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WiJ VERSCHIJNEN NIET 
Gezien d« vakantie-periode - en de man
nen van de drukkerij zeker recht iiebben 
op een welverdiende rust, ook na de in
spanningen die zij zich gedurende de 
verkiezingsperiode ekstra hebben getroost 
- zal ons blad in de eerstvolgende drie 
weken niet verschijnen. Wij beloven 
onze lezers echter een « vergoeding » 
nadien. 

Indien belangrijke politieke gebeurtenis
sen zich voordoen zullen wij echter op 
8 bladzijden trachten te verschijnen. 

VERDER IN DIT BLAD 
BLZ. 3 -• VRIJE TRIBUNE, 

BLZ. 4 - OPEN BRIEF. 

B ' 1 7 • 

BLZ. 8-9 

BLZ. 10 • 

BLZ. 16 

Hoe de afwezigheid in de Kamers oplossen ? 

Peze maal aan de burgemeester van Wenimel. 

VENSTER OP HET BUITENLAND. 
Monsieur X gin^ heen 

ZOMER IN KET LAND. 
riid voor ^aliantie en seizoenarbeiders. 

PLEIDOOI VOOR KÜLÏUÜR. 
Pleidooi \oor meer kultuiele wehaar t . 

DE VEROOHDcüN*^ VAN DE TAALWETTERIJ. 
Ml Van der Bist schetst de politieke toestand. 

BRUSSEL SLUITSTUK 
In de Vlaamse Beweging wordt Brussel traditioneel 
steeds beschouwd als het sluitstuk in onze strijd. 
Niet alleen omdat het een oude Vlaamse stad is die 
ruim het hare heeft bijgedragen tot de bloei en de 
grootheid van onze kuituur, maar ook omdat zij 
vandaag de stad is, de hoofdstad van België waar 
alle draden van de samenleving bijeenkomen en die 
politiek dus van groot belang is. 
Tevens is Brussel - door de verfransing - het slag
veld geworden. Een slagveld waar - door de schuld 
van de unitaristen - een le\ensstrijd wordt uitge
vochten tussen de Nederlandse en Romaanse volks
delen. Honderdduizenden inwijkelingen, die om den 
brode vanuit Vlaanderen naar de hoofdstad trokkea 
vielen er ten slachtoffer \an de niets ontziende ver-
fransingsdruk op sociaal en ekonomisch vlak, cii 
verder op alle gebied. 
Voor het ogenblik zijn er te Brussel nog 16 ten hon
derd van de leerlingen in het lager en middelbaar 
onderwijs die in het Nederlands studeren en slech s 
tien ten honderd in het hoger onderwijs. Zo zien 
•wij in de/e ciifers dat ook hier een sociale giens 
bestaat : immers in het lager en middelbaai liggen 
de procenten hoger dan in het hoger onderwiis. 
Tienduizenden kinderen van Vlaamse ouders zitten 
daarbij m Franse scholen omdat Nederlandse ont
breken of ten gevolge van de sociale druk. 
Een sociaal verschil tussen de Nederlandsspreke-i-
den en de Franssprekendeii op alle gebied : in de 
administratie waar het merendeel van de hoge pos
ten door Franstaligen wordt bekleed en waar de 
overgrote meerderheid van de sclioonma.iksters 
Vlaams is. In de privédetrekkingen en in de tabrie-
ken waar de Vlomingen het vuilste en hel nnnstbe-
taalde werk mogen verrichten. In de scholen vva ir 
de Vlaamse kinderen verlieiilemansl en gcmin;iclit 
worden. Geen tnkele van de klem p.irtiieii die /i< li 
daar oni belvmuiiicrd heeit Wil hebben het onlan^^s 
nog bemerkt in verband met de \crkie/ingeii. Fav it 
- in de ogen voii de Brusselse B.S.P. ers een llamin-
gant fdie dat a!s privépei si^on ook mag /iini we 'd 
op het nippertje verkozen op de sti ijdplaats. Bil de 
C.V.P. zijn slechts twee van de aiht verkoyenen \o.>r 
de Kamer Vlamingen • Mndemans en Van Elslande. 
Mevrouw De Hiemaecke'". gekozen als « Vlaamse kan
didate » kan onmogelijk als dusdaniü beschouwd 
•worden, alleen reeds door het teil dat haar huista:d 
het F'rans is. Ergerlijk genoeg sjireekl nion Min haar 
als van een kandidaat-mini.ster ' 
Over de P.V.V. zullen vvij maai zwiigen de felste 
Vlaamshaters werden te Brussel op haai liisten ver
kozen en zij is het toch die de nederlaag \an Herto-
ginnedal nog met erg genoeg vindt en die de grond-
•wetsherziening afkeurt omdat zij de Vlamingen nog 
niet genoeg benadeelt, omdat de Brusselse lanilhonger 
het zo wil. 
Het sukses van ae F.D.F, (de Force de Frappe \an 
de francofone Brusselse Ü.A.S.) is te Brussel in de 
grond niet groter dan dat van de radikale Vlaamse 
Beweging. Hadden er geen twee lijsten opgekomen 
in het bedreigde Brussel da.i zouden wij ongetwijfeld 
een gelijkaardige uitslag, zij hel met beter, gehaald 
hebben. Dit bewijst wel de uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen te Brussel-stad waar op 11 
oktober 4.650 stemmen gehaald werden, tegenover 
de cijfers van 23 mei toen de Volksunie 2.200 en de 
Vlaamse Demokraten 800, hetzij samen .3.000 stemmen 
haalden. Meer dan een derde koos bij de parlements
verkiezingen, door de verdeeldheid, niet voor de 
Vlaams-radikale Volksunie. 
De Vlamingen die in de Brusselse agglomeratie 
wonen, die Vlaming gebleven zijn, trouw aan hun 
taal, hun afstamming en hun volk, die de strijd van 
alle dagen voeren met moed en overtuiging, verdie
nen de steun van het ganse Vlaamse land. Ook nog 
dezer dagen konden wij het meemaken - misschien 
zijn het in de grond niet zo'n ophefmakende dingen 
- dat zij paraat staan. Denken wij aan Wemmel waar 
de Vlaamse poëziedagen niet zullen plaatsgrijpen 
omdat de P.V.V .-burgemeester verbood een leeuwen
vlag uit te hangen, aan Halle waar een incident in 
dezelfde zin zich voordeed en waar uiteindelijk 
genoegdoening verkregen werd door een eendrachtig 
optreden. Vermeldenswaard in dat verband is zeker 
de aktie die gevoerd wordt door een zopas op het 
strijdtoneel verschenen groep van Brusselse Vla
mingen, die zich « Vlaams Verweer » noemt en waar
van de kenietters gekalkt werden op de Leeuw van 
Waterlo, samen met de slogan « 1302 », die ook voor 
een passend kleedje van Vlaamse leeuwenschilden 
zorgde te Halle en te Wemmel. 
De strijd tegen het Frans-Brussels taalrascisme is 
moeilijk en hard en moet vaak met kleine middelen 
gestreden worden. Daarom is de steun van alle 
Vlaamse krachten nodig. Daarom moet tegen het 
nieuwe franskiljons offensief dat zich aftekent (men 
kan het gemakkelijk puren uit de berichten omtrent 
de regeringsvorming) meer dan ooit de eendracht 
van alle Vlamingen ingezet worden. De eendracht 
die er was in de schone dagen van de betogingen 
in de Brusselse randgemeenten. De eendracht in een 
verhoogde strijdbaarheid. 

Staf De Lie. 
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ÜNKS ? RECHTS ? 

Geachte Redaktie, 

Mensen di*" af en toe eens van 
pai t i j veranderen, zijn erg lastigie 
gasten Want ze verwachten iets 
van de nieuwgekozen parlij En 
als ze na i p v voor de BSP (men 
herinn r t z'ch de aftaire «Links» 
nog wel) voor de hen wat onwen 
m g aandoende VTJ stemm n dan 
hebben ze ook graag hun zeg En 
aangezien de lezeisiubriek van het 
blaa toch een punt van dia loog 
placht te zijn. 

Waarom stemt ACOD ei tjt- (zeer 
Jui t, Peoeinoot lopd of geen 
brood) voor de VU' Uit Vlaams 
oogpunt, ja, maar er is ook iets 
me r Hij verwacht — en twijfelt 
dan terug — van de VU een ver
nieuwende po it ek een brengen 
van Vlaanderen m de internatio
nale gedachtenstioom Dat die nu 
wat «links» oi wat piogressief is, 
dat IS enkel een teken ten goede. 
Hii hoopt en ziet rond de slogan 
« Vlaande'-en eerst » d w z de 
kleine nian in Vlaanderen eerst, 
een n euwe politiek 

Daarom moet de VU zich kon-
een c reren lond het « Vlaanderen 
eeist >' en zich niet dooi allerlei 
stokpaaidjes van dat eenheidsdoel 
laten afbiengen « Vlaanderen 
eerst » betekent wat er staat En 
als ik een Vlaams-nationalist hoor 
verklaren dat hij eei<:t anti kom-
munist en dan pas flamingant is 
dan rijzen miJ de haren ten ber
ge Ik denk niet dat m het be-
str'„den van het kommunisme de 
taak van de VU ligt Ms ik een 
ander mdividu m een Vlaams bier 
huis hoor verklaren dat men geen 
go d Vlaams-nationahst Is, wan-
neei men met akkooid gaat met 
Zuid Afrika s apaitheid, dan vraag 
Ik me af of ze wel begiepen heb
ben wat het betekent « Vlaande
ren eerst » 

Er zijn wel positieve punten En 
de onge studentengeneratie waar
in e ik nog sporadisch in kontakt 
k rm geeft me veel hoop Ook ar
tikels voor ontwapening e d 

Intellectuelen zijn moeilijke 
mensen Maar soms denken ze na. 

Goed voor de VU ; zo wint ze 
stemmen en kiacht. Maar even-
zeei brengt dit voor de partij zwa
re offers mee Als men een een-
heidsfiont in Vlaanderen wil, moet 
men zichzelf ook veranderen Als 
men « linksen » In de VU wil, 
moï t niet de eerste de beste VUM-
militant maar toch tenminste de 
leiding In die zm werken en de 
leden voorlichten Zelfs op het ge
vaar af enkele anti-boljewieken m 
het harnas te jagen « Vlaanderen 
eerst » wil zeggen, dat we ons ver
enigen op een baz's-programma en 
ons noch door ideologische, noch 
door buitenlandse, noch door bv 
kultuurtwistpimten laten verde
len. 

M L Duffel 

ARNOLD MEIJER 

Geachte Redaktie, 

Ik las met instemming Uw kor
te berichten betreffende het over
lijden en de begiafenis van Arnold 
Meijer 

Op 30-9-61 schreef Uw blad : 
< De zuivere nationale houding 
van Meijer zou hem zowel tijdens 
de OOI og (toen hem schrijf- en 
spreekveibod werd opgelegd, en 
zijn beweging door de bezetter 
weid opgeheven) als na 45 (toen 
hij enkele jaren in de kampen van 
Vucht en Veenhu zen dooi bracht) 
heel wat last bezorgen Deson
danks IS hij onwiikbaar blijven 
vasthouden aan zijn oude idealen, 
en ZIJ die Arnold Meijer hebben 
gehoord, de zeldzame keien dat 
hij na de oorlog m Vlaanderen 
een spreekbeuit hield, zullen van 
hem ongetwijfeld een onvergete
lijke indiuk hebben bewaard » 

Dit naar aanleiding van een be
spreking van onze Blauwvoebuitga-
ve nr 3 « Nationaal Piont en Ar
nold Meijer » door P van Noort. 
De belangstellenden onder Uw le
zers kunnen dit handig boekje 
(64 blz 4 foto's) nog steeds ver
krijgen tegen de prijs van 40 fr 
( P R 13 63 85 van Oianje-uitga-

ven Prms Boudewijnlaan 323 te 
Wilrijk of twee briefjes van 20 fr 
in gesloten omslag) Het is vooral 
Arnold Meijer zelf die hier aan 
het wooid IS m een samenvatt ing 
van het beste uit zijn geschiiften 
en redevoermgen 

Het was Arnold Meijer die, m 
1956 geloof ik, bij een rede m de 
aula van de universiteit te Gent 
ovei- « De Nederlanden m Europa» 
onze ex-informateur s taatsmm ster 
Deschrijver buiten zichzelf bracht 
to=n hij de Europa-makers aan de 
kaak stelde die m eigen land v?n 
geen verzoening (amnestie) wilden 
weten 

S V W i h IJk 

ARNOLD MEYER 

Waarde Redaktie, 

In verband met uw artikel m vo
rig nummei dat betiekking had op 
de b^grafenisplechtigheid van wij
len Arnold Meyer, moet het mij 
van het har t uw aandacht er «^ te 
vestigen dat de passus « hij was m 
de deitiger jaren een omstreden fi
guur » aanleiding geeft tot verwar
ring Heeft Arnold Meyer de Groot-
Nedeilandse gadachte niet ALTIJD 
gediend •> In het raam van onze 
gevoerde politiek was hij alle'.zms 
geen omstreden figuur Of is het zo 
dat wie aan de weg timniert door 
dit feit leeds omstreden i s ' Daar
bij is het de op de begrafenis aan
wezige Vlamingen en bannelingen 
opgevallen dat geen vooraanstaan
de figuren van de Volksunie aan
wezig waren alhoewel Arno d Mey
er pas vier dagen voor zijn dood 
nog een geroep van 250 Vlamingen 
op zijn landgoed had ontvangen 

Er waren evenwel kransen van 
dr Leo Wouters, Vriendenkring -
Broederband, Verbond van Vlaam
se Academici, Were Di en A D J V 
Aanwezig waren o a Flor Gram
mens Ward Hermans, Albeif Ser-
vaes prof van Roosbroeck, Miei 
Goossenaei ts, Bert Van Bochout. 

M V , Halle 

ZUID • AFRIKA 

Mijne Heien, 

Tot mijn grote verwondering 
moet ik vaststellen dat Zuid-Afrika 
langs alle kanten ten om echte be-
zwadderd wordt 

Het toppunt evenwel is dat Ne-
deiland het mosdeiland van Zuid-
Af n k a beieid is om de anti-zu d-
afrikaanse subvei^ieve activiteiten 
van volksvijandige gtoeperingen te 
steunen dooi 100 000 gulden tei be
schikking te stellen 

Begrijpt de Nedeilandse rege 
r ing dan niet dat zij zich weder 
rechtelijk mengt in de binnenland
se aangelegenheden van een be
vriende n a t i e ' Dat zij de 
gi ootnederlandse integratiebewe
ging in ernstig g=vaa,r brengt ' Dat 
zn bijdraagt tot de interne ver
zwakking die de kommunistische 
doorzijpelmg m het Afrikaanse we
relddeel sleclits kan bespoedigen i 

Zijn de Nederlanders de zeden
meesters geworden ' Als ze dan 
toch zo de puntjes op de i's zetten, 
waarom hoi en we dan geen kracht-
dad g piotest tegen de rassendis-
cnmmat ie m de V S A (bestaat er 
een Ku Klux Klan in de Unie van 
Zuid-Afi ika ' ) waai om geen kri
tiek op de joden- en kerkvervol-
Kinfïen in het kommunistisch para
dijs ? 

D , Antweipen 

FRANSE PREKEN 

Geachte Redaktie, 

BI J het lezen van uw jongste 
ait ikel over de Pianse pieken aan 
de kust voel ik me ten zeerste ver-
ontwaai digd' 

Te Sint-Gillis bij Brussel is de 
parochie tweetalig • dat beteksnt 
praktisch dat alles m het F ians 
gebeurt met uitzondering van een 
speciale mis die zondags namiddag 
ter ere van de Spaanse gemeen-

- schap In de taal van Cervantèa 
wordt opgedragen' Weliswaar, Smb-
Gillis spreekt Prans, m a a r uit er
varing in de winkels weet ik dat 
er nog honderden Vlaamse men
sen wonen m deze vroegere Vlaam
se gemeente « Opbrussel » Hier is 
echter geschied, wat nu in de rand
gemeenten aan de gang is : d« 
eenvoudige volksmens wil zich aan
passen aan de taal der bevoordeel
de klasse de franstalige bourgeoi
sie Alleen de Spaanse inwljkelin-
gen hebb-=n de lef de winkels m 
te richten met eentalig Spaans© 
ofjschritten, zij vormen een ghet to 
en geven hun taal niet af' 

We nu zo gaat het ook aan de 
kust : het is mijns mziens niet 
zozeer aan de kerk dan wel aan de 
toegevendheid, de redelijkheid — 
de lamlendigheid zeggen sommi
gen — van onze kustbewoners te 
wijten dat we nu Franse preken 
moeten dulden m kernvlaamse 
gemeenten Nooit hadden Ze mo
gen dulden ook maar een enkel 
wooid te vernemen m om het 
even welke toeristentaai Hadden 
Ze dat s tandpunt verdedigd, dan 
moest er nu niet meer bedisseld 
worden met Monseigneur Desmedt 
over h^t dosis P ians dat eventueel 
zou mogen gebruikt worden 

Slechts radikalisme kan de Fran
se vloedgolf In onze gewesten stui
ten De kerk verlaten is een zwijg
zaam protest, maar ook een vlucht 
voor de vijand Veel doelmatig»-
zouden de Vlammgen algmds op
treden mdien ze met elkaar over
eenkwamen om bij het minste 
Franse woord dadelijk een over
donderend « Nederlands dankge
bed » aan te heffen Dat is geen 
godslastering doch een betuiging 
om naar pauselijke richtlijnen de 
volkstaal te laten gelden in de 
kerkdiensten van al onze Vlaam
se gemeenten 

V H B I ussel. 

De redaktie drasfirt reen r e r a n t 
woordelijkheid voor de inhoud der 
g-epubliceerde lesersbrieven Ze b«. 
houdt zich het recht van keaz* 
en inkorting voor Ovei de lexei-s-
rubriek wordt teen bnefwisselinf 
eevoerd. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

BABY-RELAX 

WAGENS - STOELFN 

KWALITEITS-

SPEELGOED 

HOBBY-TREINEN 

DE LAATSTE 
SNUFJES IN 

DIEPESTRAAT44 ANTWERPEN TEL. 32.44.30 

LET 

S De Lie, < 

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

Papenhoek». Berendrecht Tel. (03)73.66.59 

• 1 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat : 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1, TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

BOLUUIKEN 

ROtXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrlscho 
bediening 
Alle systemen. 
VENETXAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
staig en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

mBRlUA^FLEX 

A. JEURISSEN- CLOOSTERMANS L ZONEN 
TEL 132 31 

P V B A Z O N H O V E N 

WENTEIPOORÏÏN 
In hout, «taal, alumliunm 
of plastiek. 
Standaardoitvoerlng of " 
naar gewenst model 
Systemen auigepast aan de 
aard van bet bodvrwerk. 

Hand of elektrisehe bediening. 

•ZONHOVEN • TEL 132 31 
NS & ZONEN PVBA 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L. Vandevelde, St Damlaanstr. 17, Wommelgem - T 03-53 67 27 

W I M M A E S 

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

— s t e l t zijn k a n d i d a t u u r bij alle Vlamingen in de 
prov inc iën An twerpen , B r a b a n t en Oost-Vlaan-
d e r e n voor alle ve rzeke r ingsvormen : Brand -
Leven - Persoonl i jke - Fami l i a l e - Auto - W e t • 
Burg. Aansprake l i jkhe id . 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
O v e r n a m e van bes taande verzeker ingspo l i s sen . 
N i e u w e zaken bij huwel i jk , op r i ch ten zaak, enz. 

Gro\« Veus. 
GLAZtN en I^ONTUREN 
Gfftlii voor vcritUrdan 
H«fitet ngea n e g«ri wtfïhtj t 

Walter ROLAND 
^ Gsdiplomtcrd Optitker — 

Kerkttraiit 58 — Aitwerpen 
IL«t « U b op hal hunnt'nrner 1 

7*ltfeen 35U42 
Ifi % lorting ep vvrteon 4*f* 

HERMES 
SCHIDOL 54 Zuidlaan 
209 211 M. Lemunn ie r l aan 

Tel . 11.00 33. 
Brussel . 

• 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty logra f i e 
in vier t a len . 
Boekhouden . 
Sociale wetgev ing . 
Moderne ta len . 
H a n d e l s -
c o r r e s p o n d e n t i e . 

• 
Dag- en avondlessen . 

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

Beter en voordel iger . 



DE VOLKSUNIE 

^ 

Het behoeft geen betoog dat het Vlaams-nationale accent dat de Volksunie op 

haar politiek streven in het algemeen en op haar programma in het bijzonder, 

sinds jaren legt niet het enige accent mag zijn. Dat heeft zij overigens ook 

ingezien en haar studiediensten onder meer het uitwerken en opstellen van een 

sociaal en ekonomisch programma opgedragen. 

**• 

NA DE OVERWINNING 
Het is een jarenplan. Men moet 

voor de toekomst bouwen en werk van 
lange adem kunnen opzetten. Maar 
ekonomische plannen zijn voor aan
passing vatbaar en in het bijzonder 
voor ontwikkeling. Niets is zo vatbaar 
voor wereldinvloeden als de ekono-
mie. Wat heden bloeit, kan morgen 
in verval verkeren. De materiële fak-
toren die de volkswelvaart bepalen, 
hangen ten dele af van geestelijke 
faktoren, worden vaak bepaald door 
militaire faktoren, evolueren naar de 
gegevens die het wetenschapsonder
zoek aan de hand doet. De hoogge
roemde resultaten van de techniek 
zijn het gevolg van de kennis, die 
denkers en vorsers in de stilte en de 
afzondering hebben verworven en 
opgestapeld. 

Maar de mens leeft niet van brood 
alleen. Wanneer zijn welvaart groot 
is, zoekt hij naar geestelijk voedsel, 
wanneer de ekonomische depressie 
hem bezoekt kijkt hij naar middelen 
uit ten einde er boven op te komen. 
De geest geeft hem die in. Hij zoekt 
naar de diepere oorzaken die voor 
zijn streven richting en doel bepalen. 
En hier komt hij altijd in de geschie
denis terecht. Deze is de grote mees
teres van het leven. Hij komt ook on
vermijdelijk in de sociologie, in de 
biologie terecht, in een massa impon-
derabiliën waar hij krachtens zijn 
natuur, krachtens de bivalente struk-
tuur van zijn wezen niet aan ont
snapt. 

Hij zal zoeken bij de evenmens, 
bij de maatschappij waar hij door de 
historische evolutie van volken, lan
den kontinenten, zeeën in geplaatst 
werd, naar wat hem stoffelijk beter 
en geestelijk rijker maakt. 

Hij komt bij zijn gemeente, zijn 
distrikt, zijn stad, zijn provincie, zijn 
land terecht; hij wordt gekonfron-
teerd met zijn staatsvorm, met zijn 
godsdienst, met de kerkelijke hiërar
chie Hij s taat immers niet alleen in 
de wereld. En die wereld boetseert 
zijn bestaan 

In het noordelijke halfrond liggen 
de Nederlandstalige Belgen tussen 
andere volkeren en kuituren. We zijn 
een overschotje van enkele miljoenen 
Nederlandssprekende mensen, die op 
een relatief klein aantal vierkante 
kilometer door de historische gebeur
tenissen werden teruggedrongen. 
Sinds de Middeleeuwen heeft het Ne
derlandssprekende deel van Europa 
terrein verloren. 

Dat terreinverlies heeft zich binnen 
de staat, die de grootmachten in 1815 
na de slag van Waterloo, met die de
len uit Napoleons rijk hebben aan-
eengenaaid. nog verder voltrokken, 
wanneer in 1830 Noord-Nederland op 
eigen erf is gaan boeren. In dat jaar 
schoot er een lap land over, die Wa
len en Vlamingen in één staatsver
band verenigde en waar opnieuw in 
1839 wat afgeknaagd werd aan de 
oostzijde, zodat alleen nog een goeie 
dertigduizend vierkante kilometer 
overbleven. 

In 1919 kregen wij een stukje bij, 
met een in meerderheid Duitsspre
kende bevolking. 

In en met dat overschot uit een 
rijk geografisch en kultureel verleden 
zitten wij nu opgescheept. Wij, dat 
zijn nagenoeg zestig procent Neder
landssprekenden, veertig procent 
Franssprekenden en circa twee pro
cent Duitssprekenden. 

Wat het officiële België met de ma
teriële en kulturele belangen van zijn 
Nederlandssprekend bevolkingsdeel 
gedaan heeft, leze men in het prach
tige meerdelig historische werk van 
H. Elias, «De Geschiedenis van de 
Vlaamse Gedachte >. 

De Nederlandssprekende Beige» 
zijn numeriek in de meerderheid. 
Wat niet belet dat telken jaren hun 
grond aangevreten wordt. Op 11 juli 
1963 was het een nieuw terreinverlies, 
voorbode van menselijk verlies, dank 
zij de overeenkomst van Hertoginne-
dal. De zogezegde drie nationale par
tijen hebben het met hun zegel Bel
gisch geijkt en gewaarmerkt. 

Men kan dat allemaal doodverven 
als romantiek. Maar het is geschiede
nis. En Henri Pirenne is een groot 
man in ons vaderland, omdat hij de 
geschiedenis daarvan in zeven zware 
banden heeft te boek gesteld. 

Ondertussen werd en wordt ds 
Vlaamse mens van dit land naar de 
uithoek van ons nationaal leven in 
al zijn^ segmenten teruggedrongen. 

Maar er is de Volksunie die sinda 
1954 geleidelijk doch zeker naar vo
ren dringt. Wanneer we nu goed ma
noeuvreren, verstandig beraden, ons
zelf wat tucht opleggen, eendrachtig 
blijven, geen tijd, geen geld en geea 
goede wil verknoeien, doch onmiddel
lijk verder organizeren, kortom niet 
op onze lauweren rusten, moeten wi] 
met de volgende verkiezingen eea 
goede slag slaan. 

Laten wij evenwel onze tegenstan
ders niet onderschatten. Zij zijn 
meesters in de politieke streken- en 
knepenkunst. Wij mogen niet zo na-
lef zijn, in de val te trappen. Zij zul
len nu wel het been stijver gaan hou
den, wanneer de Vlaamse belangen 
er mee gemoeid zijn. Zij hebben de 
les van 23 mei 1965 wel gevoeld. Zij 
rekenen onder meer op het slecht en 
kort geheugen van de Vlaamse mens. 
Daarom moet dat geheugen bestendig' 
opgefrist worden, <ioor een berekende 
propaganda. Wij moeten hoofdzake
lijk juist slaan, herhaalde malen met 
een andere hamer op dezelfde spijker 
slaan, desnoods hard slaan. De gele
genheden zullen niet ontbreken. 

Ik zag ook graag in onze politieke 
werking een flinke dosis humor, ironie, 
sarkasme desnoods. Aan de wapens van 
de spot, als hij goed berekend is, is 
niet gemakkelijk te weerstaan; velen 
sneuvelen, maken zich kwaad en laten 
zo aan eenieder hun zwakheid zien. Er 
is in de Vlaamse wereld geen stof te 
kort voor een goed spotter, voor een 
meesterlijk spotter. Hij schiete zijn 
pijlen, met Erasmiaanse scherpte en 
juistheid, op wie niet eerlijk « Vlaan
deren eerst» in zijn blazoen schrijft. 
En sparen wij de pijlen niet voor wie, 
ook in eigen rangen, de bent van de 
belachelijken gaat vervoegen. 

L. Elaut, senator 

V R I J E T R I B U N E 

HET ABSENTEÏSME DÉ KAMERS 
MIDDELEN OM HET TE VERHELPEN 

Een der ziekteverschijnselen, zij 
het dan niet ongeneeslijk, van ons 
parlementair regime is de sterke af- ' 
wezigheidsgewoonte in de Kamers en 
het vroegtijdig verlaten der zitting. 
Het is natuurlijk een feit dat vele 
parlementairen te veel mandaten be
kleden en andere zelfs minder zwaar 
belaste politieke mandatarissen door 
zitdagen, kommissies en dergelijke 
soms belet zijn. 

Anderzijds dient vastgesteld dat de 
meerderheid der parlementairen be-
roepspolitiekers zijn, zodat de nieuw 
aangekomenen het erg moeilijk zul
len hebben, niettegenstaande hun 
goede wil af te breken met het ab
senteisme. 

Inderdaad, indien zelfs beroeps-
politiekers die gans hun aktiviteit 
aan politiek kunnen wijden, regel
matig afwezig zijn — zij die zich een 
stipte aanwezigheid zouden kunnen 
veroorloven — zullen wij begrijpend 
moeten staan tegenover diegenen die 
verplicht zijn om familiale redenen 
én hun beroep én hun mandaat te 
vervullen. 

Nochtans is het voor de goede wer
king der parlementaire instellingen 
en voor het herstel van het vertrou
wen in de wetgevende en controle-
aktiviteit van het parlement noodza

kelijk, middelen te bedenken die een 
bestendige voltallige bezetting der 
parlementaire zetels mogelijk maakt. 

Die oplossing zit in de regeling van 
het s tatuut der plaatsvervangende 
senatoren en volksvertegenwoordi
gers. 

Het volstaat, te legifereren dat de 
senator of volksvertegenwoordiger 
zich mag laten vervangen door zijn 
plaatsvervanger. 

Aldus kan men ook tuchtstraffen 
voorzien tot uitsluiting uit de Kamers 
van het lid dat niet aanwezig of ver
tegenwoordigd is door zijn plaats
vervanger. Of uitsluiting van de 
plaatsvervanger indien het blijkt dat 
hij geen wettig belet had, wanneer 
de mandataris hem tot vervanging 
aanzocht. 

Ik verklaar me nader. Evenals de 
plaatsvervangende rechters met de
zelfde rechtsbevoegdheid als de titu
larissen kunnen recht spreken, met 
evenveel rechtsbevoegdheid zouden 
de plaatsvervangers moeten kunnen 
zetelen. 

Om de behandeling van het moei
lijke parlementaire werk efficiënter 
te maken, zou moeten gelegifereerd 
worden dat samen met ieder volks
vertegenwoordiger of senator die zelf 
geen academicus is, een plaatsver

vanger zou dienen gekozen die een 
universitaire graad heeft en die in 
feite zijn adviseur is 

Het is niet uitgesloten dat de af-
kerigen van het parlementaire stel
sel, de blanco-stemmers onder de 
kiezers, hun mening zullen herzien. 

Aldus behoudt men het principe 
der verkiesbaarheid van ieder burger 
en men verhelpt de nadelen. 

Natuurlijk zal men de wet op het 
bedienden- en arbeidscontract moe
ten wijzigen in deze zin dat iemand 
die als plaatsvervanger wordt opge
roepen, mag afwezig zijn; het ver
lies aan loon zou lastens de staat ko
men, samen met een zitpenning. 

Het institutionaliseren van het 
statuut der plaatsvervangers heeft 
het grote bijkomend voordeel een 
levendige belangstelling te doen ont
staan bij out-siders die soms om re
denen van sociologische aard van het 
politieke leven afzijdig blijven en 
nochtans waardevolle elementen 
zijn; het zou een herwaardering van 
het parlementaire ambt in de hand 
werken. 

Voor de regeling van dit m.i. zeer 
belangrijke vraagstuk heeft men ab
soluut geen grondwetsherziening no
dig : een gewone wet volstaat. 

dr. Willy Lauwers. 



DE \/OLK<;UNIIi 

epeRNore 

aan de burgemeester 

W E M M E L 

Burgervader, 

Gelijk de zaken nu staan, zullen Vlaanderens vaerzermnkers 
moeten uitkijken naar een ander plekje onder de zon om er jaar
lijks de vruchten van hun huisvlijt voor te dragen, te bespreken 
en overvloedig te besproeien met de beste produkten van de 
hopeest of de wijngaard. Want in uw opperste P.V.V.-wijsheid 
hebt gij beschikt, dat ter gelegenheid van de Vlaamse Poëzie-
dagen alle mogelijke dingen toegelaten zijn - tot en met een 
receptie op het gemeentehuis - behalve het hijsen van de zwarie 
blom op het gekiwe veld 

De leeuwevlag, burgervader, is in uw gemeente taboe. Hij 
is staatsgevaarlijk en alhoewel hij een hele lap minder rood 
bevat dan het dundoek van ons dierbaar vaderland, werkt hij 
op u en de door u in bescherming genomen francofone inv\.]ke-
lingen van Wemmei als de spreekwoordelijke lap op de ditto 
Stier. 

Om de pil te* vergulden, burgervader, en om uzelf te koes
teren in het zonnetje van de objekti\iteit, hebt gij gezegd dat de 
leeuwenvlag én de waalse haan in uw gemeente geen kans 
maken, zijnde allebei e\en staatsgevaarli|k en van nature om de 
gemoedsrust van francofocm Wemmei te storen. 

Hel hoeft niet eens te donderen, burgervader, opdat het voof'-'̂  
hangsei van uw schi)nheilige objektiviteit zou scheuren. Want 
•waar gij beweert een tweesni|dend zwaard te hanteren, kapt 
gij toch maar in één enkele richting en dat is die van de Vlaam
se leeuw. Het probleem van de haan zich niet stellende in uw 
gemeente, hebt gij het er met de haren (of beter : de pluimen) 
bijgesleurd om uw oekaze een schim van een schijn van een 
scnaduw van rechtvaardige onpartijdigheid te geven. 

Natuurlijk, vroede P.V.V.-maire, hebt ge de zaken er slechts 
erger om gemaakt. Want kijk, nu is Wemmei toevaüig • wat ook 
de beslissingen wezen van de heren Gilson, Lefèvre en Verroken 
- een \'laamse gemeente en het verzoek om er een Vlaamse vlag 
te hijsen moet dan ook, zelfs voor een tegenstander ervan zoals 
gij, in de lijn der normale dingen liggen. Een verzoek om er de 
Waalse haan officieel te hijsen zou - zelfs voor een man als gij -
moeten beschouwd worden als onlogisch en ongegrond, omdat 
hoe dan ook een Waalse haan te Wemmei evenveel te zoeken 
heeft als een pinguin in mijn ijskast.-

V A N C.V.P.-T.V. 

T E R U G K A T O L I E K E T.V. 

Vele KatoLeke Vlaams^e-
zinden hebben zich voor de 
verkiezingen geërgerd aan de 
schaamteloze manier waaroa 
van de « Kato'ieke Gedachte 
en Aktie» ver.ciezingspro-
gramma'? werden gemaakt 
van de C.V.P. Na de verkie-
zinjen blijkt hei terug « Ka-
t o ' e k » te WO.den. 

Het pro^r.imma van dins
dagavond bracht ons een uit-
ZDnaing van de Katoueke 
Vereniging voor gebrekkige i 
en verminkten In.de aa '^koi-
diging werd gezegd dat de 
K V.G.V een "grote familie» 
'Wil ziin 

Nemen we aan, en na het 
zien van dit programma zijn 
we overtuigd van het heilza
me werk van deze vereniging, 
die niet ver-'ie'it ge'-ompro-
miteerd Ie worien door de 
nadelige nawerking van de 
CV P.-intriges rond dit pro
gramma voor 23 mei. Wan
neer durft men klare wijn 
schenken m deze dubbelzin
nigheid ? Of wanneer geeft 
de T.V. de kiezers van de 
Volksunie een «Vlaams-na-
tionale Gedachte en Aktie » ? 
Wij zijn nu veel sterker dan 
de P.V.V. in Vlaanderen vóór 
23 mei. 

W E L K L A R E W i J N 

O P T.V. 

Wie wel klare wijn schonk 
was onze senator Prof. Elaut 
in het programma van Joost 
Florquin « Ten huize van... » 
Velen die getroffen waren dooi 
de karaktervolle verschijning 
van deze Vlaamse kamper en 
geleerde, wensten ons geluk 
dat de rangen van de Volks
unie mensen van dergelijk 
formaat tellen. 

In haar nabeschouwing 
over het programma zei de 
Gazet van Antwerpen dan 
ook terecht : 

« Indien één eigenschap Dr. 
Elaut kenmerkt, dan is het, 
naar zijn eigen woorden, de 
rechtlijnigheid. Dit kenmerk 
is wel het middelpunt van 

ziin daden seweest en ver
klaart heel veel van zijn 
lotgevallen, maar ook de ach
ting en bewondering van ve
len en talrijke kijkers hebben 
zich hierbij ongetwijfeld aan
gesloten — ontspruiten aan 
dezelfde bron. 

E N . . . T .V. -STSÏ IPTrASE 

G a z e t van Antwerpen 
nosmde het T.V.-kruisverh"or 
waaraan de toekomstige 
« eerste Hollande" » C'aus von 
A m s b e r g onderworpen 
werd een staatje van morele 
siriptease. 

De brutaliteit van f'e vra
gen waren van aard om de 
man in zijn meest intieme 
gevoelens te kwetsen zo zegt 
het b'ad 

Hei lot brengt soms eigen
aardige samenspel van de 
omstandi gheden. 

Op het ogenblik dat Claus 
deskundig-brutaal geestelijk 
werd uitgekleed, organiseer
de de zeer deftige vereniging 
der Hollandse juristen een 
colloquium «over... de on
schendbaarheid van het pri
vaat leven ». De edelgestren-
gen waren van mening dat 
elke schending van de intimi
teit moest beteugeld worden 
op een voorbeeldige wijze. 

« DE O M K O P E R I J » 

In nog nauwelijks bedekte 
termen hadden de kranten 
van de drie unitaire partijen 
het over « omkoperij » m de 
zaak Diependaele. Een omge
kochte liberaal had voor Die
pendaele gestemd enz, enz. 
Voor het eerst in de Belgische 
geschiedenis verbrak de se
naat de verkiezing van een 
provinciaal senator. 

De socialisten, die zoveel 
gebuisden terug op te vissen 
hadden, schreeuwden het 
felst. Ze hadden trouwens ge
luk dat een van hun kerels 
minister van justitie is. De 
man zijn «waarheidsge
trouwheid » kennen we van 
toen hij minister was tijdens 
de regering Van Acker-Col-
lard en hij deed omroepen 

langs de radio dat er geen 
bef-Qger te Brussel was ge
weest in 1955. De nieuwe 
stem.ming in de Oo.stvlaamse 
provincieraad heeft getoond 
wat het verhaa'tie waard is. 
De cijfers liegen niet. 

VFR^«'PO!S5GHN CIJr-ic-RS 

H e t bloedbroederschap 
C.V.P.-B.S.P. werkt nog steeds 
ïlJnk door. Om zeker te zijn 
hadden déze maal C.V.P. en 
B S.P. kartel gevormd, om via 
de overschotten die zo werden 
samengevoegd, de verkiezing 
van de socialist Van Op-
brceck te verzekeren. (V/at 
denkt Monseigneur van Gent 
over deze stem van C.V.P.-ers 
om een « goddeloze » te doen 
verkiezen inplaats van Die
pendaele ?). In 1958 zei ook 
Monseigneur van Gent dat 't 
doodzonde was om. door een 
«verloren stem» voor de 
Volksunie, misschien een ze
tel van de CV P, naar de 
B.S.P. te doen gaan. 

De meeste kranten gewaag
den deze maal niet over de 
stemmenverdeling. De 15 
raadsleden van de P.V.V. 
stemden voor de liberaal De 
Baar In het CV.P.-B.S.P.-
blok was de situatie de vol
gende : 2 afwezigen, 1 blan
co, 1 ongeldig en 59 stemmen 
voor de C.V.P.-B,S.P.-kartel-
lijst. De Volksunieman Die
pendaele haalde elf stemmen. 
Maar daar,V.U.-man Seghers 
afwezig was, moet de elfde 
een CVP.-er of B.S,P.-er ge
weest zijn. Vermoedelijk ie
mand die van het kartel 
walgde. Samen maakt dit 90, 
namelijk het aantal van de 
Provincieraad Oost-Vlaande-
ren. Gaat de CV.P, of B.S.P. 
weer klacht indienen en over 
«omkoperij » zwammen, of 
zijn ze nu tevreden met de 
uitslag ? Het ergst in deze 
zaak was « De Standaard ». 
Die telde als volgt : 15 P.V.V., 
11 V.U. en 65 Kartel. Wij 
telden op : maakt 91 raads
leden of één te veel. Kunnen 
die Standaardredakteurs goed 
rekenen 1 

Zover staan we- dus dat een burgemeester een Vlaamse 
gemeente het uithangen van de beest verbiedt, zice verschuilend 
achter het broze voorwendsel dat hij de haan ook zou verbieden 
indien enzoverder. Dat doet mij denken aan die zeer oude mop -
zelfs toen ze nieuw was, klonk ze al flauw : « eet uw zuster 
graag kaas ? » - « ik heb geen zuster j. - « maar moest ge een 
zuster hebben, zou ze dan graag kaas eten ? ». 

Natuurlijk, buigervader, voelt gij u een hele piet - zo'n soort 
volksslurmführer van het on\ervalst patriottisme - omdat gij 
belet hebt dat de zuivere luchten van Wemmei zouden besmet 
•worden met de zwart-gele vlek. Gij hebt inderdaad de macht om 
u belachelijk te maken en de wet geeft u armslag genoeg om een 
idioot figuur te slaan. 

Ik zou echter toch willen, dat uw amour sacré de la patrie 
riet helemaal verloren gaat en dat uw gebaar niet zou verzinken 
in louter belachelijkheid. Ik zou namelijk willen dat in Weminel 
en overal elders in Vlaanderen op 11 juli de beest zo vreselijk 
•wordt uitgehangen, dat gij er mis.selijk van wordt. 

En kom me nadien niet vertellen, dat er minder leeuwevlag-
gen hangen op 11 juli dan tricolores bij het feest van de pom
piers ; dat weten we al lang. En we zetten er ons overheen met 
de troostende en troostrijke gedachte dat het aantal leeuwen op 
11 juli een veelvoud is van de driekleurige dinges op 21 juli, die 
louter prijkt aan de gevel van de plaatselijke gendarmerie, het 
gemeentehuis, het station en juffrouw Eufrasie die binnenkort 
onherroepelijk dood is. 

dio Genes. 
De vakantie is daar: vergeet het niet, ook Vlaanderen heeft zlh^ <^chone plekjesJ 

Op de foto de oude watermolen te Rupelmonde. ' 
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'Spaak : « Veel goeds in De Gaulle's Europese visie ». 

DE VERDERE 

AFDREIGING 

Het spelletje dat de Fran
se afvaardiging drie dagen 
speelde op de bijeenkomst 
van de Euromarkt wordt stil
aan traditioneel. Reeds m '63 
boekte de Franse chantage 
« geef toe, of ik loop weg » 
sukses, toen de Fransen er
door verhinderden dat Enge
land werd opgenomen in de 
Europese Ekonomische Ge
meenschap. 

Nu wordt dit spelletje in
tern behoefend tegen de vijf 
partners van de E.E.G. Zij 
schijnen echter van langsom 
minder geneigd zich nog op 
zulke platvloerse wijze te la
ten chanteren door de ego
centrische Fransen 

Frankrijk speelt grof. Doch 
het is weinig waarschijnlijk 
dat het die aanslag op de 
Westeuropese ekonomische 

eenmaking zal durven door
zetten tot in de brutale kon-
sekwenties van het afbreken 
van de integratie. 

Er zijn grenzen waar het 
spelen met buskruit de geza-
meliike ondergang betekent. 
En De Gaulle zal wel besef
fen dat er nog verschil be
staat tussen « grandeur s> en 
« éclater en grandeur ». 

HET EUROPA 

DER VOLKEREN 

Deze nieuwe brutale zet 
van het Franse staatsegoïs-
me toont aan hoe noodlottig 
de opvattingen van De Gaul
le zijn voor de Europese in
tegratie. Hoe ver men is af
gedwaald van de Europese 
geest waarvan rond de jaren 
50 een Schuhman en een 
Adenauer de promotors wa
ren. 

« L'Europe des Patries» van 
De GauUe dreigt ons terug te 
voeren to t de diktatuur van 
de sterkste, wat niets meer te 
maken heeft met die hoger-
genoemde Europese geest 
van solidariteit. 

Opportunist Spaak diende 
nog niet zo lang geleden, 
aan «la France, deuxième 
patrie des Belges francopho
nes » te zeggen dat er veel 
goeds zat in de Europese vi
sie van De Gaulle. 

Meer en meer wordt nu be
wezen dat Europa alleen zal 
kunnen gebouwd worden op 
bazis van het staatsfiloso-
fisch beginsel van het fede
ralisme dat door de Zwitser
se filosoof Denis de Rouge-
mont werd voorgehouden en 
waarvan onze volksvertegen
woordiger Maurits Coppieters 
in ons land een van de grote 
promotors is. 

LIMBURG EN LUIK 

De Limburgse provincie
raad kwam verleden dinsdag 
speciaal bijeen om de voor
dracht van kandidaten te 
doen voor de openstaande 
plaats van een raadsheer bij 
het Hof van Beroep te Luik. 
Zoals men weet is Limburg 
ook op rechterlijk gebied nog 
achtergesteld en dient het 
zich te wenden tot Luik wat 
betreft het beroepshof. Thans 
was er een plaats vrijgeko
men ingevolge het overlijden 
van raadsheer Vermeire. 

De Limburgse Provincie
raad heeft echter een motie 
eenparig goedgekeurd waar
in de voordracht wordt ge
weigerd en waarin — in een 
toelichting — een beroep 
wordt gedaan op regering en 
parlement om onverwijld 2 
bijkomende raadsheren bij 
het Hof te Luik door Limburg 
te laten aanduiden en de Ne
derlandstalige Kamers van 
het Hof in Limburg te laten 
zetelen, wat niet meer dan 
normaal zou zijn. 

De V.U.-verkozenen in de 
Limburgse raad verklaarden 
— bij monde van Drs De 
Graeve — dat Limburg met 
een bevolking die groter is 
dan die van de provincies 
Luksemburg en Namen sa
men, recht heeft op minstens 
evenveel raadsheren als die 

beide Waalse provincies sa
men, met name elf, waar er 
thans slechts vier z i jn! 

Het feit dat de raad een
parig een stellingname in 
oppositionele zin en zoals 
hierboven uiteen gezet, heeft 
gedaan, bewijst dat er ook 
hier iets aan het loskomen is. 

ACHTERGROND 

Het uiteenspringen van het 
« Vlaams Front » — waar
over wij op een andere blad
zijde schrijven heeft enkele 
achtergronden, die de moei
te waard zijn belicht te wor
den. 

De antithese De Coninck-
Roosens die het Vlaams 
Front deed in elkaar vallen 
ligt in het feit dat Daniel De 
Coninck eerder demokratisch 
georiënteerd is, terwijl dhr 
Roosens een neo-marxist is 
die niet onder de invloed van 
dhr Mandel uitgeraakt. Zoals 
men weet was de heer Man
del kandidaat op de Brussel
se lijsten van de UDGS die 
in de hoofdstad karteleerde 
met de kommunistische par
tij richting Moskou. 

Ook dhr Bourgeois blijft de 
Kristen-demokratische strek
king toegedaan. De toekomst 
zal uitwijzen wie bij de zgn. 
Vlaamse Demokraten zijn 
strekking kan opdringen In 
elk geval staat het vast dat 
bij voormelde heren het re-
fleks « Vlaanderen eerst > 
niet speelt en dat zij een so
ciale partij willen die ook 
Vlaamsgezind is en niet in 
Ie eerste plaats een Vlaam
se partij die in de eerste 
plaats de bevrijding van ons 
volk uit de klauwen van de 
unitaristen op het oog heeft. 

Daar ligt de scheidings
lijn. 

APOTEKERS DREIGEN 

Bij de apotekers heerst er 
onrust. In een persnota die 
zopas werd overhandigd, zet
ten zij uitvoerig hun grieven 
uiteen. Hoofdzakelijk gaat 
het hem om de achterstallige 
bedragen die nog dienen be
taald te worden door de staat 
en verzekeringsinstellingen. 
De nota van de Sindikale ka
mers der Nederlandstalige 

apotekers eindigt met een u l 
t imatum : «Indien niet on« 
middellijk het volledig ach-» 
terstallig bedrag aan de apo
tekers wordt overgemaakt zal 
binnenkort elk krediet a a a 
de verzekerden geweigerd 
worden ». Zij leggen er de 
nadruk op dat zij zich niet 
zullen laten afschepen met 'n 
aalmoes, zoals op de voora
vond van de verkiezingen ge
beurde en zij doen een be
roep op de bevolking «in de
ze zaak de zijde te kiezen van 
de apotekers die sinds jaren 
op de meeste loyale en be-
langloze wijze met de verze
kerden samenwerken » aldus 
de nota. 

Een te meer zien wij" dat 
dus de kleine man moet ui t-
Ooeten wat door de schuld 
van de regering tot een ech
te kanker geworden is : het 
nalaten van de uitbetaling 
aan de apotekers die als het 
ware bankier moeten spelen 
voor de staat. 

HANG 
HEM 
UIT! 

Sier minstens eenmaal in 
het jaar uw huisgevel met de 
Vlaamse kleuren. 

Het zou een onderdeel 
kunnen zijn van de Vlaamse 
geboden, m o e s t e n die be
staan. Maar in werkelijkheid 
Is het ook een Vlaams gebod 
en onderdeel van onze strijd: 
te laten zien dat wij bewust 
zijn, dat onze macht groeit. 

NIEUWE IJZERTOREN 

(&dl) Het heeft lang geduurd. Ontelbare 
malen hebben wij de mensen weten 
preutelen « maar geraakt die toren dan 
nooit af ! » terwijl ze weereens in hun 
zak schoten, sommigen om een steentje 
te betalen, anderen om een kruiwagen en 
nog anderen om een hele vrachtwagen 
bij te brengen. Het heeft lang geduurd, 
maar nu, na dertien jaar, kan de toren 
eindelijk ingewijd worden : Duizenden 
zullen op de komende IJzerbedevaart 
fier en trots in de vlakte staan opkijken 
naar de toren, hiin toren, omdat ze 
allemaal in de bouw hebben bijgedragen. 

Het is geen sinekuur geweest om deze 
84-meter hoge kolos die de ganse omge
ving beheerst, daar tot stand te brengen. 
Slechts druppelsgewijze kwamen de kre
dieten binnen, verscheidene malen moes
ten de werken worden stilgelegd wegens 
tekort aan gelden, slecht weer en barre 
wintermaanden. Nu nog blijft er veel te 
doen omtrent de afwerking en verfraai-
ingswerken, maar hij btaat er en hij staat 
er goed 1 

En het is thans -nu we de datum van 
de inhuldiging naderen - zeker niet onge
past een en ander te zeggen over de kon-
struktie van dit Vlaams monument. 

De struktuur en de hoogkonstruktie 
zijn opgevat in gewapend beton. Alle 
zichtbare delen van de toren, gelegen 
boven de kript, zijn aan de buitenzijde 
in handvorm baksteen met een wisselen
de tint, het echte materiaal van al onze 
geschiedkundige Vlaamse torens. De bui
tenwanden van de kript zijn in ruwe 
moellonsteen uit de Ourthe-vallei uitge
voerd en de binnenwanden werden ge
metst in de gele baksteen van de kust. 
Dubbele trappen leiden naar de vierde 
verdieping op een hoogte van 13 meter. 
Van dan af slechts een enkele trap tot in 
de klokkenkamer, welke gelegen is op 'n 
hoogte van 61 meter. Van daaruit bereikt 
men de panoramazaal en de verschillen
de terrassen in de kruiskop via een cen
traal gelegen trap tot op een hoogte van 
83 rheter. 

Van hieruit heeft men een enig zicht 

op de ganse IJzervlakte. Men ontwaart de 
torens van Brugge, Oostende, bij helder 
weer de Noordzee, de heuvelruggen vaa 
Zuid-Vlaanderen (met de Kasselberg) de 
heirode pannendaken der huizen van 
Diksmuide en de groene IJzervlakte met 
het witte lint van de rivier. De Panora
mazaal zelf heeft 144 ramen. Men krijgt 
er de gelegenheid een verfrissing te 
nemen terwijl men van het uitzicht op de 
omgeving geniet. Zij ligt op een hoogte 
van 71 meter en is bereikbaar met een 
lift die vertrekt vanuit de kript. 

De toren zelf is een meesterstukje van 
bouwkunst. Hij weegt ongeveer 8,5 mil
joen kilo, getorst door 231 palen met een 
lengte van twintig meter in de grond 
geheid. De centrale funderingsplaat in 
gewapend beton, heeft een dikte van 1,5 
m. Alleen reeds voor de funderingen 
werd niet minder dan 850 m3 beton ge
stort en 80 ton ijzer verwerkt. Daarnaast 
kwamen voor de bouw van de toren 
325.000 gewone bakstenen en 350.000 
gevelstenen. In het totaal werden er aan 
de toren drieduizend kubieke meter beton 
verwerkt, 2.400.000 liter Rijngrint, 1150 
ton cement en 1.500 m3 Rijnzand. De 
grootste moeilijkheid bij de bouw was 
zeker de konstruktie van de oversteek 
der kruisramen, maar architekt Van 
Averbeke en zijn ploeg hebben het er 
goed van afgebracht. 

Nu de nieuwe toren klaar is staat men 
echter nog een heel eind van de volledige 
financiering af. Op dit ogenblik « kost » 

de nieuwe toren 28 miljoen frank, ver
deeld over de periode van dertien bouw
jaren. Daarvan werden meer dan tien 
miljoen bijeengezameld door partikulie-
ren, mensen in Vlaanderen die jaar na 
jaar hun steentje (dikwijls in de letter
lijke zin van het woord) bijbrachten. 
Daarvan werd ook twaalf miljoen be
taald, voortkomende van schadevergoe
ding, gestort door de Staat. Dat is geen 
geschenk, want door deskundigen werd 
de schade die materieel geleden werd 
door het opblazen van de eerste toren, 
geraamd op een totaal van vijftien mil
joen frank. Deze schade zou uitbetaald 
worden in jaarlijkse schijven van 1 mil
joen, hetgeen ook gebeurd is. Het bede-
vaartkomitee kan dus nog rekenen op 
drie miljoen. Om de ruwbouw af te 
betalen moet het komitee echter nog zo 
vlug mogelijk vier miljoen frank vinden, 
mede voortkomende uit schulden ont
staan door leningen. Wat er dan verder 
nog dient bijeengebracht voor de afwer
king van de toren en de verfraaiing er
van zal ongetwijfeld ook nog wel in de 
cijfers-met-veel-nuUen liggen. Later (in 
een reportage die wij rond de komende 
IJzerbedevaart brengen) meer daarover 
echter. Intussen kan iedereen reeds eens 
tegen Mjn brandkast, of Iaat het maar 
eenvoudig een spaarkous zijn, kloppen 
om te zien of er niets uitvalt voor de 
kruiskopaktie. Stortingen in dit verband 
kunnen gebeuren op postrekening 903.58, 
van Kruiskopaktie Diksmuide. 



DE VOLKSUNIE 

HIJ IS AF 

Na 13 lange bouwjaren is de IJzertoren thans klaargekomen. 
U gaat hem natuurlijk zien, V zijt er natuurlijk bij wanneer hij 
ingehuldigd wordt! Dat gebeurt ter gelegenheid van de 38e 
IJzerbedevaart op 22 augustus e.k. Tref nu reeds uw schikkingen 
om deze Vlaamse hoogdag niet te missen. 

ZE KOMEN 

In een bladje dat door de 
N.A.K. onder meer te Sint A-
mandsberg werd verspreid, 
lazen wij dat het kaderper
soneel van de Sidmar-fabrie-
ken om de oprichting van 
franstahge onderwijsinrich
tingen verzocht heeft. 

Voelt ge ze komen ? Kader
personeel voor een goed deel 
eentalig Frans, gevestigd in 
een ot andere Vlaamse ge
meente waar zij volgens de 
beproefde metode haar wil 
begint op te leggen via het 
onderwijs. Later volgen de 
winkels, dan worden facilitei
ten geëist enz... Zo gebeurt 
het toch ook in de Vlaamse 
gemeenten rond Brussel. Deze 
keer zal het geen verf pakken 
jongens! 

ZIEDEND 

Intussen zieden de Nakkers 
blijkbaar als gloeiende olie 
om de Volksunie-overwin
ning, want het druksel waarin 
zij hun drekproza neerpen-
nen bevat haast uitsluitend 
«aanvallen » tegen onze par
t i j . Het gaat in de gekende 
hoogstaande stijl. Hier een 
kort voorbeeldje : « Intussen 
zijn de S.A.-knokploegen al 
duchtig aan het oefenen met 
de gummibuizen en de gor
dels en liggen de Belgische 
driekleuren reeds klaar om 
door het slijk te worden ge
sleurd, gescheurd en ver
brand ! Dit alles op zeer de-
mokratische wijze». Inder
daad, overal in de Vlaam
se kontreien zijn naaisters 
bezig driekleurige lappen aan 
mekaar te zetten, om onze 
woeste benden toe te laten 
deze door het slijk te kunnen 
halen, te verscheuren en te 
verbranden. Dit laatste zal 
gebeuren op echt Germaan
se wijze volgens het ritueel 

der St Jansvuren, zoals be
schreven door onze reporter 
elders in dit blad. 

VLAAMSGEZIND... 

Onder de titel « Nog niet 
klaar» schiet «De Demo-
kraa t» , het socialistisch 
weekblad van Vilvoorde een 
paar scherpe pijlen naar 
«Brusselse franskiljons en 
Walen » en zegt dat de B.S.P. 
aan het einde van haar toe
gevingen ten nadele van de 
Vlamingen is gekomen. Of 
deze late opwelling van 
vlaamsgezindheid het bewijs 
is van echt gezonde Vlaamse 
refleksen is nog niet zeker, 
maar zeker is dat de B.S.P. 
wel moet vastgesteld hebben 
dat zij in Vlaams Brabant 
ernstig aangevreten wordt 
door de Volksunie. Van 1,92 
t.h. in 1954 is onze partij in 
het kanton Vilvoorde ge
raakt tot 8,2 t.h., wat een 
ruime verviervoudiging bete
kent. 

INEENGESTORT FRONT 

Wij schrijven het zonder 
leedvermaak en we zouden er 
ook trouwens over gezwegen 
hebben, moest het in die hoek 
windstil gebleven zijn. De 
kranten hebben deze week 
echter nog enkele lijnen over 
gehad voor wat nu, met wat 
terugblik, eerder tragi-ko-
misch « Vlaams Front » beti
teld blijft. Het blijkt dat de 
formule —̂ waarin een deel 
mensen uit de Brabantse 
Volksunie hun lot, en wat er
ger is het Vlaamse lot in Bra
bant, voor een deel koppelden 
aan de zgn. Vlaamse Demo-
kraten — uit elkaar is gespat. 

Laatstgenoemden willen 
zich verder in een uitzicht
loos avontuur storten. Uit
zichtloos voor de kopstukken, 
wat ons minder kan bedroe

ven, maar ook voor de enkele 
goedwillende volgelingen die 
door persoonlijke banden nog 
aan hen gebonden blijven. 

Waar vóór de verkiezing 
bepaalde zaken nog te situe
ren waren, wordt het nu de 
waanzinnige poging van de 
rancune, iets dat doet denken 
aan (wat we kunnen noe
men) Goebbelsrefleksen na 
Stalingrad, wat dan historisch 
eindigt in de puinen van 
Berlijn. 

« NIEUWE » 

D U B B E L Z I N N I G H E I D 

Waar «De Nieuwe» zich 
aankondigde als « de nieuwe 
objectieve en eerlijke » krant, 
spelen bepaalde anti-Volks
unie kompleksen van haar 
politieke redakteur Mark 
Grammens zware parten aan 
dit blad. Vooral in deze zaak. 
Waar anderen duidelijk aan
toonden dat het «Nieuwe 
Front » het moet stellen zon
der de hulp van oud-volks-
vertegenwoordiger De Co-
ninck, draaide de Nieuwe het 
zo, dat de argeloze lezer heel 
gemakkelijk de indruk kon 
hebben dat de zaak voortging 
zoals vóór 23 mei. Niet te ver
wonderen, als men weet dat 
de beslissing van de zgn. De-
mokraten genomen werd door 
slechts enkele mensen, waar
van Mark Grammens de hef
tigst besliste was om de zelf
moordpoging voort te zetten. 

Morgen zal vermoedelijk ver
der met tremolos geredeneerd 
worden over de « politieke 
onafhankelijkheid » van De 
Nieuwe. 

NUCHTERE TERUGBLIK 

Volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz, die de mede-onder
handelaar was in de onder
handelingen van februari, 
doet na de verkiezingen een 
terugblik op de gebeurtenis
sen die zich rond de « Brus
selse kwestie » afspeelden. In 
het maandblad « de Schelde > 
schreef hij zakelijk-nuchter : 

«Duidelijk tekent zich de 
mogelijkheid af, mits een--
dracht en degelijke werking, 
in de komende jaren steeds 
verder door te dringen in de 
politieke machtsvorming in 
het Vlaamse land. Wanneer 
wij willen, wordt de Volksunie 
in Vlaanderen op korte tijd 
de partij van de nieuwe 
Vlaamse generatie. 
« Eendracht is daartoe gebo
den. Steeds zullen in de 
Vlaamse Beweging en in de 
Volksunie, tendenzen be
staan, verschillen van visie 
of doel en middelen. Als een 
erfzonde weegt echter op de 
Vlaamse strijd de eigenge
reidheid van ambitieuze en
kelingen, de zelfoverschatting 
en het gebrek aan discipline 
van lokale profeten. Het 
avontuur te Brussel, waar de 
Volksunie-basis zich in edel

moedig vertrouwen achter de 
partij heeft geschaard, weze 
een les. Wie politieke macht 
wil mede-opbouwen, in dienst 
van de Vlaamse mens, besef-
fe eens en voorgoed dat hij 
afstand moet kunnen doen 
van zijn strikt-individuele 
opvatting over de te volgen 
taktiek. Wie dat niet kan on
dermijnt de Vlaamse stoot
kracht. De prijs voor het 
ideologische individualisme 
van de zgn. Vlaamse demo-
kraten is een minderwinst 
van drie tot vier zetels voor 
de énige radikale Vlaamse 
parti j . Geen enkele hoogdra
vende of spitsvondige redene
ring kan dit goed praten. De 
leiding van de Volksunie, op 
demokratische wijze aange
steld, bepaalt steeds, na gron
dig overleg, programma, me
thode en taktiek. Deze beslis
singen moeten gevolgd en ui t 
gevoerd worden, edelmoedig, 
eendrachtig, zelfs al moet 
men daarvoor soms afstand 
doen van de bepaalde per
soonlijke voorkeuren. De 
Vlaamse strijd nadert een 
zeer belangrijke en moeilijke 
fase, waarin wij alle krach
ten zullen moeten mobilise
ren om de Brusselse frans-
doUe machtsgreep te beletten. 
In dat perspektief wordt ook 
het gescherm met de «zui
verheid » van bijbels geïnspi
reerde would-be profeten on
verantwoord ondermij nings-
werk ». 

GEDENK, BAUDOUIN! 
Voor de vijftigste keer herdenken we 

de Guldensporenslag sinds op 4 augustus 
1914 een plechtige koninklijke stem de 
Vlamingen daartoe opriep. Enkele dagen 
geleden hebben twee door de koning 
benoemde burgemeesters, te Wemmei en 
te Kalle, zich verzet tegen een enigszins 
plechtig gebruik van de Vlaamse Vlag, 
die verwijst naar die te gedenken Gul
densporenslag. En zo pas werd het taai
verslag gepubliceerd over het leger waar
van Baudouin, de kleinzoon van Albert I 
die ons opriep te gedenken, de opperbe
velhebber is. Koninklijke burgemeesters 
mogen de Vlaamse leeuwenvlag onwaar
dig achten voor hun Belgisch gemeente
huis ; de koninklijke opperbevelhebber 
vindt het best dat de Vlamingen in zijn 
leger nog altijd de knechtenrol vervul
len. 

Niet overdrijven ! Wie denkt er nu 
aan in dit land een koninklijke oproep 
ernstig op te nemen ? 

Niet dramatiseren ! Hebben de oude 
heren het niet altijd vanzelfsprekend ge
vonden dat er knechten waren, en dat 
die enkel in hun livrei behoorlijk 
gekleed waren ? 

Vele Vlaamse mensen en zelfs Vlaams
gezinden hebben door hun opvoeding 

• een vage gevoelsbinding met de Bel
gische monarchie. Het zijn doorgoede, 
lieve mensen, als het van hen afhing zou 
alles heel goed gaan, het onrecht dat de 
Vlaamse mensen wordt aangedaan kun
nen ze gewoonweg niet verhinderen, 
enz., enz... En het is natuurlijk wel juist 
dat men beter Baudouin als koning kan 
hebben, ook al is Struye zijn graagbe-
luisterde raadsman, dan de man van de 
107 terechtstellingen als president. Ook 
een Spaak of eert Van Acker zou niet 
beter zijn. 

In tegenstelling met een president 
geniet een koning van de kontinuiteit 
van de monarchie, van alle gevoelens 
door het familiaal optreden verwekt. 
Maar dan moet hij ook de ge^olgen 
dragen van deze voordelen : in tegen
stelling met een president die een ver

kozen figuur is, onafhankelijk van zijn 
voorgangers en niet verantwoordelijk 
voor zijn opvolgers, draagt een koning 
alle verantwoordelijkheden, alle belof
ten met zich mee die ooit door de dynas
tie werden opgenomen en gedaan. Want 
zonder de djnastie is Baudouin gewoon
weg niets ! 

Daarom gelov«n wij die niét in het 
hart kunnen kijken, wel graag aan alle 
mogelijke goede wil, maar wij willen 
goede daden zien. Wij vinden vijftig jaar 
een ruime, een lange tijd. Na die vijftig 
jaar willen we duidelijk weten : was de 
oproep om de Slag van de Gulden Sporen 
te gedenken een demagogisch stukje, en 
dan moet de demagoog verdwijnen 
samen' met de leegheid van de demago
gie ! Was die oproep een stukje komedie, 
en dan kunnen we enkel, de hulde bren
gen die we aan alle komedianten bereid 
zijn te geven 1 

Maar waarom nog de vraag stellen ? 
Antwoorden de daden niet veel duide
lijker dan alle plechtige verklaringen ? 
Harmei, die als minister van onderwijs 
ip de homogene CVP-regering tussen 
1950 en 1954 (inderdaad mijnheer Kie-
booms, inderdaad K(lein)K(oddig)K(nul-
letje) van Het Volk !) systematisch wei
gerde de taalwetten toe te passen werd 
uitgekozen door Baudouin als regerings
formateur ! Van de Vlamingen wordt uu 
stilzwijgend nog eens vijftig jaar geduld 
en knechtendienst verwacht - dat is 
alles ! 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat in 
het Vlaamse land énkel « vive Ie roi s> 
wordt geroepen. Een Vlaming zwijgt, en 
gedenkt ! 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn 
dat dit land zou weergalmen, telkens 
weer, van de dood gezwegen koninklijke 
oproep ! Zo luid en zo dikwijls moeten 
we dit « gedenk » niet enkel Baudouin, 
maar alle Vlamingenvreters in het ge
zicht slingeren, dat zij zich dood-
schameii. 

Nemrod. 
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V E N S T E R - OP HET BU 

Niet alleen in België en bij de verkiezingen van 23 mei jl. is de krizis van het 
socialisme gebleken. In Duitsland, waar sinds de dood van Kurt Schumacher de 
S.P.D. vergeefs naar grote figuren en naar een alternatief voor de nationale en 
internationale politiek heeft gezocht, blijft de sociaal-demokratie ter plaatse trap
pelen — aangewezen op de fouten van de politieke tegenstanders en op het van 
iedere ideologie gespeende management van een duistere figuur zoals de Ber-
lijnse burgemeester Brandt. In de Skandinaafse landen — van oudsher burchten 
van een socialisme type Labour — heeft de socialistische maatschappij naar Wes-
ters model haar definitieve gestalte gekregen — maar sociologen en psichiaters, 
om van de moralisten nog te zwijgen, hebben er redenen te over voor bezorgd
heid. In Engeland blijft er premier Wilson weinig anders over dan, achter het 
doorzichtig scherm van enkele « socialistische » nationalisaties en verwezenlij
kingen, een politiek te voeren die nauwelijks afwijkt van een torry-patroon. De 
krizis van het West-Europees socialisme is dezer dagen dramatisch en duidelijk 
gebleken in Frankrijk : de voorlopig enige socialistische kandidaat voor de pre-
zidentsverkiezingen — Gaston Defferre — trok zich terug uit de verkiezingsstrijd. 

" MONSIEUR X 

GING HEEN 

99 

Defferre — of liever de kandida
tuur Defferre — werd ontworpen en 
op maat gemaakt volkomen naar de 
eisen van het modern West-Europees 
socialisme : een figuur die zodanig 
« acceptabel » moest zijn en waar
van de scherpe kanten zozeer moes
ten afgevijld, dat uiteindelijk niets 
meer overbleef dan het robotportret 
van een welwillende en salonfahige 
bourgeois wiens links-zijn uiteinde
lijk alleen nog bepaald wordt door 
het feit dat hij naar de volheid van 
een verzadigde bourgeoisie wist te 
klimmen langs de ladder van de so
cialistische partij-politiek. 

Gaston Defferre is inderdaad het 
robot-portret van de hedendaagse 
gearriveerde sociaal-demokraat : een 
«verdraagzaamheid» die eerder de 
naam van opportunisme verdient, 
maakt hem aanvaardbaar voor de 
verschillende levensbeschouwelijke 
stromingen. Hij heeft — en dat is 
kenschetsend voor heel het West-
Europees socialisme — uitstekende 
verbindingen met de haute finance; 
als welgedane geai-riveerde — hij 
heeft o.m. in zijn stad Marseille een 
luxejacht waarde 2.500.000 Bfr. liggen 
— is hij een interlocuteur valable » 
voor de realistische wereld van de 
zakenlui. 

De « verdraagzaamheid » is echter 
maar schijn; achter de bonhommie 
gaan machtswellust en willekeur 
nauwelijks schuil. In 1945-1946, toen 
hij minister van voorlichting was, 
deed hij «Le Canard Enchainé» aan
slaan (wie ziet de vergelijking niet 
met 'n zekere Van Acker, eveneens 
bonhomme, eveneens burgemeester, 
eve ^ns welgedaan en « verdraag-
zac- — maar die destijds als mi
nister het weekblad « Rommelpot » 
de nek brak?). 

Gaston Defferre is zodanig het pro
totype van de Westeuropese gearri
veerde socialist, dat hij opgespoord 
werd en uiteindelijk aangeduid als 
kandidaat voor het presidentschap 
volgens de metode van de robotfoto. 

Dat gebeurde in 1963, door het 
linkse weekblad «L'Express». »L'Ex-
pr€ss » is van journalistiek stand
punt uit gezien een hoogvlieger. De 
directeur van het blad. Jean-Jacques 

Servan-Schreiber, heeft zich met de 
pen een soliede reputatie veroverd, 
bij zoverre dat heel Frankrijk hem 
kent — uitzonderlijke prestatie voor 
een journalist! — bij zijn initialen 
J.J.S.S. 

Rond zijn blad werd verzameling 
geblazen door de linkse intelligent
sia, de ekonomisten, de hogere amb
tenaren wier zeer individualistisch 
engagement zich beperkte tot mede
werking aan of lektuur van het blad 
dat, bij gebrek aan socialistische ak-
tie, een soort modern surrogaat vorm
de voor de in Frankrijk zo belang
rijke instelling van de politieke klub : 
een Jakobijnse klub op pantoffels. 

Een goed deel van deze linksen op 
zoek naar een weekend-socialisme is 
« realistisch » en opportunistisch ge
noeg om gedurende de resterende vijf 
dagen van de week trouw en onder
danig het gaulistische regime te die
nen — vaak op zeer hoge posten. De 
Gaulle heeft zich nooit erg druk ge
maakt om deze kringen. Toen ooit 
eens iemand ten overstaan van de 
minister van binnenlandse zaken 
Frey zijn ongerustheid uitdrukte 
over het feit dat zoveel hogere amb
tenaren in het kielzog van L'Express 
meededen aan « de samenzwering 
tegen de staat », antwoordde Frey : 
« voor een keer dat mijn ambtena
ren overuren doen, laat hen maar 
betijen » 

In 1963 dan kreeg J.J.S.S. de wer
kelijk schitterende inval om weken 
aan een stuk zijn hoofdartikel te 
schrijven rond een « monsieur X ». 
Week na week werd uitvoerig uiteen
gezet dat de linkse tegenkandidaat 
voor de presidentsverkiezingen een 
meneer moest zijn met die en die 
eigenschappen, behorend tot die en 
die sociale laag en ideologische rich
ting, beantwoordend aan die en die 
vereisten : een robotfiguur van de 
ideale kandidaat voor het president
schap. In Frankrijk bracht men er 
een paar weken mee zoek, te raden 
wie « monsieur X » wel zou kunnen 
zijn en toen de spanning een behoor
lijke klimax had bereikt, werd door 
een opzettelijke indiskretie bekend 
gemaakt dat monsieur X niemand 
anders was dan Gaston Defferre, so-

T E N L A N D 

cialistisch burgemeester van Mar
seille. 

Meteen was de spanning er af en 
de verkiezingskampanje van Defferre 
is eigenlijk nooit goed meer op dreef 
gekomen na die beloftevolle inzet. 
Waar Defferre sprak, verzamelden 
zich hoogstens een 1.000 toehoorders; 
tekenend is dat de uiterst-rechtse 
kandidaat voor het presidentschap 
— de bekende advokaat Tixier-Vi-
gnancourt — overal tien maal meer 
toehoorders trekt. 

Het deed trouwens nogal grotesk 
aan, de socialisten te horen verkla
ren dat Defferre na zijn eventuele 
verkiezing het presidentieel regime a 
la de Gaulle hoogstens met wat meer 
armslag voor de partijen zou voort
zetten. De linkerzijde was namelijk 
tot de vaststelling gekomen dat, wel
ke politiek de Gaulle ook voerde, zijn 
vader-figuur het hem uitstekend 
deed bij de Fransen. 

Uit louter elektoraal opportunisme 
verloochenden zij meteen na deze 
vaststelling al hun vroegere teorieén 
over het herstel van de partij en-de-
mokratie en beloofden zij het Fran
se volk een « linkse vader ». 

In de loop van de verkiezingskam
panje kwam Defferre tot de bevin
ding dat deze belofte en de wijze 
waarop de linkerzijde de strijd voer
de allerminst een waarborg op succes 
waren. Hem ontbrak een werkelijk 
machtsinstrument, waarop hij zou 
kunnen steunen : een brede bazis 
van alle krachten uit het centrum
links. Hij stelde meteen pogingen in 
het werk, om een dergelijk instru
ment op te bouwen uit de verschil
lende linkse partijen en groeperingen 
die daarvoor in aanmerking kwamen. 

Deze pogingen zijn enkele dagen 
geleden volkomen gestrand op de on
wil van de SFIO om op te gaan in 
een « rassemblement de la gauche » : 
de sluwe Guy Mollet, het type van de 
gerateerde socialistische «staatsman» 
der IVe republiek, deed de poging 
spaak lopen omdat hij zich uitslui
tend kon verenigen op een kandida
tuur Defferre namens zijn eigen par
tij , de SFIO, met uitsluiting van ie
dere andere groepering. 

In die omstandigheden b'eef er de 
met zoveel bombast aangekondigde 
monsieur X niets over dan eervol te 
sneuvelen bij de verkiezingen of t i j 
dig zijn speld uit het vuur halen en 
zich te reserveren « voor later». De 
bleke burgerman Defferre heeft ge
kozen voor de gemakkelijkste oplos
sing. 

Het socialistisch forfait en het so
cialistisch onvermogen om te denken 
in enige andere' struktuur dan die 
van het eng partijverband hebben 
meteen voor gevolg dat er op de poli
tieke kaart van Frankrijk slechts 
twee grote blokken overschieten : 
he t gauUisme, eng gebonden aan de 
« vader » en nog steeds op zoek naar 
een opvolger voor de oude man — en 
het kommunisme. 

Gebrek aan geestelijk formaat en 
aan doorzettingsvermogen van «mon
sieur X» — het prototype van de so
cialist in de Ve republiek. Gebrek 
aan geestelijk formaat en weigering 
om te denken langs nieuwe lijnen 
van gans het Franse socialisme. 

De krizis van de Westeuropese so
cialisme kan men voorwaar niet a l 
leen in België en sinds 23 mei vast
stellen. 

Toon van Overstraeten. 

Monsieur X, alias Gaston Defferre, 
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Met de intrede van de zomer en gelukkig ook van de zon, begint voor de mees-

ten van ons weer de grote run naar de vakantie-oorden. Be reisfolders worden 

uitgepluisd, de beurzen nagezien of hun inhoud wel toelaat dat men voor veer

tien dagen uithuizig is, de auto krijgt een ekstra-beurt, de reisburelen worden 

platgelopen, hotels gerezerveerd, spoortikketten of vliegtuigbiljetten aangeschaft, 

de tent wordt opengehangen op de zolder om te zien of de motten gedurende de 

winter niet al te zeer hebben huisgehouden, de roep van de kinderen — die zopas 

met hun eksamenuitslagen thuiskwamen, klinkt blij en vrolijk in de tuin. Dat is 

het beeld van de zomer nii. 

VROEGER EN NU 
Hoe heel anders was dat vroeger, 

misschien voor velen nog niet zo heel 
lang geleden. Vroeger, toen een reis 
naar de stad alleen al een hele on
derneming was, toen men buiten de 
grote agglomeraties nog de eenvou
dige rust van het platteland kende. 
Toen de komst van de zomer nog ge
paard ging aan eeuwenoude volkse 
gebruiken. 

zomervuren 
De winter werd verbrand of ver

dronken onder de gedaante van een 
stropop De komst van de grote zon 
werd feestelijk mgehaald. In het bos 
werd een jonge frisse boom gehaald, 
liefst een berk. Gesierd met linten en 
kleurige vanen werd die op een wa
gen tot in het midden van het dorp 
gevoerd om er in de kring van vro
lijk dansende jongens en meisjes 
met enige plechtigheid te worden ge-
iplant Meiliedjes werden hierbij ge
zongen, meibier gedronken terwijl de 
hele avond werd gedanst. 

De volle zomer gaat gepaard aan 
de oogst. Met de reuk van het hooi 
die over het land wierookt, kwamen 
vroeger de schoonste gebruiken tot 
uiting. 

In de Sint Jansvuren, die alsdan 
werden ontstoken, vindt men veel 
terug van de voor-kristelijke midzo-
mer-feestviering. Onze voorvaderen 
geloofden dat de Sint Jansnacht een 
nacht was vol geheimen, spoken, dui
vels en heksen die hun sabat vierden. 
Daarom stookte men eertijds de vu
ren om de geesten te verdrijven. Het 
houtskool van deze vuren werd be
waard als een heilzaam middel tegen 
het onheil het ganse jaar door (net 
zoals men eertijds het houtskool van 
de Kerstblok bewaarde) Het St Jans
kruid erfde nadien de kracht van de 
vuurresten. Het volksgeloof in Vlaan
deren en in Nederland wil dat krui
den geplukt tijdens de midzomer-
nacht vreemde krachten bezitten. 
Vlierbladeren doen een eksteroog 
verdwijnen. Wrijft men de koeien 
met zulke kruiden in, dan geven ze 
minstens zoveel melk als die van 
buurman. Een krans gevlochten uit 
korenbloemen, notebladeren en Sint 
Janskruid, beschermt — steeds vol
gens ditzelfde volksgeloof — tegen 
onweer. De noteboom is hier wel een 
gekend vruchtbaarheidssimbool. Het 

is waarschijnlijk daarom dat men 
vlak bij de huizen en de hoeven een 
noteboom plantte. Trouwens de Ger
manen waren en zijn bomenplanters. 
Rijen van zeven of meerdere lindebo
men vóór het huis beschermen dit 
tegen alle onheil. 

De Sint Jansvuren — die praktisch 
tot het verleden behoren in Vlaan
deren — werden eertijds ontstoken 
in de laagten, dit in tegenstelling tot 
de Paas- of Meivuren die op de hoog
ten werden ontstoken. Het Sint Jans-
vuur was een offervuur : men wierp 
er groenten en kleine dieren in. Het 
gebeurde ook dat men tijdens perio
den van veepest dergelijke vuren 
aanwendde als ontsmettingsmiddel : 
men joeg er de dieren gewoon door
heen. 

Er zijn nog wel enkele plaatsen 
waar men een gebruik in ere houdt 
dat afgeleid werd van de St Jansvu
ren, namelijk het branden van kaar
sen in de grond en het dansen on
der een rozenhoed, een gebruik dat 
vooral 1 'T-1 Waasland in zwang was. 
Dergelijke rozenhoeden bestonden uit 

een geraamte van ijzerdraad, of uit 
twee kruiselings in mekaar gestoken 
hoepels, versierd met papieren bloe
men, wimpels en sterretjes, waaraan 
soms ook poppetjes, glazen bollen of 
snuisterijen hingen. De kinderen 
dansten er rond terwijl de groteren 
voetzoekers en vuurwerk ontstaken. 

De feesten van de midzomer duur
den in regel dertien dagen, van Sint 
Jan tot Sint Pieter. Deze laatste dag 
werd vooral te Lokeren gevierd, waar
schijnlijk omdat het de gewoonte van 
de boeren was op de markt samen te 
komen om de oogst van het hooi te 
bespreken. Iets gelijkaardigs gebeur
de onder de vlasslijters die rond die 
tijd de vlasakker pachtten. 

Oogsten gaat in Vlaanderen samen 
met feesten. Vroeger was dit het ge
bruik wanneer de laatste schoof of 
de laatste zak naar binnen werd ge
reden De laatste kar werd versierd 
met een « mei» zoals men tegenwoor
dig nog wel de onder dak staande 
huizen-in-aanbouw met een gelijk
aardige groene boomtak versiert. De
ze laatste oogstwagen werd onder 
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gejuich en getooid met bloemen, 
vaantjes en gekleurd papier, inge
haald. De beloning voor de oogsters 
volgde onder de vorm van pannekoe-^ 
ken die door de boerin gebakken wer-i 
den. 

In de vlasstreek waren dit slijtkoe-
ken die werden aangeboden aan de 
vlasslijters. Het was vroeger de ge
woonte dat diegene het moest ont-i 
gelden die de laatste schoof opbond, 
die de laatste struik aardappelen u i t 
stak of die de laatste slag met de 
zeis deed. Hij was het mikpunt van 
de spotternijen en fratsen. In de 
Kempen noemde men een dergelijK 
iemand «Patat tenklos». Men gaf 
hem een dikke pannekoek'waarin ga* 
ren of verward vlas werd gebakken. 
In Limburg bakte men een grooti 
aantal vlaaien van het meel uit de 
nieuw-gewonnen tarwe. Te Rummen. 
werden vlaaien gegeten met bonen 
erin. Wie een boon trof moest zingen. 
Te Rijkevorsel werden speciale oogst'* 
koeken gebakken voor allen die aari 
de oogst van het koren hadden mee-* 
geholpen. 

oogstgebruiken 
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Die de laatste slag deed met de zeis moest het vroeger ontgelden.. 

In de Kempen hield men het veelal 
ook bij boekweitkoeken een versna-^ 
pering die ge bij ons weten tegen-i 
woordig nog alleen m de aloude af
spanning te Bokrijk kunt eten. Er 
werd destijds zoveel « boekerd » ver
bouwd dat nagenoeg alle boeren 
minstens gedurende een volle week 
moesten dorsen met zes helpers (ge
woonlijk geburen). Ook hier was de 
man die de laatste slag gaf de dupe 
van de historie. Men noemde hem 
«pedden». 's Avonds wanneer de 
boekerdkoeken — overgoten met zoe-
temelksaus — opgediend weraen^ 
kreeg de pedden een zeer dikke spie. 
Daarin zat de vod, waarmee de pan 
werd uitgewreven — gebakken. In 
Oost-Vlaanderen noemde men derge
lijke bijeenkomsten na de oogst de 
« oogstafspoeling » terwijl in Lim
burg over het algemeen het eindë 
van het werk besloten werd met een 
danspartij waarbij men met de laa ts 
te schoof in de ronde zwierde 

Wanneer de laatste karren van het 
veld waren en de schoven verdwenen, 
kwamen — ook nu gebeurt het nogf 
wel — de armen, om de gevallen aren 
te lezen. Schrokkige boeren zetten 
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echter een « vreewis » op hun veld 
om aldus aan te geven dat zij niet 
wensten dat hun gronden zouden be
streden worden. Het planten van de 
vreewis — een stok met bovenaan 'n 
busselt je stro — is een zeer oud 
rechtsgebruik in de Nederlanden. 
Eigenlijk werd het aangebracht om 
de schaapherders met hun kudden 
van de velden te houden. In West-
Vlaanderen noemt men het een «vrij» 
of een «schaapsvrij», in Limburg 
een « vrijwis » en in het Hageland 
een « Vrij mei ». 

De meeste van deze goede oude ge
bruiken die het leven van onze voor
zaten verblijdden, die kleur en ver
pozing brachten, zijn verdwenen. 

De modernisering rukt op. Nog zeer 
zeldzaam klinkt het snerpend aan
zetten van de zeis die gewet wordt, 
ergens langs de kant van een graan
veld. Nog zeldzamer zijn de keren 
dat uit een open schuurdeur het stof 
en het kaf komt gewarreld, opgestuwd 
onder de forse vlegelslagen van zwe
tende dorsers. Er waggelen geen 
zwaardokkerende oogstkarren meer 
door de straten van de Vlaamse dor
pen. En als in de steden dan toch nog 
eens een zeldzame «patattenboer» 
verschijnt met een huifkar, dan den
ken de aanzwermende schoolkinde
ren dat de helden uit «Bonanza » 
daar zijn ! 

seizoenwerkers 
De tijd is veranderd. De zomer 

wordt nu aangekondigd door bikini's, 
veelkleurige reklameborden en folders 
van reisagentschappen, straatbrede 
maaidorsers in de dorpen van het 
platteland en slierten auto's vol pep-
sodentglimlachende toeristen. 

Met de zomer en de oogst vangt 
ook de volle aktiviteit aan van de 
seizoenarbeiders en de leurders in 

merk van de onderontwikkeling van 
sommige streken in onze kontreien. 

In de omstreken van Houthulst 
kunt ge nog de mannen aantreffen 
die in het seizoen naar Frankrijk 
trekken om er in de grote landbouw
bedrijven te gaan werken. Mannen 
die dat heel hun leven lang hebben 
gedaan. Die het geleerd hebben van 
hun vader en hun grootvader. Het is 
een bedrijf van het ene geslacht op 
het andere overgegaan. Die van 
Houthulst en die van de Nieuwmarkt 
te Roeselare zijn de laatste taaien 
welke volgehouden hebben. Zij zetten 
een oeroude traditie voort zoals zij 
onder meer tot leven kwam in het 
bekende toneelspel « Peegie ». 
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en leurders 
Men vertelt dat de meesten van 

deze leurders a f s t a m m e n van 
de vrijbuiters van het Vrijbos, de 
mannen van de bende van Bakelant 
en dat ge er nu nog voor moet op
passen want dat ze nog durven kaar
ten met een mes onder de tafel en 
dat ge niet moet riskeren wat te veel 
te dansen met een meisje van dorp, 
als ge buitenstaander zijt. Wij gelo
ven dat het kwenepraat is, want wij 
hebben verschillende van deze men
sen leren kennen, als rondborstige, 
misschien wat ruwe maar daarom 
niet minder gulhartige lieden. 

Ze gaan in Frankrijk en Vlaande
ren leuren en trekken heel het land 
door terwijl hun kinderen bij de fa
milie blijven. Ze gaan te voet, per fiets 
en per auto. Tegenwoordig meestal 
met dit laatste voertuig, want ook 
hier heeft de modernisering haar 
werk gedaan. 

Bijna iedereen in de Westhoek kent 
Mauriske Stene van Ichtegem. De 
Stenes zijn befaamd omdat ze zoveel 
kunnen drinken, maar ook omdat ze 
zo hard kunnen werken. Als ge de 

Vroeger : schone gebruiken wanneer de laatste oogstwagen van het veld ging. 

toen hij met zijn blauwzak op de rug, 
terugkeerde uit Frankrijk, om even 
te gaan verpozen in het heimatdorp. 

Vanaf zijn negende jaar heeft de
ze man meegedaan aan de seizoenar
beid. Hij ging nog naar school toen 
zijn vader hem voor een groot deel 
van het jaar reeds meenam naar 
Frankrijk. In de zomer gingen ze bie
ten dunnen, vervolgens trokken ze 
naar de vlasvelden en deden de oogst, 
om ten slotte het bietenseizoen nog 

TIJD VOOR SEIZOENARBEIDERS 
Vlaanderen. Misschien op het oog 
folkloristisch en traditioneel (wat het 
in grote mate ook is) blijft dit be
drijf toch 'n hard labeur en een ken-

verhalen moet geloven dan is het al . « mee te pakken ». Ook nu nog ver
eeuwen lang dat ze naar Frankrijk loopt die arbeid volgens dit stramijn, 
gaan « om het seizoen te doen » Wij uitgenomen dan dat de handenarbeid 
liepen bijna letterlijk op Maunske, praktisch volledig tot het verleden be

hoort Handerarbeid, dat wil zeggen: 
pikken met de zeis, schoven binden, 
aardappelen rooien met de riek, bie-
tensteken met de spa, enz... 

« G'hebt goei en g'hebt slechte 
boeren » zo vertelt onze man. « Mijn 
boer is nen goeie. Ik heb een eigen 
kamer, ik eet samen met het gezin s>. 

Hij werkt in het departement Oise, 
tegen Beauvais bij een boer uit Lim
burg. De seizoenarbeiders werken 
« per hektare » en worden ook als 
dusdanig betaald, dat wil zeggen, de 
mannen nemen het werk tegen een 
bepaalde prijs per hektare aan. Hoe 
vlugger deze oppervlakte afgewerkt, 
hoe meer er aan verdiend is. 

Ze leiden een weliswaar vrij bestaan 
maar de sociale voordelen verleend 
aan andere arbeiders die 'n «normaal» 
werk hebben, zijn voor hen nog dik
wijls verstoken zo onder meer bij 
ziekte of ongeval. Dat is voor hen de 
prijs van een vrij maar hard bestaan. 

«Ik heb geluk dat we een goeie 
baas hebben» vertelt Mauriske nog, 
« sommigen, die elders werken, moe
ten in het stro slapen zoals dat vroe
ger algemeen het gebruik was ». Het 
is volgens hem ook een toegeving van 
de boer dat hij zijn « kost •» niet moet 
betalen. De meeste seizoenarbeiders 
moeten namelijk zelf hun eten beta
len, soms veertig - vijftig frank per 
dag voor maaltijden die bijlange niet 
vet zijn. « En ge hebt straffe kost no
dig want 's morgens beginnen we te 
werken om vijf, om 's avonds te ein
digen als het donker is. Er wordt 
zelfs doorgewerkt als 's nachts de 
maan schijnt». 

Er zijn ook nog vrouwen die mee 
naar de velden trekken, vooral naar 
de bietenvelden. ledere hand is kost
baar want uiteindelijk wordt het 
werk niet zo vet betaald. Onze zegs
man schatte dat er nog om en bi] de 
twaalfhonderd seizoenarbeiders zijn. 

Na het bietenseizoen in de her 'st , 
S:aan de Vlaamse landbouwarbeiders 
weer naar huis terug om de stille pe
riode van de winter door te maken, 
hier en daar wat werkende of ook al 
eens van « den dop » levende. En de 
seizoenen graan v e r d e r voor de 
Vlaamse landarbeider : Mauriske 
gooit zijn blauwzak over zijn schou
der wanneer hij met een vriendelijke 
goeiedag verdwijnt. Er lag 'n fierheid 
over deze pezige, perkamenten man, 
wanneer hij van ons afscheid nam. 
Een fierheid die ge niet vaak ziet bij 
arbeiders. 

Brueghel heeft het in zijn tijd geschilderd : de ongebreidelde smulpartijen na de oogst. Staf De Lie 
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PLEIDOOI VOOR MEER 

KULTURELE WELVAART 
Door de « Groep Demokratie », waarvan een 25-tal Vlaamse katoUeke intellektue-

len deel uitmaken, werd zopas een belangrijk dokument over enkele aspekten 

van een kultureel beleid gepubliceerd. De groep achtte het ogenblik van de rege

ringsvorming gunstig, om deze standpunten thans te publiceren. We brengen 

hieronder de integrale tekst van dit belangrijk dokument. 

GEVAAR VOOR CULTURELE 
ONDERONTWIKKELING 

Op een ogenblik dat de nieuwe rege
ring haar politiek bepaalt t.o.v. 's lands 
economische, sociale en culturele ont
wikkeling, menen wij de aandacht te 
moeten vestigen op wat volgt. 

Het toenemen van de kwantitatieve 
welvaart heeft het negentiende-eeuwse 
sociale vraagstuk slechts van materiële 
zijde gelenigd. 

Het toenemen van de kwantitatieve 
welvaart heeft het negentiende-eeuwse 
vraagstuk van het « arbeidersproleta
riaat » slechts van materiële zijde ge
lenigd. 

Recente studies over vrije tijd en 
cultuur- en onderwijs spreiding bewij
zen dat de culturele welvaart nog al te 
zeer het monopolie is van een elite
groep. De bezetting van schouwburgen 
en concertzalen, van bibliotheken en 
hogeronderwijsinstellingen, de deelne
ming aan het opvoedende verenigings
leven en het peil van de levenskunst in 
het algemeen, illustreren dat de ver
meerdering van materiële welvaart in 
volstrekt onvoldoende mate is gepaard 
gegaan met een evenwichtigere deelne
ming van alle bevolkingsgroepen aan 
de culturele welvaart. 

Het vroegere arbeidersproleartiaat 
dreigt nu in een cultureel proletariaat 
te worden bestendigd. 

Ongetwijfeld moeten de huidige in
spanningen tot een rechtvaardiger 
spreiding van bezit en materiële wel
vaart met krachtige hand worden 
voortgezet. Maar de democratisering 
van de cultuurgoederen is niet op de 
eerste plaats een financieel vraagstuk, 
dan wel een probleem van vorming en 
geestelijke ontwikkeling. Gevangen in 
een kringloop van handige verkoops
technieken en daardoor van kunstma
tig opgedreven schijnbehoeften blijven 
deze cultureel-zwakke volksgroepen 
ten slotte op dezelfde wijze als in de 
vorige eeuw het slachtoffer vait onge
lijke levenskansen. 

De bevrijding van de zorg voor het 
materiële bestaan heeft niet automa
tisch tot een culturele democratie van 
iedereen volgens eigen behoeften en 
aangeboren mogelijkheden gevoerd, 
zoals men wel eens heeft gedacht. 

EEN CULTUREEL URGENTIEPLAN 

Met aandrang pleit de groep « De
mocratie » voor volgende punten : 

/ . Bij het opstellen van economische 
bestedingsprioriteiten moet dringend 
worden voorzien in een culturele pro
grammatic. 

Dit cultureel ontwikkelingsplan zal 
zijn afgestemd op de algemeen culture
le, kunstzinnige en naschoolse vorming 
van alle maatschappelijke groepen. 

De financiële middelen ten behoeve 
van deze dringende volksontwikkeling-
op-grote-schaal zijn, zoals voor het 
schoolonderwijs, ook als economisch 
verantwoorde investeringsuitgaven te 
beschouwen (het huidige budget voor 
naschoolse cultuurspreiding en voor 
volwassenvorming bedraagt 2pct. van 
het totale onderwijsbudget). D.w.z. dat, 
in verhouding tot de verhoging van het 
onderwijsbudget, de middelen voor 
cultuurbevordering en vormingswerk 
in de nabije toekomst op een progres
sieve wijze moeten worden aangepast. 

2. Deze culturele programmatic moet 
betrekking hebben op de ontwikkeling 
van de gehele geestelijke levenssfeer 
van individu en gemeenschap. M.n. 
zullen deze voorzieningen niet alleen 
mogen betrekking hebben op de objec
tieve cultuurbevordering, maar inzon
derheid op de subjectieve ontvanke
lijkheid, op het versterken van het so-
cio-cultureel aspiratieniveau, op het 
verhogen van de culturele behoeften en 
taken m.b.t. het gezin, het beroep, de 
medeburger lij kheid, de creatieve vrije
tijdsbesteding en recreatie. 

3. De culturele ontwikkeling zal de 
meest verantwoorde resultaten afwer
pen, wanneer de kloof tussen schoolse 
en naschoolse vorming beter wordt 
overbrugd. De verlenging van de leer
plicht tot 15 en weldra tot 16 jaar en 
ouder moet als een gelegenheid worden 
opgevat om in de algemeen vormende 
programma's van het onderwijs ruimte 
en middelen te voorzien om de kunst
zinnige vorming in de praktijk (via 
toneel, muziek, beeldende kunsten), de 
creatieve vrijetijdsbesteding, het op
voedend toerisme en de recreatie in het 
levenspatroon van de aanstaande vol
wassene beter te integreren. Het in
schakelen van deze culturele practica 
moet de bestaande afstand tussen 
schooltheorie en levenspraktijk — be
ter bekend onder « drempelvrees » — 
ongedaan maken. 

In deze tijd van verhoogde commu
nicatie en maatschappelijk verkeer 
moeten onze onderwijsprogramma's 
meer aandacht schenken aan taal- en 

spraakvaardigheid en tevens de kriti
sche zin zonder ongemotiveerde taboes 
verscherpen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de hui
dige belangrijke investeringen in het 
gewone schoolonderwijs (1/3 van 's 
Rijks middelen) een nog belangrijker 
economisch rendement zouden afwer
pen, indien op het schoolonderwijs 
zou aansluiten een krachtige tot alle 
lagen van de bevolking uitgebreide na
schoolse volwassenenvorming. 

4. Meer middelen zouden worden 
beschikbaar gesteld voor de volwasse
nenvorming in groepsverband door 
middel van het bestaande verenigings
leven. In de huidige situatie zijn deze 
verenigingen de meest passende vorm 
tot een voortdurende culturele begelei
ding. Een beter samenspel met de 
overheid op basis van een onbevoor
oordeelde en meer vertrouwde samen
werking zou de structuur en de werk
wijze van bepaalde verenigingsvormen 
kunnen aanpassen aan de inzichten van 
de volwassenenvorming. M.n. zal meer 
moeten worden gedacht om het vor
mingswerk in te enten op de maat
schappelijke toestand van de betrok
ken bevolkingsgroepen, d.w.z. levens
scholen voor jonge werkers, gezinsop
leiding voor verloofden en jonge ge
huwden, de medeburgerlijke, sociale 
en politieke vorming. 

HOE WORDT 
DIT VERWEZENLIJKT? 

Het uitvoeren van dit «ontwikke
lingsplan » vergt de inzet van alle par
ticulieren met socio-culturele verant
woordelijkheid, alsmede van alle maat
schappelijke instellingen in het land. 

Wij vragen van de overheid de in
frastructurele, materiële en wetgeven
de voorzieningen om de uitvoering van 
dit « ontwikkelingsplan » mogelijk te 
maken, m.n. : 
a. een « tienjarenplan » wat alle cultu
rele centra en materiële accomodatie 
betreft. 
De financiële uitgaven m.b.t. dit tien
jarenplan moeten worden opgenomen 
in de eerstvolgende economische pro
grammatic 1965-1970, waarvan de op
stelling toevertrouwd is aan het Eco
nomisch Programmatiebureau in het 
kader van een integrale welvaartsplan
ning. Onder materiële culturele accom
modatie dient met padruk de zorg voor 
betere en meer esthetische ruimtelijke 
ordening van het woongebied, land
schap, natuur en recreatiegebieden te 
worden verstaan; 
b. een wetgeving tot verplichte inte
gratie in het algemeen onderwijspro
gramma van culturele practica (via 
toneel- en concertbezoek op professio
neel niveau, musea-, bibliotheek- disco
theek- en filmbezoek); 
c. een doeltreffende ondersteuning van 
de maatschappelijke naschoolse vor
ming (levensscholen, vormingscentra 
voor het gezin, vormingsinstituten in 
en buiten intemaatsverband); 

d. een doeltreffende ondersteuning van 
het vormend verenigingsleven m.b.t. 
een voortdurende aanpassing aan de 
culturele actualiteit; een ondersteu
ning op basis van objectieve criteria 
m.b.t. programma's en kwalificaties; 
e. een heroriëntering van het kunston
derwijs in enerzijds een uitsluitende 
beroepsopleiding en anderzijds lokale 
« centra voor kunstzinnige vorming en 
amateuristische creatieve expressie »; 
ƒ. een passende beroepsopleiding voor 
deskundige culturele werkers voor ho-
gergenoemde opdrachten. 

ROL VAN DE GEMEENTE 
Ten slotte zijn wij van mening dat 

geen enkel cultureel ontwikkelingsplan 
tot volwaardige valorisatie kan komen, 
indien op het eerste niveau — de ge
meente — de bestuurlijke, de financi
ële en de stimulerende kaders blijven 
ontbreken. Deze kaders hebben betrek
king zowel op de ruimtelijke ordening 
van het gemeentelijke grondgebied 
(verhouding landschap — woon- en 
nijverheidskernen) als op de intellec
tuele leiding van de gemeenten, en op 
de economisch-financiële bestaanskan-
sen ervan. 

De gemeenten — ook en vooral deze 
op het platteland — moeten zich kun
nen ontwikkelen tot integrale econo
mische en culturele leefruimten. In 
hun huidige bestuurlijke middelen zijn 
de gemeenten niet in staat deze taken 
naar behoren te vervullen. In de na
bije toekomst zullen dringend bestuur
lijke verbanden tussen de gemeenten 
moeten worden tot stand gebracht 
(federaties of algemene intercommu
nales) die de plaatselijke, zo econo
mische als socio-culturele, problemen 
onder gemeenschappelijk beheer krij
gen. 

BESLUIT 
De maatschappelijke ontwikkeling 

dwingt er ons toe elke « elitaire opvat
ting v. d. cultuur aan de ontwikkeling 
zelf van deze cultuur te verwerpen. 
Immers, cultuurschepping en cultuur
spreiding komen tot een maximale ont
wikkeling door het verbeteren van de 
uitwisselingsprocessen. Cultuurbevor
dering staat in functie van het optimaal 
opvoeren en toegankelijk maken van 
alle individuele talenten en aspiraties. 

De culturele programmatie is niet 
los te denken van de hele sociale, eco
nomische en administratief-politieke 
structuur van het land. De cultuur is 
afhankelijk van de materiële bestaans
middelen van individu en gemeen
schap. Maar de economische expansie 
draagt van weeromstuit de gevolgen 
van de culturele valorisatie van elk in
dividu. 

Van de « Groep Demokratie » maken 
deel uit : 
Jean-Paul ABRAHAM, Luxemburg 
Bert CROUX, Alken 
Herman DELEECK, Hove 
Raymond DERINE, Antwerpen 
Jacques DE STAERCKE, Tervuren 
Roger DILLEMANS, Kessel-Lo 
Godelieve D'OLIESLAGER, Heverlee 
Johan FLEERACKERS, Antwerpen 
Gaston GEENS, Winksele 
Piet LENDERS s.j., Antwerpen 
Ignace LINDEMANS, Schepdaal 
Fernand NEDEE, Wilrijk 
Karel TAVERNIER, Leuven 
Ward THIELEMANS, St.-Kwin.-Lennik 
Leo TINDEMANS, Mortsel 
Hugo SCHILTZ, Antwerpen 
Frank SWAELEN, Hove 
Ferdinand VAN ASSCHE, Keerbergen 
Luc VAN COPPENOLLE, Oudenaarde 
Harry VANDERMEULEN, Hasselt 
August VAN DEN BRANDE, Gent 
Fernand VAN DAMME, Brugge 
Lode VAN OUTRIVE, Heverlee 
Karel VAN ISACKER s.j., Antwerpen 

A.B.K. OOK 

Specialist Villabouw 

TE GROOT-BIJGAARDEN 
• prachtige verkaveling; 
• hoogste standing 
• echte Vlaamse stijlen 

ALGEMEEN 

BOUWBEDRIJF 

KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN, 

Meir 18, tel. (03)32.9218 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

De verbetering van het muzikaal peil van het georganiseerd zingen in het Vlaam' 

se land is het uitgangspunt van alle initiatieven, door de koor-federatie van het 

Algemeen Nederlands Zangverbond genomen. De formule van een nationaal koor-

treffen is uit die bekommernis ontsproten, v\;aarbij ook de materiële steun, in 

vele gevallen van allereerste noodzaak om een bloeiende ontwikkeling mogelijk 

te maken, in de hogergeschetste geest werd opgevat. 

Het bereiken van een hogere bloei van het Vlaamse koorwezen is alleen mogelijk 

door de aktieve inzet van alle zangverenigingen, en die inzet is zeker niet het 

best gediend door een geest van wedijver, waarbij slechts enkelen de bloemen 

krijgen, die wellicht aan velen toekomen. 

KOORTREFFEN A . N . Z . 

Alhoewel de belangstelling voor de 
jeugdmuziek de laatste jaren sterk is 
toegenomen, bleef nochtans één do
mein ervan nagenoeg braakliggend, 
nl. « de klaroen »- of «trompetters
korpsen ». En dit ondanks het feit 
dat duizenden jonge muzikanten zich 
met har t en ziel — en naar best ver
mogen — aan hun muziek,wijden. 
Door het inrichten van een nationaal 
treffen onder de benaming «Jeugd-
muziekdagen der voorkempen > wil 
het A.N.Z., in samenwerking met Da-
vidsfonds-Schoten deze jeugdmuziek-
korpsen aansporen tot een belang
rijke muzikale inspanning. 

Koortreffen 1965 
Voor het nationaal koortreffen '65, 

ingericht met de steun van de ver
zekeringsmaatschappij Mercator 
(Antwerpen), nodigt het A.N.Z. alle 
leden van de koorfederatie uit om 
met een vrije keuze uit het eigen re
pertoire op te treden, tijdens koorbij
eenkomsten, op provinciaal vlak. 

1. Bijeenkomsten 
Aan de hand van de inschrijvingen 

zal vóór 1 september 1965 mededeling 
gedaan worden van de plaatsen en 
data waarop de koortreffens zullen 
plaats hebben. De koorfederatie be
houdt zich het recht voor de inge
schreven koren te groeperen naarge
lang de organisatorische omstandig
heden dit vereisen. De opgegeven 
plaats en datum zijn bindend voor 
elk ingeschreven koor. 

Voorstellen tot wijziging kunnen 
niet in aanmerking genomen worden. 

De koren moeten zich aanmelden 
vóór het aanvangsuur van de tref-
dag en blijven gedurende de ganse 
zitting in de concertzaal. 

Uit een in 1963 door het A.N.Z. ge
dane enquête bleek het onvoldoende 
belang dat gehecht werd aan de 
bloeiperiode in Europa van de meer
stemmige vocale muziek, in de 16e-
17e eeuw, waarin het aandeel der 
meesters van de Lage Landen als 
zeer voornaam kan bestempeld wor
den. 

•Elke koorbijeenkomst' zal dan ook 
besloten worden met een concert door 
een daartoe door het A.N.Z. uitgeno
digd koor, waarbij een uit deze rijke 
bronnen geselecteerd repertoire zal 
voorgebracht worden, dat geheel of 
gedeeltelijk binnen het bereik ligt van 
elk koor, dat streven wil naar de be
leving van een zuiver musiceergenot 
door een verantwoord repertoire. 

2. Repertoire 

Elke zanggroep zingt gedurende 
max. 12 min. een vrije keuze uit haar 
repertoire. Het koor stelt een pro
gramma samen van ongeveer 20 min. 
De parti turen van de voorgestelde 
werken, moeten, in drie eksemplaren, 
met afzonderlijke vermelding van de 
duurtijd van elk werk (in min. en 
sec.) bij het inschrijvingsformulier 
gevoegd worden. De inrichtende fede
ratie zal vóór 1 september 1965 mede
delen welke werken ter uitvoering 
weerhouden werden. 

Als eventueel begeleidingsinstru
ment kan alleen een piano ter be
schikking worden gesteld. De zang
groepen die werken met een begelei
ding wensen te programmeren' moe
ten dus zelf instaan voor hun pianist
begeleider of voor eventueel andere 
begeleidingsvormen. 

3. Jury-rapport 
Een jury samengesteld uit enkele 

leden van de muzikale adviescommis
sie van het A.N.Z. (Mgr J. Vijverman, 
R. Veremans, H.' Daems, W. Dehen-
nin, K. Cooremans, V. Nees. R. Deru-
we) beoordeelt het optreden van elk 
koor. In een vertrouwelijk schriftelijk 
verslag, ter plaatse opgesteld en aan 
de koorleider overhandigd, zal de 
jury én de samenstelling van het re
pertoire, én de wijze van uitvoering 
in opbouwende zin bespreken. 

Dit verslag heeft enkel als bedoe
ling de koorleider te helpen bij zijn 
pogingen een zo goed mogelijk re
sultaat met zijn koor te bereiken. Er 
worden dan ook geen punten toege
kend en er wordt geen rangschikking 
opgemaakt. Het verslag van de jury 
wordt na het optreden onder omslag 
aan de koorleider ter hand gesteld. 

Over de jury-beoordeling is uiter
aard geen discussie mogelijk. De 
koorfederatie staat echter ter be
schikking om de raadgevingen en 
richtlijnen van het juryrapport toe 
te lichten en de koorleider bij de 
verwezenlijking ervan te helpen. 
4. Herinneringsdiploma 

Als blijvende herinnering aan dit 
nationaal koortreffen, dat zowel van
uit artistiek als vanuit muzikaal oog
punt een hoogtepunt in het koorbe-
staan zal zijn, wordt aan de deelne
mende groepen een mooi diploma 
overhandigd. 

5. Materiële hulp 
a) Om elke zanggroep toe te laten 
aan het nationaal koortreffen deel te 
nemen en om uit de kontaktname 
met de andere koren en uit het jury
rapport verrijkende ervaringen op te 
doen, zullen de reiskosten volledig 
terugbetaald worden, evenwel met 
een maksimale tussenkomst van 12 fr 
per afgelegde km. tussen de vestings-
plaats van het koor en de plaats van 
het koortreffen (heen en terug), 
maar met in achtneming van de ver
plichte minimale reissom. De reke
ning van de autocaruitbater moet 
voorgelegd worden. 
b) Elke deelnemende koorgroep zal 
bovendien een waardebon van dui
zend fr ontvangen, die tot einde mei 
1966 zal kunnen aangewend worden 

om bij de A.N.Z.-muziekhandel, 
naar eigen keuze, muziek ïian te 
schaffen ter uitbreiding van het 
koorrepertoire. 
6. Inschrijvingen 

Vóór 15 juli 1965 dienen de in
schrijvingen, samen met de part i tu
ren (in drievoud) der voorgestelde 
werken, op het A.N.Z.-sekretariaat 
toe te komen. 

Na het verstrijken van deze uiters
te datum kunnen geen inschrijvingen 
meer aanvaard worden. 

Muziekdagen 
Naast de trefdagen voor de pro

vincie Antwerpen in het kader van 
het Nationaal Koortreffen 1965, zal 
het op 9 en 10 oktoger te Schoten, 
mede dank z i j ' de organisatorische 
inspanningen van Davidsfonds-Scho-
ten, al muziek zijn wat de klok slaat. 

Vermelden wij : twee jeugdconcer-
ten, een tentoonstelling van muziek 
en mstrumenten, een grote muzikale 
taptoe enz., naast natuurlijk de hoofd-
brok van deze dagen, het tornooi dat 
zich richt tot alle jeugdmuziekkorp-
sen, samengesteld uit klaroenen (in 
Bes) en/of trompetten, (in Es), al 
dan niet met trommelbegeleiding. 

Door de confrontatie met andere 
groepen, beogen de inrichters de deel
nemende groepen te wijzen on hun 
muzikale mogelijkheden en vooral op 
de mogelijkheid hun muziekrepertoi
re uit te breiden. 

Het tornooireglement voorziet de 
aanduiding door de jury van één of 
twee stukken uit het eigen repertoire 
van elke groep. 

Naast de talrijke mooie prijzen 
wordt eveneens een belangrijke tus
senkomst in de verplaatsingskosten 
voorzien. 

Belangstellende groepen worden 
verzocht bereidheid tot deelname 
kenbaar te maken aan het A.N.Z.-se
kretariaat. Oudaan 22, Antwerpen, 
tel. (03) 33.02.34. De inschrijvingen 
worden uiterlijk op 18 september 
1965 afgesloten. 
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Het wordt als een voldongen feit aan
vaard. Op'iieuw CVP-BSP. 

Nu de beslissing is gevallen moet «e wor
den ingrfde:!d. Dat gebeurt met een heilige 
Ijver, bij betere dingen waardig. 

Nog wat gewetensonderzoek van Socialis
ten over de onverwaclite klopping van 23 
mei. En op het vlak van de gewetensvor
ming krijgen we wijze lessen van de Brus
selse logemannen in Le Feuple aan de ach
terlijke hatolieken van Vlaanderen in ver
band met de Franse preken. 

H e t Volle 
Het Gentse CVP-blad zoekt het in een 

polo-miek met de Brusselse CVP-konserva^ 
tieven van La Libre Belgique. 

« Tientallen malen heeft La Hbre Belgi
que geschreven, aan het adies van de 
Vlaani^e CVP : 

« Ge zijt de meerderheid in Vlaanderen, 
maar vergeet niet dat ge in België een min-
deiheid zijt »• 

Welnu, er is maar één middel om de 
Vlaamse CVP ie knevelen : een CVP-PVV-
regerlng. 

Hdt ziet er echter naar uit, dat de droom 
van de Libre Belgique geen werkelijkheid 
wordt. De h Harmei heeft onderhandelin
gen aangevat met de BSP voor de vonning 
van een tweeledige regering, zonder de voor 
de Libre Belgique zo duurbare Liberalen. 

De Brusselse krant heeft edi ter onmiddel
lijk zijn geschut verlegd en t racht nu ruzie 
te stoken tussen de Vlaamse CVP en de 
Biusselse socialisten. Kortom, La Libre Bel
gique wil de Brusselse socialisten de rol van 
de PVV doen overnemen. Volgens de Brus
selse conservatieve krant zou de Brusselse 
Federatie van de BSP elk bondgenootschap 
met de CVP weigeren, tenzij deze laatste 
zich ertoe verbindt de taalwetten op volgen
de dr.e punien te wijzigen : 

1. Terugkeer van de Voerdorpen, naar de 
provincie Luik. 

2. Afschaifmg van de taaiinspectie in het 
onderwijs te Brussel. 

3. Uitbreiding van de « faciliteiten » tot 
een aantal Vlaamse en Waalse gemeenten 
van de Brusselse omgeving (de weerga van 
de « ontmoetingszone » uitgevonden door de 
PVV). 

Wij kunnen hier onmiddellijk aan toe
voegen, op grond van betrouwbare inlichtin
gen uit Brusselse socialistische bron, dat de 
Brusselse Federatie van de BSP nooit enige 
eis van die aard heeft gesteld. De bewerin
gen van de Libre Belgique zijn dus Pure 
verzinsels, enkel en alleen bestemd om roet 
in net eten te gooien. » 

Standaard 
Verwijt de PVV haar zogezegde « begin

selvastheid ». 
Eerder een oppositienoodzaak bij gebrek 

aan gelijklopende PVV-beginselen in Vlaan
deren, Wallonië en Brussel. 

« Vasthouden aan het verkiezingsprogram
m a kan voor een naief toeschouwer syno
niem zijn van beginselvastheid, maar een 
verkiezingsprogramma is slechts een rege
ringsprogramma, wanneer men een hom.o-
geen kabinet kan vormen. Dat is voor de 
PVV niet het geval. Dus moet zij bereid zijn 
tot praten. Dat is zij niet. Daarom heeft zij 
zich in feite uitgesproken voor de voortzet
t ing van de zo voordelig uitgevallen opposi-
tiekuur. 

Het wordt sttilletjesaan tijd dat de CVP en 
de BSP.die thans bescheid kregen, de poli
tieke moed opbrengen om he t land te zeg
gen, hoe zij verder samen zullen regeren.» 

YOLKSGAZE^ 
Ziet in de « nieuwe » formule CVBSP het 

enige middel om het land voor erge avontu
ren te behoeden. 

« Dat de PVV door de beruchte « Omer-
koers » die zij in 1961 heeft ingezet, zichzelf 
beroofd heeft van haar kansen om nu eens 
met de BSP en dan weer met de CVP te 
regeren. 

Er zal op sociaal, economisch ea financieel 
gebied een stevig programma moeten wor
den voorgelegd, dat zeer duidelijk aantoont, 
dat het de moeite loont om er aan te be

ginnen en er de risico's voor te lopen, waar
van wij sedert 23 mei de omvang kennen. 
Dit geldt natuurli jk ook voor de CVP! 

Wie daarbij spreekt van « voortzetting » 
of « reconductie » van de thans nog in func
tie zijnde regering, gebruikt een verkeerde 
term. Er moet op een nieuwe kerf worden 
vertrokken en, zo het gebeurt, zonder aar
zeling of uitstel. Iedereen zaï er zich reken
schap van geven dat, indirn zulks niet mocht 
lukken, alleen nog nieuwe verkiezingen en 
avonturen voor België weggelegd blijven! ». 

DE GAZET 
Wij menen dat Jos Van Eynde te pessi

mistisch is over de toekomst van het land. 
Zolang er vaderlanders zijn als vourzilter 

Wangerniée (lees niet « vang-tr-mee) van 
Halle die zich achter de anti-leeuwenvlag 
burgemeester schaart , dan is het vaderland 
nog beveiligd tegen de neo-SS-hordtn van 
de Vollisun.e. Deze ingezomien brief sto;id 
niet op de bladzijde van de kolderrubriek 

« Wij verheugen ons dat er steeds nog 
fiere Belgen zijn welke het hoofd ko3l hou
den, en niet terug wijken voor de bedreigin
gen der Vlaamsdollen Wij verheugen ons 
te weten dat er m de Belgische maatschap
pij nog vaderlanders zijn welke alles zoudrn 
opofferen om zich tegen de uiterst-Vlaamsen 
te verzetten, omdat deze een wezenlijke be
dreiging betekenen van onze Belg sche Na
tionaliteit. Gedenken wij ons de voorgaan
de heethootdigen welke naties hebben doen 
vallen; de kommunisten in Rusland, China 
en andere ongelukslant'en, de tacirten m 
Spanje en Italië, de nalionaa' -socialisten in 
Nazi-Duitsland! Zo ook is de akiuele VU sa
mengesteld met ondergedoken of uitgewe
ken voormalige oorlogsmisdadgers. Wee Bel
gië zo niet onmiddellijk afdoende maatrege
len worden getroffen om ons vaderland le
gen hen te beschermen! 

Leve België, leve de Koning! 
Verbond van Belgische Onafhankelijkheid 

en Vooruitgang. 
S. Wangermee, voorzitter. 
(N. v.d. H- Taal en Stijl voor rekening 

van inzende*! 

Dimanche-Presse 
In het BSP-gewetensonderzoek zegt de 

vooraanstaande Brusselaar volksvertegen
woordiger Cudell, burgemeester van Sint 
Joost ten Noode « Je n'ai pas le réflexe de 
l'opposition ». Is hij misschien ministrabel? 

« De oppositie is niet noodzakelijk lonend. 
De Franse Socialistische parti j is sinds 1958 
in de oppositie. Zij versterkt er zich niet 
door. Verre vandaar. 

Zeker er is de sleet van de regeringspar
tij . Maar dat moet men niet overdrijven als 
men goed bestuurt. Ten bewijze. De Scandi-
naafse Socialisten. Zij zijn aan de macht 
sinds talrijke jaren. En ze zijn er verre van 
te verdwijnen. » 

Als wij met een minimumlogika de rede
nering van Cudell volgen kunnen wij nog
maals besluiten dat gez'en de zo zware ne
derlaag van de regeringspartijen en vooial 
van de BSP, zij in België zeer slecht be
stuurd heeft. 

LINKS 

dan een Idee gebleven. Wie de Put niet zien 
wil, kan hem ook niet dempen. 

De part i j kan niet langer volharden in 
he t smoren van alle kritiek en in het mis
prijzend bejegenen van al degenen, die niet 
rechtstreeks tot h u n apparaa t behoren. Zij 
moet opnieuw naa r de bronnen van haar 
overtuiging, zij moet de gelegenheid bieden 
nieuw bloed te la ten toevloeien, zij moet 
overwegen welke taal zij moet spreken om 
de diverse klezersgroepen tot zich te trek
ken en welke middelen zij kan aanwenden 
Het is geen gemakkelijke taak omdat er 
zeer weinig gedaan werd aan echte socialis
tische opinievorming en mensvorming. » 

In het kader van dit gewetensonderzoek 
maar dan heel wat oi»enhartiger dan de 
frasen van Cudell krijgen we in Links een 
artikel van Renaat Merecy « Het Socialisme 
in Vlaanderen ». Hoewel in positieve zin 
geschreven zal menig bons er het slikken 
moeten aan toe doen bij het lezen van de 
aanhef. 

« De door de partijleiding gekoesterde 
droom uit de jongste verkiezingen als de 
sterkste te voorschijn te treden is hopeloos 
verzwonden. De tijd van de zelfgenoegzaam
heid is voorbij. Het socialisme kan er alles 
bij winnen, he t socialisme als een ongena
dige strijd tegen alle vonnen van uitbui-
titng, plichtsverzaking, machtsmisbruik, voor 
de volstrekte rechtsgelijkheid en een voor 
allen gelijkwaardig bestaansrecht. Het is 
een strijd op alle fronten, ook in de eigen 
schoot. De vrees is niet denkbeeldig dat er 
weinig van terechtkomt. Het internationaal 
socialisme is dood, morsdood. Op he t natio
nale vlak is het meer een woord geworden 

de rode vaan 

Ziet als oplossing voor wat m m in ons 
land samenvattend de « grote vraagstukken » 
noemt en vooral dan over de grondwetsher
ziening één oplossing : de volksraadpl g ng 

« Och, het antwoord is dooaeenvoudig in 
feite is het antwoord op de groie vraagstuk
ken steeds eenvoudig. Slechts her knoeiwerk 
is ingewikkeld. Een grondwetsherziening die 
zes miljoen burgers a a n g a a t ' Mi-n vrage de 
opinie van die zes miljoen burgers. 

Zou daaruit dan blijken, dat er een Vla'ims 
belang te verdedigen. De Bru'^s:-laars. het 
de besluiten uit. Dat wil zeggen, iiien geve 
aan de Vlamingen de kans, het Vaams be
lang te verdedigen. De Wulen. het Wia ls 
belang te verdedigen. De Brusselaars, het 
Brussels belang te verdediaen. Goed. inder
daad, dat heet federalisme. 

Blijkt, dat die belangen met in elk op
zicht met elkaar stroken? Dan kunnen Vla-
ming'-n. Walen en Brusselaars, maa r dit
maal gemandateerd om precies dat te doen, 
en sprekend in naam van de gemeenschap
pen die zij vertegenwoordigen, aan het on
derhandelen gaan, om hun onderlinge be
langen af te lijnen 

Moe zaam werk in het verschiet? Inder
daad, Maar het gaat tenminste op de pro
blemen af. Nu danst men er slechts om 
heen. 

En dan, wanneer de zelfbrschikking her-
s t e d is, zal men ook alle grote ekonomi.sche 
en sociale problemen serieus kunnen aan-
Ijakken! 

Als eerste stap : nu de volksraadpleging 
Over de grondwetsherzienng Ze zal de dood 
der « ronde-tafel » betekenen. Des te Be
ter! » 

Le P e u p l e 
H.t Brussels anti-Klenkale BSP-blad speelt 

zed^prediker voor de Katoliekc Viamirg n m 
veiband met de Franse jpreker^ aan_4e kust. 
Het b s l u t : ' 

« De bisschoppelijke beslissing brengt mee 
dat da geestelijke overheid niet is geweken 
voor de ekstremistische nationalisten. 

Het Frans zal toegelaten blijven. Een der
de van het sermoen zal in het Frans gege
ven worden. Iedere mens met een geest van 
verdraagzaamheid zal zich over deze houding 
verheugen. Zij komt inderdaad overeen roet 
« de goede faam van het gastvrije Vlaamse 
volk » dat de Socialisten van dit land nooit 
verward hebben met de slechte herders van 
het Vlaams Nationalisme ». 

Dat weten wij wel. Die goedzakkige "gast^ 
vrijheid» vooral van de Vlaamse BSP ging 
nog in deze kiesstrijd zo ver dat de proleten 
van Tongeren f ana t s ch toejuichten voor een 
kiesrede van bourgeois Spaak waar ze geen 
letter van verstaan hadden. Elsschot schreef 
eens over die man « die ons daar stond aan 
te gapen of we hum-soldaten waren »• 

U^Xililaasêani 
Op het g^daas van de Brusselse Le Peuple 

kunnen we het antwoord geven dat de re-
dakteur van dit blad geeft aan de Volks
macht die de Franse preken aan de kust 
verded gt. 

« Wel kan men de toeristen schriftelijke 
inlichtingen verstrekKen en hen daarin har
telijk welkom heten, zoals we dit b.v. mee
gemaakt hebben te Oberammergau. maar de 
diensten zelf blijven in de streektaal. 

Trouwens, het geloofsleven van de toe
risten zal er niet onder lijden door per jaar 
twee of zelfs meer- eucharistievieringen in de 
taal van een broedervolk te hebben gevierd. 
Integendeel, juist daar kan een genegenheid 
voor elkaar groeien, of heeft ons kristen-
zijn anders nog zin? 

Ook het argument van « nederlandstalige 
zielzorg in het Waalse land » kan niet gel
den, vermits daar ook geen plaats wordt ge
geven aan het Nederlands in het parochie
leven. Een plaats die we trouwens om de 
hierboven aangehaalde redenen ook niet 
vragen. De enkele Vlaamse preken in een 
verloren Kapucijnenkapel — dus geen pa
rochiekerk — voor de Vlaamse uitwijkelin
gen — dus geen toeristen — komen niet ter 
sprake voor een door sommigen graag ge
zocht tegengewicht. Over de zielzorg voor 
de vast verblijvende Vlamingen in de Brus
selse agglomeratie of in Komen-Moeskroen 
zullen we hier niets schrijven, want wat 
daar gebeurt met de Nederlandstalige gelo
vigen is niet de mooiste bladzijde uit de ge
schiedenis van onze kerkprovincie! » 

woit-er Lu.yten. 

Firma van haarkappersartikelen 
zoekt vertegenwoordiger voor de 
arrondissementen Turnhout en 
Lier met gedeelte van Brabant. 
Moet wagen bezitten en streek be
wonen. Middelbare studiën bij 
voorkeur. Fixe en commissie. 

Schrijven onder letters DL 4 bu
reel van het blad. 

Pels? 
Een bontiasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W SUYKEMS-MFVEN 
O u d e r g f e m s e l a a n 328 
E t t e r b e e k B r u s s e l 
T e l e f o o n 48.37 01 

Al le I n l i c h t i n g o p v e r z o e k 

BECO 
T e l 0 3 / 3 2 0 4 7 1 ü.5« 10t»37 

UW VAKANTIE 
IN HET ZWARTE WOUD 

Volledig pension met i;oede 
b u r g e r k e u k e n , 13 mark daag^ 
juli aue- a n d e r e maanden 
12 DM 

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

In l i rh t ingen tel 01.5/61030 na 19 u 

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 VOOR ü ! GEZONDHEID 
VOOK UW KINDEREN ! Koop nu bet ge
droomde weekend- en vakantieverblijt Per
celen bosgrond vanaf 600 m2 tot 10 000 m2, 
m Pulderbos, Zoersel, Wechelderzande, Merks-
plas Reeds vanaf 65 000 P Ook met vijvers. 
Houten chalets h 45.000 F. geplaatst i binnen 
onaf gewerkt) GROND KOPEN is de beste 
spaarbelegging gezien de voortdurende priis-
stljglngl Inl. FLANDRIMO PVBA, 14 
Violierstr. Antwerpen, Tel (03' 32.62.19 & 
72 60.94, 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 
autostrade 

Hotel « COOLMAN » 
Kaisersplatz 
Karlsruhe. 
(Vlaamse eigenaars). 

wij vragen namens BELAP A G. 
Bazel Zwitserland voor organisa
tie en verkoop van zijn elektr 
werkend alzulgfUterapparaat (ver
schillende modellen) vooi veront
reinigde lucht In toilet en keuken, 
een zelfstandige dealer In éèn der 
provincies Oost-Vlaanaeren. 
Brabant Limburg Zij, die tets we
ten 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). 



DE VOLKSUNIE ——---———--•^^———--—-- - - - - ->- - - - - - - -—-- - - -^^—-- - - -« - - -^- - - i 

BEWECINCSLEVEN 
in een reuze- ten t op he t Dorpsp le in 

L U S T R U M - E L F - J U L I Y I E R I N G 
Spreke r : PATER P I L . 
Te 9 u u r 's morgens in de pa roch ia l e k e r k : 
H . Mis met offerande t e r nagedach ten i s van 
E.H. P R I E S T E R DAENS. 
Alle Vlamingen u i t he t a r rond i s semen t Aalst 
zijn za te rdag te Wel le I 
I n r i ch t i ng : l l - j u l i -komi tee . 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN 
11-juli herdenking. 

In samenwerkmg met het Stads
bestuur werd volgend programma 
opgesteld : 

Zondag 11 Juli 1965 : 
Te 10 uur 30 : bloemenhulde aan 

de monumenten van Hendrik Cons
cience en Peter Benoit, en op de 
graven van J a n Van Rijswjck, 
Herman van den Reeck, Karel 
Candael, Gaston Bussens, Floris 
Jesners en Lode Baekelmans. 

Te 12 uur : ontvangst ten Stad-
huize van de leden van de Raad 
van Advies, de gecoöpteerde leden 
de leden van de Raad van Beheer 
en de voorzitters der aangesloten 
verenigingen. Op deze receptie 
worden eveneens uitgenodigd : de 
wereldlijke en geestelijke overhe-
den, de directeurs van de s tads 
schouwburgen en enkele vooraan
staande Vlamingen uit de wereld 
van kunst en cultuur 

Te 20 uUr 30 : m openlucht op 
de Grote Markt, een choreografi
sche uitbeelding van Nederlandse 
en Vlaamse liederen met mede-
werkmg van Dansa Ritmica (lei
ding M Steens) twee zangkoren 
(De Zingende Wandelkring en Ju
bilate) met orgelbegeleiding, decla-
mator Anton Van der Plaetse, het 
Antwerps Thebaans kwartet, ven-
delzwaalers en omroepster Aimée 
Desmedt van d>' BRT. Dit alles on
der de 'elding van Rem; Van 
Duyn 

Feestredenaar : Bmgsmeester 
Lode Oaeybeckx over « De rol 
der steden en Antwerpen als vecht
stad in de Nederlanden »• 

Voor het feest : beiaardspel en 
eveneens na afloop, gevolgd door 
vuurwerk langsheen de Schelde 
tej- herdenking van het 400-jarig 
be.'staan van het Stadhuis. 
Vergadering. 

Al onze leden en sympatisanten 
worden uitgenodigd op de algeme
ne vergadering van donderdag 15 
juli. in het lokaal « Kalinka », 
Melkmarkt, om 20 uur, met als 
sprekers onze Antwerpse parlemen
tairen Mter Schiltz en Dr. Ballet 

Deze feestelijke vergadering 
wordt opgeluisterd door de nog 
Jonge maar zeer aktieve groen «Te-
ka», die samen met de sprekende 
pop Janneke, voor de plezierige 
noot zorgen Mooie prijzen zijn 
voorzien voor een korte kwis over 
Antwerpen terwijl aan alle aanwe
zigen de nodige ver.snaperingen 
worden uitgere'kt. Deze vergade
ring wordt een feest 

BERLAAR 
De elders in het blad aangekon

digde Guldenspcrenviering van 10 
Juli vmdt zoals naa r gewoonte 
plaats in zaal Rubens, Dorpstraat 

Begin te 20 uur 15. 

DEURNE 
Herdenking Dr. Edgard Muylle. 

Door het Dr. Edgard Muylleco-
mitée werd het initiatief genomen 
dit j aa r een passende hulde te 
brengen aan de nagedachtenis van 
Dr. Edgard Muylle. die twintig 
Jaar geleden te Edegem overleed 
als slachtoffer van de repressie. 

Dr Edgard Muylle genoot in het 
Antwerpse een buitengewone faam 
als Vlaams-nationalist katoliek en 
letterkundige. 

Het programma van de herden
king, die zal plaats grijpen op zon
dag 11 Juli a-S., werd als volgt sa
mengesteld : 

Te 10 uur een plechtige H. Mis 
in de St. Rochuskerk te Deurne, 
met zang en een kanselrede door 
Z.E.P. Dr. A. Stracke S.J. 

Te 11 uur, n a de H Mis. is er 
een sobere hulde aan het graf van 
Dr. Edgard Muylle op het St Ro-
chuskerkhof met een verwe^o-
mingswoord door de Heer A. van 
den Broek, voorzitter Dr Muylle-
comitée, een toespraak door pro
vincieraadslid Lic Walter Luyten 
evenals een bloemenhulde. 

Men bereikt de St. Rochuskerk 
te Deurne-Zuid zeer gemakkelijk 
via de tramlijnen 8, 11 en 24 even
als de autobuslijnen 20 en 33. 

LIER 
In samenwerking met de stad 

en de Vlaamse verenigingen richt 
de Vlaamse Kring-Lier een grote 
Guldensporenherdenking in op 
dinsdag 13 juli in het Stedelijk 
Museum, Plorent Van Cauwen-
berghstraat. De viering omvat 
twee gedeelten : vooreerst een Hul-
lebroeck-herdenking met werk van 

de geliefde Vlaamse meester. Ver
volgens een Guldensporencantate 
van Hans Swinnen onder leiding 
van de toondichter. Meer dan 70 
uitvoerders van het Pro Musica-
orkest en he t Sint Lutgardiskoor 
van Herenthout. 

Alle Vlamingen van Lier en om
streken worden hartelijk uitgeno
digd. 

Kaar ten aan 10 fr. te bekomen 
op het stadhuis . dienst Onder
wijs. 

Begin te 20 uur. 

KESSEL 

De jaarlijkse Guldensporenvle-
ring voor drie Jaar begonnen door 
de Vlaamse Kring wordt nu op 
ruime basis ingericht door gemeen
tebestuur en alle Vlaamse vereni
gingen. Voor de bevlagging van de 
huizen kunnen leeuwenvlaggen be
komen worden op het gemeente
huis. Als vorig Jaar wordt een op
tocht gevormd aan Kessel-statie te 
16 uur zondag 11 Juli met toespraak 
aan het gemeentehuis. Alle Vlaams
nationalisten van Kessel worden 
aangespoord aktief deel te nemen 
aan bevlagging en optocht. 

RAMSEL 

Na de laakbare houding van het 
gemeentebestuur en het feestcomi
té in verband met de viering van 
de 100ste verjaring van de onaf
hankelijkheid van onze gemeente 
en de hulde aan de gewezen bur
gemeesters delen wij al onze leden 
en simpatisanten mede, dat wij 
tot eerlierstel voor het met opzet 
verzwijgen van het beleid van on
ze vermoorde oorlogsburgemeester 
Arthur Van den Heuvel; besloten 
hebben weldra over te gaan tot 
het plaatsen van een heldenhulde-
zerkje op het graf van onze be
treurde vriend. 
Giildensporenfeest. 

De Vlaams (Culturele Kring van 
Ramsel richt dit jaar een grootse 
Guldensporenviering in op zondag 
18 Juli te 19 uur 30. 

De groep Herman Bruggen voert 
in ctfien lucht op het voetbalter
rein het prachtige toneelstuk op 
« Sneyssens ». 

Wij verwachten alle Vlamingen 
uit de Kempen en het Hageland. 

Inkom 20 fr. 

Bevlaggingsaktie 11 juli. 
Wij doen nogmaals een oproep 

aan al onze leden en Vlaamsbewus
te medeburgers om op deze 
Vlaamse hoogdagen de leeuwen
vlag te heisen. 

Leeuwenvlaggen kunnen verkre
gen worden bij Pieter Melis en 
Herman Crèvecoeur - Gust Van 
den Heuvelstraat, Ramsel. 

Bij deze personen kan insgelijks 
van nu af reeds ingeschreven 
worden voor de 38ste IJzerbede
vaart te Diksmuide op 22 augustus 
a.s. 

BRABANT 

BRUSSEL 

Oproep. 
De Volksunie groeit en s taa t 

reeds sterk. De Volksunie moet en 
zal de parti j worden van alle Vla
mingen zowel m het Vlaamse land 
als te Brussel. Om dit doel te be
reiken en te bevorderen werd In 
Brussel, waar de strijd het hardst 
is, de werkgroep groot Brussel op
gericht. Het bestuur is als volgt 
samengesteld : 

Voorzitter ; Mie. Vanthoumout ; 
sekretaris : Theo Fauwels; pen
ningmeester : Luk. Dekeyser; toe
gevoegd bestuurslid : J a n De Ber-
langer; ook de kantonale gevol
machtigden van groot Brussel ma
ken van dit bestuur deel uit. 

De werkgroep is onderverdeeld 
in sekties, telkens onder de lei
ding van een verantwoordelijke 
met een wel omschreven opdracht 
Deze verantwoordelijken zijn even
eens in het hogervermeld bestuur 
opgenomen. 

Leden die bereid zijn hun steun 
te verlenen en die enkele ogen
blikken van hun vrije tijd willen 
schenken aan de uitbouw der VU, 
op welke manier ook (typwerk — 
bezoek van personen — onderzoe
kingen — studies enz.) worden 
dringend verzocht zich in verbin
ding te stellen met de sekretaris 
Th. Pauwels, Haachtsesteenweg 
1176 Evere (Brussel 14). Telefoon 
41.07.01. 

Financiële steun zal eveneens 
met dank aanvaard worden. 

SCHAARBEEK 
De ploeg, die gedurende dp ver

kiezingsstrijd voorlopig de bestuurs-
verantwoordelijkheid op zich nam 
en waarvan mag gezegd worden 
dat de aanwinst van 50 % der 
stemmen aan haar onverpoosde 
inspanningen te wijten is, heeft 
beslist de werking voort te zetten 
tot na de verlofperiode. Zoals voor
geschreven door het hoofdbastuur 
zullen de leden dan de gelegen
heid krijgen om hun definitief be
stuur te kiezen. 

Met het oog daarop kunnen me
dewerkers en simpatlzanten lid 
worden door 50 fr over te schrij
ven op één van volgende postre
keningen : 968 93 van Sweerts A. 
Brussel 3 of 40.84.97 van Torfs 
J.E.. Brussel 3. De afdeling Schaar
beek zal dank zij hun morele steun 
nog beter haar gevestigde faam 
kunnen hooghouden. 

OOST-VIAANDEREN 

OOST-VLAANDEREN 
Broederband. 

Op 21 juli richt Broedsrband een 
bedevaartreis in naar het graf van 
E H . Cyriel Verschaeve te Soil bad-
Hal in Tirol. Verdere inlichtingen 
hierover ziJn te verkrijgen bij A. 
De Troyer, Leeuwergem. 

GENTBRUGGE 
VOS-BVOS. 

Met meer dan 50 aanwezigen 
mag de ledenvergadering van 3 
juli 1.1. als geslaagd beschouwd 
worden. G. Rombaut gaf ons een 
overzicht van het Verbond VOS 
vanaf zijn ontstaan in 14-18 tot op 
heden. Hij schetste het doel van 
VOS-dienstbetoon - wereldvrede -
amnestie - zelfbestuur Dat ook dt= 
woorden van de Jonge BVOS-er 
Oswald Van Ooteghem diep op de 
aanwezigen hebben ingeslagen be 
wezen de talrijke toejuichingen die 
hij mocht in ontvangst nemen. 
Hij gaf ons een beeld van het of
fer van de Vlaamsg soldaten in de 
loop der tijden dat niet nutteloos 
geweest is voor Vlaanderen en be
klemtoonde dat we nog een zeer 
harde strijd zullen moeten leve
ren, willen we onze Positie in 
Brussel handhaven. 

Met een geestdriftigp Vlaamse 
Leeuw werd ,de vergadering beëin
digd. 

GERAARDSBERGEN 
Tijdens een simpatisantenvergar 

dering, waarop we een 25 tal per
sonen mochten verwelkomen, werd 
er overgegaan tot de verkiezing 
van een voorlopig bestuur. 

De algemene verkiezingen van 

23 mei 1.1. hebben ons aangetoond 
dat we in het Geraardsbergse op 
talrijke Vlaamsvoelende mensen 
mogen rekenen. 

Wij zijn dan ook overgegaan 
tot het stichten van een kern die 
we in de komende maanden ho
pen uit te breiden zodat op het 
einde van het jaar een vast tie-
stuur kan verkozen worden ten 
einde in samenwerking met de 
randgemeenten, een vruchtbare 
aktiviteit te ontplooien. 

Tegelijkertijd wensen we er de 
aandacht van de lezers op te ves
tigen dat we een Sociale Dienst 
ter hunner beschikking houden. 
Indien er personen zijn die moei
lijkheden hebben van om het even 
welke aard, aarzel niet onze dien
sten te raadplegen. 

Richt uw aanvraag tot : Dr. Van 
Nieuwenhove P., Denderstr. 34, Ge-
raardsbergen, die zal overmaken. 

HERZELE 
Volksunie afdeling Herzele heeft 

de wind in de zeilen. Pas opgericht 
in de loop der maand maar t 65. 
heeft Ze reeds prachtig werk gele
verd o.a. tijdens de verkiezings-
kampagne. 

Een belangrijke stijging van het 
oercentage bij de verkiezingsuitsla
gen zal daar wel niet vreemd aan 
zijn. Tijdens de algemene vergade
ring op 2 juni 1.1.. welke werd bij
gewoond door onze provinciale ver. 
kozene Urbaln De Graeve. werd 
een algemeen werkplan vooropge
steld, welke ziJn resultaat zeker 
niet kan missen. 

Om onze werking een zo ruim 
mogelijke kans op slagen te ge
ven doen wij langs deze weg een 
oproep aan alle Vlamingen uit en 
rond Herzele om toe te treden tot 
onze afdeling. 

WEST-VLAANDEREN 

lEPER - POPERINGE - WERVIK 
Aan de vrienden en vriendinnen 

van de IJzerbedevaart wordt me
degedeeld dat het Arrondissemen 
teel Komitee het plan opgevat 
heeft zoveel mogelijk in groep deel 
te nemen aan de inhuldiging 
van de heroE>gerichte IJzertoren 
op zondag 22 augustus e-k. 

Alwie, in zijn gemeente, iets on
derneemt met het oog oP de deel
neming aan de eerstkomende 
IJzerbedevaart, gelieve zich zo 
spoedig mogelijk te laten kennen 
aan het Arrondissementeel Komi
tee, dat zich dan verder met hem 
in betrekking zal stellen. 

Aanplakbrieven (tegen 6, 4 en 2 
fr. volgens grootte) kunnen ins
gelijks besteld worden op adres : 
Antoon Samyn, advokaat, leper 
Deken Debrouwerstraat 2, telefoon 
217.28 

KORTRIJK 
Avondfeest. 

Reeds nu kunnen we melden dat 
de Volksunie-Kortrijk een arron
dissementeel avondfeest zal orga
niseren op 25 Sept. te Kuurne. 

Nadere gegevens volgen later, 
maar houd nu reeds die datum 
vrij. 

Plaatselijke werking. 

Het arrondissementeel bestuur 
dat op zo'n korte tijd twee verkie
zingen glansrijk heeft weten t e 
doorstaan, is niet bij de pakken 
blijven zitten. Er wordt intens ge
werkt om de innerlijke organisa
tie op punt te zetten. Biimenkort 
wordt overgegaan tot het s t ichten 
of hennr ichten van zes afdelin
gen : Menen, Wevelgem-Lauwe, 
Kortrijk, Kuurne, Bellegem, Deer-
lljk-Harelbeke. 

Leden die nieuwe voorstellen 
hebben of bereid zijn aktief mede 
te werken kurmen steeds de le
den van het arrondissementeel be
stuur ontmoeten de zaterdag na 16 
uur in ons lokaal « Astor ». 

Verder kunnen we ook melden 
dat er een sociaal dienstbetoon 
werd ingericht. Gedetaileerde me
dedelingen hiervan verschijnen in 
het volgend nummer. 

Dagelijks komen nieuwe abonne-
menten en leden binnengestroomd. 

Mogen we vragen wekelijks t e 
komen afrekenen, zodat de betrok
ken personen reeds de week erop 
ons blad kunnen ontvangen De 
prijs voor de eerste maand wordt 
eveneens in het volgend nummer 
vermeld. 

ROESELARE 

De voorgaande gemeenteraad is 
pas veertien dagen n a de rug, of 
Roeselare kende opnieuw een zit
ting. 

Bij het begin van de zitting vroeg 
Mik Babyion bij ordemotie het 
woord. 

Hij laakte de houding van de 
meerderheid bij dé vorige ge
meenteraad. 

Aangaande de verhaalbelastin-
gen, vroeg Mik terug het woord. 

Hij vindt het niet logisch da t 
personen die langs staatswegen 
wonen, profiteren van het feit, 
geen verhaalbelastingen te moeten 
betalen, wat wel geval is met per
sonen die langs niet-staatswegen 
wonen, waar wegen^swerken wor
den uitgevoerd voor zover deze 
niet onder het kader van de wet 
Brunfaut vallen. 

In verband met de aankoop van 
esn ambulancewagen door de C O O 
maakte Mik van de gelegenheid ge
bruik can navraag te doen aan de 
burgemeester, hoe het zit met de 
voor enkele maanden door de COO 
tegen de VU ingediende klacht 
wegens laster. 

Het was duidelijk dat de burge
meester met deze vraag verveeld 
zat en hij heeft dan ook naast de 
kwestie geantwoord. 

Ons raadslid Slc«se vroeg dan 
ook het woord om terug het feit 
aan te klagen dat het voegwerk 
van de huizen op het Rodenlrachs-
kwartier, gebouwd door de Bouw
maatschappij De Mandel, van zeer 
slechte kwaliteit is Hij vroeg dan 
ook of het stadsbestuur geen toe-
zichtskommissie zou aanduiden die 
moet zorgen dat de in het lasten
boek voorgeschreven materialen, 
zouden aangewend worden. 

Burgemeester De Man wimpelde 
dit voorstel voorzichtig af. 

Doch de VQ-oppositie gaat on
verstoorbaar verder. 

Volgens 
M A A T K L E D I N G hypermoderne mefhode 

G.BERGERS 
itr Perfekte pasvorm 

•k Prima afwerking 

ir Snelle bediening 

Sint-Jans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 
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BORSBEEK 

We danken de mandatarissen 
van de parti j , de overtalrijke scha
re simpatipanten uit de omliggende 
gemeenten en de muziekkapel van 
de VUM voor hun simpatieke aan
wezigheid tijdens onze betog ng 
van 2atErdag 26 juni. 

Nooit zag Borsbeek zulk een po
litieke manifestatie in de gemeen
te. De reakties zijn dan ook 100 % 
pro-VXr, de hardstwerkende Bors-
beekse partij (25 % op 23 mei 
S.I.). 

De ploeg van Jos van Mol Is nu 
meer dan g?kend in Borsbeek en 
de resultaten zullen niet achter
wege blijven 

HERENTALS 

Guldenssporen-viering gekortwiekt. 
Met verontwaardiging proteste-

Fen wij tegen de kleinziel ge hou
ding van het CVP-stadsbestuur 
da t ze'fs aan niet-politieke Vla-
mirgen spreekverbod oplegt op de 
officiële viering. Stel U voor : een 
verwaterde hoempa-hoempa - ma
nifestatie zonder sprekers en dat 
moet voor een Guldensporenvier ng 
doorgaan! Laat onze reaktie niet 
uitblijven : alle Vlaamse vrienden 
en s.vmpatisanten worden zeer 
dringend verwacht te Herentals 
op zaterdag 10 luli te 21 uur op 
de Grote Markt voor een waardige 
deelname aan de stads-viering Te 
22 uur echter verlaten wij deze in 
massa om te lu ster n naar de toe
spraak van de niet-politieke heer 
Paul Daels. die za! plaats hebben 
in « De Oude Zalm » ter plaatse. 

Smds lange jaren is Herentals 
en omstreken maagdelijk gebied 
geblev n voor de Volksunie. Nu 
echter heeft de Vlaamse bewust
wording ook bij ons in d° Kempen 
voor de doorbraak gezo' gd. Er be
staat nu een Volksunie-afdeling 
Her--nt<i!s en ot" 1 Ke nde Verscbil-
lende in i fa t i 'ven liggen reeds 
klaar Wi] zijn echter voorlopig 
nog een armp afdeling Steu i 
wordt m dank aanvaard op de 
PCR van het secretariaat . 857121 
Mostman.'! H.. St Jansstraat 32 
H°rentals Eerste algemene verga
dering oP het secretariaat op za
terdag 10 ju^i te 19 uur. Alle leden 
en kandidaat-leden worden ver 
wacht. 

NOORDERKEMPEN 

Na zegeroes hoort feestroes! Dat 
dachten de propagandisten van de 
Noorderkempen er ook van. en van 
Mevksem. Schoten Wuustwezel 
Brecht en St Job in 't Goor ver
trokken z'j op zaterdag 26 luni 
Loenhoutwaarts om zich in het 
Vliams Huis « St Sebastiaan » 
tot een zeventigtal feestvierders te 
verenigen 

De gastronomische mogelijkhe
den van het Huis « St Sebastiaan» 
werdPn weer eens terdege aange
toond. De puike maaltijd kon niet 
anders dan ieders waardering krij
gen 

Waardering ging ook naar het 
« {«rlementair » geheugen van 
volksvertegenwoordiger Reimond 

Mattheyssens, die aan de h a n d 
van enkele anekdoten kwam leren 
da t in en om de praatbarak ook de 
humor niet onbestaande is. We we. 
ten niet of Reimond zijn luchtdoop 
reeds achter de rug heeft, m a a r 
We vinden toch dat hij anders 
niet zoals ouwe Kamiel hoeft te 
wachten tot hij « ongevaarlijk 
schijnt ». 

Naargelang de tijd vorderde, 
steeg In evenredigheid de feest-
koorts. Tot lang nog na het haan-
gekraai vierden Vlaamse leute en 
gezelligheid hoogtij. En ook nu 
had de morgenstond goud in de 
mond, want aan de Vlaamse hemel 
rees een nieuwe ster! Een talent
volle charmezangeres heeft zich 
veropenbaard in de Noorderkem
pen, Wel is haar herkomst Wasig, 
maar haar stem is des te helder
der. Wellicht wordt d^ze belofte-
vollp ontdekk ng de onmiddellijke 
aanleiding tot het volgende feest. 

TURNHOUT 

Het Volksunieleven bloeit te 
Turnhout. Op 29-6 werd een ver
gadering bijeengeroepen waaraan 
18 leden deelnamen. Dp rezultaten 
van een eerste wervingsaktie wer
den bekend gemaakt : 50 nieuwe 
leden en abonnenten werden aan
geworven binnen een tijdsspanne 
van 4 weken. 

Prachtig! Deze inspanning zal 
voortgezet worden en alle aanwe
zigen zegden spontaan hun mede
werking toe. Na een bespreking 
over de a.s. 11 juli-feesten en de 
werking van de Volksunie, werd de 
vergadering besloten. 

""̂ B̂W 

SCH,4i4kRBEEK 

Sociaal dienstbetoon. 
De burelen van het Sociaal 

dienstbetoon van het kanton 
Schaarbeek zijn geopend op de 
volgende dagen en uren in het se-
kretar 'aa t oer Vo'ksunie, Da lly-
laan 25._ te Schaarbeek, Dienstbe
toon : dinsdag van 14 tot 17 uur; 
vrijdag van 14 tot 17 uur. Zieken
kas : zaterdag van 10 tot 12 uur. 
Sociale en fiskale dienst : maan
dag van 18 tot 20 uur. 

Hulp gevraagd. 
Ernstig huisgezin vrouw overal 

weggejaagd omwille haa r Vlaamse 
overtuiging, gehuwd met Waals 
man, die hondenwerk en nachts 
werk moet verrichten tegen hon-
gerlonen, gezien hij met een 
Vlaamse vrouw van Duitse afkomst 
huwde, vraagt bijverdienste (zelfs 
zwaarste werk is welkom), elke 
dag van 12 tot 18 uur. Wie helpt 
deze mensen? 

Antwoorden worden ingewacht 
op het adres van sekretariaat kan
ton Schaarbeek, Daillylaan 25, 
Schaarbeek S .003 

Huisgezin getroffen door voorbije 
kiesstrijd ten dienste van deVolks-
imie, heeft moeilijkheden van fi
nanciële aard (man zonder werk 
en ziek) en verdient onze steun. 
Alle giften worden in dank aan
vaardt op Postgiro Nr 968.93, van 
de voorzitter van het sekretariaat 
Schaarbeek, de Hr. A. Sweerts, 

ik koop bij 

^51 
MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHODT — TEL. 55.17.83 
Bijhulzen : Antwerpen • Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Deurne Callfortlei 60. TeL : 36.25.22 
Begljnen8tr.39-4L Tel: 33.47.24 

Daillylaan 20, Brussel 3. Medede
ling op strook : « 004 ». 

Helpt onze medestrijders van het 
eerstte uur l 

WOLVERTEM 

Op zaterdag 26-6-65 om 20 uur 
heeft afdeling Kapelle-op-den-Bos, 
voor zijn leden en bijzonderste 
medewerkers een feestmaal inge
richt. De heer Frans Vandebrande 
moest belet geven wegens ziekte. 

De kantonale afgevaardigde de 
heer Deblieck bedankte al dege
nen die met hem samengewerkt 
hebben voor de verkiezing van 23 
mei. 

Na 11 juli zullen wij de verant-
woordel'jken van de afdelingen en 
kernen bijeenroepen op een kan
tonale vergadering om plannen uit 
te werken voor de stichting van 
nieuwe afdelingen. 

OOST-VLAANDEREN 

MERELBEKE 

Afdelingen : de bestuursverkie-
zingen van donderdag 24 juni, in 
aanwezigheid van de provinciale 
raadsleden Mter Stals en dhr Os
wald Van Ootegem. richtten de af
delingen Melle en Merelbeke sta
tutair in. 

Wij wensen de n'euwe bestuurs
leden een vruchtbaar « bewind », 
en vooral de steun en medewer
king van hun leden en simpati-
zanten. 

Wij danken het uittredend be
stuur in de persoon van provin
ciaal raadslid Jos De Moor voor 
zijn vertoonde aktlviteit. 

De Weergalm. 

Het zevende nummer van ons 
kantonaal blad werd verzonden 
door de werkvergadering van 1-7. 

Het volgende nummer versch'jnt 
half augustus^ en daartoe verwach
ten wij de kopij voor 6-8 Inmid
dels rekenen wij op aller finan
ciële steun om ons werk verder te 
zetten : stort Uw bijdrage op post
rekening nummer 8827 28, Piet De 
Pauw te Merelbeke. Al onze dank. 

Elf juli. 

Vlagt met ons mee. Viert onze 
feestdag op 9 juli in de zaal « GU-
denhuis », waar het plaatselijk 
Davidsfonds voor een grootse avond 
beloofde te zorgen. 

WEST-VLAANDEREN 

OOSTENDE 

Op zaterdag 17 juli vindt in zaal 
de « Noordzee », Wapenplein 14, 
Oostende, het bal van JVSG Oos
tende plaats. Orkest « The Oom-
manches », begin 20 uur 30, inkom 
25 fr. 

m MEMORIAM 

Te Kalmthout overleed op 27 j iu 
n i mevrouw Helena Raa t s in de 
ouderdom van 81 jaar . Wij bieden 
de famlleleden onze blijken van 
kristelljke deelneming aan. 

Te Berendreoht vernemen wij 
het overlijden van mevrouw Louisa 
Klaassen - De Vos, grootmoeder van 
onze redakteur Staf De Lie. Wij 
bieden hem en de familie onze 
blijken van kristelijk medevoelen 
aan. 

zoekertjes 
Technisch Ingenieur elektronika, 

ongehuwd, 23 jaar , vrijgesteld van 
militaire dienst, praktijk ; 3 
maand TV + 1,5 Jaar computer, 
zoekt dringend (per 1 juli) werk, 
schrijven bureel blad onder D15. 

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

sös 
Limburgs gezin : negen kinde

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

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

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

Schrijven bur. blad D-14. 

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

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

Te huur : café <t 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 « Hopland ». Geen ka
pitaal — gunstige referenties nood
zakelijk — winst 100.000.— X? = 
?00 OOO.— fr. — Stella Artois 

Schr. L. Rogiers Muurveld 27, 
Asse 

Leerjongen gevraagd voor Tand--
technisch Laboratoritun te Bmgge, 
goede toekomst. Nozems zich ont
houden. Schi-ijven bur. blad letters 
D19. 

Zoek helpers (redaktie, drukker, 
tekenaar, verkoper, enz.) om 
Vlaamse uitgeverij uit te bouwen. 
Aanb. tour. blad D20. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GEBOREN 
onder de 

KREEFT. 

UW KANS... 
• ^ ^ 

NATIONALE 
LOTERIJ 

2 sportieve Jongedames zoeken 
2 sportieve jongeheren (22 k 26 J.); 
om hen in augustus te vergezellen 
op hun reis naa r Oostenrijk. 

Schrijven : B. Geeraert, C7ol&-
gem-Mariakerke (Gent) . 

Hulsvrouw in bezit van schrijf
machine zoekt bijverdienste onder 
de vorm van typewerk thuis I s 
vroeger laediende geweest, bo-
heerst de Nederlandse taal en 
heeft noties van Frans, Engels e a 
Duits. 

DIO. 

Door repressie getroffen persoon 
vraagt lening aan te gaan, kap . 
50.000 fr., terugb met mterest^ 
duur 5 jaar. Zeer eerlijk. Zich wen. 
den bureel blad onder nummer 
D l l . 

Vragen twee meisjes voor ka
mers en opdienen juli en oogst 
Goede verdienste en Vlaams. 

G. Bailleul, Zeedijk 115, Middel
kerke Tel. 0-59-20636. 

IMPE 
Op zondag 11 juli : plechtige 
hoogmis te 10 uttr 30 Kansel
rede door Z.E.H. Pastoor De-
brouwer. Aan het orgel : Wies 
Pee. 

Feestredenaar na de mis : dhr 
Denis De Pauw 
Te 20 uur : dansavond. 
De Impense tradit ie wordt 
voortgezet. 

DE V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van de 

T.z.w VOLKSUNIE 
REDAKTIE 
Mr F r Van dei Eist, 

Hnofd redak teu r 
r van Overs t rae ten , 

Kedak l iesekre ta r i s . 
S. De Lie. Wim Jor i ssen 
lic W Luyten. R Mat 
theyssens . W Cobbaut , M 
Babyion. E, Slosse, dr L 
Wouters f D i e n c k x 

Leden 
Alle Driefwiisel ing voor 
redak t ie naa r • 
Rota typ. Sylv. Dupuis l . 
110 Brus 7, Tel 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l . 82 
Brussel I. Tel 11.82.16 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

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

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

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

Veran tw. uitg. Mr F . Van 
d e r Eist , Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

SCHl ' IMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve te2 rde 
bedekk ings lagen 

HESSORTMATRASSEN 
(Breve t 529768) 
m e t 
Geb reve t ee rde k a r k a s i e n 
(Breve t 612767) 

MET 
6PECIAAL 
BREVET 

„STAK^ 
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 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Indien ü geen verkoper 
in u w o m t r e k kent s tuu r 
o n s een kaar t j e en wa 
zenden (J bet ad r e s van 
d e d ich t s bijgelegen ver
k o p e r Star Zele. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEV 
11 julibjerdenkingf. 

Het Stadsbestuur en he t V a v 
bond van Vlaamse Oultuurvereni-
gingen van Antwerpen richten op 
zondagavond, 11 juli een groots 
feest in op de Giote Markt gevolgd 
door een vuuiwerk langsheen de 
Schelde ter vieiing van de Vlaam
se hoogdag en het 40O-3ang be
s t aan van het Stadhuis 

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

BERLAAR 
De Vlaamse K r m g Bellaar Ko-

nmgshooikt richt dit jaar zijn 
derde Gu denspoi enviei mg in op 
zateidag 10 Juli te 20 uur 15 

Begioeting door provincieraads
lid Walter Luyten 

Peestrede door volksvertegen 
wooi d gei Hugo Schiltz Scetchen 
dooi de Plurk en Tui k-boys Grote 
tombola 

Daarna gezellig samenzijn en 
dans met het oikest Cambre 

Inkom 20 fr 

MEKKSEM 
Papieien leeuwenschilden zijn te 

vwkiijgen in Tijl op het secieta-
n a a t E Lemineurstiaat 33, worden 
zelfs aan huis bezoigd als men te-
lef oneei t 45 57 77 

Onze atdelmg zaj Vlaanderens 
hoogdag herdenken en vieren op 
zondag 11 juli te 20 uur m Tijl, 
Biedabaan 298 Ei zal voor stem 
ming en gezelligheid gezoigd wor 
den evenals voor een flmke kou
de schotel met broodjes en koffie 
voor de bescheiden pi iis van 401 r 
per deelnemer Wie een goede 
plaats wil hebben late 7ich tijdig 
inschrijven op de hiervoor ver 
melde adi essen 
VOS 

Onze VI lenden van de Vlaamse 
Oudstnjdersbond heidenken Vlaan 
dei ens hoogdag op zaterdag 10 
juli te 20 uur in de schouwburg 
Bar t St Bartholomeeusstraat De 
bekende zangkiing Pidelitas van 
W inegem zal deze avond met een 
uitgelezen programma vullen De 
toegang is vrij Alle Vlaams Na-
tionahsten moeten het zich tot 
een plicht aanrekenen door hunne 
aanwezigheid onze simpatie te be
tonen voor onze Vlaamse oud-
strijdeis 

SCHILDE BROECHEM - RANST 
HALLE 

De geplande Guldensporenvie-
r ing m de Tovei fluit vindt niet 

plaats . 
Het schandalig optreden van en

kele zich VUM-leden noempnde no-
üema op ons laatste feest, waar
bij deze heertjes zelfs mensen op 
s t raa t lastig vielen, is de reden 
waarom ons nu de zaal geweigerd 
wordt 

Treurig Jammer . 

WILRIJK 
IJzerbedevaart 

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

BRABANT 

HEVERLEE 
In de Abdij 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 zijn 

LANDEN 
Elf juU. 

Zondag 11 juli 1965 op het Bron, 
plem te Landen wordt een 11 juli-
viering gehouden Dorpsfeesten 
met Arseen Sabo en Jacques Ray
mond 

Het is onze plicht de mrlchtres 
die op alle mogebjke wijzen tegen, 
gewelkt weiden en nog worden te 
steunen door onze aanwezigheid 

LIMBURG 

LANAKEN 
Help mee om van 11 juli een 

manifestatie te maken van Vlaam
se bewustzijn doe zoals zovele 
andeien reeds voor ü deden en 
vlag op onze nationale feestdag 
met de Vlaamse Leeuw 

Het afdelmgssekietariaat levert 
vlaggen tegen gunstige priizen. 
Moderne leeuwefiguur-uitg^ve door 
en opbi engst ten voordele van de 
IJ7ei bedevaarten 

Verdere nlichtmgen bij G Be-
gas Stationsstraat 74 te Lanaken 
Tel 011-16106 

OPOETEREN GRUITRODE 
Zondag 18 juh om 15 uur heel 

Limburgse Guldensporenviermg m 
het jeugdkamp «Giaaf van Hooi-n» 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 

14 35 Internationaal landbouwma-
gazme — 15 05 De Flinstones 
(herh van de 89e afl ) — 15 30 
Roeisport Internationale regatta, 
gehouden te Luzern (finales — 
± 16 00 Ronde van Piankrijk 
aankomst van de 19e etappe Aix-
les Bams - Lyon — 17 30 Paarde-
sport Jumping « Grote Priis van 
Aken » te Aken — 19 30 Klem 
klein kleutertie — 19 50 Filmpje 
— 20 00 TV-nieuws — 2015 
Sportweekend — 20 45 Stroppel-
acorde (Remaeit de Vos) tv-opera 
van Peter Welf fens — 22 00 Vlle 
Europese Beker voor Zangvoor-
dracht Duitsland - Nedeiland — 
23 15 TV nieuws 

MAANDAG 

± 16 00 Ronde van Frankrijk 
Aankomst van de 20e etappe Lyon 
- Auxerre — 19 30 Richaid Leeu-
wehart 25e afl De vluchteling — 
19 55 De Weeiman — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 Ronde van Prank-
riik Filmverslag — 20 40 Open
baar kunstbezit « Kruisiging » door 
Jus tus van Gent — 20 50 Een Plo 
rentijns treurspel spel van Oscar 
Wilde — 21 25 Vlle Europese 
Beker voor Zangvoordracht Frank
rijk - Italië — 22 40 TV-nieuws 

DINSDAG 

± 16 00 • Ronde van Frankrijk 
Aankomst van de 21e etappe . 
Auxerre - Versailles — 19 30 Tele-
taalles Engels Zestiende les 
Walter and Connie at the office — 
19 45 Filmmuseum van de schater
lach De troebadoers — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 Ronde van Frank
rijk Filmverslag — 20 40 De 
Eonelmen 6e afl • De ster van 
Rawazi — 2130 VII Europese 
Beker voor Zangvoordrahct Neder
land - Groot Brittanuie — 22 46 
TV ni" — 

WOENSDAG 
+ 15 30 Ronde van Frankrijk 
Rechtstreekse reportage van de laat
ste etappe individuele tijdrit 
Versailles - Parijs — 19 30 Tele-
vi&um — 19 55 De Weerman — 
20 00 TV nieuws met actualiteit 
over de aankomst van de Ronde 
van Frankrijk — 20 25 De Franse 
Revolutie — 21 15 Vlle Eu iope^ 
Beker voor Zangvoordracht Italië 
- België — 22 30 Zoeklicht — 
22 50 TV nieuws 

DONDERDAG 
19 30 Teletaalles Engels Zeven
tiende les Walter the businessman 
— 19 45 De schapendoder 6e afl 
De dief op het spoor — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 De Flmstones 
90e afl Eerlijk duurt het langst 
— 20 50 Penelope — 21 15 Vlle 
Europese Beker voor Zangvoor
dracht Rechtstreekse repoitage van 
de finale — 22 45 TV-nieuws 

VRIJDAG 
19 30 Teletaalles Engels Acht
tiende les Walter and Connie at 
the changmg of the guard — 19 45 
Internationaal jeugdmagazine — 
19 55 De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Jeugdprogramma 
— 21 00 Speelfilm No no Nanet
te muzikale komedie van David 
Butler met Doi is Day — 22 30 TV-
nieuws —- 82 35 Kamermuziekcon
cert 

ZATERDAG 
19 30 Tijd voor u — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 De wijkagenten 
Een huwelijk m het wit (25e afl ) 
— 20 50 t Is maar een woord — 
21 20 Sextet een internationaal 
vaneteprogramma — 22 00 Sus
pens Gezocht medereiziger poli
tiefilm — 23 00 . TV nieuws 

gelegen tussen Opoeteren en Gruit-
rode 

Motto : Het Vaderland Getrou
we 

Optreden van • Hem Nackaerts, 
Maastrichter mannenkoor, ruiters 
en fanfare 

Bij slecht weder op de overdek
te speelplaats van het Jeugdhuis 

Inkom 10 fr Kmdeien en jeugd 
m uniform gratis 

Voor de kleuters . spelnamiddag 
o l v jeugdleiders 

OOST-VLAANDEREN 

EEKLO 
In memoriam 

Op 24 juni overleed in de ouder
dom van 71 jaar de Heer Daniel 
Sevenoo een der pioniers van de 
Vlaamse Beweging te Eeklo Oud 
Voorzitter VOS afdeling Eeklo 
Oud-strijder en ooilogsmval ed 
1914-1918 De begrafenis vond 
maandag Jongstleden onder zeer 
grote deelneming plaats 

De Volksunie biedt Mevrouw Se-
\enoo Gabriel en de familieleden 
Sevenoo en Temmeiman zijn op
rechte gevoelens van deelnemmg 
aan m het grote leed dat hen heeft 
getroffen 

GENT 
IJzerbedevaart. 

VOS-Gioot Gent m samenwer
king met alle Vlaamse veien gin
gen legt autobussen m naar 
Kaaskerke - Diksmuide De twee 
cars vertiekken om 8 uui stipt aan 
lokaal Roeland Korte Kruisstraat 
3 Gent Na de plechtigheid ver
blijf tot 16 uur te Diksmuide waar
na de ene bus t«rugieist over Mid 
delkerke aan Zee de tweede 
Vla Roeselare, stad van Berten Ro-
denbach Terug te Gent lond 19 
uur 

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

Waar mschiijven" Vlaams Hms 
Roeland Korte Kruisstr 3 Gent 
Aeis J a n Vooihou^kaai 9 Gent, 
De Mulder A , Koitrijkse stw 247 
Gent Raman L , Loodsenstr 66 
Gent 

Elf juh 
De Vriendenkring Artevelde 

richt een tweedaagse feestviermg 
In op zaterdag 10 en zondag 11 
juh Op zateidag te 20 uur m de 
zaal Roeland Koite Kruisstraat 3 
stri jdmeetmg met feestiede door 
volksvertegenwooi diger Dis Ooppie-
ters en op zondag U juli te 19 uur 
m dezelfde zaal, groot overwin, 
nmgsbal met als eregasten Dr Leo 
Wouters Dr Wannijn Pi of Elaut 
en Drs Coppieters 

Allen daarheen! 

KORTRIJK 
Guld ensporen viering 

Pakkeloptocht op 10 Juli Alle 
Vlammgen uH ons arrondissement 
en alle nationalisten uit de ganse 
streek vei wachten wij zaterdag op 
de traditionele VVB fakkeltocht 
naa r het Groeningemonument te 
Kortrijk met de jaarlijkse bloemen
hulde Spreker op de groenmge-
kouter is deze maa) dhr Maurits 
Van Haegendoren 

Alle militanten leden en simpa-
tisanten uit het ganse arrondisse
ment Kortiijk woiden met aan
drang verzocht te verzamelen op 
de grote markt aan café Astor 
stipt om 20 uur Het gaat om een 
piestigekwestie voor ons Vlamm
gen uit de Groeningestede Dus 
allen op posti 
11 juh 

Met VVB Kortrijk 11 Juli zoek-
r i t — vertrek aan de Troubadour 
te Bissegem 

Guldensporenavondfeest • op 
zondag 11 juli te Bissegem zaal 
Troubadour Stationsplein Eerste 
dans om 18 uur met het orkest de 
Falados 

MENEN 
De jaailijkse guldensjxiren vie

ring omvat dit jaar niet mmder 
dan het optieden van de humorist 
Jef Burm Ver enen ook hun me
dewei king Hugo Raspoet chan
sonnier en als redenaar Gaby 
Vandromme preses van het KVHV 

Het zal de moeite lonen u op 
zaterdag 10 juli tegen 20 uur naar 
het college te begeven 

Toegangsprijs 20 fr 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Het afd bestuur kwam op 25 
juni samen en besliste de zondag

se abonnementen - werving onver
poosd verder te zetten 

Tijdens de yerlofpenode zal ver
der de basis worden gelegd voor 
de plaatselijke uitbouw van de VU 
jongeren en van een aldelmgswer-
king te St Joris - Beeinem en te 
Oedelem - Sijsele 

BRUGGE 

Opening arr VU sekretariaat. 
Op zateidag 10 juli a s te 18 uiu-

huldigen w j ons arr sekre tauaat 
m te Biugge in het Vlaams te
huis « Bieydelhof » Joz^f Suvee-
s t raat 2 (kamei op 1ste vei die
ping) Vertegenwoordigers van het 
hoger partij kader zijn op deze 
korte plechtigheid genodigd en 
zullen er het woord voeren waar
n a ontvangst door het a i r be
stuur 
Be\ lagging 

Brugge vlagt op 10 t n 11 juli a s 
met de Leeuwenvlag 

BIJ Herman Gevaert (Park Ro
de Poort 21 St Mchie ls tel 
163 38) kunt U alsnog Uw vlag b ^ 

stellen 
Het afd bestuur veigadeide op 

28 juni 11 ei werd beslist de be-
stuuisherkiezmg van oktober a s 
grondig voor te bereiden 

Te Zeebiugge zal tevens een VU-
kern woiden opgelicht 

Intussen woidt de leden en 
abonnementenwervmg onveimm-
derd vooitgezet 

JABBEKE STALHILLE 
De kern Jabbeke kwam op 28 

Juni 11 samen onder vooizitter-
schap van Dr Biesemans er werd 
beslist een inspanning te doen om 
zo spoedig mogelijk de 25 leden te 
bei eiken en aldus tot een volwaar

dige afd uit te groeien 

VEURNE 
Guldensporenviermg 

De Guldensporenherdenkmg m 
gericht door het Guldenspoi enko-

mitee te Veurne woidt thans ge
westelijk georganiseeid Zateidag 
10 juh te 20 UUI m de Retouka-
zaal feestavond onder het motto 
c Vlaanderen welig huis » door 
het kunstgezelschap « Die Seal 
meye » met op het progiamma 
muziek, dans massazang, voor
dracht posthume hulde aan El 
Hullebroeck Op deze 11 juli voor

al moet de leeuwenvlag wappeien 
Leeuwenvaandels vanaf 180 fr zijn 
te koop bij A Huyghe, leperse 
steenweg 41, Veurne 

Maak propaganda i Veurne i» 
het centrum van Vlaams bewe-
gmgsleven 

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

Alle zater en zondagen 
Opper Beieren o rkes t 
S temming plezier . 
Alle dagen, s middags en 
s avonds beste keuken , 
niet d u u r 
Vanaf s morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz .. 
P a r k i n g voor honde rden 
au tobussen en auto ' s . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M Ü N D E R 
Th ie rb rauhof El 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

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 i 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 ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r I h i e r b r a u 
d r i n k t met de i. Hert jes 

DORT T H I E R B R A U H O F III 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Aatosne lweg Aalst, 

Café res t . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het « Veerhuis ö 
te St-AMANDS a d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater . Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Franknjklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst • be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP.. 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63 811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vieese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

bandopnemers 
37 92 57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23 Ant. 

BOUWEN - WONEN 

De specialist der 
standaarddeui en 

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

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Tapiflex 
enz Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str 18, Deurne T 36.13 12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, verajidermgs- 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 
Vermindering v groepen 
Elisabethl 105 Tel 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 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 % korting v. leden V.ü. 
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16 
DE VOLKSUNIE 

VEROORDELING VAN 
DE TAALWETTERIJ 

H ET komt vrijwel overbo
dig voor nog eens een artikel te 
schrijven over de vorming van een 
regering. Blijkbaar kan het land 
wachten en hebben de grote partijen 
alle tijd om de besprekingen te laten 
aanslepen, opdat de uitslag van de 
verkiezingen zou vergeten worden. 
Dat uit dit tijdverlies voor het land 
zware schade kan voortvloeien deert 
hen klaarblijkelijk niet. 

De onrustwekkende stijging van de 
prijzen en dus van de levensduurte 
en de daaruit volgende waardever
mindering van de frank bekommert 
hen niet. 

O VERIGENS zijn zij er on
der huu alttredende en verslagen re
gering ook niet in geslaagd deze ont
wikkeling af te remmen en in de hand 
te houden. 

Er wordt ook heel wat geschreven 
over de toestand van de staatsfinan-
ciën. Alhoewel de staatsinkomsten 
door de meeropbrengst van de belas
tingen in zeer belangrijke mate ge
stegen zijn is de financiële toestand 
onrustwekkend. Dit ook is het triestig 
resultaat van een financieel beleid 
dat onverantwoord was. 

En het ziet er niet naar uit dat de 
vorming van de nieuwe regering in 
de eerstvolgende dagen te verwach
ten is. 

W IJ zijn wel nieuwsgierig 
om het regeringsprogramma te ken
nen van deze nieuwe regering en 
voornamelijk het aandeel dat in dit 
programma aan de Vlaamse eisen 
zal voorbehouden worden. Wij vrezen 
dat het een zware ontgoocheling zou 

kunnen worden met de Luiker Waal 
Harmei als eerste minister. Wij wil
len dan ook nu reeds de politieke 
verantwoordelijkheid van de Vlaam
se C.V.P. vastleggen, waar deze ge
noegen neemt met de aanduiding van 
een Waalse C.V.P.-er als formateur. 
De vruchten zullen eens te meer bit
ter zijn, wij durven het voorspellen. 

Wat hebben wij overigens te ver
wachten van om het even welke re
gering in de unitaire staat ? Het zo 
pas verschenen verslag over de toe
passing van de wet van 30 juU 1938 
betreffende het gebruik der talen in 
het leger is er het zoveelste bewijs 
van. 

H OEVER staat men in 1965 
met de uitvoering en de toepassing 
van deze wet van 1938 ? Men kan het 
kort en bondig samenvatten : ner
gens. De wet wordt schaamteloos om
zeild en overtreden. De toestanden 
in het leger zijn voor de Vlamingen 
vernederend en uitdagend. Wat werd 
er gedaan om de wet toe te passen ? 
Gedurende de jongste legislatuur was 
een Vlaamse C.V.P.-er vier jaar mi
nister van landsverdediging. Wat 
heeft P.W. Segers gedaan ? We hoe
ven slechts kennis te nemen van zijn 
eigen verslag om die vraag te beant
woorden. De moedwil van de leger
leiding is manifest en de lankmoedig
heid van de minister is een vorm van 
medeplichtigheid. Toch werd nooit 'n 
minister van landsverdediging in 
Kamer of Senaat afgekeurd door de 
Vlaamse mandatarissen van de rege
rende partijen. 

D 
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voldoende Vlaamse officieren, zoals 
de wet het wil en het gezond verstand 
het eist. Die politiek was veeleer ge
richt op een zogezegde en uiterlijke 
«tweetaligheid» van de officieren. 
Alsof er iets zal veranderen aan de 
geest in het leger wanneer er wat 
meer Waalse of Franstalige officieren 
een mondvol Nederlands kennen. 

E politiek van de uit tre
dende minister was niet gericht op de 
benoeming en de bevordering van 

W AT de Vlamingen steeds 
geëist hebben en wat reeds de eis 
was van de Vlaamse frontsoldaten in 
de oorlog 1914-1918 was : «Vlaamse 
regimenten», zoals het toen luidde. 
Vlaamse eenheden, die niet alleen 
naar de taal maar ook naar de geest 
Vlaams zouden zijn, waar de Vlaam
se jongens niet vernederd worden, 
maar waar zij zich thuis zouden kun
nen voelen. 

Op dit kapitaal punt staan wij in 
1965 nog nergens en er is geen enkel 
redelijk vooruitzicht op daadwerke
lijke verbetering van de toestanden 
binnen afzienbare tijd. 

niet nageleefd worden. Tot dat in
zicht was men reeds voor de oorlog 
gekomen. 

W IE zou te goeder trouw 
durven beweren dat het gaat veran
deren, dat de taalwet naar de letter 
en de geest zal toegepast en nage
leefd worden ? Niemand kan daarin 
geloven. Hoelaiag zal d̂ n̂ de miserie 
nog moeten duren ? 

De ervaring opgedaan met deze 
taalwet, zoals trouwens met alle taal
wetten, bewijst dat de oplossing niet 
kan komen van taalwetten. Wat 
komt er in de praktijk terecht van 
de verbeterde (?) taal-wetten van 
1963 ? Wat lezen wij dagelijks in de 
kranten ? Een eindeloze reeks van 
klachten over de niet naleving van 
deze wetten. Wij hebben niets aan 
wetten die gesaboteerd worden, die 

H ET is ontmoedigend dat 
men twintig jaar na de oorlog nog 
maar eens tot hetzelfde besluit moet 
komen. De Vlamingen van de t radi
tionele partijen, die nog steeds zwe
ren bij de taalwetterij, hebben de 
kans gemist om het bewijs te leveren 
dat taalwetten volstaan. Het hing 
van hen af de toepassing van de taa l 
wetten desnoods af te dwingen. 

Het failliet van de taalwettenpoli-
tiek is onloochenbaar. 

Daarom is het noodzakelijk de 
staat zelf te hervormen op federale 
grondslag. In de unitaire staat komt 
men nooit tot een bevredigende toe
stand. 

I S er een andere oplos
sing ? Het zou ons ten zeerste inte
resseren te mogen vernemen van een 
gezaghebbend woordvoerder van de 
Vlaamse C.V.P. of van de Vlaamse 
B.S.P. wat zij voor te stellen hebben 
als oplossing. 

Een ernstige stellingname, een rea
listisch voorstel waarin men nog kan 
geloven. Ik geloof niet dat wij dit 
mogen verwachten. 

Wij hebben een oplossing, een po
sitief voorstel. Het federalisme moet 
er komen, vroeg of laat. Velen zijn 
hiervan overtuigd. Waarom dan een 
ongezonde toestand laten voortbe
staan, waarom nog jarenlang voort
sukkelen met veel beschamend ge
jammer en geklaag. 

H ET zich vastklampen aan 
de unitaire staatsstruktuur is een 
uiting van konservatisme, van zwak
heid. Een open en vrijmoedige bena
dering van het federalism^e, zonder 
vooroordelen, zou toe te juichen zijn. 
De onderdrukking van de federalis
tische stroming door de traditionele 
partijen is de negatie van de politieke 
meningsvrijheid. 

Meer dan ooit zullen wij ons in de 
toekomst inzetten om het federalisme 
te propageren in de overtuiging dat 
wij vooral bij de jeugd gehoor zullen 
vinden. Want de jeugd vooral is de 
sukkelgang van de Vlaamse Beweging 
beu en wenst radikale oplossingen om 
vrij en onbelemmerd te kunnen bou
wen aan de welvaart en de opgang van 
onze gemeenschap in het Europa en 
de wereld van morgen. 

Voor uw graafwerken, één adres: 

P.V.B A. 

ALWABO 
44, Kieldrechtsebaan, Verrebroek 
Telefoon : ( 0 3 ) 7 5 . 4 4 . 3 1 
• 
Alle graaf- en grondwerken 
met of zonder vervoer 
• 
VRAAGT ONZE PRIJS 

DB VLAAMSE BOUWMAATSCHAPPIJ 

N.VJ VIKING 
bouwt voor U te SALOV (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 

AUTOMOBILISTEN . Y.U.-MANNEN 

voor de electriciteit van uw wagen 
voor uw batterijen 
WENDT ü IN VOLLE VERTROUWEN 
TOT DE GEKENDE SPECIALISTEN 

VAN HOECKE EN ZOON 

— 30 % KORTING 

Vrijwilligerslei 13 - Mariaburg. 
TELEFOON : 74.38.92. 
BATTERIJEN = EIGEN FABRIKAAT 

— 2 JAAR VOLL. WAARBORG. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens kerken huis
kamers enz... 

OPGELET: Adresverandering 

'Ql.fiELUIDSBROM' 
Lange Leemstraat 32 
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 

ü speciale voorwaarden. 


