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DE NIEUWE START 
Als de franstaligen gedacht hadden, door het sukses van het F.D.F en van 

de P.V.V. de Vlaanise rechtsdrang te fnuiken dan zullen ze nu al merken dat 

het niet zo makkelijk zal gaan als ze wel dachten. Geen enkele Vlaamse 

partijvleugel schijnt vergeten dat in Vlaanderen de Volksunie de grote over

winnaar was en niet zo zeer de P.V V. Zij zijn zelfs niet vergeten dat de P V.V. 

in Vlaanderen niet meer volslagen anti-Vlaams of onvlaams durft te zijn. Al 

hebben die enkele vlaamsgezinden in de P V V. niet zoveel te vertellen. 

Een feit is zeker dat zo Brussel Brussels koos en Wallonië Waals, dat Vlaan

deren Vlaams koos. Vlaanderen is na de verkiezingen veel vlaamser dan ervoor. 

Men merkt het aan de Vlaamse 
pers. 

De « Gazet van Antwerpen » blijft 
de toon aangeven en durft de waar
heid in het gezicht zien. Dit bezorgt 
haar van «La libre Belgique » giftige 
pijlen als zou ze een Volksuniekrani 
zijn. De « Libre *, üie de laatste jaren 
een echte P V V--krant geworden is 
is uitstekend geplaatst om een CVP-
krant de les te lezen ! Als « De Ga
zet van Antwerpen » buiten de verkie
zingstijd zelfstandige stellingen durft 
voorop te zetten, dan is het niette
min een feit dat zij gedurende de ver
kiezingskampanje toch een echte 
C.V.P.-krant is en de «Libre» ook 
dan niet. Dat is nu eenmaal nog het 
verschil tussen de volstrekte onaf
hankelijkheid van de franstalige Ka-
toliek en de betrekkelijke zelfstandig
heid van zijn nederlandstalige ge
loofsgenoot. 

Er is echter niet alleen « De Gazet 
van Antwerpen » en in mindere mate 
« De Standaard » en « Het Volk ». 

illii» 

Wi] lazen voorwaar in « Volksga
zet f van 5 augustus u. ondei de titel 
« Best geen dwaze illusies » : « dat 
Brussel het volstrekt tweetalige cen
trum van een tweetalig land moet 
worden, wat die stad vandaag in 
verre na met is en dat zij ook nooit 
meer de rol van olievlek van verfran-
smg van Vlaams-Brabant zaï spelen, 
die sommigen van haar verwachten ». 

Het artikel laat eveneens duidelijk 
horen dat er ovei de Voerstreek niet 
meer moet gesproken worden en dat 
de tijd van de voorrechten van de 
franstaligen moet voorbij zijn. 

Het spreekt vanzelf dat anderzijds 
m hetzelfde artikel moet gescholden 
worden op de Vlaamse taalfanatici, 
die niet verder zien dan hun neus 
lang is. Men moet zijn, al dan niet 
taktische, koerswending tegen kritiek 
afschermen. 

Men moet dit op de koop toe ne
men 

Wi! hebben steeds de stelling voor
opgezet dat om de Viaamse socialis-
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ten Vlaamsgezind te maken, metter
daad het nodig was ook hen stem
men af te nemen. Het Emiel Vander-
velde Instituut heeft het verlies van 
socialistische stemmen aan de Volks
unie op 30 000 becijferd, maar andere 
socialisten zoals Leo Picard nemen 
aan dat het meer is. 

Het is volkomen duidelijk dat we 
onze propaganda vooral bij de jonge 
socialisten moeten versterken willen 
wij zekerheid krijgen dat de Vlaamse 
socialisten met opnieuw in hun slaaf
se houding tegenover hun franstalige 
partijgenoten hervallen. Zij staan 
trouwens nog maar op zeer wankele 
Vlaamse benen wat betreft het so-
ciaal-ekonomisch terrein, maar daar 
komen we in een volgend artikel op 
terug 

Wi] willen hier echter de aandacht 
van onze propagandisten vestigen op 
de P.V.V. 

Wi.1 zullen de laatsten zijn om te 
ontkennen dat zov/el Grootjans als 
Herman Van der Poorten blijk geven 
van Vlaams gevoel. Wii vergeten 
echter met dat de « Vlamingen » Gil
len Kronacker en Vreven bij voor
keur zo niet uitsluitend, Frans pra
ten m het Parlement. Wij vergeten 
vooral niet dat van de 18 volksverte
genwoordigers en de 7 rechtstreeks 
verkozen senatoren die de P V.V in 
Vlaanderen telt het aantal Vlaams
gezinden dan een kleinere minder
heid vormt. 

En wat doorslaggevend is : wij we
ten dat Omer Vanaudenhove geregeld 
praat verkoopt alsof er geen Vlaam
se liberalen zouden bestaan En dat 
die Vlaamse liberalen hiertegen niet 
protesteren ! Thans weer heeft Van

audenhove aan een redakteur van 
« Le Peuple » verklaard dat hij bereid 
is samen te werken met de Brusselse 
B.S.P.-ers om de taalwetten te ver
soepelen. Wij hebben tot nogtoe geen 
reaktie van de Vlaamse P.V.V. ge
hoord. 

Er zijn ook nog argeloze vlaams
gezinden die P.V.V. gekozen hebben. 
Een inspanning dient gedaan om die 
kiezers te doen inzien wat de P.V.V. 
— ook de Vlaamse P V.V. — juist be
tekent. 

De Vlaamsgezindheid van de kleur-
partijen stijgt naargelang het aantal 
kiezers dat zij aan de Volksunie moe
ten afstaan. Daarom dat we de kie
zers — vooral de jongeren — van a l 
le partijen moeten bewerken Ook de 
jongeren van de P.V.V., net zo goed 
als die van de B.S.P. en van de C.V.P., 
zijn voor onze Vlaamse argumentatie 
vatbaar. 

De regering Harmei is gestart met 
een gemis aan veel konkrete plannen. 
Zij zal regeren volgens de konjunk-
tuur. Het sukses van de P V.V en van 
het F.D.F. kan slechts geneutrali
seerd worden door de vrees van een 
nieuwe grote sprong vooruit van de 
Volksunie bij de volgende verkiezin
gen. De scherpe reaktie in Vlaande
ren op de Vlaamse minorisenng m de 
regering is bij de regering Harmel-
Spmoy raak aangekomen Wij heb
ben de heer Harmei gewaarschuwd in 
de Senaat, Zo hij zou raken aan de 
taalwetten in ongunstige zin voor 
Vlaanderen, dan barst hier de hel los. 
De samenstelling van zijn regering 
en de terugslag hiervan in Vlaande
ren zal hem doen bezinnen over de 
juistheid van die voorspelling. 

Dat de regering Harmei start met 
een minderheid van een halve Vlaam
se minister — met daarbij als be
zwarende omstandigheid dat twee en 
half van die Vlaamse excellenties hun 
kinderen in het Frans opvoeden — 
hebben we te danken aan de tradi
tionele laksheid van de Vlamingen in 
de regeringspartijen. 

De « Gazet van Antwerpen » schreef 
dat vele C.V.P,-jongeren vrezen dat 
de Volksunie 30 zetels zal moeten ha 
len eer de C V P . zal begrijpen. 

Wij denken dat dit juist is. Maar 
we geloven ook dat het geen eeuw 
meer zal duren eer het zover is. Was 
de aanwinst van de Volksunie gemid
deld 28.000 per jaar tussen '58 en '61, 
dan steeg deze groei tot 41.000 per 
jaar gedurende de periode '61-'65 

Wanneer de Volksunie tegen dat 
tempo blijft groeien, zullen die 30 ze
tels binnen een paar verkiezingen be
reikt zijn. 

En wij zullen de hulp van Harmei 
daarbij evenmin afwijzen als die van 
Theo Lefèvre ! 

Wij zijn ges tar t ! 
Wim Jorissen 

D E KERK V A N K O K S I J D E 

(zie om, art. blz- 8) 



DE VOLKSUNIE 

FBANSE PREKEN 

Waarde Redaktie, 

Hieronder laat ik u afschrift 
geworden van de « Open brief » 
die ik op 20 juli jl. richtte aan 
Mgr. Desmedt, bisschop \an 
Brugge : 

« Drie jaar geleden stuurde ik 
een brief naar de Pastoor van 
mijn parochie met doorslag aan 
uw adres, om ons standpunt 
mede te delen t.a.v. de Franse 
preken in onze kerken. Hieruit 
ontstond een brief^\issellng tus
sen Mgr. Depoorter, Vicaris 
Generaal van het Bisdom Brug
ge, en ondergetekende. De argu
menten van Mgr. Depoorter heb
ben ons nooit overtuigd en wij 
bleven dan ook bij ons stand
punt zonder echter tot aktie 
over te gaan ». 

« Drie jaar lang hebben wij 
geduld geoefend in de hoop dat 
de kerkelijke overheid haar 
standpunt zou wijzigen en tot de 
volledige afschaffing der Franse 
preken zou o\ergaan. Het blijkt 
echter dat alléén « direkte » 
aktie, zoals dit te Antwerpen 
gebeurde, de Bisschoppen tot 
betere gevoelens kan brengen J . 

« Uw brief van 2 juli jl. heeft 
ons diep ontgoocheld. U vraagt 
daarin dat wij vertrouwen zou
den hebben in onze Bisschop. 
Maar wij vragen ons af waarop 
•wij dit vertrouwen nog zouden 
kunnen vestigen wanneer wij 
vaststellen dat onze bis.schoppen 
steeds doorgaan met de Kerk te 
prostitueren aan een verfransend 
unitair staatsregime en aan een 
partij : de « zogeheten > Chris
telijke (sic !) Volkspartij ; hoe 
zü het hemeltergend knoeiwerk 
van sommige franskiljonse non-
nekenspensionaten en het schan
daal der antipedagogische en 
onwettelijke Franse taallessen 
in de lagere klassen van het 
lager onderwijs met haar gezag 
dekt : hoe zij nog steeds de ver-
foeielijke wapens van gewetens-
dwang en broodroof hanteert 
tegen Vlaams - nationalistische 
geestelijken en leken... Het in
standhouden der Franse preken, 

spijt alle \erzoeken en prot'.sien, 
illustreert weer eens de gel)on-
denheid \an de Ke ke' 'ke o\(.r-
heid aan de franskiljon-e inlich
ten >. 

« Met de vrijii'oediijlic'd die 
mij, als « onafhankeli k » kato-
liek Vlaming, kenmerkt herhaal 
ik hier ons standpunt : 

« Vlaanderen is een wettelijk 
erkend homogeen Nederlands
talig gebied. De Franse preken 
zijn een overblijfsel van de 
Franse heerschappij en worden 
alleen gewenst door een groepie 
asociale franskiljons .Uw groot
ste steunpilaar, Monseigneur, is 
dan ook de « COURRIER DU 
LITTORAL », het liberaal-reak-
tionaire weekblaadje en spreek
buis van de « dernier carré » 
van het franskiljonisme. Het 
katolieke Vlaanderen verzet zich 
eenparig tegen deze « beule-
manspreken » die het parochiaal 
leven \erstoren en het eentalig 
Nederlandse karakter van Vlaan
deren aantasten ». 

« Uw beslissing om, niettegen
staande dit verzet, toch deze, tot 
1/3 teruggebrachte, Franse pre
ken te houden, kunnen wij 
slechts betreuren. Des te meer 
nu zelfs vele lagere geestelijken 
toegeven (hetgene waarvan de 
meeste leken al lang overtuigd 
zijn) dat het alleen een CEN-
TEXKWESTIE is. De pastoors 
van de kustparochies weten zeer 
goed dat het geld nog steeds bij 
de franstaligen zit. Daarom zijn 
in de meeste kerken de Franse 
sermoenen dan ook BEDELSER-
MOENEN, en zelden DOGMA-
TI.SCHE preken... Terwille van 
het smeer, likt de kat de kande-
leer ! >. 

« De zogeheten « pastorale 
bekommernis », waarmede er 
steeds in kerkelijke kringen 
•wordt geschermd, lijkt ons, zeer 
zacht uitgedrukt, een arglistige 
sofi.stikatie bestemd voor naieve 
zielen. Mijn leeftijd en de op
gedane levenservaring hebben 
mij te nuchter en zakelijk ge
maakt om mij met dergelijke 
drogredenen te laten \angen. 
Ook de zalvende, neerbuigende 
« vaderlijke > stijl, zo geliefd 
door onze « geestelijke herders > 
sinds de banbliksems niet meer 
renderen, waarmede dit alles 
wordt voorgeschoteld als zoete 

p,ip maakt op ons geen de min
ste indruk ». 

« Inderdaad li|kt ons dete 
« p.istoralc bekommernis » zeer 
een/iidig in de richting der 
Franssprekenden. Nooit heeft de 
kcrkeli ke o\erheid zich ernstig 
bekonimerd met de tienduizen
den Vlaamse inwijkelingen in 
Wallonië, evenmin met de neder-
landssprekende toeristen die hun 
\acantie in de Ardcimen door
brengen. Ilet/elfde geldt \(><)r 
Brussel waar de Vlaamse gelo
vigen door de franskilionse pas
toors als minderwaardige kns-
tcnen worden behandeld ». 

« De jongste maatregel in 
Dinant, Annevoie en Waulsort, 
Maar respcktie\elijk te 11 u., te 
8.1.) u. en te 9 u. missen met 
Nederlandse teksten worden op
gedragen, is daarvan de meest 
ondubbelzinnige erkenning. Ze 
komt echter twintig jaar te laat ! 
Als « oplossing » is ze, in de 
optiek van de groeiende bewust
wording der taalgemeenschap
pen in België, volledig voorbij
gestreefd. Ze is daarbij een 
« enscenering » met de bedoe
ling een schijn van wederkerig
heid en \an analogie met Vlaan
deren te scheppen, en aldus de 
beschuldiging \an « diskrimina-
tie » te ontwijken of op te 
vangen. Deze « fopperij > is al 
te doorzichtig dan dat wij er 
ons nog zouden laten door beet
nemen ». 

« Anderzijds beantwoorden 
deze franstalige sermoenen voor 
toeristen aan geen enkele pasto
rale noodzaak. In geen enkel 
land van Europa wordt zoiets 
gedaan... De meesten van deze 
toeristen \erblijven slechts en
kele dagen, zeer weinigen een 
maand of langer aan de kust. 
Zelfs in het laatste geval gelooft 
geen verstandig mens in de fabel 
dat ook maar één enkele \ an hen 
er enige schade zou van onder
vinden Noor zijn ziel, moest hij 
het gedurende zijn vacantie zon
der sermoen moeten stellen. 
Daarbij gaat het hier dan nog in 
meer dan To % van de gevallen 
o\er Walen of franssprekende 
Brusselaars die behoren tot de 
begoede en ontwikkelde bevol
kingslagen die normaal de twee 
landstalen moeten, of zouden 
moeten kennen. Indien de Waal

se of Biusselse katolieke burge
rij, die zich een maand of meer 
^erlof kan veroorloven aan de 
kust, geen Nederlands kent, dan 
is dat haar eigen schuld. Het zou 
nochtans kristelijke plicht van 
alle franssprekende landgenoten 
moeten zijn, en in de eerste 
plaats de katolieken onder hen, 
de taal aan te leren van het volk 
waaraan zij als katolieke i alios 
te danken hebben ». 

« Drie jaar hebben wij geduld 
gehad. Maar ook « Vlaams » ge
duld heeft gren/.en. Dit geduld 
is nu volledig opgebruikt. Wij 
zullen niet meer rusten vooraleer 
alle franstaligheid uit onze ker
ken zal verdwenen zijn, ook in 
de zomermaanden, en zullen 
daartoe alle drukkingsmiddelen 
aanwenden die ons geschikt en 
doelmatig voorkomen. 

« Met de verschuldigde eer
bied ». 

L. Van de Weghe - Oostende. 

JEUGDBEWEGING 

Mijnheren, 

Op verzoek \an de V^erbonds-
leiding van het V.N.J., ben ik zo 
vrij mijn mening te geven over 
een paar punten, die het voor
werp uitmaken Nan lezersbrle^en 
die in het weekblad « De Volks
unie » zijn verschenen. 

De verhouding V.N.,I.-V.U. : 
het V.N.J. is een nationale jeugd
beweging en als zodanig politiek 
gericht ; de V.U. is de enige 
nationale partij. Beide vereni
gingen streven dus uiteraard 
naar hetzelfde doel. Samenwer
king is dus logisch, ook zonder 
directe afhankelijkheid. Het 
V.X.J. « misbruiken », dan kan 
de V.U. niet : « gebruiken > wel. 
In hoever dat mag en verant
woord is, daaro\er moet de 
V.N.,1.-leiding beslissen. 

Nu de V.U., na jaren hard 
werken een ste\ige en ook een 
grote partij - in aanmerking ge
nomen dat zij zich tot het indi
vidu en niet tot de massa moet 
richten - geworden is, mag zij 
zeker niet nalaten om de mensen 

die in het V.N.J. werken, te hel
pen waar het mogelijk is. Die 
mensen hebben een zeer grote 
en moeilijke taak op zich geno
men. Zij willen een volwaardige 
en moderne jeugdbeweging op
bouwen en ik weet dat zij op de 
gocJe weg zijn maar dat er nog 
heel veel te doen is. 

De meeste V.N.J.-leden zijn na
tuurlijk kinderen van V.U.-men
sen. Dat weten de V.U.-gekoze-
nen ook wel. En zij weten wel 
beter dan wij hoe de hulp van 
de staat aan de jeugdbewegingen 
is opgevat en in hoofdzaak een 
politieke kwestie is. De rest is 
dan wel duidelijk, meen ik. 

De verhouding Chiro-C.V.P. : 
wij zijn onder meer ook natio
nalist omdat wij beseffen, dat de 
G.V.P. eigenlijk nooit anders ge
daan heeft dan ALLE Vlaamse 
Christelijke organisaties « mis
bruiken ». Of die nu Chiro, 
K.A.J., Middenstandsbond, Boe
renbond heten Dat is de kern 
van de zaak. Deze .vaststelling 
maakt mij niet blind voor de 
werkelijkheid, dat er in al die 
verenigingen vele eerlijke en 
goedmenende mensen wei'ken of 
lid van die verenigingen zijn. 

E.D.R. - Borgerhout. 

Red. : Met dit standpunt « op 
verzoek van de V.N.J.-bondalei-
ding » wensen wij de polemiek 
over V.N.J. en Chiro te beslui
ten. We ontvingen nog een aan
tal brieven, die echter in wezen 
niets bijbrengen tot het debat. 
Voor de hierbovenstaande brief 
geldt als steeds, dat de redaktie 
geen rerantwoordelijkheid voor 
de inhoud er van draagt. 

De redkktie draart r«eD verant-
woordelijktaeid Toor de tnhoud der 
republiceerdr leiersbricTea Ze b*> 
houdt mich bet recht ' an kemw 
en Inkorttnt root Over de lesen-
rubrtek wordt (een briefwUfellni 
revoerd. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

BABY-RELAX 

WAGENS - STOELEN 

KWALITEITS-

SPEELGOED 

DE LAATSTE 
SNUFJES INf 

DIEPESTRAAT 44 ANTWERPEN TEL. 32.44.30 

LET 

s De Lie, « 

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

Papenboek », Berendrecht Tel. (03)73.66.59 

• 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

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

flOLLUIKEN 

ROIXVIKEN 
In hout, Stasi, alumi
nium ot plastiek 
Hand- of elektxischa 
bedlening. 
Aila tjritemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBLINDEN 
Bediening met 
koorden " ot met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOffBMlA-FUX 

A.JEüRISSEN-ClOOSTERMANSiZONEH 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

WENTEIPOORTEN 
In hout, itaal, aluminium 
ot plastiek. 
Standaarduitvoerlng ol 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
•ard van het bouwwerk. 
Hand' o( elektrische bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

S i. ZONEN PVBA 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L Vandevelde, St Damlaanstr 17. Wommelgem - T.03-53.67.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. • T e l . : (03) 39.69.34. 

— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
deren voor alle verzekeringsvormen : Brand -
Leven - Persoonlijke - Familiale - Auto • Wet -
Burg. Aansprakelijkheid. 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enx. 

CIAZ£N » MONTUIieN. 
6rttt,i voor vtnvUrdtn. 

Waiter ROLAND 
—• 6Wiptemt«rd OpdcUf mm 

lUflMtra«i, SI — Aitw«rp«n 
ftM «.v.l». op h«t tkwtnwnmtf I) 

T t U f o M : 3S.I442 

^9% Iftrttng op v«rU«ft ^ l « r . 

HERMES 
SCH^^^^L ^^ Zuidlaan 
209-211 M. Lemonnierlaao 

Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter «M roordeHger. 
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DE VOLKSUNIE 

EVEN DE "GESCHIEDENIS " I N K I J K E N 

HARMEL: VAN STROPER 
TOT BOSWACHTER 

Het is 'een oude Vlaamse wijsheid dat de vroegere stropers de beste boswachters 

zijn. Wellicht daarom hebben de Waals-Brusselse unitaire jachtheren hun Bel

gisch jachtgebied onder de hoede gesteld van oud-stroper Harmei. Nu de Vla

mingen ook weleens een vette haas op tafel willen krijgen moet de grondwets

herziening de francofone jachtprivilegies beveiligen. De brutale manier van de 

jaren 44 en later doet het niet meer. Goed dan steken ze de stroper maar in een 

wettelijk uniform. 

Hoezo zult u vragen. De zachte-zoetgevooisde Harmei een oud Vlamingenstroper 7 

Is dat weer niet een te negatieve reaktie van het ingeboren Vlaamse achter-

dochtskompleks 7 De « breeddenkenden» onder ons willen zelfs argeloos de 

strop inwippen van « Ziet hoe goed hij al Vlaams geleerd heeft ». Ogenblikje en 

niet te snel om naar die lichtbak te lopen. 

Sommige kranten hebben even 
herinnerd aan de Harmei van de j a 
ren 50-54 die als minister van On
derwijs feestelijk zijn Karmelieten-
sandalen vaagde aan dat minimum 
vajft .Vlaamse veiligheid, de taalwet>-
ten van 1932. In vergeelde mappen 
heeft Van den Daele misschien jQOg 
de cijfers liggen van de wanverhou
ding tussen Vlamingen en franstali-
gen op het ministerie van Harmei. 

Wij zijn nog wat verder gaan gra
ven. Ons verzwakkend geheugen had 
nog vaag de herinnering bewaard aan 
een grote vergadering van de Waalse 
C.V.P. in 1948. Hier lazen we een ver
slag in de jaren 1955 in het nooit-
volprezen «Rommelpot» uit de ja 
ren 1948. Het was de weg van alle 
vlees dat in de jaren 1954-55 een ka-
toliek kollege doorliep en op de jaren 
van politieke interesse was gekomen, 
om te gaan « schoolstrijden en kruis-
vaarderen » onder de koene leiding 
van Paus Theo Lefèvre en Pieter de 
Kluizenaar Harmei. 

Een beetje geschiedenis is nooit 
slecht, het ontrukt de schijn aan het 
nu-moment. Zoals die lektuur uit 
de jaren 1948 ons deed twijfelen aan 
de heiligheid van die Harmelieten-
kluizenaar-kruisvaarder, hopen wij 
dat ze de argeloze Vlaming van 1965 
wat achterdochtiger zal maken tegen 
de sermoenenstroop van de politieke 
primaat van België 1965. 

Het loonde werkelijk de moeite een 
dagje onder te duiken in de tonnen 
knipsels en bladen die zich in een 
flamingantendecennlum op mijn zol
der opstapelden. 

Want argeloos en geschiedenisloos 
is de Vlaming die zou denken dat de 
Waalse minorisatievrees van 1961 da
teert. 

Weet men dan niet meer hoe vlak 
na de oorlog een grote groep Waalse 
linkse volksvertegenwoordigers en 
senatoren zich uitsprak voor aan 
hechting bij Frankrijk als beste mid
del om de Franse integriteit in Wal
lonië verder te verzekeren ? 

Zo ver ging de in 1946 gekozen 
Luikse C.V.P.-volksvertegenwoordi
ger Harmei niet. Maar niet om der 
Vlamingewille, de reden lag waar
schijnlijk eerder in het feit dat het 
Frankrijk van die dagen weer felle 
Volksfrontneigingen vertoonde. 

Hoe ging mirakeldoener Harmei na 
wijs beraad dan wel bedarende olie 
gieten op de golven van de Waalse 
onrust 7. 

Wij vertalen hier uit een verslag 
van La Libre Belgique van 4 oktober 
1948 onder de titel « De redding van 
de Waalse kuituur in een verenigd 
België ». Monsieur Pierre Harmei was 
toen reeds de grote rijzende ster in 
de Waalse C.V.P., (twee jaar later 
werd hij trouwens minister). Het 
centrum Harmei was pas opgericht^,, 
hij was dus best geplaatst om op vele 

vergaderingen in Wallonië te gaan 
zeggen hoe het moest. 

In vetjes geven we telkens zijn 
woorden letterlijk weer. Ze verdienen 
als achterhoofdgedachten van onze 
nieuwe premier geprojekteerd te wor
den op al de mooie verklaringen die 
het « begrijpende Vlaanderen » rond 
de grondwetsherziening nog zal moe
ten slikken. 

Hier gaan we dan. De reden van de 
Waalse onrust in die dagen lag voor 
de hand. Het was wat een Socialisti
sche volksvertegenwoordigster zo 
plastisch genoemd had « de Vlaamse 
konijnenkweek » op demografisch 
vlak. En toen sprak Harmei «Dat 
onevenwicht moet uitmonden in een 
verpletterende meerderheid voor de 
Vlamingen » maar wat erger was « De 
Walen vrezen niet te kunnen rekenen 
op de wijsheid en de gematigdheid 
van een politieke meerderheid van de 
Vlamingen bij de verdediging van 
hun belangen ». Dat was de vrees van 
de Walen dixit Harmei op een ogen
blik dat nog duizenden Vlaams-na
tionalisten in de gevangenis zaten. 
Dat een « minimalist» als Grammens 
veroordeeld werd tot 6 jaar. Dat een 
Romsée, .een Borginon en andere ge
matigde V.N.V.-ers het einde van hun 
straf nog niet konden voorzien. Op 
een ogenblik dat door de drainering 
,van de Marshall-gelden naar Wallo
nië en de nolitiek van de Belgische 

regering Vlaanderen bijna 200.000 
werklozen telde. Dat op een B.S.P.-
kongres zonder protest Waalse socia
listen kwamen verklaren dat de rege
ring er moest voor zorgen dat door 
een politiek van huisvesting de tien
duizenden Vlaamse mobielen zich voor 
goed in Wallonië zouden vestigea 
« pour devenir de bons Wallons >. 

In die jaren ook toen Van den 
Daele bij de begroting van Kolonieen 
de verhouding hogere ambtenaren 
aankloeg op dat ministerie (52 Wa
len tegen 10 Vlamingen) en voorstel
de door bijkredieten aan de sanering 
op dat vlak te beginnen. Slechts 50 
van de 100 Vlaamse volksvertegen
woordigers stemden voor. Een Ansee-
le stemde tegen. Van Cauwelaert ont
hield zich. Niets forceren, nooit iets 
forceren. Op dat ogenblik bedreigden 
die Vlaamse « vele kinnekens » de 
Belgische staat, want zei Harmei 
«Indien de " kulturele particularis
men " zich van de ene kant omzetten 
in een overwicht en van de andere 
(Waalse) kant in een " autonoom-
willen-Ieven " dan is het gedaan met 
België ». 

Dokter Harmei ging dan oplossin
gen zoeken. Zijn aanloop was in de 
sermoenenstijl die we van hem ken
nen uit de regeringsverklaring. Er 
enkele grote, mooiklinkende beginse
len tegen aan kletsen « Een Belgisch 
gevoel dat onze verschillen erkent. 
Een dualiteit van kuituur maar zon
der te raken aan de nationale een
heid ». Maar als het operatiemes 
moest gehanteerd dan stak hij het 
niet in de ettelbuilen van de Waalse 
separatisten maar in de gezonde ka
ken van duider Lamme Goedzak, 
want zei Harmei en vond het groot 
recept dat nu nog opgeld maakt « I n 
dit geval zou het nuttig zijn de poli
tieke vertegenwoordiging in even
wicht te brengen op zulke manier 
dat geen enkele taalkundige meerder
heid in de bekoring zou komen voog
dij uit te oefenen over een minder
heid ». En om te voorkomen dat we 
uit dergelijke beginselen een gezonde 
konklusie zouden trekken en zeggen 
«ieder het zijne dan » gilde de Luik
se C.V.P.-er reeds toen, wat hij nu 
stilletjes zegt : « Geen federalisme ». 
Hoe wilde hij dan de Waalse onrust 
opvangen ? « Par les provinces » — 
De geografische Senaat of m.a.w. de 
paar 100.000 Namurois evenveel sena
toren als het miljoen Antwerpenaars. 
En om te tonen dat de « francopho
nes des Flandres» (wij zeggen de 
franskiljons) hem ook nauw aan het 
ruime, vurige Luikse har t liggen vond 
hij het ook nodig « De inschrijving op 
een taalrol te veralgemenen voor alle 
Belgen, inschrijving die zou onafhan
kelijk zijn van de geografische woon
plaats van de burger ». Of wat een 
vondst om « la Flandre majoritaire * 
plots om te toveren tot « une minori-
té linguistique > van dialekt-brabbe-
laars die nog niet kunnen ingeschre
ven worden op de Franse bevolkings
groep zoals les soeurs de Notre Dame 
van Beveren, de burgerij van Gent 
en de mijnbazen van Beringen het 
zeker zouden doen ». 

Goed gevonden niet ? En als er dan 
toch nog één Vlaming was die na de 
repressie zou durven protesteren heb
ben tegen dergelijke verfransingspo-
litiek van Vlaanderen en terug stoute 
taal durven vertellen, dan moest men 
volgens Vlamingenstrever Harmei de 
wurgkoord klaarhouden want : «De 
C.V.P. moet tot uitdrukkelijke mis
daad doen verklaren elke propaganda 
tot scheiding van België ». 

Of het zuiverste staatsjacobinisme 
In de mond van een Luiks klerikaal. 
Vlaamse argelozen van « hij klapt al 
goed Vloms», het spijt ons niet als 
we door dit licht van de recente ge
schiedenis on de achtergrondgedach
ten van primaat Harmei uw vakan-
tierust even hebben gestoord. Ver
heug u met ons dat hij hetzelfde niet 
meer brutaal-openhartig kan zeggen 
omdat ondertussen de leeuw 12 na 
gels aan zijn klauwen heeft gekregen. 
En trek als besluit uit deze geschie
denisles 
Als de paters Harmelieten aan ' t ser
moenen slaan 
Vlaming, trek uw geuzenpantser aan. 

Walter Luyten. 
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open brief 
aan Jef Van Bilsen 

Koninklijk Kommissaris 

voor Ontwikkelingshulp 

K.K., 

Gij zijt in de Belgische politieke bijt een wel zeer eigenaar-
^aige eend. Al door uw ideologische herkomst onderscheidt gij 
ftj van de 27 overige geschoeide Karmelieten en van de overgrote 
^meerderheid der politici bien de chez nous. In uw jonge jaren 
(V^aart gij een geestdriftig adept van de maurrassiaan van Severen: 
één der talloze jonge intellektuelen die geen vrede namen met de 
[(toenmalige ?) rotheid van het regime en die het elders gingen 
zoeken. Dietsland en Orde, de corporatieve gedachte en het soli-
darisme zijn de totempalen van uw jonge mannelijkheid geweest 
en de stempel, die Van Severen zo sterk op de stijl - en stijl is 
théél véél, leerde men toen ! - van zijn adepten wist te drukken, 
is vandaag de dag nog zeer goed van uw innerlijke en uiterlijke 
l^verschijning af te lezen. 

De korte biografie die ter gelegenheid van uw bevordering 
tot K.K. aan de pers werd bezorgd, maakte geen gewag van wat 
door uw omgeving - en ook door U ? - stellig als een jeugdzonde 
•wordt afgewimpeld. Een des te vergeeflijker jeugdzonde omdat, 
toen enkele maanden na het begin der bezetting het Dinaso uit
eenspatte, de scherf Van Bilsen de goede richting uitging. Zoals 
een Frantz Van Dorpe en andere oud-Dinaso's kwaamt gij terecht 
in dat kurieuze wereldje van een verzet dat, zonder hoera-
patriottisch te zijn en wellicht juist daarom, kennelijk het ver
trouwen genoot van His Majesty's meest secret services. Uw staat 
van verzetsman vermeldt, net als trouwens voor enkele andere 
oud-Dinaso's, een reeks aktiviteiten in de regionen van het 
« stille » werk, dat logischerwijze uitvloeide in uw job bij de 
Belgische Veiligheid. 

Laat ons echter de spons vagen, K.K., over deze onbepaalde 
vlekjes op een overigens schitterend blazoen en laat ons vooral 
onthouden dat gij kort na de oorlog als Belga-vertegenwoordiger 
de kans kreegt om kennis te maken met het strand als een wereld 
zo groot waar onze vlag stond geplant. Klare kop die gij zijt en 
non-konformist bij de Van Severiaanse genade, hebt gij uw ogen 
de kost gegeven in Kongo en hebt gij niet gezwegen toen gij 
meende, iets te zeggen te hebben. Einde der vijftiger jaren goldt 
gij in koloniale aangelegenheden als de meest ekstreme progres
sist omdat gij het aangedurfd hadt, een plan voor de Kongolese 
onafhankelijheid over een termijn van dertig jaar uit te stippelen. 
Gij waart de eerste, om met uw naam en uw gezag de gedachte 
van de Kongolese onafhankelijkheid uit te dragen. Vlak daarop 
bewezen de feiten dat, in plaats van een hardhollende progressist 
te zijn, gij U eenvoudigweg drie decennia in de slechte richting 
hadt vergist. 

Het belette U niet, verder een « Kongolese » rol te spelen. 
Le roi Kassa-Voeboe bevorderde U tot raadgever op de Ronde-
tafelkonferentie en ingewijden herinneren zich nog levendig uw 
konsternatie, toen le roi plots spoorloos verdween. Nadien zijt 
gij dé specialist geworden in ontwikkelingshulp en het is de/,e 
specialisatie, samen met een flinke dosis toeval, die U thans 
j» verheven » heeft tot de waardigheid van K.K. 

Want toen de regering Harmei gevormd was en welgeteld 
bestond uit 27 leden, geviel het dat de Vlaamse C.V.P.-ers -
bevreesd voor de weerslag in hun elektorale wingewesten - met 
luider stemme een billijker taaiverhouding in de regering eisten. 
Op hetzelfde ogenblik waart gij, eveneens met luider stemme maar 
binnenskamers, aan het protesteren dat gij en uw duurbare ont
wikkelingshulp geplaatst werden onder het gezag van Spaak-die-
de-wereld-ons-benijdt en van de onbekende heer Adam, die zijn 
portefeuille dankt an het feit dat hij Luxemburger is. Dit van 
verschillende kanten en om verschillende redenen opgerezen 
protest had voor U als gelukkig gevolg, dat het Hof de heer 
Harmei in het oor fluisterde, V te « bevorderen » tot Koninklijk 
Kommissaris hetzij acht en twintigste halve man in de orde der 
Karmelieten. 

Harmei, die U kende vanuit de tijd dat gij onder zijn vroede 
leiding werkzaam waart in de naar hem genaamde kommissie, 
was niet doof langs die kant. Zo en niet anders werden de Vla
mingen met een halve man gesust en met een kluitje in het riet 
gestuurd. We gunnen U, Jef, uw toch wel vernederend half minis
terschap van harte. Gij hebt hersens en ondanks de merkwaar
dige kronkelwegen van uw carrière hebt gij steeds iets behouden 
van de oude stempel, die U nu nog een vreemde eend in de bijt 
doet lijken. Maar wij weigeren pertinent, uw ministerschap-voor
de-grap te erkennen als enige vorm van kompensatie aan Vlaan
deren. 

Te meer, omdat hardnekkige geruchten de ronde doen over 
uw huistaal, die sinds enkele tijd dezelfde zou zijn als bij Brigitte 
Bardot. Tot nader bericht vrezen wij, dat er K.K. aan deze knik
ker zit. , 

dio Genes. 

SCHOUWGARNITUREN ? 

Sedert 1938 bestaat de wet 
op het taalgebruik bij het 
leger. We schrijven «bestaat», 
want de toepassing van deze 
wet is erger dan een proces
sie van Echternach met haar 
passen vooruit en achteruit. 

Het gelanterfanter met die 
wet duurde tot het Verbond 
van het Vlaamse Overheids
personeel ze begon uit te 
pluizen. 

Men ontdekte ongelooflijke 
zaken. Zo werd aan die wet 
o.a. volgende interpretatie 
gegeven : bij «het Brusselse» 
hoorden ook de gemeenten 
Tervuren en Vilvoorde. Het 
Brusselse taairegime mocht in 
de talrijke in die gemeenten 
gevestigde militaire organis
men dan ook toegepast wor
den. Dit Brussels taairegime 
bestond hierin dat het Frans 
alleen gebruikt werd als bin
nendiensttaai. Vlaamse mili
tairen in Brusselse militaire 
diensten konden enkel wer
ken in het Frans; het Neder
lands werd « geduld » voor de 
persoonlijke dossiers der 
Vlaamse personeelsleden. Al 
de rest, het belangrijkste 
(boekhouding, administratie 
in werkplaatsen, kantoren en 
magazijnen) moest, zo hadden 
de franskiljonse chefs het ge
ïnterpreteerd, in het Frans 
gebeuren. 

STRIJD TEGEN ONRECHT 

Het V.V.O. heeft gedurende 
Jaren als een herdershond 
getracht, die onwillige frans
kiljonse schapen in het goede 
spoor te drijven. Het liet par
lementaire vragen stellen, 
het verspreidde tientallen 
moties en memoranda en het 
wist zelfs de Raad van State 
bij die zaak te betrekken. 

Dit wijze lichaam heeft in 
een paar zeer belangrijke 
adviezen aan de ministers 
van Landsverdediging uit
eengezet wat er verkeerd stak 
in de interpretatie van hun 
franskiljonse onderhorigen. 

In één zijner adviezen 
legde de Raad uit dat in de 
militaire organismen geen 
billijk taalevenwicht bestond, 
als de hogere betrekkingen 
werden toegekend aan de 
Walen en de lagere aan de 
Vlamingen, wat sedert 1830 
gebruikelijk was in het Brus
selse. 

In een tweede belangrijk 
advies werd gezegd dat het 
departement van Landsverde
diging, zoals voorzien door de 
wet op taalgebruik in be
stuurszaken, ook taalrollen 
moest invoeren. 

EINDES-IJK EEN BETERE 

INTERPRETATIE 

D a n k zi] de nooi t a f l a t en 
de t aa ihe id van h e t V.V.O. 
werd on langs een nieuwe 
bros jure « Taa lwetgev ing » 
verspreid. Daar in wordt voor
geschreven d a t in mil i ta i re 
d iens ten en scholen in het 
Brussels» de a d m i n i s t r a t i e 
moe t geschieden m e t ge
lijke r e ch t en voor he t Neder
l ands en h e t F rans . 

Logischerwijze moet deze 
i n t e r p r e t a t i e leiden ofwel to t 
de volledige spl i ts ing in t a a l -
sekt ies ofwel to t een b e u r t -

stelsel, waa rb i j h e t éne j a a r 
de boekhoud ing en de b e -
h e e r s s t u k k e n gesteld zijn in 
h e t Neder landse en h e t a n 
dere j a a r in h e t F r a n s . 

DE KLOKKEN 

LOPEN ACHTER 
Uit een antwoord op parle

mentaire vraag 57, gesteld 
door volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens, ' blijkt dat de 
taalklokken op het departe
ment van Landsverdediging 
nog flink achterlopen (som
mige zelfs nog tot in de tijd 
van Napoleon !) . 

In dat antwoord wordt ar
geloos toegegeven dat in mi
litaire organismen uit het 
Brusselse nog steeds voor hun 
boekhouding alleen het 
Frans gebruiken. 

EN NU, MOYERSOEN ? 
Ongeduldig wachten de 

Vlamingen nu op een duide
lijke maatregel van de nieu
we minister, waarbij hij zijn 
onderhorigen dwingt de taai-
klokken op zijn departement 
gelijk te zetten met onze mo
derne tijd, die volledige rech
ten opeist voor het Neder
lands 

De doortastendheid van het 
V.V.O. en de waakzaamheid 
van onze volksvertegenwoor
digers en senatoren staan er 
borg voor dat minister Mo-
yersoen deze maal aan zijn 
franskiljonse onderhorigen 
geen kans meer laat om de 
afgestofte taalwet als een 
oud schouwgarnituur weer 
onder het stof te laten ver
dwijnen ! 

ZELFS HIJ ! 
Ze'fs Fittoor Leemans — 

onverwoestbare steunpilaar 

van de politiek zijner partij 
— moest ditmaal in de Se
naa t bekennen dat het met 
het taalevenwicht in de rege
ring Harmei maar zus en zo 
is. Hij deed dat, in de « wel
gekozen » bewoordingen die 
het sieraad zijn van z'n stijl 
en de nevel voor zijn over
tuiging, voor één keer toch 
onmiskenbaar duidelijk : 
« Dat de algemene perspec
tieven van de regering met 
overeenstemrrien niet haar 
samenstelling en haar struk-
tuur, is gebleken uit allerlei 
besprekingen die wij hebben 
gehad en uit de malaise die 
bij sommige, ook van mijn 
politieke vrienden is ont
staan. Ik denk hierbij aan 
het gebrek aan taalevenwicht 
en aan de ongelijke bevoegd
heid van de twee ministers 
van nationale opvoeding. Wij 
hopen dat deze in aansluiting 
bij de grondwetsherziening 
zal worden geregeld ». 

KONSEKWENT ? 

Nadat Fittoor deze twee 
toch wel zeer belangrijke te 
korten fde taai-ongelijkheid 
en het geklungel in nationale 
opvoeding, had vastgesteld, 
vergat hij even daarna, kon-
sekwent te zijn : in plaats 
van de regering zijn vertrou
wen te weigeren of voor te 
behouden, stemde hij vol
mondig ja. 

Hij had trouwens reeds 
uiteengezet waarom : hij 
stelt al zijn vertrouwen in de 
grondwetsherziening. 

Een echt flamingant, die 
Fittoor! 

Vanzelfsprekend zal alles in 
orde komen bij de grondwets
herziening : dat hebben prof. 
Derinne en zoveel andere ja-
stemmers van vandaag enkele 
tijd geleden met klem van 
argumenten bewezen. 
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MERLOT... 

Het lijstje van hen, die een 
portefeuille in de nieuwe re
gering geweigerd hebben, is 
heel wat welsprekender dan 
het lijstje der — goeddeels 
tweedehandse — excellenties. 
Bij de neen-zeggers aan 
C.V.P.-kant waren o.m. Van 
den Boeynants zélf en Fittoor 
Leemans. Bij de B.S.P. be
dankten CoUard, Bohy en 
Merlot. 

Merlot was minister van 
Openbare Werken in de rege
ring Spaak-Lefèvre. Hij nam 
ontslag als protest tegen de 
overheveling van de Voer
streek naar Limburg. 

Hij werd onder zware druk 
gezet om in de huidige rege
ring een portefeuille te aan
vaarden. In de wandelgangen 
van het socialistisch par t i j -
kongres, waarop het groen 
licht aan de koalitie met 
Harmei werd gegeven, bele
gerden de voorstanders van 
de nieuwe regeringsformule 
hem urenlang om hem het j a 
woord te ontlokken. Vergeef
se moeite ! 

Merlot behoort nochtans 
stellig niet tot het soort van 
dromers en dwepers, dat on
gevoelig is voor de verleidin
gen van de macht en de roem, 
Vanwaar plots zoveel onbaat
zuchtigheid ? 

. . .HEEFT GEDULD 

De afkeer van de Luikse 
B.S.P.-federatie voor de nieu
we regeringsformule zou na 
tuurlijk een verklaring kun
nen zijn voor Merlot's afzij
digheid. Dehousse, en vóór 
hem bij ontelbare gelegenhe
den talloze anderen, hebben 
echter bewezen dat geen en
kele federatie bij machte is, 
een scheutige excellentie-in-
spe tegen te houden. 

De sleutel tot Merlot's voor
zichtige afzijdigheid zou wel 
eens zijn federalistische over
tuiging kunnen zijn. Merlot 
is zich zeer goed bewust van 
zijn sterke positie in de BSP. 
Hij is, als zoon van wijlen 
staatsminister Joseph Merlot 
en als dynamisch volkstri-
buun, buitengewoon populair 
in het Luikse. 

Te Brussel geeft men zich 
volkomen rekenschap van zijn 
politieke macht en invloed en 
beschouwt men hem, naast 
Collard. als een der voor
naamste Walen in de B.S.P. 

De partij zou zonder enig be
zwaar tien Bohy's en tien 
Dehousse's laten vallen voor 
één Merlot. 

Deze man-met-de-sterke 
arm is een overtuigd federa
list en gelooft onvoorwaarde
lijk aan het feit, dat binnen 
niet al te lange tijd een fe
derale hervorming van België 
onvermijdelijk zal zijn. 

Dat is waarschijnlijk het 
uur waarop hij wacht. Waar
om nog de tweede willen zijn 
in een voorbijgestreefd uni
tarisme, wanneer straks de 
mogelijkheid bestaat, een 
eerste viool te spelen in een 
hervormd België, in een Waal
se deelstaat ? 

NOG DE KONGRESSEN 

Het laatste woord over de 
C.V.P.- en B.S.P.-kongressen 
die hun zegen gaven aan de 
regering Harmei, is stellig 
nog niet gesproken. Men hoeft 
geen profeet te zijn om te 
voorspellen dat, van zodra de 
huidige regering ernstig met 
moeilijkheden zal te kampen 
hebben, het gezag van be
doelde partijkongressen van 
alle kanten zal worden aan
gevochten. 

Het is immers toch duide
lijk dat er van Waalse zijde 
steeds weer zal aan herinnerd 
worden, dat de Walen op het 
B.S.P.-kongres slechts onwil
lig en schoorvoetend de 
Vlaamse socialisten, die de re-
geringskoalitie warm verde
digden, zijn gevolgd en dat 
aan socialistisch Wallonië een 
diktaat werd opgelegd. 

Maar ook het C.V.P.-kon-
gres is alles behalve verheven 
boven iedere kritiek en ver
denking. 

DEBAT ONMOGELIJK 

Het C.V.P.-kongres was de 
grootste klucht die ooit door 
deze partij werd opgevoerd. 

De arrondissementele en 
plaatselijke C.V.P.-organen 
beschikten niet eens over de 
nodige dokumentatie om het 
debat ten gronde te voeren. 
Minder dan 200 kongressisten 
kwamen bijeen met praktisch 
als enig bazisdokument de 
persberichten over de bedoe
lingen en plannen van Har
mei. De door de arrondisse
menten afgevaardigde spre
kers — sinds jaren dezelfde 
gezichten ! — wisten kenne
lijk niet wat ze op het kon

gres moesten komen vertellen 
en kletsten dan maar ge
wonnen - verloren over hun 
meestal onbelangrijke en niet 
ter zake doende stokpaard
jes. 

Ook hier hoeft men geen 
profeet te zijn om te voor
spellen dat aan dit beslissend 
kongres nog zal worden ver
weten, geen rekening te heb
ben gehouden met de bazis en 
georganizeerd te zijn gewor
den met de kennelijke be
doeling, ieder debat en iede
re open bespreking onmoge
lijk te maken. 

De kongressen der meerder
heidspartijen hebben eens te 
meer op overtuigende wijze 
aangetoond, dat zowel in de 
B.S.P. als in de C.V.P. een 
handvol machtigen en geïn
teresseerden in en rond de 
partijbureaux hun wil kun
nen opdringen aan heel de 
logge partijmachine ^ en aan 
de bazis — alle demokratie 
ten spijt ! 

DE COMITARDS 

De ministerraad heeft zich 
deze week beziggehouden met 

het vastleggen van de rege-
ringsstruktuur. Wat daarbij 
uit de bus is gekomen om de 
28 excellenties met een schijn 
van efficiëntie naast en on
der mekaar te laten werken, 
besloeg in de dagbladpers 
ettelijke kolommen tekst. 

De aldus vastgelegde rege-
ringsstruktuur, met haar drie 
« komitees » en vijf « werk
groepen », werpt een duide
lijk licht op de metodes en de 
inzichten van de wel zeer 
dubbelzinnige heer Harmei. 

Nemen we bijvoorbeeld het 
geval De Saeger. De Vlaam
se C.V.P.-ers, die zich verheu
gen in het feit dat « hun » De 
Saeger minister van Open
bare Werken is, mogen wel 
bedenken dat deze funktie 
slechts de naam gemeen 
heeft met de positie die een 
Merlot of een Bohy in de vo
rige regering bekleedden. 

De Vlaamse minister van 
Openbare Werken De Saeger 
werd ingedeeld bij de werk
groep voor het infrastruk-
tuurbeleid, dat voorgezeten 
wordt door de Waal Leburton. 

In werkelijkheid is De Sae

ger adjunkt van super-minis
ter Leburton. 

Op die wijze is Openbare 
Werken onder de efficiënte 
voogdij van een Waal ge
plaatst, die wel met zorg over 
de « priorités » zal waken. 

De dosering van de werk
groep is van aard, om vaak 
konflikten en betwistingen 
omtrent de bevoegdheid uit 
te lokken. Dat is waarschijn
lijk trouwens de bedoeling, 
want in zo'n geval zal het mi
nisterieel komitee voor eko-
nomische en sociale koördi-
natie de betwisting aan zich 
trekken. Dit komitee bestaat 
uit 3 Vlamingen (Spinoy, 
Eyskens en Segers) en 3 Wa
len (Spaak, Leburton en Har
mei) : een verhouding die 
van aard is om de eerste-mi-
nister (een Waal !) steeds de 
doorslag te laten geven. 

Zo zit Harmei, dank zij een 
huichelachtige dosering en 
het konsekwent toepassen 
van het beginsel « verdeel om 
te heersen», volgens aloude 
dorpspolitieke geplogenheid 
«op de wip». Als waarborg 
voor de « prtorités » allerhan
de ! 

fiiiliilfflliltjill^ 

ANTWOORD AAN JOS VAN EYNDE 
Mortset, 4.8.65 

Geachte Collega, 

Van Eynde was één der peters van deze 
regering. Hij was de Walen plat ter wille 
om ze voor de regeringsdeelname te win
nen. Hij IS dan ook natuurlijk voorstan
der van de voorrang van Wallonië : « Gij 
zult nergens beter begrip vinden dan bij 
ons en in een C.V.P.-B.S.P.-regering, zo 
verzekerde hij. Zijn krediet moet niet 
bijster groot zijn want de Walen stemden 
toch nog met 61 % tegen de regeringsdeel
name. Maar Van Eynde had toch zijn slag 
thuis gehaald, want de regering kwam er. 

Bij de bespreking van de regeringsver
klaring in de Kamer verdedigde Collard 
de voorrang van Wallonië ; hij deed hier
bij een beroep op de Vlamingen. Toen 
onderbrak Reimond Mattheyssens en 
wierp Collard tegen, dat Wallonië al 135 
jaar voorrang had. Van Eynde is niet 
alleen de lawaaierige maar volgzame 
ondergeschikte van de B.S.P.-voorzitter, 
hij is ook ver zijn mindere. Hij hield 
deze onderbreking dan ook voor politieke 
majesteltsschennis. Hij vreesde verder 
dat er ook reactie zou komen van de op

geschrikte Vlaamse C.V.P.-ers, en dat 
daardoor de Waalse prioriteit in het ge
drang zou komen. En dat de Walen dan 
de regering in gevaar zouden brengen. 

Zijn woede tegen Mattheyssens nam 
dan de bovenhand omdat deze hem steeds 
in de schermutselingen de baas was ge
bleven, en o.m. vooral omdat onze ver-
kozene hem destijds in antwoord op een 
insinuatie in het gezicht had geslingerd, 
dat hijzelf had willen collaboreren maar 
dat men hem zelfs niet eens had gewild. 
Van Eynde's gezicht liep rood aan en hij 
stootte in zijn plat taaltje scheldwoorden 
uit. Volgens « De Standaard » zou hij 
onze verkozene gescholden hebben voor 
« de grootste stommerik van het parle
ment ». 

In een spottende brief aan de kamer
leden rekent Reimond Mattheyssens ver
nietigend af met deze rode neanderthaler, 
die zelfs in een parlement van papoea's -
's wereld meest primitieve volk - de grof
ste en de stompzinnigste zou zijn. 

Hieronder volgt bewuste brief. 

In de pers las ik dat de h. Van Eynde 
mij tijdens de vergadering van 30 juli 
« de grootste stommerik van het Par
lement » heeft genoemd. Deze beoorde
ling heeft mij scherp gegriefd, én we
gens haar absoluutheid, én wegens de 
persoonlijkheid van de h. Van Eynde, 
én wegens de plaats die hij in het po
litieke leven bekleedt. 

Had de h.. Van Eynde nog gezegd 
« één der grootste » dan was nog enige 
troost mogelijk. Of had hij alleen maar 
over de Kamer gesproken, dan was 
nog enige hoop mogelijk dat in de Se
naat... De h. Van Eynde was echter, 
zoals steeds, klaar en ondubblzinnig. 
Dat er nog andere moeten zijn, zoals 
uit zijn uitspraak is af te leiden, is mij 
geen troost. Het is een ondraaglijke 
gedachte te weten dat men de grootste 
is. Het valt te vrezen dat hierdoor een 
trauma is ontstaan. 

De h. Van Eynde is de ondervoor
zitter van de tweede grootste partij, en 
hij zou dat zelfs van de grootste ge
weest zijn, als de feiten maar enige re
kening hadden willen houden met zijn 
nochtans duidelijke en vaak herhaalde 
voorspelling. 

Hij heeft de visie van de echte 
staatsman en zowel het Vaderland als 
de arbeidersklasse bezitten in hem een 
grote zoon. Hij is de gezaghebbende 
hoofdredakteur van een vooraanstaand 
Antwerps dagblad. Zijn kruimige arti
kels worden door de lezers van het 
blad gretig gelezen, als daarvoor maar 
enigszins de tijd blijft na het lezen van 
de sportrubriek, de pikante vervolg-
werken en de plastisch beschreven 
moord- en zedenzaken. 

De h. Van Eynde is een man met een 
sterk moreel krediet. Hij is bovendien 
een man van grote geestesgaven. Reeds 
in zijn jeugd is hij er bijna in geslaagd 
een onderwijzersdiploma te behalen. 
Alleen het eindexamen lag even boven 
zijn intellectuele mogelijkheden. Juist 
doordat hij niet bekwaam werd geacht 
om o.a. over de verstandelijkste vermo-^ 
geus van kinderen te oordelen, werd- hij 
voorbestemd om deze van de volwas
senen te kwoteren. 

Geachte Collega, ik had dat allemaal 
op de tribune willen zeggen, als er 
geen recces was geweest. 

Ik dank U voor uw aandacht, en 
wens U verder nog een prettige vakan
tie toe. Inmiddels verblijf ik 

met hoogachting, 

R. Mattheyssens. 
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In de nieuwe IJzertoren prijken aan de wand de namen van hen die, in het teken der Kruis-
kopaktie, gedurende vijf jaar ieder jaar 1000 fr s chenken. De Kruiskopaktie is nog niet afgelopen! 

AFWEZIGHEID 

Bij de stemming over de 
regeringsverklaring in Kamer 
en Senaat waren er zowel in 
de Kamer als in de Senaat 
van 10 tot 20 afwezigen. 
Niet alleen van de twee re
geringspartijen, doch ook van 
de liberale en kommunisti-
sche oppositie. Slechts één 
partij stemde voltallig zowel 
m de Senaat als in de Kamer. 
Het was de Volksuniefraktie. 

Het was niet meer dan nor
maal, zal men zeggen. 

Zeer juist. 
Maar het was dan toch de 

enige partij die volledig in 
orde was. 

WETENSCHAPPEUUK 

ONDERZOEK 

Naar aanleidmg van de mo
tie van de Vlaamse Vereni
ging van Geneesheren-Assis
tenten (V.V.G.A.) van de 
Leuvense universiteit betref
fende het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk On
derzoek heeft senator Joris-
sen een parlementaire vraag 
gesteld (zijn tiende) aan de 
Minister voor Nationale Op
voeding. 

Hij vroeg de onmiddellijke 
pubhkatie van de verdeling 
der mandaten en kredieten 
volgens de taal van de aan
vraag zoals ze m juli 11. voor 
het volgende jaar zijn be
paald Terzelfdertijd vroeg 
hij voor elk taalstelsel het 
procent van de toegekende 
mandaten en kredieten op 
het totaal aangevraagde 
mandaten en kredieten. 

We zullen dus weldra weten 
wie daar weer geminoriseerd 
wordt. 

NIEUW WETSVOORSTEL 

Onze vijf senatoren hebben 
na hun 1ste wetsvoorstel dat 
voorstelde de belasting op de 
landbouwvoertuigen, goedge
keurd op 14 april 1965, op
nieuw af te schaffen een 
tweede wetsvoorstel inge
diend. Dit stelt voor de soli
dariteitsbijdrage voor de pen
sioenkas af te schaffen voor 
mannen boven de 65 en vrou
wen boven de 60 jaar. Het is 
een eis die reeds lang gesteld 

wordt en die voorkomt in het 
Volksunieprogram. 

Al is de Volksunie hoofdza
kelijk een partij van jonge
ren, zij zal de ouden niet 
vergeten. 

DUIDELIJKER, A.U.B. I 

In het A.CW.-weekblad 
« De Volksmacht» lazen we 
verleden week volgende nog
al sybillijns aandoende pas
sus in het hoofdartikel : 

< Waar het op aankomt is 
dat Commissaris van de Ko
ning Van Bilsen zich de op
rechte, betrouwbare en kon-
sekwente Vlaming toont, 
waar men hem doet voor 
doorgaan. Prof Van Bilsen 
moet er zich rekenschap van 
geven dat zijn aanstelling op 
anders niets berust dan op de 
veronderstelling dat hij aan 
die vereisten voldoet en aldus 
het taalevenwicht in de rege
ring werkelijk kan herstellen. 
Want het zou een oneerlijk
heid zijn de Vlamingen, in 
dat opzicht, appelen voor ci
troenen te verkopen. We ho
pen dat iedereen ons begre
pen heeft...». 

Wat bedoelt «De Volks
macht » hiermee eigenlijk ? 

Dat, zoals trouwens hard
nekkige geruchten de ronde 
doen, de heer Van Bilsen het 
Frans als huis- en opvoe-
dmgstaal heeft verkozen ? 

Wat meer duidelijkheid 
ware gewenst, Volksmacht! 

NOG 

CHAUVINISTISCHER 

In « De Standaard » heeft 
J.V. enkele dagen geleden het 
verhaal gedaan van de wijze 
waarop hij als nederlands-
sprekende in een paar Brus
selse zaken ontvangen werd 
als de hond in het kegelspel : 
men weigerde hem te ver
staan of men parodieerde zijn 
Nederlands tot slecht Duits. 

J.V. besloot dit beknopt re
laas van franskiljonse onbe
schoftheid en arrogantie met 
er nadrukkelijk op te wijzen 
dat dit klimaat vooral na de 
jongste verkiezingen is ont
staan. 

Persoonlijk hebben wij het
zelfde reeds kunnen vast
stellen. 

Deze versterkte ant i -
Vlaamse arrogantie van de 
hoofdstad zal niet alleen haar 
rolletje spelen in het dage
lijkse leven op het «carrefour 
de l'Europe». Reeds thans 

wijst alles er op, dat ze haar 
weerslag zal hebben op het 
regeringswerk. Zij is trouwens 
niet uitsluitend het produkt 
van de verkiezingsuitslagen; 
zij wordt mede veroorzaakt 
door het herhaaldelijk uitge
drukte inzicht der grote par
tijen om de taalwetgeving 
vooral te Brussel te « versoe
pelen ». 

VRIJGEVIGHEID 

Naar het schijnt zit de 
P.V.V. grondig verveeld met 
de « vrijgevigheid » van een 
harer nieuwe mandatarissen, 
de big boss van Etrimo J.F. 
CoUin. 

Collin was tijdens de voor
bije verkiezingskampanje 
chef van de P.V.V.-propagan-
disten. Hij stelde het perso
neel en de uitrusting van zijn 
zaak ter beschikking van de 
partij en keek op geen hon
derdduizend frank als het er 
op aan kwam, de P.V.V.-
kampanje leven in te blazen. 

Vanaudenhove beloonde J. 
F. Collin na de verkiezingen 
met een mandaat van provin
ciaal senator. Zo scheen ie
dereen tevreden : de P.V.V. 
die de onbaatzuchtige hulp 
en het persoonlijk fortuin 
van J.F. Collin best had kun
nen gebruiken en de betrok
kene zelf, die met een slag de 
trappen van de politieke roem 
besteeg. 

Hoe groot waren echter de 
verbazing en de ontsteltenis 
van Vanaudenhove toen na 
de verkiezingen J.F. Collin 
aan de partij een Tekenin
getje van ettelijke miljoenen 
voorschotelde ! In de Napels
straat weet men er écht geen 
raad mee. 

ZES NAMEN 

Verleden week woensdag 
deed zich in de kolenmijn 
« Petite Bachure » te La Pré-
alle - Herstal een zwaar on
geval voor, waarbij twee a r 
beiders gedood en vier ande
ren gewond werden : een 
koolwagentje rolde in een 
groep van acht arbeiders. 

De doden heten Jozef 
Knops en Athanas Dimou. 

De gekwetsten waren Jozef 
Wolfs, Jami Bureihadis, Louch 
Bel'ard en Horrine Ben Mo
hammed. 

Bij deze zes dus twee 
Vlaamse, een Algerijnse, een 
Marrokaanse en twee Griek
se namen. 

Wat meteen nog maar eens 
onderstreept, wie in de Waal
se ondergrond het levensge
vaarlijke werk doen. Terwijl 
de om « rekonversie » en t e 
gen « minorisatie » schreeu
wende Walen grotendeels zich 
opgewerkt hebben tot winke-
her of herbergier ten behoeve 
van de inwijkelingen en de 
mobielen. 

ALLE FATSOENLIJKE B L A D E N . . . 
Na het glorieus mislukken van de ge

weldige anti-Duitse rel die de Nederlandse 
radio, pers en televisie met een ongeken
de onbeschoflheid -wilden opzetten, is er 
in Nederland toch wel iets aan het 
roeren gegaan. Want wie kan uit een 
menselijke mond de vraag aan^ aarden 
die voor televisie en radio, in tegenwoor
digheid van de prinses, aan Klaus von 
Amsberg werd gesteld : of dat nu de 
eerste keer was dat hij verliefd was ?... 
Talloos zijn de mensen geworden die -
niet enkel in Nederland maar zowat over
al - handig, juist volgens de regels die 
een recht op antwoord niet verplichtend 
maken, beledigd en belasterd worden. 

Het is typerend voor het intellektueel 
en moreel peil van onze grote katholieke 
krant voor alle mogelijke belangen, die in 
een korrespondentie over dit onderwerp 
schrijft dat alle fatsoenlijke bladen toch 
wel, op een zeldzame uitzondering na, de 
lezersbrieven opnemen die als rechtzet
ting of verweerschrift kunnen gelden... 
Juist het blad met de grootste scheur
mand voor lezersbrieven laat in onbe
wuste zelfgenoegzaamheid drukken dat 
alle fatsoenlijke bladen anders doen, dan 
wat het zelf doet ! 

Maar misschien is het toch wel zo dat 
in de v\eek vóór de verkiezingen ons fat
soenlijk blad geen enkele protestbrief 
ontving over de plaats\ er vangende bis-
schoppeli|ke brief van de christelijke 
sociale organisaties. Misschien is het wel 
zo dat alle brievenschrijvende lezers al 
jaren geleden alle hoop verloren hebben. 
Als dit zo is ,dan is de redaktie van deze 
krant zelf een plaats zonder hoop gewor
den : volgens Dante de bepaling \an de 
hel ! 

Naast dit zeer elementaire probleem 
van eenvoudige eerlijkheid en menselijk
heid, waarvoor geen enkele vorm van 
« progressisme » nodig is, komen echter 
een gans bos vragen over de menselijke, 
Vlaamse en (vermits die pretentie be
staat) ook christelijke waarde van dit 
fatsoenlijke blad. Hoewel Nemrod met 
zijn primitieve geest niet zo heel veel be
grijpen kan, meent hij toch dat ironie en 

zeker sarkasme in een blad (en bij een 
mens !) enkel aanvaardbaar zijn als ook 
de zelfironie, het de draak steken met 
zichzelf een ruime plaats krijgen. Deze 
redaktie meent het allemaal heel fijntjes 
te kunnen belachelijk maken, men moet 
werkelijk bijna hun hoogte bereikt heb
ben om er bij te kunnen, hoe onwaar
schijnlijk dat ook lijkt. Maar zoek niet 
naar één woord over het publiceren van 
een grote foto als koördinator-minister 
van iemand die de volgende dag zelfs niet 
eens koninklijke kommissaris is... Laat 
de kleintjes nooit denken dat vader zich 
vergissen kan (weg met het paternalis
me !). 

0\er de fatsoenlijkheid op Vlaams ge
bied hoeven we de lezers wel niet zo heel 
speciaal meer in te lichten. We zullen ons 
wel wachten alle medewerkers even hard 
te beoordelen, maar voor de verantwoor
delijke schrijvers is één zin voldoende : 
wie er ooit aan twijfelen mocht welke 
knechtse komedianten niet enkel de 
Vlamingen maar de mensen zonder meer 
kunnen zijn, hij lere dit blad kennen ! 

't Pallieterke van vorige week heeft er 
zeer terecht de aandacht op gevestigd dat 
met meer eerbied over Marx gesproken 
wordt dan over Christus, dat lang beken
de minieme vergissingen in de tijdsbere
kening van Christus' leven bv. verwar
rend gebruikt worden, dat er een echte 
informatie-censuur bestaat voor wat de 
heren niet bevalt... Weinig is walgelijker 
dan dat men zich handig, sluw, hypokriet 
en gewetenloos van waarden bedient die 
mensen dierbaar zijn, alleen maar om er 
centen uit te slaan ! Nemrod heeft niet 
« De Standaard » nodig gehad om eerbied 
te leren voor een eerlijke mens die alles 
afwijst wat hem lief is, maar aan « De 
Standaard » heeft hij het woord van de 
Deense filosoof ICierkegaard leren begrij
pen die noteerde dat de zedelijkheid aan 
de diepgezonken dagbladpers toevertrou
wen betekent dat men de onschuld van 
een meisje aan een koppelaarster toe-
vetrouwt. 

Nemrod. 
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VENSTER OP HET BUITENLAND 

De Griekse monarchie is even oud als de Belgische onafhankelijkheid. In 1830 

werd het land der Hellenen met de hulp der Europese grootmachten bevrijd van 

de Turkse heerschappij die vier eeuwen had geduurd. In hetzelfde jaar werd 

tevens de eerste moderne Hellenen-koning geïnstalleerd. De Grieken hadden 

graag gezien dat een der hunnen de kroon zou krijgen; de Westeuropese groot

machten gaven echter de voorkeur aan het hoofd van een Duitse Wittelsbacher 

— gelijk ze elders op het hoof^ van een Saksen-Koburger zou geraken. Sindsdien 

is de Griekse troon echter nooit een komfortabel zitje gebleken en daaraan is 

zeker niet vreemd het feit dat geen enkele « Griekse » koning ooit ook maar één 

druppel Grieks bloed in de aderen had. 

De Wittelsbacher Otto hield het dertig jaar uit en werd toen door een revolutie 

het land uitgejaagd. 

De Westeuropese grootmachten 
plaatsten in 1863 opnieuw een vreem
deling op de Griekse troon, een prins 
uit het huis Schleswig-Holstein-Son-
derburg-Glücksburg — stamvader van 
de huidige dynastie — die in 1913 te 
Saloniki werd vermoord doöt een~ 
zwakzinnige. Zijn opvolger, Konstan-

perken, Het huwelijk van Konstantijn 
met de nog zeer jonge Anne-Marie 
genoot om dezelfde reden de warme 
simpatie van de Grieken. 

Toen Konstantijn enkele maanden 
geleden de troon besteeg, scheen er 
geen wolkje aan de Griekse hemel te 
zijn. De jonge koning paste uitste-

bleef in die houding volharden door 
met alle middelen te trachten, een 
regering van zijn eigen voorkeur aan 
het parlement op te dringen. Hij be
lastte een partijgenoot van Papan-
dreoe, Novas, met de vorming van die 
regering. 

De poging moest mislukken. In 
Griekenland is er weinig nodig om de 
sluimerende anti-royalistische gevoe
lens wakker te maken. Papandreoe is 
niet de eerste de beste : hij is een 
volkstribuun die zichzelf graag de 
« moderne Demostenes » laat noemen. 
Het kostte hem niet veel moeite om 
in gans Griekenland en vooral te 
Athene het volk op s traat te doen 
komen. 

Hij beging echter een fatale fout: 
hij weerhield zijn partijgangers er
van, naar het parlement te komen en 

. d^ar de regering Novas in de minder
heid te stellen. Door er de voorkeur 
aan te geven, zijn eigen positie te 
versterken met de hulp van bloedige 
straatdemonsfcraties, opende hij de 

DE WANKELE TROON OER HELLENEN 
tijn I, eindigde wel niet onder moor
denaarshand maar kende een zeer 
bewogen leven. In 1917 moest hij ab-
dikeren, omdat hij zich verzette t e 
gen een oorlogsverklaring aan Duits
land. In 1920 kreeg hij weer de kroon 
op het hoofd als opvolger van zijn 
zoon die jong gestorven was. Twee 
jaar later moest hij definitief gaan 
en nog twee j aa r later — in 1924 — 
werd zijn zoon Georges II van de 
troon vervallen verklaard en riepen 
de Grieken de republiek uit. 

Het zou duren tot in 1935 vooraleer 
er — dank zij een legerputsch en een 
volksraadspleging — terug een koning 
aller Hellenen was. Georges keerde 
terug op de troon om zes jaar later, 
bij de Duits-Italiaanse inval, het 
land te verlaten. In 1946 keerde hij 
terug in zijn land, dat verscheurd 
werd door de burgeroorlog. In april 
1947 stierf Georges en kwam zijn 
zoon Paul op de troon die, met Wes
terse hulp, de kommunistische op
standelingen kon verslaan. 

Koning Paul was de eerste Grie
kenkoning die zich kon verheugen in 
de simpatie van de Grieken. Die sim
patie gold echter hoegenaamd niet 
zijn echtgenote Friederike, uit het 
huis van Hannover. Men- verweet 
Friederike herhaaldelijk inmening in 
staatsaangelegenheden en vooral 
spilzucht en verkwisting. Zo is het te 
verklaren dat, toen verleden jaar ko
ning Paul stierf, zijn heengaan wel 
algemeen betreurd werd maar meteen 
grote verwachtingen werden gebouwd 
op zijn zoon Konstantijn II die, naar 
men hoopte, de invloed van Friede
rike gemakkelijker zou kunnen be

kend in het kader van wat het volk 
van een moderne grondwettelijke 
vorst verwacht : hij was een play-boy 
wiens avonturen stof bezorgden aan 
de boulevardkranten, hij was sportief 
en veroverde als ervaren zeiler voor 
zijn land op de olympiade een gouden 
medalje, hij scheen niet te veel kop
zorg te hebben in staatszaken en 
sleet zijn dagen liefst op de goudan 
eilanden in de Middellandse zee, hij 
vertederde de gemoederen door zijn 
huwelijk met een zeer jong ding, een 
kindvrouwtje nog bijna. Lang echter 
heeft de idylle niet geduurd en rond 
de troon der Hellenen is voor de zo
veelste maal met Griekse warmbloe
digheid een herrie van jewelste los
gebroken. 

De moeilijkheden begonnen toen op 
15 juli jl. eerste-minister Papandreoe 
door een hof intrige uit zijn ambt 
werd ontzet, Papandreoe had in de 
weken vooraf een poging ondernomen 
om door een zuivering in het Griek
se officierenkader de jonge koning te 
beroven van zijn sterkste steun, het 
leger. Welke redenen Papandreoe 
hiervoor moge gehad hebben, is niet 
duidelijk uiteengezet, alhoewel het 
duidelijk is dat een verzwakking van 
het rechtse en koningstrouwe officie
renkader de vorst in een horiger po
sitie t.o.v. de politici zou brengen. 
Men verweet Konstantijn o.m. dat hij, 
tegen alle hoop en verwachtingen in, 
al te zeer onder invloed bleef staan 
van zijn moeder Friederike. 

Door de verwijdering van Papan
dreoe vergreep de koning zich aan de 
stelregel van de moderne demokrati-
sche monarchie die wil dat Ie roi 
règne, mais ne gouveme pas. Hij 

weg voor een kommunistische noyau-
tage van het billijk verzet tegen de 
eigengereide koninklijke beslissing. 
Het leverde hem trouwens bij zijn 
rechtse tegenstanders en aan het hof 
onmiddellijk het verwijt op, een 
crypto-kommunist te zijn. Dat is een 
ongegrond verwijt : de Centrumunie-

dat er 'n fascistische diktatuur dreigt. 
De voorstelling van zaken die de 

meeste kranten hier in Belgiiè van 
het konflikt geven, is nogal simplis
tisch. Enerzijds is er de «f asciserende», 
«naar abolute macht neigende > 
Konstantijn en aan de andere kant 
de volbloed-demokraat Papandreoe. 
De werkelijkheid is heel wat minder 
zwart-wit. Over Konstantijn hebben 
we hierboven reeds gezegd dat we 
niet hoog oplopen met deze vergulde 
play-boy, die de hele zaak zeer dwaas 
heeft aangepakt. Maar Papandreoe is 
allesbehalve de oprechte demokrati-
sche kampioen, waarvoor men hem 
wil doorgaan. Een der verwijten die 
hem terecht worden toegestuurd is, 
dat hij zijn luidruchtige zoon André 
minister van ekonomische koördina-
tie heeft gemaakt. In Papandreoe's 
Centrumunie-partij zijn er heel wat 
mensen die het met een Papandreoe-
dynastie al evenmin ophebben als met 
een Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg-dynastie. Dit verklaart 
meteen dat gedurende de jongste da
gen, nu het konflikt lang genoeg heeft 
geduurd opdat de eerste passies zou
den bezonken zijn, de aanhang van 
Papandreoe in zijn partij voortdu
rend is ingekrompen en het aantal 
voorstanders van een oplossing door 
een « derde man » steeds talrijker is 
geworden. Op het ogenblik dat we dit 
schrijven ziet het er naar uit. dat een 
dergelijke oplossing steeds meer kan
sen maakt en dat Papandreoe niet 
meer in staat is, zélf een meerder
heid in het parlement te vinden. 

Het konflikt rond de Griekse troon 
— een der laatste tronen van Euro
pa — heeft nog eens aangetoond, hoe 
wankel de kroon de moderne monar
chen op het hoofd staat. En wat een 

man Papandreoe heeft nooit in zijn 
lange politieke loopbaan blijk gege
ven van simpatie voor het kommu-
nisme, alhoewel hij t.o.v. het oostelijk 
blok de jongste tijd een genuanceer
der en realistischer kroers wenste te 
varen. Even belachelijk zijn de aan
tijgingen van de Papandreoe-aanhan-
gers dat Konstantijn een fascist is en 

anachronisme het koningdom in de 
moderne demokratieën is geworden : 
voorwerp voor de prinsessen-littera
tuur in de geïllustreerde bladen, on
derwerp van gesuikerd vaderlands 
proza. Maar zonder funktie, zonder 
bestaansredenen en dus zonder toe
komst... 

Toon van Overstraeten, 
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Wij vinden eigenlijk de Vlaam'ie kust op haar schoonst in winterse dagen wan
neer de stormen over de Lage Landen loeten De klieken dolle Brusselaars met 
hun chi-chi zijn dan verdwenen, de stranden ontdaan van hun kabmes, zonne
schermen, stoelen, zeildoeken muurtjes en brumende badgasten, de duinen wor
den weer toonbaar en rustig, nodend tot het maken van lange wandelingen. 
Toch biedt ook de zomerse zee haar aanlokkelijkheden, vooral wanneer ge met 
spiedend oog de eigenaardige gewoonten en de vreemdsoortige typen gaat bestu
deren. Een bezigheid die ons vaak voor verrassingen heeft geplaatst. 

Pranstaligen (dus in het Frans) na
dat eerst in het Nederlands een ser
moen zou gehouden worden dat dan 
nadien diende samengevat in het 
Frans. Al de rest van de diensten 
moest in het Nederlands gebeuren, 
volgens de jongste onderrichtingen 
van het concilie. De Vlaamse Volks
beweging kwam tot een overeenkomst 
in deze zin, met de bisschop van 
Brugge die van zijn kant een rond
zendbrief liet geworden aan alle pas
toors van de kustparochies om hen de 
stand van zaken uiteen te zetten. 

Het rezultaat was een groot aantal 
overtredingen van de onderrichtingen 
van de bisschop. Haast nergens wer
den de (nochthans uiterst gematig
de) eisen van de V.V.B, opgevolgd. 
Na nog enkele verwittigingen zag de 
beweging zich dan ook genoodzaakt 
de overeenkomst met de bisschop op 
te zeggen. 

Het gevolg was dat in een groot 
aantal kerken langs de kust demon
straties begonnen. 

Verleden zondag was Koksijde aan 
de beurt. Er waren een tweehonderd-
tal «protestanten» tijdens de mis 
van elf uur waarin een gedeelte van 
de preek in het frans werd gehouden. 
De Nederlandstalige gelovigen begon
nen hierop het «Onze Lieve Vrouw 
van Vlaanderen» te zingen, wat de 
in de kerk aanwezige gemeentelijke 
politie een ongepast hed bleek te vin
den, dies wilde zij ond-x leiding van 

preken 
Wij waren verleden zondag eigen

lijk beroepshalve aan de Noordzee
kust De Franse preken hadden er 
wat mee te maken. Reeds enkele we
ken achtereen verschenen er korte 
stukjes in de kranten over relletjes. 
Relletjes zoals deze die te Antwerpen 
plaatsvonden toen daar de Neder
landstalige kerkgangers in verzet 
kwamen tegen de in het Frans ge
sproken sermoenen. De krantenstuk
jes waren meestal lakoniek. Bijvoor
beeld : te Oostende werd eens te meer 
betoogd tegen de Franse preken. Een 
tachtigtal personen begonnen er t i j 
dens het sermoen luidop te bidden. 
Toen de predikant hen hierop scherp 
terecht wees verlieten een groot aan
tal onder hen de mis. 

Net alsof het hier om een dagelijk
se gebeurtenis ging. Alsof het hem 
niet te doen was om een onderdeel 
van de strijd van het Vlaamse volk. 

Verleden zondag was er herrie m 
de duinenkerk te Koksijde. Een fraaie 
kerk — tussen haakjes gezegd — 
vooral van binnen (want buitenaan 
doet zij enigszins vreemd aan) en de 
opmerking die wij hoorden « die zal 
wel veel geld gekost hebben » leek ons 
niet onjuist. Vanwaar komt in dit 
land het meeste geld ? Van hen die 
het meeste hebben. En dat zijn door
gaans de Franstaligen. Vooral de 
Franstalige Brusselaars. Dat is een 
van de voornaamste redenen van het 
bestaan van Franse preken aan de 
kust. Dat was trouwens net hetzelfde 
te Antwerpen. 

Reeds voor het kustseizoen begon 
had de West-Vlaamse V.V B. een ak-
tie ingezet om tot een vergelijk te 
geraken. Uiteindelijk kwamen de 
voorstellen hierop neer dat uitsluitend 
in het Nederlands zou gepreekt wor
den tijdens de normale maanden en 
dat enkel gedurende de maanden 
augustus en juli één-derde van de 
preek zou gewijd worden aan de 

haar kommissaris enkele zangers uit
pikken en opleiden, wat schermutse
lingen veroorzaakte die op hun beurt 
de predikende pastoor genoodzaakten 
tussenbeide te komen en tegelijker
tijd op te houden met het gebruiken 
van de Franse gramatica. De politie 
wist van geen ophouden nu zij voor 
eenmaal eens wat anders te doen 
kreeg dan het wegwijs maken van on
wennige toeristen (wat doet een 
kustpolitie-man dan al anders in zijn 
politiebestaan ?). De knuppels werden 
bovengehaald en de spieren gespan
nen. Zoiets lokt natuurlijk bij pro
testerende kerkgangers geen schietge
beden uit. Het gevolg was dat de 
strandbewakers-in-blauw-uniform op 
niet te overwinnen tegenstand stuit
ten. 

Er werd dan maar een beroep ge
daan op de rijkswacht die niet ver 
zoek bleek Ook deze vermocht weinig 
rezultaat te halen. Er werd verder 
geschermutseld op de straat : politie, 
rijkswacht en franskiljons (een t ien
tal) tegen de Vlaamse kerkgangers. 
Uiteindelijk slaagde men er in (in het 
wilde weg) enkele aanhoudingen te 
verrichten : twee meisjes en tien 
mannen werden opgeleid... 

burger 

De plaats van het gebeuren... 

De burgemeester van Koksijde is 
een omvangrijk man. Omvangrijk 
vooral als hij zich « dik maakt». En 
dat deed hij verleden zondag. Omdat 
ze « zm gemiente belaochelijk welden 
maoken ». Maar het zou niet pakken, 
zegde hij. Deze keer zouden ze weten 
met wie ze te doen hadden en wat ze 
gedaan hadden. « Ze » dat waren de 
aangehouden demonstranten. 

De burgemeester heet Van Buggen-
hout. Een belaste naam, zo vinden 
wij, maar het kan ook anders zijn. 
Hij was fel o p g e w o n d e n 
h o e w e l wij hem zegden het 
kalmpjes-aan te doen. Dat kon hij 
met, zo merkte hij tussen twee huil
buien op, het moest «van hem af», 
alles wat ze hem en zijn gemeente 
aangedaan hadden. «Is dat de 
Vlaamse strijd ? » zo riep hij, dat het 
galmde door zijn luksueuse villa. Hij 
had twee oorlogen meegemaakt, hij 
was vergrijsd m de Vlaamse bewe
ging, hij had van niemand lessen te 
ontvangen, integendeel. Maar wat ze 
nu deden met die betogingen dat was 

dlles terug kapotmaken en de mensen 
van zijn gemeente het brood ontne
men, de toeristen wegjagen van de 
volle «plages» om ze naar de lege 
Franse stranden te sturen. 

« Wat denkt ge : demonstraties in 
de kerk, geen franse preken meer, re-̂  
porters van allerlei vreemde gazetten, 
televisie en radio. Verleden keer toen 
ze .in Koksijde betoogd hadden was 
er wel een van « Paris Match » en van 
de film. Dat zien ze in Frankrijk en 
ze blijven weg ». 

Een klein half uurtje ging het zo 
verder, terwijl des burgemeesters eten 
stond koud te worden. 

Wij hebben getracht de man te 
kalmeren, omdat wij een hartader-* 
breuk vreesden. Wij vinden dat fol-* 
kloristische figuren — vooral als zi | 
aan de op folkloristisch gebied zo 
bloedarmoedige kust wonen •— zo-̂  
lang mogelijk dienen te leven ! 

Genoeg over franse preken. Zij 
zullen verdwijnen aan de kust, zoals 
zij ook te Antwerpen — na drie 
maanden betogen — verdwenen zijn. 

Laten wij het liever hebben over 
de~ mensen die de stranden van 
Vlaanderen bevolken. De mensen en 
hun doening. De mensen en hun werk* 
Wie werkt er zoal op het strand ter
wijl anderen komen om uit te blazen 
en niets te doen ? 

Laten wij vertellen van die redder 
die zijn dagen doorbrengt op het 
strand of in een sloep. Op het strand 
om op de hoorn te blazen wanneer 
stoutmoedigen zich te ver in zee wa
gen, of met zijn gekke (zo doet het 
ten minste aan) vlag te zwaaien ten 
teken van waarschuwing. In de red
dingssloep die aangevoerd wordt op 
de hoge houten wielen, zo vaak ge
kiekt zo dikwijls gekonterfijt door 
ontroerde zielen. 

redder 
Het verhaal van zo'n redder is 

meestal eenvormig. Zoveel man gered 
op één seizoen. Het zijn vaak hoge 
getallen, een gewone bezigheid bijna, 
mensenlevens redden, tenminste voor 
die kerels. Zoveel doden bovenge
haald ook... Want telkenjare eist de 
vakantie haar tol. 

En dan de anekdotes, de straffe 
verhalen. Van die redder die een 



ftmateurHianaalzwemmer een heel 
eind in zee oppikte en de man bijna 
moest d vingen zijn poging op te ge-
sren. Van dat kind in een rubberboot 
die door stroming en wind verweg 
gedreven werd zonder dat het haast 
opgemerkt werd maar uiteindelijk 
toch kon « binnengehaald » worden. 
.Van die hond die achter een snelaf-
drijvende bal zwom en eveneens 
moest gered worden... 

Een groot benzine-merk geeft z'n 
klanten geschenkj es onder de vorm 
van zwemgordels. De grote eksempla-
ren die als aanlokkingsmiddel aan de 
stations hangen mogen niet wegge
schonken worden omdat zij gevaar 
opleveren door kinderen die ermee 
aan het zwemmen gaan. En inder
daad, voor de mannen die aan de 
stranden een oogje in het zeil houden 
betekenen dergelijke zwem- of vaar
tuigen de meeste oorzaken van aller
lei ellende. Daarom zagen wij ergens 
In een Vlaamse badplaats een man 
zwoegen aan een mastodont-rubber
binnenband die hij op aanraden van 
een redder uit het water haalde. De 
betrokkene had van thuis een binnen
band van een landbouwtraktor mee
genomen. Het ding reikte — opge
blazen — tot boven zijn hoofd... 

slechts zeer zelden opvallen dat de 
zwierige Dali of Picasso van de 
strandlaan in werkelijkheid slechts 
in staat is hoop en al een drietal 
«van buiten geleerde», gekleurde 
postkaarten op het doek te brengen. 

mensjes 
Vraag de mensjes die stoelen ver

huren of strandhokjes in bruikleen 
— en mits betaling — afstaan niet 
hoeveel zij zoal verdienen met deze 
zaken. Vraag de handige lieden die 
door middel van blikplaat, oude 
fietskaders, ijzeren buizen en kinder
wagen-wielen allerlei vreemdsoortige 
voertuigen in mekaar weten te knut-
selenj niet hoeveel dergelijke vehikels 

schilder 
De man deed of hij Picasso was, of 

misschien zag hij zichzelf als een 
Salvator Dali. In ieder geval lukte hij 
geen van beiden. Hij bevond zich op 
een grote standlaan van een gekende 
badplaats op een verhoogje, dat be
stond uit een grote houten kist. Al
dus viel hij reeds vanop enige af
stand te bespeuren. Wijdse gebaren 
onderstreepten een bezigheid die er
in bestond aandoenlijke taferelen te 
penselen op bleekgrijze lijnwaaddoe
ken. De man vereeuwigde de strand-
laan voor het nageslacht en voor de 
gegadigden die « deugdelijke » souve
nirs en geen kamelot mee naar huis 
willen nemen. Of het beeld dat hij op 
het doek konterfeitte, datgene was 
wat zich voor hem bevond, vermoch
ten wij niet ' te onderscheiden. Wij 
hebben echter bevroed dat de strand-
schilders zoals men ze aan het werk 
kan zien langs onze kust, steeds de
zelfde beelden schilderen, steeds het
zelfde toneel : een wandellaan, een 
strandzicht of een beeld van de zee. 
Vermits al die dingen aan onze kust 
— mits enkele aanpassingen — de
zelfde lijken en vermits de «kunst
minnende » toeristen toch naar wijd 
en zijd verspreid worden, zal het 

zij per dag verhuren. Ze zullen het 
niet verklappen zelfs al zweert ge 
honderd eden dat ge het niet aan de 
mannen van de belasting zult vertel
len. 

Wel kwamen wij aan de weet dat 
het dit jaar veel minder (misschien 
wel de helft) moet zijn dan verleden 
of voorgaande jaren. De litanie van 
h-et slechte weer kan men het intenst 
beluisteren bij deze — ondanks alle 
regenbuien en donkere wolken — 
toch zo zondoorbakken mensen. 

Wij hebben hen vaak benijd om 

hun in-gezonde kleur en ook wel om 
hun voortdurend-leven-in-vakantie-
stemming. Bij nader inzien echter 
hebben wij vermoed dat het verhu
ren van zomerstoelen, van klederzak-
jes, zonneschermen (deze laatste 
vooral niet als het slecht weer is) het 
leuren met smouteboUen en limona-
deflesjes tussen de lome, lui-liggende 
strandgebruikers, nog geen vakantie-
genoegens moet inhouden voor de 
betrokkene zelf, Waarschijnlijk is het 
zoals met iedere arbeid en moet men 
er als dusdanig genoegen in schep
pen. Dat zegde ons een oude verhuur
der : «Ik ben maar blij wanneer ik 
de mensen met de dag bruiner zie 
worden, wanneer ik de kinderen zie 
lachen op de ezeltjes die langs het 
strand rijden of wanneer ganse fa
milies pret maken in de opschuimen-
de zee ». 

Zo zal het ook wel geweest zijn met 
de man die aan de mikro van een 
reusachtige reklame-wagen stond en 
kinderspelletjes inrichtte : ballen 
plattrappen, droogspelden in de neu
zen knijpen, zakken laten lopen of in 
ingezeepte masten laten klimmen... 

Het heeft anders wel wat om het 
lijf, wij bedoelen dat reklame-maken 
aan de kust. Te pas en te onpas zie 
je publiciteitskaravanen door de 
(voor ons) allemaal hetzelfde uitzicht 
hebbende kustplaatsen trekken, of 
hoor je boven de muziek van de 
draagbare radio's uit (Veronica en 
Caroline-piraten het meest in trek) 
het geschetter van de reusachtige 
mikro's, die aankondigen dat die of 
gene fabriek van onderlijfjes en kou
sen, zonnebrandolie, macaroni, soep, 
schoenen, tandpasta, eetwaren en 
noem maar op... strandspelen of an
dere attrakties inricht. 

alost 
Het geschetter duurt de ganse na 

middag en wordt af en toe afgewisseld 
met dierlijke kreten of fluitsignalen 
die opklinken uit de meute die rond 
de publiciteitswagen en het bijhoren
de podium te hoop is gelopen. Het 
komt ook tot bedaren wanneer een 
haastige feeststoet (dergelijke stoeten 
worden immers geacht alle straten te 
doorlopen) voorbijtrekt. Soortgelijke 
optochten worden regelmatig georga
niseerd in de kustplaatsen. Verleden 
zondag smaakten wij het genoegen te 
Middelkerke een dergelijk fenomeen 
te kunnen bekijken. Dat bekijken ge
beurde ergens van tussen twee sterk-
haarde benen door, mitsgaders er 
geen ander uitzichtpunt bleek te zijn 

in de opdringerige massa's die tuur
den alsof hun leven er van afhing. 

Wij zagen achtereenvolgens n a -
maak-bretoense dansers (uit de 
maat) op harmonica-muziek voorbij-
huppelen, vervolgens echte Bretoen-
nen al dansend door de straten evo
lueren, daarop « Hollanders > ten t o 
nele verschijnen onder leiding vaa 
een in (ons inziens Kempische) boe-
rendracht gestoken tamboer-majoor, 
terwijl zij klompen in mandjes mee
torsten, dit alles onder de tonen van 
een dorpsfanfare. Wij waren ontroerd 
door deze aanblik : de dierbare Hol
landse klompen werden niet aan de 
voet, maar wel zeer vlijtig als kost
bare relieken meegedragen ! 

Tirolers (onvermijdelijk in derge
lijke optochten) vulden het midden
gedeelte van de stoet, samen met 
plechtige Schotten die op hun gewij
de doedelzakken pijpten. Het geheel 
werd besloten door de Gilles. Het wa
ren de echten deze maal. Niet deze 
van Binche maal wel van Aalst. Dat 
het de echte waren zaagt ge aan hun 
vlag. Het stond erin geschreven : 
« Les vrais Gilles - Alost - Belgique ». 
Voor de gelegenheid speciaal in het 
Frans ! 

Dergelijke stoeten — die het leven 
in de kustplaatsen trachten te ver
aangenamen — lokken veel volk zoals 
wij reeds zegden. De stranden lopen 
leeg. Wij zagen beelden die in nor
male plaatsen onmogelijk zouden 
zijn, of er op kreten van afgrijzen 
zouden onthaald worden. Wij zagen 
in de straten poedelnaakte kinderen 
op kommunieleeftijd de deelnemers 
na-ogen of volgen. Wij bemerkten 
van het strand weggelopen dames in 
onderkleding en heertjes die hun 
dikke kwabbuikjes ternauwernood 
vermochten weg te moffelen in ge
streepte kniebroekjes. 

Wat men al niet doet om toeristen 
te lokken (buiten de attrakties die 
gevormd worden door de betogingen 
tegen de Franse preken), of om het 
slechte weer te doen vergeten. Wij 
lazen ergens in een ijverig feestpron 
gramma dat er gedurende het sei
zoen regelmatig zangwedstrijden 
worden gehouden onder het motto 
« de gele trui van het lied > 1 Dat er 
gratis kameelriijes worden aangebo
den door een firma die macaroni ver
koopt en dat er dansavonden voor 
tieners plaatshebben onder leiding 
van een twistprins ! -

Schoon vinden wij dat. Naast een 
twistprins, de prins van het Vlaamse 
lied. Want er worden (alle gekheid op 
een stokje) ook lofwaardige pogingen 
gedaan. Zo treedt op woensdag 18 
augustus in het casino te Middelker
ke van 20 tot 22 uur Willem De Meyer 
op met twee soldatenkoren in een 
grote Vlaamse soldatenavond. 

Over de figuren aan de zee kan 
men zeer veel schrijven. Misschien 
pennetrekken wij er later nog wel 
eens over bij een volgend bezoekje. 
Tenminste als wij onze lezers niet te 
zeer verveeld hebben... 

Staf De Lie. 
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DE VOLKSUNII 

VRIJE TRIBUNE 

VOOR EEN HERVORMD PARLEMENT 
Het weze ons veroorloofd, het artikel van dr. Lauwers in « De Volksunie » van 
lU juli jl. betreffende het absenteïsme in het parlement met onbeantwoord te 
laten. 
Laten wij eerst vaststellen dat het absenteïsme, het gebrek aan belangstelling en 
de hopeloze incompetentie van een groot aantal parlementairen het parlemen
tair demokratisch stelsel in ons land bij een aanzienlijke deel van de bevolking 
in diskrediet hebben gebracht. Het in ons land heersende ongenoegen, zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië, kwam op vrij spectaculaire wijze tot uiting in de 
uitslagen van de verkiezingen van 23 mei jl. 
Het Belgisch kiezerskorps heeft op duidelijke wijze zijn wantrouwen tegen de 
bestaande instellingen uitgedrukt, in de eerste plaats door 10 tot 12 t.h. blanco 
stemmen. Dit percentage ligt zeer hoog; normaal bedraagt het niet meer dan 5 
a 6 t.h. Verder blijkt dit ongenoegen uit de zeer grote winsten van alle oppo
sitionele partijen. 

KWALITEIT EN KWANTITEIT 
Het institutioneren van het ambt 

van plaatsvervanger, zoals door Dr. 
Lauwers onlangs in een Vrije Tribu
ne gesuggereerd werd, lijkt ons ech
ter wel de allerlaatste oplossing. 
Vooral in deze tijd, dat hoe langer 
hoe meer voor mensen en met voor 
partijen gestemd wordt ( dit blijkt 
uit het steeds groeiend aantal voor
keurstemmen), wenst het kiezer
korps zeker niet dat een plaatsver-
yanger de zaken in het parlement 
behandelt i p v. de man voor wie zij 
in volle vertrouwen gestemd hebben. 
Verder zal de openbare opinie de vex--
hoging van de kosten van het reeds 
zo dure parlement niet nemen door 
ook nog de kosten voor plaatsver
vangers te gaan betalen Het gevaar 
is tevens helemaal met denkbeeldig 
dat er in de grote partijen praktisch 
geen effectieve volksvertegenwoor
diger meer naar het parlement komt 
en dat zij, nu het toch betaald 
wordt, ook een aantal verdienstelij
ke partijmannen of sindikalisten een 
hapje uit de pot overlaten. 

Vooreerst is het voorstel ondemo-
kratisch, daar het de wil van de kie
zer niet voldoende respecteert. En 
ten tweede is het uiterst onpopulair. 
In de ogen van de masse gaat men 
hierdoor enkel maar het aantal 
« profiteurs » verdubbelen 

De oplossing om het parlementair 
stelsel te revalorizeren in de ogen 
van de kiezer moet o i. gezocht wor
den in de vorm van verhoging van 
de kwaliteit en verlaging van de 
kwantiteit. 

De beste op'ossing zou kunnen ge
vonden worden door het toepassen 
van de volgende modaliteiten : 

1. Afschaffing van de Senaat of ver
mindering van het aantal senatoren. 

Zoals iedereen weet, heeft het 
praktisch nut van de senaat opge
houden te bestaan. De partijen be-
shssen, hoS hun afgevaardigden moe
ten stemmen en die stemmen toch in 
beide kamers hetzelfde. Het is dus 
wel voldoende dat er maar een
maal over een onderwerp moet ge
handeld worden. Men zou hierdoor 
veel tijd en geld winnen. Daar het 

echter niet mogelijk zal blijken, de 
vroede vaderen te overtuigen zich
zelf politiek te likwideren, kan men 
het aantal senatoren drastisch be
perken. 

2. Reductie van het aantal volksver
tegenwoordigers. 

Dit is in de geest van de grondwet. 
Inderdaad, op het ogenblik dat de 
grondwet werd opgesteld en één 
volksvertegenwoordiger voor 40.000 
Belgen voorzag, waren er minder dan 
4 miljoen Belgen. Nu zijn er 9 mil- ' 
joen 200 duizend. Waarom niet één 
vertegenwoordiger op 100.000 Belgen? 
En b.v. één senator op 200.000 ? Dit ' 
zou ons brengen op een 90-tal volks
vertegenwoordigers en een 45-tal se
natoren. Het is ook logisch dat op 
dat ogenblik de partijen een inspan
ning zouden doen om hun meest 
kompetente mensen naar voor te 
schuiven. En aan de feitelijke toe
stand zou niet zoveel veranderd wor
den. In werkelijkheid zijn er op dit 
ogenblik geen 100 volksvertegen
woordigers en geen vijftig senatoren 
die zich oprecht en ernstig met de 
staatszaken bezig houden. 

3. Tegen partijdiktatuur door het af
schaffen van de lijststem; invoeren 
van landelijke lijsten. 

Door het afschaffen van de lijst
stem zou de partijdiktatuur en het 
dikwijls walgelijk geknoei van de 
poll een einde nemen. Het zou vol
staan, de kandidaten alphabetisch 
te rankschikken en per partij pro
portioneel deze te laten verkiezen 
die de meeste voorkeurstemmen kre
gen, in verhouding van 1 tot 100.000 
inwoners. Dit is echter slechts mo
gelijk als men één enkele lijst voor 
heel het land laat indienen ( d u s 
wei te verstaan : ieder partij dient 
één lijst in met 90 kandidaten voor 
de kamer en 45 voor de senaat voor 
heel het grondgebied). Hierdoor 
krijgt men nog als bijkomend voor
deel dat grappenmakers als de partij 
voor de dierenbescherming enz. geen 
kans meer krijgen, als men b.v. voor 
elke lijst 25 000 handtekens van pe
ters eist. 

Een verder voordeel is het afschaf
fen van de provinciale en gekoopteer-
de senatoren, ook een bron van het 
vreselijkste geknoei en een bijko
mend wapen m de handen van de 
partijbonzen. 

Op deze wijze zou een juiste ver
houding ontstaan en elke partij 
juist het aantal vertegenwoordigers 
krijgen waarop zij recht heeft. 

Enkel deze vertegenwoordigers 
zouden gekozen worden die het wer
kelijk vertrouwen van het kiezers
korps genieten. 

De Volksunie hoeft dergelijke 
maatregelen niet te vrezen : zij zal 
zeer snel in procenten stijgen tot 10 
è, 12 % van het kiezerskorps, vooral 
als de grote partijen doorgaan met 
op de huidige manier hun stemmen 
kadeau te geven. 

Tenslotte is er voor het land nog 
een ander voordeel aan verbonden, 
nl het besparen van een slordige 60 
miljoen. Nog een bijkomend voor
deel : ook in Wallonië wonende Vla
mingen zouden op die wijze voor de 
V.U. kunnen stemmen, idem voor 
Eupen - Malmedy. 

4. Verhoging der parlementaire ver
goedingen, doch koppeling aan de 
aanwezigheid. 

Het eerste kan vreemd klinken. 
Doch als men even objectief over
legt verdient een parlementslid niet 
te veel als hij van deze vergoeding 
moet leven. Op het eerste zicht lijkt 
300.000 fr. belastingvrij niet zo wei
nig, maar een parlementair moet een 
bepaalde levensstanding ophouden. 

heeft grote onkosten enz. Het argu
ment van Dr. Lauwers in « De Volks
unie > aangehaald, dat wij «begrip 
moeten hebben voor mensen die om 
familiale redenen moeten blijven 
werken naast hun parlementaire 
loopbaan», zou hierdoor vervallen 
dat elk parlementair genoeg ver
dient om er op een onbezorgde wijze 
van te kunnen leven Wie zich full 
time voor de staatsbelangen inzet, 
heeft daar recht op. Waarom dan b. 
V. niet de huidige parlementaire ver-
goedmg behouden, en daarbij een 
zitpenning voegen die, als men alle 
zittingen bijwoont, deze vergoeding 
verdubbelt ? De uitgaven blijven toch 
kleiner, ingevolge van het veel ge
ringer aantal leden. 

5 Afschaffing van alle kumul. 
Indien wij zien dat de burgemees

ter van Antwerpen tegelijk ook nog 
in het parlement zit, waar toch een 
grootstad als Antwerpen een volko
men inzet van de burgemeester vergt 
gedurende heel zijn beschikbare tijd, 
is het wel duidelijk dat elke kumul 
moet verboden worden. Wie het be
stuur van het land mee op zich wil 
nemen, moet hiervan ook een levens
taak willen maken en er heel zijn 
beschikbare tijd aan besteden. 

6. Een regering van extra - parle
mentairen. 

Om de stabiteit van het landsbe
stuur te verzekeren, zou de regering 
moeten bestaan uit extra - parle
mentairen, a-politieke kompetenties 
op elk terein. Een minister van ver
keerswegen zou b.v. een burgerlijk 
ingenieur kunnen zijn, die zich reeds 
heeft onderscheiden in het beheer 
van een groot bedrijf, enz. Het par
lement behoudt dan nog de kontro-
le en alle wetteksten moeten daar 
nog voorgelegd worden. Maar elke 
minister zou op zijn gebied de 
groots mogelijke efficiëntie nastre
ven en vrij staan van de politieke 
druk der partijkomitees' 

K. Van Marcke. 

A.B.K. OOK 

Specialist Villabouw 

TE GROOT-BIJGAARDEN 
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ERICH KERN: 

EENS EEN AN 
Erich Kern is de auteur van verscheidene tijdkritische, historische en dokumem 
taire werken, van romans en novellen, van reportages en artikels over binnen
landse en buitenlandse politieke problemen. Van heel zijn werk is de « Deutsche 
Trilogie » wel het bekendste. Hierin wordt de jongste Duitse geschiedenis ver
haald. De prominente Amerikaanse historicus prof. dr. Harry Elmer Barnes zei 
over dit werk dat het het meest merkwaardige revisionistische boek is dat na de 
oorlog door een Duitser werd geschreven : een meesterlijk boek waarvan het 
eerste deel over Versailles en zijn gevolgen wellicht het beste is van wat er in 
gelijk welke taal over dat onderwerp werd geschreven. Kern, geboren in 1906, 
kwam na zijn middelbare studies in de joernalistiek terecht, werd redakteur 
aan Oostenrijkse en Duitse kranten, reisde als reporter in de Balkan, Zuid-Euro
pa, Azië (vooral in Zuid-Oost-Azië) en in Noord- en Zuid-Afrika. Hij schreef een 
ophefmakend boek over de Algerijnse opstand, die hij meemaakte zowel aan 
Algerijnse als aan Franse zijde. 

Deze begaafde joernalist zou in het 
huidige Duitsland zeker een der lei
dende persfiguren kunnen geweest 
zijn en de Neven-Dumonts en ande
ren in de schaduw stellen, indien hij 
zich bij de heersende stromingen 
had neergelegd. Kern is echter non-
konformist gebleven en zijn waar
heidsliefde dwingt hem, door de pro
paganda heen de waarheid te ont
dekken en ze kenbaar te maken. Hij 
deed dit in de hogervermelde trilogie. 
Hij deed dit ook in « Verbrechen am 
deutschen Volk » dat als het ware een 
antwoord is op de reeks processen te
gen echte en vermeende oorlogsmis
dadigers. 

In verband hiermee verwijzen wij 
naar een lezersbrief die onlangs in 
het weekblad < HUMO 3> verscheen en 
waarin ironisch werd verwezen naar 
het feit dat er ongeveer zes miljoen 
oorlogsmisdadigers zijn aan de kant 
der Asmogendheden en geen énkele 
aan de kant der geallieerden. Ganse 

organisaties, met miljoenen leden^ 
werden zo maar als «oorlogsmisda
dig » veroordeeld. En ook bij de in
dividuele veroordelingen zijn er zulk-
danige overdrijvingen, onrechtvaar
digheden, afpersing van getuigenissen 
en bekentenissen, meinedige verkla
ringen enz. gebeurd, dat men wél aan 
de propagandistische maar niet aan 
de juridische waarde van verscheide
ne der oordelen geloven kan. Nog zo
pas meldt de pers het geval van een 
KZ-bewaker die vijftien jaar in de 
gevangenis zit op grond van beschul
digingen die gedeeltelijk vals, ge
deeltelijk onjuist of overdreven zijn... 
De vermoorde is namelijk nog in le
ven ! 

Hiertegenover plaatst Erich Kern 
het feit dat, zo er aan Duitse zijde 
oorlogmisdaden bedreven werden ook 
aan de andere zijde evenveel misda
den bedreven werden. 

Een opsomming ervan — en nie
mand betwist de feiten, men zwijgt 

JAZZ TE BILZEN 
Pas zijn de laatste klanken van het (zeer in opspraak gebrachte) Jazzfestival te 
Comblain-la-Tour uitgestorven, of Bilzen verschijnt in het nieuws met een inter
nationale Jazzontmoeting op 5 september e.k. 
Het Jazzrendez-vous te Bilzen groepeert internationale amateurensembles. Het 
stelt jonge mensen, die de Jazz als uitdrukkingsmiddel gebruiken, in staat kennis 
te maken met andere Jazzbeoefenaars om hun eigen peil te testen aan dat van 
internationale Jazzvedetten. 
Jazz-Bilzen wil 5 september 1965 doen uitgroeien tot een dag van internationale 
goodwill. 

In hetzelfde kader worden even
eens tentoonstellingen georganiseerd 
voor jonge kunstenaars uit alle 
Vlaamse provincies en voor deelne
mers uit Noord-Brabant en Neder
lands Limburg. Deze schilders, beeld
houwers, keramisten zijn niet onder
worpen aan bepaalde normen. Jonge 
dichters en prozaschrijvers uit Noord 
en Zuid dragen tevens voor uit ei
gen werk. 

Bilzen is een sympatiek stadje, ge
legen langs de hoofdverkeersader 
Maastricht-Hasselt-Leuven. 

Rekening gehouden met de voor
uitzichten zal de geplande ontmoe
ting een aanvang nemen te 11 u. in 
de voormiddag, indien althans het 
steeds stijgende aantal inschrijvingen 
een vervroeging van het aanvangsuur 
niet zal noodzaken. 

De inrichters, leden van een kul-
turele organisatie, houden er in de 
streek van Bilzen een traditie op na. 
Nochtans werd het opportuun geacht 
eens af te wijken van de traditionele 
kultuurmanifestaties en zo ontstond 
het idee van de Jazzontmoeting. 

Het in de schoot van de inrichten
de kulturele organisatie aangesteld 
werkkomitee voerde de nodige plan
ning uit, zocht en vond financiële 

steun en bekwam in de persoon van 
Pol Bess, sinds jaren leider van een 
Combo te Hasselt, de programmator 
aan wie het te danken is dat op de 
affiche van de eerste uitgave van ons 
festival namen prijken van o.a. 
Champion, Jack Duprée, Al Jones, 
Jack Sels, Rudi Duprée, Jack van 
Poll, Alex Scorrier. Op dit ogenblik 
zegden reeds talrijke andere orkesten 
hun medewerking toe, waartussen 
Amerikaanse, Duitse, Nederlandse, 
Engelse en natuurlijk ook Belgische 
bands. 

De inrichters van Jazz-Bilzen heb
ben bij herhaling uitdrukkelijk ver
klaard, het jazzfestival van Comblain-
la-Tour geen konkurrentie te willen 
aandoen; het opzet te Bilzen is trou
wens gans anders georiënteerd. Nu 
Comblain echter dit jaar blijk heeft 
gegeven van een bepaalde onwil t.o.v. 
Vlaamse en Noord-Nederlandse deel
nemers en nu van langs om meer 
blijkt hoe het festival van Comblain 
een « zaakje » is geworden waarbij 
het publiek om de tuin geleid wordt 
met het sproekje van de « erkentelij
ke G.I. » Joe Napoli, is het goed dat 
ook in Vlaanderen de liefheibbers van 
echte Jazz in eigen midden aan hun 
trekken komen. 

ze alleen maa;r dobd en duwt ze in de 
doofpot — moet ons ertoe doen be
sluiten dat Kerns tesis juist Is, wan
neer men rekening houdt, niet slechts 
met dat wat wij onder moreel opzicht 
als een oorlogsmisdaad beschouwen, 
maar ook wat onder de juridische be
grippen der naoorlogse rechtsspraak 
als « Kriegsverbrechen » werd aange
duid. Het gaat van de uitmoording der 
Duitse burgerbevolking in Polen vóór 
1939, de uitroeiing der Wolga-Duit-
sers, het vermoorden van Duitse 
krijgsgevangenen in 1940, tot de 
moord op ca. 2 miljoen Duitsers in 
1944, de moord op ca. 250.000 Duitse 
burgers en soldaten in Bohemen. de 

moord op een miljoen Kroaten door 
*Tito. Het zijn slechts enkele feiten 

uit de bloedige reeks. De bedrijvers 
of aanstichters werden niet veront
rust, zij lopen vrij rond, sommigen 
met opgeheven hoofd en zonder enige 
schaamte. Er zijn geen rechters ge
weest om hen te oordelen, er is geen 
propaganda die hun misdaden in boek 
en tijdschrift en film en krant dag 
na dag en jaar na jaar uitpluist, aan
dikt, in de verf zet. Maar de feiten 
zijn gebeurd en de daders lopen nog 
rond : « die Mörder sind unter uns...». 

Kern wil geen wraak en geen ver
oordeling. «Ik schreef dit boek niet 
om te wreken noch om recht te spre
ken », zegt hij, «maar alleen om-
het morele rechtsbewustzijn, dat zijn 
evenwicht heeft verloren, te herstel
len ». Dat diegenen die er politiek ea 
ander belang bij hebben om dit ver
loren evenwicht, dit vertrokken beeld, 
deze morele rechteloosheid in stand 
te houden, tegen Kern te keer gaan 
is verstaanbaar. Maar men zal dit! 
boek niet kunnen wegdenken, noch 
de beschuldigingen die het richt te« 
gen de eenzijdigheid en de schijn-* 
heiligheid. 

OPROEP 

van het IJzerbedevaartkomitee 
Vlamingen ! 

Het Komitee voor de Bedevaart naar de graven van 
de IJzer roept V op deel te nemen aan de 38ste IJzer
bedevaart op 22 augustus 1965. 

Deze IJzerbedevaart heeft een buitengewone beteke
nis voor gans de Vlaamse gemeenschap : zij brengt de 
feestelijke inwijding van de nieuwe IJzertoren. Wat 
haat vernielde werd door Liefde herbouwd. En daar 
staat de nieuwe toren : getrouwe weergave van de ver
nielde, maar groter en prachtiger 
•— als symbool van de erkentelijkheid jegens de beschei
den helden die in de meest tragische omstandigheden 
aan het Front 1914-18 van de Vlaamse beweging een 
volksbeweging hebben gemaakt en van het Vlaamse 
volk een gemeenschap; 
— a/5 bevestiging van het levensrecht van de Vlaamse 
gemeenschap, door de IJzerjongens met hun leven be
zegeld; 
•— als getuigenis van de levenskracht en de levenswil 
van ons volk in heden en toekomst. 

De IJzerbedevaart 1965 wordt dan ook een mijlpaal 
in de ontvoogding en de opgang van ons volk ! 

Het feest van de opbouw van de nieuwe IJzertoren 
mqet het sein worden tot de definitieve strijd voor de 
opbouw van het eigen huis voor Vlaanderen. 

Daarom kan, mag en zal de komende IJzerbedevaart 
niet louter een feestdag zijn doch moet zij meteen uit
groeien tot een overweldigende betoging voor het le
vensrecht en het zelfbeschikkingsrecht van de Vlaamse 
gemeenschap. 

Inderdaad, nog steeds, en niettegenstaande het offer 
van de IJzerjongens wordt aan de Vlaamse gemeenschap 
ontzegd hetgeen elk volk ter wereld wordt erkend : een 
eigen bestaan in eigen politieke instellingen. 

En door een tragisch samenvallen wordt juist nu — 
in het jaar van de inwijding van de nieuwe IJzertoren 
— door de pogingen om bij middel van bijzondere meer
derheden de tegennatuurlijke unitaire staatsstrukturen 
kunstmatig in leven te houden, een ware aanslag be
raamd op de demokratische rechten van de Vlaamse 
burger : cynische bespotting van de plechtig beloofde 
« Gelijkheid in rechte en in feite ».' 

Met de nieuwe toren moet de IJzerbedevaart uitgroei
en tot een reusachtig protest tegen deze pogingen en 
tegen alle pogingen om de Vlaamse opgang af te rem
men en uitstijgen boven alle kleinheid als een overwel
digende bevestiging van de eis : volledige gelijkheid in 
rechte en in feite — integrale erkent,.,,ig en volwaardige 
ontwikkeling van onze gemeenschap door waarachtig 
zelfbestuur in een op federale grondslag heringericht 
modern en demokratisch België. 

Daarom, Vlamingen, allen naar Diksmuide op 22 au
gustus, voor het grootse feest van de inwijding van de 
nieuwe toren; 
voor de dynamische inzet van de uiteindelijke strijd 
voor het huis van Vlaanderen, opdat werkelijkheid zou 
worden het droombeeld dat de IJzerjongens voor ogen 
stond, wanneer zij het vuur ingingen : « Een vrij en 
gelukkig Vlaanderen ». 
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PERSSPIEGEL 

Nog wa; late zon of zeem aan onze baard 
in verbam; met de debatten over de rege-
ringsverkla ng, dat is de magere oogst van 
een dode we.k op politiek gebied. Met be
hulp van de kollegas uit zowel de ernsttige 
als de niei-serieuse pers hebben We een 
kleine sluier opgelicht in verband met be
paalde personen uit ons politiek leven. En 
dit zowel rond de regeringsvorming als daar-
bu'ten. Lees en geniet mee want sommige 
opgelichte tippen brengen heel wat aan het 
licht. 

DB CAZBT 
De augustuszonnestralen doen het bitter

st hart ontdooiten. 
Wij zaten neer, dus konden wij niet om

vallen toen wij de nabeschouwingen van 
Louis Kiebooms over het kamerdebat lazen 
en vooral dan over de houding van de Volks
unie. 

De PVV kwam er bekaaid uit, maar het 
werd bijna een loflied op de Volksunie met 
ei Zo na nog slechts de kleine vrijheid te 
beweren dat de CVP toch ook cc goeie » zijn. 

« De tweede oppositiegroep was deze van 
de Volksunie. Het dient gezegd dat haar 
woordvoerders voornaam, ja zelfs ietwat be
scheiden zijn geweest. De kritiek die door 
haar werd u tgebracht op de Vlaams-Waalse 
dosering was gegrond, allioewel wij zo vrij 
zijn te onderlijnen dat ze voordien door de 
Vlaamse CVP was tot uiting gekomen, en 
war meer is. recht gezet, zodat wij wel een 
klein komplimentje hadden mogen verwach
ten, des te meer dat b.v. de woordvoerder 
varï de VU in de Senaat, de h. Jorlssen, 
overvloeide van welwülendhed voor de ve
le positieve uitzichten der regeringsverkla
ring Nu, het kan geen kwaad dat ook door 
de VU wordt onderlijnd welke vergissing 
dooi de h. Harmei was begaan. 

De VU uitte ook de vrees dat deze rege
ring 'n prioriteit zou verlenen aan de Waal
se ekonomische eisen. Deze kritiek was ook 
van Vlaamse CVP-zi^de gemaakt en de ver
klaringen die en door de heer Harmei en 
door de h. Spinoy werden afgelegd, moeten 
elkeen voldoening schenken. De aanwezig
heid van Vlaamse ministers zal er voor zor
gen dat een gezond evenwicht zal behouden 
blijven. 

Dat de VU ook d© repressie vermeldde is 
goed, want het loslaten van dit probleem 
door deze regering kan ik met anders dan 
ten zeerste betreuren. Ook hier heeft deze 
regering rekening gehouden met de wil der 
kiezers die de twee regeringspartijen had
den afgekeurd en wij betreuren alleen maar 
dat ook de rabiate anti-repressie-PVV bijna 
zoveel stemmen in het Vlaamse land heeft 
gewonnen als de VU. Wij zullen verder zien 
welke mogelijkheden de eerstkomende maan
den ons geboden worden om toch iet"̂  voor 
de kleine mcivieken te verwezenlijken 
en velen van de CVP met mij. » 

Als Lede Zo volhardt mag hij bij een vol
gende verruiming misschien op onz • lijst 
staan, nog wat federalisme en zo en het 
komt voor mekaar. 

lijke en vaak herhaalde voorspelling. 
Hij heeft de visie van de echte staats

man en zowel het Vaderland als de ar
beidersklasse bezitten in hem een grote 
zoon. Hij is de gezaghebbende hoofdre-
dakteur van een vooraanstaand Antwerps 
dagblad. Zijn kruimige artikels worden 
door de lezers van het blad gretig gele
zen, als daarvoor maar enigzins de tijd 
blijft na het lezen van de sportrubriek, 
de pikante vervolgwerken en de plas
tisch beschreven moord- en zedenzaken. 

De h. Van Eynde is een man met een 
sterk moreel krediet. Hij is bovendien 
een man van grote geestesgaven. Reeds 
in zijn jeugd is hij er bijna in geslaagd 
een onderwijzersdiploma te behalen. 
Alleen het eindexamen lag even boven 
zijn intellektuele mogelijkheden. Juist 
doordat hij niet bekwaam werd geacht 
om o.a. over de verstandelijke vermogens 
van kinderen te oordelen, werd hij voor
bestemd om deze van de volwassenen te 
kwoteren. 

'tVË^tSJm, 
Geeft enkele beschouwingen rond een 

spelletje dat bij de regeringsvorming 
werd gespeeld. Het spelletje heet « Zoek 
de schoonbroer ». Of na het « zoek de 
schoonzoon », van de Romeinse keizers 
en « zoek de vrouw », van Lodewijk XIV 
krijgen we ook familieachtergronden in 
de Belgische politiek. 

Er zijn nog andere merkwaardige 
dingen. Wat komt een edelman als d'Al
cantara, gewezen kabinetchef van Lefè-
vre, in deze regering doen ? Hij vervangt 
dan nog de titularis van de middenstand. 
Berten Declerk die op zijn beurt waardig 
wordt geacht om de Vlaamse (sic) kui
tuur te teisteren. Welk zinnig mens ge
raakt uit zo'n dwaasheden wijs ? Nie
mand, tenzij degene die het machiavel
listisch spel kent dat achter de schermen 
werd opgevoerd. Harmei had aanvanke-
hjk extra-parlementair, baron Snoy 
d'Oppuers aangezocht. Ingevolge het 
socialistisch verzet tegen deze overigens 
bekwame baron en bankier werd bij 
wijze van familiale kompensatie, schoon
broer d'Alcantara benoemd. 

Nog andere schoonbroers hebben een 
rol gespeeld in de ontknoping van de 
krisis. Berten Declerk, aanvankelijk langs 
de lijn gelaten, werd in extremis toch 
opgesteld nadat Robert Van de Kerck-
hove, notaris te Mechelen en Vlaams 
vleugelvoorzitter, zich gelijk een klau-
waart had geweerd om Berten in de kaas 
en in de regering te houden. Toevallig 
deelt Robert Van de Kerckhove zijn ledi
kant met een dame die dezelfde naam 
draagt als mevrouw Declerck. Zo wordt 
in het Belgikske de groote politiek 
gemaakt. 

Standaard 
Bij Victor Leemans in zijn zaterdag-

praatje komt de Volksunie er goed uit. Van 
Audenhove niet bekaaid maar bekikkerd. 

« Men sprak wel aan PVV-zijde van een 
konstruktieve oppositie, doch de taal die ge
voerd werd had veel meer van een totale 
oppo.sitie. Aan de zijde van de Volksunie 
was men realistischer. Het zonder meer en 
in globo afwijzen wat wordt voorgesteld is 
praat voor de gaaien. 

Een absolute onbekwaamheid aan de kant 
van Harmel-Spinoy, en een alwetendheid bij 
de heer Vanaudenhove herinnert veel meer 
aan de fabel van de kikker en de koe, dan 
het wijst op een realistische diagnose. Bi] 
zulke indeling der gesprekspartners blijft 
van het gehavende parlement niets meer 
over. Nu, de soep wordt nooit zo warm ge
geten dan Ze gekookt is. » 

Het bloemetjesgooien wordt zelfs een 
gewoonte bij de ekstremisten van de 
Volksunie. Reimond Mattheyssens door 
Jos Van Eynde brutaal uitgescholden in 
het parlement, wierp bloemetjes terug, 
maar met de bloempotten nog aan zegt 
men in Antwerpen. Dit in een open brief 
opgenomen door de Standaard. 

De h. Van Eynde is de ondervooriztter 
van de tweede grootste partij, en hij zou 
dat zelfs van de grootste geweest zijn, 
als de feiten maar enige rekening hadden 
willen houden, met zijn nochtans duide-

Joris Van Severen nog steeds niet in 
eer hersteld door de Belgische regering, 
werd vorige week nog een Hitlerknecht 
genoemd door het « regeringsblad » Le 
Peuple. 

Marcel Reynders onthult ons enkele 
dingen over de nieuwe Vlaamse halve 
minister oud-dinaso Jef Van Bilsen, vol
geling van Joris Van Severen. 

Wie is nu de heer Jef Van Bilsen ? 
Zijn curriculum vitse is in alle bladen 
verschenen, zodat wij daar niet veel moe
ten aan toevoegen. Wij persoonlijk heb
ben de beste herinneringen aan hem 
behouden vooral toen hij voor de jongste 
wereldoorlog studeerde aan de Leuvense 
Hogeschool. Hij was in die periode een 
radikaal flamingant en een trouw lid 
van het KVHV. Hij sloot zich reeds zeer 
spoedig aan bij het Verdinaso, en was 
een trouw luitenant van de heer Joris 
van Severen, de dynamische leider van 
deze beweging. Wij menen te weten dat, 
bij het uitbreken van de tweede wereld
oorlog toen Joris van Severen met nog 
zoveel anderen op bevel van de Audi
teur-Generaal met de « spooktrein » naar 
Frankrijk werd gevoerd, Jef Van Bilsen 
stappen heeft aangewend bij leden van 
de Belgische regering, die zich in Frank
rijk bevonden, o.m. bij de heer Spaak 

om zich het lot van de heer J. Van Seve
ren aan te trekken... Of die voetstappen 
vruchteloos zijn geweest of bij de be
trokken minister te laat zijn toegekomen 
weten wij niet, het feit is dat de heer 
Joris Van Severen met nog andere Vla
mingen te Abbeville in Frankrijk door de 
Franse sóldateska werd vermoord. 

Sindsdien hebben wij de heer J. Van 
Bilsen uit het oog verloren. Op het einde 
van de oorlog vernamen wij dat hij deel 
uitmaakte van het gewapend Verzet en 
di t hij zelfs ernstig gewond zou geweest 
zijn. 

Daarmee is nog maar eens aangetoond 
in wat voor dubbelzinnige toestand die 
hele Belgische repressiepoltiek verlopen 

de nieuwe] 
Hebben we een oud-dinaso in de rege

ring, dan hebben we ook een echte 
Waalse federalist tenminste tot voor kort. 
Dat blijkt uit een heropgediept interview 
met minister Dehousse, drie jaar geleden 
verschenen in jt De Linie ». 

Natuurlijk moet ik beginnen met te 
spreken als Waal. Laat mij dan van meet-
af duidelijk maken dat, wat anderen ook 
mogen beweren, Wallonië wel degelijk 
bestaat. Er is een taalkundige gemeen
schap die de naam draagt Wallonië. Zij 
moet enkel als dusdanig worden erkend. 

Maar waarom heeft deze Waalse ge
meenschap federalisme nodig ? 

Ten eerste, de Walen worden zich 
bewust van hun demografische minder
heidspositie. Deze demografische toestand 
moet, in een unitaire staat, noodzakelijk 
leiden tot een politieke minderheidsposi
tie, die minorisatie genoemd wordt. Het 
is toch duidelijk waarom dat zo is. Wij 
leven in een demokratie met algemeen 
stemrecht, en natuurlijk wil niemand 
aan deze verworvenheid raken, met het 
gevolg dat andere oplossingen moeten 
worden gezoch om het probleem op te 
lossen van een gemeenschap die zich 
geminoriseerd voelt. 

Dat is een politiek-demografische reden 
waarom ik als Waal vooraanstaander 
ben van federalisme. De tweede reden 
is dat ik in het federalisme de enige kans 
zie om de normale ontwikkeling van de 
eigen taal en de eigen kuituur te beschut
ten tegen verdringing door de andere taal 
en kuituur. Dit geldt uiteraard evenzeer 
voor Vlamingen als voor Walen. In een 
federalistisch verband regelt elk der 
volksgemeenschappen zijn eigen taal- en 
kulturele problemen. 

Wanneer is u een voorstander gewor
den van federalisme ? 

In 1938 — ik was toen pas sinds drie 
jaar professor aan de universiteit — heb 
ik een boekje uitgegeven waarin ik op
kwam voor een hervorming der instel
lingen in federale zin. Van Europees fede
ralisme was er in die tijd natuurlijk nog 
geen sprake. 

de rode vaan 
Misschien wat lang, maar we drukken 

toch graag het echt gebeurde « sterke 
verhaal » af dat de Rode Vaan recht
streeks vernam uit havenkringen over 
het sieraad van de Antwerpse BSP-poli-
tiek « Qois Detiege » waarvan de Ant
werpse Sossen een burgemeester wilden 
maken. Het is lang, maar het loont de 
moeite. 

« Swa », mijne schattelingen, is de Ant
werpse vonn van « cois » zijnde de in
tieme besnoeiing van « Francois ». In 
het geval dat ons hier bezighoudt, wordt 
deze « Swa » zelfs nader bepaald door 
de naam « Detiège », naam die even voor 
de gemeentelijke verkiezingen van vorig 
jaar in de krantenkolommen opdoemde 
naar aanleiding van een weinig hoog
staand nummertje lallen-en-boertjes-laten 
in de Antwerpse gemeenteraad. 

Dit was echt niet ziin laatste nummer
tje. Een nieuw historietje werd ons ver
teld door een gelegenheidskorrespondent, 
die het zo sappig deed dat we zijn tekst 
hier onverkort (maar wél een pitseltje... 
ontkrui(l) weergeven. Lezet ende savoe-
reert. 

« Het gebeurde na aankomst van het 
M.S. Moanda, nadat de meeste beman
ningsleden zich reeds thuis bij hun fami
lieleden hadden vervoegd. Komt er daar 
zo een van die walvissen op wielen de 
kade voor het schip opgereden. Dat is 
doorgaans voor personenwagens verbo
den. Maar deze walvis had een P prijken, 
en dan genieten én wagen én inzittenden 
voorrechten die anderen niet hebben. De 
voerder opent een uitgang van de walvis, 
en begint aan een groot pak te trekken 
en te sleuren, tot er eerst een Flambard-
boed te voorschijn komt met daaronder 
een besnorde dikke rode kop, welke reeds 
alle gevolgen vertoont, door reakties van 
gee.strijke dranken voortgebracht. Dat 
gesleur blijft nog zo een poosje voortdu
ren, tot er een dik pak aangekleed vlees 
achterna gekomen is, dat door alle be
langstellenden onmiddellijk herkend 
werd als ons aller Swa, in een klassieke 
staat van lichamelijk onevenwicht. Zo 
rechtlijnig als mogelijk begeeft hij zich 
naar de gangway en hijst zich moeizaam 
omhoog naar dek, daarin bijgestaan door 
een paar behulpzame zielen. 

Naar het schijnt zijn Swa en de gezag

voerder van het schip familie van elkaar 
geworden na uithuwelijking van telgen 
hunner wederzijdse families. Die kapitein 
wordt op de Compagnie Maritime Beige 
onvoorwaardelijk erkend als de « alkool-
boin ». En er wordt zelfs gefluisterd, dat 
het voor hem dodelijk zou zijn, indien er 
nog ooit terug een druppel bloed in zijn 
huidige alkoolsomloop zou komen... 

Beide patriarchen hadden het moeilijke 
nóg beter met elkaar kunnen treffen. Het 
weerzien werd daar dan ook gevierd vol
gens meer dan alle regelen der kunst. Op 
zeker ogenblik kwam de officier van 
wacht de trap opgestormd om uit te vin
den door wie en waarom het schip ineens 
moest afgebroken worden. Niets aan de 
hand, jongens. Beide drinkebroers waren 
elkaar slechts met geledigde flessen aan 
't bekogelen in de gang aan het kapiteins-
verblijf. Just for fun, you know. Om een 
beetje gezellig keet te schoppen. 

Bij een intermezzo in het drinkgelag, 
toen de kapitein jets naar zijn wagen 
gaan zoeken (of wegsteken ?) was, suk
kelde Swa tot op dek aan luik 4, waar 
hij zich met een paar smalende woorden 
uitliet tegenover de aldaar werkende 
dokwerkers. Op zijn beurt werd hij on
middellijk uitgescholden voor... (leli,ik 
woord) en er was er een die riep... (nóg 
een lelijk woord). . . 

De betekenis hiervan moet de Swa 
niet ontgaan zijn, want hij verdween 
terug bij zijn drinkebroer, in het maquis 
der te ledigen flessen. Zijn chauffeur was 
zowaar bij heel de vertoning een beetje 
beschaamd geworden — hoe is het nog 
mogelijk ? — en deelde mede dat hij ging 
verdwijnen. « Als hij naar mij vraagt, 
zeg maar dat ik naar de stad gaan eten 
ben », besloot hij. Want daar had onze 
brave volksleider geen erg in, dat de 
werkman ook nog moet eten, zelfs als 
hijzelf zijn eetmaal vervangt door een 
zuippartij. 

Eindelijk werd rond acht uur de 
« party » opgebroken, en werd Swa de 
trap af over dek naar de gangway gehol
pen. Daar kreeg hij ineens besef van het 
bestaan van een wezen met een uniform
pet op, dat hem wou helpen om de gang
way af te komen. Hij bekeek zijn ontdek
king verwonderd, met in alkool zwern-
mende schelvisoogskens, en lalde : « Wie 
zijde gaai, en wa doede gaai hier ? » 

De man met de pet stelde zich voor als 
de watchman van boord (Garde Mari
time). Deze uitleg drong niet door tot 
Swa's in alkool drijvende hersens. « Wat-
te ? » eiste hij verduidelijking. 

« Ik ben hier gardien aan boord », 
herhaalde de man geduldig. 

Toen snapte Sooi het, en hij replikeer
de : « Gardiens hebben we veel te veel 
op deze wereld, die kunnen we allemaal 
missen. » 

Toen hebben ze hem voort de gangway 
af, en in zijn walvis moeten helpen. En 
weg was hij. 

Pas dan kwam de kritiek maar eerst 
voor goed los, en er bleken alras een paar 
traditie-socialisten bij te zijn, die er 
ineens niet meer aan uit konden, dat ze 
nog onlan.gs hun stem aan zoiets gegeven 
hadden. De volgende keer kunnen ze... 
(alwéér een lelijk woord !) . 

Dat is dan ook al niet zo erg, Swa, en 
als de volgende verkiezing de BSP nog 
méér pluimen laat in de strijd, zeg dan 
maar weer dat het de schuld is van het 
linkse element dat niet genoeg uitgezui
verd werd. Als intussentijd de partij al 
niet tot besef gekomen is, dat het veel 
doeltreffender is, zekere kompromitte-
rende vooraanstaanden uit te zuiveren, 
die alleen nog maar socialist zijn bij 
naam. om aldus nog wat harde centjes te 
kunnen bijverdienen dank zij de traditie 
van een goedgelovige gemeente ». 

Walter Luyten. 

BECO 
Tel «3/320477 056/109.37 

UW VAKANTIE 
IN HET ZWARTE WOÜD. 

Volledig pension met goede 
burgerkeuken, 13 mark daags 
juli • aug.. andere maanden 
12 DM. 

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

Inlichtingen tel 015/61030 na 19 n. 

. 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 
autostrade 

Hotel « COOLMAN 
Kaiserspiatz 
Karlsruhe. 
(Vlaamse eigenaars). 
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BEWECINCSLEVEN 
BRABANT 

LAKEN 

IJzerbedevaart . 

Wij leggen samen met Davids-
fonds op zondag 22 aug. een bus 
in naa r de 38ste IJzerbedevaart. 
Prijs 150 fr. (kinderen tot 12 jaar 
105 fr.). Vertrekuren : 7 uur Hei-
zel (kerk); 1 uur 5 hoek Mutsaart-
laan - Pagodenlaan; 7 uur 15 Ge
meenteplein Laken (hoek Thiele-
manss t r . ) ; 7 uur 25 Je t t e (Kard. 
Mercierpl.). 

Inschrijvingen bij : Thiebaut R-. 
Neyberghl. 188 (tel. 26.64.51) of 
Van Lommel, Mellerystr. 42 (tel. 
78.30.51). 

OOST-VLAANDEREN 

BEVEREN-WAAS 

Naar de IJzerbedevaart, 
Prijs 110 fr. 
Inschrijvingen : 
Braem Andre, Bisschop Triest-

laan 44. 
Bosman Pil, De Brownestraat 

28, tel. 758415. 
V. Remoorter W., Vesten 39, tel. 

75.75.70. 

EEKLO 

Volgende maand wordt ons 
C Vlaams Huis » te Eeklo geopend. 

Zeer goede ligging in het cen
t rum van de stad. Wij zoeken 
sympatieke lokaalhouder. Zeer 
goede bijverdienstte. Schrijven : 
Seghers, Konmgin Astridplem 5, 
Eeklo. Tel. 09-77.26.00. 

Pels ? 

Een bontjasje ? 
Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huls 

W CLAYKENS-NËVEN 
O u d e r g e m s e l a a n 328 
E t t e r b e e k B r u s s e J 
T e l e f o o n 48.37.01 

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

MEETJESLAND 
Feestavond. 

Alle Vlaamsgezinde Meetjeslan-
ders worden verwacht op onze 
gezellige feestavond, zondag 22 au
gustus, in de zaal « (Dambrinus », 
Schoolstraat 10 te Waarschoot.t 
Verwelkoming van de bedevtarders 
uit Eeklo, Zomergem, Evergem, 
Belzele, Lovendegem, Lembeke, 
Maldegem, Sleidinge, Watervllet, 
Waarschoot, enz. 

In tegenstelling met he t bericht 
van vorige week : « Zang, dans, 
drank, alles gratis », zien we ons 
thans verplicht voorbehoud te ma.-
ken voor het laatste gegeven, ge
zien de gekende capaciteiten van 
de Meetjeslanders op dit gebied. 
Oproep. 

Bestuursleden, oude en nieuwe 
medewerkers voor een intense ak-
tie in het Meetjesland, komen bij
een op vrijdag 20 augustus te 20 
uur in café St. Christoffel, Sta-
tionstr. 25, Eeklo. 

ZELZATE 
Vanaf zondag a.s. ztl de heer De 

Grieze Joris regelmatig zitdag 
houden : Burgemeester De Clercq-
s t raa t 2, Zelzate, elke zondag van 
10 tot 12 uur. 

LEBBEKE 
IJzerbedevaart 1965. 

Onze afdeling neemt deel aan 
de IJzerbedevtart van zondag 22 
augustus e.k. 

Insclirijvingen voor de reis met 
autocar aan 100 fr. per persoon m 
ons lokaal « Inter-Nos ». Vertrek 
om 7 uur, n a de IJzerbedevaart 
toeristisch uitstapje. 
Sociaal dienstbetoon. 

Wij wensen onze leden opmerk
zaam te maken op het sociaal 
bienstbetoon dat wordt verzorgd 
door ons provincieraadslid Dr. Van 
Boxelaer en vriend Renaat Meert. 
Deze personen stellen zich ter be
schikking van Lebbeke, iedere 1ste 
zondag van de maand, van 10 tot 
11 uur, in ons lokaal « Inter-Nos v. 
Maak er gebruik van en zeg het 
tegen uw vriendrn en kennissen. 

WEST-VLAANDEREN 

K O R T R I J K 
Kijk nieuw. 

Verleden week meldden we 
reeds dat binnen enkele weken ge
star t wordt met een maandelijks 
informatieblad voor het arrondis
sement. 

In dit verband hebben we nog 
nood aan enkele jonge mensen 

DENISE DE WILDE 
de nieuwe waardin van het 

VLAAMS LOKAAL "AMADOU 
#1 

Amerikaiein 78 (hoek Verbondstraat) 
Antwerpen 
nodigt U ui t op vrijdag, 10 september 1965, 
om er de verandering van uitbating te vieren. 

a 
Bieren MAES en alle buitenlandse bieren. 

die bereid zijn te helpen bij he t 
versturen van ons blad. Veel han
den maakt licht werk. Geef uw 
naam en adres op in ons lokaal 
« Astor », Grote Markt, Kortrijk. 
Avondfeest. 

Kaa r t en voor ons avondfeest, 
dat doorgaat op 25 sept. in de zaal 
« Troubadour » te Bissegem, zijn 
te verkrijgen in ons lokaal. 

Het gekende orkest « de Melo-
rytmers » speelt ten dans. 

lEPEB - 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 heropgerichte IJzertoren, 
op zondag 22 augustus ek . 

Alwie, in zijn gemeente, iets on
derneemt met het oog op de deel
neming aan de eerstkomende 
IJzerbedevaart, gelieve zioh zo 
spoedig mogelijk te laten kennen 
a a n 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. 

MIDDELKERKE 
Op woensdag 18 augustus a.s. 

vindt in he t Oasino te Middelker-^ 
ke a a n zee van 20 tot 22 uur een 
grote Vlaamse soldaten-avond 
plaats onder het motto : « Zin
gende Vlaamse soldatenpelotons 
marcheren vooraan ». 

Daaraan werken mee : Soida-
tenkoor Transmissietroepen Meche-
len met 50 man en Transmissie
school Vilvoorde (KRO) met 60 
man. Ze brengen het publiek een 
bloemlezing van jeugd- soldaten-
en Vlaamse volksliederen. 

De Vlaamse aanwezigheid aan 
de kust is dringend nodig en ze
ker op 'n avond zoals deze. Daar
om rekenen wij op een talrijke op
komst. 

WERVIK 
Op 17.7.65 kwamen enkele kers

verse propagandisten uit Wervik 
bijeen met het oog op het stich
ten van een plaatselijke afdeling, 
in samenwerking met Geluwe. 

Nu reeds kan medegedeeld wor
den dat het sttreeftal 25 welhaast 
zal bereikt zijn. Proficiat man
nen! 

Belangsttellenden kunnen zich 
wenden tot : Decorte B., Kasteel
s t raa t 73, Wervik of Coudyzer M., 
Magdalenastraat 75, Wervik, 

zoekertjes 
Wie een loopbaan met toekomst 

zoekt, stelt zich onverwijld in ver
binding met de « Erasmusschool » 
Mechelen : Lange Ridderstraat 
36. Leuven : Bondgenotenlaan 84 
Aalst : Priestr Daensplein 2), 

Kosteloze plaatsingsdienst l 

30-jaxige met ondervinding, 
zoekt werk als vertegenwoordiger. 
Schrijven a a n blad onder LV 33. 

Tevens worden alle Vlamingen 
uit Wervik uitgenodigd tot deelne
ming a a n de IJzerbedevaart op 22 
augustus. Vertrek aan det St. Me-
darduskerk te 9 uur en te 9 uur 35 
a a n de kerk te Krulseik. 

Begin septranber zullen alle pro
pagandisten Uitgenodigd worden 
voor een vergadering waarop d« 
organisatie en de uitbouw van de 
Volksunie in ons arrondissement 
verder zullen uitgewerkt worden. 

LEEUWEN BUITEN! 

Het spreekt vanzelf dat zondag 22 augustus, de dag van de 
nieuwe IJzertoren, alle Vlaams-nationalisten met de Leeuw 
vlaggen. 

Zorg ervoor dat in uw stad of gemeente aan he t gemeen
tehuis, de scholen, de kloosters, de kerk en aan vele partlku-
llere hulzen, de Vlaamse vlag wordt uitgehangen. 

Een speciale oproep tevens tot de houders van pompsta
tions. In vele gemeenten en steden zijn er strategische pun
ten waar 'n vlaggemast kan geplant worden met een reusach
tige zwart-gele vlag of een Leeuwevlag. En wanneer hijsen de 
Vlaamse schippers een Leeuw op h u n schuit? 

Mc^e de Leeuw uw woonplaats domineren! 

Wie nog geen Vlaamse vlag bezit, vrage een folder met in
lichtingen over afmetingen en prijzen bij : 

1. Nationale Bevlaggingsaktie, Waters t raat 133, Sint-
Amandsberg (tel. 09-51.15.83); 

2. IJzerbedevaai'tsekrelariaat, LJzerdijk 2, Kaaskerke-Diks-
muide (tel. 051-502.86). 

GRONDEN I N 

G R U I T R O D E . O V E R P E L T . NEER_ 

G L A B B E E K . H E L C H T E R E N . O O S T . 

M A L L E . W E E L D E . R I J K E V O R S E L 

. S T J O Z E F R I J K E V O R S E L . B E E R . 

S E . S C H O T E N . M O R T S E L . O P O E . 

T E R E N . K A L M T H O U T . E D E G E M 

M o l e n v e l d . DILZEN . Z O N D E R E I G E N 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 

Antwerpen 

Telefoon : 38.91.24 

Direktie : Rudi van der Paal 

Bezorg Uw kinderen 
een gezonde vakantie aan de Vlaamse Kust! 

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

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

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

OOK JIJ KAN BOUWEN !! 

SLECHTS EEN ADRES 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN.., 

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwoningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 

Een bedrag in dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID aan WERKELIJK SOCIALE PRIJZEN 

VANAF F 500.000,- Akte in handen. 

ANTWERPEN GENT GENK 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
Meir 18^ 

(03)32 .92 .18 

Onderbergen 43 

(09)25 .19 .23 

Molenstraat, 39 

(011)544 .42 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

IWECHELEN 
IJzerbedevaart. 

De Volksunie-Vri«>ndenkring «On 
S-njoorke » legt een bus in n^ar 
de IJzerbedevaart op 22 augustus 
aanstaande, met toeristische te
rugreis. De prijs bedraagt 125 fr. 
InsclinjTing in « Op Smjoorke », 
telefoon H106. 

WILRIJK 
IJierbedevaart . 

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

BRABANT 

ELSENE 
De uitslag van de verkiezingen 

in het kant ton Eisene heeft bewe
zen dat de tijd ri jp is om de or
ganisatie van de parti j in dit be
langrijk gebied verder uit te bou
wen. Kontakten werden reeds ge

legd in meerdere gemeentt'^n. 
Inwoners uit Eisene. Oudergem 

Watermaal-Bosvoorde, Hoeilaart 
en Overijse die bij deza belang
rijke werking op één of andere 
manier een handje willen bijste
ken, gelieven zich kenbaar te ma
ken aan het arrondissementsbe-
stuur Volksunie Brussel, M. Le-
monnierlaan 82, Brussel 1. 

EVERE-SCHAARBEEK 
De statutaire bestuursverkie-

zmgen voor de afdelingen Evere 
en Schaarbeek zullen, onder toe
zicht van het arrondissementsbe-
stuur, gehouden worden op don
derdag 16 september te 20 uur. De 
leden zullen door de verantwoor
delijke van het arrondissements-
bestuur uitgenodigd worden hun 
kandidatuur m te dienen 

SCHAARBEEK 
Sociaal dienstbetoon 

De burelen van het Sociaal 
dienstbetoon van het kanton 
Schaarbeek zijn geopend op de 
volgende dagen en uren in het se-
kretariaat der Volksunie, DaiUy-
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. 

WEERDE 
Ontstaan in vrij moeilijke om-

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
1100 : H Mis — 15 30 • De Flmt-
btones (94e afl ) — 15 55 : Interna
tionaal festival van lichte muziek, 
gehouden op het San Marcoplein te 
Venetië op 3 lUli il. Medewerkers : 
Les Minstrels, Gene Pitney, Ddo 
Jürgens, Jukari Hito, de Kess^erzus-
jes, Guy Mardel, Bobby Solo, CJau-
dio Villa. Betty Curtis, het (^tra-
kwartet e a — 18 40 • Klein, klem 
kleutertje — 19 00 : De avonturen 
van een kleine beer, 8e afl • De 
vrienden moeten scheiden — 19 25 : 
De wereld is klem . De Farao ver
drinkt... — 20 00 : TV-nleuws — 
20 15 . Stel ie voor — 20 20 ; Sport
weekend — 20 45 : Speelfilm : Zo 
groot, familiefilm van Robert Wise 
met Jane Wyman en Sterling Hay-
den — 22 25 • Jazzpiisma Spiritual-
en gospeltestival 1965 — 22 50 1 
TV-nieuws. 

MAANDAG 
19 30 : Richard Leeuwehart 30e afl : 
De waarzegster — 19 55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Stel ie voor — 20 25 : Tartuffe, blij
spel door J B. Molière — 22 30 : 
Benoir. vader en zoon — 22 55 : 
TV-nieuws. 

DINSDAG 
19 30 : Teietaalles • Engels 31P les : 
Walter as a photographer — 19 45 : 
Fi'mmuseum van de schaterlach : 
De golfspeler — 20 00 . TV-nieuws 
~ 20.20 • Stel ie voor — 20 25 • De 
schelmen 11e afl : Het goudschip 
— 21 15 : Europa richting 2000 — 
22 00 : Gastprogramma De socialis
tische gedachte en actie — 22 30 : 
TV-nieuws. 

V'OENSDAG 
19 30 : Tele visum — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 ; TV-nieuws — 

20 20 : Stel je voor — 20 25 : Auto-
rama — 20.50 : Westerns van vroe
ger en nu : 3ul0 naar Yuma, van 
Delmer Davis met Glenn Ford en 
Van Heflm — 22.20 : Zoeklicht —. 
22.40 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
19 30 : Teietaalles : Engels 32e les : 
Walter as a newspaper reporter — 
19.43 : E>e smokkelaars. 3e afl. : De 
geheime gang — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 ; Stel je voor — 20 25 : De 
Plintstones 95e afl. : De tv ziet 
alles — 20 50 : Des M&dchen aus 
dem goldenen Westen — 22.45 ; 
TV-nieuws. 

VRIJDAG 
19 30 : Teietaalles : Engels. 39e les : 
Walter and Connie find a master 
piece — 19.45 : Internationaal 
jeugdmagazme — 19 55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
Stel je voor — 20.25 : Te voet door 
Vlaanderen - Lele - Studio Gent -
Bijloke - De haven en het kanaal 
van Terneuzen — 20 50 : Speelfilm : 

" De luitenant draagt rokken, kome
die van Frank Tashlin met Tom 
Ewell Sheree North en Rita Moreno 
— 22 20 : TV-nieuws — 22 25 : 
Thinking about the unthinkable 
(Voorstelling van het onvoorstel
bare). 

ZATERDAG 
19 00 : Religieus programma. Luceat, 
rooms - katholieke uitzending — 
19.30 : Tienerklanken — 20.00 : TV-
nieuws — 20 20 : Stel je voor — 
20.25 : De wijkagenten : De famlUe 
van de Tsaar (29e afl.) — 20.50 : 
Echo — 21 20 : 50 jaar In 50 minu
ten, een humoristisch programma 
rond Charel Janssens waaraan ver
der nog meewerken ; Co Flower en 
het Ballet Marina Candael — 22 10 : 
Desilu-theater : De volmaakte mis
daad — 23 00 : TV-nieuws. 

Ik 
ben 

uii-gesiapen 

ik koop 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TIJRNHOÜTSEBAAN 108 BORGERHOUT — TEL. S5.11.83 
Bljhuizen t Antwerpen : Dlepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Deurne : Callfortlel 60. TeL r 36 25.22 
Begl]nen8ti.39-4L Tel: 33.47414 

stand gheden kende de afdeling, die 
de gemeenten Weerde, Eppegem, 
Zemst, Hofstade, Elewijt en Mui
zen omvat, geen onbezorgde kin
derjaren. Toch telt zij vandaag de 
dag 85 leden. 

Wie gedacht heeft dat de Volks
unie na 23 mei haa r winterslaap 
zou beginnen, zoals gebruikelijk 
bij de meeste politieke partijen, 
heeft het in deze afdeling mis 
voor. 

Onderstaande opsomming geeft 
een overzicht van de werking in 
de komende weken : 

Tot en met 7 okt. : massale fi-
nantiële mobilisatie. 

Op 22 aug. : deelname aan de 
IJzerbedevaart, met twee autobus
sen en een tiental personenwa
gens. 

Op 10 sept. te Weerde : algeme
ne ledenvergadering en besfcuurs-
verkiezingen 

Op 12 sept te Elewijt : kolpor-
tage « Volksunie ». 

Op 16 sept te Hofstade : stich
ting van de autonome afdeling 
die de gemeenten Hofstade en 
Huizen zal omvatten. Kamerlid dr. 
Vic Anciaux zal hierop aanwezig 
zijn. 

Op 26 sept. te Zemst : kolpor-
tage « Volksunie ». 

Elke eerste woensdag van de 
maand : medewerking aan de zit-
dag van dr. Vic Anciaux te Vil
voorde (te 20 uur « De Witte 
Leeuw », Grote Markt ) . 

Elke maand : verspreiding op 
circa 1.000 eksemplaren van het 
afdelingstijdschrift «! De Vrijbui
ter », blad dat voor, tijdens en n a 
de jongste kiesstrijd zijn strepen 
verdiende. 

Bovendien houden wij nog een 
paar aktiviteiten geheim. Zij zul
len, te gepasten tijde uitgevoerd, 
eens te meer bewijzen dat de af
deling stevig in het zadel zit. 

Haar leuze « Vlaanderen Eerst!» 
getrouw, zet de afdeling haar wer
king door met de nodige hai-dnek-
kigheid en met het gekende entoe-
siasme. 

LIMBURG 

HEBDEREN 

Door de afdeling wordt op zon
dag 22 augustus een reis per auto
bus ingericht naa r de IJzerbede
vaart , waar de IJzertoren zal wor
den ingewijd. 

Voor verdere inlichtingen wende 
men zich tot het afdelingsbestuur. 

OOST-YLAANDEREN 

MERELBEKE 

Gedurende de laatste weken 
werden verschillende jongeren op
genomen in de propagandaploeg, 
zodat wij vanaf 1 september kun
nen van wal steken met een zo 

noodzakelijke kantonale werk-
studlegroep. Wie wenst deel te ne
men aan deze maandelijkse werk-
avonden en diskussies, schrijft 
zich in bij Piet De Pauw, Guido 
Gezellelaan 38 te Mei-elbeke. 

Het bevlaggingskomitee heeft in 
Melle en Merelbeke opzien ge
baard met een nooit gekende be-
vlagging op onze Vlaams-nationa-
le hoogdag. Wij wensen hen daar
om geluk, verzekeren hen onze 
verdere medewerking en hopen 
dat ook op 22 augustus, dag der 
IJzerbedevaart, de Leeuw zal dan
sen aan onze gevels. 

11 juli vierden wij in het GU-
denhuis. waar het plaatselijk Da-
vidsfonds een fantastische avond 
heeft bezorgd aan een overvolle 
zaal. Het was meteen een sprong 
vooruit voor de Vlaamse bewust
wording in onze gemeenten. 

Schepen Van Wittenberghe uit 
Gentbrugge was op post, maar uit 
Merelbeke kon werkelijk geen en
kel gemeenteraadslid zich die 
avond vrijmaken. Ook ge»n van 
die zogeheten Vlaamse CVP-ers. 

Bang voor monsieur Ie baron? 

IJzerbedevaart. 
Tussen vertegenwoordigers van 

Davidsfonds, Vlaamse Volksbewe
ging, VOS, KSA, VNJ, Chiro werd 
op 11 juli overeengekomen vanaf 
dit Jaar een Sneyssens-karavaan 
ui t het Land van Rode naar Kaas-
kerke in te leggen 

Vertrekpunten : 7 uur, Merelbe-
ke-Station; 7 uur 15 Merelbeke-
Dorp (kerk); 7 uur 45 Gavere, <«) 
de Markt. 

Inschrijvingen bij : A. Bogaert, 
Kard . Mercierlaan, Gentbrugge: 
W. De Rijcke, Scheldestraat 9, 
Gavere; Jos G.. Laan der Wegge
voerden 6, Merelbeke. 

Wij zetten alle bedevaarders ui t 
de betrokken gemeenten a a n sa/-
men met ons deze karavaan te la
ten uitgroeien tot een grootse ma
nifestatie. Bevlagt uw wagens. 
Sluit aan met personenwagens bij 
de bussen. En brengt uw vrienden 
mede! 

Kolportages. 
De propagandisten worden op

nieuw verwacht voor de kolporta-
ges van de maand september. Eer
ste tocht naa r Wetteren-ten-Ede, 
op speciaal verzoek van de zuster-
afdeling Melle, die inmiddels 
reeds flink van wal stak. Op zon
dag 5 september, allen opnieuw op 
post, om 9 uur in het Berkenhof 1 
<( Weergalm ». 

Ons blad, dat nu regelmatig ver
schijnt in de kantons Ledeberg en 
Oosterzele, gi-oeit voortdurend. 
Kost dus steeds meer. Steunt 
ruim door storting op postreke
ning nummer 8827.28 van Piet De 
Pauw te Merelbeke Of zendt on
der gesloten omslag een briefje 
van 20 fr. : alle baten helpen. 

MEETJESLAND 

Naar de IJzerbedevaart 
Waarloos : inschrijven bij A. 

Van Holderbeke, Stationsstraat 6. 
Eeklo : inschrijven bij G. Se-

ghers, Kon. Astrtidplein 6. 
Sleidinge : inschrijven bij J. 

Verplaetse Dorp 65. 
Lembek : inschrijven bij R. Bee-

laert, Ledestraat 10 . 

Feestavond. 
Alle Vlaamsgezinde Meetjeslan-

ders worden verwacht op onze ge
zellige feestavond zondag 22 au
gustus in de zaal « Oambrinus », 
Schoolstraat 10 te Waarschoot. Ver
welkoming van de bedevaarders ui t 
Zomergem, Eeklo, Evergem. Bel-
zele, Lovendegem, Lembeke, Slei
dinge, Waarschoot, enz. Zang, dans. 
drank, alles gratis. 

WEST-VLAANDEREN 

KORTRIJK. 
Het avondfeest van de Volksunie-

Kortri jk werd vastgesteld voor 25 
sept. in de zaal «Troubadour» te 
Bissegem, met het gekende orkesO 
«De Melorytmers». Houd van n u 
reeds deze da tum vrij en maak een 
afspraak met uw vrienden voor ons 
eerste groot feest, dat meteen de 
nieuwe s tar t zal inluiden voor gans 
het arondissement. 

« K I J K NIEÜW» 
Eindelijk kunnen we onze leden he t 
verheugend nieuws melden da t 
vanaf sept. 2ai gestart WM-den met 
een informatieblad voor leden en 
sympathisanten. Nieuwsberichten 
en mededelingen voor het blad 
kunnen steeds bezorgd worden in 
ons lokaal «Astor» . Het arr . be
stuur werkt ook In de vakantie ver-
da- aan de uitbouw van de organi
satie 1 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GEBOREN 
Ĥ 

^̂ k. 
^B 

onder de 

LEEUW. 
L eA 

uw KANS... 

NATIONALE 
LOTERIJ 

DE V O L K S U N I E 
W E E K B L A D 

Uitgave van de 
v.z.w. VOLKSUNIE 

B E D A K T I E : 
Mr F r . Van der Eist , 

Hoofd redak teu r . 
T. van Uve r s t r ae t en , 

Bedak t i e sek re t a r i s . 
S. De Lie, Wim Jo r i s s eo , 
lic. W Luyten , R. Mat-
theyssens , W Cobbaul , M. 
Babyion, E^ Slosse, dr L. 
Woute r s , J. Dier ickx. 

Leden. 
„ AJle b,ne;fwisj^eüpg, voca: 

r edak t i e n a a r : ^ 
Rota typ , Sylv. ' tTupuisll, 
110 Brus. 7. • Tel. 23.11.98 

Beheer : 
Maurice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel I. - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor n ie t 
on tvangen van blad op di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
Half jaar l i jks : 130 F . 
Dr i emaande l i j k s : 70 F . 
Abonnement bu i t en 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 bet 
blad o p p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksunie - Brus . 1 

V e r a n t w . uitg. Mr F . Van 
d e r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve t ee rde 
bedekk ings l agen 

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

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAR: 
C 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 
CeL (0^2) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen ve rkope r 
in uv» o m t r e k kent s t u u r 
ons een kaar t j e en w « 
zenden U he t a d r e s v a n 
d e d i ch t s bijgelegen ve r 
k o p e r S t a r Zele . 

http://S5.11.83
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ANTWERPEN 

DEÜBNE 

Op verzoek van vele simpatisan-
ten heeft he t bestuur van de Volk»-
unie Deurne besloten een autobus 
in te leggen naar de IJzerbedevaart 
met vertrek uit Deurne. 's Namid
dags zullen We ons dan naar Blan
kenberge begeven om rond 22 uur 
terug aan te komen te Deurne. 

De prijs van de reis bedraagt 
120 fr. per persoon (tiket VOCH- de 
Uzerbedevaajt niet ingebrepen). 

Vertrek op 22 augustus om 7 uur 
stipt op volgnde plaatsen '• hoek 
Tumhoutsebaan en Frank Oraey-
beckxlaan (Sarma) ; St. Rochusstr. 

Inschrijvingen op volgend adres: 
Van de Cauter, De Sevillastraat 
100, Deurne (Z). 

HOBOKEN 

IJzerbedevaart 1965. 
Ook dit jaa-r weer wordt te Ho

boken in medewerking met VOS-
Antwerpen een autocar tngiel^d 
naa r Diksmuide. 

Zoals ieder wellicht weet woi'dt 
het dit keer een zeer bijzondere 
bedevaart. De nieuwe toren wordt 
Immers ingehuldigd, want « de 
kop s taat erop ». Daarom rekenen 
wij dan ook ten zeerste op vele 
deelnemers uit onze gemeente. 

De prijs voor de reis werd op 
110 fr. gehouden. Wij verzoeken U, 
in te schrijven voor 16 augustus 
bij J a n Peeters, Lage Weg 158, of 
bij Alfons Cnck, Meerlenhoflaan 
49. 

Wij vertrekken te 6 uur op de 
Kloskplaats Aankomst te Diksmui
de rond 9 uur. Na de plechtigheden 
wordt er gegeten en dan vertrek
ken we naar de kust. Te Nieuw
poort houden we halte. We ver
trekken dan tijdig genoeg om rond 
22 uur weer thuis te zijn. 

KAPELLEN 

De Vlaamse Club « t En zal » 
legt een autobus in naar de IJzer
bedevaart te Diksmuide op 22 au
gustus a.s. De prijs is vastgesteld 
op 150 fr. Na de plechtigheden bij 
he t nieuwe IJzermonument s taa t 
er nog heel wat op het program
ma. 

Om inli<^tingen te oekomen en 
inschrijvingen te doen kunt U te
recht op volgende adressen : 

Mr Lenaert. Bevrijdingslei 29. 
Kapellen 

Mr D'Hond, Dorpstraat 38, Ka
pellen, tel. 74.36.08. 

Café « Terminus », Antwra-pse-
Bteenweg 107, Kapellen, tel. 74.29.91 

Mr Schonkeren, Par t i sanenst raa t 
110, Kapellen-Putte, tel. 74.46.62. 

Schrijf dadelijk in voor deze 
Vlaamse hoogdag. 

VerloftBlANKENBERGE 

Cafê-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
WeststraiEit 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse gezelligheid 

MERKSEM 

IJzerbedevaart. 

Zoals wi] reeds vroeger meedeel
den, werd door de zorgen van de 
Kring Groeninghe in samenwer
king met VOS een prachtige auto
car ingelegdt voor de reis naa r 
Diksmuide op zondag 22 augustus. 
De prijs per deelnemer is 130 fr. 
De derde inschrijver van een fa
milie betaalt 90 fr 

EJr zijn reeds verschillende in
schrijvingen Wij dringen er op 
aan dat de eventuele deelnemers 
zich laten inschrijven voor 15 au
gustus. Daarna kunnen wij niet 
verzekeren dat er nog plaats is. 
De reiswijzer word in het volgend 
nummer bekend gemaakt. 

Inschrijven in « Tyl », Breda-
baan 298; secretariaat VU. Em. Le-
mineurs t raat 33 (tel. 45.57.77); se
cretariaat Groeninghe, E. Van Mol. 
Van Aertselaari l raat 50. 

WILRIJK 
Vlaams Huis « Lange Wapper » 

Zoals reeds vroeger aangekon
digd opende Karel Uytterhaeghe 
op 30 juli j.1. een Vlaams Huis in 
onze gemeente met als uithangbord 
« Lange Wapper ». Vanzelfsprekend 
hadden heel wat mensen uit de be
weging van Wilrijk en omgeving 
eraan gehouden deze opening bij 
te wonen. Spijtig genoeg konden 
dr. PI. Veeckmans en onze VOOT-
zitter ir- R- Van den Bossche deze 
opening niet bijwonen wegens ver
lof in het buitenland. Zij en ook 
vele anderen die met verlof waren 
zullen zich herinneren dat een fe
deralistische ziel niet kan leven in 
een droog lichaam en een bezoekje 
brengen aan het gezondheidsinsti-
tuut van onze beste vriend Karel 
Uytterhaeghe, die wij een blijvend 
sukses toewensen. Lang leve « Lan
ge Wapper ». 
IJzerbedevaart. 

Aangezien «Lange Wapper» 
vroeger is kunnen geopend worden 
dan aanvankelijk voorzien was, 
kunnen de inschrijvingen vooi- de 
IJzerbedevaart van 22 augustus a s . 
thans ook aldaar genomen wcffden. 

De prijs bedraagt 120 fr per per
soon (kinderen beneden de 12 
jaar betalen slechts 75 fr ). Ei-
dient liefst onmiddellijk bij de in
schrijving afgerekend te worden 
Het vertrekuur is vastgesteld op 
6.30 uur aan de «Lange Wapper» 
(hoek Juul Moretuslei en Hei
s t raa t ). 

BRABANT 

ERPS-KWERPS - KORTENBEBG 
Speciale bussen worden ingelegd 

naar de IJzerbedevaart op 22 au
gustus. 

Prijs 120 fr. voor volwassenen, 80 
fr. voor kinderen tot 18 Jaar. 

Inschrij%ring en nadere inlichtitn-
gen bij : 

De Koninck Georges, De Meto-
destr. 15, Everberg. 

Penninckx André, Dorpstr. 15, 
Meerbeek, tel. 59.61.14. 

Aerts Rik, Erpsestr. 11, Nosse-
gem, tel. 59.61.14. 

Van Rillaer Rik, Sterckxstr. 31, 
Steenokkerzed, tel. 51.86.97. 

De Winter Albert, St. Michiels-
str. 6, Veltem. 

Van Beneden Martha, V, De-
walspl. 5, Kortenberg. 

Van Biervliet Luc, Hofstr. 74, 
Kortenberg. 

Claes Denis, Engerstr. 147, Erps-
Kwerps. 

Sannen Herman, Vissegatstr. 5, 
Erps-Kwerps, tel. 59.74.73. 

Vinex Jef, Mechelsestwg. 67, 
Erps-Kwerps, tel. 59.60.24. 

HALLE 
De Halse CVP, die met slaande 

trom het sohepenkollege interpel-
leerde omtrent het voornemen van 
dit laatste om op 11 juli met de 

tradit ie te breken en het stad
huis niet «iet de Vlaamse leeuw te 
bevlaggen, die met een handig op
gezette kampanje — in de grote 
pers en in het peuterige Halse 
raddelblaadje — stemming had ge
maak t tegen dat sohepenkollege, 
die met haa r mooi'd-en-brand-ge-
schreeuw bij he t vlaggeincident de 
ganse stad op stelten zette, sloeg 
op 11 juli wel een erg slecht fi
guur. 

Zelfs de twee ( van de 7 ) C.V.P. 
-ers die in een laatste opwelling 
van zelfrespekt de «moed» op
brachten door hun stem tegen het 
voorstel van het schepenkollege te 
pi-otesteren, waarbij de leeuwevlag 
voor 364 dagen naar de zolder van 
het stadhuis werd verbannen, ver
gaten een paa-r dagen nadien hun 
eigen vlag te luchten. 

Wat dan wel zeer klaar bewees 
dat al hun bemoeiingen slechts ka
le drukte waren en een zeer stun
telige poging om uit het geval e-
lektorale munt te slaan. Hoelang 
dan nog zal de Soldaat Johan te
gen de bierkaai blijven vechten 7 

LIEDEKERKE 

Onze afdeling legl een autocar 
in voor de reis naar Diksmuide bij 
de eerstkohiende IJzerbedevaart. 
Na de plechtigheid te Diksmuide 
doen wij nog een uitstapje naar de 
streek van leper en de Vlaamse 
bergen om ons ten slotte op de 
terugweg naar huis nog eens gezel
lig te vermaken. 

Inschrijvingen hiervoor worden 
ingewacht bij bestuurslid Jos Neu-
kermans, Opperstrs-at, of in het 
lokaal « Café Kapelleke »• 

Alle leden, Vlaamse vrienden en 
simpatlzanten zijn hartelijk wel
kom! 

SINT - AGATHA - BERCHEM 

Het komitee voor de Bedevaart 
naar de Graven van de IJzer, af
deling Sint - Agatha - Berchem 
organiseert een reis per autocar 
naar de Bedevaart te Diksmuide 

Na afloop van de plechtigheid op 
de bedevaartweide volgt een ge
zellige tocht naar de kust. 

Sint - Agatha . Berchem zal dan 
ook zeker en vast opnieuw flink 
vertegenwoordigd zijn. zoals het 
gebeurde op het 28ste Vlaams Na
tionaal Zangfeest van Antweri)en 
en het Brabants Guldensporen-
zangfeest van Brussel. 

Deelnemingsprijs : 160 fr. ( h e r 
kennlngsteken voor de bedevaar-
pleciitigheid inbegrepen ). 

V-.trek : 7.30 stipt aan het par-
kingsplein vóór de gemeeneschool. 

Inschrijvingen : Koekelberglaan 
6, St.-Ag.-Berohem Tel.: 25.76.33. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 

IJzerbedevaart. 
VOS-Groot Gent, in samenwer

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

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

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

i| 
ir Perfekte pasvorm 

Sin 

G.BERGERS 

Hans-Vliet 19 (K 

Tel. 

ir Prima afwerking 

ie Snelle bediening 

leine Tunnel) Antwerpen 

33.91.65 

MACHELEN - OLSENE - ZULTE 

Personen die de reis naar de 
IJzerbedevaart willen meemaken, 
kimnen zich wenden tot de sekre-
taris, de heer Julien Van Hau-
waert, Hoeiestraat 3 te Machelen-
Leie. Inschrijvingen moeten uiter
lijk 15 augustus m het bsz'.t van 
de sekretaris z jn. Indien er genoeg 
aanvragen zijn wordt een autocar 
ingelast; prijs van de reis 60 fr 

ST AMANDSBERG 

Op zondag 22 augustus e.k., dag 
der IJzerbedevaart, vertrekt de 2de 
Jef Goossenaert; karavaan vanuit 
St Amandsberg naar Diksmuide 
Het vertrek heeft plaats om 8,30 u. 
op de Alfons Braeckmanlaan voor 
het huis nr 177. De talrijke Jef 
Goossenaerts-vrienden waren op 
tijd, hun wagen getooid met de 
leeuwenvlag. Aftiches vooi de auto 
worden ter plaatse uitgereikt door 
het komitee. 

WEST-YLAANDEREN 

BRUGGE 

Het Bevlaggingskomitee van het 
aiT. Brugge hecht er aan, allen die 
op 11 julli een feestelijke bevlag-
ging gebracht hebben, van har te 
geluk te wensen. 

Het komitee wijst er andermaal 
op dat die bevlagging geen senti
menteel gedoe is, doch dat zij een 
belangrijk symbolische en tevens 
principiële waarde heeft. Daarom 
is het komitee vooral verheugd 
over de verscheidene plaatselijke 
initiatieven en over de vele nieu
we bevlaggingskernen. • 

Om de toekomstige aktie nog 
steviger uit te bouwen in alle ge
meenten en organisaties worSt bij 
de aanvang van de komende herfst-
periode een uitgebreid en defini
tief komitee samengesteld. 

Intussen kan ieder belangstellen
de verder kontakt nemen niet het 
huidig sekretariaat : Park de Ro
de Poort 21, St. Michiels, tel. 163,38, 
bij H. Gevaert. 

KNOKKE 

Onze goede vriend Gies Oosyns 
stelt tot 30 september zijn schil
derwerken ten toon in de zaal 
Zeedijk 115 te Knokke. 

D O R T M U N D E R 
T h i c r b r a u h o f I 
U L«areD 

Alle l a t e r - en rondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, ' i middags en 
's avonds beste keuken, 
niet d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n i 
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 h o n d e r d e n 
autobussen en auto 's . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

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

p r ima koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Wouter» 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lder 
van het land 

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

DORT THIERBRAUHOF III 
langst au tosne lweg Antwer-
pen-Aken, Tessender lo . 

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

Caf i - res t . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Faling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP» 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. 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 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne Z . 
Van Havrelel 70 T 33.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Scbut-
str. 18, Deurne T. 36.13.12 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6. Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderlngs- en 
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81 

B O E K E N - T i J D S C H R . 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6. Antwerpen 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 
u Rubenshof » 

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

« Vlasuns Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n . 
E l i s a b e t h ] 103. T e l 632.70 

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

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

Vol. Pension - 30 kamers 

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

Gezellige Vlaamse sfeer 

U U R W E R K 

_ 

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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D E nieuwe eerste minister • 
Pierre Harmei • is (en was steeds) een 
specialist in het ontwerpen van breed-
ademige memories van toelichting, die 
de naïeve toehoorder moeten voorbe
reiden op het prezenteren van zeer 
magere conclusies. Veel gescheer... 
maar weinig wol ! 

D E reger ingsverk la r ing 
brengt ons hiervan een nieuw bewijs: 
mondiale, ja planetaire beschouwingen 
over nieuw beleid, nieuwe ordening en 
nieuwe structuren leiden na 7 bladzij
den tot de exaltante conclusie, de 
steeds langer rottende problemen van 
de unitaire staat toe te vertrouwen 
aan een nieuwe commissie. 

« Zij (de Regering) zal het Parle
ment verzoeken de Vaste Commissie 
voor de verbetering der betrekkingen 
tussen de Gemeenschappen op te 
richten »... zó luidt de Regeringsver
klaring. 

E N de eerste minister haast 
zich, bij de marathonzitting in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers op 
30-31 juli j l . te verduideli)ken : alleen 
de drie nationale partijen hebben « Ie 
souci de !a nation », alleen zij ziin 
bekommerd om het land! Hoe groot, 
oprecht en « Belgisch » die bekom
mernis bij de kleurpartijen wel is, 
bleek alras uit de debatten: de Waalse 
socialisten, bij monde van de heren 
Collard en Merlot, deden zonder' blik
ken of blozen aan afdreiging. De heer 

Coilard, de nationale voorzitter van 
een nationale partij, deed een oproep 
tot Belgische samenwerking... op voor
waarde van prioriteit voor de Waalse 
eisen en noden. Hij maakte de houding 
van de B.S.P. en de « atmosfeer » in 
de aangekondigde « Commissie voor 
verbetering der betrekkingen tussen 
de Gemeenschappen » afhankelijk van 
toegevingen t.a.v. de Waalse eisen! 
Hierbij kwam weer eens de Route de 
Wallonië ter sprake... 

Merlot eiste botweg de terugkeer 
van de Voerstreek naar Luik om een 
betere « atmosfeer » te verkrijgen. 

O NZE kleine V.U.-groep heeft 
hierop door onderbrekingen onophou
delijk en scherp gereageerd... zodanig 
zelfs dat Collard een patetische lief
desverklaring aan het Vlaamse Volk 
ging afleggen. 

Ma,ar op deze ondubbelzinnige af
dreiging van de Waalse B.S.P. heeft 
geen enkel Vlaams B.S.P.-er noch C.V.P.-
er een repliek gegeven. En Harmei 
heeft gezwegen. De prioriteiten zijn 
beloofd en overeengekomen : voor de 
zoveelste keer werd de eenheid behou
den op de rug van Vlaanderen. 

D E unionistische schijnheilig
heid blijkt ten andere overvloedig uit 
de passages van de Regeringsverklaring 
betreffende de zogenaamde Culturele 
Autonomie. Harmei spreekt van « ef
fectief », maar voegt er onmiddellijk 
beperkend aan t o e : « overeenkomstig 

het akkoord der drie partijen op de 
Rondetafelkonferentie ». Welnu, het 
driepartijenakkoord voorziet géén «au
tonomie», alleen maar decentralisatie-
maatregelen in het belangrijk, maar 
budgetair bescheiden gebied van de 
Volksopleiding. Van cultuurautonomie 
spreken zonder gehele' splitsing van 
Onderwijs • twee gelijkwaardige minis
ters, twee totaal gesplitste administra
ties tot de top en gesplitste begro
tingen • is boerenbedrog. 

J^H ook in déze regering is 
de Minister voor Nationale Opvoeding 
en Cultuur een (eentalige) Waal met 
naast zich een Vlaams adjunkt. De 
Vlaamse B.S.P. en C.V.P. namen genoe
gen met het antwoord van minister 
Dehousse: de Vlaamse adjunkt zou be
voegd zijn voor het Onderwijs in Vlaan
deren. Dit antwoord zou maar voor op
recht kunnen aangenomen worden 
indien de twee ministers voor N.O.K. 
gelijkwaardig zouden zijn. 

D E Vlaamse C.V.P. zal hierop 
aanmerken, dat voorzitter Van den 
Boeynants de prioritaire eisen der 
Walen heeft afgewezen en voor alle 
gewesten prioriteiten heeft bepleit 
Hij was hierbij heel wat minder duide 
lijk dan zijn Waalse collega Collard.. 
en hij kreeg in het besluitend ant 
woord van de eerste minister géén vol 
doening. De Vlaamse C.V.P.-ers hebben 
dan nóg maar eens met de dood in het 
hart unaniem hun vertrouwen geschon

ken aan de Regering der Waalse priori
teiten. En dat de Vlaamse B.S.P.-ers 
met de Volksunie erg op de neus zit
ten, bewezen weer eens de stijlvolle 
uitroepen van de Antwerpse kuituur-
drager Jos Van Eynde en van de Gentse 
kultuurdrager Amedee De Keuleneir. 

•l^EN regering, die in haar 
verklaring vooropgezet, dat deze 
wereld en onze Belgische situatie een 
nieuw beleid vergen, dat een meer 
{( regionaal » België moet worden ge
structureerd, dat een voortdurende 
conversie en reconversie in de hand 
moeten worden gewerkt en dat de een
heid van de Belgen en de toekomst van 
België op goede wil moet worden ge
grondvest, mocht niet vóór het Parle
ment verschijnen in de dubbelzinnig
heid, onder onverholen Waalse afdrei
ging, met miskenning van de publieke 
opinie en zonder enig overleg met de 
Vlaamse Instanties op economisch, so
ciaal en op politiek gebied. 

Drs. M. Goppieters 

D E regering en de krachten 
die haar op de been hielpen hebben 
zich schuldig gemaakt aan ongeloof
lijke improvisatie en hebben de ware 
verhoudingen in dit land miskend. De 
« Constituante » dreigt hopeloos de 
Belgische malaise achterna te hinken, 
in plaats van haar op te lossen. 

Vlaamse B.S.P.-ers en C.V.P.-ers heb
ben de gekke gewoonte aangenomen, 
de V.U.-sprekers te onderbreken met de 
vraag « welk federalisme »? Om 3 uur 
's morgens van 31 juli 1965 kon ieder 
aandachtig toehoorder hun een andere 
vraag hebben gesteld : Xi welk unio
nisme, heren »? een eerlijk pact of 
eendracht... met prioriteiten? 

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 

DE VLAAMSE BOUWMAATSCHAPPIJ 

2V. F . VIKING 
bouwt voor ü te SALOÜ (Tarragona). SPANJE, drie Rest-
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 : (055i 21732 

AUTOMOBILISTEN V.U.-M/INNEN 

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

VAN liOECKE EN ZOON 

— 30 % KORTING 

YrijwiHigersiel 13 — Mariaburg. 
TELEFOON : 74.38.92. 
BATTERIJEN = EIGEN FABRIKAAT 

— 2 JAAR VOLL. WAARBORG. 

Interfonie 
Oeluidsversterking in de perfektie voor 
«alen reklamewagens kerken huis
kamers enz... 

OPGELET- Adresvergindering 

DE GELUIDSBRON" 
Lange Leemsiraat 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 aezt lanlujndiging geniet 

V speciale voorwaarden. 


