — nu reeds 
klaar s taan met uitgewerkte 
oplossingen. 

PRAKTISCH IDEE 

Ook aan de kust beginnen 
de Vlamingen de kerk te ver
laten bij Franse preken.' Het 
is een logische houding. Im
mers nergens in Frankrijk, 
Duitsland, Spanje, Italië of 
eender welk land zien we om
wille van het' toerisme preken 
in een andere dan in de ei
gen taal gehouden worden. 

Vanzelfsprekend doet La 
Libre Belgique heel veront
waardigd. Kostelijk en prak
tisch doe-t echter de ontboe
zeming van een oudere dame, 
lezeres van La libre aan die 
voorstelt in alle toeristische 
centra van Wallonië en 
Vlaanderen preken in de twee 
voornaamste nationale talen 
Nederlands en Frans te hou
den. 

Dit is inderdaad een oplos

sing. Zo vlug Nederlandse 
preken in alle toeristische 
centra van Wallonië gehou
den worden zullen de Vla
mingen Franse preken in hun 
toeristische centra dulden. 

Op die wijze zullen de Vla
mingen de eerste tientallen 
eeuwen geen Franse preken 
in Vlaanderen moeten beluis
teren. 

ARNOLD MEYER 

Verleden week donderdag 
overleed te Oisterwijk 
(Noord-Brabant) de ook in 
Vlaanderen bekende Arnold 
Meyer. 

Arnold Meyer was in de 
dertiger jaren een omstreden 
figuur. Hij was stichter en 
leider van het Nederlandse 
Zwart Front, later het Natio
naal Front, een autoritaire 
Groot-Nederlandse groep die 
in scherpe concurrentie stond 
met de N.S.B, van Mussert. 
Arnold Meyer was stellig een 
der belangrijkste Noord-Ne
derlandse exponenten van de 
toenmalige « rechtse » stro
ming. 

Met de Duitse bezetters lag 
Arnold Meyer gauv.' overhoop. 
Het Zwart Front werd door 
de Duitsers ontbonden; na de 
oorlog werd trouwens het lid
maatschap der beweging niet 
bestraft door de Nederlandse 
justitie. Arnold Meyer zélf 
ontsnapte echter niet aan de 
repressie-molen. 

V R I E N D 

VAN VLAANDEREN 

EXIT LEEMANS 

Fitoor Leemans denkt er 
aan, de Senaat te verlaten en 
naar het Europees parlement 
te Straatsburg te verhuizen. 

Mogen we eens raden naar 
de reden van deze plotse en 
overweldigende Europese be
langstelling en naar het 
waarom van het verzaken 
aan het fraktievoorzitter-
schap in de Senaat ? 

Fitoor Leemans zit voor
taan in de hoge vergadering 
samen met V.U.-senator dr. 
De Paep. Twee streekgenoten, 
twee nationalisten van ouds
her, een overloper en een 
trouwe. 

Leemans kan wellicht niet 
zijn geweten, maar dan tocbi 
De Paep ontlopen, 

DE C.V.P. 

EN HET CONCILLE 

Op de bijeenkomst van de 
Vlaamse C.V.P.-frakties van 
Kamer en Senaat werd door 
Vandekerckhove gepeild naar 
de redenen van de teruggang 
der C.V.P. Hij noemde er een 
hele reeks op, doch wenste 
speciaal te wijzen op het 
feit dat de Vlaamse jeugd de 
C.V.P. de rug toekeert en dat 
het Concilie een ongunstige 
weerslag heeft op de politiek. 

Vandekerckhove en de hele 
C.V.P. zouden waarschijnlijk 
liever gezien hebben, dat de 
brede geest van openheid en 
verruiming die over het con
cilie waaide, het niet haalde. 

Want inderdaad : hoeveel 
eenvoudiger is de politiek, 
wanneer men iemand die niet 
C.V.P. stemt een doodzonde 
kan aanwrijven en hem xxa,ax 
de biechtstoel jagen ! 

CLAUS R A U S ! 

Het Belgisch hoera-patriot-
tisme wordt zo mogelijk nog 
overtroffen door het Neder
landse ! 

Wat al misbaar wordt er 
gemaakt van het feit dat 
prinses Beatrix het aandurft, 
zich te verloven met een 
« mof » die aan het begin van 
de jongste oorlog 13 jaar was 
en nog net op tijd kwam om 
gedurende de laatste maan
den van de oorlog gemobili
seerd te worden in de Wehr-
macht. 

Die Nederlandse moffen-
vreterij is des te onzinniger 
wanneer men bedenkt ' dat 
Beatrix tenslotte toch de 
dochter is van een Duitse va
der. En wat voor een Duitse 
vader : prins Bernard is wel
iswaar niet bij de Wehr-, 
macht geweest. Als man van 
adel gaf hij de voorbeur aan 
de zoveel voornamer en zo
veel exclusiever Reiter-SS. 

Arme prinselijke dochter 
van een gewezen SS-man ! 

SS-MANIEREN 

Over de SS-manieren van 
de nieuwbakken Nederlander 
Bernard zou trouwens een 
fraai boekje te openen' zijn. 

In de biografie van de 
prins, die met diens toestem
ming door een Engelsman 
werd geschreven, wordt on
derstaand fraai verhaal ver
teld. 

Bernard ontmoette in de 
meidagen 1940 ergens in Zee
land een konvooi preventief 
aangehouden N.S.B.-ers en 
statenlozen. De prins deed 
het konvooi stoppen en gaf 
bevel dat alle gevangenen 
zonder vorm van proces da
delijk zouden neergeschoten 
worden. Een paar aanwezige 
officieren en adjudanten 
hebben zulks belet tot groot 
ongenoegen van de prins die 
— althans volgens de door 
hem goedgekeurde biografie 
— na de oorlog nog steeds 
betreurde, de verraders in-
spe niet onmiddellijk onscha
delijk te hebben gemaakt. 

Dergelijke dingen hebben 
de gewezen SS-er in de ogen 
van de Nederlandse hoera-
patriotten waarschijnlijk tot 
een betrouwbaarder man ge
maakt dan de arme Claus die 
de vermetele durf bezat, ge
boren te worden in het land 
vier jaar voordat zijn schoon-
vader-in-spe «Reiter für 
Deutschland » werd. Viktor Leemans 

Sinds de oorlog had Arnold 
Meyer zich uit de politiek 
teruggetrokken. Hij bleef 
echter met ongemeen grote 
belangstelling het wel en wee 
der Vlaamse beweging volgen. 
Hij telde in Vlaandeo^n tal
loze vrienden en verbleef dik
wijls beneden de rijksgrens. 
Zo was hij aanwezig op het 
jongste zangfeest te Antwer
pen, 's Zondags voor zijn dood 
ontving hij te Oisterwijk nog 
een grote groep Vlamingen. 

Hij leed aan een har t 
kwaal en toen hij voeldQ dat 
— onverwacht ! — het einde 
naderde, nam hij in alle 
kalmte en sereniteit zijn 
schikkingen. Hij drukte de 
wens uit om, gelet op zijn 
boerenafstamming, naar de 
kerk gevoerd te worden op 
een boerenkar, de lijkkist be
dekt met een leeuwenvlag. 

Zo is het verleden maan
dag gebeurd; van de kerk 

, naar het graf werd bij gedra
gen, door Nederlanders uit 
Noord en Zuid. Arnold Meyer 
had eveneens bepaald, dat 
zijn lichaam zou opgebaard 
worden in de uniform van 
het Zwart Front; ook deze 
wens werd geëerbiedigd. 
. Hoe men ook moge gestaan 
hebben tegenover het Zwart 
Front : Arnold Meyer is 

' " èteeds een trouw Nederlander 
geweest. Temidden van de 
hedendaagse halfslachtigheid 
en lafheid in het Noorden is 
hij een moedige uitzondering 
gebleven. 

Van hem onthouden we voor
al zijn zeer grote liefde en 
aktieve belangstelling voor 
Vlaanderen. Hij is steeds, in 
goede en kwade dagen, een 
trouw en toegewijd vriend 
van Vlaanderen getaleven. 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

Verteden week donderdag voerde Ahmed Ben Bella, president van Algerië, het 

woor^ tijdens een grote vergadering te Bóne. Hij verklaarde er o.m. dat hij er 

vast van overtuigd Vi^as « dat het land eensgezinder is dan ooit te voren ». Enkele 

uren later, in de ochtendschemering van zaterdagmorgen, werd de presidentiële 

villa Joly aan de oever van de Middellandse Zee bij Algiers omsingeld door tanks 

en infanterie. Getuigen hoorden het geluid van brekend glas, zagen gewapende 

soldaten in de villa binnendringen en bemerkten dat even later het licht aanging 

in de slaapkamer van Ben Bella. De uit zijn slaap opgeschrikte president stelde 

vast, dat hij ónder arrest stond en reeds vervangen was aan het hoofd van de 

staat. 

In de stad Algiers bleef het voor
lopig rustig. Enkele tanks patrouil
leerden door de straten. De radio 
zond de ganse voormiddag revolutio
naire liederen uit om rond de middag 
de uitzending te onderbreken met 
een speciaal nieuwsbulletijn. Het was 
slechts op dat ogenblik dat de-over
grote meerderheid der Algerijnen 
vernam dat tijdens de ochtenduren 
een nieuwe revolutieraad het bewind 
had overgenomen en dat de grote 
man achter deze haast geluidloze en 
onbloedige revolutie kolonel Hoeari 
Boumedienne was, minister van 
Landsverdediging en legerbevelheb
ber. 

In het buitenland was men volko
men verrast. De positie van Ben Bel-
la werd door alle waarnemers als 
zeer stevig beschouwd en geen enkel 
teken had er op gewezen, dat er tus
sen de thans afgezette president en 
kolonel *Boumedienne enig verschil 
van mening bestond. Wel integen
deel : Boumedienne was tot verleden 
zaterdag één der sterkste stutten 
waarop Ben Bella zich steunde; tus
sen beide mannen bleek steeds over
eenstemming en gemeenschappelijk 
inzicht te bestaan! 

Kolonel Boumedienne is — net als 
trouwens Ben Bella — van boerenaf
komst. Hij liep school zowel in het 
Frans als het Arabisch onderwijs en 
volgde een paar jaar kursus in de 
Egyptische Al Azhar Universiteit. Bij 
het uitbreken van de opstand tegen 
de Fransen was hij onderwijzer. Toen 
hij 32 jaar was, voerde hij het bevel 
over de F.L.N.-guerillas in West Al
gerië. In 1960 kreeg hij de opdracat, 
op Tunesisch grondgebied regelmati
ge Algerijnse strijdkrachten te vor
men en op te leiden. Meteen kreeg 
hij het enige machtsinstrument van 
de Algerijnse onafhankelijkheiüs-
strijd in handen : zijn troepen wer
den flink uitgerust en opgeleid »n 
waren op ieder gebied superieur ' in 
de guerilla-stnjdkrachten die in Al
gerië zélf de strijd voerden — vaak 
trouwens meer onder mekaar dan 
tegen de Fraüsen. Toen het uur van 
de Algerijnse onafhankelijkheid a -n-
brak, bleek Boumedienne dan ook e<̂ n 
der sterkste mannen — zoniet de 
sterkste — in de nieuwe staat te znn. 

Ben Bella heeft steeds mogen reke
nen op kolonel Boumedienne en diens 
[eger van 60.000 man. Het is aan het 
hoofd van deze troepen dat hij de 
tioofdstad Algiers binnentrok om 
president Benyoussef Benkhedda af 
be zetten en in diens plaats te treden. 

Het is Boumedienne die afrekende 
met de onregelmatige guerilla-strijd-
krachten rond Benkhedda. Het was 
weer Boumedi»nne die optrok tegen 
Mohammed Chaabani's woestijnop
stand en die Chaabani likwideerde. 
Eens te meer was hij het die de Ber-

Europeanen daaronder verstaan. Ben 
Bella was onder de Arabische leiders 
stellig niet de minst kommunistisch-
gezinde; van Boumedienne is echter 
eveneens geweten dat hij een vlijtig 
lezer is van Mao's revolutionaire ge
schriften en dat hij grote bewonde
ring koestert voor Fidel Castro. .Bei
den zijn reeds eensgezind opgetreden 
om- het één-persoonsregime te vesti
gen en te verdedigen en bij het uit
schakelen van de vroegere revolutio
naire medestrijders (eens te meer : 
de revolutie vrat haar kinderen) zijn 
zij steeds gezamenlijk en solidair te 
werk gegaan. 

Het kan dan ook niet anders dan 
zeer grote verbazing wekken, thans 
te lezen in de mededelingen van de 
door Boumedienne geleide nieuwe 
revolutionaire raad dat Ben Bella 
zich te buiten gegaan is aan «per
soonlijke macht en een persoonlijk 
bewind», dat hij zich schuldig heeft 
gemaakt aan «hoogverraad» en dat 

Naar de oorzaken van deze haast 
belachelijke koerswending hebben 
wij het raden. Volgens de enen is 
Abdel Aziz Bouteflika, minister van 
Buitenlandse Zaken onder Ben Bella 
en ook vandaag nog en tevens intie-i 
me vriend van Boumedienne, de drij
vende kracht achter de opstand : hij 
voelde zijn positie bedreigd. Volgens 
anderen hebben de revolutionairen 
toegeslagen omdat, gelet op de Afro-
Aziatische konferentie die weldra te 
Algiers moet-beginnen, Ben Bella op 
het punt stond door enkele spekta-
kulaire zetten op het internationale 
schaakbord zijn eigen positie zodanig 
te versterken, dat zijn omgeving 
vreesde helemaal verdrongen te zul" 
len worden. 

Ons lijkt het raden naar de juiste 
redenen en oorzaken van de machts
greep een tamelijk onvruchtbaar 
spelletje. De wijze waarop de Alge
rijnse leiders — Ben Bella en Bou
medienne in de eerste plaats — zich 

VERRASSING TE ALGIERS 
berrevolutie onder Alt Ahmed de kop 
indrukte en die in 1963 Kabylië terug 
zuiverde van opstandelingen. De 
steun van Boumedienne was tijdens 
al deze crises en beroeringen essen
tieel voor Ben Bella. 

Evenmin is ooit gebleken, dat tus
sen beide mannen politieke menings
verschillen zouden hebben ' bestaan. 
Beiden hebben zich steeds beroepen 
op een vaag socialisme ( dat alleen de 
naam gemeen heeft met wat West-

hem «het lot wacht dat doorheen 
gans de geschiedenis aan alle despo
ten bleef voorbehouden». De secon
dant Boumedienne gaat thans te
genover zijn vroegere chef Ben Bella 
nog ruiger te werk dan eens de se
condant Kroesjtsjev zijn chef Stalin 
te lijf ging : «slecht beheer, ver
kwisting van publieke gelden, dema
gogie, anarchie, leugen, improvisatie, 
afzetterij en onzekerheid omtrent de 
toekomst.» zijn nog van de geringste 
beschuldigingen. 

' " f i i m 

In de kasba te Algiers, ten tijde van de Fransen. 
>e Fransen verdwenen, de achterdocht en de strijd bleven. 

gedragen hebben . vanaf het ogen
blik'dat zij aan de macht kwamen, 
heeft ons er nooit van overtuigd, te 
dóen te hebben met grote en onbaat
zuchtige mannen. De bloedige 
machtsstrijd die zij onderling hebben 
gevochten, heeft nooit kennelijk ideo
logische motieven gehad. Waarom 
zou hef thans anders zijn ? 

Terwijl deze heren zich vermaak
ten met onderlinge vecht- en likwi-
datiepartijen, bleek van een werke
lijke bevrijding in Algerië weinig of 
niets Het land werd in een zware 
ekonomische krisis gestort, de indus
trie stokte : meer dan 30 t.h. van de 
arbeidskrachten zijn werkloos en één 
op drie Algerijnen leven van de voed
selvoorraden die de V,S. naar het 
land zenden. Frankrijk stak nog 
steeds 10 miljard per jaar in het land 
en was flink op weg, met Ben Bella 
een nieuw olie-akkoord af te sluiten 
dat de onafhankelijkheid van het 
land — althans de ekonomische on
afhankelijkheid — problematisch 
maakte. 

In West-Europa is het een vorm 
van snobisme, te dwepen met het 
« socialisme » van landen zoals Alge
rië. Niet zo lang geleden zegde ons 
een man, die kort nadien betrokken 
was bij het avontuur der Vlaamse 
Demokraten : «Kijk toch naar de 
tekenen van deze tijd ! Alle nieuwe 
onafhankelijke staten — zoals Alge
rië — bekennen zich tot het socia
lisme ». 

De revolutie van Boumedienne zal 
wellicht ook hém geleerd hebben dat 
men beneden de Middellandse Zee 
woorden zoals « socialisme » met een 
héél grote korrel zout moet nemen ! 

T. van Overstraeten 
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UIT OE 

ARCHIEVEN DER 

V L A A M S E BEWEGING 

Voor de kennis van Verschaeve's politiek inzicht, voor het trekken van de lijn in 
zijn politiek en nationaal denken, zijn enkele werken vooral belangrijk als weg
wijzer, ook al zijn de andere geschriften welke betrekking hebben op de Vlaamse 
beweging uiteraard doortrokken van zijn nationaal-politieke opvattingen en keren 
de hoofdmotieven telkens weer terug, ook in de minder politiek of nationaal-ge
tinte opstellen. De werken die wij als het ware als wegwijzers zouden willen 
aanduiden zijn in de eerste plaats de reeds vermelde brochure « 1830-1908 » en 
de « Catechismus der Vlaamse beweging ». Hierin wordt nog een loyauteitsv er kla
ring tegenover de staat afgelegd, hoewel de federale gedachte, de zelfbestuur-idee, 
reeds in «1830-1908» aanwezig, duidelijk in de «Catechismus» wordt onderstreept. 

klonk, luid en duidelijk, het nationa
lisme verdedigend. 

« Vlaanderens beroep » wordt een 
der prachtigste belijdenissen van zijn 
onwrikbaar nationalistisch geloof en 
tevens een der sterkste verantwoor
dingen van het nationalisme. Hij zegt 
er o.m. in : «Wat samenhoort, dat 
moet zich verzamen ». < God bepaalt, 
welk volk wij zijn en wij hebben en
kel te willen behoren tot het volk dat 

Liefde is een der pijlers van zijn 
verhouding tot volk en natie, van zijn 
nationalisme. Het woord keert tel-» 
kens weer, in al zijn geschriften, Ar-
tevelde's droom wordt gedragen door 
liefde : 
« O dit land, dat ik 'zozeer beminde, 
« schoon en groot en machtig 

[zal het zijn, voor altijd... *i 
Zonder deze grote, levensbeheer-

sende liefde is er geen droom moge-^ 

Een tweede fase zien wij haar 
neerslag krijgen in de opstellen 
« Vlaanderens beroep », « Gezag en 
Leven » en « Aan Vlaanderens Jeugd ». 

Verschaeve had gehoopt op Vlaan
derens uur op het historisch moment 
dat in de geschiedenis der volkeren 
voorkomt en dat zij moeten grijpen, 
willen zij niet ondergaan in deze ge
schiedenis Dit uur sloeg op het einde 
van de oorlog. Verschaeve had er 
jarenlang van gedroomd, hij had met 
klem aangeraden : «Vorm een 
Vlaams leger in het Belgisch leger, 
gij zult de macht en het gezag heb

ben, men zal naar u luisteren... >. 
Door de lafheid der Belgische leiders 
ging dit moment voorbij zonder be
nut te worden. «Eer onze geest het 
ogenblik dat het onze is erkende, is 
het ons ontsnapt... ». Ontgoocheling 
en verbittering volgden, ook om de 
vervolging der aktivisten. Het natio
nalisme baande zich echter langzaam 
een weg naar het volk toe. De be
dreigde staatskatolieke partij betrok 
het episkopaat in de politieke strijd 
en de bisschoppen veroordeelden het 
nationalisme. In dit konflikt kon Ver
schaeve niet zwijgen. Zijn stem weer

wij zijn». «Het hoofd kan men in
ternationaliseren, nooit het hart. . .». 
«Eerst het „jus uniuscujusque gen-
tis" — het recht van het volk — en 
daarna het jus gentium, het volke
renrecht... ». 

Ook in het konflikt tussen de ka-
tolieke Vlaamse studentenbonden en 
de pasopgerichte K.S.A. kiest hij de 
zijde der vervolgde studenten. « Aan 
Vlaanderens jeugd» verschijnt in 
« Jong Dietschland » in 1928, evenals 
« Gezag en Leven » : scherp klaagt hij 
het misbruik van de godsdienst aan. 

Een-synthese als het ware van zijn 
opvattingen krijgen wij dan in de 
prachtige stukken over Rodenbach : 
in de rede tot de Dietse studenten in 
1941, in de korte boodschap tot de 
Dietsche Blauwvoetvendels en de 
Dietse Meisjesscharen en tenslotte in 
«Vaarwel Rodenbach» dat hij in 
ballingschap schreef. 

Anderzijds krijgt zijn houding t i j 
dens de oorlog een verantwoording, 
een morele fundering en een groots 
perspektief in « Vlaanderens uur », in 
zijn rede op de Nederlandse kuituur-
dagen te Mechelen, in zijn nieuw
jaarsgroet aan Vlaanderen 1943 en 
tenslotte in zijn «Kommentaar» op 
de stellingen van Dr. Hensse. Hoewel 
dit kommentaar meer van religieuse 
en wijsgerige aard is, verklaart het 
toch zijn houding t.o.v. het nat io-
naalsocialisme. 

In al deze werken — vanaf « 1830-
1908 » tot « Vaarwel, Rodenbach » — 
ontmoeten wij enkele motieven, en
kele kernideeèn die als basis dienen 
voor zijn argumentatie, als pijlers 
waarop hij zijn nationaal-politieke 
opvattingen opbouwt en die heel het 
gebouw schragen. 

Reeds in de brochure « 1830-1908 » 
komen zij naar voren. Hij zegt er 
c m . in : «Mijn logica is de logica 
van mijn Vlaming-zijn, van mijn ge
liefde. Het rech't van Vlaanderen Is 
het recht der liefde... >, 

lijk, geen zelfvervulling. Zij is tevens, 
volgens Verschaeve, « de beste gida 
« De liefde alleen maakt helden 
naar de waarheid...» En hij dicht i 
« in leven en in dood 
« in U al, heengesnelden 
« door liefde, en neergevelden 
« voelt Vlaanderen zich groot... ». 

Is liefde drijfveer en krë,cht, dan 
is natuur de rechtbasis van het na-i 
tionalisme. Telkens weer legt Ver-< 
schaeve in zijn verantwoording van 
het nationalisme de naflruk erop. 
« Natuur is Gods werk en haar rechfl 
het Zijne...» 

Hierin ligt vooreerst een verant
woording voor het nationalistische 
beginsel van de primauteit van het 
volk boven de staat. Maar er is daar 
enboven eveneens voor Verschaeve 
aanwijzing in besloten voor de ver-< 
houding tot het gezag. Er is geen ge
zag mogelijk tegen de natuur, tegen 
het scheppingswerk. Konkreet be te
kent dit : Vlaanderen gaat vóór Bel
gië Schendt België Vlaanderens 
recht, dan verbeurt het elke aan 
spraak op gezag. 

Voeg bij deze twee begrippen — 
liefde en natuur — een derde — d^ 
droom — en wij keren weer tot de 
basis van zijn wijsgerig denken. 
Hiermede is ook de eenheid van Ver* 
schaeve's visie — wijsgerig en poli^ 
tiek — aangetoond. 

Droom is voor hem : het worden 
wat wij zijn, het voltooien van ons
zelf. 

« Dromen zijn de oprukkende scha
ren uit ons diepste wezen > zegt hi j 
in zijn beroemde rede over Roden-
bachs droom. 

Wanneer Max Lamberty in zijn 
« Philosophie der Vlaamse beweging »] 
zegt dat Rodenbach en Verschaeve 
meer invloed hebben uitgeoefend 
door hun persoonlijkheid dan door 
hun ideeën, dan moet hij er echter 
onmiddellijk aan toevoegen, dat zij 
door de idee waarvan zij drager wa-
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ren, tot persoonlijkheid konden 
groeien. Kijkt men naar iemand op, 
dan luistert men ook naar hem. Dan 
neemt men woord en idee van hem 
in zich op. Vooral wanneer, gelijk bij 
Verschaeve, woord en idee inslaan op 
cruciale momenten, op ogenblikken 
dat men op een leidende stem, op een 
bevrijdend woord wacht. Anderen 
hebben wetenschappelijker en klaar
der formuleringen gevonden, juister 
terminologie. Of zij hebben de con
clusies die hij vanuit een intuïtief 
denken apodictisch formuleerde, met 
de stevige stutten van hun premissen 
onderbouwd. Maar hij deed dat, wat 
hij eens van Rodenbach zei : hij ver
bond de vele stilstaande vijvers tot 
één grote stroming. 

Vaak stichtte zijn terminologie wel 
eens verwarring, meende men inkon-
sekwenties en tegenstrijdighedn te 
moeten vaststellen in houding en 
woord : wanneer hij van Vlaanderen 
sprak en Dietsland bedoelde, wanneer 
hij de Anschluss-politiek scheen goed 
te keuren en daarnaast een Dietse 
geloofsbelijdenis alfegde... Er was 
echter geen inkonsekwentie in dit 
alles : geen inkonsekwentie in het 
feit dat de nationalist Verschaeve 
droomde van een Europese solidari
teit, dat de diepgelovige priester Ver
schaeve droomde van een kerstening 
van het nationaalsocialisme. 

De Verschaeve van 1914 was die van 
1945. De man die bij paus en koning 
en kardinaal het recht van zijn volk 
verdedigde, was dezelfde die bij 
Hitler en Himmler voor de toekomst 
.van zijn volk pleitte. 

Met Nieuwjaar 1944 verscheen in 
'« Balming » en nadien In het week
blad van het V.NV. een artikel, dat 
niet ondertekend was doch waarvan 
iedereen wist dat het van Verschaeve 
kwam. Het was een stellingname in de 
strijd waarin Europa gewikkeld was : 
een verwijt aan de Angelsaksers. die 
Europa de dolksteek in de rug gaven, 
een donker aanvoelen der bedreiging 
uit het Oosten, een oproep tot ver
weer tegen deze aanrukkende storm
vloed, een oproep ook tot eenheid al
ler Europese volkeren en een honend 
afwijzen van de beschuldiging van 
verraad : « Laat alle ezels, wezels en 
kwezels van België verrader schreeu
wen tot de strijders van dit uur : 
geen 'eretitel is zo vererend als die 
naam die de laffe ontrouwen m ie

der uur der geschiedenis naar de 
trouwsten der trouwen hebben ge
gooid... ». 

Toen ik hem over zijn oproep tot 
Germaanse eenheid : « German je is 
ons heil en onze horizont...» o.m. 
schreef : «Laat German je ons heil 
zijn en onze horizont : maar is er een 
ander heil dan dat wat uit onszelf 
groeit en is er een andere horizont 
dan die, welke koepelt over onze 
droom : Nederland ? » antwoordde 
hij : « Mijn hart klopt gelijk het uwe. 
Wij moeten deze nieuwe tijd met een 
nieuw gevoel ingaan, ons eigen bloed 
vernieuwen. Misschien leg ik daar 
^eer dan gij de nadruk op... Maar 
voor de rest ben ik het met U volko
men eens ». 

Op de vraag welke plaats Verschae
ve in onze letterkunde inneemt en 
wat de literaire waarde is van zijn 
werk, werd op de meest diverse wijze 
geantwoord. Dit ligt niet zozeer aan 
de moeilijkheid om hem te situeren 
en om een literair oordeel over zijn 
werk te geven, al is dat niet altijd 
gemakkelijk. De grond van de zaak 
is, dat de konsekwente Vlaming Ver
schaeve voor veel kritici een besten
dig verwijt is aan hun — vaak zeer 
lonende — inkonsekwentie op Vlaams 
gebied. Daarom moest hij vernederd 
worden op een terrein waar zij zich 
specialist wanen. Met Rodenbach 
was men nog wel klaar gekomen : 
dank zij een handige inleiding van 
prof Baur was die al gepromoveerd 
tot een brave flamingant a la Van 
Cauwelaert. Met Verschaeve ging dat 
niet; dat was nog zo dichtbij en er 

Een pentekening van Joe English voorstellende het simbolische kruis van heldenhulde 
in de IJzervIakte oprijzend midden de dnizende Vlaamse IJzerkruisjes... 

revolutionair geschrijf, voor dit voor
beeld van Vlaams-nationale konse-
kwentie... 

Over de houding der linksen tegen
over Verschaeve zullen wij maar 
zwijgen. Hét feit alleen al dat hij een 
priesterkleed droeg en dat * hij 
Vlaams-nationalist was, maakt het 
Immers absoluut onmogelijk dat hij 
ook maar iets van blijvende literaire 
waarde kan, geschreven hebben... 
Evenmin als endere « rechtsen », zo
als Gezelle en Streuvels, Timmer
mans, De Pillecijn en Claes trouwens 
(maar dat durft men nu nog niet — 
of niet meer — zeggen !). 

dat van Gezelle. Niet dialecistch doch 
algemeen kreeg het bij hem daaren
boven een andere taak. Bloeide Ge-
zelle's lyriek open in de verrassende 
schoonheid der natuur die hij voor 
ons ontdekte, in het reine beeld en. 
in de klankrijke volheid van hetJ 
woord, daar zocht Verschaeve niet in 
de verrassende schoonheid van beeld 
of klank, maar in een even verrassen
de, doch moeilijker bereikbare en ver-
woordbare schoonheid der gedachte 
het lyrische effekt te bereiken. Niet» 
omdat het ene gemakkelijker toegan
kelijk is dan het andere, is het te 
verkiezen. Ook voor de dichter Is de 

DE LITERATOR VERSCHAEVE 
waren nog altijd die vervelende ge

schriften... Het beste was daarom, 
hem een plaatsje te geven in de ka-
tegorie der weliswaar interessante, 
maar van alle grootheid gespeende 
literaten. Zo kon men zijn groots 
werk,«van nationale bewustmaking 
herleiden tot wat geschrijf van een 
derderangsliterator Zo kon men de 
jeiigd behoeden voor dit verderfelijk 
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. . . En vervolgens de uitwerkinfir Bil het tot «tand komen van de TTzertoren speelde 
Verschaeve een grote rol. Op het puin van de oude toien prijkie ook nadien zijn 
gekende vers. 

• In een opstel in «Forum » enkele 
jaren voor de oorlog schreef Wal
schap « Het is niet nodig een dichter 
als Verschaeve te kleineren... > Maar 
intussen heeft men niets anders ge
daan, bewust en opzettelijk of onbe
wust en uit meehuilerij met de wol
ven in 't bos. 

Iedereen zal begrijpen dat het on
mogelijk is in enkele regels, zelfs in 
enkele bladzijden een zo verscheiden 
en uitgebreid oeuvre te ontleden. 

Wij laten het aan de naar hoofd
letters, komma's en punten zoekende 
filologen over Verschaeve's werk uit
een te rafelen, te toetsen aan alle re
gels van de nu geldende estetica. 
Maar hoe ernstig dit onderzoek werd 
opgevat blijkt uit het feit dat er 
vanwege onze officiële kritiek weinig 
méér gebeurd is dan een klakkeloos 
elkaar napraten, een herhalen van 
steeds dezelfde < objektieve » kriti
sche beweringen, die meestal door 
geen regel tekst gestaafd zijn. 

Er werden echter wél door buiten 
de officiële kritiek staande auteurs 
ernstige pogingen tot duiding en ont
leding van Verschaeve's werk onder
nomen : door Dirk Vansiha vooral, 
maar ook door dr. R. Van den Bus-
sche met z'n doctoraatsthesis, door H. 
De Blieck over « Judas », door Marcel 
Verheecke over «Jacob van Artevel-
de» 

Het lyrisch oeuvre van Verschaeve 
omdat een vijfXonderdtal bladzijden: 
benevens zijn « Zeesymphonieën » en 
« Nocturnen » nog een groot aantal 
verspreide gedicfhten, liederteksten 
enz... en brokstukken van groots 
jeugdwerk. 

Zijn belangrijkste lyrisch werk 
werd geschreven rond de jaren 1907 
tot 1910, dus op een ogenblik dat het 
impressioriisme, het symbolisme en 
de kunst-om-de kunst reeds hun 
bloei hadden gekend en dat het ex
pressionisme geboren werd. Verschae
ve liet zich door geen enkele stroming 
beïnvloeden. Men kan hem naar de 
vorm, zoals sommigen doen, een laat 
romanticus noemen, maar ook dat is 
slechts ten dele waar. Wel sloot hij 
met zijn lyrisch oeuvre bij Gezelle en 
Rodenbach aan, maar het taaiinstru
ment waarover hij beschikte — of 
wilde beschikken — verschilde van 

weg naar de laatste schoonheid moei
lijker te banen. Dat Verschaeve in een 
van de tijdstromingen losstaande 
vorm dit beproefd heeft en in menig 
vers er ook in geslaagd is, tekent hem 
reeds tot een begaafd lyricus Moest 
hij met zijn werk nü naar voren 
treden, dan zouden wij het evenmin 
kunnen voorbijgaan al ware het 
maar om de enkele gedichten die tot 
de hoogtepunten behoren in dit ?en-
re in de hele Nederlandse lyriek. 

Als auteur van een zestal toneel
stukken staat hij vooraan in de rij 
onzer toneelauteurs. Geen enkel 
ernstig overzicht onzer toneellitera
tuur kan er te buiten. Verschaeve een 
vooraanstaande plaats te verschaffen 
in ons teaterpatrimonium. Er is een 
heleboel onzin verkocht geworden over 
de onspeelbaarheid van zijn « lees-
stukken » - dier dan toch herhaalde
lijk en met groot sukses werden op
gevoerd Dat zij lyrische stukken be
vatten van vaak zeer hoog gehalte, 
wordt toegegeven door Suzanne Lilar, 
zelf vooraanstaand toneelschrijfster 
en vrouw van de Antwerpse P.V.V -er 
Lilar. 

« Maria Magdalena » zegt zij, De vat 
bizondere schoonheid — en dit werk 
zowel als « Judas » rekt ver boven de 
romantiek uit en behoort reeds tot 
het nieuw toneel. In « Zestig jaar to
neelliteratuur in België » van dezelf
de schrijfster wordt o.m. gezegd : 
« Judas is een zeer menselijk stuk dat 
het drama van de twijfel ten tonele 
brengt. Maria Magdalena is een spe
cifiek mystisch drama, waarin de 
schrijver in sommige delen het oeil 
van de hoog visionnaire poëzie be
reikt door middel van een symbolis
me, verwant aan dat van Claudel. 
Niet zonder reden zijn sommige van 
de ontboezemingen van dit stuk ver
geleken met het lyrieke msyticisme 
van de Vlaamse dichteres Hade-
wych... ». 

Over zijn «Uren bewondering» 
kunnen wij vooreerst twee uitspraken 
aanstippen. De eerste is van de 
schrijver zelf die zegt dat de regels 
van studie en essay anders zijn, maar 
dat de « Stilforschung » ook met deze 
vorm, met de bewondering, zal moe
ten rekening houden 

(vervolg op blz. 11) 
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De jongste verkiezingen hebben het 
taal- en volksvraagstuk duidelijker dan 
vjoorheen naar voor gebracht. C.V.P. en 
B.S.P. verliezen in Vlaanderen samen on
geveer 12 %, in Wallonië 17 % en te 
Brussel 22 % aan de oppositiepartijen, 
die op de P.V.V. in Vlaanderen na, in 
hun verkiezingskampanje het taal- of 
volkeren vraagstuk als een hoofdmotief 
gesteld hebben. 

door de even zielige als tragische ver
deeldheid. Zoniet zou de uilslag van de 
Volksunie de bijval van het F.DJ". ge
counterd hebben. Ondanks de verdeeld
heid te Brussel is de uitslag er echter 
nog zeer goed geweest. Wat bewijst dat 
de Vlaamse strijdbaarheid niet minder 
gestegen is dan elders in Vlaanderen. Wij 
zouden eerder zeggen : integendeel. 

Een kapitale zaak mogen we de eerst-

we niet veel meer oTer deze verkiezings
beloften. " 

Misschien echter dat de grote nieuwe 
flamingantische aanwinst - ware ze blij
vend, we zouden ons verheugen - Jos 
van Ej'nde die Vlaamse C.V.P.-belofte 
voor rekening'^van de Vlaamse B.S.P. zal 
overnemen ? 

Als we de verliescijfers van de twee 
regeringspartijen bekijken zien we dat 

KklN\ AAN, WAARDE LANDGENOTEN 
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Alleszins heeft de Volksunie de ver
kiezingsstrijd in Vlaanderen gevoerd 
tegen de grendelgrondwet. Op basis 
daarvan was zij de grote overwinnaar 
in Vlaanderen met een aanwinst van 
155.000 stemmen in de lö Vlaamse arron
dissementen, tegenover 12G.O0O winst-
stemraen voor de P.V.V. en 18.000 voor 
de K.P. Algemeen is men van oordeel -
en het is ook onze zienswijze - dat onze 
aanwinst haast uitsluitend stoelt op het 
Vlaams motiet. De niet-Vlaamsgezinde 
mistevredene heeft P.V.V. gestemd omdat 
hij de Volksunie nog een te kleine partij 
vond om voor te kiezen. Dat kiezerspu
bliek zal slechts bii een volgende ver
kiezing de Volksunie als een alternatief 
zien voor de grotere regeringspartijen. 
Onze aanwinst is düs ruw samengevat 
een weerspiegeling van de grotere weer
baarheid van de Vlaamse Beweging. Al
leen voor het arrondissement Brussel 
heeft de geradikaliseerde flaminganten-
massa zich gedeeltelijk laten afschrikken 

door 

SENATOR 

WIM JORISSEN 

volgende weken niet vergeten en wel de 
propaganda van de Vlaamse C.V.P. Toen 
zij voelde dat de haring van de grendel-
grondwet ter handhaving van de Vlaamse 
« verworvenheden » niet braadde heeft 
ze het propagandaroer omgegooid, heeft 
ze teruggegrepen naar de begraven be
sluiten van hun kongres te Oostende en 
heeft ze overal betoogd dat de grendel
grondwet pas zou doorgevoerd worden 
nadat de Vlaamse achterstelling zou on
gedaan gemaakt en voor alle Vlaamse 
grieven een oplossing zou gevonden 
ziJB. 

Enkele tienduizenden Vlaamsgezinden 
hebben daar nog geloof aan gehecht en 
haar nog eens hun vertrouwen geschon
ken. Die flaminganten moeten nu maar 
eens scherp toekijken voor wie die chris
telijke Vlaamse beloften wat waard zijn. 

V̂ '̂ ij vrezen sterk - op zijn zachtst uit
gedrukt - dat deze brave Vlaamse scha
pen weer eens bij de traditionele bok 
zullen gezet worden. In elk geval horen 

ze in Wallonië (17 %) en te Brussel 
(22 %,) groter zijn dan in Vlaanderen 
(12 %). Dat is het bekende Waals en 
Brussels strovuur, dat herinnert aan de 
rexistische golf van 1936. Walen en Brus
selaars reageren ontzettend vlug wan
neer ze ook maar menen dat aan hun 
traditionele voorrechten geraakt wordt. 
De franstaligen reageren vlugger dan de 
Vlamingen maar ze zijn niet zo vast
houdend. " 

Wij moeten echter rekening houden 
met de Belgische erfzonde. Sinds 1830 is 
men immers steeds gevoeliger te Brussel 
voor- Luikse en Brusselse stro vuurtjes 
dan voor de Vlaamse verontrechting. Het 
moet ons dus duidelijk zijn dat we onze 
franstaligen heel goed in het oog houden. 
De kerels praten opnieuw over de Voer-
streek en over Vlaamse randgemeenten, 
alsof het alles van hen was en niet van 
ons ! Wij weten wel dat vele Vlaamse 
C.V.P.- en B.S.P.-kiezers verdere toege
vingen voor onmogelijk houden, maar 

we verwittigen ze toch goed uit de ogen 
te kijken want de politici waarvoor zij 
gekozen hebben gaven stelselmatig blijk 
van een grote lenigheid van ruggegraat. 
Alle « nationale oplossingen » en « na
tionale verzoeningen » en andere natio
nale diefstallen op onze kosten, zijn er 
gekomen door hun lamlendigheid, wat 
Pol de Mont ooit de woorden in de pen 
gaf van « lammenadig volk van laffe 
stommeriken ». 

Voor ons Volksunie is er maar een les 
te trekken uit de verkiezingen ; Herto-
ginnedal en de grendelgrondwet werden 
in Vlaanderen door het kiezerskorps 
veroordeeld. 

Wij praten niet over de Voer, maar 
we zullen praten over de Limburgstalige 
bevolking in de Platdietse streek die van 
het taalracisme van de franstaligen dient 
bevrijd. 

Wij praten niet over verdere randge
meenten die dienen verf ranst, maar 
eisen de terugkeer naar het eentalig 
Nederlands statuut van de zes randge
meenten van Hertoginnedal, zoals we 
ook de terugkeer naar Vlaanderen eisen 
van Edingen, Marke en tal van Vlaamse 
gebieden langsheen de taalgrens. 

Wij praten niet over Brussel hoofdstad 
van Europa, maar we eisen dat er paal 
er perk gesteld wordt aan het schandaal 
van het franstalig taal- en kultuurracis-
me te Brussel. Ofwel worden te Brussel 
de taalwetten - wetten van het Belgisch 
volk ! - nu eindelijk eens toegepast of 
Vlaanderen bedankt voor hoofdstad -
Brussel. 

Wij eisen het einde van de averechtse 
zetelaanpassing in het artondissement 
Brussel waar zelfs de Vlaamse kiezers 
van Halfe-Vilvoorde gebruikt worden 
door de drie grote partijen om fransta
ligen naar het parlement te sturen. [De 
CV.P. slaagde er in 2 Vlamingen op 8 
volksvertegenwoordigers te laten kiezen, 
daar waar haar stemmen voor 75 % van 
V^lamingen komen ! ] . 

De Vlaamse jongeren, die van geen ver
kapt koloniaal statuut meer willen weten 
en zeker van geen kultuurracisme dat 
dit van de nazis in de schaduw stelt, 
v^illen een normaal land. 

Wil dit land blijven voortbestaan dan 
zullen hier normale toestanden moeten 
komen. 

Dat men dit vooral niet wil vergeten. 
De Vlaamse jongeren zijn realist ge

noeg om te weten dat ze toch altijd naast 
Walen en franstaligen zullen wonen. Dit 
is geografisch gekonditioneerd. En ze 
leven liever in vrede met hun buren dan 
in ruzie. Maar die buren moeten niet 
krankzinnig worden. Zo niet wordt alle 
samenleven onhoudbaar. 

En een niet gering percent Brusselaars 
geven de indruk dat ze volstrekt niet 
meer toerekenbaar zijn. 

Wie zei ook weer dat het alleen de 
Luikenaars waren ? 

Wim Jorissen. 

HET VLAAMSE LAND ONTBREKE NIET BIJ DE FINANCIERING VAN DE E-3' 
De samenwerkende venootschap < Intercommunale rereniging voor de 
Autoweg E-3 » werd gesticht op 9 februari 1963, tussen de provincies Ant
werpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen en de steden Antwerpen, Gent, 
Kortrijk, Turnhout en Sint Niklaas, met een kapitaal van 1 miljard 600 
miljoen De provincies en gettieenten voormeld waarborgen de goede af
loop. 

De tweede Scheldetunnel behoort tot de opgave De lasten der lening wor
den terugbetaald door de Staat 

De E-3 Is een mternationale weg waarvan de ekonomische betekenis op 

INTEKENINGSI^OTA: 

Ondergetekende 

wonende 

stort heden frs op p.c.r. 142 Dienst der Bankchecks 

Bank Lauwers, Mechelen — Op strook : Intekening E-3 — 

schijven van 

lange termijn zeer groot Is en de onmiddellijke gevolgen op de tewerkstel
ling aanzienlijk. 

DE BANK LAUWERS & FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ ACREDIFINA. 

Bank der Economische Gewesten, Leopoldstraat 1 te Mechelen 

verleent haar medewerking aan het plaatsen der eerste Openbare Lening 
der Intercommunale E-3. Van heden af mogen de Inschrijvingen op p.c.r. 
142 — Dienst der BANKCHECKS — Bank Lauwers Mechelen (op de strook 
vermelden : Intekening E-3) gestort. 

VOORSCHRIFTEN VAN INTEKENING 
Lening groot frs 2.500.000.000.- irenot 16..6.1965 

DUUR : 16 j a a r — I n t r e s t 6,40 % de eers te 8 j a a r ; 
6.60 % de volgende 8 j a a r 

S tukken van 5.000. 10.000 25000 100.000 frs. 

U I T G I F T E P R I J S : 990 0/00 zegge 4 950 frs. 
9.900 frs. 

24.750 frs. 
99000 frs. 

Te rugbe ta l ing n a 8 j a a r a a n par i 
n a 16 j a a r a a n 103 % 

De obligat ies zullen GEKWOTEERD worden op de Beurzen . 
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ANTON VAN DE VELDE 

De te Antwerpen geboren Anton Van de Velde wordt op 8 juli 10 jaar. Hij legt 

nog een grote aktiviteit aan de dag en zit vol dinamisme. 

Als literator, bij wie de fantasie een grote rol speelt, is hij toch met de kwalitei

ten van dramaturg, dichter, romancier en schrijver van kinderspelen en -sproken 

een auteur die de mensen van vlees en bloed aanspreekt; hij bekleedt in de Ne

derlandse literatuur een eigen en karakteristieke plaats. In een reeks van 36 

bloemlezingen uit het beste der Noord- en Zuid-Nederlandse letterkunde werd 

aan hem een dubbel nummer gewijd, wat in deze reeks alleen Vondel te beurt 

viel. Indien A. Van de Velde zich ooit in het kielzog van een grote politieke partij 

had begeven, zou hij het qua positie wellicht verder gebracht hebben en in be

paalde linkse of rechtse cenakels zou men hem op een voetstuk hebben gezet. 

Als auteur en regisseur speelde hij 
een kapitale rol in de hernieuwing van 
het toneelleven in Vlaanderen, waar
door dit in zijn kulturele gestalte een 
internationale faam verwierf. 

Hij, die als vrijwilliger de oorlog 
meemaakte en er door getekend werd, 
zodanig dat hij soms een El Greco-fi-
guur leek, was aanvankelijk niet prak
tisch betrokken bij het Fronttoneel van 
dr. O. De Gruyter, want toen hij wel 
wilde aansluiten, brak het laatste of
fensief los. 

« In 1923 werd Van de Velde ge
broodroofd om zijn vlaamsgezindheid. 
En 't waren niet eens vrijzinnigen die 
hem dat lapten! » (A. Van de Velde, 
uitg. Pro Arte 19.44, blz. 97). 

Na een /iekte verliet hij de zaken
wereld en studeerde literatuur- en to
neelgeschiedenis, voordracht en deko-
ratieve kunst. Toen werd hij redaktie-
sekretaris van «Toneelgids» onder 
leiding van de kordate en kranige oud-
strijder en aalmoezenier Z.H. Jan Ber-
naerts. 

Met « De Zonderlinge Gast », boos
aardig dramatisch spel in fantastische 
kleur dat in 1921 door de stad Antwer
pen werd b«kroond en dat in-1924 te 
Amsterdam door ^ Het Schouwtoneel » 
(Jan Musch) werd gekreëerd, staat 
Van de Velde ten minste op dezelfde 
hoogte als H. Teirlinck voor de ver
nieuwing van het toneel. Hij voerde 
deze vernieuwing door met zeer povere 
middelen, daar waar de « klans van 
Brussel » konden rekenen op officiële 
steun. 

Als regisseur van liefhebbers — en 
beroepstoneel en in onderwijsgestich-
ten werd hij in deze hernieuwing niet 
zozeer geïnspireerd door vreemde 
(meestal Russische) invloeden, maar 
werd hij gedragen door zijn Dietse 
persoonlijkheid en gediend door het 
expressionisme dat in Vlaanderen zo 
sterk en glorieus was dat het een Eu
ropese faam verwierf. Van de Velde 
realiseerde opnieuw de beeldende 
funktie van het toneel; hij dreef die 
soms op tot het spektakulaire, maar 
steeds met een reële inhoud en een 
boodschap. 

Hiervoor komt allereerst zijn «Tijl» 
in aanmerking; het werd in de Franse, 
Duitse en Nederlandse pers begroet 
als een modern stuk in moderne taal, 
dat het verlangen van een volk uit
beeldt en een geweldige verfrissing 
bracht te midden van de beschaafde-
duffe sleur van het toneel. (« Opgang », 
1926). 

Vlaanderens' glorie en erfgoed be
zielden hem. Hij draagt dat uit in es
says als «Antwerpen, de stoute » en 
«Pelgrimage door Antwerpen». Hij 

konkretiseert dat in Dietse figuren, nu 
eens in een toneelspel als « Ste Lutgar-
dis » dan weer in historische roman-
schetsen zoals « Willem van Saeftinge » 
en « Nele van Ingedal ». 

Zijn kunst-dienstbaarheid voor zijn 
volk blijkt uit zijn openlucht-regies 
van het H. Bloedspel en het A.N.Z. 
(1939) te Brugge, het Lam Godsspel te 
Gent, zijn montering op de Grote 
Markt van Antwerpen van de opera 
«Quinten Matsijs» (E. Wambach), 
zonder te vergeten de dinamische en 
geestdrift-wekkende opvoeringen van 
« Gudrun » van Rodenbach. Uh « H e r 
Eeuwig Masker», een algemene to
neelgeschiedenis in zakformaat die bij 
haar verschijning onmiddelijk als 
klasseboek werd voorgeschreven door 
de Amsterdamse toneelschool, büjkt 
dat Van de Velde de dramaturgen Ro
denbach en Verschaeve beschouwt als 
hoofdschakels tussen de toneelproduk-

tie van de 19e eeuw en de moderne 
toneelproduktie. 

Wij hebben op ons geweten niet en
kel een zonde van gemis aan uitba-
tingsgeest als wij het oordeel van de 
franstalige pers in dit land uit de 
zomermaanden van 1938 vernemen : 
wat Van de Velde met zijn openlucht
regie (vooral van het H. Bloedspel te 
Brugge) bereikte, is beter dan de pas
siespelen op het « parvis Notre Dame 
de Paris » en kan gemakkelijk verge
leken worden met de Festspiele van 
Salsburg. 

«Tijl», dat de tragedie van het 
Vlaamse volk en zijn strijd simbolisch 
uitbeeldt en tevens de dekadentie van 
het bourgeoistoneel bevecht, eindigde 
op een pessimistische noot. Men 
heeft de auteur dat doen opmerken, 
maar het beantwoordt aan de werke
lijkheid en de feitelijkheid. 

Van deze toestand vinden wij ook 
een neerslag in het romanwerk van 
Van de Velde. Toch getuigen deze ro
mans' van een onverbeterlijk optimis
me : het hart blijft vechten en we gaan 
steeds op zoek naar het geluk. Het 
diep-menselijke, geïnkarneerd in men
sen uit ons volk, maakt de auteur Van 
de Velde met zijn sprankelende en 
kleurrijke taal tot een zeer represen
tatieve figuur in de nederlandse lette
ren. Zijn laatst verschenen romans 
« God en de ^ wormen » en « Met Per-
rrrissie» werden, evenals zijn andere 
romans en kinderverhalen bijna alle
maal vertaald in het Duits, soms in het 
Frans. Een enkele keef in het Fins en 
het Kroatisch. 

Sinds 1951 werkt A. Van de Velda 
aktief in de Kon. Vlaamse Opera te-
Antwerpen. Hij monteerde er een zesf 
tigtal klassieke en moderne opera's, 
steeds met eigen dekor- en kostuun» 
ontwerpen en in volledige regie. Een 
minister vroeg hem eens : « Comment 
se iait-il que vous ne soyez pas nommé 
depuis des années » ? 

Hieronder volgt het antwoord. 

Voor de oorlog was hij jaren leraar 
in de toneelkursus, klassieke afdeling, 
van het Kon. VI. Konservatorium te 
Antwerpen. 1941 werd hem door wijlen 
Jozef Muls, toentertijd direkteur-gene-
raal van het Ministerie van Onderwijs, 
een gelijkaardige taak aangeboden te 
Gent. Van de Velde weigerde, omdat 
onmiddellijk na de benoeming de be
zettende macht hem voorwaarden 
meende te stellen; hij deed de benoe
ming annuleren. 

Bij deze gelegenheid kan men eens 
ter sprake brengen hoe « V o l k » 
(maandblad voor Dietse Kunst en Kui
tuur) waarvan Van de Velde enkele 
jaren redaktiesekretaris was, onder de 
oorlog besloot liever niet meer te ver
schijnen, hoewel heel wat minder 
« volkse » tijdschriften verder bleven 
verschijnen om na de oorlog mee te 
huilen met de meute. 

Het gehalte van een mensenleven in 
de optiek van een kristelijk-humanis-
me is Van de Velde méér waard dan 
de literaire vormen, de mode-richtingen 
en 'de -ismen. Voor sommigen behoort 
Van de Velde niet tot de aktualiteit; 
men wil hem een ereplaats geven in de 
schakel van de traditie. Maar wij vat
ten de traditie op als het aktualiseren 
van het erfgoed, dat nog niet is opge
bruikt en in de struktuur van een her
boren volk en de moderne maatschap
pij nog altijd onvervangbaar is. 

Van uit zijn woonhuis « Ete Ark » te 
Schotenhof bij Antwerpen volgt Van 
de Velde met open oog en begrijpend 
hart wat er in dit land gebeurt. 

Vlaanderen en ook Nederland zijn 
schatplichtig aan de veelzijdige kunste
naar Anton Van de Velde. Het zou een 
nieuwe zonde van verzuim zijn indien 
dat niet volkomen tot uiting zou ge
bracht, wanneer hij om zijn 70ste ver
jaardag publiek wordt gehuldigd. 

P. Van Kempen. 

DE LITERATOR VERSCHAEVE 
(vervolg van blz. 9) 

Een tweede uitspraak is die van Jo
zef Muls die, hoewel op de retoriek 
van sommige teksten wijzend, Ver
schaeve bij een bespreking van zijn 
« Uren bewondermg » het sterkste in-
tellekt in Vlaanderen noemde. 

Nergens als in zijn « Rubensstudie » 
komt Verschaeve's kracht tot uiting 
om een tema boven kunsthistorie en 
literatuur uit te heffen, het te plaat
sen in een groots perspektiel en in de 
eigen tijd, met een nieuwe betekenis. 
Het oerbeeld wordt voorbeeld, de 
kracht van gisteren dient om aan te 
wijzen waar de kracht van heden 
sluimert. 

Ten'slotte moeten wij Verschaeve's 
religieus werk en dan vooral zijn 
« Jezus » vernoemen. Dit werk kan 
staan naast al wat er over de Jezus-
figuur geschreven werd en het over
treft zowel Papmi's « Storia di Chris-
to » als Mauriac's « Vie de Jésus •». 
Wanneer de bevoegde kritiek in « Je
zus » wel een literaire verbreding en 
verwijding zag van zijn vroeger re
ligieus werk, o.m. zijn «Passiever
haal », maar geen evenredige verdie
ping, dan moeten wij eraan toevoegen 
dat een auteur als Maurice Barrès 
reeds de wonderbare diepzinnigheid 

en volheid van Verschaeves .« Passie
verhaal » had geprezen. 

Vermelden wij tenslotte nog, dat 
Hans Teske in Verschaeve, zoals in 
Streuvels, Walschap en De Pillecijn, 
een der zeldzame Vlaamse auteurs zag 
die het provincialisme in onze litera
tuur overwonnen en door hun strikt-
persoonlijke uiting van religiositeit 
de weg vrijmaakten naar een groot
heid van eigen aanleg en eigen for
maat. 
Michel de Ghelderode, de Fransspre-
kende Vlaming, nu internationaal be
roemd toneelauteur, bood Verschaeve 
na lezing van « Judas », aan voor een 
Franse vertaling te zorgen : «Pour 
mol, j 'aurai connu la joie de vous 
servir et de faire aimer a autrui ce 
que j 'al trouvé de plus élevé et de 
plus pur dans Ie trésor spirituel de 
ma race... ». 

Wie zijn gestalte, zijn droom en 
zijn werk als een bestendig verwijt 
aanvoelt, zal dit blijven betwisten. 
Maar daartegenover staat wat Wil
lem Elschot. ter gelegenheid van een 
Verschaeve-hulde der Jong-Neder-
landse Gemeenschap in 1956 schreef 
en waarvan de tekst verscheen in 
«Dietsland-Europa» : « Met al de 
onstuimigheid waarvan een zeventig

jarige nog blijk kan geven sluit ik 
mij aan bij uw hulde aan Cyriel Ver
schaeve Ik begroet in hem de trou
we, de onverzettelijke Vlaming, die 
voor niemand, ook niet voor de mach-
tigsten, zijn nederige pastoorshoed 
heeft afgenomen Hij is Vlaming ge
boren en als Vlaming gestorven. In
dien wij allen zijn voorbeeld volgen 
dan is de Vlaamse zaak niet alleen 
gered, maar dan bestaat er geen 
Vlaamse zaak meer. Dan zetten wij 
op de gewezen Vlaamse zaak een 
zware voet waaronder al die onver
kwikkelijke laksheid tot stof wordt 
getrapt... ». 

Met Borms behoort Verschaeve tot 
deze zeldzame «patres patriae » die 
meer dan alle officiële gezag, meer 
dan gepurperde of gemijterde hoog-
waardigheden, op de weg van een 
volk in nood de wegwijzers zijn, in 
zijn nacht de bakens, in zijn gevecht 
de wapperende vaandels... 

Geen straten en pleinen dragen 
hun naam en geen standbeelden wer
den voor hen opgericht. Maar hun 
naam wordt genoemd in elk geslacht 
en verder gereikt als een parool. En 
hun beeld staat in ons hart, onuitwis
baar, onverwoestbaar. 

J.D. 
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PIECEL 

Patr iarch Harmel, groot-profeet van het 
unitarisme, is uit de vierjarige duisternis te
rug naar \oor getreden om te trachten het 
schip van tate, dat sinds 23 mei lelijk op 
de zwalp is, terug op te tuigen. Over l i jn 
stuurmanspogingen lossen de bladen aller
lei bedenkingen met als hoofdtoon « het 
xal de stem zijn van een die roept in de 
woestijn ». De drievuldigheidsregering waar
van hij droomt zal in de wereld van steeds 
talrijker ketterijen weinig kans maken. 

YOLKSGAZE§ 

<( ZeUmoordpiloot » noemt Jos Van Eynde 
Harmel in een artikel waaruit duidelijk 
blijkt dat Jos niet is opgezet met deze kon-
servatieve CVP-er. Als hij toch Josses zegen 
»ou krijgen zal het wellicht zijn omwille 
van de slotalinea waarin op het ogenblik 
alle sociale tegenstellingen kunnen verzoend 
worden bij de steunpilaren van het unitar 
risme. 

« Er wordt van hem gezegd dat hij , toen 
de regering Lefèvre-Spaak onvermijdelijk 
scheen te worden, nog pogingen heeft aan
gewend om een drieledig kabinet te doen 
aanvaarden. Misschien denkt hij dit nu op
nieuw? 

Wat er ook van weze, tussen 1961 en 1965 
behoorde de h. Harmel, eerst als gewoon 
I/Uïks volksvertegenwoordiger, nadien als lei
der van de Waalse CTVP-vleugel, tot degenen 
die een mat;gende rol speelden. Hi] Uiet 
zich niet op sleeptouw nemen door de con
servatieven en de reactionairen van het 
Luiks politiek katholicisme. Dit mag des te 
meer worden onderstreept omdat aard en 
vorming hem dicht bi.1 deze categorie moes
ten plaatsen. 

De eenheici van het land heeft hem, wiens 
naam indertijd werd gegeven aan het cen
t rum dat de Waals-Vlaamse verhoudingen 
grondig bestudeerde, steeds bekommerd. 
Trouwens tijdens de verkiezingscamjmgne 
van 1961 verklaarde hij : « Er is slechts 
één enkel unitair België en zolang wij leven 
zal er geen ander komen. » 

In dit Luikse konservatjcve blad geeft 
Harmel zelf nogmaals de hoofdreden waar
om hij heeft aanvaard : " grondwetsherzie
ning en waarborgen aan de Walen ». 

« Men moet zich op dit vlak geen enkele 
begoocheling maken ". ofwel zal het pro
bleem van de waarborgen aan de minderhe
den opgelost worden van bij de aanvang 
van het nieuwe parlementaire spel. ofwel 
zal de zending van de grondwetgevende ka
mers zeer in het gedrang komen. » 

•JcVlSiMi, 
Geeft de machten achter de schermen en 

he t « spel » dat zij spelen. 
De evenwichtspolitiek van Saksen-Coburg 

op de Belgische balans. 
« De naam van de opvolger van Theo-

door Lefèvre, de enige die op het slagveld 
van 23 mei achterbleef, ware al lang gekend, 
ware er niet het Hof en Sire Baudouin him-
Belf. De koning wil mordikus de liberalen 
In de r o e r i n g . Liefst, natuurlijk, in een 

drie-partijen formule, maar in elk geva] In 
een kombna t i e met de Oevepe. Die wens 
ligt volkomen in de lijn van de traditionele 
politiek van het Hof. De koning heeft steeds 
een zwak gehad voor de vijanden van de 
monarchie en de bedreigers, a l thans de 
franssprekende bedreigers, van het unitair 
Belgikske. Dat was vanzelfsprekend geen 
spontane maar wei berekende en geïnteres
seerde simpatle. Totnogtoe is de biezondere 
aandacht van de vorst altijd gegaan naa r de 
BSP, de parti j die het revolutionaire sta-
kingswapen hanteer t en in wier gelederen 
de republikeinse en dus anti-monarchistische 
gevoelens niet zijn uitgedoofd. « Geen vijan
den langs links en de BSP in de regering » 
bleek vele Jaren voor het Hof de ideale ge
dragslijn om de rust in het land, en ook de 
toekomst van de monarchie alsmede de cij
fers van de civiele lijst te verzekeren. 

Sedert 23 mei blijven de beweegredenen 
van de koning en zijn omgeving dezelfde. 
Alleen de verhoudingen zijn veranderd. De 
liberalen hebben met hun geforceerde anti-
Vlaamse veldtocht, Brussel, sietel van de re
gering, maar ook woonplaats van de koning, 

meer dan vroeger tot de weke plek van den 
Belgiek gemaakt. Brussel, da t geroepen iS 
Europese hoofdstad te worden m a a r nog 
moet bewijzen bekwaam te zijn een rol te 
spelen In een land met slechts twee nationa
liteiten. De bedreiging voor de eenheid van 
h e t land en voor de gemoedsrust van de ko
ning komt niet langer van de soclo's maa r 
wel van de litjeralen. Daarom wil Laken de 
liberalen in de r ^ e r m g afremmen en hen 
kompromltteren met de macht . » 

Standaard 
Niet alleen de grondwetsherziening maar 

ook de financiële toestand wordt steeds 
meer onontwarbaar. De Standaard t racht 
minister Dequae posthuum nog wat gelijk te 
geven « toen was het goed, maar nu is het 
slecht ». Na de rozengeur van de verkiezings
pamfletten, de distels van de politieke wer
kelijkheid. 

« Een zeer belangrijke faktor in de hui
dige besprekingen van de formateur vormt 
ook de financiële toestand. 

De jongste maanden is die toestand er 
niet op vooruit gegaan. 

De verkiezingsprogramma's van de grote 
part i jen werden opgemaakt op basis van 
cijfers en vooruitzichten, die thans achter
haald zijn door minder rooskleurige gege
vens. Het lijdt geen twijfel dat de regering 
van morgen — hoe zij er ook moge uitzien 
— zeer zuinig zal moeten besturen. 

Van een inlossing van de kiesbeloften 
(verhoging van de sociale uitkeringen en 
dergelijke) zal de eerste twee jaren niets 
terecht kunnen komen. 

Dit vooruitzicht lokt de liberalen zeker 
niet aan om in de regering te treden. Het 
stemt ook de twee andere partijen tot ern
stig nadenken. » 

De Weekbode 
Evenmin als in het citaat uit de Stan

daard klopte de werkelijkheid elders met de 
voorstelling van de verkiezingsaffichen, als 
we tenminste dit Westvlaamse weekblad 
mogen geloven. 

LEEUWENVLAGGEN ! 
Sterk verminderde prijzen der leeuwenvlaggen. 

Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen een leeuv/envlaq aan te kopen. 

De standaard-leeuwenvlag is geen handelsobjekt, maar een propagandaobjekt. 

1. bedrukte katoenen vlag, 140 x 140 cm. 185.-fr. 

2. bedrukte katoenen vlag, 160 x 160 cm. 195.-fr. 

3. wollen katoenen vlag, 150 x 150 cm. 375.-fr. 

De vlaggen zijn van zeer goede kwal i te i t , k r i m p v r i j , k leurvas t , mooie tekening , 
zorgvuldige a fwerk ing : t r o u w e n s , pas beta len na on tvangs t . 

• 

Naar keuze : mastvlag of raamvlag. 
• 
Zend ing • v rach tv r i j hu i s . 

• 

Prijzen voor g ro te re - of ny lonvlaggen . franjes enz. op aanvraag . 

Vlüamse organisa t ies en p ropagand i s t en on tvangen een kor t ing van 25 fr voor 
elke ve rkoch te vlag : deze 25.-fr. zijn bestemd ui ts lui tend tot dekking der 
p ropagandaonkos t en . 

Aan elk huls door 'n Vlaming bewoond : de leeuwenvlag! Vlaanderen eerst! 
Met vr iendel i jke groet . 

LEVET SCONE. p.v.b.a. 

Antwerpen, Torfbrug, 8 
Telefoon : 32.63.31. P o s t r e k Nr 1429.71 

t H ^ gebetirde t l ] d « » de eerste MJe^i-
komst van de kamer. Volksvertegenwooitlii 
eer Nyffels uit Izegem ontmoet in de waa^ 
delgangen zijn kollega Mik Babyion. Ze h e b . 
ben mekaar nog nooit ontmoet, maar ken
nen elkaar van die a/ffiches en de kiespro^ 
paganda. 

Nyffels neemt he t initiatief tot een eer
ste gesprek. Nyffels : s Mik Babyion, zeker? 
Proficiat hé jongeman, en welkom in ona 
midden ». 

Babyion : « Gustaaf Nyffels, geloof ik? 
Ik zou u niet herkend hebben; op de ma
nifesten zaagt ge er jonger uit ». 

Nyffels : « Ik h a d u eigenlijk ook niet 
direkt herkend, want op de affiches zaagt 
ge er schoner uit ». 

Als dit zo .is ziet de politieke toekomst van 
kamerheer Babyion er rampzalig uit, als we 
moeten aannemen wat Rudi Van der Paal te 
Antwerpen zegde da t van de 7.000 voorkeur
stemmen van Michiel er maar één manne
lijke was, namelijk de zijne. Want niets is 
zo haatdragend als een Ijedrogen jonge 
dochter. 

La Wallonië 
En om in de politieke folklore te b'iiven 

even een kijkje op het gezwam van dit zo
genaamd <( progressistisch » Waalse blad 
over de Waterloo-esbattementen die onze 
fransdolle Waalse en Brusselse broeders nog 
steeds als een grote staatszaak beschouwen. 

« Dat de afstammelingen van al die vol
keren vandaag hun zeer oude overwinning 
vieren kan niemand hen kwalijk nemen in 
sterke mate. De Engelsen zijn zeKer sterk 
simpatiek bij de Walen. Tweemaal in een 
halve eeuw hebben ze zich opgericht om 
het pangei-manisme te bestrijden waarvan 
de Belgische versie het flamingantisme is. 
Maar dat ze zich vandaag aan de zijde van 
h u n recente vijanden bevinden dat is een 
vergissing die wij betreuren. » 

De snik hierover kunnen ze dan voegen 
bij de t ranen over het lot van lilopflhnnd 
Napoleon, wiens nederlaag zij elk Inar nog 
gaan bewenen in Waterlo bij « den aigle 
blessé ». 

Walter Luyten. 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 

autostrade 

Hotel « COOIMAN » 

Kaisersplatz 
Karlsruhe. 
(Vlaamse eigenaars). 

UW VAKANTIE 

IN HET ZWARTE WOUD. 
Volledig pension met goede 
b u r g e r k e u k e n , 13 mark daags-
juli aug. ande re maanden 
12 DM 

G A S T H U I S R O S S L E 
7531 Hohenwart/Pforzheim 

Inl ioht ingen tel Ot.5/61OS0 na 19 u 

Wij vragen namens BELAP A G 
Bazel Zwitserland voot oreanisa-
tie en verkoop van zijn elektr 
werkena alzuigfuterapparaai (ver
schillende modellen) vooi veront
reinigde lucnt la toilet en keuken, 
een zellstandlee dealer »n eén der 
provincies Oost-Vlaanderen, 
Brabant Limburg Zij. die iets we-
'n op te bouwen met een zeer 

aantrekkelnk artikel en kunnen 
beschikken over + 75 000 fr (aan
koop eerste voorraad) gelieven te 
schrijven naar De Buck-Van der 
Paal, Grote Steenweg. 481 Ber-
chem-Antwerpen (Invoerders). 

H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN. KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 
Wnnjk, Pr. BoudewIJnl., 333. T. 49.39.30 
Antwerpen, Melr, 18. Tel. 32.92.18. 
Gent, Onderbergen, 43. T (09) 25.19.23 
Genk, Molenstraat, 39. Tel. (011) 544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN- | B O M 
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL- g j 
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 1 Bouwtijdingen 
EN HUN RANDGEMEENTEN 1 "*""^ ''""'""S '' '"^ T^"^^' ï 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM - | Algemeen Bouwbedn.f Kunnen ^ 

MORTSEL - DESTELBERGEN - KON- | .^rgg^L^d^^),'rS"lV"g™^^^^^ 
_ TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 1.!:?!?!^?!^^!"!; \ 
""^ GEEN SERIEBOUW I STEEDS ORIGI- S ,, 

:=: Naam : . _ . _ . . . » - . — * • » « • — — — - : 

NELE ONTWERPEN VOLGENS UW g -
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK- g *<•"•= — | 
HEID. m 1 
WIJ BOUWEN OOK OP UW 1 Handtekening: 
GROND 1 iillilllllllilUliilllillllillllill 
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VAN HET HOOFDSEKRETA-
BIAAT 
Wij vragen «iwe leiers geen 
abonnementsgeld te ^ l l e n 
storten voor volgend j aa r (dus 
voor 1966) maa r wel — indien 
zij een abonnement bijmaken 
het bedrag te willen storten 
van 120 fr. op de postrekening 
van het algemeen sekretariaat 
te Bnissei Dit geldt dan tot 
het einde van het jaar . 

ANTWERPEN 

BEBLAAR 
De Vlaamse Kring Berlaar-Ko-

nmgshooikt richt dit jaar zijn 
derde Guldensporenviering in op 
zaterdag 10 juli te 20 uur 15. 

Begroeting door provincieraads
lid Walter Luyten. 

Feestrede door volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz. Scetchen 
door de Plurk en Turk-boys. Grote 
tombola. 

Daarna grezellig samenzijn en 
dans met he t orkest Cambré. 

Inkom 20 fr. 

KLEIN BRABANT 
De overwinning van 23 mei doet 

de mannen van Klein-Brabant 
niet op hun lauweren rusten Een 
uitgebreide kadervergadering werd 
samengeroepen om de verdere ak-
tie te plannen. Als n'euwe mede
werkers zal kunnen gerekend 
worden op de volle medewerking 
van apoteker Guido Delang, Dr 
jur. Achiel Weyns en Ir. Peeters. 
Het voorstel van arr . sekretaris 
Walter Luyten werd aanvaard om 
afdeling Klem-Brabant verder te 
splitsen in Hingene-Puurs en Ma^ 
riekerke-Sint Amands. 

MECUELEN 
Verkieiingsuitslag. 

Na eindelijk op adem te zijn ge
komen van de verkiezingskampanje 
neemt het afdelingsbestuur van 
Mechelen de gelegenheid te baat 
alle kiezers te danken en in het 
bizonder alle aktieve medewerkers. 
De uitslag m de stad betekende 
een nieuwe stap vooruit Inder
daad, werd bij de gemeentever-

Wezingen te Mechelen 10,80 % 
behaald, bij de parlementsverkie
zingen werd di t percent or^edre-
ven bot 11>90 %. Een volgende keer 
rukken wij <^ naar de 16 % en 
meer. 

I n de maand september zal, n a 
de vakantie, een nieuwe s ta r t ge
nomen worden met de werking. 
Dit zal gebeuren met een groot 
verbroederingsfeest te Mechelen. 

Gemeenteraad. 
Op de laatste gemeenteraads

zitting beten onze vertegenwoor
digers weer Hink van zich af. 
Fons Van De Werf vroeg de ver
breding van de weg op de Hans-
wyck de Bercht. Schepen Van 
Daele pakte ui t met een gewone 
opmerking. Ja , mijnheer de sche
pene, zelfs wanneer de VU-fraktie 
de subsidies voor straatwerken 
goedkeurt behoudt ze zich he t 
recht voor nutt ige aanwijzingen 
te verstrekken. Oscar Renard 
snoerde vervolgens de mond der 
roden en bracht schepen Cornells 
in een moeilijk parket door hem 
te ontmaskeren als de roekeloze 
aanstichter der relletjes tijdens de 
verkiezingen 

De BSP-militanten die door de 
VU-propagandisten n a hun balda-
digheden werden gevat en aan de 
politie uitgeleverd, zullen him ver
diende straf voor de rechtbank 
niet ontlopen. 

Jos De Saeger, CVP-bui^emees-
ter, liet zich weer kennen in de 
rol van advokaat voor de socialis
ten. 

BRABANT 

ANDERLECHT 
De heer Wim Jorissen heeft van 

vele zijden talrijke gelukwensen 
en blijken van sympathie ont
vangen ter gelegenheid van zijn 
verkiezing als senatw. 

Ook de VU-«fdeling Anderlecht 
heeft niet getalmd om haar lid m 
de bloemen te zetten. 

We verheugen ons reeds om de 
vinnige tussenkomsten in het par
lement, waar onze algemene par-
tijsekretaris er als dynamische se
nator een nieuwe wind zal doen 
waaien. 

Bezorg Uw kinderen 
een gezonde vakantie aan de Vlaamse Kust! 

HET K I N D E R T E H U I S 

WIKING 
aanvaardt jongens tot 14 jaar en meisjes tot 18 jaar. 
Pr i j s : 135 F . per dag zonder l akens ( h u u r van l akens : 25 F. ) 
Nleuvtre gebouwen : Eigen S t r a n d k a b i e n ! P r i m a Verzorging : 

Nieuwpoortsteenvïeg 370 - OOSTENDE (Mariakerke) 
Tel. 059/722.69. 

DE VLAAMSE BOUWMAATSCHAPPIJ 

IS.V. VIKIISG 
bouwt voor V te SALOU (Tarragona). SPANJE, drie Rest-
dentte-gebouwen van 3 maal zestien appartementen. Vol
ledig zicht op zee. Grote living, 2 slaapkamers, keuken, 
badkamer, bergplaats. 75 m^. alles gemeubeld, garage en lip. 
PRIJS : 685.000 pst. 

Residentie Kempenland : reeds 13 verkocht. Residentie 
Oostland : 7 verkocht. Residentie Westland : 11 verkocht. 

Volledig vrijbliivende inlichtingen : 

Fivez E. 
Fostiezlaan 54, Ronse 
Telefoon : (055) 21732 

HEVERLEE 
I n de Abdij van. ' t Pa rk op zon

dag 11 j \ü i t« IS uur, grote 11 ju-
U-^ering. Wij hopen da t onze le
den en sympatisanten aanwezig 
sullen zijn. 

LANDEN 
Stichting. 

Vrijdag 18 dezer werd de stich
tingsvergadering gehouden van 
deze nieuwe afdeling met meer 
dan veertig aangesloten leden. 

Hartelijke gelukwensen voor de 
harde werkers in deze moeilijk te 
bewerken streek. Het flinke be
stuur s taa t borg voor een goede 
werking, een grote aktiviteit en 
een flinke groei. 

Elf juli. 
Zondag 11 juli 1965 op he t Bron

plein te Landen wordt een 11 juli-
viertng gehouden. Dorpsfeesten 
met Arseen Sabo en Jacques Ray
mond. 

Het is onze plicht de inriohtres, 
die op alle mogelijke wijzen tegen
gewerkt werden en nog worden, te 
steunen door onze aanwezigheid. 

LIMBURG 

LANAKEN 
Help mee om van 11 juli een 

manifestatie te maken van Vlaam.-
se bewustzijn; doe zoals zovele 
anderen reeds voor U deden, en 
vlag op onze nationale feestdag-
met de Vlaamse Leeuw. 

Het afdelmgssekretariaat levwt 
vlaggen tegen gimstige prijzen. 
Moderne leeuwefiguur-^ltgave door 
en opbrengst ten voordele van de 
IJzerbedevaarten. 

Verdere inlichtingen bij G. Be-
gas, Stat ionsstraat 74 te Lanaken. 
Tel. 011-16156. 

OOST-YLAANDEREN 

MEETJESLAND 
Sociaal dienstbetoon. 

Volksvertegenwoordiger Dr. L. 
Wouters zal op donderdag a.s. 1 
juli zitdag houden ten huize van 
Lic. G. Seghers, Koningin Astrid-
plein 6, te Eeklo van 10 tot 12 uur. 

D E V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van de 

V.Z.W VOLKSUNIE 
REDAKTIE : 

Mr F r . Van der Eist , 
Hoofd redak teu r . 

T. van Ove r s t r ae t en , 
Redak t i e sek re t a r i s . 

S. De Lie, Wim Jor i s sen , 
lic. W. Luyten , R. Mat-
theyssens , W. Cobbaut , M. 
Babyion, E. Slosse, d r L. 
Woute r s , J. Dier ickx. 

Leden. 
Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuisi . , 
110 Brus. 7. - Tel 23.11.98 

Beheer : 
Maurice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel L • Tel . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor me t 
on tvangen van blad op dit 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t . 220 F . 
Half jaarl i jks : 130 F. 
Dr iemaande l i jks : 70 F. 
Abonnement bu i ten land : 

350 F. 
S t e u n a b o n n e m e n t : 500 F. 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 F 
Alle s tor t ingen voor . het 
blad op pos t r eken ing 
1476.97, Volksunie Brus. 1 

Veran tw uUg. Mr F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12, 

Interfonie 
Gelu idsvers te rk ing in de per tek t ie voor 
zalen- - r e k l a m e w a g e n s - kerken - huis
kamer s enz . . . 

W e n d t ü in v e r t r o u w e n tot : 
E L E C T R O AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemst raa t , 7 a 
A N T W E R P E N - Tel . : 33.04.95. 

Radio - T.V. • d r a a g b a r e radiotoes te l len 
p l a t end raa i e r s . Wij ve r t egenwoord igen 
enkel merken van de hoogste hoedan ig 
heid — B a n d o p n e m e r s vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F . 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

U speciale voorwaarden. 

O N G E V E E R V I J F T I G 
eksempla ren zijn n o g besch ikbaa r van de b ros ju re « T H E 
FLEMISH IN TODAY'S E U R O P E », de ui tgave van he t S tudie- & 
D o k u m e n t a t i e c e n t r u m van de VU • a r r . Aalst , w a a r m e e U 
Enge l s sp rekende v r i enden , kenn i s sen en famil ie leden aangenaam 
kun t ve r r a s sen . 
Vijf eksempla ren kos ten 20 fr, te s t u r en aan , te s to r ten of over 
te schr i jven op per n r 9147.64 van Wil ly Cobbaut , Be l l ae r t s t r aa t 
93, Lede (Aa l s t ) . 

WEST-YLAANDEREN 

BRUGGE 
Overwinningsbal. 

Op zaterdag 12 juni U. vond in 
de zaal « Jagershof » te St. An-
dries he t overwinningsbal plaats ; 
ruim 1200 aanwezigen vulden de 
rutme zaal. Dit sukses betekent 
dan ook dat de resterende verkie
zingsschulden nagenoeg kunnen 
afgeschreven worden. 

Dank aan vele bekende en onbe
kende medewerkers. 

Afscheid. 
Voor de propaganda in het arr . 

Brugge (en daarbuiten) is de 
n a a m Mare Vandemoortel een be
grip geworden. Drukke beroepsbe
zigheden en de zorg om een nieu
we woonst moesten hem voor de 
verkiezingen nog slechts voor
waardelijke de zware last voor 
he t verzorgen van de propaganda 
doen aanvaarden. Dit belette niet 
da t Mare weer het beste van zich
zelf gegeven heeft om de verkie
zingen te doen slagen. Wanneer 
de arr. r aad nu het ontslag van 
Mare Vandemoortel heeft aan
vaard dan kon zulks slechts ge
beuren n a de uitdrukkelijke toe
zegging da t Mare Vandemoortel 
zijn inspanningen in de schoot 
van de afd St Kruis zou hand
haven. 

Na 15 Jaren van officieus en 
officieel propaganda-werk, mag de 
inzet van ons bestuurslid Vande
moortel trouwens alle kaderleden 
uit het arr. Brugge tot voorbeeld 
gesteld worden. 
Beslissingen van de arr. raad. 

De arr. raad kwam op 12 juni 
11. te Brugge samen. Dhr Mauri ts 
Goethals werd als propagandalei
der aangesteld. Ook werd een arr. 
regeling van het sociaal dienstbe
toon onder ogen genomen. 

Sekretariaat. 
Onvoorziene gebeurtenissen 

voorbehouden mag tegen 10 juli 
a.s. de opening van een vast se-
kretai-iaat in het lokaal « Brey-
delhof », J. Suveestr. 2 Brugge 
(kamer op 1ste verdiepmg) in het 
vooruitzicht gesteld worden. Ka
derleden, leden en de vele steiui-
gevers zullen op de plechtige ope
ning worden genodigd. 

Afrekening gevraagd. 
Arr. penningmeester, Luc Broes 

(Kerkhofdreef 16, St Michiels) 
verwacht zonder verwijl afreke
ning van : steun- en balkaarten, 
advertenties, verkoop van erepen
ningen. 

Vlaggen. 
Onze kernen en afd. steunen de 

werking van de bevlaggingsaktie 
zonder voorbehoud. Bij Herman 
Gevaert (Park Rode Poort nr 21, 
St Michiels, tel. 163.38) kan men 
alsnog terecht om een leeuwen
vlag te bestellen 

zoekertjes 
Juffrouw, Vlaams-nationaliste^ 

21 jaar, verlangt een betrekking 
(handenarbeid) voor 3 volle dagen 
in de week (met RMZ). 

Zich wenden tot De Graef Frans , 
Limdenstraat 56, Deume. TeL 
36.55.98. 

Technisch Ingenieur elektronika, 
ongehuwd, 23 jaar, vrijgesteld van 
militaire dienst, praktijk : 3 
maand TV -I- 1,5 Jaar computer, 
zoekt dringend (per 1 Juli) werk, 
schrijven bureel blad onder D15. 

Graduaat in Handelswet, jong, 
dynamisch, zoekt passende betrek. 
Schrijven blad D17. 

sös ' 
Men aanvaarde, voor de tijd van 

he t verlof, kinderen uit de vreem-
de. Goed. Maar wat met onze ei
gen getroffen kinderen? 

Lünbiugs gezin : negen kinde
ren, gezond en welopgevoed (7 
jongens, 3, 9, 10, 11, 12 en 13 j . 
en 2 meisjes 5 en 7 J.). Families 
der beide ouders door de repressie 
geruïneerd. Vader, ingevolge na 
weeën der repressie, niet meer in 
s taat uit werken te gaan. Wie ont-
last de heldhaftige moeder van 
nog 2 vriendelijke snaken voor de 
periode van het verlof? (Leo 11 J. 
en Jaak 12 J.). 

Dringend schrijven naar gepens. 
onderwijzer Berijens Em., Molen
s t raa t 22, Schoonaarde, die ver
trouwelijk bemiddelt. 

Gevraagd voor Vlaamse ver
koopsorganisatie : dynamische 
voUkse jonge heren 18-35 J. Ont
wikkeld. Als bijverdienste of volle 
inzet. 

Schrijven bur. blad D-14. 

Afdelingschef, na 12 jaren in 
petroleumnijverheid, wegens VI.. 
Nat. politieke aktiviteit ontslagen, 
bekwaam leider en organisator, 
korrespondent vreemde talen be. 
slagen op expeditie- en scheep, 
veiartgebied, enz., zoekt geschikte 
werkkring In overeenstemming 
met kennissen, liefst in 't Ant-
werpse. Niet noodzakelijk petro. 
leumindustrie Beschikt over 
schrijfmachine voor eventueel 
thuiswerk. Schrijven redaktie on
der D12. 

Te huur : café « Malpertuus » 
Markt 6 te Asse (Br.) — gun
stig gekend in gans ' t Payot-
tenland — stamcafé, in oud 
Vlaamse stijl, van studenten en 
gestudeerden - lokaal VVB, St. 
Martinuskoor en studentenclub 
« Hopland' ». Geen kap i t aa l 
Gunstige referenties noodzakc-
Ujk. Winst 10.000 x? = 100000 
fr. Stella Artois. Schr. L. Ro-
giers, Muurveld 27, Asse. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
w a n t . . 

ik koop bij I 

^^^^a ^•^r^m 
M A T T H I E U ' S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOÜTSEBAAN 102 BORGERHOÜT — TEL S5.17.83 
Bijhulzen ; Antwerpen Dlepestr. 84-86. Tel. • 31.01.18 

Begljnenstr.39-41. Tel: 33.47.24 
Deurne r Callfortlel 60 TeL : 36.25.22 

http://S5.17.83
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BEWECINGSLEVËN 
ANTWERPEN 
BORSBEEK 
Grote betoging. 

Alle leden en slmpatlzanten uit 
de provincie Antwerpen en ook 
van verder, worden met aandrang 
verzocht de VtT-Borsbeek te komen 
steunen bij haa r grote overw'n-
n'ngsbetc^ing van zaterdag 26 ju
ni. 

Het gaat om een prestige-kwes-
tie! 

De muziekkapel van de VUM en 
verschillende propaganda wagens 
hebben zich reeds aangemeld. 

Elke VTJ-afdeling is pre.sent met 
haa r afdelingsvlag! 

De stoet vertrekt aan de ingang 
van het Tyrolerhof langs de Ro-
bianostraat om 14 uur 30. 

Als slot een openluchtmeeting 
met als sprekers : volksvertegen
woordiger Beimond Mattheyseens 
en provncieraadslid adv. Pau) 
Doevenspeck 

De strijd gaar ook nu nog ver
der! Daarom allen naar Borsbeek 
op zaterdag 26 jimi. 

Verdere inlichtingen worden 
steeds verstrekt door Jos van Mol 
F. Beirenslaan 251, Borsbeek Tel 
35.29.27. 

HOBOKEN -
Op woensdag 30 juni ledenver

gadering te 20 uur in zaal Breu-
gel. Hoboken blijft in volle strijd. 
In de naderende toekomst s taan 
e r ' d e volgende punten op het pro
gramma : de bevlaggingsaktie op 
11 juli, de IJzerbedevaart op 28 
augustus 

Om meer over dez<> punten te 
vernemen worden al de leden uit
genodigd op vergadering van 
woensdag. 

Zij die een vlag willen kopen of 
huren kunnen zich met het be
stuur in verbinding stellen of per 
tel. 37.66.27. 

Hoboken heeft ook een PCR 
13-39-44. Wie is de eerste om zijn 
steentje b;j te dragen? 

Vele kle'ntjes maken een groot! 

MERKSEM 
In memoriam. 

Zaterdag 19 juni m de ouder
dom van 71 jaar. overleed onze 
trouwe kameraad en medewerker 
Eugeen Van den Dries. Een on
verbiddelijke kwaai heeft op en
kele maanden deze stoere Vlam:rg 
neergeveld. 

Hij was een goede echtgenoot 
en vader, in alle eenvoud steeds 
bereid om te helpen waar het no
dig was. Kameraadschap was voor 
hem geen ijdel woord. Al het leed, 
al het kwaad al de onrechtvaar
digheid waarmede men in dit land 
gepoogd heeft Vlaanderens trouw
ste zonen ten onder tp brengen, 
waren ook zijn deel. Nooit heeft 
hij het hoofd» gebogen. Tot aan 
het uur van zijn dood is hij trouw 
gêtleven 

Namens de Volksunie van Merk-
sem bieden wij aan de familie ons 

oprecht medcvoelen aan. het is 
een zwaar en smartelijk verlies. 

Ook in onze afdeling zal er een 
leegte zijn. 

SCHILDE — BROECHFM — 
E \ N S T — H^TXE 

Kantonale 11 juli-viering. 
Alle nationalisten verwachten 

W:j op onze Gu dsn-Sporenviering 
zaterdag 10 juli te 20 uur in de 
tuin van de « Toverfluit » aan de 
Turnhoutsebaan op de grens van 
Hf-ne en Schilde. 

Toegang grat 's. Gastspreker : 
volksvertegenwoordiger Dr Vic An-
ciaux, optreden van een befaamde 
zang en dansgroep-, g?zeUig sa
menzijn. 

Bij slecht weder vindt het feest 
plaats in de zaal. 

WILRIJK 

Bevlaggingsaktie 11 juli a.s. 
Het IS wel zo "dat de Volksunie 

in onze gemeente niet mocht 
« plakken », maar voor zover ons 
bekend is het nog niet verboden 
te « vlaggen ». Wij hopen dan ook 
dat al onze mensen op 11 juh a s . 
« de beest zullen uithangen ». 

Leeuwevlaggen zijn te koop bij 
onze voorzitter ir. R. Van den 
Bossche, Doornstraat 24, tel. 
37.21.84. Ze zijn uitgevoerd op 
twee verschillende afmetingen, of
wel 70 X 100 cm otwel 100 x 150 
cm. In wol met franjes kost het 
kleinste formaat 190 fr.. het groot
ste 350 fr. In nylon zijn deze prij
zen respektievelijk 195 fr 375 fr. 
Bij de bestelling mag men niet 
vergeten mede te delen of de vlag 
aan een stok zal gehesen worden 
of uit een raam gedrapeerd. Deze 
inlichting is nodig voor het aan
naaien van de ringen. 
IJzerbedevaart. 

De 38ste Uzerbedevaaxt wordt 
zeker en vast een grootse mani
festatie (denk even aan het voor
bije zangfeest). Iedereen die van
uit onze gemeente per autobus 
naar Diksmuide wil op 22 augus
tus a.s. wordt verzocht zich daar
toe te laten inschrijven bij onze 
voorzitter op vermeld adres. 

BR4BANT 

BRUSSEL 
Bij de Peter- Benolt-Harmonie. 

Na ons schitterend geslaagd en 
met veel belangstelling gevolgd 
koncert van zondag. 20 juli 11. wil
len we a a n onze leden en simpa-
tisanten de data van onze komen
de koncerten laten weten. 

Op maandag, 28 juni spelen wij 
In Evere-Picardle een koncert, te 
20 uur. 

Het 2de koncert. voor de stad 
Brussel vindt plaats op Vlaande
rens hoogdag : zondag, 11 juli te 
16 uur in de Warande te Brussel. 

Het is voor he t bestuur en voor
al voor onze dinamische muziekbe-
stuurder steeds eeq. groot genoe
gen, zoals verleden zondag, heel 

wat Vlaamse vrienden rond de 
kiosk te zien. 

Wij rekenen dan ook stellig op 
Uw gewaardeerde belangstelling 
en danken U hiervoor van har te . 

LEUVEN 
Elf-juliWering. 

Zaterdag 10 juli te 20 uur stipt 
in Salons Georges, Hogeschoolplem 
15, Leuven, 11-juli-viermg. Feest
redenaar Mr Frans Van der Eist. 
Groot overwinningsbal van de 
Volksunie met het orkest The Sky-
liners van André Coucke en met 
de vedette van het lied : Kalinka. 
Toegang 50 fr., stadskledij. 

ST JANS-MOLENBEEK 
De algemene ledenvergadering 

vindt plaats op vrijdag 2-7-65 te 
20 uur in de zaal « De Groene 
Poort », steenweg op Gent n r 12 te 
St. Jatis-Molenbeek. 

Gezien het uitzonderlijk belang 
van deze vergadering, waav-^ het 
nieuw kantonaal bestuur c f's 
leden dient verkozen te wcrJen, 
wordt op de aanwezigheid van alle 
leden gerekend 

Nieuwe leden kunnen zich voor 
he t begin der vergadering laten 
inschrijven. 

00SWA4NDEREN 

MERELBEKE 
Gezellig samenzijn. 

Op zaterdag 19 juni liep het 
gastïiof Berkenhof weer eens bom
vol, en mochten onze medewerkers 
en simpatizanten een welverdien- -
de feestelijke avond tezamen door
brengen. 

Wij begroetten onder de dans-
lustigen de heer Ritzen, voorzitter 
van het aiT. Gent-Eeklo, de pro
vinciale raadsleden Jos De Moor 
en Oswald Van Ootegem. Muziek 
en dans, de reusachtige tombola 
met werkelijk verbluffende prij
zen, en vooral de geestdrift van 
de aanwezigen zorgden voor een 
onvergetelijke avond. 
Kolportage. 

Wij verwachten de propagandis 
ten op zondag 27 juni, 9 uur, in 
het Rubenshof, of te 9 uur 15 in 
het Berkenliof, voor de kolportage 
te Merelbeke. Vooral na de laat
ste liltdaging van de plaatselijke 
franskiljonse kaste- en kasteelhe
ren, rekenen wij op een flinke en 
vastberaden opkomst. 
Weergalm. 

Zondt gij Uw kopij reeds binnen 
voor het volgend nimimer? 

Doe het dan onmiddellijk, op 
adves van Plet De Pauw G. Ge-
zellelaan 38 te Merelbeke. Bestel 
ook daar Uw vlaggen voor een 
daverende 11 jull-viering. 
11 juli. 

I n he t kader van de 11 juli-vie
ring, r icht te de afdeling Merelbeke 
een oproep tot de plaatselijke 
kulturele organisaties, tot het 
kollege van burgemeester en sche
penen, tot de schoolhoofden, om 

BERICHT tJIEUWE G.0.0. 
Op 1 juli beginnen de verkozen leden van de C.O.O. h u n w e r k 
zaamheden . De s tud ied iens t de r Volksunie heeft ten behoeve van 
deze leden een s i l l abus o n t w o r p e n die r ech ten en p l ich ten van 
de leden van de C.O.O. beschri j f t . 
De gekozenen voor de Volksunie en Vlaamse lijsten in de C.O.O. 
w o r d e n d r ingend verzocht hun naam, vol ledig ad re s en te lefoon
n u m m e r te la ten g e w o r d e n aan he t s t ud i ecen t rum voor Vlaams-
na t iona le p rov inc ie - en g e m e e n t e m a n d a t a r i s s e n : p.a. R. De 
Gryse, J . Van Ri jswi jcklaan 62 A n t w e r p e n , telefoon 03/38.91.24. 
Ook de zopas verkozen p rov inc i e r aads l eden w o r d e n ve rzoch t 
hun naanr, adres , t e l e foonnummer aan het s t ud i ecen t rum over t e 
maken . 

Door de DAP - Sociale Ui tgaven te Brussel w e r d een h a n d b o ^ ; 
uitgegeven over « C.O.O-, m o d e r n sociaal d iens tbe toon ». H e t 
boek van 350 blz. omva t d r i e de len , w a a r i n de be s tuu r s t echn iek 
der C.O.O., het d iens tbe toon , en de we t op de O p e n b a r e O n d e r 
s tand w o r d e n bel icht . 
De prijs ligt niet hoog : mits s to r t ing van 95 F op p o s t r e k e n i n g 
nr . 837.01 van SV. De Arbe ide r spe r s te Brussel kan het bekomen 
w o r d e n . Aanbevolen voor aï\e m a n d a t a r i s s e n in g e m e e n t e r a d e n 
en C.O.O. ! 

op onze Vlaamse hoogdag t e vlag
gen zoals he t hoort : even kijken 
en onthouden hoe konsekwent zij 
nu wel zijn! 
Werkvergadering. 

De Weergalm wordt op donder
dag 1 juli, te 20 uur, in het lo
kaal Berkcnhoif klaargemaakt tot 
verzenden : medewerkers, vo<x"a-
leer een welverdiend verlof aan te 
vatten, komt en helpt ons! 

NINOVE 
Overwinningsfeest. 

Op zaterdag 19 juni vierde de 
Volksunie gewest Ninove de over
winning van de parti j bij de Jong
ste verkiezingen 

De ongeveer honderdvijftig aan
wezigen, waaronder de heer U. De 
Graeve, provincieraadslid voor 
Herzele - Zottegem, en de heer 
Bert De C?remer, ondervoorzitter 
van he t arrondissement, werden 
verwelkomd door de heer Baro, 
die tevens de heer Eeckhout Ro
land gelukwenste met zijn ver
kiezing als provincieraadslid voor 
het distrikt Ninove-Geraardsber-
gen. Na het zo gezellig als sma
kelijk feestmaal hield de heer 
Eeckhout Roland de tafelrede. 
Hierbij dankte hij al diegenen die 
door hun medewerking de overwin
ning mogelijk maakten en vroeg 
hij de aanwezigen een bijzondere 
bijdrage te willen leveren in de 
geplande uitbouw van de Volks
unie in de streek Hij belichtte 
verder de uitslagen der verkiezin
gen en kloeg toen de houding der 
CVP-BSP koalitie in de provincie
raad van Oost-Vlaanderen scherp 
aan. Een enthousiast applaus werd 
onmiddellijk gevolgd door het 
spontaan aanheffen van menig 
Vlaams lied, waarbij niemand 
buitep de toon en het koor viel. 
Tot laat in de morgen en in de 
meest vriendschappelijke atmos
feer werd om de overwinning van 
de Volksunie gefeest en gedanst. 

NINOVE-GERAABDSBERGEN 
Sociaal dienstbetoon. 

De zitdagen van de heer Eeck
hout Roland, provincieraadslid, 

zijn a ls volgt : Ninove : elke zon
dag van 9 uur tot 12 uur, bij hem 
thuis. Dreefstraat 57, Ninove. 

Nederhasselt : elke 1ste zater
dag van de maand , van halfvier 
tot halfvijf, In de herberg Mad©--
lon, gehouden dOOT de heer Mau-
ri ts De Saedeleer, steenweg op 
Aalst, Nederhassel t 

Vowde : elke 1ste zaterdag van 
de maand, van twee tot drie, t en 
huize van de heer Renaa t Raes, 
Ophemstraat 146, Voorde. 

WEST-YLAANDEREN 

DIKSMUIDE 

Op zondag 4 Juli om 9 uur 30 
wordt in de Paterskerk te Dilcs-
muide de jaarllijkse mis opgedra
gen ter nagedachtenis van wijlen 
arrondlssementsvoorziter J a n De-
bondt. 

Vrienden en kennissen worden 
langs deze weg uitgenodigd deze 
mis zo talrijk mogelijk bij te wo
nen en mede te gaan naar he t 
graf waar een korte herdenking 
plaats heeft. 

IN iMEMORIAM 

Te Merksem overleed onze me
de-strijdgenoot Eugeen van deai 
Dries in de ouderdom van 71 Jaar. 
Voor de afdeling Merksem en voor 
de Volksunie betekent dit overlij
den een zwaar verlies. Wij bieden 
de achtbare familieleden onsse op
rechte blijken van kristelijke d e d -
nemlng aan. 

Op donderdag 17 juni overleed 
te Oostduinkerke op 26-jarige leef
tijd Joke Huwels, echtgenote van 
J a n De Neve, en zuster vanLeo Ho-
wels, Volksuniesekretarls in Klein. 

^Brabant. Wij voelen diep mee In 
' deze smartelijke gebeurtenis en 

wensen hen die eronder gebukt 
gaan veel s twkte en betrouwen in 
de Heer. 

BIJ HET IJZERBEDEYAARTSECRETARIAAT 

kan men volgende soorten wimpels en vlaggen bestellen met 

moderne leeuwefiguur. 

WIMPELS - VLAGGEN In katoen ingeborduurd 

nr . a r t ike l ma ten pr i js 

Al f ie tswimpel leeuw kl. 
17,5/10 6 

A2 f ie tswimpel l eeuw gr. 
35/18 10 

A3 au towimpe l d r iehoek 
35/18 20 

In katoen bedrukt kleurvast 
A4 au towimpe l 30/30 45 
A5 vende lwimpel 70/30 S5 
A6 au towimpe l 70/70 95 
A7 gi ldevlag 1.50/70 180 
A8 leeawevlag 1.50/1.50 280 
A9 leeuwevlag 2.00/2.00 480 

AIO leeuwevlag 1.50/0.70 380 
A l l l eeuwevlag 1.50/1.50 780 
A12 leeuwevlag 2.00/2.00 880 
A13 leeuwevlag 2.20/2.00 900 
a n d e r e fo rmaten op bestel l ing. 

In nylon bedrukt kleurvast 
A14 au towimpe l 30/30 55 
A15 vende lwimpe l 70/70 105 
A16 au towimpe l 70/70 140 
A17 gi ldevlag 1.50/0.70 290 
A18 l eeuwevlag 1.50/1.50 480 

In nylon ingeborduurd 
A19 leeuwevlag 1.50/1-50 1.000 
A20 l eeuwevlag 2.00/2-00 1-300 
A21 leeuwevlag 3-00/2-50 2-500 
A22 leeuwevlag 3-00/3-00 3-000 
ande re fo rmaten op bestell ing-

BESTELADRES : IJZERBEDEVAARTSECRETARIAAT - IJZERDIJK 2, 

DIKSMUIDE - - Telefoon : 051/50286. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GEBOREN 
onder de 

KREEFT. 

yW KANS... 
ÊT» 

NATIONALE 
LOTERIJ 

SCH UIMRUBBERMATRASSEN 
met 

-Gebr 'eveteerde 
bedekk ings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Breve t • 529768) 
m e t 
G e b r e v e t e e r d e k a r k a s s e n 
(Breve t - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
T E - Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Ind ien ü geen ve rkope r 
in u w o m t r e k kent s t u u r 
ons een kaar t je en w e 
zenden U het ad r e s van 
d e d ich t s bijgelegen ver
koper S t a r Zele. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPSE FOLDER 

Teerfeest. 
Vorige zaterdag had in he t lo

kaal bij Gaby te Berendrecht he t 
teerfeest plaats van de VU-afde-
ling De Polder. Dit teerfeestje 
werd de propagandisten en allen 
die zich ingezet hebben bij de vo
rige verkiezingen gratis aangebo
den. Een vijftigta.1 deelnemers 
schoven hun benen onder de wel
gevulde tafels en hebben er in een 
stemmige sfeer tot l aa t in de 
nach t verbroederd. Langs deze weg 
danken wij nogmaals allen die 
bijgedragen hebben om dit teestje 
te doen lukken 

Aktie Lillo. 
Ook na de verkiezingen zijn on-

Ze mannen te Lülo aktief geble
ven. De propaganda werd onafge
broken verder gezet, terwijl ons 
gemeenteraadslid Staf De Lie zon-
dei- verpozen aan het werk blijft 
om de Lillonaren bij te s taan, ook 
en vooral op het minder spektaku-
laire gebied van de onderhande
lingen met het stadsbestuur te 
Antwerpen en de administratieve 
diensten. Rezultaten blijven in
middels niet uit maar onze ö^an-
nen blijven waakzaam 

HOBOKEN 

Hoboken, waar het percent van 
de kiezmg gevoelig steeg, blijft 
in volledige aktie. Er s taan nu 
weer twee grote gebeurtenissen op 
he t programma in de naderende 
toekoinst : 1. Op 11 juli bevlag-
gingsaktie. 2. De IJzerbedevaart 
op 28 augustus. 

Dit jaar gaat Hoboken met 
twee volledige bussen naar de 38e 
IJzerbedevaart. 

Inschrijvingen kunnen nu reeds 
worden gedaan bij het bestuur. 

Op 11 juli vlaggen wij allen. 
Vlaggen kunnen verkregen wor
den bij dhr. Peeters. Tel. 37.66.27. 

MEKKSEM 

Gabriella. 
Wij verheugen ons mede in he t 

geluk èn ' üe blijdschap van onze 
jonge vrienden Mare en Betty 
Geeraert Blickx. Het jeugdig paar 

werdt op 1 juni gezegend met een 
dochtertje, Gabriella gekerstend. 

Onze oprechte gelukwensen. 
11 juli herdenking. 

Duizenden en duizenden heb
ben di tmaal h u n stem aan de 
Volksunie gegeven, en velen voor 
de eerste maal . Maak al deze 
nieuwe simpatisanten nog meer 
vertrouwd met de groeiende 
Vlaams Nationale bewuslwordmg 
van ons volk, door op Vlaanderens 
Nationale feestdag aan onze Ge
smade dorpen en gemeenten een 
echt Vlaamse kleur te geven. Aan 
ieder huis waar een Vlaming 
woont, moet de leeuwenvlag buiten 
hangen, en waar dit niet gaat 
moet er een leeuwen.«;hild voor het 
r aam pronken. 

Papieren leeuwenschilden zijn te 
verkrijgen in Tijl, op het secreta
r iaa t E. Lemineurstraat 33, worden 
zelfs a a n huis bezorgd als men te
lefoneert 45.57.77. 

Onze afdeling zal Vlaanderens 
hoogdag herdenken en vieren op 
zondag 11 juli, te 20 uur, m Tijl, 
Bredabaan 298. Ei- zal voor stem
ming en gezelligheid gezorgd wor
den, evenals voor een flinke kou
de schotel met broodjes en koffie 
voor de bescheiden prijs van 40fr. 
per deelnemer. Wie een goede 
plaats wil hebben late zich tijdig 
inschrijven, op de hiervoor ver
melde adressen. 

VOS 
Onze vrienden van de Vlaamse 

Oudstrijdersbond herdenken Vlaan
derens hoogdag op zaterdag 10 
juli, te 20 uur in de schouwburg 
Bart , St. Bartholomeeusstraat. De 
bekende zangkring Fidelitas van 
Wijnegem zal deze avond met een 
uitgelezen programma vullen. De 
toegang is vrij. Alle Vlaams Na
tionalisten moeten het zich tot 
een plicht aanrekenen door hunne 
aanwezigheid onze simpatie te be
tonen voor onze Vlaamse oud-
strijders. 

BRABANT 

SCHAARBEEK 
Opening kantonaal sekretarlaat. 

Zaterdag 19 juni 1965 is een glo
rie-dag geworden voor een der 
kantons van het arrondissement 
Brussel, , . , , . . . , , . 

Inderdaad, op die dag vond oij-
der zeer grote belangstelling de 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14.20 . Internationaal landbouw-
m-Bgazine — 14.50 : Rechtstreekse 
reportage van de vliegdemonetratle 
gehouden te Brustem — 15.30 ; De 
Puntstones (.87e afl.) — Omstreeks 
16.00 : Ronde van Frankrijk. 6e 
etappe Quimper - La Baube — ± 
16.50 : VUegüemonstratie te Brus
tem (Voortzetting) — 17.25 : 
Zwemmen. Reportage van de inter
nationale ontmoeting te Evere — 
18.45 : Klein, klein kleutertje — 
19.05 -. De draak van Pendragou 
Castle — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.45 : 
Sweet mystery of Life. Successen 
van de Amerikaanse zangeres ea 
filmster Jeanette MacDonald — 
21.25 : Bo,x en Cox, kluclit van John 
Maddison Morton — 21.50 : Een... 
in goede en kwade dagen. Het stu-
dentenhuweliik — 22 30 : TV-
nieuws. 

MAANDAG 
± 15.45 : Ronde van Frankrijk. 
Aankomst van de zevende etappe : 
La Baule - La Roebelle — 19.30 : 
Richard Leetiwehart. 23e afl. : Prins 
Otto — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : Ronde 
van Frankrijk. Pilmverslag — 20.40: 
Openbaar kunstbezit « Zannekm-
gescliiedenis » van Jean-Jacques de 
Grave (1923) — 20.50 : Jackie Glea-
son Show (II) — 2120 : De gral-
bcwaker, film van Harry Kümel — 
22.00 : De grote oorlog > Iedereen 
het vuur in — 22 25 : TV-nieuws.' 

DINSDAG 
+ 15.45 : Ronde van Frankrijk. 
Aankomst van de achtste etappe : 
La Roebelle - Bordeaux — 19 30 : 
Teletaalles : Engels. Tiende les : 
Walter and Connie in the restau
rant — 19.45 : Filmmuseum van 
de schaterlach — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.30 : Ronde van Frankrijk. 
Filmverslag — 20.40 : De schelmen. 
4e afl. : Anastasia — 21.30 : Europa 
richting 2000. Eerste deel : De prijs 
van de vooruitgang — 22.10 : Gast-
pi-ogramma. De liberale gedachte en 
actie — 22 40 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
'8 Namiddags : - Tennis. Recht
streekse reportage van de halve 
fmales enkel spel heren in de wed
strijden gehouden, te Wimbledon, 
(üfen werden nog niet medege
deeld) — ± 15.45 : Ronde van 
Frankrijk. Aankomst van de negen
de etappe : Dax - Bagnères de Bi-
gorre — 18 55 : Voetbal. Recht
streekse reportage van de interlan-
denwedstrlld Zweden - Brazilië, ge
speeld te Stockholm — In fle rust. 

omstreeks 19.45 : TV-nieuws — 
20.45 : Ronde van Pranla-yk. Film-
verslag — 20.55 : Het geluk vliegt 
— 22.05 : Congo vijf jaar onafhan-
keli.ik — 22.50 ; Zoeklicht — 23.10 : 
TV-hieuws. 

DONDERDAG 
± 15.00 : Ronde van Frankrijk.. 
Aankomst van de tiende etappe : 
Bagnères de Bigorre - Ax-les-Ther-
mes — 19.30 : Teletaalles : Engels. 
Elfde les : Walter and Connie in a 
factory — 19.45 : De schapendoder. 
4e afl. : De doder slaat v^eer toe — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : De 
Ronde van Frankrijk. Fiimverslag 
— 20 40 : De Plfeitstones. 88e all. : 
De Plmtstone-sljsjes — 21.05 : 
Speelfilm ; Drieentwintig stappen 
naar Baker Street, politiefilm van 
Henry Hathaway met Van Johnson, 
Vera Miles en Cecil Parker — 22.45: 
Penelope — 33.15 ; TV-nieuws. 

VRIJDAG 
's Namiddags : Tennis. Rechtstreek
se reportage van de finale enkefspel 
heren in de wedstrijden gehouden 
te Wimbledon — ± Ronde van 
Frankrijk. Aankomst van de elfde 
etappe : Ax-les-Thermes - Barce
lona — 19.30 : Teletaalles : Engels. 
Twaalfde les : Walter and Connie 
in a garage — 19.45 : Internatio
naal ieugdmagazme — 19.55 : De 
Weerriian — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Ronde van Frankrijk. Pilm
verslag — 20.30 : Tienersliow, met 
Les Missiles, Trea Dobbs,, Larry 
Greco en The Mockin'Birds — 
21.10 : Ten huize van Prof. Dr. 
Leon Elaut, geneesheer-uroloog. Op 
bezoek : Annie Van Avermaet en 
Fons Praeters — 22.00 : TV-nieuws 
— 22 05 : Kameraden, een psycho-
logisclie film van Lenhart Ehren-
borg. 

officiële opening plaats van het 
VU-sekretariaat van het kanton 
Schaarbeek. 

Vanaf 17 uur 30 zag men reeds 
een grote toeloop van leden en 
simpatisanten u i t alle hoeken van 
he t kanton aan de kantoren van 
de Daillylaan 23bis en 25. 

I n het gebouw werden zij ver
welkomd door het feestkomitee. 

Een na een kwamen de perso
naliteiten waaronder volksverte
genwoordiger Dr Vic Anciaux en 
Frans Van der Eist toe. 

De lokalen waren werkelijk veel 
te klein toen de officiële zitting 
begon. 

De Heer A. Sweerts, voorzitter 
der afdeling Schaarbeek verwel
komde de aanwezigen en dankte 
oprecht de afdelingen Evere, Die-
gem en Zaventem, die onder de 
geestdriftige impuls van hun voor
zitters, alles hebben gedaan om dit 
sekretarlaat tot s tand te brengen. 

AI3 eerste feestredenaar sprak 
dan Achiel Van Malderen zijn 
voldoening uit over dit initiatief, 
doch wees tevens op de zware ver
antwoordelijkheid die de afdelin
gen van dit kanton hebben op zich 
genomen. Want dit sekretarlaat 
dient als een voorbeeld te worden 
gesteld en moet dus renderen, het
geen de beste propjaganda betekent 
voor het kanton en voor de par
tij. 

Volksvertegenwoordiger Dr. An
ciaux, dankte op zijn beurt het 
kanton Schaarbeek, om de kor
daatheid waarmede het zijn voor
stellen beantwoordt, voor wat be
treft de na-verkiezingsstrijd op 
propagandistisch en sociaal vlak, 
en wenste het kantonaal sekre
tar laat een bloeiende toekomst 
toe. 

Algemeen voorzitter Mr Van der 
Eist, kwam dan aan de beurt om 
het sekretarlaat officieel voor geo
pend te verklaren, evenwel zonder 
lint of sprenkelborstel, zioals spre
ker zelf opmerkte, doch met een 
zekere angst omdat hij een pre
cedent schiep, dat hem in de toe-

- komst nog meer hooi op de vork 
zou doen nemen. Hij sprak zijn 
voldoening uit over het gelukkig 
initiatief, doch niet zonder er 
eveneens op te wijzen dat het Kan
ton Schaarbeek een zware verant
woordelijkheid op zich nam; « Het 
volstaat niet », zegde spreker « een 
lokaal te huren en er op te schrij
ven, « Sekretarlaat Volksunie », 
men moet ook uitstralen, dat .lo
kaal moet steeds open s taan voor 
iedereen »; Spreker zegde tevens 
zeer tevreden te zijn, te zien, dat 
ondanks enkele troebelen van voor
bijgaande aard, de werking verder 
ging en de Volksunie een grote 
Opgang maakte. 

Een langdurig ..applaus dat hier
op volgde was tevens de inzet van 
een kleine intieme hulde aan Me
vrouw Anciaux, spijtig genoeg 
weerhouden. 

De Heer A. Sweerts, dankte nog
maals iedereen voor de talrijke op
komst en huldigde alle vi-ouwen 
van onze leden en mili tanten voor 
de wijze -waarop zij de kiesstrijd 
voerden en wonnen, onder het 
motto van het geduld, de ver
draagzaamheid en de algehele op
offering Hij beloofde in naam 
van het ganse kanton Schaarbeek 
alles in het werk te zullen stellen 
«m dit e«"ste s ^ r e t a r i a a t te iBr-
ten uitgroeien tot een vuurtoren 
voor het ganse arrondissement 
Brussel, ja zelfs voor het ganse 
Vlaamse land. 

Hierna werd de ere-wijn aange
boden, terwijl personaliteiten, le
den en simpatisanten een gezellig 
babbeltje voerden. 

Te 19 uur 30 vertrok de kara
vaan wagens naar de zaal Luxor 
in de Paviljoenstraat, waar het 
feestmaal werd aangeboden, ter
wijl te 21 uur een dansfeest plaats 
greep in dezelfde zaal, die werke
lijk veel te klein was omwille van 
de grote toeloop en die maar pas 
leegliep toen het orkest van Jef 
De Nijs, met een daverende 
Vlaamse Leeuw door meer dan 
honderd kelen meegezongen te 3 
uur in de • morgen dit onvergete
lijk volksfeest besloot. 

ZATERDAG 
's Namiddags : - Tennis. Recht
streekse reportage van de finales 
enkelspel dames en dubbelspel 
heren in de wedstrijden gehouden 
te Wimbledon — 16.40 tot 18.00 : 
Atletiek. Rechtstreekse reportage 
van het zeslandentornooi te Bern 
— 18,30 : Rolschaatsen. Reportage 
van de wereldkampioenschappen, 
gehouden op het Felix Beernaerts-
plein te Wetteren — 19.20 : Teken-
filmpje — 19.30 : Tienerklanken — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 : Ronde 
van Frankrijk. Pilmverslag van de 
rustdag te Barcelona — 20.40 : De 
wijkagenten : De held van 1919 
(23e afl.) — 21.05 : 't Is maar een 
woord — 21.35 : Cocktail, amuse
mentsprogramma — 22.25 : Sus
pens : De sleutel, politiefilm van 
Helmut Ashley — 23.25 ; TV-
nieuws. 

OOST-YLAANDEREN 

AALST 

Priester DaenBheirdenking. 
Zondag 27 juni godenken we een 

onzer edelste figuren uit de zware 
en onmenselijke strijd van weleer: 
priester Daens. 

Te 10 uur voormiddag zal m de 
St-Martinuskerk een H. Mis opge
dragen worden met offergang. 

We komen samen aan de Hop-
markt te 9 uur 30 om ons met mu

ziek van de « Priester Daensvrlen-
den » uit Moeskroen naar de kerk 
te begeven, daarna optocht naar 
het monument op de werf waar 
bloemen zullen neergelegd worden, 
gevolgd van een spreekbeurt door 
de Heer Frans De Neve. 

Daarna kortg optocht door de 
stad. 

GENTBRXJGGE 
Verbond VOS. 

Op zaterdag 3 juli e.k. om 18 
uur algemene leden- er) voorlich-
ting-svergadering in het gemeente
huis. Kasteelstraat. 

Gaston Rombaut zal er spreken 
namens de oude VOS-sen en Os
wald van Ooteghem namens de 
jongeren. 

Nog te veel jonge Vlamingen 
denken dat ze niet bij VOS kun
nen aansluiten. Het zijn juist die 
jonge krachten die We nodig heb
ben, want de oude VOS-sen wor
den van jaar tot jaar minder tal
rijk. Neem deze gelegenheid te 
baat Om nader kennis te maken 
met de veelzijdige en onverpoosde 
werking van VOS. We rekenen 
stellig op uw aanwezigheid en ook 
op de jongeren om onze rangen te 
versterken. 

W E R E D l 

GULDEN SPOREN 

HERDENKING 
sprekers : 
H e r m a n WAGEMANS 
Kare l DILLEN 

voordracht : 
Antoon VAN DER PLAETSE 

MedewM-king 
V.N.J.-SPEELSCHAAR 

Thema : 

Amnest ie is recht . 
Amnest ie is pl ieht . 

Vrijdag 9 JULI 20u30 
THIERBRAUHOF 
Groenp laa t s 33 te An twerpen . 

Toegang vr i j . 
Inlichtingen : Jordaenskaal 3 
Antwerpen . - TeL 03/322153. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

Aiie zater- en zondagen ' 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duu r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor h o n d e r d e n 
autobussen en auto 's . 
AHes p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thie rb rauhof II . . 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r ima koad buffet. 
Open d a g en nach t . . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Woute r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
de d r i e lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de 2 Hertjes. 

DORT THIERBRAUHOF l i l 
langs au tosne lweg Antw«r-
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT T H I E R B R A U H O F IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime pa rkee rge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het <( Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst ; be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP.) 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAPP. 

Vermindering vr lezers VU 
Huish. App. - Radio-T.V.-

bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23. Ant. 

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Schut-
str. 18, Deurne T 36.13.12 

Voor uw modern interieur 
EURODOMI 

Kruidtutnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, verander in gs- en 
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37 43 81 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al uw Vla,ani.-,e lektuur 
EEN ADRES 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
((Rubenshof » 

Westetr. 79, T.: (050)41571 
-Lokaal Volksunie 

Kamers-pension 

« Vlaamis Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v. g r o e p e n . 
E l i s a b e t h l 105. Te l . 632.70 

V l a a m s H u i s B r e u g h e l 

de Smet de Naeyerlaan 141 
BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
o Vlaams huis W e r e Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Ouder gem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V.U. 
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DE VOLKSUNIE 

E EN maand na de verkie
zingen met hun verrassende uitslag 
is c; nog steeds geen regering ge
vormd. Verwacht werd dat de samen
stelling van een nieuwe regering' 
moeilijk zou zijn enerzijds omdat de 
twee meerderheidspartijen die aan 
het bewind waren een daverende af
straffing kregen van het kiezers
korps, anderzijds omdat de tegen
stellingen scherper geworden zijn 
tussen Vlaanderen, V/aronië en 
Brussel. De PVV doet zich voor, ze
ker te Brussel maar ook bij monde 
van sommige van haar Vlaamse (?) 
mandatarissen als een anti-Vlaamse 
partij , een partij die openlijk de zij
de kiest van het Franse taalimperia-
lisme en die de schamele Vlaamse 
verwezenlijkingen op het stuk van de 
taalwetgeving wil afbreken. Het an
ti-Vlaams karakter van de PVV en de 
mateloze demagogie door deze partij 
ten toon gespreid bij de verkiezingen 
maken het de andere partijen moei
lijk tot een koalitie met de P W te 
besluiten. 

De raadplegingen van de heer De 
Schrijver zijn louter tijdverlies ge
weest, aangezien alles wat er over de 
grondwetsherziening kan gezegd wor
den de jongste jaren al tientallen 
keren herhaald werd. Alleszins kan 
van Vlaamse zijde geen vertrouwen 
gesteld worden in een persoon zoals 
de heer De Schrijver en kan deze 
niet doorgaan als de woordvoerder 
van de Vlaamse CVP-vlèugel. 

E RGER nog is het dat de 
Koning thans een Waalse CVP-er, de 
heer Harmei, de opdracht toever
trouwde een regering te vormen. De 
Vlamingen hebben aan de heer Har
mei een doorslechte herinnering be
waard uit de tijd toen de heer Har
mei minister was. Hij is een koppige 
Luiker Waal, wiens bedoelingen ten 
opzichte van de Vlaamse gemeen-

hebben een vergadering gehouden. 
Eens t« meer was het kostelijk de 
pers van CVP-strekking hierover te 
lezen : « deze semi-officiele organi
satie « heette h e t » , die thans boven 
dien een (bijna) officieel karakter 
kreeg vermits de CVP-voorzitter Van 
den Boeynants de bijeenkomst bi j 
woonde ». 

D E dubbelzinnige toestand 
waarin de Vlaamse CVP-fraktie zich 
bevindt is ook weer kenschetsend 
voor de lamlendige houding van de 
Vlamingen : na zoveel jaren zou de 
openbare opinie graag vernemen of 
deze fraktie al dan niet bestaat, wie 
er lid van is en wie niet, of zij door 
de partij erkend wordt of niet. Het 
antwoord kunnen wij wel zelf ge
ven : de Vlaamse CVP-fraktie in Ka
mer of Senaat bestaat niet, heeft dus 
geen leden, wordt door de partij niet 

In de unitaire en gecentraliseerde 
staat zal de situatie voor de Vlamin
gen overigens steeds gevaarlijk zijn f 
wij zijn voortdurend bedreigd omdat 
de geestesgesteldheid te Brussel an
ti-Vlaams is, steeds geweest is en 
nog is. 

D E Vlaamse pers die de 
nieuwe taalwetgeving van 1963 ver
dedigd en opgehemeld heeft als een 
grote Vlaamse overwinning geeft 
thans reeds noodgedwongen toe dat 
deze taalwetgeving na twee jaar nog 
steeds een dode letter gebleven is, 
gesaboteerd wordt, niet nageleefd 
wordt. De sankties die voorzien wer
den, worden niet toegepast. De mise
rie en het gesukkel gaan verder. 
Hebben wij het niet voorspeld? Wer
den wij niet uitgemaakt voor negati
visten omdat wij doodeenvoudig rea
listen waren? Door een bedrieglijk 
optimisme worden de Vlamingen in 
slaap gewiegd en hun strijdvaardig
heid ondermijnd. 

H OE graag men ook te 
Brusse" de vooruitgang van de Volks
unie volledig negeert, de Vlaamse 
vleugels van de CVP en van de BSP 
kunnen zich dit niet veroorloven. Zij 
zijn verplicht rekening te houden 
met de Volksunie, die voor hen in 
het Vlaamse land een gevaarlijker 
konkurent is dan de P W . Vandaar 
het overigens verheugend feit dat d( 
Vlaamse socialisten sedert de verkie
zingen blijk geven van een scherper 
Vlaams refleks. Ook de Vlaamse CVP-
ers voelen zich verlicht te reageren. 
De geest die te Brussel heerst is on
rustwekkend. AUe anti-Vlaamse sen
timenten zijn ontwaakt en de in
vloed van Brussel is doorslaggevend. 
Het is kenschetsend dat de Koning 
het niet nodig geacht heeft, of het 
niet aangedurfd heeft iemand van 
de Volksunie te raadplegen, nadat de 
Volksunie dan toch een reusachtige 
vooruitgang gemaakt had. 

H ET is ook kenschetsend 
dat een man zoals minister van Sta
te De Schrijver, die, ieder kontakt 
met het Vlaamse volk mist, die een 
steunpilaar is van het Belgisch uni
tarisme en centralisme (in het ver
leden heeft hij zich steeds verzet 
zelfs tegen kulturele autonomie, al
dus het CVP-programma verlooche
nend dat hij zelf in 1945 opstelde!), 
een man die overigens slechts mis
lukkingen gekend heeft in zijn poli
tieke loopbaan, tot informateur uit
gekozen werd. 

EEN MAAND NA DE VERKIEZINGEN 
NDG STEEDS GEEN REGERING 

schap verre van gemststellend zijn. 
Dit alles belet de Vlaamse pers van 

CVP-strekking met plots de lof te 
zingen van de heer Harmei. Van de 
Vaamse pers mag men alles ver
wachten. 
Na van minister Gilson een Vlaams-

gezinde gemaakt te hebben, kan men 
dit ook wel met Harmei! 

im T^.^'^iütS^ 

erkend. Vandaar een dubbelzinnige 
toestand, waarbij niemand weet in 
wiens naam een De Saeger (vroeger 
was het de heer Verbist) eigenlijk 
spreekt. De formule luidt nooit « in 
naam van de Vlaamse CVP-fraktie », 
maar zeer bescheiden : « in mijn ei
gen naam en in naam van enkele 
politieke vrienden ». 

M AAR de heer Harmei be
hoort tot de Waalse CVP, die in de 
Kamer weinig sterker is dan de 
Volksunie. In de Kamer zijn er thans 
51 CVP-mandatarissen uit de Vlaam
se arrondissementen tegen slechts 18 
uit de Waalse arrondissementen en 
8 uit het arrondissement Brussel. 

De Vlaamse CVP-mandatarissen 
vormen in het parlement veruit de 
grootste homogene groep. Zij worden 
voorbijgegaan! 

De Vlaamse CVP-mandatarissen 

H ET zou bijdragen tot een 
opklaring van de toestand wanneer 
de Vlaamse CVP-ers de moed konden 
opbringen om werkelijk als een au
tonome fraktie (de sterkste homo
gene fraktie in het parlement) op te 
treden en het aldus duidelijk te ma
ken wat bv. de heer Harmei verte
genwoordigt, wat zelfs de ganse P W 
vertegenwoordigt. 

De Vlamingen moeten ter dege op
passen, want de situatie is gevaar
lijk. 

ij OALS iedereen zijn wij 
nieuwsgierig om de samenstelling 
van de nieuwe regering te kennen. 
Wij zijn er niet gerust in, wanneer 
wij vandaag leeds te lezen krijgen in 
de Vlaamse pers van CVP-strekking 
dat de heer Harmei de m.an is in wie 
men vertrouwen moet stellen! Waar
om mist de Vlaamse CVP het nodige 
zelfvertrouwen om haar eisen en 
voorwaarden openlijk en duidelijk te 
stellen? 

De Volksunie zal haar taak van 
waakzame oppositie vervullen en met 
vastberadenheid de Vlaamse belan
gen in alle omstandisheden verdedi
gen 

De vooruitgang van de Volksunie 
bij de verkiezingen was het enige 
tegengewicht voor de P.V.V. vooruit
gang. 

H ET feit dat men te Brus
sel doet alsof de Volksunie niet be
staat, volledig te verwaarlozen is, 
verandert niets aan de machtsposi
tie die de Volksunie zich in Vlaan
deren aan het veroveren is. Het 
Vlaams-nationalisme is geen voorbij
gaand verschijnsel waaraan men kan 
voorbijgaan. Het is een permanent 
verschijnsel een diepgaande stroming 
waarvan de invloed verreikend is. 
Het is onze trots en onze sterkte in 
dienst te staan van een ideologische 
stroming die gedragen wordt door 
liefde en waardering voor de gemeen
schap, de gemeenschap waartoe wij 
behoren en die wij wensen te dienen. 

2 UITZONDERLIJKE BELEGGINGEN IN SARDINIË 
Op 20 km van hoofdstad 
4 Ha boomgaard met amandelbomen 

op 300 meter van de zee, zeer 

geschikt voor villapercelen, 

aan 32,-Fr. per m2. 

Ligt nu reeds in zone kleine 

villa's en landhuizen. I 

60 centiemen per M2 
Schone beboste blok van 200 Ha 

aan de Oostkust van Sardinië. 

Kan gedeeltelijk ontgonnen en 

heraangeplant worden met staatssubsidies. 

INLICHTINGEN: J ' ^ ; " ™ ' ^ « ' * « ' ' '"• ^"^ 
Telefoon: 32.00.35. 


