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VERDER IN DIT NUMMER 
BIz. 3 

BIz. 7 

BIz. 8-9 

BIz. 12 

BIz. 16 

NA DE OVERWINNING. 
Senator Elaut geeft zijn slsie op onze strijd. 

VENSTER OP HET BUITENLAND. 
De Gaulle wil radici Luksenibiirg opslokken. 

HET VERDRONKEN LAND. 
Saeftinge. eens een rijk gewest, z.it i meter ondei het slijk 

VAN STRAATLIEDJES EN BALLADES. 
Wim Van De Velde brengt )e\en in het ei'lite volkslied. 

WIE DOET AAN TOUWTJETREK? 
Het antwoord op deze vraag geeft senator Wim Jorissen, 

GEEL IS ROOD 
ROOD IS GEEL 

MAAR BLAUW 
IS NIET BETER 
(tvo) Het politiek spektakel dat tijdens de jongste weken 
wordt opgevoerd, is een niet bijster geslaagde boertige 
klucht, zo dik in de verf gezet dat wel niemand er zich 
laat aan vangen. Het begon al met de aanstelling van da 
informateur : de politiek uitgerangeerde en sinds de Kongo-
historie vijf jaar geleden van alle gezag beroofde De 
Schrijver kreeg de opdracht, als een echte August - nomen 
est omen ! - enkele buitelingen te maken en fratsen te ver
tonen in de arena. De man verdween terug achter de 
schermen en de toeschouwers voelden zich bij de neus 
genomen : de toeren van August hadden alleen gediend 
omdat de direktie blijkbaar nog niet klaar gekomen was 
met de grote nummers. 
Flink over tijd begon dan het eigenlijke spektakel : er 
kwam een formateur. Dat was meteen de strafste goochel-
toer die ooit vertoond werd : het mannetje dat uit de 
koninklijke hoed kwam, heette Harmel. Zijn politiek 
gewicht is uit te drukken in onsen . hij is namelijk voor
zitter van de Waalse C.V.P.-vleugel die met een vierde 
werd ingeknipt bij de verkiezingen en sindsdien meer dan 
ooit een uitgesproken minderheidsgroepje is in de Belgische 
politieke konstellatie. 
Toen Harmel formateur werd, waren de zaken dan toch 
reeds inzoverre opgeklaard dat een paar dingen vast ston
den. Vanaudenhove had verklaard dat hj | in geen geval 
zou deelnemen aan een drie partijenregering en dat hij 
overigens in geen enkele tormule met de B.S.F, viou deel
nemen. Collard was iets minder duidelijk geweest, maar 
liet er toch geen twijtel over bestaan dat een driepartijen-
regering voor de socialisten met aanvaardbaar was. De 
meerderheidsgroep in de C.V.P. - de Vlaamse kristendemo-
kraten • staken evenmin onder stoelen of banken dat een 
driepartijenregering nen allerminst kon bekoren. 
De logica zelf ware dus geweest, had Harmel onmiddellijk 
ziin pogingen gericht op de enige formules die nog ver-
wezenliikbaar waren een C.V.P.-l^ V.V. of een l^.V.P.-
B.S.P regering. De formateur nam kalmpjes fijn tijd, de 
raadplegingen en de dagen verliepen, een stel oude en 
biina vergeten politieke fossielen werd voor een kort ogen
blik in het voetlicht gebracht en eindehik kwam het giote 
uur dei waarheid, dat de lorniateur zijn troe\en op tafel 
ging gooien. De zeer lange bedenktijd die hu /.uti had 
genomen, bleek hem geïnspireerd te hebben tot niets meer 
üi niets minder dan de tormule, waarvan ieder kerslekind 
kon weten dat zij niet de minste kans had de driepartijen
regering, Ie gouvei neiuent d union nationale si cher a Ttin-
touruge Beleeldheidshalve lieten de P.V.V.ers er nog een 
nachtie overgaan alvorens zij hun reeds vooral opgesteld 
niet wereldkundig maakten. 

Het spektakel is io stompzinnig dat reeds net merendeel 
der toeschouwers er zich resoluut van af hebben gekeerd, 
temeer daar met het verlol de zon boven vreemde einders 
wenkt Dat was trouwens van meet at aan de bedoeling, 
want voor de uiteindeliike plannen waren er sinds de 
ongelootluke atstratfing van 23 mei twee dingen nodig : 
tijd om de kiezer te doen vergeten of te vermoeien en tiid 
om de principiële hardsliipers binnen de eigen partij in de 
regeringstormule te praten. 
« De StHudaarcl > van verleden donderdag had gerust het 
vraagteken in de letterkast kunnen laten toen hij bloklct-
terde « Groen licht voor C.V.P.-B.S.P.-dialoog ? ». 
Noch de P.V.V.. die van meet af aan de oppositie heeft 
gewild, noch de B.S.P. en de C.V.P. die van meet af aan 
met mekaar in zee wilden steken hebben zich tijdens deze 
zes weken komedie bekommerd om het landsbelang. De 
wekenlange regeringskrizis met haar nefaste nasleep op 
het sociale en ekonomische vlak kan hen alle drie geen 
barst schelen De « nationale » partiien kenden slechts een 
enkele bekommernis ieder voor «ich in de ineesi voor
delige eii taktisch beste positie te gei aken De heien mugen 
dan nog zozeer \erschillen op het vlak van hun inyiihteii 
over een regeringstormule, een ding hebben ve in de d-ie 
partiien gemeen ze laten de rekening vooi de gcbiuken 
potten aan de verblufte toeschouwer... 
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<( ONZE » KUST 

Mijnheren, 

Ieder jaar ga ik in De Panne 
enkele weken verlof dowbrengen 
Biet mijn vrouw en elke maal 
moet Ik bemerken hoe bijna alles 
— op enkele uitzondermgen na — 
eentalig Frans is m winkels ea 
Bpijshuizen. Ook wat de verkoop 
van apartementen en de verhuring 
er van betreft, is het maar droe
vig, al moet ik bekennen dat daar 
wel wat beterschap is. 

Is er aan deze ergerliike toe
s tand niets te doen? Vallen ho
tels, winkels, verhuur- en ver
koopsburelen niet onder to='passing 
van de wet op de vernederland
sing van het bedrijfsleven? De 
Panne is toch Vlaamse grond? Het 
gaa t toch niet op dat m onze ei
gen streek alles zo maar in een 
vreemde taal wordt aangekondigd 
en men met een vergrootglas moet 
Boeken naar de eigen taal 

J.M. - Brasschaat. 

JEUGDBEWEGING 

Waarde Vrienden, 

Met de brief van de heer E Slos-
»e, die verscheen in het vorig num
mer, ben ik het volledig eens : het 
moet nu maar eens en voorgoed ge
daan zUn met het misbruiken van 
de Ohirojeugd voor C.V.P.- {»-opa-
gandadoelemden 

Waarom wordt hier echter met 
twee maten en twee gewichten ge
meten ? 

In een nummer Van «Storm», 
orgaan van het V N J . , stond een 
hele bladzijde reklame voor een 
( operatie vijl», toevallig he t kie»-
nummer van de V U. in Antwerpen 
Verder stelde ik meermaals vast dat 
de muziekkapel van het VNJ (een 
puike muziekkapel, dat voeg ik er 
graag aan toe ' ) op V D - beto
gingen of -vergaderingen optreedt 
Voor het ovenga staat het V.NJ 
natuurlijk «boven en buiten » de 
pait i j politiek. 

Zouden wij niet eens voor eigen 
deur vagen ' De V U én het V N J 
hebben er allebei niets b j te win
nen als ze met elkaar veiward wor
den Dat men ook de VU en het 
V N J . uit elkaar houde 1 

H O , Strombeek. 

DOORSTOKEN KAART 

Waarde Bedaktie, 

De afrossing welke de BS .P op 
33 mei te inkasseren kreeg, heeft 
a a n J. Van Eynde bepaald iets ge
leerd. Men zou denken dat zijn 
pennevruchten zwwaar uit de Volks-
imie komen. Zo in « Volksgazet » 
van 25 Juni : « De Vlaamse conces
sies zitten m de faciliteiten die, al
licht wederzijds opgevat, doch in 
de praktijk eenzijdig uitvallen. Zij 
zitten in de pariteit der ambten 
dan wanneer en een onmiskenbaar 
Vlaams overwicht m de bevolkings
cijfers bestaat. Er zijn er ook die 
bestaan o a. in de formules die pre
cies voorkomen in de befaamde ar
tikels 3bis en 38bis, over de waar
borgen aan de minderheid (aan de 
Walen). Eteae concessies zijn met 
klein. 

De laatstbedoelde maken zo 
Vfaar een afwijking uit, en geen 
geringe, van het gewoon meerder-
heidsbeginsel, grondslag van ieder 
danocrat isch en parlementair sys
teem. Vandaar dat onze waar
schuwing luidt : dat men ons nu 
mets meer vrage' De eerste be
wijzen van goede wU moeten van 
de andere kant komen Helaas, 
daar schijnt men veeleer geneigd 
om zich te verharden m de te
genovergestelde houding. Wat een 
veroOTdeling van de door hem ge
volgde politiek en een volledig 
beamen van de VU-stellmgen' 

Zo J. Van Eynde met z'jn rede
nering logisch doorging, zou hij 
tot de konklusie komen dat alleen 
federalisme de oplossing brengt. 
Maar de Polderbizon gebruikt al
leen zijn waarschuwingen om des 
te beter zijn eigen ik in het dag
licht te plaatsen. Slechts om zijn 
positie m de unitaire BSP nog te 
verstevigen, ten koste van de 

Vlaamse volksgemeenschap die hlJ 
schaamteloos misbruikt Zou de 
mislukte buigemeester misschien 
mmistei wensen te worden? Wat 
het ook z J, heel zijn flamingan-
tisch gedoe is een doorstoken 
kaart. 

B B - Aalst. 

ASSE VLAAMS 

Waarde Kedaktie, 

Gedurende verschillende weken 
hebben wij geduldig a'le vormen 
van pubhciteit te Asse op hun een-
talighe d nagekeken 

Alhoewel het resultaat bevredi
gend IS Voor een gemeente die nog 
geen 15 km van Brussel is, hebben 
wij gemeend het prille begm der 
verfransmg zonder verwijl te moe
ten tegengaan. 

In de eerste faze van deze aktie 
werd aan al de (ongeveer 700 ) 
handelaars en neringdoenders van 
onze gemeente een schrijven toe
gestuurd. 

V.V.B., Asse. 

B.G.J.G. 

Mijnheren, 

Ik ben volkomen akkoord met 
de eis dat prof. Van Mechelen 
moet afti-eden als voorzitter van 
de Bond voor Grote en Jonge Ge. 
zinnen. 

Smds de hervormmg en de split
sing was de Bond volledig gede-
politizeerd en dat was wel een vai. 
de redenen van zijn succes 

Laat ons volmondig erkennen 
dat de verdiensten van prof Van 
Mechelen bij de uitbouw en de 
« popularizering » van de Bond 
zeer gi'oot zijn. Laat ons even vol
mondig erkennen dat prof Van 
Mechelen wellicht de gedioomde 
kandidaat voor een portefeuille 
van het Gezm zou zijn 

Maar dan van twee dingen een-
ofwel zou de Bond er voor ijve

ren — en met de Bond ook Ik en 
talloe* anderen — da t prof. Van 
Mechelen buiten en boven de ei
genlijke partijpcditiek als techni
cus naar het departement van het 
Gezin zou gaan. Ofwel — en dat 
IS nu het geval — gaat prof Van 
Mechelen m de partij-pohtiek 
doch dan moet hij konsekwent 
zijn en aan de Bond de grote 
populariteltstroef van de houding 
buiten ledeie polit'ek laten 

De huidige handelewijze is van
uit geen enkel s tandpunt verde
digbaar en kan slechts onbehagen 
en misverstanden scheppen. De 
Bond IS een te simpatiek organis
me opdat hij daarvan het slacht
offer zou worden 

Ik — en velen met mij! — hopen 
nog steeds dat prof Van Meche
len dat zal .nzien 

K G - Adinkeike. 

FRANSE PREKEN 

Mijnhei-en, 

Op woensdag 16 juni jl. hield 
het Provinciaal bestuur van de 
V V B. een perskonferentie in de 
«Brasserie NOORDZEE» te Oos
tende, waarop een memorandum 
inzake het taalgebruik m de kerken 
a a n de kust, aan de aanwezigen 
werd overhandigd. 

In aanwezighe d van talrijke 
journalisten van de lokale weekblad
pers, de dagbladpers en de B . R T 
werd het s tandpunt van de VVB 
duidehjk belicht ÖOOT M - de 
Schaepdi ijver 

Aan het geduld en de gematigd 
heid van de katholieke Vlammgen 
werd door het eenzijdig verbreken 
door de plaatselijke geestelijkheid 
der kustparochies van de overeen
komst tussen de V V B en het B s-
dom Brugge, een einde gemaakt 

De VVB daarin gesteund door 
alle weimenende Vlaamse katolie-
ken, zal van heden af geen Franse 
preken meer dulden m onze kerken 
Het IS inderdaad duidelilk dat het 
argument van de « z'elzorg », door 
de geestelijke overheid ingeroepen 

niet steekhoudend Is en slechts een 
bedriegehjk « voOTwendsel» om, bl] 
middel van Franse bedelsermoenen, 
meer g d d in he t laadje te fcrijgen. 
Het schijnt inderdaad dat de pas
toors 50 % van de opbrengst van 
deze sermoenen toegewezen krijgen 
en dat hier de reden ligt waarom 
ziJ zo vasthouden aan deze tweeta-
ligheid die de toeristen (de Pran». 
spiekende inbegrepen) niet verlan
gen 

De terugkeer naar het Latijn ten 
koste van het gebiuik van de volks
taal In de liturgie gedurende de zo-
meimaanden, die zonder enige twij
fel gebeurt onder druk van de 
franskiljons zal evenmin geduld 
worden Indien de geestelijkheid de 
klok wil terug zetten, zal ze botsen 
op het onverbiddel jk verzet van de 
Vlaam^^e gelovigen Uit de jongste 
opiniepeiling gehouden in onze ker
ken zondag voor acht dagen bleek 
da t bijna 80 % van de gelovigen 
zich uitspraken voor dp volkstaal in 
de liturgie 

Wij hopen dat de geestelijke o-
vei-heid wijs genoeg zal zijn om 
niet toe te geven aan de druk van 
de asociale en onkrlstelljke frans
kiljons die met hun geld en invloed 
de kerk onder druk blijven zetten 
ojn de Nederlandse taal in deze 
kerken gedurende de zomermaan
den zoveel mogeliik te verdringen, 
daarin gesteund door zekere Brus
selse vakant 'egangers die het mis
offer bijwonen niet aJs deemoedige 
krlstenen bekommerd om hun 
Vlaamse geloofsgenoten zo min mo
geliik te storen in hun godsdienst
beleving maar die hier als ver
waande druktemakers onze bid-
plaatsen onveilig maken met hun 
even mateloze als helden.se preten
tie 

Het woord is nu aan de «oas-
toors » van wie wii een beetje meer 
eeilijkheid en moed en wat minder 
huichelachtigheid en berekening 
verwachten 

V W L , Oostende. 

De redaktte draaf t teev r e r a n t 
woordelijkheid TOOI d t inhoud der 
(epubliceerdr Ircersbrlrven Zr be
houdt «ch bel recht van keoa* 
en tnkort4nt voot Over dr texrra-
rubriek wordt reen brlefwiisding 
eevoerd. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

BABY-RELAX 

WAGENS - STOELEN 

KWALITEITS-

SPEELGOED 

HOBBY-TREINEN 

DE LAATSTE 
SNUFJES IN 

DIEPESTRAAT 44 A N T W E R P E N T E L . 32.44.30 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE > dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S De Lie, t Papenhoek «, Berendrecht Tel (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat : 

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

ROLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrisch* 
bedlening. 
Alle «ystemeo. 
VENZTLIANSK 
ZONNKBLINDEM 
Bediening met 
koorden' o( met 
stang en windwe 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRIUA-FLEX 

A.JEÜRISSEN-CIOOSTERMANS^ ZONEN 
TEL132 31 

PVBA ZONHOVEN 

WENTELPOORÏÏN 
In hout, (taal, aluintnlBm 
et pUitiek. 
StandaardoltToerlng «t 
oaar gewenst model. 
S7>t«meD aangepait aan de 
tard Taa hel bouwwerk. 
Band- af alektrleeh* bedlening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

S Jl ZOHEN PYBA 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) 
L. Vandevelde. St Damiaanstr 17, Wommelgem - T 03-53.67.27 

W I M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. - Tel. : (03) 39.69.34. 

— s te l t zijn k a n d i d a t u u r bij alle Vlamingen in de 
provinc iën An twerpen , B r a b a n t en Ooat-Vlaan-
de ren voor alle Terzeker ingsvornten : Brand -
Leven - Persoonl i jke - Fami l ia le - Auto - We t • 
Burg. Aansprakel i jkheid . 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
0> e r n a m e van bes t aande verzeker ingspo l i s sen . 
N i e u w e zaken bij huwel i jk , opr ich ten zaak, enz. 

&<«l« Wuc: 
e iAZW M MONTMfN, 
& • ! . ( VOO/ vtri«l«ro«1 

WoHer ROLAND 

KtHuUaai. 5t — A-\(w*rptn 
| t » l 4 W b «p h«t kwtinktfnmvr ^ 

HERMES 
SCH^eL ,')4 Zuidlaao 

209-211 M Lemonn ie r l aan 
Tel . 11.00.33. 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

S teno- en 
dak ty logra f ie 
in vier t a len . 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne ta len . 
Hande 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 
sich thu is voelen. 

Beter en voordel ig*r . 
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NA DE OVERWINNING 
In de vorige bijdragen heb ik er de aandacht op gevestigd dat één ideaal, één 

metode en één doelwit de politfek van de Volksunie voor de eerstkomende jaren 

moeten bezielen en kenmerken en dat is Vlaanderen eerst. Al de rest is roman

tisme, ressentiment, naïviteit, onschuld of domheid. 

De enige realistische politiek die v îj te voeren hebben is die; zij is sociaal en 

demokratisch. We mogen de welvaartsitus v^aarin ons land verkeert, niet in 

gevaar brengen door de dingen te verknoeien die de flaminganten, uit welke 

partij ook, tot stand hielpen brengen. 

Wat de Vlaamse socialisten In ver
leden eeuw voor de werkende klasse 
verwezenlijkten, wat de kristelijke 
demokraten van het slag Daens on
der het motto van Rerum Novarum 
— al kwam het ook vijftig jaar te 
laat — op het platteland en in de 
steden hebben opgericht, mogen de 
Vlaamse nationalisten van heden niet 
afbreken. Het zou zelfmoord zijn. Het 
zijn grote en schone aanwinsten die 
we moeten opschrijven als een batig 
saldo in de balans van de volkswel
vaart. 

Mak ik eraan herinneren dat het 
de trots van het medisch beroep is, 
dat zoveel artsen in de negentiende 
eeuw tot de ontvoogding van de a r 
beidersstand hebben bijgedragen ? 
Geneesheren zijn altijd vrij denken
de en vrij handelende mannen ge
weest; is het niet sprekend dat één 
derde van de Volksuniegekozenen 
artsen zijn ? 

Ik ben niet, op mijn levensavond, 
naar de politiek gekomen uit rancu
ne. God behoede mij ! Ook niet om 
carrière te maken. Ik had veel liever 
voortgedaan met het kultuurflamin-
gantisme dat mij zoveel estetisch ge
not en de anderen wellicht een uur
tje aangenjime verpozing heeft be
zorgd. Waarom moest ik het luilek
kerland der wetenschap verlaten, dat 
zozeer m'n eigenliefde streelde, om op 
de galeibanken van de aktieve poli
tiek te gaan zitten ? 

Wat heeft mijn koUega Jan Wan-
nyn verlokt, om enkele dagen 
in de week zijn plattelandspraktijk 
van Nevele tegen het politieke gedoe 
van de Brusselse Wetstraat, en de 
vele saaie avondvergaderingen in de 
Volksunie-lokaaltjes van zijn kanton 
te gaan ruilen ? Geldelijk gewin ze
ker niet, want hij legt er bij uit ei
gen zak. De hoop om nog eens 
Vlaams-nationaal minister te wor
den ? Die hoop mag hij rechtmatig 
koesteren, al ligt zij ver van zijn 
diepste verzuchtingen, want hij is 
geen eerzuchtig man. 

Waarom is het dan ? Bij Jan en bij 
mij ? Omdat wij en de mannen van 
onze generatie, die van tussen de 
twee wereldoorlogen, de zogenaamde 
kiekeborsten, gekneed zijn met een 
echte sociale zin, aangegrepen werden 
door het besef dat de Vlaamse mens 
in België tot stoffelijke en geestelijke 
minderwaardigheid naar de uithoe
ken van de staat waarin wij wonen, 
verdrongen is. We hebben de taal als 
een sociale muur tussen de standen 
van ons volk van kindsaf gezien en 
aangevoeld, met al de onheilen die 
studie, levenservaring en professione
le werkzaamheid noe duidelijker de
den uitkomen. 

Zekere jeugd kan dat misprijzend 
bejegenen en als irreëel beschouwen, 
maar me dunkt dat de Vlaamse 
jeugd in groten getalle op de Volks
unie stemt. Dat is ons een har t on
der de riem. We lieten ons voordra
gen op een Volksunielijst, uit wrok 
om 't verleden zeggen de enen, omdat 
wij romantiekers zijn, beweren de 

anderen, om niet te begrijpen rede
nen zoeken de C.V.P.-ers zichzelf 
wijs te maken. 

Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Het hemd je is nader dan 
het rokje. Wij zijn kinderen van ons 
volk en ik heb altijd geloofd dat wie 
met verstand, goed, en gezondheid 
gezegend is, zich niet onttrekken kan 
aan een sociale zending. Ik ben een 
kreatuur van de jezuïeten, juist zoals 
Joris van Severen, Paul Struye, Au
gust De Schrijver, Bisschop Cale-
waert. De jezuïeten hebben mij dat 
alles ingescherpt, precies zoals aan 
die anderen. Die hebben het op hun 
manier in daden omgezet, ik doe het 
op mijn manier, in overeenstemming 
van mijn volste overtuiging en ka
rakter. 

Ik heb, in 1913, « Arm Vlaanderen » 
van Pater Stracke gelezen. Het trof 

mij diep; de scherpe aanklacht en de 
realistische kijk op de Vlaamse wer
kelijkheid van toen is mij bijgeble
ven, is blijven nahangen tot op mijn 
achtenzestigste jaar. En nu voel ik 
mij trots en gelukkig, na een gevuld 
leven, misschien nog iets te kunnen 
doen om Vlaanderen wat minder arm 
achter te laten, wanneer de tijd voor 
mij onverbiddellijk voorbij zal zijn. 

Wat heeft dat alles met de Volks
unie en met de verkiezingszege van 
23 mei 1965 te maken ? Niemand kan 
zijn verleden van zich afzetten, zijn 
afkomst verloochenen, zijn opvoe
ding te schande maken, zonder ver
raad te plegen tegenover zijn eigen 
persoonlijkheid. Ik ben de overtui
ging toegedaan dat thans, alleen met 
de Volksunie, het maximum heil voor 
Vlaanderen is te bereiken en dat 
maximum is voor ons volk nauwe
lijks genoeg. Komt uit de politieke 
wisselvalligheden een andere Vlaam
se konjunktuur naar voren, dan kun-
wij, met en binnen de Volksunie, de 
toestand onder de ogen nemen. Maar 
Vlaanderen eerst, zal, ook d.kn nog, 
het enige devies moeten zijn en blij
ven. 

Ik geloof dat de Volksunie een rol 
beschoren is, zo ze zich organiseert 
op een ruime Vlaams-nationale leest, 
haar programma en haar rangen 
openzet voor wie de mening is toe
gedaan, dat de Belgische staatsstruk-
tuur volkomen kulturele en voldoende 
politieke zelfstandigheid moet bieden 
aan de Vlaamse natie, om in een fe
deraal Europa haar eigen roeping te 
volgen. 

Geheel het Vlaamse volk moet zich 
in die hervormde staatsstruktuur 
kunnen uitleven, naar eigen, nu his
torisch gegroeide aard, hebbelijkheid 
en geschiktheid. Wat de vorm zal zijn 
waarin het staatsbestel zal gegoten 
worden, laten we de juristen en d© 
staatkundige arrangeerders ineen
steken, als het maar op geen Herto-
ginnendal van 11 juli 1963 uitdraait 
en opnieuw geen terreinverlies bete*-
kent. 

De Vlamingen zijn in België sinds 
1830 de partij van het terreinverliea 
geweest. Wie ontkent dat ? Vlaande
ren was voor die land- en kuituur-
verknoeiers niet het eerste. Nu meer 
dan ooit moet het «Vlaanderen 
eerst > zijn. Het verlies is al groot 
genoeg geweest. 

En de Vlamingen, vooral de poli-
tiek-bedrijvende Vlamingen, mogen 
niet langer in eigen vlees snijden. 
Daarom is het broodnodig de hoofden 
koel te houden. De Volksunie moet dé 
partij van Vlaanderen worden, rechts, 
links, centrum, om 't even. Zij moet 
een plaats verlenen aan allen die in 
de ekonomische, in de sociale, in de 
kulturele, in de financiële, in de mi
litaire, in de administratieve, in alle 
aangelegenheden betrokken zijn, 
doch eerst Vlaams, en zuiver Vlaams, 
reageren. Dan komen wij er bovenop. 

De Volksunie wordt wel eens be
schouwd als de partij waar malkon-
tenten, teleurgestelden, kwerulanten, 
halve garen en paranoieden op stem
men. Dat om Godswil de heren uit 
het hoofdbestuur, de parlementsle
den, de partijleiders en partijkaders, 
de militanten, de trouwe leden ons 
voor die ramp behoeden. 

Dat kunnen wij allemaal als wij be
zonnen, wijs, en rustig de partij en 
haar programma verder uitbouwen. 
Dan zullen ook de bezadigden meer en 
meer naar ons toestromen, zoals zij 
het op de 23 mei 1965 bewezen hebben. 
En zo wordt de Volksunie de grote 
partij van Vlaanderen. Zij is op df 
goede weg ! 

L. Elaut, senator 

DE ONAFHANKELIJKE PERS EN 

HET " GEVAL " DIEPENDAELE 
In de gelijkgeschakelde kleurpolitieke pers gaat men best niet zoeken naar 

objektieve informatie over het « geval» Diependaele. Praktisch alle dagbla

den hebben een paar weken geleden pertinent beweerd dat er omkoperij in 

het spel was, ze deden het weliswaar voorzichtig — volgens de geijkte slijme

rige vraagtekens-metode — maar daarom niet minder pertinent. Vandaag, 

nu blijkt dat hun scalpendans rond een lege schandpaal draait, krabbelen ze 

héél voorzichtig en bedekt een heel klein beetje terug. 

Laat ons liever even nagaan, wat 
de onafhankelijke pers over het «ge
val» weet te vertellen. Daar is voor
eerst het « Pallieterke » : 

« Toen, in 1958, de schoolstrijd in 
volle hevigheid woedde, werd in Lim
burg een liberaal tot provinciaal sena
tor gebombardeerd. Dat gebeurde met 
de hulp van drie niet-liberale stemmen 
in de provincieraad. Men heeft dat 
toen óók in de schoenen van de Volks
unie willen schuiven, maar dat klopte 
niet met de getallen van de verkozenen 
van die partij. 

« Aangaande de beschuldiging dat in
tegendeel drie cevepekens zich hadden 
laten omkopen, werd nooit een onder
zoek ingesteld. 

« Te Gent werd verleden week een 
uitgebreide zedenzaak door de recht
bank behandeld. Er waren niet minder 
dan 35 betichten. 

« Aanvankelijk waren er nochtans 36 
verdachten, doch nr. 36 werd buiten 
vervolging gesteld door het parket, al 
had ook hij in voorarrest gezeten. 

« Het feit dat die nr. 36 een advokaat 
is van gekende vrijzinnige afstamming 

en verwant aan een links senator en 
staatsminister, heeft, natuurlijk, niets 
te maken met die buitenvervolgingstel-
ling. Ons gerecht is totaal onafhanke
lijk van politieke invloeden. 

« Of wat dacht u soms ? ». 

Het weekblad «Het Vrije Waas
land » meent van zijn kant : 

«De toewijzing door de provincie
raad van Oost-Vlaanderen der zetels 
van provinciaal senator, werd door de 
Senaat ongeldig verklaard. Reden tot 
deze maatregel (nog vooraleer het ge
recht uitspraak had gedaan) — enig in 
onze parlementaire geschiedenis — was 
het feit dat de h. Diependaele, tot se
nator gekozen dank zij de stem van 
een P.V.V.^provincieraadslid, verdacht 
wordt van omkoperij, ingevolge een 
naamloos schrijven in dit verband tot 
het gerecht gericht. 

« Vanzelfsprekend wensen wij hier 
in genendele een poging te doen om 
oneerlijke praktijken als omkoperij 
goed te praten al weten wij dat derge
lijke dingen vaak voorkomen bij be
noemingen en verkiezingen allerhande. 

« Ons treft alleen het feit dat men 

plots bovenarms op de h. Diependaele 
is gevallen waar er toch in andere pro
vincies ook eigenaardige zaken zijn ge
beurd... Toen de provincieraad van 
Limburg bijeenkwam ter aanduiding 
van haar provinciale senatoren, deelde 
een socialistisch raadslid aan de ande
re verbaasde raadsleden mee dat de 
P.V.V.-ers aan de socialisten een aan
bod hadden gedaan waarbij zij voor
stelden drie stemmen van de B.S.P. 
tegen de globale som van 300.000 fr af 
te kopen. Hierover werd achteraf zelfs 
tussen de « Volksgazet » en « Het Laats
te Nieuws» een vinnige polemiek ge
voerd. Van nietigverklaring der verkie
zingen of vati gerechtelijke vervolging 
hoorde evenwel tiiemand iets... 

« Dit doet ons terugdenken» aan zo
wat tien jaar geleden toen ergerlijke 
gevallen van omkoperij aan het licht 
kwamen op de ministeries van Buiten
landse Handel en Buitenlandse Zaken. 
Het hele geval werd prompt in de doof
pot gestopt toen bleek dat de laakbare 
feiten zich hadden voorgedaan onder 
het « bewind » van diverse ministers 
en met de medeplichtigheid van hoge
re ambtenaren die tot uiteenlopende 
politieke kleur behoorden. 

« Nu het in het geval Diependaele om 
iemand gaat die niet tot de drie na
tionale partijen behoort maar tot een 
kleinere, doch groeiende konkurreren-
de formatie, krijgt men de indruk dat 
gans het geval werd opgeblazen in een 
kleinzielige poging de Volksunie een 
zetel te ontnemen ». 

Waarmee het weekblad de nagel 
op de kop tikt i 
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cpeRNoreii • 

open brief 
aan de pastoor 

van St Antonius 

te Oostduinkerke 

Weleerwaarde heer, 

In wat voor een merkwaardig land leven wij toch ! Nauwe
lijks is het toeristisch seizoen aangebroken, of mét de zonne
tenten, de dozen nivea, de shorts en de bikini's zien ook de taal
incidenten het licht der zomerzon. Franskiljonisme en taalinci
denten aan de kust : zij keren steeds weer met een dergelijke 
nauwgezette regelmaat, dat een vooruitziend iCommissariaat-
Generaal voor Toerisme ze zonder enig risico op de kalender der 
toeristische attracties zou kunnen plaatsen. Franskiljonisme en 
taalincidenten : zij duiken op de meest diverse plaatsen op en 
maken al evenmin halt voor een nachtklub als voor een kerk 
des Heren. 

Het zal U, weleerwaarde heer, als een heiligschennis in de 
oren klinken : het feit dat dezer dagen de band van het frans
kil jonisme en van de taalincidenten gelegd werd tussen een 
Oostendse nachtklub en uw kerk te Oostduinkerke, is niet van 
aard de nachtklub ook maar één millimeter boven zijn profaan 
wezen te tillen maar trekt integendeel uw kerk een flink stuk 
naar beneden in de rchting van de nachtelijke tempel der frivo
liteit. En dat is alles wel beschouwd betreurenswaardig. En dat 
is alles wel beschouwd alleen en uitsluitend uw werk. 

I Want kijk, mijnheer pastoor, het hoofdstuk taalincidenten 
in de kerk is al zeer lang geworden en er werd al ettelijke 
yomers aan geschreven. De lektuur ervan is niet zeer verheffend, 
maar heeft het voordeel dat ze dan toch hén gesticht heeft 
die gesticht behoorden te worden, Tc; Aptwerpen kwam het, na 
maanden van onwil en gebrek aan begrip, uiteindelijk tot een 
overeenkomst en sindsdien kraait geen haan of brult geen leeuw 
meer naar een regeling die blijkbaar dus twee noodzakelijke 
hoedanighe4en bezit ; ten eerste dal ze rechtvaardig is en ten 
tweede dat ze praktisch is. 

Sinds het spijtige maandenlange misverstand van Antwerpen 
mocht men hopen, dat men zich overal in den lande het voor
beeld te nutte had gemaakt. Zo zag het er ook naar uit en met 
name aan de kust - franskiljonse doorn in het Vlaamse vlees -
kwam het tot een regeling tussen de V.V.B, en het episcopaat en 
had het eV de schijn van, dat deze regeling alle moeilijkheden 
uit de weg zou ruimen. 

Was deze regeling, eerwaarde heer, een uiting van flamin-
gantische bekrompenheid en arrogantie ? Denkt gij werkelijk 
dat uw bisschop ze zou onderschreven hebben indien ze in zijn 
ogen ten eerste niet rechtvaardig en ten tweede niet praktisch 
•was ? Tenslotte liet de regeling alle plaats voor een soepele 
overgang naar een normaal taairegime in de kerken : de preken 
zouden, van 1 juli tot 31 augustus, voor een derde nog in het 
Frans mogen gehouden worden voor zover buiten die data -
dus buiten het eigenlijke hoogseizoen - in de Vlaamse kerken 
van de Vlaamse kustparochies slechts Vlaamse preken zouden 
Vt'orden gehouden. 

Gij acht u, mijnheer pastoor, slimmer dan het stelletje 
V.V.B.-flaminganten die dat akkoord onderschreven. Tot daar 
toe ! Het blijkt echter ook, dat gij u slimmer acht dan uw bis
schop. Dat is uw goed recht en aangezien ik noch hem noch u 
persoonlijk ken, kan ik niet uitmaken of uw pretenties al dan 
niet gerechtvaardigd zijn. Wél weet ik, dat uw houding niets te 
maken heeft ten eerste met de gehoorzaamheid, die kardinale 
deugd die ons zó vaak wordt voorgehouden dat ook gij wel ze 
zult kennen, en ten tweede met het feit dat naar mijn bescheiden 
mening een bisschop toch nog altijd zijn woordje in zijn bisdom 
mag meepraten. 

Gij preekt dus net zoveel en net zolang in het Frans als het 
u belieft en de bisschop en de Vlamingen hebben het nakijken. 
En wanneer er protest komt, geeft gij een stichtende show weg 
in uw bloedeigen kerk : gij verlaat de preekstoel om aan het 
portaal de protestanten manu militari te helpen verwijderen uit 
de tempel die - zo lijkt het mij althans - zodoende niet meer 
die van Gods woord maar van uw francofone invallen is 
geworden. 

Mij lijkt dat de patroonsheilige van uw kerk niet de goede 
St Antonius met het Kind is, maar veeleer (de even goede) met 
zijn varken. 

Z I J N B E K O M M E R N I S 

In « Le Peuple » heeft Col-
lard nog maar eens uitvoerig 
betoogd dat er geen jota en 
geen komma mag worden 
veranderd aan de grondwet
telijke waarborgen voor de 
Walen. 

Onder het schitterend 
voorzitterschap van Collard 
is de B.S.P. er in geslaagd, 
het absolute dieptepunt van 
heel haar elektorale geschie
denis te bereiken. 

De slag van 23 mei kwam 
zo hard aan, dat Collard (én 
de BSP tot op vandaag) nog 
steeds hun tong verloren 
hebben en dat er een weken
lange misselijke komedie 
moet worden opgevoerd om 
de socialisten terug minis-
trabel te maken en in een 
Wetstraat-plooi te brengen. 

De hele aanbreng van de 
B.S.P. in de politieke geschie
denis der laatste weken is de 
korte, in paniek gehandhaaf
de eis inzake de zgn. waar
borgen. 

Het « flamingantisch » ge
schrijf van Jos Van Eynde is 
praat voor de vaak ! 

DE TWEETALIGE 

In de Vlaamse C.V.P.-pers 
— vooral in «Het Volk» — 
wijst men er graag op dat 
Efarm^l zo'n perfekte tweeta
lige is. 

Harmei kan inderdaad een 
mond Nederlands praten, zij 
het dan zeer traag en a | en 
toe bepaald sturitelig. 

Is dat zo'n wonder ? Of 
zou « Het Volk » nog genoegen 
nemen met een eentalige 
Waal ? De Schildwacht-tioy's 
weten wel waarom ze zo na
drukkelijk uitpakken met de 
« fantastische » talenkennis 
van Harmei • op die wijze 
praten ze er over heen, dat 
de formateur een geniepige 
maar daarom niet minder 
fanatieke Luikerwaal is 

Wij kennen duizenden een
voudige Vlaamse bedienden 
en handelsreizigers die tien
maal betere tweetaligen zijn 
dan Harmei. Van hen vindt 
men dat gewoon. Alhoewel 
België véél meer door hen op 

PERSIDEDELING 
Het Dagelijks Bstuur van de Volksunie onderzocht 

vandaag donderdag, 1.7.1965, de politieke toestand. 

Het betreurt dat bijna zes weken na de verkiezingen 
het land nog steeds geen nieuwe regering heejt. Het 
stelt vast dat de zgn. nationale partijen meer bekom
merd blijken te zijn om de eigen elektorale en taktische 
positie dan om het landsbelang en dat de sociale en 
ekonomische gevolgen van een wekenlange krizis wor
den afgewenteld op het land. 

Het heeft de nota van de formateur, de heer Harmei 
onderzocht en stelt vast dat nog steeds de artikelen 
3bis en 38bis van de voorgenomen grondwetsherziening 
een struikelsteen voor een spoedige regeringsvorming 
blijken te zijn. Het is de mening toegedaan dat het 
weglaten van deze overigens voor Vlaanderen uiterst 
nadelige artikelen de regeringsvorming zou bespoedi
gen. 

Het stelt anderzijds met verwondering vast dat bij de 
weinige kontrete suggesties van de formateur inzake 
de specifieke regionale noden, uitsluitend met name 
gewag gemaakt wordt van de ekonomische omschake
ling van Henegouwen en van de Europese aspiraties der 
hoofdstad, daar waar met geen woord gerept wordt 
over specifieke Vlaamse noden en over het herstel en 
de bevestiging van de Vlaamse posities te Brussel, nood
zakelijke voorwaarde om van deze stad een waarach
tige hoofdstad te maken. 

Tenslotte heeft de formateur, die zopas nog het ver
trouwen kreeg van de ganse C.V.P., niet in het minst 
rekening gehouden met de door de Vlaamse C.V.P. her
haaldelijk vooropgezette eis tot voorafgaande inwilli
ging van een Vlaams eisenprogram, vooraleer de grond
wetsherziening zou worden doorgevoerd. 

Brussel, 1.1.1965 

gang wordt gehouden dan 
door politici die — «Paris 
vaut bien une messe » — het 
Nederlands min of meer heb
ben leren radbraken. 

« DE L U I K E N A A R » 

De Voer-franskiljons ken
nen Harmei blijkbaar beter 
dan de jongens van «Het 
Volk », die van de formateur 
alleen maar weten te vertel
len dat hij een « volmaakt » 
tweetalige is. 

Zij stuurden een waslijstje 
van hun eisen — kulminerend 

natuurlijk in de «retour & 
Liège» — naar Harmei en 
voegden er aan toe « dat eens 
te meer een Luikernaar ge
roepen is, de demokratische 
tradities van het Belgische 
volk te herstellen ». 

Die « eens te meer » vinden 
we goddelijk. Wie waren de 
vroegere Luikse redders van 
onze deniokratische tradities. 
Renard wellicht met zijn sta
kingen ? Tenware het nie
mand dan Jean-met-het-hou-
ten-been zou zijn, de held die 
après des siècles d'esclavage 
in 1830 uit het graf kroop om 
het eens gaan af te lappen 
met « den oUander >. 

dio Genes. 
Haal hem op 11 juli voor één dag weg uit zijn gemakkelijke 

kooi en hang hem aan uw geveL 
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De « concours hippiques » — een der laatste bolwerken van het franskiljons snobisme in Vlaanderen. De inrichters van deze 
onvolkse «concours» kregen medewerking van hun gemeentebestuur : verfransing met steun van de overheid! 

V.V. 
De weldenkende Belgische 

en francofone pers is veront
waardigd omdat iemand het 
aangedurfd heeft, op het 
voetstuk van de Leeuw van 
Waterloo de letters V.V. te 
gaan schilderen. 

De scherpzinnigste redak-
teurs hebben het slimme 
hoofd gebroken over de be
tekenis van deze letters. 

Ze vonden niets, tenzij dat 
het een flamingantische pro-
vokatie moest zijn. Want met 
de beste wil van de wereld : 
V bleef een V en het was on
mogelijk, er «Vive la Vrance» 
van te maken. 

We zullen de liefhebbers
speurders even helpen : V.V. 
z i j n de beginletters van 
Vlaams Verweer. 

En Vlaams Verweer zijn 
Brusselse Vlaamsgezinden, die 
hun overtuiging kruiden met 
af en toe een Uilenspiegel-
aktie. 

WEMMEL 

Voor het eerst sinds 1958 
zullen dit jaar te Wemmei 
geen Vlaamse Poëziedagen 
gehouden worden. 

De liberale burgemeester 
van deze Vlaamse gemeente
met-faciliteiten heeft gewei
gerd, ter gelegenheid van de 
Poëziedagen een Leeuwen
vlag uit te hangen. 

De inrichters, die er aan 
houden dat hun Poëziedagen 
in echt-Vlaamse sfeer plaats
grijpen, hebben dan maar la
ten weten dat ze liever weg
blijven uit een gemeente 
waar het symbool der Vla
mingen uit den boze is. 

Zo wordt een jarenlange 
Vlaamse traditie in een 
Vlaamse gemeente afgebro
ken door de « oasis »-menta
liteit van een blauwselvent. 

En meteen is opnieuw het 
bewijs geleverd dat in gans 
het Brussels gebied de ant i -
Vlaamse arrogantie geen 
plaats laat voor de zo vaak 
geroemde en bij uitstek na
tionale « ontmoeting ». 

Vlaamse grond wordt ons 
ontstolen en kort daarna 
reeds brutaal ontzegd ! 

VLUCHT IN DE 
OPPOSITIE... 

Er zijn allerlei redenen 
waarom de P.V.V. hoege
naamd niet scheutig is om in 
een regering te treden. 

Een van die redenen ligt in 

de totaal gewijzigde struk-
tuur van de liberale partij . 
Zolang de liberalen slechts 
een twintigtal vertegenwoor
digers in de Kamer telden, 
voelde praktisch iedere libe
rale mandataris zich minis-
trabel, wat de regeringsappe-
tijt natuurlijk flink aan
scherpte. 

Thans zijn ze met 48 : een 
overgrote meerderheid daar
van weet zich niet-ministra-
bel. Deze overgrote meerder
heid voelt van zelf niets voor 
deelneming aan een regering 
waarin slechts enkele gega
digden zullen zetelen. 

Meer dan de helft van de 
P.V.V.-mandatarissen dankt 
haar intrede in de Wetstraat 
aan de oppositiekuur der 
voorbije vier jaar; haar poli
tieke wijsheid en ervaring 
strekt niet verder dan het be
stendigen van een positie die 
renderend bleek te zijn. 

...OMWILLE 
VAN DE EENHEID 

Er is daarnaast nog een 
zeer dwingende reden, waar
om de P.V.V. liever in de op
positie vlucht. Regeringsver
antwoordelijkheid zou im
mers betekenen, dat de mid-
denpuntvliegende krachten in 
de P.V.V. duidelijk aan het 
licht zouden komen. 

De liberalen hebben t i j 
dens de voorbije maanden 
inzake de Vlaams-Waalse 
verhoudingen warm en koud 
geblazen. In Brussel wierpen 
ze zich op als super-franskil
jons die in niets lessen van 
de F.D.F. hadden te ontvan
gen. In Wallonië betokkelden 
ze de wallingantische snaar, 
tot en met een voorzichtig 
federalistisch toonladdertje. 
En in Vlaanderen dierven ze 
het aan de zoetwaterflamin-
gantische kaart van het 
L.V.V. te spelen. 

Regeren zou voor de P.V.V. 
betekenen, dat water met 
vuur moeten worden verzoend 
en de kwadratuur van de cir
kel uitgevonden. 

En aangezien dat onmoge
lijk is... 

WAALSE PARTIJ 

Te Namen werd opnieuw 
een poging ondernomen om 
de wallinganten, die de voor
bije verkiezingen in gesprei
de gelederen ingingen, te ver
enigen in één enkele Waalse 
partij . 

Als we de persmededelin

gen van prof. Périn en zijn 
vrienden mogen geloven, is 
de wallingantische partijpoli
tieke eenheid thans een feit. 

Het schijnt echter niet al
lemaal zo vlot te lopen als ze 
ons willen doen geloven. Er-
nest Mandel, met achter 
zich de groep van « La Gau
che » blijft de Waalse partij 
hardnekkig bevechten. En 
ondanks de herhaalde pogin
gen om de kristendemokrati-

sche « Renovation wallonne » 
bij het initiatief te betrekken, 
blijft men stug langs die 
kant. 

De pogingen tot wallingan
tische partijvorming zijn le
gio in onze politieke geschie
denis. Tot nu toe zijn ze 
steeds op niets uitgelopen. 

Dat zal o.m. wel zijn oor
zaak vinden in het Waals 
karakter en temperament 
dat veel minder in organisa

torische termen denkt dan 
het Vlaamse. Er is echter nog 
een andere, wellicht belang
rijker, oorzaak : de wallin
ganten worden zo goed ge
diend door de grote partijen, 
dat het al heel grote princi
piële tegenwringers moeten 
zijn om de deur dicht te 
slaan bij de « traditionelen > 
die Wallonië vertroetelen... 

LYRISCHE 
SCHILDWACHT 

Nu het licht definitief op 
groen schijnt te staan voor 
Schildwacht's gedroomde 
B.S.P. - C.V.P. - regeringsfor
mule, wordt de man lyrisch. 

De P.V.V. noemt hij een 
partij die niet meer «rege-
renswaardig » is. 

Proef het einde van een 
zijner jubelartikels en beken 
dat origineler inhoud en ge-
dachtengang zelden worden 
aangetroffen: « Moeilijk gaat 
ook 1 En het spreekwoord 
zegt : de tijd baart rozen. Ten 
minste voor hen die met waar 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
met goede wil en goede trouw 
hun plicht ten opzichte van 
het ISnd doen. 

« Wat de C.V.P. betreft: wij 
moeten wel doen en niet om
zien. 

«Eens komt het uur dat 
alles vergelden zal.» 

HUN MACHT 
Geen erger zieke dan wie niet -weet 

dat hij ziek is. Geen dommer mens dan 
wie zijn onwetendheid en gebrek aan in
zicht niet beseft. En niemand is méér 
slaaf dan wie niet weet waar de grenzen 
van zijn vrijheid liggen en niemand 
machtelozer dan wie zelfs niet vermoedt 
waar en hoe de machtigen met hem 
spelen. 

Hoe eenvoudig en vanzelfsprekend deze 
gedachten ook zijn, toch trachten we er 
mee klaar te komen. We weten wel dat 
we bij ziekte « niet te lang mogen wach
ten », maar iedere zieke tracht evenzeer 
zichzelf te bedriegen. Tegen de domheid 
menen we beveiligd te zijn door een 
diploma, misschien zelfs van een uni
versiteit - en niets is minder waar ! Om 
slavernij bekommeren weinigen zich ; zo
lang deze niet té drukkend wordt, is ze 
vaak gemakkelijker dan vrijheid. En 
velen blijven hun levenlang als kinderen 
die zich inderdaad het « machtigst » 
voelen als zij zich helemaal overgeven 
aan de macht van anderen die zij dan -
hopelijk terecht - vertrouwen. 

De werkelijk bestaande demokratie 
verschilt nog al wat van de theoretische, 
de alleen maar gedachte demokratie. 
Voornamelijk omdat in de werkelijkheid 
naast en vaak boven de principiële 
gelijkheid van de mensen, de zwakheid, 
de slaafsheid, de domheid mee gerekend 
worden. Want al deze gelijke mensen 
zijn in een verschillende graad, op een 
verschillende wijze verstandig of dom, 
zijn allen minder of meer slaafs en zwak. 
En zij die in een demokratie de macht 
in handen krijgen, houden terdege reke
ning met déze werkelijk bestaande ver
schillen. 

Daarom houden machthebbers van een 
rustig, onbekommerd, zorgeloos volk. 
Daarom trachten zij naar een samen
leving waarin gelukkig - zijn gelijkgesteld 
wordt met zich gedachtenloos, zonder 
vragen, te laten drijven op de bestaande 
toestanden. « Brood en spelen » behoort 
tot de eeuwenoude « staatsmanswijsheid » 
van alle machtslustigen. 

Lang zijn alleen zij tot degelijke oppo
sitie in staat geweest, die niet door 
« brood en spelen •» konden bevredigd 
worden. De kleine groep van hen die 

boven hun persoonlijke dagelijkse zor
gen konden uitkijken. Nu lijkt het er 
echter op dat de overvloed aan brood, de 
overvloed aan spelen méér onverzadig-
baren schept dan het tekort. Niet dat de 
meerderheid het niet bij « brood en 
spelen » zal blijven houden. Een derge
lijke hoop lijkt wel onredelijk. 

Er is echter wél een redelijke hoop dat 
de geestelijke zelfstandigheid, de basis 
van elke waardevolle oppositie, veelvul-
diger en degelijker voorkomt dan vroe
ger. De dagbladpers, de officiële objekti-
viteit van radio en televisie worden niet 
meer zonder méér geloofd ! Hun eensge
zindheid, hun stilzwijgen, hun afkeuring, 
wekken vaak wantrouwen ! En gelukkig 1 
Want zij zijn geen van allen betrouw
baar. Het minst van al nog dié bladen, 
die bij elke gelegenheid hun waarachtig
heid en betrouwbaarheid verkondigen. 

Wanneer zullen we kunnen rekenen op 
betrouwbare inlichtingen ? Wanneer zal 
onze waakzaamheid van iedere dag, al
thans ten dele worden overgenomen door 
vrije en betrouwbare redakteuren ? Als 
we een tijdlang er in slagen hun onbe
trouwbaarheid duidelijk te maken 1 Als 
we levenslang ingaan tegen onze dom
heid, slaafsheid en zwakheid ! Want de 
informatiediensten kunnen zich niet 
blijven belachelijk maken ! En als wij 
tot inzicht komen, vrij en moedig leven, 
breken wij de macht die steunt op onze 
domheid en moedeloosheid. 

De verklaringen die prof. Harmei 
maandagavond aflegde voor de B.R.T. en 
voor de R.T.B, in verband met de vor
ming van een regering, kunnen als 
schoolvoorbeeld dienen : de Nederland
se tekst (ook de gepubliceerde in de 
bladen !) verschilt van de Franse ! Aan 
de Vlamingen werd eenvoudigweg mee
gedeeld dat de P.V.V. onvermijdelijk toe
gevingen zou eisen voor haar instemming 
met de herziening van de grondwet. Het 
« herren »-ras kreeg te horen dat het 
toegevingen zouden zijn in verband met 
de taalwetten... Was Harmei geen prof, 
dan zou men kunnen veronderstellen dat 
hij zich vergist heeft. Nu is het een voor
beeld om verder te vertellen ! 

Nemrod. 
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OPGEVIST ! 

Na de verkiezingen van 23 
mei werd de kommunist Jean 
Terfve opgevist als provin
ciaal senator van Luik. Hij 
slaagde er aldus in, terug 
naar het parlement te keren, 
dank zij de hulp van de 
P.V.V.-fraktie in de Luikse 
provincieraad. De P.V.V. gaf 
Jean Terfve de nodige stem
men om de B.S.P. aldus een 
hak te zetten. 

Het is inmiddels kenschet
send dat niemand graten 
daarin heeft gevonden, dat 
geen enkele beschuldiging 
van omkoperij werd uitge
bracht en dat iedereen grif 
aanvaardt dat de P.V.V. in 
Luik de B.S.P. een hak heeft 
willen zetten. 

In Oost-Vlaanderen echter, 
waar naar alle waarschijn
lijkheid identiek hetzelfde 
gebeurde, volstond een naam
loze brief om alle helleteven 
te doen losbarsten en om 
plots alle «zuiveren > — 
vooral de «zuiveren van de 
B.S.P.. die een zetel verloren 
— over « omkoperij > te laten 
brullen. 

DORE SMETS 

O P PENSIOEN 7 

De grote A.B.V.V.-manitoe 
Dore Smets wordt binnen
kort 65 jaar. Hij heeft al la
ten doorschemeren dat hij, 
bij het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd, de 
Algemene Centrale van het 
AB.V.V. zal verlaten. 

Wat een ontroerende blijk 
aan onbaatzuchtigheid, zo'n 
syndikale bons die oo pen
sioen gaat als de gewoonste 
der stervelingen. 

Dore Smets is echter ook 
senator. Het valt te betwijfe
len of hij ook de senaat zal 
verlaten om op pensioen te 
gaan ! Evenzeer is het twij
felachtig of hij zijn baantje 
in het C.O.O.P.-beheer zal 
laten schieten. 

De man heeft trouwens, 
als voorzitter van het Natio
naal Instituut voor huisves

ting, als regent van de Na
tionale Bank, als syndikale 
bons, als C.O.O.P.-beheerder 
én thans ook als senator, wel 
kunnen zorgen voor een ap
peltje voor de dors t ! 

PROFEET 

Het is prettig, nu noo; eens 
het proza te doorbladeren dat 
kort voor de verkiezingen van 
23 mei in dag- en weekbladen 
allerhande werd neergepend: 
het aantal scheve voorspel
lingen en dwaze pronostieken 
is niet te tellen. 

Het weekblad « Spécial » — 
uitgegeven door Pierre Da-
vister, naar boze tongen be
weren : met het geld van 
Tsjombe — was wel buiten
gewoon goed ingelicht toen 
het schreef : « Bij de verkie
zingen van 1961 verkreeg de 
liberale partij 20 zetels in de 
Kamer. Verwacht wordt dat 
ze er op 23 mei 32 zal krijgen 
— en niet één meer. De V.U. 
en de K.P. behaalden toen 
allebei vijf zetels. Naar de 
meest optimistische voor
spellingen zou de V.U. nu 9 
zetels veroveren en de K.P. 
7». 

We zouden haast zeggen 
dat de weervoorspellingen van 
Ukkel tenslotte nog betrouw
baarder zijn dan de politieke 
pronostieken van Davister. 

D A T IS H U N T A A L 

We lazen ergens in een blad 
over de schilder Öervaes : 
« ... een beroemd canaille » — 
canaille wegens verklikking 
aan de vijand...». 

Datzelfde blad schreef over 
de taalinspektie : «De taal-
Inspektie ?... Ga zoeken in uw 
herinneringen 1 Zegt u dat 
niets ? We vieren nochtans 
dezer dagen de 25e verjaring 
van iets dat Grammens toe
liet, met de hulp van de ba-
jonnetten en de botten van 
een bepaald regime, te Brus
sel de taalinspektie in te 
voeren >. 

Nog uit datzelfde blad over 
de Vlaamse Beweging : «Vijf 

en twintig jaar na de wel
doende keuken van Von Fal-
kenhausen en na de mislukte 
saus van het V.N.V. wordt 
ons weer dezelfde kost voor
geschoteld ! ». 

Deze archi-domme en door 
haat ingegeven anti-Vlaamse 
prietpraat komt niet uit een 
of ander obscuur en konfi-
dentieel blaadje, maar wel 
uit de « Revue du Conseil E-
conomique Wallon », een zeer 
ernstige en mede met open
bare gelden uitgegeven publi-
katie. 

Dergelijke teksten over de 
Walen zal men vergeefs zoe
ken in de publlkaties van de 
Vlaamse ekonomische raad. 
Verschil in temperament, ja ! 
Maar ook in beschaving ! 

GROTE P O P U L A R I T E I T ! 

De achtbare heer Janne, 
minister van Nationale Op
voeding en Kuituur in de re
gering Lefèvre-Spaak is er in 
geslaagd bij de voorbije ver
kiezingen niet minder dan 
323 (driehonderd drie en 
twintig !) voorkeurstemmen 
achter zijn naam te krijgen. 

De minstens even achtbare 
heer Pierson, B.S.P.-deelne-
mer aan de rondetafel-kon-
ferentie over de grondwets
herziening en geestelijke va
der van de beruchte artikelen 
3bis en 38bis — de « waar
borgen tegen minorizatie > — 
haalde iets meer, hetzij 771 
(zevenhonderd een en zeven
tig !) voorkeurstemmen ! 

Grote, zeer grote en buiten
gewoon populaire staatslie
den ! 

P R O F . VAN MECHELEN 

Niet alleen « De Volksunie > 
is van mening dat prof. Frans 
Van Mechelen onmogelijk 
het voorzitterschap van de 
Bond der Grote Gezinnen 
met een politiek mandaat kan 
kumuleren. 

In «De Drietand» — or
gaan van het Algemeen Boe
ren Syndikaat — schreef 
J.v.D. verleden week : 

De verboden 11 juli-betoging te Antwerpen tijdens dewelke (niet 
zo lang na het nemen van deze foto) Herman Van den Reeck 
neerschoten werd toen hij een Leeuwevlag verdedigde. Van ons 
wordt een gewoner vorm van eerbied voor de Leeuwevlag ge
vraagd : vlaggen op 11 juli. Dat is dan wel een strikt minimum 
voor ieder Vlaamsgezinde! Zaterdag 3 juli, na het nieuws van 
n u., spreekt de hr. A. Caluwaerts voor de B.R.T. over de Na
tionale Bevlaggingsaktie. 

« De Bond heeft toegelaten 
dat verantwoordelijke perso
nen van de leiding zich kan
didaat hebben gesteld in hun 
hoedanigheid als bestuurslid 
en de Bond heeft, nadat ze 
gekozen waren, hen verder in 
zijn bestuur geduld ! Hiermee 
bedoel ik op de eerste plaats 
prof. Van Mechelen, als voor
zitter. Hiermee bedoel ik op 
de tweede plaats de algeme
ne sekretaris de h. Craenen, 
die zich wel niet kandidaat 
heeft gesteld, maar die amb
tenaar is in een politiek ge
bonden organisatie. Hij is nl. 

directeur van de Verrekenkas 
voor Gezinsvergoedingen van 
de Belgische Boerenbond. 

«Ik heb niets persoonlijk 
tegen deze 2 heren. Wel heb 
ik bezwaar tegen hun aanwe
zigheid In onze gezinsorgani
satie, omdat ze uit hoofde van 
hun ambt van volksvertegen
woordiger van een politieke 
partij en als directeur van 'n 
politiek-gebonden instelling 
naar andere orders zullen 
moeten luisteren en andere 
belangen te verdedigen zul
len krijgen dan deze van de 
Bond van de Grote gezinnen». 

VAREN IN DE MIST 

De weeën van de regeringsvorming 
duren voort : een moeilijk kraambed. Het 
kind ligt verkeerd en wat erger is : de 
dokters, die erbij geroepen werden, blij
ken ouderwets te zijn en niet op de hoog
te van hun taak. Zij beproeven het volgens 
de oude, konservatieve metode, terwijl 
een nieuwe, radikaal-ingrijpende behan
deling aangewezen en noodzakelijk is. 

Wat zien we inderdaad gebeuren ? De 
twee grote moeilijkheden zijn de grond
wetsherziening en het probleem Brussel. 

Voor wat de grondwetsherziening be
treft willen de voorlopig «grote partijen» 
vasthouden aan de grendelgrondwet : 
C.V.P. en B.S.P. zouden misschien wel 
iets willen wijzigen aan de artikels 3 bis 
en 38 bis, maar het principe zou behou
den blijven. De P.V.V. zou zelfs de voor 
Vlaanderen onaanvaardbare bepalingen 
•willen bewaren, maar de mogelijkheid 
openstellen om de Brusselse < ontmoe
tingszone » uit te breiden tot bijna gans 
Vlaams Brabant. 

De Vlaamse P.V.V. heeft wel protest 
aangetekend tegen de uitlatingen van de 
heer Kronacker, maar de heer Van 
Audenhove, algemeen voorzitter van de 

P.V.V., verklaarde zich, zowel vóór de 
verkiezingen (in « Face a i'opinion >) 
als na de verkiezingen, voorstander van 
de herziening van de taalwetten met gro
tere faciliteiten voor de uitgebreide 
Brusselse ontmoetingszone, van de taai-
vrijheid en de sociale vrijheid, wat neer
komt op de vrijheid voor de sociaal-eko-
nomisch sterkere franskiljons om de 
sociaal zwakkere Vlaming franstalig on
derwijs en bestuur op te dringen. 

En nochtans heeft het bewuste Vlaan
deren bij deze verkiezingen zijn duide
lijke wil te kennen gegeven : voltrekking 
van het Vlaamse rechtsherstel en ver
werping van de grendelgrondwet. 

Tienduizenden hebben de C.V.P. en de 
B.S.P. in Vlaanderen de rug toegekeerd 
om de Volksunie te versterken en alzo 
hun vaste wil uit te drukken. Tienduizen
den anderen en vooral jongeren staan 
klaar om bij een volgende verkiezing de 
oude partijen te verlaten, indien een 
nieuwe regering tegen Vlaanderens 
rechtswil moest regeren. 

Laten we niet uit het oog verliezen dat 
de grendelgrondwet moest dienen als 
tegengewicht tegen de zetelaanpassing en 

als tegemoetkoming aan de minorisatie-
vrees van de Walen. Wat een paskwil die 
zetelaanpassing geworden is blijkt wel uit 
het feit dat de grote kranten, nederlands-
talige en franstalige, aan het cijferen en 
aan het twisten zijn gegaan om uit te 
maken of er nog wel eens Vlaamse meer
derheid in de Kamers aanwezig is. 

Daarbij komt dat de Walen zelf hebben 
laten weten dat zij weinig belang hech
ten aan die grendelbepahngen. 

Maar wie er wel belang aan hechten en 
die afgrendeling van Vlaanderens volks
meerderheid er willen doordrijven, dat 
zijn de oude, konservatieve unitaristische 
machten, die de tekenen aan de wand 
niet willen erkennen en de oude, voorbij
gestreefde formule van het unitaire Bel
gië willen bestendigen. 

Daarom werden de ouderwetse dokters 
bij het kraambed geplaatst die tegen alle 
gezond verstand in de konservatieve, ge
vaarlijke metode willen toepassen, terwijl 
de oplossing van het moeilijke geval voor 
de hand ligt : zelfbestuur voor Vlaande
ren en Wallonië en Brussel Rijksgebied. 

Indien Brussel zulks niet wil aanvaar
den, dan moeten de Vlamingen Brussel 
niet langer als hoofdstad van dit land 
willen erkennen. 

Wel werd er gesproken door sommige 
politiekers over deconcentratie en de
centralisatie. Maar niemand heeft tot nog 
toe gezegd wat er juist mee bedoeld 
wordt. Indien er voorstellen gedaan wor
den, die ons een stap nader brengen naar 
federalisme, dan zullen wij die steunen. 
Want wij geloven persoonlijk niet dat 
federalisme in eenmaal zal geboren wor
den en daarom zullen -wij geen enkel 
stukje autonomie verwerpen. Maar wij 
laten ons niet vangen door zekere leuzen 

als deconcentratie enz. Wanneer die be
grippen, zoals het met de kultuurautono-
mie gebeurde, uitgehold worden tot lege 
schalen. En tot de Vlaïimse C.V.P. en de 
Vlaamse B.S.P. zouden wij een waar
schuwing en een raad willen richten. 

Gij zijt in het verleden zwakkelingen 
gebleken bij de verdediging van de 
Vlaamse belangen en de Vlaamse kiezers 
hebben U daarvoor een eerste afstraffing 
gegeven. 

Maar gij zijt ook (en dat geldt vooral 
voor de Vlaamse C.V.P.) slechte tactiel 
geweest. Gij hebt U laten vangen aan de 
sluwe metode van de tegenstrever, die 
begon met voorstellen te doen bvb. in
zake taalgrens en randgemeenten (ook 
door de Vlaamse ministers van het kabi
net Lefèvre aanvaard), waarvan hij zelf 
wist dat ze onmogelijk erdoor konden. 

En dan hebt gij U laten verleiden om 
daarover te onderhandelen. Gij hebt U in 
het defensief laten terugdringen met als 
gevolg : Hertoginnedal. 

Diezelfde defensieve taktiek werd weer 
ingeroepen door sommigen, o.a. senator 
Van Cauwelaert (Schildwacht). De gren
delgrondwet werd voorgesteld als een 
beveiliging van het gedeeltelijk verwor
ven Vlaams recht. Zonder te willen in
zien dat daarmee in België verdere 
Vlaamse rechtsvoltrekking werd afge
sneden. Dergelijke houding is een defai
tistische houding, zij leidt ons naar nieu
we nederlagen. 

Vlaanderen is sterk genoeg om zelf het 
offensief in te zetten. 

Als gij daaraan niet meedoet, zult gij 
door ons volk van desertie beschuldigd 
worden. 

Dr H. Ballet. 
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VENSTER OP HET BUITENLAND 

In schrille tegenstelling tot de vloed van herdenkingsartikelen die gedurende de 

jongste weken in gans de Belgische pers gewijd werden aan de 150e verjaardag 

van de slag van Waterloo, stond de uitzonderlijk magere en met een minimum 

aan ruchtbaarheid omgeven herdenkingsplechtigheid te Waterloo zélf. De Belgi

sche regering hield zich voorzichtig op een afstand van wat te Waterloo gebeur

de en men liet het over aan de Britten, samen met een nauwelijks simbólische 

delegatie uit Nederland en een paar beschaamde Duitsers-in-burger, de slag van 

de Belle-Alliance op Brabantse bodem te komen herdenken. 

daarnaast vast te stellen dat momen
teel de Nederlandse kursussen aan 
de universiteit van Rijsel gevolgd 
worden door een hele reeks Franse 
ambtenaren wier aantal en rang niet 
in verhouding staan tot de kleine 
Nederlandstalige minderheid in 
Frans-Vlaanderen. 

Tenslotte moet er nog gewezen 
worden op de door de GauUe krachtig 

DE GAUllE EN RADIO lUKSEHDÜRIi 
Zelfs dat was voor de talloze fran

cophone Belgische nostalgiekers van 
l'Empire nog te veel en naar goede 
Belgische geplogenheid werden dan 
ook een hele reeks «herstelmanifes
taties » georganiseerd : aan de Aigle 
Blessé verzamelden de vieux grog-
nards van het fransgezind wallingan-
tisme, een wat simpele hotelier mars-
j eerde in uniform van de garde im
périale door Frankrijk en België 
langsheen de weg die Napoleon gedu
rende de Honderd Dagen had gevolgd, 
een urn — uitteraard vanzelf « ge
wijde » — grond werd van aan het 
Napoleon-gedenkteken te St Juan 
naa r België gebracht en het aantal 
Marseillaise's dat dezer dagen op Bel
gische bodem met de room van ont
roering in de stem werd gezongen, 
was ontelbaar. 

Al deze min of meer onschuldige en 
folkloristische uitingen van waarach
tige fransdolheid zouden nauwelijks 
een plaatsje verdienen in een buiten
landse kroniek, indien ze niet extra 
in reliëf werden gezet door de inder
daad opvallende en betekenisvolle 
afzijdigheid van de Belgische offici
ële instanties bij het organiseren van 
de plechtigheid der 150e verjaring 
van de Slag. Aan deze afzijdigheid — 
en dat is wel een zeer milde omschrij
ving van de officiële Belgische hou
ding — is het te wijten dat de her
denking te Waterloo al met al een 
flop werd. 

Het is te Parijs en bij De Gaulle 
dat moet gezocht worden naar de re
denen die de Belgische regering er toe 
aangezet hebben, terug te komen op 
haar oorspronkelijke plannen i.v.m. 
de 150e verjaardag van Waterloo en 
zich te distanciëren van een viering 
die in haar grote lijnen nochtans 
reeds was vastgelegd. Het heeft niet 
ontbroken aan tussenkomsten van de 
Franse ambassade en van Parijs 
rechtstreeks en het is onder direkte 
Franse druk dat het met de herden
kingsplechtigheid totaal is mislopen. 

Is deze Franse inmenging in onze 
aangelegenheden een louter alleen
staand verschijnsel geweest, een sen
timentele reaktie van de Grote Man 
die zich — in linea recta geestelijke 
afstammeling van Napoleon — ge
roepen voelt om iedere aanslag op de 
Franse grandeur onmogelijk te ma
ken ? Of bestaat er nog steeds een 

< imperiale > Franse politiek die Bel
gië beschouwt als — momenteel on
gelukkig genoeg gesuspendeerde — 
Franse Noorderdepartementen ? De 
herdenking van Waterloo is een ge
schikte gelegenheid om dat even te 
onderzoeken. 

Het Franse taal- en kultuurimpe-
rialisme schuwt geen enkele inspan
ning om zijn zienswijze en opvattin
gen op te dringen aan de wereld die 
ongelukkigerwijze verstoken is of 
dreigt te worden van de zegeningen 
der « culture latine ». Het is wel over-
bodigj te wijzen op de grote aktiviteit 
die aan de dag gelegd wordt door or
ganismen zoals bijvoorbeeld de « Al
liance francaise». Het weekblad 
« Der Spiegel » heeft daarover on
langs nog interessant cijfermateriaal 
gebracht : niet minder dan 35.000 le
raars van Franse nationaliteit onder
wijzen hun taal buiten de grenzen 
van hun land, in Afrika, Zuid- en 
Noord-Amerika, Azië en natuurlijk 
niet het minst ook in Europa. Voor 
dit Frans taal- en kultuuroffensief is 
een jaarlijks budget voorzien dat 
thans reeds 15 miljard Belgische fr. 
beloopt. De inspanningen worden ge-
koördineerd op de afdeling Kuituur 
van de quai d'Orsay, sinds 1960 onder 
directeur-generaal Jean Dominique 
Basdevant die onlangs nog op duide
lijke en verhelderende wijze zijn taak 
en zijn opzet omschreef : «Ieder 
Fransman moet er zich In de toe
komst volkomen rekenschap van ge
ven dat de uitbreiding van onze taal 
en onze kultuur niet een aangenaam 
en mondain tijdverdrijf is, maar een 
der wezenlijkste elementen van de 
Franse macht in de wereld». Het is 
betekenisvol dat deze inderdaad zéér 
pertinente verklaring niet verscheen 
in een taalkundig of kultureel tijd
schrift, maar in het militaire vak
blad « Revue de Defense nationale >. 

Daarnaast wordt er hardnekkig ge
ijverd voor de erkenning van het 
Frans als Europese «langue véhicu-
laire,,». Te dien einde werd een komi-
tee opgericht dat onder voorzitter
schap staat van La Tour d'Auvergne 
en van een Prans EEG-ambtenaar te 
Brussel, de zeer dynamische heer La-
venir die zijn entree's heeft in de 
meest diverse milieu's van ons land 
en in de Belgische pers. Vermelden 
we terloops dat de heer Lavenir ui t
stekend Nederlands spreekt, om 

gesteunde vereniging « Progrès et 
Patrie », die onder voorzitterschap 
staat van een der belangrijkste teo-
retici van het gaullisme, de gewezen 
eerste minister Michel Debré. Deze 
vereniging beschikt over zeer grote 
geldmiddelen en zij wordt er van ver
dacht, deze fondsen aan te wenden 
ojn. tot steun van het Franstalig se
paratisme en verzet in Kanada, de 
Zwitserse Jura en België. De MPW Is 
reeds vaker genoemd als een begun
stigde van deze fondsen. 

Dat de Gaulle in de richting van 
België « denkt >. valt niet te betwij
felen. 

In zijn Mémoires betreurt hij her
haaldelijk « dat Frankrijk beroofd is 
van zijn natuurlijke grenzen en af
gesneden van de volkeren die uit het 

Franse ras zIJn gesproten ». In zijn 
bekend werk « Vers l'armée du mé
tier » twijfelt hij (pag. 28 en 29) aan 
« het voortbestaan van België om
wille van de Belgische dualiteit ». In 
« Terre Commime > citeert Henri Ber
nard een vertrouwelijke uitspraak 
van de Gaulle over « ia nécessité pour 
la répulique d'annexer la Belgique ». 

Verschillende bladen — o.m « Spé
cial > (december 1964) — hebben het 
relaas gebracht van een merkwaardig 
onderhoud Spaak-De Gaulle op 29 ok
tober jl. Spaak was door de Franse 
president op het Elysée ontboden 
en hoorde zich daar toevoegen « dat 
Frankrijk niet langer de minorisatie 
van de francofonen in België kan 
dulden en dat Frankrijk de zopas af
gebakende taalgrens als zijn natuur
lijke grens beschouwt >. Deze versie 
werd nooit gelogenstraft. 

Al deze verschillende elementen 
krijgen een nog scherpere betekenis 
in het Ucht van het feit dat de uit
erst populaire en ook in het Neder
landse taalgebied druk beluisterde 
radiozender Luxemburg in Franse 
handen dreigt over te gaan. Men on
derschatte niet de mogelijkheden die 
een doelbewust Frans taal — en kul-
tuurimperialisme — instrument van 
een gericht politiek imperialisme, zo
als Basdevant zelf onthulde — kan 
pat ten uit een dergelijk machtig pro
paganda- en voorlichtingswapen dat 
als het ware bestemd is voor de recht
streekse brainwashing van Frans en 
Nederlands België en van gans de 
Lage Landen. 

T. van Overstraeten. 

Debré 

De Gaulle 
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SAEFTINGE I 
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In het Plantijnmuseum te Antwerpen bewaart men een landkaartje uit het jaar 
1540 Daarop ziet ge de Schelde als een smal kanaal, waarm het dorpje Doel nog 
een eiland was. Recht tegenover Ossendrecht, daar waar de Westerschelde een 
aftakkmg maakte naar de Oosterschelde, stak toen Zeeuws-Vlaanderen puntig de 
stroom in. Met helemaal op de hoek een klein stadje : Saeftinge. Meer landin
waarts lagen florerende landbouwdorpjes als Casuwele, Namen, St. Laureins, Ste 
Marte van Saeftmge, Weele en zo meer. Dat alles is 43 jaar nadat die kaart gete
kend werd, weggevaagd. Een eeuwenoude kuituur, de geschiedenis van vele ge
neraties polderboeren, ganse dorpen met kerken, huizen en scholen verdwenen in 
de golven die langs brede dijkbressen vanuit de Schelde het land kwamen ver
zwelgen Op minder dan drie dagen tijd, zo verhaalt de geschiedschrijver, restte 
er van gans het land van Saeftinge niets meer dan water. De Schelde had het 
land terug heroverd. 

De seizoenen wisselden en de jaren 
en eeuwen kwamen en gingen. Waar 
eens een zestal lieflijke Scheldedorpjes 
gelegen hadden, onstonden duizenden 
hektaren woeste schorren, waarin de 
stroom zich een weg baande langs die 
pe en verraderlijke kreken en killen. 
In kouwelijke winternachten, hoort 
men soms nog verweg en diep onder 
het slijk het weeklagend gelui der 
kerkklokken van Casuwele, van Sint 
Laureins, van het stadje Saeftinge... 

Dat land is ooit een der rijkste stre
ken der Nederlanden geweest. De 
grond was er zo vruchtbaar dat de 
oogsten er waarlijk buiten-normaal 
waren Generaties boeren brachten er 
een rijkdom tot stand die zijns gelijke 
nergens vond Latere opgravingen en 
vondsten (die helaas helemaal verloren 
zijn gegaan) wezen uit dat de boeren
bevolking van het land van Saeftinge 
alle gebruiksvoorwerpen uit edele me
talen liet vervaardigen Het getuig der 
paarden was met goud belegd en de 
handvaten der ploegen waren van zil
ver. Vast staat dat er omzeggens geen 
arme mensen in dat land van honing 
en overvloed woonden . 

De fraaie legende over het vergaan 
van Saeftinge vertelt van de ongeloof
lijke rijkdom en zegt erbij dat de be
volking om haar levenswijze vaak ge

waarschuwd werd door een zeemeer 
min, die op gezette tijden uit de Schel
de kwam opduiken en de mensen aan 
zette een godvruchtiger en eenvoudi
ger leven te leiden. Toen dit uiteinde
lijk geen aarde aan de dijk bracht en 
de pastoors — steeds volgens de legen
de — de kerken hoe langer hoe schra
ler bevolkt zagen bij de erediensten, 
verscheen de waternimf nog eenmaal 
en zong boven het geluid van de gol
ven uit : « Saeftinge zal vergaan, maar 
de toren zal blijven bestaan ». Het ver
haal vertelt ook dat de pastoor van 
Saeftinge en zijn koster konden ont
komen in een roeiboot. 

De werkelijkheid was enigzins an
ders. Meestal meent men dat het Land 
van Saeftinge overstroomd werd inge
volge een natuurramp. Dit schijnt niet 
met de werkelijkheid te stroken. In 
1582 moeten de dijken die dat land 
beschermden, weliswaar erg geleden 
hebben onder herhaaldelijke springtij-
en, maar het waren de Staatse troe
pen die in 1583 feitelijk de dijken door
gestoken hebben met de bedoeling al
dus de Spanjaarden te verhinderen 
vanaf Saeftinge-stad over te steken 
naar Zuid-Beveland. De ramp die ont
stond door dit doorsteken der dijken 
was katastrofaal. Men had slechts ge
rekend op een onder water zetten van 

landerijen en toegangswegen tot de 
dorpen, maar de zware Schelde wrong 
zich door de bressen tot de dijken ki
lometers ver afbrokkelden. Toen stort
ten de hoeven en de huizen, de kerken, 
de windmolens en de scholen in me
kaar. Op drie dagen tijd stond in gans 
die ongeveer 3.500 hektaren polder 
niets meer overeind. Tientallen inwo
ners waren verdronken, honderden en 
honderden stuks vee kwamen om. 

Bekend gebleven is het verhaal van 
een familie uit de Antwerpse Polder — 
dus aan de overkant van de Schelde •— 
die zich rond 1400 in Saeftinge vestig
de. Ze bleven katoliek, waar gans het 
Saeftingerland protestant was. Na en
kele jaren waren zij ook schatrijk als 
alle boeren. Tot de overstroming hen 
kwam verrassen. Uren en uren lang 
zwalpte de familie met inderhaast bij
eengeraapte bezittingen op wrakhout 
over de Schelde. Ze belandden ten 
slotte ver stroomopwaarts te Lillo en 
zakten weer af naar hun oud heimat-
dorp Zandvliet, waar ze al hun bezit
tingen offerden in de kerk uit dank 
voor hun redding. Nu nog wonen er in 
dit dorp nazaten van deze familie Ja-
cobs-De Bruyn en nu nog staan er daar 
schuren die destijds werden opge
bouwd met eiken balken van gestoel
ten die in Saeftinge weggespoeld wer
den ! 

Een stukje waarheid is er in de le
gende wel geweest, namelijk dat de 
toren van Saeftinge zou blijven be
staan. Het is lange tijd zo geweest, dat 
men bij zeer lage tij nog de resten van 
de kerk kon vinden. Tot voor enkele 
jaren kon men nog de fundaiftenten 
van de toren en van het klooster van 
Saeftinge (herinner U Willem van 
Saeftinge, de held uit de Guldenspo-
renslag) zien. Ook stootte men toen 
nog met de spade op de resten van 
oude gewelven in de grote kreek die 
het verdronken land doorsnijdt. Thans 

is daar weinig of niets meer van te 
vinden. De aanshbbing van klei is Je 
jongste jaren zeer tel vooruitgegaan. 
Op sommige plaatsen steken de fun
damenten van de kerken en dorpjes 
wel tot zeven meter onder het sliik. 
Door de werking van het watei jie-
beurt het nog wel eens dat enkele 
kleinere restanten van het oude Schel-
deland bovenspoelen. Een schaapner-
der vond vóór de tweede wereldoorlog 
een Delfts potje dat moet toebehoord 
hebben aan de vroegere bewoners. 
Vaak ontujkt men ook scherven van 
aardewerk en tegen de groie schaaps
kooi — die gelogen os op ae piaats 
Wddi vroeger de koxa van iet >tadje 
Sdetrmge oestond — ontdekte men 
enkeie laren geleden meeiüere nien-
scuaeraamten, afkomstig van net vroe
gere kerkhof. Gekend is dat studenten 
in de medicijnen, dokters en hier en 
daar ook wel eens een ijverige histori
cus, weleens in de schorren komen 
graven in de hoop een — in de klei be
waard gebleven — geraamte te kunnen 
meenemen Ook de rijkspolitie deed m 
de loop der jaren enkele lugubere 
vondsten. Zo ontdekte zij in 1937 een 
loden doodskist die door de getijden 
was bovengespoeld. Mogelijk bevatte 
zij het stoffelijk overschot van een 
aan de pest gestorven inwoner van het 
Saeftinger land. Toen men de kist 
openbrak vond men niets anders dan 
wat ros poeder... Tot stof en as ver
gaan, zoals het rijke land van Saeftinge 
vergaan is zonder nog één spoor of 
litteken na te laten... 

Dit land van kreken en killen, van 
riet en lamsoor is thans het rijk van 
de schaapherder die er zijn kudden 
vetmest. Van de botstekers ook, die er 
hun verboden bedrijf komen verrich
ten in alle geheimnis : ze sluipen de 
schorren in om de smakelijke Schelde-
botjes die zich komen te goed doen aan 
het aas dat de slibbanken opleveren, 
aan de twee of drietandige scharen te 
rijgen, een visvangst die door de wet 
verboden is. 

Het schorrenland van Saeftinge is 
geen gebied voor zondagswandelaars. 
De « onbevoegde » — zoals dat in Ne
derland heet — loopt in de driedui
zend hektaren schorren en kreken 
verloren en heeft veel kans in het 
drijfzand te versmoren of verrast te 
worden door het verbazend snel op< 
komende water bij wassende tij. Tien* 
tallen zijn in de loop der jaren een 
verschrikkelijke dood gestorven in de 
onafzienbare vlakte. Meestal konden 
de lijken der slachtoffers zelfs niet 
meer geborgen worden omdat het 
moordende slijk hen volkomen weg
zoog en verborg. 

Slechts één enkele man woont in 
dit onmetelijke gebied, waar alleen 
de roep van de watervogel en het me-
lankolieke geblaat van een zeeschip, 
dat aan de einder voorbijtrekt, weew 
klinkt. Die ene man is de schaapherdeii 
van Saeftinge, die hier reeds veertig 
jaar zijn verblijf heeft in de enige ge* 
bouwen die- Saeftinge nog telt : dö 
grote en de kleine schaapskooi. Hij 
slaapt er met zijn kudde, kookt zéii 
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zijn potje en komt soms in drie maan
den tijds niet in de bewoonde wereld ! 
Vanuit Prosperpolder kan hij over de 
zes kilometer lange dam, die in 1938 
door een gedeelte van de schorren 
•werd aangelegd, naar de terpen gera
ken waarop de schaapskooien gelegen 
zijn. Hij heeft er de ontzettende februa-
rinacht van 1953 meegemaakt toen een 
helse storm, die ongetwijfeld deed 
denken aan de vreselijke uren van het 
vergaan van Saeftinge, bijna vierhon
derd jaar geleden, over de lage landen 
ging en in Nederland en in een gedeel
te van Vlaanderen zoveel onheil aan
richtte. 

J e schaapnerder zag net aanKomen. 
HIJ dreef inderhaast de kudde naar de 
hoogst gelegen (grote) kooi, terwijl de 
schapen met larr meren m de kleine 
stal bleven die nadien zou verzwolgen 
en weggeveegd worden. Onderwege 
verdronken een groot aantal dieren 
die vastgeraakten in de reeds onder
gelopen schorren Na een ontzettende 
tocht geraakte de man toch in de gro
te Icooi om nadien via de zes kilome
ters 'fan de — reed= halt onder water 
staande — dam in de bewoonde wereld 
te geraken Juis»^ op ^lid want even la
ter overspoelden enorme golven over 
het verdronken land 

Wanneer er veertig centimeter wa-
tei m de kooi staat, dan worden de 

DE SCHAAPHERDER IS ENIGE BEWONER 
dijken van Prosper-polder over-
stioomd wai ook gebeurde tijdens de 
St ignatiusvloed van februari 1953. 
Vaak klotst het Scheldewater onder 
het bed van de schaapherder Hij is er 
stilaan aan gewoon geraakt evenals 
aan de vreselijke orkanen die vaak 
over Saeftinge losbarsten. 

Met een geweldig probleem heeft de 
man wel te worstelen gehad : de water
voorziening namelijk. Vroeger dronken 
de schapen het brakke water dat in de 
kreken bij lage tij bleef staan. De 
zwartkoppen en de « Engelsmans» 
konden wel tegen een stootje maar 
toch was er door dit brakke water 
veel sterfte onder de dieren. Sedert 
enkele jaren bezit de schaapherder 
echter een paar diepe waterputten 
waaruit tamelijk zuiver water te voor
schijn kan gehaald worden. 

Elke dag legt de schaper van Saef
tinge een twintigtal kilometer met zijn 
kudde af in het schorrenland Hij kent 
het als zijn broekzak • het Konijnen
schor de Marlemontse Plaat, het Ant 
werps Gat, de Spauwer, de Ijskelders. 
Het zijn zovele namen van streken in 
dit onmetelijke gebied, namen wellicht 
die eeuwenoud zijn en teruggrijpen 
naar de tijd toen hier een welvarend 
gewest lag. De schaapherder kent de 
broedplaatsen van het waterwild, weet 
waar de otters wonen en waar de zee

honden hun glimmende zwarte lijven 
komen koesteren in de zon. Hij kent 
de eenden, ganzen, wulpen, goud- en 
zilverpluvieren, de sneppen, de talin
gen, de reigers die hier komen vissen 
en de meeuwen die in talloze soorten 
hier verblijf houden. Een paradijs 
voor de vogelkenners .. Een land ook 
dat steeds wisselend is van uitzicht 
voor hen die ermee vertrouwd zijn. Bij 
iedere tij verandert er wat, wordt er 
hier een beetje grond weggevreten, 
wordt daar de loop van een kreek ver
legd of komt er iets te voorschijn. 

Vooral lugubere dingen zijn het die 
door het water neergezet worden. Na 
de overstroming van 1953 ontdekte 
men tientallen en tientallen lijken van 
verdronken Zeeuwen in de kreken, 
soms diep in de schorren. De meesten 
ervan konden door de politie geborgen 
worden, maar toch vond men nog een 
jaar na de ramp het stoffelijk over
schot van een Zeeuwse vrouw en wie 
weet hoeveel lichamen het onafzienba
re slijkland toendertijd niet voorgoed 
heeft opgeslokt ? 

Meubelen werden er toen ook veel 
gevonden. Zelfs het volledige dak van 
een schuur spoelde na de St Ignatius
vloed aan. De kleren van mensen die 
zich in hun nood eraan hadden vastge
klampt, hingen nog in de nok, samen 
met volle zakken tarwe • Er werd in 
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die tijd ook een kruis gevonden met 
het opschrift : « Hier rust .. » en een 
naam van een dode uit Zuid-Beveland. 
Dagelijks ontdekte men overblijfselen 
van de ramp : een onderstel van een 
kinderwagen, keukengerief, klederen 
en talloze dode dieren. Zelfs een balk 
waaraan twaalf dode runderen hin
gen .. 

Een tocht in het schorrenland is 
zonder ervaren gids niet mogelijk. Hij 
begint vanuit het grensdorpje Nieuw-
Namen in Zeeuws-Vlaanderen (ge
noemd naar het vergane dorp Namen 
in het Saeftingerland). Van daaruit 
loopt een baantje naar het Emma-ha-
ventje langs de dijk die het hinter
land (onder meer Prosper-polder in 
Oost-Vlaanderen) afscheidt van de 
schorren. Dit haventje was vroeger 
zeer bedrijvig omdat het bereikbaar 
was via enkele diepe geulen en kreken 
die toelieten dat vissers er konden aan
leggen. Het is echter door verzanding 
in verval geraakt en de vissersboten 
zijn verdwenen. Slechts in de bamis 
— de plaatselijke term voor de herfst 
— kan men er nog enige drukte be
merken. Dan slepen de boeren hun bie-
tenwagens naar de loskade en ijverige 
aken brengen die bieten bij hoge tij 
naar de Schelde, met bestemming Din-
teloord, Sas-van-Gent of Roosendaal. 
Aan de andere hoek van het schorren
land ligt Hedwighaven dat eveneens 
aan verzanding bloot staat en wat 
verder het kleine dorpje Paal, waar 
scheepsbouwer Verolme binnenkort 
een moderne yachthaven wil bouwen. 
Ook dit haventje is slechts bereikbaar 
bij hoge tij. Voor de rest kijkt men er 
uit over het onmetelijke rijk van wui
vend riet, lamsoor (een sla-achtige 
plant die ook door kenners als dus
danig gegeten wordt) en spartinagras, 
een grassoort die ingevoerd werd, een 
dertigtal jaren geleden, omdat zij het 
aanslibben bevordert. 

Wie het schorrenland bezoekt raden 
wij aan vooral mikbotten mee te ne
men en de vuilste en slechtste kleren 
die men bezit aan te trekken, omdat 
een (onvermijdelijke) valpartij in het 
blauwgrijze slijk alles behalve bevor
derlijk is voor de gemoedsrust van 
diegenen die nadien tot taak hebben 
een en ander weer proper te krijgen. 
Ervaren schor-lopers weten de bezoe
kers ook te vertellen dat lopen op de 
hielen niet geraadzaam is mitsgaders 
men dan de botten niet meer uit het 
fel-zuigende slijk kan halen. Op de tip
pen lopen met de voeten enigzins zij
waarts, is hier nog de beste metode. 

Vele Nederlandse gezinnen trekken 
jaarlijks met de dood in het hart naar 
het bmtenland dit bij gebrek aan 
landbouwgrond m eigen land Driedui
zend hektaren vruchtbare grond liggen 
in het gebied van Saeftinge renteloos 
en onbebouwd Nederland — dat een 
traditie heeft op het gebied van m-
dij kingen en inpolderingen — dringt 
reeds vele jaren aan op de droogleg
ging van deze schorren Dit werd door 
de Belgische instanties steeds gewei
gerd op grond van het Scheldetraktaat 
en met als voornaamste reden dat een 
inpoldering gevaar voor overstroming 
zou opleveren voor het Scheldegebied 
in het Noordelijke gedeelte van Vlaan
deren en vooral voor Antwerpen. De 
Nederlanders werpen daartegen op dat 
een halve eeuw geleden reeds inpolde
ringen in het Saeftmger schorrenland 
werden gedaan en wel aan beide zij
den van de grens, o.m. te Prosper, 
Louisa-, Emma- en Hedwigpolder en 
dat ook aan de andere zijde van de 
stroom gebieden werden gewonnen op 
de Schelde o.m. de Nieuwe Westland
polder te Zandvliet die door de Vrij
willige Arbeidsdienst voor Vlaanderen 
werd ingedijkt. Feit is wel (en dit 
voert ook Nederland aan) dat België 
er niet voor terugschrok deze nieuw-
gewonnen gebieden (o.m. de 800 ha van 
de Westlandpolder) met zes meter 
zand op te spuiten, daar waar zij ook 
tot taak hadden Antwerpen voor mo
gelijke overstromingen te beveiligen 
en dat men, in tegenstrijd met het 
Scheldetraktaat, vijf dorpen heeft 
aangehecht bij Antwerpen om ze te 
herstruktureren en als havenuitbrei-
dingsgebied te gebruiken... 

De Nederlanders beogen met de in-
dij king van Saeftinge twee doelen. 
Enerzijds het geschikt maken van de
ze reusachtige oppervlakte vruchtbare 
grond voor minstens tachtig grote 
landbouwbedrijven en anderzijds de 
aanleg van een tunnel onder de Schel
de die ter plaatse slechts anderhalve 
kilometer breed is. Hierdoor zouden 
de Zeeuws-Vlamingen uit hun afzon
dering met de rest van Nederland ge
raken en een rechtstreekse verbinding 
krijgen, daar waar het thans met veer
ponten gaat en via reusachtige omwe
gen langs Antwerpen en Breda. Ant
werpen zou meteen zijn noordelijke 
Schelde-oeververbindmg hebben ' 

De schorren die op dtt ogenblik be
dolven zijn onder een dikke laag 
uiterst vruchtbaar Scheldeslib, zijn 
rijp voor inpoldering. Wacht men nog 
enkele jaren dan kan de tij keren en 
loopt men kans zeezand te zien aan
spoelen war nu reeds hier en daar in 
bescheiden mate het geval is. 

Deskundigen schatten dat — eens het 
verdronken land heringedijkt — een 
jaarlijkse landbouwoogst van om en 
bij de zes miljoen gulden mogelijk is. 
Zodat men terug zou komen tot het 
eens zo welvarende land dat Saeftinge 
eenmaal was. 

Staf De Lie. 
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V R I J E T R I B U N E 

IS DE HUIDIGE SENAAT 
GRONDWETTELIJK ? 

Indien art. 51 van de grondwet bepaalt dat de Kamers om de vier jaar dienen 

vernieuwd, bepaalt art. 55 van de grondwet dat de senaat om de vier jaar geheel 

moet worden vernieuwd. 

Het betreft hier een formulering die zo maar niet het gevolg is van een ver

strooide redactie. 

Omdat mij dit vraaRstuk reeds 
lang was opgevallen, heb ik opzoe
kingen gedaan die, zonder mij daar
om een uitdrukkelijk antwoord te ge
ven, me toch sterk doen overhellen 
naar de opinie (zelfs naar de over
tuiging) dat het de bedoeling was van 
de grondwetgevers van 1831, de se
natoren onherkiesbaar te maken na 
hun ambtstermijn. 

Het vergelijkend grondwettelijk 
recht toont aan dat in geen enkele 
grondwet het vraagstuk der herkies
baarheid van parlementairen expli
ciet wordt toegestaan, behalve in de 
Nederlandse grondwet. 

In alle andere grondwetten die het 
bicamerale stelsel voorzien, is ner
gens een onderscheid gemaakt tus
sen de vernieuwing van Kamer of 
Senaat. 

De besprekingen rond art. 55 zijn 
ten tijde van de opstelling der grond
wet zeer vinnig geweest. 

Oorspronkelijk voorzag het voor
stel van het centraal wetgevend ko-
mitee dat aan de constituante was 
voorgelegd : «De senatoren worden 
gekozen voor het leven ». 

Men noemde toen de huidige Ka
mer de Tweede Kamer en de Senaat 
de Eerste Kamer. 

De grote bekommernis die voorzat 
was, tegenover de opiniefluctuaties 
van de Kamerleden der Tweede Ka
mer, de wijsheid, de stabiliteit en de 
politieke belangstelling te plaatsen 
van personen verzekerd van hun 
mandaat in de Eerste Kamer. 

Nochtans was er een scherpe reac
tie te horen die blijkt uit de versla
gen van de zittingen en die uiting gaf 
aan de vrees,beroepspolitiekers zich 
het monopolie te zien toekennen van 
de politieke vertegenwoordiging. 

De tekst «De senatoren worden 
gekozen voor het leven •» werd ver
worpen. 

Jottrand diende een amendement 
in, toen men tot de slottekst was ge
komen van een verlengde benoeming 
der leden van de Eerste Kamer te 
genover die van de Tweede Kamer en 
toen de vijanden van de beroepspoli-
tiekers het er doorhaalden om de 
Senaat geheel te vernieuwen. 

De tekst die weerhouden werd was: 
« De senatoren worden benoemd voor 
zes jaar. Na die termijn zal de senaat 
geheel worden vernieuwd ». 

Jot trand diende een amendement 
in : «De uittredende senatoren zijn 
«indéfiniment rééligibles ». 

Dit amendement werd verworpen 
vooraleer Jottrand aan het woord 
moest komen om zijn amendement 
te verdedigen. 

Uit al de tussenkomsten blijkt dat 
men in de verlengde benoeming der 
senatoren een waarborg zag voor sta
biliteit en in de gehele vernieuwing 
een waarborg tegen immobilisme. 

De Nederlandse grondwet heeft het 
nodig geacht expliciet te voorzien dat 
uittredenden herkiesbaar zijn, zoals 
hoger aangetoond. 

De Belgische grondwet heeft der
gelijk amendement verworpen. Kan 
men dan nog werkelijk volhouden 
dat de senatoren herkiesbaar zijn, 
als de tekst betreffende de Senaat 
uitdrukkelijk de gehele vernieuwing 
voorziet en de tekst betreffende de 

Kamer zonder meer een vernieu
wing ? 

Tijdens de grondwetsherziening 
van 1921 kwam art. 55 nogmaals op
nieuw te berde. 

Lekeu deed schamper opmerken : 
< Men is meestal niet afkerig van de 
dictatuur als men ze zelf uitoefent», 
toen het principe van de vernieuwing 
van de Senaat gebonden aan de ver
nieuwing van de provincieraden te 
berde kwsim. 

De woordvoerder Braun, die wenste 
dat bij ontbinding van de Senaat ook 
de provinciale raden zouden ontbon
den worden omdat deze zoniet zou
den geneigd zijn de uittredende pro
vinciale senatoren te benoemen, deed 
ter verdediging zijner tesis opmer
ken : «De tekst van art. 55 is zo 
klaar, zo imperatief ! In geval van 
ontbinding wordt de Senaat geheel 

Niet 5n «Tereenstemming 

met c die ran 1830 »7, 

vernieuwd. Welnu,» aldus Braun, 
« kan men zeggen dat de Senaat ge
heel vernieuwd is, als hij het in feite 
niet is ? > 

Men kan zich er over verwonderen 
dat niemand ooit de aandacht trok 
op de anomalie tussen art. 51 en art . 
55. Ik zoek de oorzaak hiervan enkel 
en alleen in de gehechtheid aan de 
macht van allen die ooit gekozen wa
ren en in het gemis aan belangstel
ling voor het grondwettelijk recht. 

Dit belet niet dat de feiten onom-
stootbaar zijn en dat mijns inziens 
ingevolge wat voorafgaat — bizonder 
gelet op de verwerping van een 
amendement dat de herkiesbaarheid 
van senatoren voorzag — de ui t t re
dende senatoren slechts na verstri j
king van de vier jaar na hun man
daat herkiesbaar zijn. 

Dr. Willy Lauwers 

EEN DEPARTEMENT JEUGD - GEZIN 
In deze periode van een nieuwe regeringsvorming wordt met veel aandacht uit
gezien nïiar de oprichting van een afzonderlijk Ministerie voor het Gezin en de 
Jeugd. 
Herhaaldelijk hebben wij er reeds op gewezen, hoe uitzonderlijk belangrijk het 
is dat een dergelijk departement in het leven zou geroepen worden. Reeds op 
ons algemeen kongres van 1962 te Antwerpen, waarop een sektievergadering uit
sluitend aan de Jeugd en het Gezin gewijd was, werd de oprichting van een eigen 
departement voor het Gezin en de Jeugd geëist. 

Daarop werd ook aangedrongen door 
onze mandatarissen in Kamer en Se
naat, telkens de jeugd- en gezinspro
blemen aan bod kwamen. En laatst 
nog, in de maand mei van dit jaar, 
heeft onze algemene voorzitter F. Van 
der Eist er in een vraaggesprek met 
« De Bond » op gewezen dat het hoofd-
zjaak is dat alle diensten, die thans 
verspreid zijn over de verschilleruLe 
departementen en die iets met het ge
zinsbeleid in ruime zin te maken heb
ben, in één departement of staatssekre-
tariaat moeten samengebundeld wor
den en onder de bevoegdheid geplaats 
van één verantwoordelijke, die zich 
uitsluitend aan deze problemen wijdt. 

Het is meteen duidelijk dat de Volks
unie overal en geregeld belangstelling 
getoond heeft voor de grote vraagstuk

ken met betrekking tot de jeugd en 
het gezin die nu nog altijd op een op
lossing wachten. Er is inderdaad nog 
heel wat te doen op het stuk van de 
kindertoelagen — en hier denken wij 
vooral aan de gelijkschakeling van de 
toelagen voor de zelfstandigen en die 
voor de werknemers, de toelage voor 
de « thuisarbeidende » moeders, de ge
zinshulp, het part-time werk, de huis
vesting, de belastingvrijstelling naar 
gelang het aantal kinderen ten laste, 
de jeugdraden op de verschillende ni-
veau's, de jeugdbescherming in het 
algemeen en zovele andere dingen. 

Dit alles wijst erop dat wij op dit 
ogenblik nog staan voor een Jeugd- en 
Gezinsbeleid dat op vele punten om
vangrijke leemten vertoont. De talrijke 
gebrekkige en onvolmaakte toestanden 

dienen ernstig aangepakt te worden 
en gevolgd door een gespecialiseerd or
gaan, nl. een autonoom departement. 
Al die nog hangende belangrijke 
vraagstukken vragen inderdaad een 
onmiddellijke bestudering en een drin
gende oplossing. Nu zijn de gezinspro
blemen nog afhankelijk van een depar
tement dat ook de volksgezondheid be
heert. Maar aangezien in die sektor de 
bevoegdheden insgelijks toenemen, 
moeten « Gezin en Jeugd » ervan losge
maakt worden. De Volksunie is er van 
overtuigd dat alleen dan afficiënt werk 
zal kunnen verricht worden en meteen 
een degelijke aanpak van het demo
grafische beleid zal kunnen gedaan 
worden. 

Wie dit nieuw departement zal be
heren, laat ons volkomen overschillig, 
op voorwaarde dat het ernstig funk-
tioneert en geen propagandaterrein 
wordt voor kleur politieke doordravers. 
Ons liggen de jeugd en het gezin nauw 
aan het hart, omdat zij aan de bazis 
liggen van de welvaartstaat. En boven
dien zijn het nog steeds de Vlamingen 
die het overgrote deel van de jeugd 
aan dit land leveren, waardoor wij des 
te meer recht van spreken hebben. 

Gies Eechaudt 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR -

VAN STRAATLIEOJES EN BALLADES 

WIM VAN DE VELDE DRENGI HET ECHTE, 
VLAAMSE VOLKSLIED WEER TOT LEVEN! 
Als je uit zijn venster kijkt zie je vlakbij de barok-gevel 
van Sitit Carolus, rechts voor de gebouwen van de biblio-
leek mediteert een bronzen Conscience en het pleintje dat 
diens naam draagt staat vol auto's, glimmende mikpunten 
voor vele stadsduiven. Op nummer 3, twee hoog boven het 
gekende, oude artiestenkafee « Het Pannenhuis » woont hij, 
Wim Van de Velde. Hij is 27, maar 7 jaar geleden reeds 
maakte hij naam als abstrakt schilder en zelfs in Spanje 
•waardeerde men toen zijn talent op de flamenco-guitaar. 
In zijn voorkamer, die tevens als atelier dient, hangen 

tegen een muur zijn laatste schilderwerken : woelige, ner
veus geabstraheerde Schelde-landschappen vol donker 
licht. Een andere muur draagt kleinere schilderwerkjes. 
Zij zijn geschilderd door oude vissers en zeemannen. Na-
ieve, poëtisch mooie dromen over de zee, de Schelde, hun 
geliefde boot. Wim's schouw is chaotisch volgehangen met 
oude Vlaamse religieuze kunst, een ivoren Kristus, ex-
voto's, gravures. In het midden van de kamer heerst een 
« grote Neus »... een oorspronkelijke pop uit de befaam
de Poesje. 

Wim Van de Velde is een man van 
vele talenten, een boeiend zenuwach
tig prater die korte, vlinderachtige, 
poëtische schetsjes en cynisch-milde, 
volkse liedjesteksten schrijft, een be
genadigd schilder, maar voor alles 'n 
weergaloos muzikant. En als muzi
kant is zijn grote pasie het Vlaamse 
volkslied, niet het bewerkte, opge
poetste en ontzielde volkslied van de 
zangverenigingen of de volksdans
groepen, maar het echte, ruwe en 
toch zo fijne lied zoals het volk het 
zelf zong tijdens feesten en kermis
sen, zoals de marktzangers het brach
ten, soms hekelend scherp, soms uit
bundig vrolijk, soms immens triest. 
Uit archieven verzamelde hij honder
den liedjesteksten, alle oude liedboe
ken, hoe duur die vaak ook kosten, 
koopt hij. 

Met zijn bandopnemer reisde hij 
naar de kleinste Vlaamse dorpen en 
zoekt er de weinige, meestal erg oude 
mensen op die nog de echte, oude 
Vlaamse liedjes kennen. Hij heeft 
klankbanden vol met rauwe, schor 
geworden stemmen van boeren, vis
sers, zangers, gewone mensen... Ver
leden zomer doorkruiste hij Zuid-
Vlaanderen en keerde terug met een 
schat vaak honderden jaren oude 
teksten en melodieën die hij alzo van 
een bijna zeker verlies kon redden. 

In Bretanje, waar hij heen trok om 
tekeningen te maken van de monu
mentale menhirs, hoorde hij de Bre
toenen zingen, eeuwenoude Bretoen
se volksliederen. Wat hem vooral fas
cineerde was dat het niet folkloris
tische groepen of romantische kliek
jes van intellektuelen waren die deze 
liederen zongen, maar werkelijk ie
dereen, tijdens de feesten, in de ka-
fee's.. kortom, het'volkslied behoorde 
daar nog aan het volk. 

;!,., 

Het vervulde hem met weemoed te 
bedenken dat dit in Vlaanderen — 
een land met zo'n rijke liederenschat 
— niet meer mogelijk was. Wim 
praat te met die Bretoenen. Zij ver
telden hem dat amper 15 jaar gele
den in Bretanje ook niet meer gezon
gen werd, tot enkelen de Bretoense 
liederen weer ontdekten en ze begon
nen te zingen. En het Bretoense volk 
vond in die liedjes het diepste van 
zijn karakter weer, zijn echtheid, zijn 
persoonlijkheid. In hun moeilijk ge
vecht om in Frankrijk het eigen Bre
toense karakter te bewaren werden 
die oude, allergewoonste volkse lied
jes een geweldige morele steun. Men 
herkende er zich zelf in en de Bre
toenen begonnen mee te zingen. De 
doedelzakken werden van de zolders 
gehaald en over heel Bretanje klin
ken nu weer zijn scherpe, fascineren
de tonen. Toen Wim van Bretanje 
terug kwam was hij een ander mens, 
een fanatiekeling geworden. De 
Vlaamse volksliedjes moest en zou hij 

weer tot leven brengen. De doedelzak 
IS ook een typisch Vlaams volksin
strument — zie de schilderijen van 
Breughel — dus Wim kocht er een. 
Honderden liedjes studeerde hij in, 
hij zingt ze in de Antwerpse kafee's, 
voor vrienden, op fuifjes. En vreemd 
genoeg, de mensen luisterden en 
raakten entoeziast. En al is Wim met 
zijn aktie pas een jaar bezig en al 
trad hij nog niet zo dikwijls op, wij 
kennen reeds mensen die zijn liedjes 
meezingen, ze fluiten op straat. Uw 
artikelschrijver is een van hen, en 
gelooft hem, hij voelt er zich heel 
blij om. 

Veel gelukkiger was waarschijnlijk 
Wim zelf nog. Met 3 andere mensen, 
een fluitspeler, een harmonika-man 
en een zangeresje, vormde hij een 
gezelschap dat een repertorium van 
een twintigtal liedjes instudeerde. 
Hun optreden is telkens een hartver
kwikkend evenement. Ze spelen en 
zingen vrolijke dansen, marktliedjes, 
moordverhalen, verhuisliedjes, socia

le liederen, middeleeuwse ballades en 
natuurlijk de onvermijdelijke scheld-
liedjes. Jammer genoeg onbekend, 
maar daarom niet minder prachtig 
en duivels scherp zijn de spotliedjes 
van rond en voor de eeuwwisseling 
over de Antwerpse en Gentse frans
kiljons. 

Liedjesschrijvers als Wairy in Gent 
en Deweerdt in Antwerpen schreven 
echte pareltjes. «Het Sint Andries-
kwartier », « A la fagon de Barbarie * 
en de « Franse Kafee's » zijn dan ook 
suksesstukken van het programma 
waarin de verwaande franssprekende 
bourgeoisie tot op het grauwe vel ont
manteld wordt. Een prachtstukje is 
ook het « liedje van de Neus ». Het is 
een werk van Wim Van de Velde zelf 
waarin hij de Neus van de Poesjenel-
lenkelder aan het woord laat die 
treurt omdat « die van het stadhuis » 
zijn mooie, oude stad aan het afbre
ken zijn om er lelijke en slechte mo
derne dingen voor in de plaats te 
bouwen. 

Enkele sociale liederen en de mid
deleeuwse ballades uitgezonderd 
worden praktisch alle liedjes zoveel 
mogelijk in hun oorspronkeUjk dia-
lekt gezonden. Hoe taaipuristen er 
ook over denken. Wim vindt dat het 
volkslied een van de persoonlijkste 
uitingen van het volkskarakter, dus 
ook van de volkstaal is. Iets waar
voor wij ten minste zoveel eerbied 
moeten opbrengen dat we de persoon
lijkheid er van niet schaden. Daarom 
dat Wim ook nooit bewerking maakt. 
Een echt volksliedje ,tot wat een ui t 
gebreid publiek het zich ook richt, is 
bijna steeds individueel, het is in 
wezen ongeschikt voor samenzang. De 
begeleidende muziek doet dan ook 
niets anders dan het liedje dragen, 
zelfs niet akcentueren en zeker nooit 
vervormen. 

Onze chansonniers Miei Cools, Hugo 
Raspoet e.a. zijn misschien de min-
nestrelen van het Vlaamse lied. Wim 
Van de Velde is de markt- en kermis-
zanger. 

Vlaanderen moet ook naar hém 
luisteren. 

Nic van Bruggen 

E. P. LAOISLAUS BOROS 

HET GEHEIM VAN DE DOOD 
Onder deze titel verscheen bij Desclée-De Brouwer een wijsgerig-teologische 
studie over de dood. De gedachten die in dit boek uitvoerig worden uiteengezet, 
werden reeds vroeger in beknopter vorm weergegeven in het Zwitserse tijd
schrift. « Orientierung » waarvan de auteur van het boek, E.P. Ladislaus Boros, 
redakteur is. 

Wat is de dood, wat weten wij er
over ? Hierop geeft de auteur een 
wijsgerig-teologisch antwoord. 

«De doodsgedachte is een bitter 
kruid... » zong de dichter, maar een 
ander dichter schreef « Goede dood, 
wiens zuiver pijpen... ». Het doodsge-
heim hield niet slechts dichters en tha-
natologen in zijn ban, maar telkens 
weer, in elke kult uur periode, in elke 
levensbeschouwing, riep zijn proble
matiek om een antwoord. Het doods-
motief keerde telkens weer, van de 
oudste kuituren tot op heden, van 
Boeddha tot Tagore, van de Egypte-
naren tot bij Rilke, tot bij onze mo
derne dichters. Daarenboven projek-
teerde elke samenleving en elke kui
tuur het probleem van leven en dood 
op de achtergrond van het religieuse 
beleven. Het antwoord op de vraag 
naar de dood is in elk volledig huma
nisme, in elke totale kuituur een reli
gieus antwoord, omdat dit humanisme 
en deze kuituur één zijn met het reli
gieuse voelen en denken. 

Op de wanhoops- en zmloosheidsop-
vatling van de dood, zoals die bijvoor
beeld bij Simone de Beauvoir m haar 
jongste boek tot uiting komt, zou dit 
boek van E.P. Ladislaus Boros een 
wijsgerig-teologisch antwoord kunnen 
zijn. De dood is niet, zoals de Franse 
existentialiste schrijft, iets acciden
teels, iets onnodigs en nutteloos, iets 

toevalligs en vermijdbaar. 
De auteur gaat uit van Heideggers 

opvatting dat de dood reeds in vele 
levensmomenten aanwezig is, om het 
doodsmoment zelf te ontleden. Dan 
volgt eerst een wijsgerige, daarna een 
teologische uitdieping van dit stand
punt. 

Belangrijk is o.tn. ook zijn uiteen
zetting over bepaalde aspekten van de 
geloofsleer die betrekking hebben op 
de dood. In het licht van de « eindbe
slissingshypothese » worden een zestal 
problemen behandeld, die de auteur 
eerst filosofisch heeft gefundeerd en 
waarbij gehandeld wordt o.m. over de 
leer der erfzonde, over de verrijzenis 
(waarbij Kristus' opgang naar de Va
der : dood, afdaling, opstanding en he
melvaart, als één gebeuren worden ge
zien). 

Het onderwerp dat deze Hongaarse 
Jezuiet — die studeerde in Frankrijk, 
Engeland en België en die zijn docto
raat behaalde in München — in dit 
boek behandelt, werd weinig bestu
deerd en is daarom ook reeds belang
wekkend. 

Onwillekeurig komt men onder de 
indruk van de grootse en zuivere vi
sie op leven en dood. 

Uiteraard is dit werk geschikt voor 
priesters en teologie-studenten, alsme
de voor studenten in de wijsbegeerte, 
maar het kan ook zeer nuttig en 
vruchtbaar zijn voor iedereen die be
langstelling heeft voor wijsgerige en 
teologische problemen. 



12 
DE VOLKSUNIE 

PERSSPIECEL 

Voorlopijr {reen akkoord tassen de part i j -
Hl voor het vormen van een nieuwe reg'e-
ring om liet exaltante Belgiscbe staatsschip 
door de wateren te voeren. Evenmin ak
koord in de partijen, waar de verschillen 
nooit so sterk afiretekend waren. Het cout 
»p de aardappelen wordt deie week gele
verd door de Franse preken aan liet blonde 
Noordzeestrand en de leteuwenvlag die in 
Halle de lading niet mag deldcen. 

Le Peuplo 
Felle Victor, of oud-minister Larock on

derzoekt in het Brusselse BSP-blad &e ver
schuilende kansen en moeilijkheden waar
mee de formatteur heeft af te rekenen. 
Maar hij stelt de Walen gerust over de hou
ding van de BSP na die van de Vlaamse 
CVP te hebben onderzocht. 

« De Vlaamse CVP wordt beheerst door de 
irrees aan de P W te grote toegevingen te 
moeten doen op taalgebied en de Waals-
Vlaamse verhoudingen. De Vlaamse CVP 
heeft minstens 120.000 stemmen aan de 
Volksunie verloren. Het is normaal dat 
haar refleksen door die nederlaag beheerst 
worden. 

Voor degenen die het hoofdbelang hech
ten aan de nationale verhoudingen, zij moe
ten begrijpen dat wij, na zeer veel tijd te 
hebben besteed aan een evenwichtige op
lossing, ons daaraan willen houden. De 
zetelaanpassing heeft plaats gegrepen. De 
waarborgen aan de Waalse en franstalige 
minderheid moeten in de grondwet worden 
ingeschreven. » 

liberale fraktie, nog 23 man zijn, d.w.z. 
groepen die samen half zo sterk zijn als de 
P W . 

M. Moureaux lijft ze allen bij zijn blauw 
escadron in. 

Volgc-ns hem hebben zij allen tegen de 
« dwangwetten Larock-Gilson » gestemd en 
allen « de grondwetsherziening onmogelijk 
willen maken, door aan de CVP en de BSP 
de vereiste meerderheid der 2-3 te ontne
men ». 

Welke roekeloze bewering! 
Waar vindt M. Moureaux in dit opzicht 

klaarheid? 
Als de Volksunie vooruit Is gegaan om

dat sommige kiezers de grondwetsherziening 
niet Vlaams genoeg vonden, terwijl de PVV 
vooruitging omdat andere kiezers dezelfde 
grondwetsherziening als « een capitulatie 
voor de flaminganten » beschouwden, waar 
is dan de klaarheid? 

Of weet M. Moureaux niet dat de Volks
unie in de Vlaamse provincies meer stem
men bijwon dan zijn liberalen? » 

Doorbraak 

Volksmacht 
Als wij het rekensommettje van Larock 

mogen aanvaarden dan komen wij tot de 
vaststelling dat naast die 120.000 stemmen 
die wij bij de CVP haalden er nog 50.000 
van links voortkomen dat legt dan weer de 
refleksen van Jos Van Eynde uit die aan 
de Brusselse PVV al sinds weken toont dat 
hi j niet voor niks te Berchem in de Klau-
waertstraat woont. 

« Er is in de huidige Kamer, tegen de 141 
mandaten van de vroegere coalitie, een op
positie van 71. 

Dit bewijst al dadelijk dat er, bulten de 

In het blad van de VVB verwittigt De 
Bondt voor het gevaar van de tamme re-
akties van de meeste Vlamingen. Harmei 
schijnt alleen rekening te houden met de 
rumoerige Brusselse patriotten en zijn heet
gebakerde Luikenaars. 

« Het moet mij uit de pen dat de Vlaamse 
op;nie, voor zoverre ze door de partijpolitici 
en hun vertegenwoordigers wordt vertolkt in 
de huidige krisis enorm weinig strijdbaar
heid aan de dag legt. De vooruitgang van 
de Volksunie, die gepaard ging met de ach
tergang van de CVP en de BSP, bevat on
getwijfeld een duidelijke afkeuring van de 
voorgenomen grondwetsherziening. Indien de 
formateurs zich eenzijdig om de « derde » 
traditionele partij wensen te bekommeren is 
dat hun zaak. Zulks wijst er slechts op dat 
de aarts-konservatieve krachten, die al hon
derddertig jaar op de Vlaamse arbeider 
trappen, verder zinnens zijn hun feodaal re
gime voort te zetten, door handig de verkie
zingsuitslag die, aan Vlaamse zijde, onbe
twistbaar een veroordeling van de Ingeno
men grondwetsheraening betekende, te 
verdonkermanen en onder nietszeggende 
kommentaren te begraven. 

Een driepartijenregering op basis van een 
verslechting van het grondwetsakkoord is 

zelfmoord voor de Vlaamse CVP en voor de 
BSP m Vlaanderen » 

Dimanche-Presse 
Tegen het verwijt van Le Peuple en an

dere socialistische bladen dat er op Vlaams-
Waals gebied sterke verschillen bestaan in 
de PVV zegt de Brusselse PVV-er Van Of-
felen het nog maar eent, duidelijk u onze 
st liingen halen het in de PVV ». 

« Op taalgebied is de eendracht 'n de 
PVV nooit zo groot geweest en de goede ver
standhouding tussen Walen, Vlamingen en 
Brusselaars nooit zo volmaakt. Men heeft 
gezegd dat de P W geen verantwoordelijk
heid durfde nemen op dit delikate terrein 
van de taalkwestie en nochtans heeft ze op 
verschillende ogenblikken een gemeenschap
pelijk s tandpunt ingenomen met het treden 
in detail voor de oplossingen. » 

Die kennen we ondertussen, het zijn die 
van Hougardy - Van Audenhove en Kronac-
ker en ze zijn samen te vatten als : u ver
dere verfransing van Brabant » dit ondanks 
het gejank van de brave jongens van het 
Liberaal Vlaams Verbond. 

Wat zal het dan uiteindelijk worden. Mar-
cel Reynders maakt volgende pronostiek. 

« Wanneer het dan voor iedereen zou dui-
kelijk zijn dat noch een drieledige regering, 
noch een PW-CVP-tormat ie leefbaar zou 
zijn, dan zal men tot het laatste bedrijf 
kunnen overgaan. Voor de nieuwe regerings
formateur zou dan nog slechts één mogelijk
heid overblijven en deze zou zijn het voort
zetten van de regering zoals zij bestond voor 
de verkiezingen, d.i. een BSP-CVP-kabinet, 
maar dan niet meer onder dezelfde leiding. 
De heer Theo Lefèvre zou blijken veel in
teresse te hebben voor « Buitenlandse Han
del » en de heer Gilson voor « Defensie », 
terwijl de heer P W . Segers een korpulente 
Eerste-minlster zou kunnen zijn, maar he
laas even weinig fotogenisch als zijn onge
lukkige voorganger. » 

Echo der Liefde 
Dit maandblad van het werk van Oost-

priesterhulp en de Bouworde geeft beschou
wingen over wat men bij ons begint te noe
men « die verbeeste Kongolezen ». Weren-
fried Van Straeten zegt het o.i. zeer juist. 
Dacht hij aan de Belgische repressie? 

« Ik weet, dat de afschuwelijk gebeurte
nissen in de Oostprovincie elke hulpaktie 
voor Kongo belasten. Wij mogen echter niet 
vergeten, dat de Slmba's niet slechts onze 
blanke missionarissen en kloosterzusters, 
maar ook meer dan 200.000 Kongolezen op 
onmenselijke wijze hebben afgemaakt. Het 
Kongolese volk is het eerste en voornaamste 
slachtoffer van deze droevige gebeurtenissen 
Wie de geschiedenis der laatste dertig jaren 
overweegt, weet wel, dat dit zwarte volk niet 
slechter is dan andere volkeren; dat lafheid, 
egoisme en drang naar zelfbehoud alle vol
keren in hun weerstand tegen terreur ver
lammen; dat de moed, om ten koste van het 
eigen leven parti j te kiezen tegen tyrannic, 
bij blanke volkeren even zeldzaam is als bij 
gekleurde; dat de massa niet slechts in Kon
go weerloos toeziet bij beestigheden; en dat 
dit meestal minder uit boosheid dan uit 
angst geschiedt. » 

Standaard 

lEEUWENVlASGEN 
tijdig besteld = vlot thuis bezorgd 

1. De vlaggen worden liefst schriftelijk bes te ld bij de NATIONALE BEVLAOnTNGSAKTIE, 
Wate r s t r aa t 133, Sint -Amandsberg , of bij de KERN van uv '̂ woonp laa t s . 
U betaal t , na on tvangs t van het bestelde, aan de f i rma die U de vlag mét de r eken ing toe
s tuu rde . Uw vlag w o r d t dus niet o n d e r r e m b o u r s gezonden. 

2. Vergeet niet op te geven of u w vlag aan een mast gehesen w o r d t of uit een r a a m gedra
peerd . Deze in l ich t ing is nodig voor het a a n n a a i e n van de r ingen . 
Mocht U het toch vergeten dan krijgt U een raamvlag . 

3. Het nat ionaal sek re ta r i aa t is p e r m a n e n t te u w e r beschikking. Tel . 09/51 15 83. 
4. De vlaggen en de wimpels hebben de klassieke leeuwefiguur . 

Geborduurde leeuwevlaggen met m o d e r n e of klassieke leeuwef iguur kunnen op al le gewens t e 
formaten w o r d e n gemaakt , ü o k prov inc ie - en verenigingsvlaggen. Vlaag een offerte. 

5. De verzendingskosten zijn niet begrepen in de opgegeven pri jzen. Voor ka toenen vlaggen en 
bestel l ingen van t ien en meer vlaggen w o r d e n ze niet aangerekend . 

6. Wie ten minste 10 vlaggen koopt, geniet de volgende kor t ing : 
— 10 % op de bed ruk te vlaggen . — 5 % op g e b o r d u u r d e vlaggen. 

Het pak van 10 vlaggen mag gemengd bes taan uit bed ruk te en g e b o r d u u r d e vlaggen (of 
w i m p e l s ) . 

kwaliteit wordt betaald 
1. bed ruk te vlaggen 

1,5 m. X 1,5 m. 
2 m. X 2 m. 

2. gebo rduu rde vlaggen 
1 m. X 1 m. 
1,45 m. X 1,50 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m. X 2 m. 
2,5 m. X 3 m* 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,40 m. 
4 m. X 4 m. 

ka toen 
280 fr. 
480 fr. 
ny lon 

420 fr. 
800 fr. 
900 fr. 

1 300 fr. 
2 200 fr. 
2 500 fr. 
3 400 fr. 
3 900 fr. 

woUanyl 
390 fr. 
680 fr. 

wol lanyl 
450 fr. 
840 fr. 
920 fr. 

1450 fr. 
2 400 fr. 
2 700 fr. 
3 600 fr. 
4 200 fr. 

3. g e b o r d u u r d e wimpe l s nylon wo l l any l 
1 m. X 2,5 m (met lussen) 

820 fr. 900 fr, 
1 m. X 2,5 m. (met sloof) 

770 fr. 850 fr. 

4. f ranjes 
10 fr. per m. voor wollen franjes (aan dr ie 
zi jden) ; 
40 fr. per m. voor nylon franjes ( aan dr ie 
z i jden) . 

In een ingezonden stuk over de incidenten 
aan de kust rond de Franse preken onder
streept E.W. hoe wij daardoor weer een» 
aantonen tot welk een graad van lijdzaanj-
heid men de meesten van onze Vlaamse 
mensen heeft gebracht. Hij besluit met de 
gekende versregels van Elsschot uit he t 
Bormsgedicht. 

« Overal zoekt de toerist buiten het na
tuurschoon en de kustschatten ook het 
plaatselijke, het typische van de streek, he t 
volkseigene te ontdekken en waarderen (tot 
dat eigene behoort in de eerste plaats de 
volkstaal). Wat kan hii van dit alles bij ons 
nog vinden? Alles is er zo vervalst, zo ge
maakt zodat hij van dit Vlaamse volkseigen 
niets meer kan bespeuren. 

De toerist aan onze kust zoekt er in de 
eerste plaats de zee mer haa r strand en dui
nen; aan ons om het een Vlaams karakter 
te geven. Het is te hopen dat de aankomen
de generatie van intellektuele Vlamingen 
ons volk weer wat frisheid zal bi.lbrengen 
want hetgeen Willem Elsschot eens getuig
de Is nog steeds een droeve werkelijkheid : 

« Gij dacht, o lijdzaam volk, 
dat 't gruwelijk setil 

der oude tirannie 
voor immer was voorbij. 

Weet nu dan dat uw stem 
door niemand wordt aanhoord, 

zolang gij stamelend bidt 
of bedelt bij de Doort. » 

Gazet van Antwerpen 
In een kordaat artikel neemt W. Janssens 

van de studiedienst van het Davidsfonds 
stelling tegen een zekere kanunnik Loncke 
die de hele kwestie t racht te verdoezelen. 

« Het volstaat immers te bedenken dat in 
de Waalse toeristencentra waar tijdens het 
seizoen eveneens duizenden nederlandstalige 
toeristen verb'ijven de geestelijke overhe
den er nooit aan gedacht nebben Oe litur
gische diensten systematisch gedeeltelijk in 
het Nederlands te doen verlopen en de plaat
selijke geestelijkheid heeft hierin 100 % 
gelijk. Trouwens, wij menen dat de geeste
lijke overheden nooit bezwaren hebben geoi>-
perd tegen het feit dat duizenden franstar 
lige en nederlandstalige landgenoten h u n 
verlof gaan doorbrengen in het Zwarte 
Woud, de Oostenrijkse bergen aan de I ta
liaanse Rlviera, aan de Dalmatische kust. de 
Costa Brava, enz en waar zij heel zeker in 
de kerk geen gebenedijd woord Nederlands 
of Frans te horen krijgen. 

Wij menen dat men mag vooropstellen 
dat de zielzorg, ook tüdens het kustseizoen, 
vooral oog moet hebben voor de geestelijke 
belangen van de plaatselijke kristelijke ge
meenschap. Niemand zal betwisten dai deze 
in de kustgemeenten in overwegende mate 
nederlandstalig Is. Dit is een reden te meer 
om het Nederlands een volstrekte voorrang 
te geven en om deze Vlaamse gelovigen niet 
tegen het hoofd te stoten door koncessies 
aan vreemdtaligen, die hun oorsprong vin
den in privilegies die sommige landgenoten 
menen nog altijd te mogen opeisen » 

Walter Luyten. 

H E I D E E N 

D E N N E B O S S E N 

I N D E K E M P E N 

ONTSPANNING VOOK Ut GEZONDHEID 
VOOR UW KINDEREN '. Koop nu het ge
droomde weekend- en vakantieverblijf Per
celen bosgrond vanaf 600 m2 tot 10.000 m2, 
in Pulderbos, Zoersel, Wechelderzande, Merks-
plas. Reeds vanaf 65 000 F Ook met vijvers. 
Houten chalets ft 45.000 F. geplaatst (binnen 
onatgewerkt) GROND KOPEN is de beste 
«ipaarbelcgglng gezien de voortdurende prijs
stijging! Inl. : FJ.ANDRIMO PVBA, 14 
Vlolierstr. Antwerpen. Tel. (03) 32.62.19 & 
73.60.94. 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 
autostrade 

Hotel « COOLMAN » 
Kaisersplatz 

Karlsruhe. 

(Vlaamse eigenaars). 

WIJ vragen namens BELAP A Q. 
Bazel. Zwitserland, voor organisa
tie en verkoop van zlJn elekti. 
werkend alzulgfilterapparaat (ver
schillende modellen) vooi veront
reinigde lucht In toilet en keuken, 
een zelfstandige dealer In één der 
provincies Oost-Vlaanderen, 
Brabant Limburg Zij, die tets wa
rn op te bouwen met een zeer 

aantrekkelijk 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). 
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ANTWERPEN 
BERCHEM 

Zondag 20 juni heeft de afdeling 
Berchem haar kiezers bedankt voor 
het vertrouwen dat zij in de Volks
unie hebben gesteld. Het mooht 
wel zijn want sedert de vorige ver
lofperiode zijn er in Berchem da
verende dingen gebeurd. In okto-
ber verleden jaar zonden de inwo
ners van onze gemeente vijf VU 
verkozenen naar de gemeenteraad, 
vier maanden duurde de strijd voor 
de vorming van het schepencollege 
en het was slechts door verraad in 
de plaatselijke CVP rangen dat de 
arrondissementele en nationale lei
dingen van de CVP en BSP erin 
slaagden met de hulp van de PVV 
de VU buiten het schepencollege 
te houden. 

Zondag 23 mei zette de kroon op 
het werk. Onze kopman Dr. H. Goe-
mans behaalde praktisch 3.000 
voorkeurstemmen en werd tot 
volksvertegenwoordiger gekozen. 
Dat Berchem voortaan in het par
lement ook door een VU verkozene 
is vertegenwoordigd, daartegenover 
staan Jos Van Eynde P.W. Segers, 
V. Leemans en alle andere samen
zweerders van de periode na de 
gemeenteraadsverkiezingen machte
loos. 

Dit alles hebben wij niet alleen 
te danken aan onze rusteloze in
spanningen gedurende vele maan
den, maar vooral aan het vertrou
wen dat de inwoners van Ber
chem gesteld hebben in de Volks
unie. Bijna 1 op 4 kiezers in onze 
gemeente stemde voor de Volks-
imie. 

Wij wilden dan ook op 20 Juni 
laten zien dat wij niet ondankbaar 
zijn en dat wij niet zoals de an
dere partijen na de verkiezingen 
alle kontakt met de kiezers verbre
ken. Voorafgegaan door twee grote 
spandoeken met de woorden « Wij 
danken onze kiezers » trok de mu
ziekkapel van de VUM (die jongens 
zijn altijd op post) onder een stra
lende zon door de straten van Ber
chem. Om het nuttige aan het 
aangename te paren kolporteerden 
ondertussen een tiental medewer
kers van de afdeling met ons 
weekblad « De Volksunie ». 

De afdeling Berchem kan fier 
zijn over haar werk en de behaal

de resultaten. 
Wij wensen aan al onze mede

werkers, leden, sympatisanten en 
kiezers nog een heerlijk verlof. 

EKEBEN 
Na een verkiezingsuitslag die 

onze verwachting overtrof, zijn 
onze propagandisten reeds opnieuw 
gestart. 

Op zondag 4 juli e.k. wordt er 
gekolporteerd in Ekeren-Centrum. 
Bijeenkomst bij Volant J., Willy 
Staeslei 79, Ekeren-2 te 9 uur 30 
en aan café « De Kó'oon », Markt 
19, Ekeren te 9 uur 45. Ieders hulp 
is welkom. 

MERKSEM 
Wij danken ai onze strijdgenoten 

-en vrienden die er aan gehouden 
hebben onze kameraad Bug. Van 
den Dries te vergezellen op zijn 
laatste tocht̂ . 

Een grote schaar vrienden had
den zich reeds aan het sterfhuis 
opgesteld en na de begroeting 
werd het een indrukwekkende treu
rige stoet naar de kerk. Een prach
tig leeuwenvaandel dekte de lijk
baar die omringd werd door ver
schillende omfloerste vaandels van 
Vlaamse strijdorganisaties. Twee 
lu-ansen werden gedragen. Een van 
de Vlamingen uit de Ncorderkem-
pen en een van de Volksimie 
Merksem. 

Een talrijke menigte vulde de 
mooie St. Bartholomeuskerk om de 
dodenmis bij te wonen. Hierna be
gon de laatste gang. Volksverte
genwoordiger R. Mattheyssens en 
het provinciaal raadslid Benoit 
Ceuppens omringd door verschil
lende VU - gemeenteraadsleden 
leidden de rouwstoet. Al de vrien
den en kameraden togen mede naar 
het kerkhof om Eugeen Van den 
Dries te vergezellen op zijn tocht 
door Merksem, waar hij zoveel 
vrienden telde. Aan de geopende 
groeve bewezen trompetters de eer. 
Leo Michielsen voorzitter VU 
Merksem sprak het laatste woord. 
Hij schetste het levensbeeld van 
de man die ons verliet : werken, 
offeren, helpen, lijden, en niette
genstaande alles, trouw aan zijn 
ideaal, trouw aan land en volk, 
tot de Heer hem riep! Met het af-
scheidslied « Vaarwel mijn Broe
der » gezongen door onze .kame
raad Jaak Van Impe vefliep deze 

AUTOMOBILISTEN V.U.-MANNEN 

voor de electricitelt van uw wagen 
voor uw batterijen 
WENDT U IN VOLLE VERTROUWEN 
TOT DE GEKENDE SPECIALISTEN 

VAN HOEGKE EN ZOON 

— 30 % KORTING — 

Vrijwilligersiei 13 — Mariaburg. 
TELEFOON : 74.38.92. 
BATIERIJEN = EIGEN FABRIKAAT 

2 JAAR VOLL. WAARBORG. 

DE VLAAMSE BOUWMAATSCHAPPIJ 

IS.V. VIKING 
bouwt voor V te SALOU (Tarragona), SPANJE, drie Resi
dentie-gebouwen van 3 maal zestien appartementen. Vol
ledig zicht op zee. Grote living, 2 slaapkamers, keuken, 
badkamer, bergplaats. 75 m^, alles gemeubeld, garage en lift. 
PRIJS : 685.000 pst. 
Residentie Kempenland : reeds 13 verkocht. Residentie 
Oostland : 7 verkocht. Residentie Westland : 11 verkocht. 

Volledig vrijblijvende inlichtingen : 

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

diep ontroerende en indrukwekken
de plechtigheid. 
IJzerbedevaart. 

Door de zorgen van de Vlaam
se Kring Groenlnghe werd een 
autocar afgehuurd voor de reis 
naar Diksmuide op bedevaartsdag. 

Die zeker willen zijn een plaats 
te hebben om de reis met de ka
meraden te maken, laten zlch tij
dig insrhrijven. De prijs van de 
reis zal in een omzendbrief ver
meld worden evenals de reiswij
zer bij de terugkeer. 

WILRIJK 
Lange Wapper? 

Lange Wapper, de naam van de 
waterdulvel die Wilrijk aan het 
Antwerpse folklore-patrimonium 
ontfutseld heeft ter gelegenheid 
van het 1200-jarig bestaan van 
onze gemeente, zal voor onze men
sen weldra een speciale waarde 
krijgen omdat hij als benaming 
zal dienen voor het lang verwach
te en reeds veelbesproken «Vlaams 
Huis» van Wilrijk! 

Het is inderdaad zover! In de 
loop van de maand augustus zal 
onze sympahieke Karel Uytterhae-
ghe, daarbij flink terzijde gestaan 
door zijn al even sympathieke echt
genote en dochter, een Vlaams 
Huis openen vlak in het centrum 
van de gemeente op de hoek van 
de Juul Moretuslei en de Heistraat 
naast cinema Trianon. Het belooft 
iets enig te worden! 

Het Afdelingsbestuur wenst Ka-
rel Uyttenhaeghe hartelijk profi
ciat met zijn initiatief en drukt de 
hoop uit dat « Lange Wapper » 
niet alleen bij de komende « Gei-
tenstoeten » van 12 en 19 septem
ber a.s. maar ook daarna het tref
punt zal worden van al de Vlaams-
gezinden uit Wilrijk en omgeving! 

LIMBURG 
OPOETEREN-GRUITRODE 

Zondag 18 juli om 15 uur : heel-
Limburgse Guldensporenviering in 
het jeugdkamp «Graaf van Hoorn», 
gelegen tussen Opoeteren en Gruit-
rode. 

Motto : Het Vaderland Getrou
we. 

Optreden van : Hein Nackaerts, 
Maastrichter mannenkoor, ruiter» 
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Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
'talen - reklamewagens - kerken - huis-
• amers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN - TeL : 33.04.95. 

Radio - T.V. / draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

U speciale voorwaarden. 

en fanfare. 
Bi] slecht weder op de overdek

te speelplaats van het Jeugdhuis. 
Inkom 10 fr. Kinderen en jeugd 

in unifOTm gratis. 
Voor de kleuters ; spelnamiddag 

o.l.v. Jeugdleiders. 

TONGEREN-MAASEIK 
De arrondissementele raad ver

gaderde op vrijdag, 25 juli te Eis
den. Het arrondissementele bestuur 
werd voorlopig aangevuld', zodat 
dit weer effektief kan werken. 

Een principe werd vooropgesteld, 
volgens hetwelke de afdelingen 
hun aktie het best zouden kunnen 
hernemen. 

Tevens dankt de arrondissemen
tele raad, langs deze weg, alle kan
didaten en propagandisten die ef
fektief hebben meegeholpen aan 
het voeren van de kiesstrijd. Alles
zins zal in de toekomst een regel
matig kontakt met elkeen, die zo 
bereidwillig was kandidaat te zijn, 
worden onderhouden. 

OOST-YLAANDEREN 
GENT 
IJzerbedevaart, 

VOS-Groot Gent, in samenwer
king met aJle Vlaamse verenigin
gen, legt autobussen in naar 
K^askerke - Diksmuide. De twee 
cars vertrekken om 8 uur stipt aan 
lokaal Roeland, Korte Kruisstraat 
3, Gent. Na de plechtigheid ver
blijf tot 16 uur te Diksmuide, waar
na de ene bus terugreist over Mid
delkerke - aan - Zee, de tweede 
via Roeselare, stad van Berten Ro-
denbach. Terug te Gent rond 19 
uur. 

De prijs Is vastgesteld op 85 fr. 
(vijf en tachtig) per persoon, fooi 
voor chauffeur inbegrepen. 

Waar inschrijven? Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent, 
Aers Jan, Voorhoutkaai 9, Gent, 
De Mulder A., Kortrljkse stw. 247, 
Gent, Raman L., Loodsenstr. 66, 
Gent. 

MERELBEKE 
Een groep Vlamingen uit Merel-

beke, leden van verschillende ver
enigingen, nemen akte van het 
feit dat de sportvereniging Real 
Sportvrienden, door de gemeente
raad officieus gemandateerd voor 
de organisatie van de gemeente
lijke sportfeestelijkheden, thans 
tweetalige folders publiceert voor 

' 'eén officiële jumping in de hovin
gen van het kasteel ten Berg, al
hier. 

Tegen de schending van het één-
talig kar^ te r van onze gemeente 
Merelbeke en tegen deze wetsver-
krachting, nog bekrachtigd en ge
steund door toelagen en prijzen 
vanwege gemeentebestuur en bur
gemeester, wensen zij een krach
tig protest uit te brengen en wij 
hopen dat dadelijk door een eens-
gezind verzet deze publieke invoe
ring van tweetaligheid in Merel
beke door alle verenigingen alhier 
zal worden afgekeurd en bestre
den. 

Indien nodig zal spoedig worden 
overgegaan tot oprichting, buiten 
elke partijpolitieke en confessio
nele overtuiging, van een actie
comité tot verdediging van het 
eentalig karakter van onze ge
meente. 

Wie voorstellen hiervoor wenst 
voor te leggen, kan deze inzenden 
aan het voorlopig adres : Vlaams 
Actiecomité, Guido Gezellelaan 38 
te Merelbeke. 

WEST-YLAANDEREN 
VEÜENE 
Guldensporenviering. 

De Guldensporenherdenking In. 
gericht door het Guldensporenko. 
mitee te Veurne wordt thans ge
westelijk georganiseerd. Zaterdag 
10 juli te 20 uur in de Retorika-
zaal : feestavond onder het motto 
« Vlaanderen welig huls », door 
het kunstgezelschap c Die Scal-
meye » met op het programma 
muziek, dans, massazang, voor
dracht, posthume hulde aan B. 
Hullebroeck. Op deze 11 juli voor-
al moet de leeuwenvlag wapperen. 
Leeuwenvaandels vanaf 180 fr. zijn 
te koop bij A. Huyghe, leperse 
steenweg 41, Veurne. 

Maak propaganda! Veurne 1» 
het centrum van Vlaams bew©-
gingsleven. 

IN MEMORIAM 
Te Antwerpen overleed' dhr Gas

ton Rousseau broer van Cjfriél 
Rousseau. Wij bieden de familie 
onze blijken v^n kristelijke deel
neming aan. 

zoekertjes 
Technisch Ingenieur elektronika^ 

ongehuwd, 23 jaar, vrijgesteld van 
militaire dienst, praktijk : 3 
maand TV 4- 1,5 jaar computers 
zoekt dringend (per 1 Juli) werk, 
schrijven bureel blad onder D15. 

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

iöi 
Limburgs gezin : negen kinde

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

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

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

Schrijven bur. blad D-14. 
^ , [ y • 

Firma omgeving Mechelen zoekt: 
drie jonge licentiaten Handels- en 
Ekonomische -Wetenschappen (bij 
voorkeur beneden de 30 jaar) VOOT 
hoofd van administratie; handels-
direkteur (verkoop België en Duits
land); fabrikatieleider alsook een 
bediende voor de ekspeditie. 

Schrijven redaktie VU, Dupuis-
laan 110, Brussel 7, onder initia
len W.A.-D18. 

Te huur : café « Malpertus », 
Markt 6, te Asse (Br.) — gunstig 
gekend in gans 't Payottenland — 
stamcafé, in oud Vlaamse stijl, van 
studenten en gestudeerden — lo
kaal W B , St. Martinuskoor en stu-
dentenclub « Kopland »• Geen kac 
pitaal — gunstige referenties nood
zakelijk — winst 100.000.— X? = 
?00.000.— fr. — Stella Artois. 

Schr. L. Rogiers, Muurveld 27, 
Asse. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
^ a n K . 

ik koop bij 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TURNHOÜTSEBAAN 10? BORGERHODT — TEL 35.17.» 
Bljhulzen : Antwerpen : Diepestr. 84-86 TeL : 31.01.18 

BeglJnen8tr.39-4LTel: 3347.24 
Oeurne : Califortlel 60. TeL : 36.25.23 
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ANTWERPEN BRABANT 

RANST 
Zaterdag 3 lull wordt de grote 

dag voor de Vlaamse Vrienden
kring, voor de talrijke leden en 
Yrienden in en rond onze gemeen
te en niet het minst voor Ranst 
zelf. Inderdaad is het de eerste 
maal dat wij, in de dorp>skom zelf. 
u'ti)akken met een grootse avond. 
Het wordt een « feestelijk vrien
denbal » voor iedereen, maar wij 
rekenen vast en zeker op uwe aan
wezigheid en ook op die van uwe 
familieleden, vrienden en kennis
sen. 

Het gildenhuis moet te klein 
zijn! 

Op zaterdag 3 juli te 20 uur in 
het g'ldenhuis : ons feestl ons bal! 

Er wacht ü een klinkende ont
vangst door het orkest : « De 
Zwervers ». 

ASSE 
Gezellig: samenzijn. 

Dat na een wekenlange propa
ganda die de overwinnng moge
lijk maakte, de bloemetjes buiten
gezet worden, is logisch. Zo kwam 
het dat verleden zaterdag een 
dertigtal werkers hun innerlijke 
mens te goed deden aan een gro
te -stapel smakelijke pensen. De 
waardin, bijgestaan door enkele 
dames, die tijdens de verkiezings-
kampagne ook hun man (of was 
het hun vrouw) stonden, haal t al
le eer van haar werk. 
Werking. 

Een nieuw bestuur werd samen
gesteld. Ben ploeg die er zal voor 
zorgen dat, eens de verlofperiode 
voorbij onze afdeling uitgroeit tot 
een voorlieeld voor gans het gewest 
qua propaganda en ledenwerving:. 

AAN ALLE 
VLAAMSE MUZIKANTEN 

Eens te meer houden wij er aan 
U in te lichten over de stand van 
zaken in de n'euwe «VOLKSUNIE-
HARMONIE». Groter dan alle ver
wachtingen is tot dusver de op-
komst van nieuwe muzikanten, die 
wij vanzelfsprekend niet open arm
en ontvangen. 

Onze laatste herhaling was er dan 
ook naar. enthousiasme van jewel
s te! U had de gezichten moeten 
zien van sommige oudere muzikan
ten, voormalige leden van de Front-
harmonie bij het uitvoeren van de 
« Volksunie - mars » of bij het spe. 
len van «Potpouri van Vlaamse 
liedjes», Vlaamse strijdliederen en 
tot slot natuurlijk een VI a a m s e 
Leeuw dat het dreunde. 

Werkelijk die mensen voelen zich 
eindlijk op hun juiste plaats en 
vragen zich waarschijnlijk af waar
om niemand vroeger op die idee ge
komen is! 

Tijdens diezelfde aerhaling waar 
wij tweemaal drie broers en een va
der met zijn twee zoons - allen mu
zikanten - mochten begroeten werd 
besloten, de muzikanten voor hun 
prestaties, zowel herhalingen als 
optochten, koncerten enz. te ver-
goed«i. Voorwaar een benijdens
waardig initiatief. De betalingen zul
len om de maand gebem^en. met 
dien verstande dat voor elke afwe. 
z'gheid een recht evenredig percent 
afgetrokken wordt, hetgeen heei 
normaal klinkt. 

Er moet degelijk gewerkt wor
den, want verscheidene optochten 
liggen In het verschiet en we na
deren het Vlaams nationaal hoog

feest en de IJzerbedevaart. Daar
toe doen wij nogmaals beroep op 
alle muzikanten, van Vlaamse 
overtuiging en goede wU, versterk 
onze rangen, ook Uw plaats is in 
deze jonge dynamische « Volks
unieharmonie » die wij sterker ho
pen op te bouwen als de vroegere 
« Prontharmonie » en dat kan, dat 
moet kunnen, toch zeker in Ant . 
werpen Vlaanderens burcht. 

Langs deze weg doen wij ook een 
beroep op alle Volksunie-afdelingen 
indien mogelijk op Uwe afdelings
vergaderingen propaganda te ma
ken voor dezte harmonie, waarvan 
Meester Van der Eist het .erevoor-
zittersehap op zich nam, en waar
van reeds de meeste VU-parlemen-
tairen lid werden. Draag ook Uw 
steentje bij tot onze groei, want 
deze harmonie is niet alleen voor 
Antwerpen bestemd, zij wenst met
tertijd op te treden in he t ganse 
Vlaamse land. 

Voor inlichtingen en aansluitin
gen als steeds volgende adressen: 

« Peter Benoit », Prankrijklei 8 
te Antwerpen. Tel. 03-32.05.28. 

Dr Roosens, algemeen voorzitter, 
Markgravelei 28 te Antwerpen. 

J . Roscl, voorzitter, Rudolfstraat 
56 te Antwerpen. 

B. Ceuppens, O-Voorzitter, Bel
gië 202 te Antwerpea 

J . Perir, Onder-Voorzlter. Uit
breidingsstraat 518, Antwerpen. 

Th. Moorkens, sekretaris, Edward 
Ersenstraat 129, Mortsel. 

Provinciaal sekretariadt. Grote 
Steenweg 165 te Berohem. 

Propagandakomitee, J . Van Ri]*-
wijcklaan 62 te Antwerpen. 

IJierbedevaart . 
De reis op 22 augustus geschiedt 

per autocar. Deelnemlngsprijs 120 
fr. per persoon. Terug langs de 
kust. Aantal plaatsen beperkt. In
schrijvingen : herberg Kummels-
hof. Stat ionstraat ; PI. De Koster. 
Budastraat 13; Leo De Conlnck, 
Marller 61. 

L.VfDEN 
De Vlaamse Volksbeweging - Af

deling Landen, Davidsfonds - Afde
ling Landen, VTB - VAB en Ver
meylenfonds, richten zoals In het 
verleden op 10 en 11 JuU a.s. groot
se Oberbayernfeesten in. 

Deze feestelijkheden staan in he t 
teken van de Guldensporenherden-
king en vormen de bekroning van 
de bevlaggingsaktle. 

De Oberbayern- en Dortfeesten 
worden andermaal opgeluisterd 
door de bekende Tiroler blaaskapel 
van de Vlaamse zanger Arseen Sa-
bo. 

De Landense Vlaamse v«-enigln-
gen houden er aan iedere Vlaams 
minnende uit te nodigen op de 11 
juli-vlering op 10 en 11 juli e.k. in 
een reusachtige tent. 

OOST-YLAANDEREN 

GENT 

EU j u n i 
De Vriendenkring Arttevelde 

r icht een tweedaagse feestviering 
in op zaterdag 10 en zondag 11 
juli. Op zaterdag te 20 uijr in de 
zaal Roeland. Korte Kruisstraat 3 
strijdmeeting met feestrede door 
volksvertegenwoordiger Drs Ooppie-
ters en op zondag l i juli te 19 um
in dezelfde zaal, groot overwin
ningsbal met als eregasten Dr Leo 
Wouters, Dr Wannijn, Prof. Elaut 
en Drs Coppieters. 

Allen daarheen! 

WEST-VLAANDEREN 

KORTRIJK 

Ctuldensporen viering. 
Fakkeloptocht op 10 juli. Alle 

Vlamingen uit ons arrondissement 
en alle nationalisten ui t de ganse 
streek verwachten wij zaterdag op 
de traditionele W B fakkeltocht 
naa r het Groeningemonument te 
Kortrijk met de jaarlijkse bloemen
hulde. Spreker op de groeninge-
kouter is deze naaal dhr Mauri ts 
Van Haegendoren. 

Alle militanten leden en simpa-
tisanten uit het ganse arrondisse
ment Kortrijk worden met aan
drang verzocht te verzamelen op 
de grote mark t aan café Astor 
stipt om 20 uur. Het gaat om een 
prestigekwestie voor ons Vlamin
gen uit de Groeningestede. Dus 
allen op post! 

11 juli. 
Met W B Kortrijk 11 juli zoek-

ri t — vertrek aan de Trout)adour 
te Bissegem. 

Guldensporenavondfeest : op 
zondag 11 juli te B i s s ^ e m zaal 
Troubadour Stationsplein. -Eerste 
dans om 18 uur met het (H-kest de 
Palados. 
Bevlaggingsaktle. 

Kortrijk geeft dit jaar de toon 
aan : Vlamingen vlaggen zonder 
uitzondering zeker in onze stad 
met de leeuwenvlag. Inlicht 'ngen 
en vlaggen te verkrijgen in ons lo
kaal Astor, grote mark t ; prijzen 
vanaf 196 fr. voor een mooie mast 
of raamvlag. 

MENEN 
Bevlagging. 

In 1302 was de leeuwenvlag de 
s tandaard der Vlaamse legeraan
voerders, hij blijft 't nog, meer d a n 
ooit in 1965. 

U kunt het bewijzen, door op 11 
juli, fier de leeuwenvlag te laten 
wapperen. 

Voor folders en prijsvoorwaar-
den, wend u tot Andries Dutry, 
Wahisstraat 174, Menen. 
11 juUfeest. 

De jaarlijkse guldensporenvle-
r ing omvat di t Jaar niet m lndw 
dan he t optreden van de humorist 
Jef Burm. Verlenen ook hun me
dewerking : Hugo Raapoet, chan
sonnier, en als redenaar, Gaby 
Vandromme. preses van het KVHV. 

Het zal de moeite lonen u op 
zaterdag 10 juli. tegen 20 uur naa r 
he t college te begeven. 

Toegangsprijs 20 fr. 

OOSTENDE 
Geboorte. 

Wij vernemen met vreugde de 
geboorte van een zoontje J a n bij 
onze leden Omer Vanhoutte-
Stuyck. 

Hartelijke gelukwensen. 
Franse sermoenen aan de kust. 

Gelovige lezers die wensen mede 
te doen aan de aktie die over gans 
de kust in onze kerken plaats grijpt 
tegen het minderwaardig behande
len van onze taal, gelieven h u n 
n a a m op te geven aan de geken
de adressen. Alhoewel het hier een 
aktie betreft die niet uitgaat van, 
noch georganiseerd wordt door de 
Volksunie, hevelen wij ,vi iioohtans 
deze aktie ten zeerste aan welke 
het moet mogelijk maken de fran
se invloed in dé laatste openbare 
plaatsen langs de kust definitief ui t 
te schakelen. Wij houden noch-
tans niet van incidenten. Wij lok
ken ze niet uit. Het gebruik van 
het frans in onze kerken beschou
wen wij echter reeds als een inci
dent op zichzelf en als een uitda
ging. 

ROESELARE 
Goneenteraad . 

Het is een feit da t de meerder, 
heidsfraktie tijdens de laatste 
raadszitting, in het zand heeft ge
beten. 

Vriend Slosse vroeg a a n burge
meester De Man, waarom de meer-

derheidsfraktie eerder inzage krijgt 
van de agenda, dan de VU. 

Het antwoord verbaasde wel een 
beetje : « als meerderheid moet 

men aan de minderheid daarover 
geen uitleg verstrekken ». 

Het raadslid Slosse had ook een 
interpellatie ingediend nopens he t 
dansverbod en he t sluitingsuur der 
herbergen. 

Mik Babylon tekende ook pro-
test aan tegen de manier waturop 
de koalitie getracht heeft de kles-
propaganda van de VU te dwars
bomen. 

Sena tw De Man antwoordd» 
hierop : « Uw protest laat ons si« 
berisch koud ». 

Schepen Sercu (BSP) hielp d a n 
nog een beetje zijn boezemvriend 
De Man met volgende lage woor
den : ( We hebben andere m a n -
nekes gekend dan gij en ook klein 
g e k r ^ e n , zoals Tollenaere ». 

Als de meerderheid denkt vaö 
op die manier de VU te dwarsbo-
men, zijn ze a a n een verkeerd 
adres" De felle oppositie zal h e n 
verder lei-en. 

ROESELARE-TIELT 

Doorbraakfeest. 
Za terdas 19 juni laatstleden 

werd aan onze gekozen volksvert©-
genwoordlgw Mik Babyion, een 
passende geestdriftige hulde ge
bracht. 

Vooraf had een delegatie van 
he t bestuur, een bezoek gebracht 
a a n Oud-Burgemeester Jos. Lie-
vens ui t Beveren, naa r aanleiding 
van zijn verkiezing tot provincie
raadslid. 

Vriend Lievens werd als a t ten
tie, een geschenk aangeboden ter
wijl Mevrouw Lievens, de bloemen 
in ontvangst mocht nemen. 

Intussen had men ook Mevrouw 
Jules Babyion (moeder van Mik)] 
in de bloemen gezet. 

Voorafgegaan door een ui tmun
tend muziekkorps, met het nieuwe 
afdelingsvaandel voorop, ging de 
stoet naa r het huis van Mik, waar 
een korte hulde plaats had en een 
geschenk werd aangeboden. 

Na een dankwoord van Mik. ging 
het stoetsgewijze naar de Grote 
Markt. 

Opvallend was de entoesiaste be
langstelling van de bevolking. 

Vandaar ging het per auto naa r 
Gits waar een receptie werd aan-
geixKlen aan alle bestuursleden, 
propagandisten, medewerkers a a n 
de kieskami>agne enz., van het ar
rondissement. 

Buiten Mik' Babyion waren onze 
drie gekozen provincieraadsledMi; 
de heren Jos. Lievens (Beveren); . 
Bernard Depoorter (Izegem) en 
Geert Deman (Pittem) aanwezig. 

Alle sympatie ook voor de aan
wezigheid van de burgemeester 
van Gitsl 

's Avonds vierde ons arrondisse
ment, In de zaal « Kiggen » he t 
« Doorbraakfeest ». 

Niet minder dan duizend geest
driftige Volksuniemensen waren er 
als één grote famUie verenigd om 
te feesten en te dansen, samen me t 
he t puike orkest « The Lu<*:y 
Stars », tot in de kleine uurtjes. 

Nu het doorbraakfeest achter de 
rug is, zullen wij niet op de lau
weren rusten, doch verder h a r d 
werken en beginnen aan een nieu
we taak : West-Vlaanderen tot een 
sterke Vlaamse burcht maken. 

BIJ HET IJZERBEDEVAARTSECRETARiAAT 

kan men volgende soorten wimpels en vlaggen bestellen met 

moderne leeuwefiguur. 

WIMPELS VLAGGEN In katoen ingeborduurd 

nr . a r t ike l maten pr i js 

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

A2 f ietswimpel leeuw gr . 
35/18 10 

A3 au towimpel dr iehoek 
35/18 20 

In katoen bedrukt kleurvast 
A4 au towimpe l 30/30 45 
A5 r e n d e l w i m p e l 70/30 85 
A6 au towimpe l 70/70 95 
A7 gi ldevlag 1.50/70 180 
A8 leeuwevlag 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 beste l 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 leeuwevlag 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 
a n d e r e fo rma ten op beste l l ing. 

BESTELADRES : IJZERBEDEVAARTSECRETARIAAT ~ IJZERDIJK 2, 

DIKSMUIDE - - Telefoon : 051/50286. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GEBOREN 
^ ^ ^ ^ onder de 

j*w««.̂ ;̂  J ^ ^ ^ ^ 1/' D c c e x 

W//n«,«\»«ii>«'''^ 

UW KftNS... 
'S'» 

NATIONALE 
LOTERIJ 

SCH UIMRUBBERMATRASSEN 
met 
G e b r e v e t e e r d e 
bedekk ings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Breve t 529768) 
me t 
G e b r e v e t e e r d e k a r k a i i a n 
(Breve t - 612767) 

SPECIAM. 
BREVET 

r 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 
W O L L E N D E K E N S 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen r e r k o p e f 
in u-w o m t r e k ken t s t u u r 
o n s een kaar t j e en w « 
zenden U he t a d r e s van 
d e d i ch t s bijgelegen ver
koper S ta r Zei*. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

11 julihjerdenkingr. 
Het Stadsbestuur en he t VW» 

bond van Vlaamse Oultuurverenl-
gingen van Antwerpwi r ichten op 
eondagavond, 11 juli een groots 
feest in op de Gi-ote Markt, gevolgd 
door een vuurwerk langsheen de 
Schelde ter viering van de Vlaant-
Be hoogdag en het 40a-jarig be
s taan van het Stadhuis. 

Ieder neme zijn voorzorgen om 
In massa deze manifestatie bij te 
wonen. 

BERLAAR 

De Vlaamse Kring Berlaar-Ko-
ningshooikt richt dit jaar zijn 
dCTde Guldenspoienviering in op 
zaterdag 10 juli te 20 uur 15. 

Begroetmg door provincieraads
lid Walter Luyten. 

Peestrede door volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz. Scetchen 
door de Flurk en Turk-boys. Grote 
tombola. 

Daarna gezellig samenzijn en 
dans met het orkest Cambré. 

Inkom 20 fr. 

BORGERHOUT 
De afdeling Borgerhout wenstte 

niet ten achter te blijven in de 
feestviering om cnze overwinning 
van 23 mei j.1. 

Volksvertegenwoordiger R. Mat-
theyssens en provincieraadsleden 
Kunnen en Rolus hadden eraan 
gehouden, aanwezig te zijn op de
ze avond, 11 juni 

Dat het hen, evenmin als net 
bestuur en de leden en propagan
disten aal gespeten hebben, be
wees het late uur waarop allen 
hadden gewacht om huiswaarts te 
keren. 

Voorzitter Geeris heette har te
lijk welkom aan genodgden en le
den, dankte nogmaals zeer harte-
lijk al wie het zijne had bijgedra
gen, op welke wijze ook voor de 
Volksunie-overwinning. Namens de 
mandatarissen en het hoofdbe
stuur sloot de h Mattheyssens zich 
aan DIJ deze woorden van hulde 
en dank, wees er echter op dat 
deze feestviering gren einde, maar 
eerder een begin moet zijn voor 
de n euwe en beslissende aktie. 

Vervolgens werden heerlijke 
f eestvlaaien en geurige koffie, op
gediend en werd naar Vlaamse 
traditie een smakelijke pint ge
dronken. 

Verder werd deze avond nog op
geluisterd door Willem De Meyer 

en <ïoor he t trio K. Rombouts en 
de gebroeders H. en K. Geerts. Het 
v a s reeds laa t in de avond eer ex 
werd gesloten met een daverende 
Tlaamse Leeuw. 

MERKSEM 
11 Juli herdenking:. 

Duizenden MI duizenden heb
ben ditmaal hun stem aan de 
Volksunie gegeven, en velen voor 
de eerste maal. Maak al deze 
nieuwe simpatlsanten nog mea: 
vertrouwd met de groeiende 
Vlaams Nationale bewustwording 
van ons volk. door op Vlaanderens 
Nationale feestdag aan onze be
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 leeuwenschild voor het 
r a am pronken. 

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

Onze afdeling zal Vlaanderens 
hoogdag herdenken en vieren op 
zondag 11 juli, te 20 uur, in Tijl, 
Bredabaan 298. Er 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 40f r. 
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 hunnt 
aanwezigheid onze simpatie te be
tonen voor onze Vlaamse oud-
strijders. 

SCHILDE — BROECHEM — 
RANST — HALLE 
Kantonale 11 .juli-vierlng. 

Alle nationalisten verwachten 
wij op onze Gulden-Sporenviering 
zaterdag 10 juli te 20 uur in de 
tuin van de « Toverfluit » aan de 
Turnhoutsebaan op de grens van 
Kalle en Schilde. 

Toegang gratis. Gastspreker : 
volksvertegenwoordiger Dr Vic An-
ciaux, optreden van een befaamde 
zang en dansgroep-, gezellig 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 juli 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 ofwel 100 x 150 
cm. In wol met franjes kost het 
kleinste formaat 190 ir., het groot
ste 330 fr. In nylon zün deze prij
zen respektievelijk 195 fr 375 fr. 
Bij de bestelling mag men niet 
vergeten mede te delen ot 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 IJzerbedevaart wordt 
zeker en vast een grootse mani
festatie (denk even aan het voor
bije zangleest). 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. 

vooruitzicht gesteld worden. Ka^ 
derleden, leden en de vele steun-
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 : oieun- en balkaarten 
advertenties, verkoop van erepen
ningen. 
Vlaggen. 

Onze kernen en afd. steunen de 
werking van de bevlaggmgsaktie 
zonder voorbehoud. Bi] Herman 
Gevaert (Park Rode Poort nr 21, 
St Michiels. tel. 163.38) kan men 
alsnog terecht om een leeuwen
vlag te bestellen 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 • H. MIS — 15.00 ; Atleteik. 
Zeslandentornooi te Bern — 15.40 : 
De Flintstones (88e afl.) — 16.05 : 
Ronde van Frankrijk, twaalfde etap
pe : Barcelona - Perpignan — 16.50 : 
Atletiek I voortzetting) — 17.30 : 
Rolschaatsen. Wereldkampioenschap
pen gehouden te Weiteren — 18.45 : 
Klein, klein kleutert.ie — 19.05 : De 
avonturen van een kleine beer : 
Een rat brengt redding (5e afl.) — 
19.30 : De wereld is klein. Een God 
in ballingschap : Tibetanen in India 
— 20.00 ; TV-nieuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.45 : De avontu
ren van Buffalo Bill, van Cecil B 
de Mille, met Gary Cooper en Jean 
Arthur — 22.30 : Optreden van de 
California Jubilee' Singers — 22.50 : 
TV-nleuws 

M A A N D A G 
+ 16.00 : Ronde van Frankrijk. Aan
komst van de 13e etapiie : Perpig
nan - Montpellier — 19.30 : Richard 
Leeuwehart. 24e afl : De aanval op 
Jeruzalem — 19.55 : De Weerman 
— 20 00 ; TV-nieuws — 20.30 : 
Honde van Frankrijk. Filmverslag 
— 20.40 : Het congres der kosters, 
blijspel door Gaston Martens — 
21.'40 : Renolr vader en zoon — 
22.05 : De maan in de trapeze, bal
let op muziek van Benjamin Brit-
tren — 22.20 • TV-nieuws. 

DINSDAG 
•t 14 30 : Ronde van Frankrijk. Aan
komst van de 14e etappe : Mont
pellier - Le Ventoux — 1930 : Tele-
taalles - Engels. Walter and Connie 
on a farm _ 19.45 : De kampioen, 
filmklucht met BUly Bevan — 
20.00 : TV-nieuws — 20.30 ; Ronde 
van Frankrijk. Filmverslag — 20 40: 
De schelmen. 5e afl. : Carnaval in 
Rio — 21.30 : Europa richting 2000 
Tweede deel : Proefveld Europa — 
22.10 : Gastprogramma. De katho
lieke gedachte en actie — 22.40 : 
TV-nieuws. 

WOENSDAG 
± 16.00 : Ronde van Frankrijk. Aan
komst van de 15e etappe : Carpen-
tras - Gap — 17.00 : Paardesport. 
Europees Rulterkampioenschap in 

BRABANT 

HEVERLEE 

In de Aljdij van 't Park op zon
dag 11 juli te 16 uur, giote 11 ju-
li-viering. Wij hopen dat onze le
den en sympatisanten aanwezig 
zullen z'jn. 

LANDEN 

Elf juli. 
Zondag l i juli 1965 op het Bron

plein te Landen wordt een 11 juli-
viering gehouden. Dorpsfeesten 
met Arseen Sabo en Jac<)ues Ray
mond. 

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

LIMBURG 

de jumping gehouden te Aken — 
19.30 : Televisum — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 • Ronde van Frankrijk. Film
verslag — 20.40 : Kijk omhoog. 
Sterrenkunde voor ledereen — 21.00; 
Speelfilm : De wildeman is losge
broken, politiefilm met Lino Ven
tura en Estella Blain — 22.30 : 
Zoeklicht — 22.50 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
± 15 00 : Ronde van Frankrijk. Aan
komst van de 16e etappe : Gap -
Briangon — 19.30 : Teletaalles : 
Engels. Veertiende les ; Walter and 
Connie as cooks — 19.44 ; De scha-
pendoder. 5e afl. : Een moeilijke 
keuze — 20.00 : TV-nieuws — 20.30: 
Ronde van Frankrijk. Filmverslag 
— 20.40 : De Flintstones 89e afl. : 
lijmen —. 21.05 : Puccini-festlval. 
Tosca, muziekdrama in drie bedrij
ven van Giacomo Puccini — 23 00 : 
TV-nieuws. 

V R I J D A G 
+ 15.30 : Ronde van Frankrijk. Aan
komst van de 17e etappe : Brian-
con - Aix-les-Bains — 19.30 : Tele
taalles : Engels. Vijftiende les : 
Walter and Connie as baby-sitters 
— 19.45 : Internationaal jeugdma-
gnzlne — 19.55 : De Weerman — 
20.00 • TV-nieuws — 20.20 : Ronde 
van Frankrijk. Filmverslag — 20.30: 
De agent, eenakter van Otto Dijk 
— 21.25 : Vlle Europese Beker voor 
Zangvoordracht. Rechtstreekse re
portage vanuit het Casino te Knok-
ke : België - Duitsland — 22.45 : 
TV-nieuws 

ZATERDAG 
+ 16.00 : Ronde van Fiankrijk. In
dividuele tijdrit Aix-les-Bains - Le 
Révard — + 17-20 : Paardesport. 
Jumpmg om de « Grote Prijs der 
Naties » te Aken — 19.00 : Reli
gieus programma. Luceat, rooms-
katholieke uitzending — 19.30 : 
Tienerklanken — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.30 : Ronde van Frankrijk. 
Filmverslag — 20.40 : De wijkagen
ten : Toody president (24e afl.) — 
21.05 • Echo 21.30 : VlIe Euro
pese Beker voor Zangvoordracht : 
Groot-Brittannlë - Frankrijk — 
22 45 : TV-nieuws. 

DIKSMUIDE 
Op zondag 4 juli om 9 uur 30 

wordt In de Paterskerk te Diks
muide de jaarllljkse mis opgedra
gen ter nagedachtenis van wijlen 
arrondssementsvoorziter Jan De-
bondt. ' 

Vrienden en kenniFsen worden 
langs deze weg uitgenodigd deze 
mis zo talrijk mogelijk oij te wo
nen en mede te gaan naar het 
graf waar een korte herdenking 
plaats heeft. 

LANAKEN 
Help mee om van 11 juli een 

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

Het afdelingssekretariaat levert 
vlaggen tegen gimstige prijzen. 
Moderne leeuwefigum'-uitgave door 
en opbrengst ten voordele van de 
IJzerbedevaarten, 

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

OOST-YLAANDEREN 

GENTBRUGGE 
Verbond VOS. 

Op zaterdag 3 Juli e.k. om 18 
uur algemene leden- en voorlich
tingsvergadering in het gemeente
huis. Kasteelstraat. 

Gaston Rombaut zal er spi-eken 
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 V(5S-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 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Sekretariaat. 

Onvoorziene gebeurtenissen 
voorbehouden mag tegen 10 Juli 
a.s. de opening van een vast se
kretariaat in het lokaal « Brey-
delhof », J. Suveestr. 2 Brugge 
(kamer op 1ste verdieping) in het 

W E R E D l 

GULDEN SPOREN' 

HERDENKING 
sprekers : 

H e r m a n WAGEMANS 
Karel DILLEN 

voordracht : 
Antoon VAN DER PLAETSE 

Medewerk ing 
V.N.J.-SPEELSCHAAR 

Thema : 

Amnest ie is recht . 
Amnest ie is pl icht . 

Vrijdag 9 JULI 20u30 
Ï H I E R B R A U H O F 

Groenp laa t s 33 te An twerpen . 

Toegang vri j . 
Inlichtingen 
Antwerpen . 

Jorclaeii.skaal 3 
Tel. 03,322153. 

D O R T M U N D B R 
T h i e r b r a u h o f I 
t« Leu ren 

Alle l a t e r - en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming • plezier . 
Alle dagen, '» middags en 
's avonds beste keuken, 
niet d u u r . 
Vanaf 's morgens ^ 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor honde rden 
autobu.ssen en au to ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D B R 
Th ie rb rauhof II 
Groenp laa t s 33 te Antwerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
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 inet d e 2 Hert jes. 

DORT THIERBRAUHOF l i l 
langs au tosne lweg Antwer-
pen-Aken, Tessender l* . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime parkeerRelegenheld 

Bezoek het « Vee' huls » 
te St-AMANDS a-d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BEN DIT » 
Frankrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek tiet Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP» 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOS1 HOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

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

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
E U R O - D O M I 

Kruidtuinlaan 6. Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81 

BOEKEN - TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
(( Rubenshof » 

Weststr. 79, T.: (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

« Vlaams 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, T e l 632.70 

V l a a m s H u i s Breuf fhe l 
d e S m e t d e N a e y e r l a a n 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon • (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

MIDDELKERKE 
« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortinff v. leden V.ü. 
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DE VOLKSUNIE 

D E P.V.V. vindt moeilijk 
aar draai. Normaal vindt haar t ra-
it.oneel kiezerskorps en de geld-
achten die haar steunen dat ze re-

eringspartij moet zijn. De rexisti-
che golf te Brussel en in Wallonië 
eeft echter een reeks P.V.V.-parle-

mentariërs de Wetstraat binnenge-
jjspoeld die liefst bij de volgende ver
kiezingen niet dadelijk opnieuw wil-
Ien verdwijnen. De ministrabelen die 
Ij de P.V.V. vroeger de meerderheid 

O NDERTUSSEN heeft « La 
libre Belgique > de zwakke Vlaamse 
plekken afgetast om te zien of er 
geen nieuwe Vlaamse toegevingen 
voor de Brusselse randgemeenten te 
verkrijgen zijn. 

De eerste zwakke plek die ze ge
vonden heeft was — we zouden haast 
schrijven natuurlijk — Hubert Ley-
nen en « Het Belang van Limburg ». 
De heer Leynen is ministrabel en op
dat men hem zeker niet zou verge-

onze en zij het hunne ! Als al de 
Walen zich aan deze doodnormale 
stelregel zouden houden, er zou geen 
taaivraagstuk bestaan. De twaalf 
Volksuniezetels in de Kamer hebben 
echter velen reeds tot inzicht ge
bracht. Anderen nog niet. De heer 
Kronacker betoogde op een meeting 
te Leuven vorige naweek dat het 
« ekstremisme in Vlaanderen nog niet 
veel betekende : 12 zetels op 212 en 
dat men dus rustig nog wat verder 
mocht roven ». Dat deze fossiele pi-

TOUWTJETREK 

de Vlaamse kleurpolliticl reeds zo 
dikwijls gehoord dat we een kritisch 
gefundeerd scepticisme moeten aaa 
de dag leggen. 

W ANT Jos van Eynde 
zweert nog steeds bij de voor Vlaan
deren rampzalige grondwetsherzie
ning waardoor elke verdere Vlaamse 
ontvoogding onmogelijk wordt ge
maakt. Deze fundamentele toegevin
gen zijn nog geen wet geworden maar 
dezelfde Jos van Eynde, die schrijft 
dat alle toegevingen reeds gedaan 
zijn, vecht om deze verdere toegevin
gen te mogen doen! En van een voor
afgaand wegwerken van alle Vlaam
se grieven waar de Vlaamse CVP 
steeds over sprak — voor de verkie
zingen! — is bij hem niet eens 
spraak. 

Op rijpere leeftijd nog een Vlaam
se refleks aanleren blijkt lastig! 

O 

vormden, zijn thans een minderheid 
geworden. De huidige meerderheid 
dringt aan op oppositie en de par t i j 
voorzitter kan moeilijk anders dan ze 
volgen. De P.V.V. heeft haar doel 
voorbijgeschoten des te meer daar er 
geen enkele mogelijkheid bestaat dat 
ook maar 10 t.h. van haar demago
gische verkiezingsbe'often zou ver
wezenlijkt worden. De kapitalistische 
geldschieters voor de P.V.V.-verkie-
zingskampanje moeten wel sip kijken. 
Dit blijkt trouwens duidelijk uit de 
toon van de P.V.V.-krant « La libre 
Belgique » die nog steeds wanhopige 
pogingen doet om de partij van Omer 
toch maar in de regering te krijgen. 

ü EZE ontwikkeling wordt 
zeker niet met treurnis ervaren in de 
regeringsbeluste leiding van de BSP 
die alleen met de moeilijkheid zit, 
haar gedeeltelijk oppositiegenegen 
kader opnieuw klaar te stomen voor 
een volgende regeringstermijn. En 
evenmin in de kringen van het ACV, 
waar men van de dag na de verkie
zingen reeds aanstuurde op een nieu
we C.V.P.-B.SP.-regering. 

ten, laat hij alvast horen dat hij 
kneedbaar is Aan de heer Leynen en 
aan « Het Belang van Limburg » be
merkt men best dat de Volksunie in 
Limburg nog niet sterk staat. De 
heer Grootjans en «De Nieuwe Ga
zet » te Antwerpen nemen een heel 
wat radikalere Vlaamse houding aan. 
De Volksunie heeft in Limburg 9 t.h. 
kiezers en te Antwerpen 15 t.h. Dat 
is het verschil. 

l i A libre Belgique » meende 
een tweeae zwak punt gevonden te 
hebben in «De Standaard», waar de 
heer Ruys schreef dat het taaistatuut 
van Wezembeek-Oppem en van de 
Voerstreek toch niet de voornaamste 
vraagstukken waren. De tekst was 
voor tweeërlei Interpretatie vatbaar 
en «La libre» nam de voor haar meest 
gunstige. Gelukkig heeft «De Stan
daard » nadien de zaken rechtgezet. 

Het belachelijke in heel de zaak is 
dat de franstaligen steeds kelen als 
vermoord omdat ze niet mogen stelen 
zoveel zij graag zouden willen. Zij 
vonden heel die taalkwestie belache
lijk. Dat ze op hun gebied blijven, 
dan is er niets belachelijks. Wij het 

7^cttf fj^^Méete 

romaan, die nog niet weet dat het 
Frans niet langer de medische we
tenschappelijke taal IS doch het En
gels, het maar eens probeert, hij zal 
zien hoever hij zich zelf en het uni
tarisme zaï verbranden. 

" OS van Eynde doet ver
der zijn best om het Vlaams refleks 
beet te krijgen. Of het maar zal du
ren om het ACV te behagen totdat de 
C.V.P.-B.S.P.-regering in kannen en 
kruiken is, moeten we afwachten. 
Voorlopig vinden «La libre Belgi
que » en andere franstalige kranten 
hem echter ongenietbaar. En voor 
zijn franstalige Brusselse partijgeno
ten geldt hetzelfde. 

Jos van Eynde geeft ons eindelijk 
gelijk wanneer hij schrijft dat de 
Vlamingen nu reeds alle toegevingen 
gedaan hebben. 

Hij « bekeert > zich dus tot de 
Volksuniestelling. En Jos van Eynde 
a^s « bekeerling > is toch wel een 
merkwaardig verschijnsel. 

Alleen hebben we het refreintje 
« geen enkele toegeving meer » van 

NDERTUSSEN geeft de 
heer Haixnei wei duidelijk blijk van 
Waals en franstaiig relleks. Bij de 
weinige programmatische punten die 
hij uitdrukkelijk vermeldt, komt de 
ekonomische omschakeling van He
negouwen voor. Over de volledig eko-
nomisch onderontwikke'de gebieden 
in Vlaanderen geen enkei duidelijk 
woord Verder heeft de neer Harmei 
het eveneens uitdrukkelijk over de 
rol van Brussel als Europese hoofd
stad en de noodzakelijke voorwaar
den daarvoor. Wij weten wat dit voor 
de franstalige Brusselaars betekent. 

De CVP telt 18 Waalse volksverte
genwoordigers en 6 franstalige op 8 
te Brussel of 24 franstaligen tegen
over 51 Vlamingen en 2 Nederlands
talige Brusselaars (Van Elslande en 
Lmdemans), wat een verhouding 
uitmaakt van 24 tegenover 53 De 
Vlaamse CVP heeft echter de heer 
Harmei — zonder protest — vertrou
wen geschonken 

Ook met dat programma waarin er 
geen sprake is o' er de voorafgaande 
oplossing van het Vlaamse vraagstuk. 

ij AL in de CVP het spelle
tje opnieuw beginnen V 

De Vlaamse CVP heeft voor de ver
kiezingen overal de Vlaamsgezinde 
uitgehangen 

Zou ze het niet beter nu doen? 
In de oude Mechelse katechismus 

stond immers dat « het geloof zon
der de werken dood is > En dat is op 
Concilie niet verannerd! 

2 U TZONDERLIJKE BELEGGINGEN IN SARDIN E 
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 Ideine 

villa's en landhuizen. 

60 centiemen per M2 
Schone beboste blok van 200 Ha 

aan de Oostkust van Sardinië. 

Kan gedeeltelijk ontgonnen en 

heraangeplant worden met staatssubsidies. 

INI IPHTINPFN' ^''" ^^^^^^^' Leysstraat 10, Antwerpen 
^ Telefoon: 32.00.35. 


