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STRAATSBURG E 
Er wordt de jongste tijd in de pers veel aandacht besteed aan de klacht die door 
enkele Belgische staatsburgers ingediend werd te Straatsburg bij het Europees 
Hoi voor de rechten van de mens : het gaat hier om een aanklacht tegen de nieu
we taalwetgeving. Deze taalwetgeving zou een schending betekenen van het recht 
der ouders, de taal te kiezen waarin zi) hun kinderen onderwijs willen laten ver
strekken. Voortdurend wordt over deze zaak gepolemiseerd tussen de Vlaamse 
en de Franse pers en men krijgt de indruk dar de Vlaamse pers zich reeds ver
wacht aan een ongunstige uitspraak, ongunstige dan vanuit Vlaams standpunt. 
Daarbij komt dat België destijds de bevoegdheid van het Europees Hof erkend 
en aanvaard had voor een termijn die op 27 juni van du jaar verstreek, zodat op 
dit ogenblik het Hof niet meer bevoegd is... tenzij de Belgische regering beslist 
opnieuw over te gaan tot de erkening van de rechtsbevoegdheid van het Hof 
voor een nieuwe termijn. 

Onmiddellijk kan hierbi.i aange
stipt worden, vooral dan ter intentie 
van de franstaligen, dat Frankrijk 
nooit de rechtsbevoegdheid van het 
Europees Hof te Straatsburg heeft 
willen erkennen. Indien België het 
voorbeeld van Frankrijk zou volgen, 
zouden juist de franstaligen slecht 
gekomen zijn om op deze houdine 
kritiek uit te oefenen. 

Anderzijds vergeten wij niet dat de 
repressiewetgeving van de Belgische 
Staat te Straatsburg in strijd bevon
den werd met de rechten van de 
mens en dat het onder de bedreiging 
van een openbare veroordeling was 
(niet dank zij de Vlaamse C.V.P. !!!) 
dat uiteindelijk het berucht artike) 
123 sexies grondig gewijzigd werd. 

Naar aanleiding van de klacht dei 
Franssprekenden móeten trouwens 
tal van vragen gesteld worden, waai 
de Vlaamse pers liefst stilzwijgena 
over heen glijdt. Vooreerst Is er de 
vraag hoe en dooi wie de Belgische 
Staat te Straatsburg vertegenwoor

digd wordt : of wij, Vlamingen, in 
deze aangelegenheid enig vertrouwen 
kunnen stellen in een Voskresensky. 
en een Pevtschin, als vertegenwoor
digers van de Belgische Staat Het is 
niet moeilijk om te raden welk stand-
ount dergelijke vertegenwoordigers 
van België in de kringen van het 
Europees Hot ter zake, minstens in 
partikuliere gesprekken met hun 
kollega's, zullen verdedigd nebben. 

Eens te meer wreekt zich op ons het 
feit van onze afwezigheid in de ver-,, 
tegenwoordiging van België in het 
buitenland en in de internationale 
organismen. 

Ik heb mij destijds reeds ongerust 
gemaakt over de wijze waarop de 
Belgische Staat zich te Straatsburg 
zou laten verdedigen : welk stand
punt er zou verdedigd worden. Wij 
iveteh er zeei weinig over. vermits 
de behandeling van de zaak geheim 
is. Niettemin moeten wij vrezen dat 
deze verdediging wellicht niet de 
juiste geweest is, omdat de Belgische 

Staat vooral tegenover het buiten
land niet wil toegeven dat er twee 
gemeenschappen, twee nationalitei
ten leven in België. Dat is nochtans 
van essentieel belang in deze aange
legenheid. Daarom heb ik op 8 ja
nuari 11. het initiatief genomen een 
schrijven te richten tot het Europees 
Hof voor de rechten van de mens, 
'net een beknopte verdediging van 
het Vlaams standpunt. Mij werd na
tuurlijk geantwoord dat er met mijn 
schrijven geen rekening kon gehouden 
worden, vermits ik geen partij ben in 
het geding. 

Wij moeten niet bang zijn voor de 
uitspraak te Straatsburg Het is mo
gelijk dat de Belgische taaiwetgeving 
veroordeeld wordt Maar dan zal het 
de Belgische unitaire Staat zijn die 
veroordeeld wordt, niet het Vlaamse 
/olk, niet net onvervreemdbaar recht 
van dit volk zich zelf te zijn en te 
blijven en zicfi te beroepen op zijn 
zelfbeschikkingsrecht. 

Het is natuurlijk ondenkbaar dat 
iedere enkeling, waar ook gevestigd, 
het recht zou nebben om voor zijn 
kinderen onderwijs in de taal van 
zijn keuze te eisen op kosten van de 
gemeenschap : dat een Italiaan die 
zich vrijwillig in Nederland gaat ves
tigen het recht zou nebben van de 
Nederlandse Staat te eisen dat deze 
onderwijs in het Italiaans zou inrich
ten ten behoeve van de kinderen van 
deze Italiaan ! Het is natuurlijk ai te 
absurd zo iets voor te staan Iets an
ders Is het probleem gesteld door de 
etnische minderheden in een bepaal
de staat • hier siaan wij echter voor 
een juridisch en feitelijk nauwkeurig 

omschreven verschijnsel. Vooral na de 
eerste wereldoorlog werd aan dit pro
bleem aandacht besteed en men kan 
hierover met nut tal van publikaties 
raadplegen. Zeker is het dat in het 
geval dat ons bezig houdt geen spra
ke kan zijn van « minderheden » in 
de betekenis die steeds gehecht ge
weest is aan deze terminologie. 

De huidige taalwetgeving is natuur
lijk een noodzakelijk gevolg van de 
unitaire staatsstruktuur : het is een 
gebrekkig en beschamend middel om 
onze gemeenschap, onze taal, onze 
kuituur enigszins te beschutten en te 
beveiligen in de unitaire staat. 

Zij is een gevolg van het ontbreken 
van ieder publiekrechtelijk statuut 
voor de Vlaamse gemeenschap in 
België, zoals trouwens ook een even
tuele veroordeling te Straatsburg het 
gevolg zal zijn van het ontbreken van 
ieder publiekrechtelijk statuut voor 
Vlaanderen in België. 

De enige logische en konsekwente 
konklusie uit de uitspraak van 
Straatsburg te trekken zou voor ons 
zijn : aan Vlaanderen, aan de Vlaam
se gemeenschap moet een eigen pu
bliekrechtelijk statuut gegeven wor
den zodat Vlaanderen op dezelfde 
voet zou geplaatst worden als andere 
staten. 

Het is steeds onze overtuiging ge
weest dat wij pas dan naar normale 
en gezonde toe.standen zouden gaan, 
waarbij taaldwang overbodig zou 
worden of tot een minimum zou kun
nen beperkt worden. 

Niet onze beginselen zijn fout of 
verkeerd, maar de Belgische Staat in 
zijn huidige struktuur is verkeerd : 
van dat feit moet iedereen overtuigd 
worden en misschien zou de uitspraak 
van Straatsburg daartoe kunnen bij
dragen. 

mr. F. Van der Eist 



I 
DE VOLKSUNIE 

ZANGFEEST 

Mijnheren, 

Om tegemoet te komen aan ile 
teer talrijke vragen deelt het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond nu reeds mede dat het 29e 
Vlaams Nationaal Zangfeest zal 
plaats hebben op zondag 22 mei 
1966 in het Sportpaleis te Ant
werpen. 

Deze gebeurtenis ontmoet bij 
een steeds ruimer wordend pu
bliek een van jaar tot jaar ver
grote belangstelling, zodat het 
voor alle Vlaamse organisaties 
aangewezen is, de datum 22 mei 
1966 nu reeds op hun kalender 
in te schrijven. 

Om alle mededelingen aan
gaande het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te ontvangen, vostaat 
het naam en adres mede te delen 
aan het A.N.Z.-sekretariaat. Wie 
propagandamateriaal wenst te 
ontvangen, laat dit weten aan 
het A.N.Z.-sekretariaat, Oudaan 
22, Antwerpen, (tel. (03) 33.02.34) 

A.N.Z. - Antwerpen. 

DE INSPECTIE 

Mijnheren, 

Waarde Redactie, 
Hierna volgt een artikeltje, 

verschenen op 21.8.65, in het 
weekbladje « Voor Allen », uit
gegeven door de socialistische 
mutualiteiten : 

ï. Minister Van Cauwenberghe 
is bekommerd om het welzijn 
van het personeel van de alge
mene administratie, dat tot zijn 
ambtsgebied behoort. 

» Hij wilde de leden van dit 
departement eens aan de tand 
voelen en onaangemeld stond 
zijne Excellentie plots voor een 
dommelende deurwachter die al 
Kijn geijkt zinnetje gereed had : 
« werd u verwacht meneer ? ». 

» Meneer werd niet verwacht 
en trad een bureau binnen waar 
één van de talloze kinderbijslag-
trekkende dactylo's aan 't breien 

was. 
> Wat zegt een minister op 

zulk ogenblik en in dergelijke 
omstandigheden ? Wat een wel
opgevoed man, een gentleman, 
zeggen zou : hij maakte de dame 
zijn compliment over de mooie 
keuze van de wol. 

3. Onnodig te zeggen dat de mi
nister ook luisterde naar de 
eisen van het personeel ». 

Tot daar « Voor Allen ». 
Wij verheugen ons (en zeerste 

er om, dat de Minister van het 
Openbaar Ambt zich zijn taak 
zozeer ter harte neemt. 

Het is een lovenswaardig ini
tiatief dat de Minister, die de 
taak krijgt toegewezen van pa
troon over een zo groot aantal 
personeelsleden, nagaat wat zijn 
personeel uitspookt. 

Wij vrezen enkel dat de Minis
ter zich van bureau heeft vergist. 

Het is mogelijk dat hij in een 
eentalig-Frans bureau is terecht 
gekomen ; dan zou hij moeten 
begrijpen dat daar een overbe
zetting aan personeel is en dit 
om reden van de toepassing der 
taalwet (de 50 % bezetting). 
Daaraan is dus niets te veran
deren. 

Ofwel is hij een bureau bin
nen gewipt waar veel perso
neelsleden werken die over een 
lidkaart van de een of andere 
politieke partij beschikken. Oo'i 
daar is niets aan te veranderen. 
Nog is mogelijk dat de Minister 
een bureau heeft betreden waar
van de hogere ambtenaar in de 
mening verkeert dat hij een 
pacha is, die naar eigen believen 
beschikt over het doen en het 
laten van zijn ondergeschikten. 

Wij denken, heer Minister, dat 
het beter ware voor U, dat II 
zich naar het wijze voorbeeld 
van Keizer Karel persoonlijk laat 
aanwerven als kleine beambte 
bij het een of ander ministerie. 

Na drie maanden zal U reeds 
voldoende geleerd hebben en zal 
het U mogelijk zijn, een oordeel 
te vellen over de gegrondheid 
der eisen van uw personeel. 

U zal ervan overtuigd zijn dat 
zekere minimum-wedden van 
75.000 fr. moeten opgevoerd wor
den en II zal er zeker van over
tuigd zijn dat een groot aantal 
minimum-wedden van 200.000 fr. 

en meer zonder gewetensbe
zwaar met enkele tienduizenden 
franken mogen verminderd wor
den. 

U zou dan kunnen vaststellen 
dat die breiende dame die l ' in 
voornoemd bureau hebt ontmoet, 
misschien tien maal meer heeft 
gepresteerd dan haar chef, die 
een wedde heeft die viermaal 
hoger ligt. 

C.C. - Mechclen. 

ANDERE VOORBEELDEN 

Mijnheer de Hoofdredakteur, 
Wat U in uw nummer van 21 

augustus schrijft onder de kop 
« Moyersoen aan het werk » 
lijkt nie te gortig om het onbe
antwoord te laten. Als de minis
ter van defensie kolonel Laurent 
heeft benoemd tot zijn persat-
taché, lijkt me dat maar de be
vestiging van een toestand die 
al jaren bestaat. Daarbij konlt 
echter dat kolonel Laurent, laat 
hij nu een Waal zijn, zijn functie 
met veel toewijding, kennis en 
diplomatie vervult. 

Van de eentaligheid van de 
kolonel heb ik de bijna twee 
jaar dat ik met hem in contact 
ben geweest, niet veel gemerkt, 
vermits hij altijd in correct 
Nederlands met mij sprak. .\ls 
redacteur van het tijdschrift 
« Pallas », verzorgde ik destijds 
het persoverzicht daarin en deed 
daartoe een beroep op de docu
mentatie van de persdienst van 
het ministerie van defensie. Of
schoon de kolonel heel goed mijn 
flamingantisme kende (het was 
de tijd van de zaak-prof. Gijsen. 
onzaliger gedachtenis), heeft hij 
daar nooit iets van laten blijken 
en me steeds verder geholpen. 
Tijdens onze gesprekken deed ik 
trouwens de indruk op dat hii 
voor een Waal vrij onbevoor-
deeld stond tegenover de Vlaam
se problematiek. 

Als U de taaitoestanden in 
leger en administratie wil aan
vallen (en dat is V\N recht, ja 
Tw plicht !), kies dan andere 
en betere voorbeelden a.u.b. 

J.R. - Wemmei. 

DE GEOGRAFISCHE 

Geachte Heer Hoofdredakteur, 

De Vlaamse betoging tegen de 
franstalige preken in de kerken 
aan de kust en tegen de vveder-
rechterlijke hechtenis van twee 
Vlamingen (een aanhoudings
mandaat kan inderdaad slechts 
verleend worden in zware en 
uitzonderlijke omstandigheden, 
v,anneer het belang van de open
bare veiligheid zulke maatregel 
eist) werd door de burgemeester 
van Oostende verboden. 

Dit verbod betekent : 
1. een brutaal met de voeten 
treden van het grondwettelijk 
recht tot betogen ; 
2. een meeheulen met de frans
kiljonse handelaars, de franskil
jonse klerus en de franskiljonse 
magistratuur. 

Klein, klein Pierske, dat er de 
voorkeur aan geeft de gunst van 
zijn kiezers te bewaren en aldus 
zijn eigen belang boven het alge
meen belang stelt... 

Het verbod heeft althans één 
voordeel opgeleverd : de burge
meester van Oostende heeft zijn 
ma.sker afgelegd en Vlaanderen 
weet dat het een geografische 
Vlaming rijker is. 

S.V.H. - Brussel. 

IJZERBEDEVAART 

Geachte Redaklie, 

Ondanks enkele negatieve be
schouwingen in bepaalde pers, 
was de jongste bedevaart voor 
ondergetekende een der aangrij
pendste uit de na-oorlogse 
periode. Daaraan waren o.m. niet 
vreemd de steeds massaler op
komst ook en vooral van jonge
ren ; de tucht en sereniteit van 
duizende bedevaarders ; laatst, 
doch niet het minst de aanblik 
van de voltooide nieuwe l.Izer-
toren. 

De 38ste I.I/erbedevaart -weze 
voor ons allen pon snoorslaa in 

de strijd voor een algeheel 
Vlaams rechtsherstel. 

T.Z. - Sleidinge. 

ZWAKKE ARGUMENTEN 

Geachte Redaktie, 
De « Standaard » (nr van 

3.9.65) gebruikt wel heel onge^ 
lukkige argumenten om de pre
tentieuze aanspraken van de 
franstaligen in het Vlaamse 
land, indieners van de taai
klachten bij het Europees Hof te 
Straatsburg, af te wijzen. 

Ik citeer : « Velerlei argumen
ten pleiten voor de gegrondheid 
van de Belgische taalwetgeving. 
Er zijn zelfs indirekte argumen
ten die de Franstalige pers 
angstvallig ontwijkt : o.m. dat in 
Frankrijk zelf de Bretoense, 
Baskische, Duitse en... Vlaamse 
minderheden niet over de ge
ringste taalfaciliteiten beschik
ken en dat I'rankrijk trouwens 
de rechtsprekende bevoegdheid 
van het Europese Hof niet 
erkend ». 

Die « indirekte argumenten » 
zou ik maar liever laten vallen. 
Want het is niet omdat de Bre
toenen enz... in de toekomst hun 
eigen taal zullen erkend zien dat 
men aan onze franskiljons in 
Vlaanderen eveneens faciliteiten 
moet toekennen. 

Wat is de kern van het pro
bleem ? Dat de Basken, Bretoe
nen enz. bevolkingsgroepen, ge
meenschappen uitmaken en onze 
franskiljons niet. Het zijn enke
lingen, ofwel behorende tot de 
Vlaamse gemeenschap maar zich 
in een vreemde taal uitdrukkend, 
ofwel Waalse inwijkelingen. En
kelingen behoren zich niet af te 
zonderen van de gemeenschap 
waarin ze leven en vreemde in
wijkelingen dienen zich aan die 
gemeenschap aan te passen. 

C.K. - Vilvoorde. 

De redaktie draagt ffeen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde leiersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

BABY-RELAX 

WAGENS - STOELEN 

KWALITEITS-

SPEELGOED 

HOBBY-TREINEN 

DE LAATSTE 
SNUFJES INl 

DIEPESTRAAT 44 A N T W E R P E N TEL. 32,44,30 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
«DE VOLKSUNIE» 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « Papeniioek », Berendrecht. TeL (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1. Tel. (02) 11.82,16 

flOLLUIKEN 

ROIXüIKBN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAANSS 
ZONNEBUMDSN 
Bediening met 
koorden' ot met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

sommiA-FiEx 

mmSMM 
TEL 132 31 

ZONHOVEN 

WENTELPOORÏÏN 
tn hout, staal, aluminium 
ot plastiek. 
Standaarduitvoering ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 

Hand' of elektrische bedlening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 
NS L ZONEN PVBA 

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

W l M M A E S 

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

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

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huw^elijk, oprichten zaak, enz. 

GLAZEN en MONTUREN, 
Gratil voor veaeüerdeA. 
Herilellingert in eigen wertïiut!. 

Walter ROLAND 
•^ Gediplomeerd Optielier •-• 
KerVstraM, 58 — Antwerpen 
(Ltt M.V.h. op fiel huisnummer !) 

Telefoon: 35.86.62 

10 % Loriitig op vertoon deMr. 

HERMES 
S w I l V T v L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 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 en voordeliger. 



vovautm^ 

De leerlingen van lager en secundair onder

wijs zit ten sinds t sep tember o p de school

b a n k e n . O n z e s tuden ten v a n hoger niet -uni-

versitaix onderwijs en van de universi tei ten 

s t aan opn ieuw paraa t voor het akademie-

jaar. 1965-1966. 

H o e w e l de V laamse achters tand — vooral 

d a n op universi tair vlak — nog scherp 

a fge tekend blijft en ver van o v e r w o n n e n , 

toch mogen v/ij ons ve rheugen in een st i j

gende volksontwikkel ing door voor tgezet 

onderwijs : s teeds minder jongeren ver la ten 

de school op 1 4 jaar , steeds meer jongeren 

volgen de hogere secundaire cyclus, hetzij 

in het technisch en beroepsonderwijs . T o c h 

ligt hier. een schaduw over Vlaanderen : de 

evolut ie bij de meisjes is he lemaal niet gun 

stig. Vele ouders m e n e n nog steeds dat meis

jes ófwel niet moeten s tuderen, ófwel toch 

m a a r kor tere studies van minder n iveau 

m o e t e n a a n p a k k e n . 

AARHEEN? 

drs» maurits coppieters helicht enkele onderwijsprohlemev. 
Dat de Belgische regering nog 

steeds geen wetsontwerp inzake de 
verlenging van de schoolplicht van 
14 tot 15 jaar heeft ingediend, strekt 
ons land niet tot eer en steekt schril 
af tegen de hoogontwikkelde sociale 
voorzieningen op andere gebieden. In 
de regeringsverklaring Harmei lezen 
wij : « de wet op de verlenging van de 
schoolplicht zal tijdens het eerste 
jaar van de zittingstijd ingediend 
worden; daar he t nodig is de pro
gramma's en het onthaal ten behoe
ve van de leerlingen van 14 tot 18 
jaar voor te bereiden, zal 1 septem
ber 1968 voorgesteld worden als be-
gindatum voor de toepassing van de 
wet». 

1968 ! Dit jaartal was door de vo
rige regeringen reeds vooropgezet als 
begindatiun van de tweede faze van 
de leerplichtverlenging, nl. van 15 tot 
16 jaar ! Heeft de voorgaande rege
ring dan misschien verwaarloosd de 
programma's en het onthaal voor te 
bereiden ? 

Wie de konsekwenties en de reali
satie van deze verlenging wél degelijk 
bij hoogdringendheid moeten voor
zien en voorbereiden, zijn onze ge
meenteraadsleden, schepenen en bur
gemeesters. Want grotere gemeenten 
en intercommunale initiatieven kun
nen héél wat doen voor een gunstige 
omschakeling van lager vierdegraads-
onderwijs maar beroeps- en technisch 
onderwijs. 

Maar de Vlaamse ouders mogen 
niet wachten op de nieuwe wet, zij 
moeten resoluut opteren voor voort
gezet ondervnjs voor al hun kinderen 
boven de 14 jaar, zelfs indien dezen 
beroepsschool volgen. En de Vlaamse 
ouders moeten resoluut alleren, hun 
meisjes vroegtijdig van de school weg 
te halen om ze te laten « verdienen »! 
Het is én voor hun psychische groei 
én voor hun economische kansen ge
woonweg onverantwoord, 14-jarige 
meisjes naar fabrieken, ateliers of 
grootwarenhuizen te zenden. Dat 
sommige grootbedrijven de meisjes 
met autobussen desnoods aan de deur 
afhalen en allerlei voordelen bieden, 
doet niets terzake. 

De verstandelijk zwakker begaafde 
meisjes moeten voortgezet beroeps
onderwijs volgen tot 15-16 jaar. en 
wel beroepsonderwijs gericht op alle 
geschikte industriële en commerciële 
takken. Wanneer zullen vele melsjes-
beroepsscholen er toch eens mee op
houden alleen maar in naaimachines, 
strijkplanken en fornuizen te inves
teren ? 

De Vlaamse ouders moeten ook de 
drempelvrees voor de Universiteit 
overwinnen ! Nog steeds bestaan er 
Vlaamse arrondissementen met 
slechts 12 a 18 universiteitsstudenten 

per 1000 miliciens, daar waar het 
Belgisch gemiddelde rond 30 per dui
zend ligt en Brabant (Leuven en 
Brussel) de 50 per duizend over
schrijdt. En daarbij mogen wij niet 
uit het oog verliezen dat het Belgisch 
gemiddelde absoluut onvoldoende is 
en gevoelig lager ligt dan bij de Eu
ropese partners... 

De spreiding der kandidaturen — 
hoe betwistbaar ook in haar concrete 
uitwerking — zal de toeloop van 
Vlaamse jongeren naar de universi
teit ongetwijfeld gevoelig doen st i j 
gen. 

Wanneer het om meisjes en univer
siteit gaat, dan staan wij in Vlaan
deren niet meer gewoon voor drem
pelvrees... maar voor een ware afkeer. 
Wie heeft het portret van de studen
te (of studentin) nog niet zien bors
telen in de zwartste kleuren ? De 
meisjesstudente is een brutaal, jon
gensachtig wezen, slonzig en vuil, 
manszot en absoluut ongeschikt als 
echtgenote en moeder ! Zonder te be
weren dat dit portret nooit gelijkend 
is, moeten wij hierbij toch vooral niet 
veralgemenen en ook niet vergeten 
dat tot vóór korte tijd de meisjesstu-
denten een zeer kleine minderheid 
vormden aan onze universiteiten, wat 
nu precies niet bevorderlijk was voor 
een normale ingroei en aanpassing. 

Wij kunnen het niet genoeg herha
len : het is fout onze meisjes syste
matisch te beïnvloeden om toch maar 
niet naar de imiversiteit te gaan. 

Bijzonder verheugend is de bloei 
van het secundair en hoger technisch 
onderwijs in Vlaanderen. «Tech
nisch » moet hier zeer breed worden 
verstaan ; zowel de verpleegkunde en 
logopedie, de bouw- en sierkunst, de 
electro-mechaniek, de electronica en 
de scheikunde, de huishoudkunde, de 
land- en tuinbouw enz. horen hier 
thuis. 

In deze bijdrage wil ik even halt 
houden bij een passus van de rege
ringsverklaring die maar zwakjes de 
aandacht gaanüe maakt?, omdat de 
overgrote meerderheid der parlemen
tairen en van de bevolking niet weet 
waarover het precies gaat. Deze pas
sus luidt als volgt : « in het technisch 
hoger onderwijs vooraanstaande in
richtingen selecteren om ze op het 
niveau A6 te brengen ( thans niveau 
Al, nota v.d. schrijver); te voorzien 
in overgangsmogelijkheden van het 
niveau A6 naar dat van de universi
teit en vice-versa». 

Deze verklaring is ontsproten uit 
een belangwekkend document van 'n 
officieuze commissie van onderwijs-
verantwoordelijken uit bijzondere 
scholen voor technische ingenieurs, 
waarvan de leidende ideeën aanvan
kelijk waren Ingegeven door Waalse 

grootindustrie en Waalse hogere 
technische ingenieur en de burger-
eisen en klachten vanuit de indus
triële milieus, maar ook sommige 
schoolpretenties hebben dit probleem 
vrij vlug tot op regeringsniveau ge
stuurd. Let wel, wij kunnen het eens 
zijn met het opzet : tussen de gewone 
technische ingenieur en de burger
lijke ingenieur een niveau inschake
len (A6) tot vorming van een nieuw 
type van industrieel ingenieur, waar
van de vorming sterker zou zijn en 
één jaar langer zou duren dan die 
van de technische ingenieur (Al). 

De auteurs van het memorandum 
dat de eerste minister voor zijn re
geringsverklaring heeft geïnspireerd, 
trekken voortdurend de vergelijking 
met een Frans ingenieurstype, de 
ingenieur « arts et métiers ». en wij
zen in zeer scherpe bewoordingen op 
de bespottelijke en schadelijke ver
menigvuldiging van Al-scholen (om 
en bij 701) in het kleine Koninkrijk 
België. 

Bij deze beschouwingen en de 
daaruit ontsproten passus in de Re
geringsverklaring moeten wij dan 
toch enkele kanttekeningen maken. 

In het teken van verzuiling en 
schoolstrijd hebben alle inrichtende 
machten — zowel officiële als vrije 
— inderdaad onoordeelkundig scho
len voor technische ingenieurs uit de 
grond gestampt. Een vergelijking met 
onze nabuurlanden valt voor ons in
derdaad belachelijk uit. Maar dit wil 
nog niet zeggen, dat alle nieuwe en 
jongere scholen op lager peil zouden 
staan dan de oudere scholen. En hier 
ligt de aanvechtbare zwakheid van 
het memorandum : het spreekt zich 
uit voor het selecteren van de zgn. 
« grote •» scholen om deze tot een ho
ger niveau (A6) op te voeren. 

En hier rijst niet alleen de vraag 
welke « grote » scholen bedoeld wor
den, maar ook hoeveel Vlaamse en 
hoeveel Waalse. De pretenties van 
Charleroi en Luik doen te Brussel wel 
eens de ware verhoudingen uit het 
oog verliezen : de grootste technische 
ingenieursscholen liggen in Vlaande
ren ! Gent alleen telt in zijn verschil
lende scholen méér studenten tech
nische ingenieurs dan Charleroi en 
Luik tezamen ! Zaf de selectie en er
kenning van A6-scholen rekening 
houden met de bevolkingsverhouding 
in het algemeen en in het bijzonder 
voor de Al-scholen ? 

De hervorming op zich zelf moet 
toegejuicht en aangedurfd. Maar ik 
zou het woord « selecteren » graag 
vervangen zien door « groeperen » of 
concentreren. Het komt er mijns in
ziens op aan, ook omwille van het 
wetenschappelijk onderzoek en de 
nodige kredieten, in enkele grotere 

centra waar reeds een befaamde 
Technische Ingenieursschool bestaat, 
het A6-niveau in te richten, toegan
kelijk voor de geselecteerde studen
ten uit de Al-scholen van heel de 
streek. 

De regeringsverklaring wijdt ook 
een passus aan het secundair onder
wijs en terecht; meer in het bijzon
der het algemeen secundair onder
wijs moet dringend aangepast aan de 
vorm en de noden van onze maat 
schappij in deze tijd. Het valt niet 
te loochenen dat de klassieke huma-
nioravormen in geest, programma en 
methoden wel wat wezensvreemd 
staan ten opzichte van de industri
ële maatschappij. Wellicht moet ook 
gestreefd naar een meer gemeen
schappelijke lagere cyclus maar 
vooral naar een vereenvoudiging en 
versoepeling van de inrichting van 
de hogere cyclus. Misschien wel in de 
richting van een talenhumaniora 
(met facultatief Grieks) en een we
tenschappelijk humaniora (met va
rianten inzake het niveau van wis
kunde). Daarnaast s taat dan het 
technisch onderwijs met zijn hogere 
cyclusfinaliteit (A2) en zijn opmer
kenswaardige industrieel-wetenschap
pelijke afdeling. 

Maar dit alles is hooi voor een an
dere vork... en stof voor een andere 
keer. 

Het universitair onderwijs kwam in 
deze bijdrage vanzelfsprekend veel ter 
sprake. Behalve de nog opmerkelijke 
achterstand ten nadele van de 
Vlaamse jeugd zitten hier nog ge
vaarlijke voetangels geborgen. Wij 
weten dat de splitsing van de V.U.B. 
niet doorgaat zoals voorzien, maar 
wij weten dat de rijkstoelagen des
niettemin toch zullen toegekend wor
den alsof het met deze splitsing in 
orde zou zijn. 

Maar de zwaarste dreiging voor de 
homogeniteit van het Nederlands 
taalgebied is en blijft de franstalige 
Universiteit te Leuven. Zij drijft van 
Leuven tot Waver een Franstalige 
wig in het Nederlandstalig kuituur-
gebied. Verlost van een paar duizend 
Vlaamse studenten, die hun gading 
te Antwerpen of te Kortrijk zullen 
vinden, zwermt de franstalige Uni
versiteit uit op Vlaams-Brabants 
grondgebied. Hierover zal bij de be
handeling van de begroting van on
derwijs en bij nazicht van het ge
bruik der Rijkstoelagen heel wat te 
zeggen vallen ! 

Maar ondertussen staan uw jongens 
en meisjes voor de open poort van 
een nieuwe klas, een nieuwe school en 
een nieuw schooljaar. Wij wensen 
hun in ieder geval moed en doorzet
tingsvermogen of zoals Rodenbach 
het schreef ; a rusteloze werkzaam
heid ». 

drs. M. Coppieters. 
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CPeRNOTfN 

N O T A 
V.V.B.-Westv!aanderen 7.9.1965 
Het bisschoppelijk herderlijk schrijven, voorgelezen in alle 
kerken langs de kust op 4.7.65, bepaalt dat vanaf 1 september 
il965 alle diensten, sermoenen en mededelingen uitsluitend in het 
'Nederlands dienen gehouden te worden. 
Het standpunt van de VVB-Westvlaanderen is terzake voldoende 
bekend. Het komt erop neer dat vanaf 1 september uitsluitend 
Nederlands zou gebrijikt worden. 
Ten einde tot deze normale toestand te komen was dit jaar een 
overgangsmaatregel in juli en augustus voorzien. 
Men mocht derhalve verwachten dat geen enkel probleem vanaf 
il september 1965 zou overblijven, daar zowel de geestelijkheid 
als de nederlandstalige gemeenschap volledig dezelfde mening 
deelden. 
Het is ontgoochelend te moeten vaststellen dat de praktijk in 
tegenspraak is met de voorschriften. De VVB heeft gedurende 
de eerste zondag van september de toestand nagegaan. We 
beschikken over het grootste gedeelte der gegevens en er werd 
met zekerheid vastgesteld dat de bisschoppelijke regeling niet 
werd nageleefd in : 
DE PANNE : O.L. Vrouw-kerk (Deken Van Ryckeghem) ; mede
delingen in het Nederlands en in het Frans ; daarna sermoen 
door E.H. Moerman met als slot een oproep voor zijn schooi-
aktie in het Frans. 
OOSTDUINKERKE : strandkapel (E.H. Coppens) ; net als in 
De Panne, liturgie in het Latijn (geen sermoen noch mede
delingen), maar de pastoor verwees voor elk gebed treiterend 
naar de blz. in het Nederlands en Frans. 
KNOKKE : H. Hart (E.H. Masureel) ; oproep voor het bedel-
sermoen in het Frans. 
KNOKKE-HET ZOUTE : Paterskerk, om beurt een mis in het 
Nederlands met Franse oproep voor de schooiaktie ; daarna een 
mis met volledig liturgie in het Frans. 
MIDDELKERKE r St Willibrordus (E.H. M. Lamote) ; oproep 
tot omhaling en mededelingen in het Frans. 
MIDDELKERKE : St Theresia, opioep \oor omhahng in het 
Frans. 
Het bizonder aspekt der ongehoorzaamheid aan de geesteli ke 
overheid interesseert ons niet. Het geeft echter een pijnlijke 
indruk. 
Hfftgeen ons bekommert is de vaststelling der vveeispannigheid 
vanwege zekere personen, die weigeren het nederlandstalig 
karakter der kust te erkennen. De VVB kan dergelijke geestes
houding niet dulden en brandnierKt de/e personen als frans
kiljons. 
De VVB Westvlaanderen ziet zich verplicht onmiddellijk een 
harde houding aan te nemen tegen die toestand. Het bestuur 
besliste, in overleg met het Nationaal Hoofdbestuur, een betoging 
te houden te Oostduinkerke op zondag 12 september 1965 om 15u. 
De toelating werd aan het College van Burgemeester en Schepe
nen gevraagd (en inmiddels \erleend. n.v.d.r.). 
Programma der betoging : Verzameling om 15 uur aan <le 
St Nikolaaskerk op de Leopold ll-laan te Oostduinkerke. 
Parking voor de wagens op de parking \óór de kerk en langs 
de l.,eopold Il-laan vanaf de Pijlijzerlaan. 
Vertrek 15u30 langs de Leopold ll-laan tot aan het Koningin 
Fabiolaplein, waar de betoging wordt ontbonden met een toe
spraak van adv. J. De Schaepniecster, provinciaal voorzitter en 
not P. Daels, algemeen voorzitter. 
Konkrete maatregeien : 
De VVB-Westvlaanderen doet beroep op de iMinisler van Neder
landse kuituur om te bemiddelen, desi' .-cis maatregelen te tref
fen, in het konflikt dat bestaat tussen de Nederl<".ndse gen:een-
scliap waaroxer hij de zorg heeft en de ofïi'iele, geestelijke en 
kojnmerciöle instanties welke de rech'.cn en ontplo jing der 
nederlaniM ,''gen beknotten. 
De VVB doet een oproep tot alle Vlaamse leken opdat ze hun 
verantwoordelijkheid als nederlandstaligen zoudon beseffen. Ia 
de talrijke liomitees, organisaties, kerkfabrieken en woikcn wanr 
ze bedrijvig ziin, moeten ze het principe der eentaiigheid der 
kust doen aanvaarden. 
De VVB-VS'estvlaanderen geeft er zich rekenschap van dat tijdens 
het seizoen er anderstaligen aan de kust verblijven. De VVB, als 
Vlaamse vereniging, eert de oude traditie van Vlaamse gastvrij
heid en betwist de vreemdelingen noch het recht aan de kust Je 
verblijven, noch er hun taal te gebruiken. Elk onbevooroordeeld 
persoon, zo Waal, Vlaming of toerist, weet dat het niet tegen 
het toerisme gaat, wat een zekere pers ook bewere. 
Het zijn enkel degenen, welke weerspannig blijven tegen het 
invoeren van een normale toestand, die de verantwoordelijkheid 
dragen voor de moeilijkheden en voor de slechte indruk dat het 
kan maken op vreemden. Wanneer alle kustbewoners, de over
heid en de geestelijkheid, de kust Nederlands houden en de 
vreemdelingen individueel goed bedienen, zo mogelijk in hun 
eigen taal, dan is alles opgelost. 
Oproep : de VVB doet 'n oproep tot alle verenigingen om de aktie 
tot vernederlandsing aan de kust te steunen en door overleg 
een gunstig resultaat te bereiken. 

IN MEMORIAM 

MARCEL REYNDERS 
Te Leuven overleed in de leeftiid van 67 

jaar Marcel Reynders, hoofdredakteur van 
« Het Boerenfront » en ondervoorzitter van 
de Vereniging van Belgische Landbouw-
journalisten. 

Marcel Reynders was echter niet alleen 
bekend in landbouwerskringen. Hij was 
eveneens hoofd van het sekretariaat van 
het Verbond van de Vlaamse Academici 
(V.V.A.), waarin hij niets dan vrienden 
telde, vrienden veelal sinds zijn jonge ja
ren. Marcel Reynders was immers als be
diende in de Standaardboekhandel te Leu
ven haast een generatie lang de beheerder 
van het Leuvens studentenblad « Ons Le
ven », waarvan hij vaak bij de steeds wis
selende studentengeneraties de enige blij
vende steunpilaar was. 

Marcel was een ingoed man met enkele 
typische kenmerken van de verstokte vrij-
gezeL Hij was een overtuigd vlaamsgezin-
de, die graag het politiek gebeuren onder 
het vergrootglas nam. Hoeveel landbouwers 
maakte hij niet tot vlaamsgezinden met 
zijn rake maar ook gevoelvolle pen en een 
volkse maar toch uiterst verzorgde stijl ? 
Een van zijn laatste pennevruchten was 
een bespreking van het wetsvoorstel voor 
het pensioen van de zelfstandigen, inge
diend door onze Volksuniesenatoren. 

Marcel was een vriend van alle vlaams
gezinden. 

Hij ruste zacht. Aan zijn zusters 
en familie betuigen wij hierbij onze ge
voelens van innige deelneming. 

De redaktie. 

RGEN BETOGING TE OOSTOUiNKERKE 
A K K O O R D 

G E S C H O N D E N 

De « Open Brief -> heeft in 
ons blad van deze week de 
plaats moeten ruimen voor 
het hoogst belangrijk doku-
ment dat de Westvlaamse 
V.V.B, deze week op een pers-
konferentie bekendmaakte. 

Daaruit blijkt dat. tegen de 
afspraak V.V.B.-Bisdom Brug
ge in, na 1 september op tal
loze plaatsen aan de kust nog 
ongestoord voortgegaan wordt 
met Franse preken, Latijnse 
liturgie en andere « knepen » 
die — alles behalve christe
lijk ! — er vaak alleen maar 
op berekend schijnen om de 
Vlamingen te ergeren. 

De V.V B -Westvlaanderen 
zal dan ook, zoals ze had in 
het vooruitzicht gesteld, tot 
de aktie overgaan. 

Voor morgen zondag, 12 
september, is een betoging te 
Oostduinkerke voorzien; de 
praktische schikkingen vin
den onze lezers hiernaast in 
het dokument van de V.V.B. 

Inmiddels heeft de V.V.B.-
Westvlaanderen zich schrif
telijk gericht tot de minister 
van Nederlandse kuituur op
dat deze het nodige zou doen 
om het Nederlands karakter 
van de kust te handhaven. 

Tevens werd het bisdom 
Bragge aaiigeschreven om te 
herinneren aan de vroegere 
overeenkomst die geschonden 
werd 6'! om te verzoeken dat 
onmiddolliik maatrs^gelen te-
ge-.i de weevspannlse geeste-
liiken zouden worden getrof
fen. 

S C H I K K I N G A N T W E R P E N 

Uit veischiiieuae sireken 
van het Vlaamse land berei
ken ons berichten over deel
neming aan de betoging van 
aanstaande zondag. 

Uit Antwerpen meldt men 
ons, dat te 11 uur 30 v.m. aan 
de Plaatijn-Moreluslel een 
autokaravaan naar Oostduin
kerke zal vertrekken. De deel
nemers worden verzocht, te 
zorgen voor vaandels, span
doeken en versiering van de 

auto's. Zij gelieven tevens de 
knapzak mee te nemen voor 
onderweg. 

In deze autokaravaan is een 
autobus voorzien; de prijs 
voor de heen- en terugreis 
bedraagt 85 fr. 

Het is te voorzien dat uit 
heel het Vlaamse land talloze 
betogers morgen te Oostduin
kerke zullen zijn. 

V E R S T A N D I G E 

BESLISSING 

De burgemeester van Oost
duinkerke heeft terecht ge
oordeeld dat hij het slechte 
voorbeeld van zijn Oostendse 
kollega Fiers niet moest vol
gen. Hij heeft toelating ge
geven voor het houden van 
de betoging en hij motiveerde 
die toelating door er op te 
wijzen dat het veelal op ver
boden betogingen is dat er 
incidenten plaatsgrijpen. 

Er weze hierbij opgemerkt 
dat de betoging in genen dele 
gericht is tegen Oostduinker
ke Deze gemeente is op 
Vlaams gebied een voorbeeld 
voor de hele kust; zij heeft 
steeds op verstandige wijze 
de gastvrijheid en de hoffe
lijkheid tegenover de toerist 
gekoppeld aan de erkenning 
van het Nederlands karakter 
der streek. 

Het is met de fout van de 
gemeente en haar bestuur, 
dat in de plaatselijke kerk het 
akkoord V V.B -bisdom Brug
ge werd geschonden. 

Oostduinkerke. met zijn 
voorbeeldige houding op het 
gebied van gezonde Vlaamse 
gastvrijheid, is de aangewe

zen plaats om de aandacht 
der kustbevolking te trekken 
op het probleem der verne
derlandsing. 

De betogers zullen dan ook 
morgen stellig in deze kust-
gemeente de wijze beslissing 
en het verstandig beleid van 
het gemeentebestuur weten 
te waarderen. 

BRIEF A A N B I S D O M 

Uit de brief die door de 
Westvlaamse V.V.B, aan Mgr. 
Depoorter werd gezonden, 
lichten wij het volgende : 

«Het provinciaal bestuur 
van de V.V.B.-Westvlaande
ren wil hierbij zijn diepe ont
goocheling uitdrukken om het 
feit dat — spijts uw uitdruk
kelijke toezegging bij ons 
laatste onderhoud ! — onze 
waarnemers ons toch weer 
overtredingen hebben gesig
naleerd. 

«Het provinciaal bestuur 
van de V.V.B, meent dat in 
deze omstandigheden een 
nieuw gesprek met het bis
dom geen zin heeft en ver
zoekt Ued. dringend, ons for
mele bevestiging te willen ge
ven dat U vanaf zondag e.k. 
uw weerspannige oastoors tot 
gehoorzaamheid wil dwingen. 

«Het provinciaal bestuur 
van de V.V.B, ziet uw an t 
woord met spanning tege
moet en zal morgen — dins
dagavond — zijn verant
woordelijkheid opnemen en 
een nieuwe aktie lanceren 
waarvan de hardheid wellicht 
menigeen zou kunnen verras
sen » 

Deze brief werd op 6 dezer 
verstuurd. 

file:///erleend
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VALSE OF . . . 

Veertien dagen geleden 
heeft Wim Jorissen in een 
artikel, naast de «Volksgazet» 
ook « De Rode Vaan » aan
gehaald als bladen die stel
ling namen tegen de protes
ten n.a.v. de Franse preken 
aan de kust. 

Onder een vloed van 
scheldwoorden antwoordt 
« De Rode Vaan * dat dit 
niet juist is. Daarom halen 
we hierbij de tekst in het ge
heel aan. Hij verscheen in 
« De politieke week » onder 
de hoofding « Taalincidenten 
aan de kust », in het num
mer van 19 augustus 11. : 

« De taalherrie rond de 
franstalige preken aan de 
kust gaat voort. Een stel 
franssprekenden hebben nu 
een strooibrief verdeeld 
waarin hun taaigenoten er 
worden toe aangezet recht 
te blijven staan in kerken 
waarin niet in het Frans zou 
gepreekt worden. Ondertus
sen werden een paar perso
nen, die incidenten in ker
ken hadden uitgelokt, door 
de politie opgeleid ». 

P..OBJEKTIEVE... 

En «De Rode Vaan» ver
volgt : 

« Op buitenlanders moet de 
taalkwestie aan de kust wel 
een biezonder gekke indruk 
maken Men is geneigd het 
eens te ziJn met Leo Picard, 
die die zich afvraagt of be
paalde lui de taairegelingen 
niet tot in het extreme wil
len doen toepassen, niet om 
de Nederlandse taalrechten 
te beschermen, maar otn zé' 
beiacheliik te maken. 

« Wat niet betekent, dat we 
hier gelijk geven aan «Soir», 
« Dernière Heure » en tutti 
quanti die nu huilen lijk 
vermoord en door hun jaren

lange Vlamingenvreterij wel 
in de eerste plaats verant
woordelijk zijn voor de tries
te en bekrompen atmosfeer 
die nu aan de kust heerst-
Het zijn waarachtig zij niet, 
die nu om het even wie de 
Jes te spellen hebben ». 

Waar is het oordeel van 
« De Rode Vaan » nu in de
ze tekst? Toch wel in de zin 
« men is geneigd het eens te 
zijn met Leo Picard, die zich 
afvraagt of bepaalde lui de 
taairegelingen niet tot in het 
extreme willen doen toepas
sen... om ze belachelijk te 
maken ». 

Dus maken de betogers te 
gen de Franse preken de 
taalregelingen belachelijk! 
De kritiek op « Soir » en 
« Demière Heure » belet dus 
niet dat men, evenals deze 
beide kranten, de betogingen 
afkeurt en dat men dus 
evenals zij (ziJ het gescha-
keerder) stelling neemt te
gen de betogers. 

. . .VOORLICHTING ? 

Wij beloven « De Rode 
Vaan » haar stellingname 
inzake de Voerstreek, voor
rang voor Wallonië en strijd 
tegen de pendelarbeid door 
industrialisering van Vlaan
deren hier af te drukken zo 
gauw Ze ons die sturen. 

Ondertussen stellen we 
vast dat hun partijgenoten 
in « Le Drapeau Rouge » 
prioriteit voor Wallonië op
eisen en dat ze de Voerstreek 
naar Luik willen doen terug
keren. 

En wat « objektieve voor
lichting » betreft moet « De 
Rode Vaan ,», voorzichtig 
zijn. Is iiet « objektief » van 
« De f?.pde Vaan » steeds 
maar te sctirijvên dat de 
Volksunie een konservatieve 
partij is waarin de enkele 
sociaal - vooruitstrevenden 
niet aan bod komen, daar 

De overblijfselen van de verkiezingsstrijd geven aan de Antwerpse haven soms aanleiding tot 
een prettig « misverstand ». Aan de Kruisschanssluis werden de grote « verkeersborden » tijdens 
de verkiezingsstrijd volgeplakt met reusachtige vijven. Nu is het zo dat ieder schip dat de sluis 
moet binnenvaren, een nummer toebedeeld krijgt. Dit nummer verschijnt op de borden wanneer 
het schip mag binnenvaren. De — niet van humor gespeende — scheepslieden uit allerlei landen 
vragen tegenwoordig aan de havenluitenanten « een vijf », waarvan ze veronderstellen dat ze 

voorrang geeft! 

waar gans de Volksunie ach
ter een program staat dat 
toch vooruitstrevender is dan 
dat van de CVP of dat van 
de BSP? 

« De Rode Vaan » ver
draait hier de Waarheid vol
ledig terwijl <,<De Volksunie» 
toch steeds ook de stelling
name van de andere par
tijen inzake Vlaamse Bewe
ging zo objektief mogehjk 
weergeeft! De splinter en 
balk! 

WIJ ALLEEN 

« De Rode Vaan » verwijt 
« De Volksunie » dat ze de 
Vlaamse Beweging wil mo-
nopolizeren. Het is niet zo dat 
de Volksunie dit wil; het is 
helaas een feit dat wij op 
partijpolitiek gebied de eni
gen zijn die steeds konse-
kwent Vlaams denken en 
handelen. 

Gelukkig dat op algemeen 
politiek gebied en op kultu-

reel terrein tal van Vlaamse 
verenigingen het juiste 
Vlaamse refleks bezitten, zo
dat de Volksunie toch verre 
van alleen staat. 

Op partijpolitiek gebied 
kan daarbij elke partij ons 
monopolium breken. 

Dat ze konsekwent Vlaams 
worden in Vlaanderen! 

Wij beletten dit de kom-
munisten niet. Zij zijn al 
federalist. De rest mag vol
gen! Wij zu len het toejui
chen! 

KRANT DER KRANTEN 

DE ROOMS-RODE KOAIIIIE 
(tvo) In het 1 september-nummer van 
het gekende Duitse weekblad «Der 
Spiegel» wordt, naar aanleiding van 
de komende verkiezingen in de Duitse 
Bondsrepubliek en de mogelijkheid 
van een CDU-SPD-koalitie nadien, een 
uitvoerig artikel gebracht over de 
rooms-rode koalitie in Oostenrijk. Nu 
hier in België eveneens luidop ge
droomd wordt van een eeuwigdurende 
« grote koalitie » en nu we de vruchten 
daarvan reeds enkele jaren hebben 
kunnen plukken, is het wel aangewezen 
om aan de hand van de gegevens uit 
« Der Spiegel » even een kijkje te gaan 
nemen bij de Oostenrijkers, die de 
grote koalitie sinds jaren verheven 
hebben tot nationale instelling. 

Voor het ontstaan van de zwart-rode 
koalitie (gelijk ze in Oostenrijk heet) 
waren er onmiddellijk na het einde van 
de tweede wereldoorlog een aantal 
dwingende redenen. Een daarvan was, 
dat socialisten en christen-democraten -
die in de dertiger jaren mekaar op leven 
en dood hadden bekampt - gedurende de 
Anschlussperiode dichter naar mekaar 
waren gegroeid. Een tweede en wellicht 
de belangrijkste was, dat t.o.v. de 4 bezet
tingsmachten een zo groot mogelijke 

Oostenrijkse solidariteit aangewezen 
was. De rooms-rode koalitie trad tegen
over de bezetters op als de werkelijke 
politieke vertegenwoordiging van de over
grote meerderheid der staatsburgers. 

Dit dwingend motief om samen de 
macht te delen verdween einde 1955, 
toen de laatste Russen het land verlie
ten. Op dat ogenblik echter was de koali
tie reeds 10 jaar oud. Gewoonte is een 
tweede natuur : de beide partners had
den in de jaren vooraf de macht, de 
voordelen en de plaatsjes zo perfekt on
derling verdeeld, dat zij er voor terug
schrokken ieder terug zijn eigen weg te 
gaan. Alhoewel ze voortaan meer tegen 
mekaar intrigeerden dan met mekaar 
samenwerkten. 

Het evenwicht (lees : het wantrouwen) 
werd tot nationale instelling verheven. In 
iedere zwart-rode koalitie worden de 
zetels en de invloeden zo verdeeld, dat 
op het eerste zicht een billijk evenwicht 
tot stand is gekomen. Bij nader toekijken 
echter blijkt, dat iedere zwarte minister 
een rode staatssekretaris heeft en omge
keerd. Het sisteem begint bovenaan, maar 
is ook onderaan de ladder - in de ge
meenten, de parastatalen en de Lander-
hoogste staatsmanskunst. Tussen haak

jes : Harmei is blijkbaar voor zijn mam
moet-regering te Wenen in de leer 
geweest. 

Zo ontaardde de Oostenrijkse demo-
kratie lot een proportiekratie ; de macht 
en de eruit voortvloeiende invloed en 
prebenden werden voor de beide koali-
tiepartners een doel op zichzelf. 

De Oostenrijkse publieke opinie is het 
al lang vergeten, zich daartegen te ver
zetten. Radio en T.V. zitten vast in de 
handen der twee groten en de meerder
heid der pers leeft in slaafse onderdanig
heid t.o.v. de politieke broodheren. 

Zoals alle kleinere volkeren zijn de 
Oostenrijkers perfekte plantrekkers. Zij 
trachten het beste uit de toestand te halen, 
door er voor te zorgen dat zij tijdig in 
het bezit zijn van bet belangrijkste per
soonlijk dokument : een lidmaatschaps-
kaart van een der grote partijen. In het 
Hongarije van Kadar kan een niet-kom-
munist vandaag hoge ambten bekleden ; 
in Oostenrijk is het onmogelijk poets
vrouw of treinwachter te worden zonder 
een lidmaatschapskaart van de SPOe of 
de OeVP. De Weense journalist Günther 
Nenning stipte aan « dat talrijke jonge 
mensen reeds bij de beroepskeuze over
leggen, van welke tak der almachtige 
zwart-rode staatspartij zij lid zullen 
worden. Onze jeugd leert op dergelijke 
wijze de politiek niet kennen door een 
naar idealen omhooggeheven gelaat, 
maar door een naar zetels strevend ach
terwerk ». 

In Oostenrijk weet iedere burger van 
zijn gebuur en iedere ambtenaar van zijn 
kollega, tot welke politieke kleur hij 
behoort. Op de departementen die tra
ditioneel tot de rode invloedssfeer be
horen, zal men nooit een zwarte ambte
naar ontmoeten, tenzij hij er geplaatst 
is om « tegengewicht » te vormen. De 
parlementaire oppositie is uitteraard 

zwak ; de op voordelen en invloed belus
te volksvertegenwoordiging der meerder
heidspartijen ontneemt het parlement 
iedere funktie en betekenis. Tussen haak
jes : het rooms-rode akkoord over de 
grendelgrondwet, afgesloten vóór de ver
kiezingen in het vooruitzicht van een 
hernieuwde koalitie, toont duidelijk aan 
hoe ver wij hier in België al op de Oos
tenrijkse weg gevorderd zijn ! 

Wantoestanden die iedereen kent en 
waarover af en toe zelfs nog eens een 
onafhankelijk journalist struikelt, blijken 
onuitroeibaar te zijn. De Oostenrijkse 
spoorwegen leden in 1964 een verlies van 
bijna vier miljard Bfr , desondanks blijft 
het aantal spoorwegbeambten sUjgen. 
Een betrekking bij de Dundesbahn is de 
typisch-sociaiistische wijze om een trou
we kiezer te belonen of een kandidaat
kiezer te lokken. De kristen-demokraten 
van hun kant lonen en lokken met be
trekkingen in bijvoorbeeld de i adio : 
meer dan tweeduizend bedienden en 93 
departementschefs wipten via het OeVP-
lidmaatschap in de staatskaas. 

ledere voortdurende heerschappij, zij 
het van één enkele of van twee partijen 
zal - zelfs als zij vroeger uit een histo
rische noodzaak werd geboren - onver
mijdelijk uitmonden in een regelrechte 
partijdiktatuur, 

In Oostenrijk is de rooms-rode koalitie 
verworden tot - schijnbare contradictio 
in terminis - een « totalitaire demokra-
tie », die iedere burger tot en met de 
laatste portier en poetsvrouw in het 
harnas van de partijpolitieke proporties 
heeft gewrongen. Een dergelijk sisteem 
kan slechts schijnheiligaards en onbe-
kwamen kweken. Maar het kan zich zo 
vastankeren in de macht, dat het niet 
meer te verjagen is. 

Gaan wij in België de Oostenrijkse 
weg op ? 



OS voucsuNie 

DE VERWAARLOZING VAN DE WESTHOEK 

Wat mest en minderwaardig veevoeder : al wat er overschiet van een jaar wroeten en labeuren 
in de Westvlaanise polders! 

OOGST VERLOREN 

Het uitzonderlijk natte zo
merweer heeft een nadelige 
invloed gehad op gans onze 
landbouw. Voor de boeren in 
de Westvlaamse Westhoek is 
het echter een ramp gewor
den. 

De voortdurende regen had 
voor gevolg dat de oogst 
thans nog — weken na de 
gewone oogsttijd — op tal
rijke plaatsen niet is binnen
gehaald. In de Westhoek 
kwam daarbij, dat de afvoer
kanalen het regenwater niet 
konden verwerken, zodat daar 
thans de polder letterlijk aan 
het verzuipen is. 

De overstromingen in het 
Veurnse, in de Moeren en ten 
zuiden van Brugge bedreigen 
de landbouwers aldaar met 
een totale katastroof. 

NIET ALLEEN 

DE NATUUR 
Het zou echter verkeerd 

zijn, de ramp in de Westhoek 
uitsluitend toe te schrijven 
aan een gril van het weer, 
aan een onweerstaanbare na
tuurkracht die niet was te 
voorzien en waartegen geen 
enkele maatregel kOn worden 
getroffen. 

De overstromingen in de 
Westhoek zijn immers alles 
behalve uitzonderlijk. Tel
ken j are staat de polder blank 
en moet de landbouw er re
kenen met een miljoenen
schade. Het enige uitzonder
lijke aan de huidige toestand 
is, dat ten eerste de oogst 
weken later dan normaal op 
de velden staat en dat ten 
tweede de overstromingen 
weken vroeger dan in ande
re jaren kwamen. 

Maar de waterellende is een 
telkenj are terugkerend ver
schijnsel, rechtstreeks gevolg 
van de schromelijke verwaar
lozing van de Westhoek door 
de Brusselse instanties. 

FRANKRIJK DE SCHULD? 

Er is de jongste dagen 
voortdurend gezegd en ge
schreven dat Frankrijk de 
schuld is van de watersnood 
in de Westhoek. Het overtol
lig water uit de Moeren 
wordt immers geloosd door de 
Ringsloot, die over de grens 

afwatert in de Duinkerkse 
boezem. 

Het is inderdaad juist dat 
de Rmgsloot op Frans grond
gebied alles behalve goed on
derhouden IS. Wie echter de 
toestand ter plaatse kent, 
weet dat dit afwateringska
naal zich zo mogelijk op Bel
gisch grondgebied in een nog 
slechtere staat bevindt. De 
kredieten om deze afwatering 
te onderhouden, konden in 
Brussel blijkbaar nét even 
niet gemist worden. 

Enkele jaren geleden werd 
aan de Ringsloot op Belgisch 
grondgebied gewerkt; de kre
dieten volstonden echter niet 
om het werk af te maken. 
Sindsdien zit de afwatering 
vast in een flessenhals, met 
de fatale gevolgen die thans 
duidelijker dan ooit bhjken. 

WESTHOEK 
VERWAARLOOSD 

Heel de afwatering van de 
Westvlaamse polders is trou
wens een schande. Het slui-
zenkompleks te Nieuwpoort 
voldoet al lang niet meer aan 
de behoeften. Het water kan 
er slechts in zee gespuid wor
den bij lage tij. Een pompin-
stallatie om te spuien bij 
vloed is er sinds jaren brood
nodig. Brussel heeft er echter 
nooit één centiem voor over 
gehad. 

Te Heist werd aan het slui-
zenkompleks nog niet eens de 
oorlogsschade hersteld. Sinds 
een kwart-eeuw gebeurt het 
spuien er slechts op halve 
kracht. Nooit heeft men te 
Brussel enige aandacht — 
gezwegen van kredieten ! — 
gehad voor het herstellen van 
de oorlogsschade. 

De ramp in de Westhoek is 
in de allereerste plaats het 
gevolg van een ongehoorde 
verwaarlozing van dit Vlaams 
gebied door de centrale diens
ten. Daaraan wordt niets 
veranderd door het feit dat 
thans gauw-gauw een neder-
lands-onkundig minister even 
tot in Veurne is geweest om 
zijn «condoleances» te komen 
betuigen, nadat diezelfde mi
nister jarenlang niets heeft 
gedaan tegen de jaarlijkse 
watersnood. 

De boeren uit de polder zijn 
de slachtoffers van de klas
sieke verwaarlozing der 
Vlaamse belangen in het uni
taire België. 

VERDIENDE 
BONDGENOTEN 

De vraag van senator 
Wim Jorissen over het gemis 
aan H juli-herdenking en 
over het wel herdenken van 
de Franse Nationale Feest
dag op 14 juli in de Vlaamse 
TV heeft ook de aandacht 
van « La Libre Belgique » 
gaande gehouden. 

jHet antwoord van minis
ter De Clercq (oud-mede-
werker van Flor Gram
mens!) die dit alles nor
maal vindt, wordt toege
juicht door « La Libre Bel
gique ». 

Minister De Clercq krijgt 
de bondgenoten die hij ver
dient! 

DE MAAND 

In het juni-julinummer 
« De Maand » verscheen een 
uitstekende studie over de 
verkiezingsuitslagen. Deze 
studie werd thans in over
druk naar alle parlementai
ren gestuurd-

Wij halen hieruit het ge
deelte aan dat handelt over 
de Volksunie : « De massa
le aanwinst van de VU in 
Vlaanderen bracht niet in 
dezelfde mate bij tot het de-
confessionaliseren van het 
partijwezen (er wordt verge
leken met de P.V.V.-winst; 
noot van de redaktie), om
dat de VU oif zij -ml of niet, 
uiteraard een partij is met 
een beperkt programma, een 
programma dus dat niet de 
hele politieke wereldbeschou
wing raakt. Anderzijds be
staat de VU uit een meerder
heid van katholieken, zodat 
zij de figuur krijgt van een 
katholieke scheurpartij. Het 
sukses, en zelfs het bestaan 
van de VU, zoals voor de 
oorlog het VNV, is dan ook 
eigenlijk geen doorbraak van 
de confessionele binding, 
maar wel een breken van 

het politiek klerikalisme. In 
de huidige constellatie kan 
echter ket sukses van d* VU 
zeker tot de verdere decon-
fessionalisatie bijdragen »• 

Wij zouden hierbij twee 
zaken willen opmerken. Een 
van de verschillen tussen de 
VU en het VNV is dat de VU 
sterker is in de grote s te
den dan het VNV ooit waa en 
nog zwakker op het plat te
land. 

Het percent van niet-ge-
lovigen is sterker in de VU 
dan het was in het VNV, 
juist door deze versteedsing. 

Voor het overige menen we 
dat in de Volksunie het per
cent niet-gelovigen hoger 
ligt dan het percent gelovi
gen in de PVV. De Volks
unie is de eerste partij ge
weest waar het horizontaal 
pluralisme een feit was. En 
We zijn nu nog de partij die 
op dat gebied het verst 
staat. 

De fout die « De Maand s 
maakt is een taaie legende 
Maar het is een legende! 

ONDERWIJS TE BRUSSEL 

Ook dit jaar is weer een 
onmogelijk te ramen aöntal 
Vlaamse kinderen te Brussel 
in de tredmolen van het 
Frans onderwijs gesukkeld. 

Hoe kan het ook anders 1 
Twee jaar na het uitvaardi
gen van de nieuwe taalwetten 
zijn de uitvoeringsbesluiten 
inzake de taSlinspektie en de 
taalverklaringen nog steeds 
niet verschenen. 

Mais a par t ca, tout va tres 
bien, madame la marquise... 

DIE ANDERE WERELDEN 
Het is een zeer gezonde regel voor het 

menselijk gedrag, het in een gesprek in 
een vreemde taal niet gemakkelijk tot een 
heftige discussie te laten komen. Want 
ook al kent men hehoorlijk de betekenis 
van de woorden zoals die in het woor
denboek .staan, of zelfs volgens het alge
meen taalgebruik, het is zeer goed moge
lijk dat als de welwillende aandacht ver
vangen wordt door een haastige en ge
prikkelde, we dingen gaan zeggen die 
scherper verstaan worden dan ze bedoeld 
zijn. De gevoelswaarde van de taal is op 
zichzelf al zo delikaat, maar in een twist
gesprek wordt dit alles vaak kwetsend 
en beledigend. Meestal ongewild. 

Deze verstandige voorzichtigheid is 
nodig omdat men bij het binnentreden 
in een vreemde taalwereld niet aan de 
buitenkant van het leven blijft; men gaat 
naar het hart. En daar blijft ook de meest 
verdorde of gepantserde mens kwets
baar. Men hoeft echter niet eens de verre 
tocht naar een vreemde taalwereld te 
ondernemen om te ervaren hoe verschil
lend, hoe veelvuldig, hoe onbegrijpelijk 
veelal de werelden rondom ons zijn. 

Dergelijke ervaringen zijn echter 
slechts mogelijk voor wie uitziet naar 
andere horizonten dan zijn eigen kleine 
gebied hem geven kaïi. Meestal onbewust 
wil bijna iedereen dat wel. Daarom gaat 
die iedereen elke avond voor zijn tele
visietoestel zitten. Maar wat levert dat 
op als die iedereen eigenlijk alleen maar 
naar het weerbericht « kijkt » ? Daarom 
gaat die iedereen in de zomermaanden 
door Europa zwerven. Maar wat is het 
resultaat als diezelfde iedereen eigenlijk 
alleen maar belangstelling heeft voor het 
aantal afgelegde kilometers en enkele 
grote klinkende namen van zogezegde 
bezochte landen en steden ? 

Wat weten we echter van de wereld 
waarin Baudouin I leeft ? Of over de 

wereld van Leon Kardinaal Suenens, 
Leon Collard, Pierre Harmei ? Over het 
uiteraard beperkte aantal mensen met 
wie zij ooit spreken ? Over het kleine 
aantal werkelijkheidsgetrouwe inlich
tingen dat hen bereikt ? Over de al dan 
niet grote mogelijkheden die hun men
selijke begaafdheid en werkkracht hun 
beschikbaar stellen ? 

Wie echter aandachtig en geduldig en 
vooral met een taai geheugen deze men
sen volgt, komt waarschijnlijk méér te 
weten over hun wereld dan zij ooit over 
onze wereld zullen weten. Misschien 
zelfs willen weten ! 

Deze onwetendheid, dit nooit binnen 
getreden zijn in onze wereld of dit ver
vreemd zijn, kunnen moeilijk betwist 
worden. Zij zijn oorzaak van moeilijk
heden, onbegrip, onrecht, maar zij zijn 
evenzeer een grote zwakheid ! Een zwak
heid die voor ons vol onvermoede moge
lijkheden zit ! Want de zwakheden van 
hen die voor de toekomst van ons volk 
heel andere plannen hebben dan wij, zijn 
voor ons een vermeerdering van kracht. 

Voorwaarde daarvoor is dan echter, 
dat wij wél andere werelden binnen 
treden. Dat wij niét opgesloten zitten in 
een al te kleine wereld. Dat wij ons niét 
zonder meer laten leiden door een be
perkte persoonlijke ervaring. Dat wij 
door dit binnentreden de werkelijke 
zwakheden leren zien, om er daarna 
rekening mee te houden. 

Niet luide en hartstochtelijke kreten 
alleen kunnen ons helpen ! Als we het 
daarbij laten en toch over onszelf tevre
den zijn, worden ze zelfs nadelig. Maar 
een scherpe, blijvende aandacht, het 
speuren naar zwakke plekken, het trach
ten te begrijpen van wat in die andere 
werelden gebeurt kunnen een moedig 
mens enkel sterken 1 

Nemrod. 



PiVOlKSimif T 

VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

Gandhi en Albert Schweitzer zijn herhaaldelijk de twee belangrijkste religieuze 
figuren van deze eeuw genoemd. Beiden waren overtuigde pacifisten en tegen
standers van alle geweld. Het toeval heeft gewild dat, gelijktijdig met de berich
ten over de dood van Schweitzer, de kranten met grote koppen meedeelden dat 
het vaderland van Gandhi diens leer van de geweldloosheid eens te meer de rug 
heeft toegekeerd in een poging om de oplossing voor een politiek probleem af te 
dwingen met wapengeweld. 

Het is niet de eerste maal dat New-Delhi — waar men zich nochtans graag be
roept op het geestelijk erfdeel van de Mahatma om andere, « oorlogszuchtige » 
naties de les te spellen — zijn toevlucht zoekt in geweld. De invasie in (Portu
gees) Goa ten tijde van Gandhi-leerling Nehroe was slechts een beperkte operatie 
op een klein stukje grond; het was er niet minder een gewelddadige agressie om. 

OM KASJMIR 
Men kan er natuurlijk eindeloos 

over twisten, wie in het huidige kon-
flikt tussen India en Pakistan het 
vuur aan de lont heeft gestoken; men 
zal er echter niet aan ontsnappen, 
vast te stellen dat de morele positie 
van India wel uitermate zwak is. Het 
volstaat immers, even na te gaan 
welke de verwijderde en de direkte 
oorzaken zijn van de strijd tussen 
Pakistani en Indiërs. 

Toen de Britten kort na de tweede
wereldoorlog verplicht werden zich 
terug te trekken uit het Indisch sub-
kontinent, viel het voormalige Brits-
Indië in verschillende delen uiteen. 
De Hindoes en de Muzelmannen 
wensten niet langer in één staatsver
band bijeen te leven; de eerstgenoem-
den stichtten de Hindoe-staat India, 
terwijl de moslems de staat Pakistan 
In het leven riepen. India besloeg 
drie-vierden van het Indisch subkon-
tinent. Pakistan werd een eigenaar
dige staatskonstruktie, opgedeeld in 
twee op meer dan 1.000 km van me
kaar liggende gebieden : West- en 
Oost-Pakistan respektievelijk aan de 
linkse en de rechtse bovenkant van 
het subkontinent. 

In twee gebieden leidde de verde
ling van het voormalige Brits-Indië 
tot een open konflikt. Haiderabad, een 
vorstendom met een overwegende 
Hindoe-meerderheid, werd ondanks 
het protest van zijn moslem-prins 
manu militari bij India ingelijfd; 
deze oplossing heeft sindsdien geen 
aanleiding meer gegeven tot moeilijk
heden. Anders is het gesteld met het 
grote gebied dat tussen de Chinese 
grens en West-Pakistan ligt: Kasjmir 
heeft een bevolking die voor prak
tisch 80 t.h. uit moslems bestaat; de 
Hindoe-maharadja wenste echter aan 
te sluiten bij India. Daartegen 
kwamen dadelijk na de stichting van 
India en Pakistan de moslembewo
ners van Kasjmir in opstand, met als 
gevolg dat de maharadja India om 
militaire hulp verzocht. Het kwam 
tussen de beide nieuwe staten tot een 
oorlog om Kasjmir, die in 1949 be
ëindigd werd onder UNO-toezicht : 
de twistappel werd in twee gesneden 
De Indiërs kregen het vruchtbaarste 
en grootste deel ten oosten van een 
demarkatielijn toegewezen, terwijl de 
Pakistani vrede moesten nemen met 
een derde van Kasjmir's grondgebied 
dat zij «Azad Kasjmir» of «Vrij 
Kasjmir» noemden. Bij de wapen-
stilstandsvoorwaarden was uitdruk
kelijk bepaald, dat de bevolking van 
Kasjmir de gelegenheid zou krijgen, 
zich vrij uit te spreken voor aanslui

ting bij India of bij Pakistan. 
Nu is het kenschetsend dat India 

zich steeds hardnekkig heeft verzet 
tegen de ten uitvoerlegging van 
deze voorwaarde : het is in Kasjmir 
nooit tot een volksraadpleging geko
men. New-Delhi besefte namelijk vol
komen dat de bewoners in overgrote 
meerderheid voor Pakistan zouden 
hebben geopteerd. Zo ontstond de al
leszins groteske situatie dat jaren
lang de Indische staatslui wél ver
manend en belerend de vinger op
staken tegen iedere vorm van echt of 
vermeend kolonialisme, dat dezelfde 
staatslui Goa manu militari gingen 
« bevrijden », maar dat zij inmiddels 
ongestoord hun gangen gingen om de 
bij de wapenstilstand aan India 
voorlopig toegewezen zone van Kas j 
mir op te slorpen in de Indische Unie 
tegen de wil der bevolking in. De re
gering van New-Delhi weigerde, haar 
troepen uit Kasjmir terug te trekken 
toen de Pakistani een gemeenschap
pelijke ontruiming voorstelden. India 
legde het er op aan, de deling van 
Kasjmir definitief te regelen; hier
mee kon echter Pakistan zich niet 
akkoord verklaren. 

Inmiddels bleef de moslem-bevol
king in het door India bezette deel 
zich verzetten. Het verzet werd tel
kenmale bloedig onderdrukt en 
steeds meer prominente moslems 
werden in Indische gevangenissen 
opgesloten; de bekendste onder hen 
was de eerste-minister van Kasjmir, 

Abdoela, die tien jaar opgesloten 
bleef en enkele maanden geleden 
naar Zuid-India werd verbannen. 

Vooral sinds einde van vorig jaar 
liet India niet meer de minste twijfel 
bestaan over zijn plannen in de In
dische zone van Kasjmir : het gebied 
werd eenvoudig tot definitief aange
hechte provincie verklaard. De Indi
sche minister van binnenlandse za
ken deelde mee, dat Kasjmir gewoon
weg Indisch gebied was en nooit 
meer het voorwerp van onderhande
lingen of betwisting zou worden. 

Met deze gang van zaken, die 
rechtstreeks indruist tegen de wa-
penstilstandsvoorwaarden van 1949, 
kon Pakistan zich onmogelijk vere
nigen. Het antwoord kwam in de vorm 
van infiltratie van partizanen uit 
Pakistaans Kasjmir naar de Indische 
zone, met de bedoeling er het verzet 
der moslembevolking te stijven en 
het te doen uitmonden in een anti-
Indische opstand : de «heilige oor
log». 

Deze infiltraties en de onrust aan 
de grenzen zijn thans door de Indi
sche repliek uitgegroeid tot een ge
wapend konflikt dat men — ook zon
der oorlogsverklaring — niet anders 
dan oorlog kan heten. Het is een feit 
dat zowel de Indische premier Sjastri 
als de Pakistaanse prezident Ajoeb 
Khan zich persoonlijk maandenlang 
hebben ingespannen om een konflikt 
te voorkomen. Sjastri kreeg in eigen 
land het verwijt te horen dat hij een 
slappeling was en gedurende de 
jongste weken schijnt hij totaal toe
gegeven te hebben aan hen die sinds 
lang bewust op oorlog aanstuurden. 

Op het eerste zicht is de oorlog 
tussen India en Pakistan een geïso
leerd konflikt, waarbij geen derden 
zijn gemoeid en dat dus slechts be
perkte gevolgen heeft. Dat is echter 
onjuist. Het is duidelijk dat er één 
mogendheid is die zijde spint bij ie
der Aziatisch konflikt : China. Het is 
eveneens duidelijk dat China voor
deel heeft bij iedere politieke of mi
litaire verzwakking van zijn vijand 
India; of Pakistan daar echter baat 
bij zal vinden, is uiteindelijk uiterst 
twijfelachtig. Het gevaar bestaat te

vens dat de oorlog — met op de ach
tergrond zijn godsdienstige motieven 
— uiteindelijk zou leiden tot een ket-
tingreaktie van opstanden en burger
oorlogen die het Indisch subkontinent 
uiteen doen splinteren en beneden de 
zuidergrens van China een vakuum 
scheppen. 

Hoe verward de politieke en diplo
matieke situatie eigenlijk is, beseft 
men bij de vaststelling dat Pakistan 
thans onmiskenbaar de diplomatieke 
steun geniet van China, terwijl l iet 
India bestrijdt met Amerikaanse wa
pens die het ontving als waarborg 
tegen de Chinese bedreiging. India 
op zijn beurt vecht met Amerikaanse, 
Russische en Britse wapens. Het is 
echter weinig waarschijnlijk dat het 
op veel diplomatieke steun zal moe
ten rekenen; in de eerste plaats ging 
het al te kennelijk zijn boekje te bui
ten. Vervolgens zullen Washington 
noch Moskou er veel voor voelen, 
openlijk de zijde van één der s tr i j 
dende partijen te kiezen, alhoewel 
Russen en Amerikanen redenen te 
over hebben om China argwanend in 
het oog te houden. Ook Londen be
vindt zich niet in de positie om aan 
een der partijen steun toe te zeggen; 
wellicht geen enkele andere Westerse 
hoofdstad heeft méér kopzorg om de 
Indisch-Pakistaanse oorlog die te
vens een konflikt is tussen twee Com
mon wealth-landen. 

We hebben het reeds vroeger her
haaldelijk in dit blad geschreven : 
India, het reusachtige « tweede land » 
van AyJc!. is op de politieke wereld
kaart buitengewoon belangrijk. In 
het onderontwikkelde India zou het 
bewijs moeten worden geleverd, da t 
er voor de landen van de zgn. derde 
wereld een andere weg is dan die van 
China, dan die van het kommunisme. 
Het kan niemand onverschillig laten, 
wanneer eens te meer het door hon
ger en ellende geplaagde Indisch sub
kontinent zich van zijn waarachtige 
opdracht laat afleiden en — naar 
klassiek voorschrift — het gebrek aan! 
binnenlandse successen tracht te 
kompenseren door buitenlandse avon
turen. 

Toon van Overstraeten 
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De autosnelweg, die zich van Brussel naar Oostende rekt, loopt even buiten de 
hoofdstad door een paradijselijk landschap. Een landschap zoals Brueghel er 
vele heeft gepenseeld, een landschap vol lommerrijke bomentroppels, oude kas
telen, landwegen tussen twee ruggen van een verhevenheid en schone veldtapij-
ten. Rond Asse wordt het beeld gekenmerkt door de donkergroene massa van de 
hopvelden : in lange rijen staan de telefoonpaal-hoge staken, verbonden met dra
den en koorden, de hoge kopplanten te torsen. Asse is het centrum van de hop, 
samen met Aalst en Poperinge, en bovendien de hoofdplaats van een gewest waar 
de folklore en de gebruiken rond winning en oogst nog fel in ere worden gehouden. 

De hopteelt is vergroeid met deze 
streek. Dolcumenten uit 1373 spreken 
over « Cobaerde, de hoppebrouwer » 
en over een « hoppelochte » die in het 
beluik van het klooster te Ninove lag. 
In 1463 is er sprake van Gillis van op 
den Bosch die gelast werd « met den 
(h) oplochten te atierne » dus te han
teren of te bewerken. De man deed 
er 68 winterdagen op en 76 zomerda
gen. Er wordt dan verder een uitvoe
rige beschrijving gegeven van de 
oogst en het drogen alsmede van de 
betaalde werkdagen. 

In de zestiende eeuw vermeldt het 
penningboek van Ninove 93 hoploch-
tingen of hopvelden die in streek 
tussen deze plaats en Asse gelegen 
waren. Er zijn te Ninove niet minder 
dan elf asten of droogplaatsen en de 
omliggende dorpen als Denderwinde-

ke, PoUare, Appelterre, Denderhou-
tem, Denderleeuw enz... worden even
eens vermeld als plaatsen waar ijve
rig aan hopteelt wordt gedaan. De ze-
ventiende-eeuwse kerkrekeningen uit 
de dorpen in het land van Asse ver
melden uiteraard vooral het ophalen 
van de kerkhop. In de pluktijd deed 
de geestelijkheid haar ronde voor het 
ophalen van de hopbel of kerkhop. 
In « Eigen schoon en De Brabander » 
heeft P. Lindemans dit gebruik be
schreven : « In de pluktijd komt de 
pastoor om de hop. Hij gaat ten hui
ze met de kerkmeester en de stoel-
tjeszetster. De mensen geven, naar 
gelang de grootte van hun lochting, 
de ene korf na de andere of een 
mand droge bellen». Dit gebruik 
moet in menige parochie zeer oud 
zijn. In Asse offerde men reeds in de 
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zeventiende eeuw hop aan de kerk en 
in het notaboek van de pastoor van 
Mazel is er in 1542 sprake van de 
hoptiende en eveneens van de « Vrou-
wenbruers», de broeders van het 
Onze Lieve Vrouweklooster te Aalst 
die « quaemen op St Lucasdach pre
ken om hoppe »... 

Hop wordt, zoals de meesten onder 
ons wel zullen weten, gebruikt bij het 
bierbrouwen. Voor het verkrijgen van 
een goede pint is het een onmisbare 
grondstof, die door öen ^ekêrè verbin
ding tijdens de gisting de smaak 
geeft Hoppeline heet de stof die 
voortkomt uit de rijpe hopbellen, de 
uivormige bloemen die de rijpe 
plant sieren en die geplukt worden in 
de zomermaanden. 

Hop is een overlevende plant die 
twintig tot dertig jaar blijft leven en 
telkenjare weer opschiet. O n z e 
Vlaamse hopboeren echter verplan-
ten, om de kwaliteit, iedere vijf jaar. 

De plant schiet omhoog in de 
maand maar t en slingert zich rond 
de draden die omhooggespannen 
werden tussen de (soms zeven meter 
hoge) staken. Rond die tijd eet men 
in de streek van Asse en Aalst de 
« hoppekeesten •». Dit zijn de eerste 
scheuten die — zoals de asperges — 
gestoken worden en ook als dusdanig 
gegeten. De eerste scheuten worden 
trouwens afgesneden om te beletten 
dat de plant te vroeg rijp zou zijn. 

Bij de oogst wordt het een wemelen 
van plukkers op de velden. Al wat 
handen heeft om te helpen bij de 
hopboeren wordt dan in het geweer 
gezet De plukkers stellen zich tus
sen de staken op en krijgen de ran
ken aangegooid van de mannen die 
met lange snijstokken de planten 
bovenaan losrukken en onderaan met 
een scherp snijmes losknippen. Het 
schone en folklore-rijke hopplukken 
met de hand, geraakt echter van 
langs om meer in onbruik mits te
genwoordig de automatische pluk-
machmes gebruikt worden Zij rijden 
d loi- de velden en de oogst wordt met 
\ igens naar de voorraadschuren ge-
b acht. 

De hopbellen Komen aiieindeii]k 
recht m de asten. Dit zijn plaatsen 
lar de oogst door middel van een 
rwarming met cokes of stookolie 
oogt. De hop wordt nadien bewaard 

1 schuren waarin zwavel wordt ver-
b and. De uitwasemingen van deze 

?avel zorgen ervoor dat een veilige 
pslag verzekerd wordi. 
Zeer tipisch bij de hopteelt is ze

ker de uitrusting van de velden. De 
lange staken worden rechtgehouden 
door schuinstaande palen die de dik

te en de lengte hebben van telefoon-
palen. Zi] zijn meestal afkomstig ait 
de Ardennen en worden bewerkt met 
kreoline om hen tegen alle weersom
standigheden te harden. De staken 
op de velden worden met dikke tou
wen of draden verbonden, waarna 
men van boven naar onder voor iede
re plant een leidraad bevestigt Op 
deze wijze zijn er (om een voorbeeld 
te geven) op een veld van 200 bij 200 
meter minsten vijf kilometer draad 
van verschillende dikte nodig. Ver
mits men deze draden tegelijk met de 
ranken afsnijdt, dient men ieder jaar 
opnieuw een volledig stel te bevesti
gen 

Vroeger gebruikte men lU plaats 
van deze draden veelal lange latten, 
ongeveer zoals boonstaken, die tel
kens weer opnieuw konden gebruikt 
worden. Zij kunnen echter tegen
woordig niet meer aangewend worden 
vermits men dao niet met de pluk-
machine kan werken. Ook de stelten 
die men vroeger moet gebezigd heb
ben bij het plukken, zijn sinds meer 
dan een eeuw verdwenen en leven 
nog slechts voort in de folklore en in 
de hopstoeten. 

Van hopstoeten gesproken ; Asse 
kan er van meepraten. Want tijdens 
de drie dagen durende hop- en bier
feesten, die deze West-Brabantse ge
meente van 11 tot 13 september in
richt zal er (met name op zondag 12 
september) ook een grootse stoet door 
de straten trekken. 

De Assenaars hebben er werk van 
gemaakt. Sinds weken zit op het ge
meentelijk plein een langstaartige, 
breedgrijnzende hopduivel, wel voor
zien van brede schubben, klauwende 
poten en koe-achtige horens, op het 
stakenhuis dat opgericht is als ont
vangstcentrum. Een stakenhuis is 
eigenlijk een mijt hopstaken zoals zij 
na de oogst op de velden geplaatst 
worden in de tipische vorm die doet 
terugdenken P^"^ Indiaanse wig
wams. 

Wij behooraen eigenlijk te schri j 
ven « zat er een hopduivel op het ka r -
wiel bovenop het stakenhuis» want 
de dag na ons bezoek aan Asse en 
aan de vriendelijke hop waardinnetjes, 
verdween de hopduivel. Wij zaten er 
voor niets tussen want wij plegen 
geen hopduivels mee te nemen wan
neer wij een reportage maken. Het 
fenomeen zou trouwens te zwaar ge
weest zijn want bij zijn bevestiging 
— weken geleden — dienden een 
vijftal forse gemeentewerklieden 
en brandweermannen met dito 
brandladder ingezet om hem op zijn 
hoge plaats te krijgen... Buitendien 
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bevroeden wij dat de zeer vlugge 
jongens die voor de publiciteit van 
de Assense feesten dienen in te staan 
het weer eens zeer handig gedaan 
hebben... 

Anders een fraai stuk, die hopdui-
vel ! Victor Coffé uit Walfergem 
heeft hem gemaakt. Van stro nog wel. 
Hij werkt trouwens haast uitsluitend 
met stro. Niet als boer — hoewel zijn 
ouders boeren waren — maar als 
kunstenaar m een heel aparte tak : 
die van de sierkransen. Hij vlecht 
deze en verkoopt ze aan mensen die 
daar op hun beurt weer wat anders 
mee maken (bloemstukken voor win
kels, rouwkransen, zaalversieringen) 
of die hen gebruiken bij het inrich
ten van winkel-uitstalramen. Vroeger 
maakte Viktor Coffé deze stro-kran-
sen met de hand maar tegenwoordig 
gebeurt het ook al automatisch met 
een machine : het stro gaat erin aan 
de ene kant en komt er aan de an
dere gevlochten uit Vijfhonderd 
kransen per dag m alle maten en 
dikten, tot zelfs reepjes die niet dik-

een staart van tien meter. De hopdu-
vel die hij maakte voor de praal-
stoet en die — gezeten op een oude 
bierwagen — doorheen een goed stuk 
van het land zal rijden als middel 
om reklame te maken, is nog veel 
groter... 

De hopduivel vertegenwoordigt niet 
alleen de gevaarlijke nazomerse ruk
wind, die in de hopvelden vreselijk te 
keer gaat, maar verzinnebeeldt ook 
« al het kwaad » waarmee de hopboer 
heeft te kampen. Daarentegen verte
genwoordigt de hopnar de geest van 
de Brabantse arbeidslust en de 
Vlaamse humor die de overwinning 
op de hopduvel zullen behalen. Er zal 
een kleurrijke stoet door Asse trek
ken nu zondag en in die stoet is het 
al hoppe en hopduivel dat de klok 
slaat Ruiters uit de hopgemeenten 
van het land van Asse en Aalst : As-
se, Aalst, Mazenzele, Opwiik Merch-
tem, Mollem St-Ulriks-Kapelle, Ter-
na t O.L Vrouw-Lombeek, Essene, He-
kelgem. Affligem, Meldert, Moorsel, 
Baardegem, Erembodegem enz. Als 
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de duivel zit op 't stakenhuis 

ker zijn dan twee centimeter en 
daartegenover weer kolossen die een 
dikte van een volwassen boom hebben 
en een cirkel met zes meter doorsnee 
omspannen ! 

Voor alle mogelijke feestelijkheden 
maakt de man kransen, voor alle mo
gelijke praalstoeten in binnen- «a 
buitenland, voor volksdansgroepen 
die de meiboom planten, voor bloe-
menstoeten ook... Maar hiervoor 
maakt hij eigenlijk meestal figuren. 
Echt handwerk nog, want dat kan de 
machine niet aan. Heelder tafe
relen, alle mogelijke dieren heeft 
Viktor Coffé gemaakt in stro dat dan 
op zijn beurt weer wordt opgesmukt 
door middel van bloemen of lapjes 
stof. Zo ook met de hopduvel te Asse. 
Hij lag er nachtenlang op te dubben 
want het is geen sinekeur aan de 
hand van enkele schetsen, met stro 
als grondstof, een behoorlijke figuur 
te voorschijn te halen. Het is 'n scho
ne figuur geworden, een hopduvel die 
tegelijkertijd artistiek en publicitair 
verantwoord is. Vijf meter hoog met 

inleiding krijgt men de eeuwenoude 
St Pietersgilde uit Mazenzele die op 
zichzelf reeds een hop- en bierstoet 
in het klein vertegenwoordigt. In de 
vier volgende delen worden hopkweek 
en hopgebruiken uitgebeeld gelijk die 
voorkomen gedurende de vier jaarge
tijden. In het laatste en zesde gedeel
te wordt hulde gebracht aan het bier. 

Men ziet « seizoensgewijze » de hop-
duivels bezig op een eerste wagen (de 
lente), met een demoon die op de 
naakte v e l d e n wordt geplaagd 
door z w a r t e raven, al schom
melend tussen de staken die leeg zijn. 
De volgende wagen beeldt een hop
duivel uit die voor een stakenhuis in 
een toverketel zit te roeren en aldus 
helse zomerplannen smeedt. Achter
eenvolgens komt dan dezelfde de
moon uitgedost als sneeuwman en als 
heks die uiteindelijk wordt wegge
vaagd.. 

De lente brengt smulpartijen en bij 
de hop horen in dit seizoen de kees-
ten. De stoet wordt nu een vréugde-
feest met bloemen, feeën, meibomen 
enz... 
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De zomer brengt de hopbelagers : 

vlinders, insekten en vreselijke ge
drochten, allemaal vijanden van de 
plant. Op wagens en in groepen wordt 
dit alles uitgebeeld. Insekten van ge-
drochtelijke omvang vallen een hop-
veld aan. Er komt een sproeiersballet 
te voorschijn, rezultaat van de mo
derne tijd. Maar ook goeie, degelijke, 
voorvaderse gebruiken, want de hop-
boeren trekken nog op bedevaart naar 
de hopheiligen, de hoppesanten als 
daar zijn Sint Rochus, Sint Jan de 
Doper, Sint Arnout, O.L.Vrouw-in-de-
Hop en het is vooral de kapel van 
Kruisborre die in dat verband tegen
woordig nog veelvuldig door devote-
lijke hopboeren wordt bezocht. 

De herfst is de tijd van de hop-
duivels. Ook dat wordt overzichtelijk 
in de stoet uitgebeeld. Ganse hopdu-
velskaravanen rukken aan : zij 
schudden de staken. De boeren sid
deren maar vinden er uiteindelijk iets 
op. Zij binden de duivel vast op een 
grote bierwagen; vastgehouden door 
hopnarren wordt hij overwonnen. 
De hopduivel zal uiteindelijk ver
brand en vernietigd worden... 

Nu kan de oogst geplukt worden en 
de bellepap gege'ten. Dit was vroeger 
gebruikelijk maar is ten enenmale 
verdwenen en nog slechts te zien in 
stoeten zoals deze van zondag te Asse. 
Nog wel m voege zijn de wafels en 
pannekoeken die ter gelegenheid ge
geten worden. In de stoet wordt dan 
nog het verder verloop van de hop 
uitgebeeld zoals het wegen en het op
zakken pvenai<; ^•"t drogen van de 
oogst 

Aan het opzei neeit werkelijk gans 
Asse meegewerkt. Niet minder dan 45 
groepen, vijftien praalwagens, twaalf 
balletgroepen, zeven muziekkorpsen 
en vijftienhonderd gekostumeerde fi
guranten zullen op de been gebracht 

worden. Naast de reusachtige stoet 
zijn er te Asse gedurende drie dagen 
feestelijkheden als volksspelen met 
hoppeplukwedstnjden (waarbij de 
hop geplukt wordt zoals m de goede 
oude tijd) met een tonnekoers, ton-
nerollen en tonnekappen. Er is ook 
een folklore- en kunsttentoonstelling 
met een overzicht van verleden en 
heden in de hop. Beplanting, groei 
en pluktijd worden overzichtelijk 
tentoongesteld. Uit het brouwershuis 
te Brussel kwamen brouwerij- en her-
bergvoorwerpen die verband houden 
met de hoppesant Sint Arnout. Van 
kuiper Clauwaert uit Walfergem 
kreeg men een volledig gereedschap 
in bruikleen zodat een biertonkuipe-
rij te bezichtigen valt onder het mot
to « van hout tot duig en ton ». 

Naast vele andere dingen kan men 
ook een schilderijententoonstelling 
zien onder de leuze « hop en bier in 
de kimst». Enkele onderwerpen : 
«hoppepluk in 't binnenhuis», «De 
spinde van Waarke Job », « de brou-
wersgast», « Manke Fiel » en « Sjat ». 

In Asse zijn het rare mannen. Daar 
gooien ze immers als er moet gekozen 
worden hun heiligen in het water. 
Dat gebeurde nog bij het kiezen van 
een patroon : de jongeren hadden het 
voor Sint Maarten omdat hij zo'n 
krijgshaftig uitzicht heeft, maar de 
ouderen hielden het bij Sint Pieter 
«die de s l e u t e l s van de hemel 
heeft»... Uiteindelijk gooiden ze na 
heel wat bekvechten beide heili
gen in een waterput om te zien wie 
het langst bovenbleef. Dat deed Sint 
Maarten en die werd daarom tot pa
troon verkozen, zo vertelt de legende... 

Wij geloven met dat dit in de hop
en bierstoet 1965 zal uitgebeeld wor
den... 

Staf De Lie 
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LE 
CORBUSIER 

Verleden week overleed (bij het zwem-
men in de Middellandse zee, maar dat 
zal men nu stilaan wel weten) Le Cor-
busier, een van de meest bekende, maar 
ook meest omstreden bouwmeesters van 
onze tijd. 

Hij heette eigenlijk Charles-Eduard 
Jeanneret en werd als dusdanig op 5 

^oktober 1887 te La-Chaux-de-Fonds, een 
Zwitsers stadje in de nabijheid van 
de Doubsrivier en van de Franse grens 
geboren. 

Zijn vader was er emailleerder van hor
logeplaten en zijn moeder musiceerde, 
In de plaatselijke kunstschool leerde hij 
(op 13-jarige leeftijd) aanvankelijk het 
vaderlijke vak, later echter - zonder een 
vaste richting te kiezen - ging hij in de 
meest uiteenlopende kunsttakken. Als 
tekenaar, met enkele spaarcenten op zak, 
verliet de negentienjarige Corbusier zijn 
- op gebied van natuurschoon niet 
onaardige - geboortestreek, om een pel
grimstocht langs de kultuurcentra van 
Europa te ondernemen. Eerst Italië en 
daarna Oostenrijk, waar hij te Wenen zes 
maanden verbleef bij architekt Jozef 
Hoffmann, stichter van de « Wiener 
Werkstatte » en wiens naam en werk 
reeds gekend waren over gans Europa. 
In 1908 belandt hij te Parijs waar hij 
de Elsenaar Perret ontmoette, bij wie hij 
trouwens een tijdlang werkzaam bleef 
en van wie hij de gelegenheid kreeg zijn 
vorming en informatie te ver\olmaken 
in scholen en musea. 

Het jaar daarop kreeg hij de gelegen 
held een studie te maken o\er de deko-
ratieve kunst m Duitsland en tegelijker 
tijd een stage te doen bij Peter Behrens, 
die bekend was door de architektuui van 
enkele opmerkenswaardige bouwwerken 
De tocht ging verder langs Centraal 
Europa en de Balkan. Hij zv* erft door 

...,111111 ill. 

Toen enkele jaren geleden het gevaar bestond dat de door Corbusier gebouwde 
woning aan de Volhardingsstraat zou worden afgebroken, organiseerden de 

Antwerpse akademi-studenten een protestbetoging. 

Griekenland, Zuid-Italië 
grote monumenten van 
kuituren. « Ik heb de 
monumenten gezien, de 

en bezoekt de 
de verdwenen 
grote, eeuwige 
glorie van de 

menselijke geest. Ik ben vooral bezwe
ken voor deze onweerstaanbare verlok
kingen van het Middellandse Zeegebied » 
zo zegde liij nadien. 

In 1913 keerde hij terug naar het ge
boorteland en wachtte er als het ware in 
een periode van rust op het einde van de 
eerste wereldoorlog, die zoveel aan 
schoons had vernietigd, maar waardoor 
tevens mogelijkheden \rijkwamen voor 
een nieuwe en durvende generatie, ook 
en vooral in de arcihtektuur en waarvan 
hij een der grootste baanbrekers zou 
worden. 
Le Corbusier vestigde zich te Parijs en 
vormt er ploeg met Ozenfant ; de samen
werking zou duren tot in 1925, waarna 
beiden definitief andere wegen opgingen. 
Uit de tijd van deze scheiding dateert 

Hei huis aan de Volhardingsstraat te Antwerpen, « jeugdwerk » van Corbusier 
en enige realisatie van hem in ons land. 

• B«K* ^j^jiC. 

trouwens een 
samenwerking . 
Jeanneret. 

nieuwe en duurzame 
deze met zijn neef Pierie 

Onafgebroken heeft Le Corbusier ge
werkt aan de vernieuwing in de archi-
tektuur. Hij wilde de moderne mens ver
zoenen met de natuur, door hem een 
kader te geven om in te leven, een kader 

dan dat in verhouding was met zijn be
hoeften. Hij schiep een nieuwe bouw
kunst die beantwoordde aan deze behoef
ten van evenwicht en ruimte. Dat kwam 
zeer goed tot uiting in de « middelgrote 
huurwoningen » die hij bouwde te 
Nantes (1953) of reeds vroeger in 1937, 
toen hij het gebouw van het ministerie 
voor opvoeding te Rio ontwierp. Alles 
opnoemen - zelfs maar het meest merk
waardige van wat deze grootmeester 
heeft getekend - is onbegonnen werk. De 
getuigen van zijn kunst zijn over de 
gehele wereld verspreid : gaat het nu om 
het toevluchtoord van het Leger des Heils 
te Parijs tot het Centrosoyupaleis te Mos
kou ; van het Zwitsers Paviljoen van het 
universitair centrum te Parijs tot de 
kapel van Ronchamp of het klooster van 
La Tourette nabij Lyon tot het museum 
met vierkante spiraal te Tokio ; van de 
urbanisatieplannen van Saint-Dié in de 
Vogezen of van Bogota in Columiba tot 
de verwezenlijking van de nieuwe stad 
van Chandigarh in de Pundjaab (India). 

Hij was daarbij overal in alle grote 
steden om voordrachten te geven en de 
nieuwe ideeën uit te dragen, op kongres-
sen ook om daar de grondslagen te leg
gen voor geheel nieuwe opvattingen en 
inzichten. 

Le Corbusier is ontegenzeggelijk de 
man geweest die aan zijn tijd een eigen 
bouwstijl heeft helpen geven, een man 
die met beton geschreven heeft naar de 
luchten en de maat van zijn ontwerpen 
gemeten heeft aan de wereld van van
daag. 

S.D.L. 

In memoriam 
JAN VAN NIJLEN 

De Vlaamse televisie bracht het nieuws van het overlijden van dichter 
Jan Van Ntjlen in een paar lakonisch-korte zinnetjes. Het toeval wilde 
dat diezelfde avond in dezelfde uitzending ook het overlijden werd me
degedeeld van de president van de Belgische Wielerbond. Daar kwam 
een foto en een curriculum vitae aan te pas, en een paar dagen later ook 
beelden van de begrafenis. Wij moeten daaruit besluiten dat op de 
Vlaamse televisie de kuituur in het algemeen en de dichters in het bi
zonder nog een trapje lager staan dan presidenten van wielrennersbon
den, gezwegen dan nog van de wielrenners zelf. 
« Wij hopen dat in het geval Van Nijlen de Vlaamse televisie inmiddels 
zijn verzuim zal goedgemaakt hebben en moesten wij een speciale uit
zending zoals die gewijd aan de nagedachtenis van een andere Jan (Wal-
ravens) gemist hebben, dan vragen wij nederig excuus. Alhoewel het feit 
van de wanverhouding m de berichtgeving blijft. Maar hier is het niet 
alleen de televisie of de radio die in gebreke blijven : ook onze infor
matie-pers geeft vaak blijk van een eigenaardige waardenschaal... 
Nu is daar wel het feit van de vakantie en van de nogal eenzame positie 
van de dichter Van Nijlen, ver van alle literaire stromingen, groepen, 
bewegingen of kliekjes. Hij was wel het tegenovergestelde van de 
« streber » en de meedrijver op de modestroom. Het was wellicht daarom 
dat hij in een literatuur waar een klimaat van wederzijdse bewieroking 
en overschatting heerst, een der door onachtzaamheid, onbegrip of con
currentie « onderschatte » auteurs en dichters gebleven is. Zijn poëzie 
draagt eveneens het kenmerk van deze onafhankelijkheid, van dit ont
hechte. Zijn zuiver, klassiek vers heeft een ironische ondertoon; er ligt 
iets in van de scepticus. Van Nijlen debuteerde in de twintiger jaren. 
Zijn laatste verzen vertonen een berusting en een levensaanvaarding die 
uitmondt in een doodsaanvaarden : de weemoed is bij hem mild en zon
der bitterheid. Van Nijlen was na het wegebben van de expressionistische 
golf de vriend, bloemlezer en inleider van de dichters van «'t Fonteintje» 
dat de geest van Van Nu en Straks, hoewel met een getemperd esteti-
cisme, voortzette. Een achttal verzenbundels benevens enkele essays 
vormen heel zijn literair oeuvre dat niettegenstaande zijn kwantitatieve 
beperktheid, juist door zijn kwaliteit van betekenis is voor de Zuidne-
derlandse literatuur tussen de twee oorlogen, en dat in het geheel onzer 
Nederlandse literatuur getuigen blijft voor de onvergankelijkheid en de 
eeuwige poëtische jeugd van het klassieke, « traditionele » vers. 

Specialist Villabouw 

TE GROOT-BIJGAARDEN 
• pracbtige verkaveling 
• hoogste standing 
• echte Vlaamse ^tijlen 

ALGEMEEN 

BOUWBEDRIJF 
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De huidige welvaart in de meeste Vlaamse gewesten mag ons niet doen vergeten, 
hoe kort geleden nog de ekonomische toestand in Vlaanderen ernstige zorgen 
baarde. En het zal wel niet de kleinste verdienste van de Volksunie zijn, dat zij 
(die zogenaamd geen sociaal programma zou hebben) tien jaar geleden reeds de 
nadruk heeft gelegd op de sociaal-ekonomische achterstand van onze getneenschap. 
Het overheidsbeleid kwam vooral ten goede aan de traditionele Waalse groot
industrie en dat ten koste van werkloosheid en mobiliteit in Vlaanderen. Boven
dien lag het loonpeil zowel als het algemeen welvaartspeil hier (Antwerpen uit
gezonderd) ver beneden het nationaal gemiddelde. 

Daar waar politiek Vlaanderen werd afgeremd en tegengewerkt, moesten uit
eindelijk sommige faktoren de doorslag geven voor een ekonomische expansie. 
Deze faktoren waren dan vooral de gunstige evolutie in West-Europa, de zeer 
voordelige ligging van het Vlaamse land op ver keer sekonomisch gebied, en de 
aanwezigheid van grote arbeidsreserves. En waar de bedrijven voorgingen, moest 
de overheid wel volgen, zij het schoorvoetend... 

De ekonomische groei van Vlaan
deren lag dan ook tijdens de voorbije 
tien jaar boven het Rijksgemiddelde, 
vermits het hier het ophalen van een 
achterstand betrof. De werkloosheid 
verminderde aanzienlijk, terwijl de 
pendel naar Noord-Frankrijk, Hene
gouwen en Luik voortdurend afnam. 
Enkel de massale pendel naar Brus
sel (vooral van bedienden) blijft 
voortduren en groeit nog steeds aan. 

Werk in eigen streek, de slogan 
mede door de V.U. in de wereld ge
zonden, werd bevorderd door de ex
pansie der traditionele nijverheids-
zones (Antwerpen. Kortrijk), de her
vatting van andere ( Gen t ) en het 
ontstaan van nieuwe groeipolen 
(Brugge, Mechelen, Midden-Lim-
burg). 

BEVOLKING EN ARBEIDSMARKT 

De Vlaamse bevolking groeide van 
1947 tot de volgende telling in 1961 
aan met 439.224 eenheden of 10,28 %. 
In diezelfde periode groeide het arr. 
Brussel met 139.611 of 10,73 % en 
Wallonië met 98.711 of slechts 3,35 %. 

De Vlamingen (zonder Brussel) 
maakten einde 1961 51,27 % van de 
bevolking uit. de Walen 33,06 % en de 
inwoners van het arr. Brussel 15,67 Va. 
In vroegere artikels hebben wij ge
poogd het juiste aandeel der Vlamin
gen te berekenen, de Vlaamse Brus
selaars en de vreemdelingen verre
kend. Toen kwamen wij op 63 % der 
Belgische onderdanen 'die als Vla
ming dienen beschouwd. 

De natuurlijke aangroei (geboor
ten - sterfte) is voor Vlaanderen veel 
groter dan voor Brussel of Wallonië, 
en hoger dan voor Frankrijk of West-
Duitsland, zoals blijkt uit deze tabel 
(voor 1962) : 

in Wallonië, maar niet minder dan 
48,6 % voor het arr. Brussel. 

De Waalse industrie steunt vooral 
op de staalproduktie en de metaal
verwerking, terwijl de belangrijkste 
plaatsen in Vlaanderen worden inge
nomen door de voedingsnijverheid, de 
textielnijverheid en het bouwbedrijf. 
In Vlaanderen is de provincie Oost-
Vlaanderen na Antwerpen het sterkst 
geïndustrialiseerd, doch op zeer een
zijdige wijze (textiel en voeding). 

De arbeidsproduktiviteit per aktief 
persoon lag in 1959 voor Vlaanderen 
lager dan voor Wallonië daar meer 
arbeidskrachten ingeschakeld waren 
in de landbouw. 

TIEN JAAR VLAAMS 

NATUURLIJKE AANGROEI 

Vlaanderen : 
Wallonië : 
Brussel : 
België : 
Frankrijk : 
West-Duistland : 
Italië : 
Nederland : 
Verenige Staten : 
Groot-B rit tannië : 

7,8 
1,2 
1,4 
4,6 
6,3 
7,0 
9,1 

12,9 ^ 
12,9 
7,0 

Limburg spant de kroon met 16,0 
terwijl Oost-Vlaanderen achteraan, 
komt, doch nog altijd een hogere co-
efficiënt heeft dan België, nl. 4,9. 

De Vlaamse aktieve bevolking ( tus
sen 15 en 65 jaar) nam tussen 1953 
en 1962 toe met 7,6 %. De beroepsbe
volking (militairen en werklozen in
begrepen) groeide van 19^7 tot 1961 
aan met 5,7 % - voor, het Vlaamse 
landsgedeelte en met 3,0 % voor Brus
sel, terwijl Wallonië een daling kende 
met niet minder rian 9.1 H. 

WERKLOOSHEID EN PENDEL 

Uit een gedetailleerde tabel betref
fende de werkloosheid leren we dat 

Vlaanderen (met 50,8 % van de be
roepsbevolking) steeds het leeuwen
aandeel bezat : tussen 1950 en 1963 
lag dit steeds tussen 70,5 % en 64,7 % 
van de totale werkloosheid. De pro
vincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen 
en West-Vlaanderen leverden de 
hoogste percentages. 

Ook de pendelbeweging was een 
overwegend Vlaams probleem. Wij 
wensen hier enkel de cijfers te geven 
van de forensen, die meer dan 1 uur 
nodig hebben om van hun woonplaats 
naar hun werkplaats te reizen. In 
Vlaanderen waren er einde 1961 niet 
minder dan 195.439 dergelijke pende
laars, tegenover 45.174 voor het arr. 
Brussel (waaronder natuurlijk meest
al Vlamingen) en 95.359 voor Wallo
nië. 

STRUKTUUR 
VAN ONZE EKONOMIE 

In 1959 leverde Vlaanderen 45,4 % 
van het totaal bruto binnenlands 
produkt (geheel van voortgebrachte 
goederen en diensten) voor 221 mil
jard. Wallonië gaf met 156 miljard 32 
% en Brussel met 109,5 miljard 22,5 
%. 

Dit binnenlands produkt was voor 
Vlaanderen aanzienlijk lager dan het 
aandeel in de beroepsbevolking 
(50,5 %). Slechts de provincie Ant
werpen maakte hierop een uitzonde
ring. 

Het aandeel van de landbouw was 
voor Vlaanderen 9,0 % der totale pro-
duktie; vergelijk even met dit van 
Wallonië : 9,5 %. 'De industrie lag 
echter met 42,6 % aanzienlijk bene
den het aandeel der industrie in de 
Waalse produktie : 45,5 %. Voor Brus
sel bedroeg dit 34,5 %. 

De diensten gaven 38,4 % der 
Vlaamse produktie, tegenover 33,8 % 

WELVAARTSINDEX 

De sintetische index der welvaarts
verschillen, die wij reeds vroeger me
dedeelden, geeft zeer interessante cij
fers per arrondissement. Hoewel deze 
cijfers slechts bij benadering werden 
vastgesteld zijn ze welsprekend ge
noeg. Het Rijksgemiddelde bedraagt 
100. 

De arrondissementen met de 
hoogste bevolking (Brussel, Luik en 
Antwerpen) hebben de hoogste indi
ces nl. 290, 213 en 196. Alle Vlaamse 
arrondissementen liggen beneden het 
gemiddelde, behalve Brugge (137), 
Kortrijk (121), Oostende (135), Veur-
ne (107) en Gent (137). Voor de 
West-Vlaamse streken is het toeris
me aan de kust hier een belangrijke 
faktor. Alle andere arr. liggen bene
den 100, sommige zelfs zeer ver 
(Turnhout 33, Dendermonde 28. Ton
geren 46, Maaseik 47, Tielt 52). 

EXPANSIE 
DER VLAAMSE EKONOMIE 

Zoals reeds gemeld, overtrof het 
groeiritme van de produktie in Vlaan
deren (3,4) het rijksgemiddelde (2,9), 
en dat van Wallonië (2,1), en was ge
lijk aan dat van Brussl. Voor dezelf
de periode (1953-1959) bedroeg het 
groeiritme in Frankrijk 4,3, in Neder
land 4,9 en in Duitsland 7,6. 

Het was vooral de industrie die 
deze groei stimuleerde, waarbij de 
provincie Antwerpen met 5,2 vooraan 
lag. Voor de periode 1959-1962 werd 
Antwerpen nog voorbijgestoken door 
West-Vlaanderen. 

De tewerkstelling bedroeg in 1962 
voor Vlaanderen 118,8 (index 1953 = 
100), voor Brussel 118,6 en voor Wal
lonië 94,8. Het zijn voor Vlaanderen 
vooral de metaalfabrikage (152,6), de 
scheikundige nijverheid (136,7), de 

metaalgieterijen (122,7) en het bouw
bedrijf (120,7) die de sterkste aan
groei vertoonden. Textiel vertoonde 
een lichte achteruitgang (96,9) en de 
koolmijnen een uitgesproken terug
loop (87,1), die voor Wallonië nog 
veel erger was (47,7). 

Als werkelijke groeitakken kunnen 
voor Vlaanderen worden weerhouden 
metaalverwerking, scheikunde, pe
troleum en elektriciteit; voor Wallo
nië de siderurgie, elektriciteit en 
scheikunde. Op te merken valt hier 
dat Vlaanderen de uiterst belangrij
ke sektor der siderurgie mist, het
geen een weerslag heeft op de inko
mensvorming. 

Ten slotte heeft de vervoersektor 
met de uiteraard Vlaamse havens 
(Antwerpen, Gent en Zeebrugge) een 
enorme expansie vertoond tijdens de 
periode 1953-1963. 

TOEKOMSTPERSPEKTIEF 

Van noodgebied is Vlaanderen 
thans een sociaal-ekonomisch geheel 
geworden, dat met moeilijkheden te 
kampen heeft die elke normale eko-
nomie kent. 

Indien de expansie nog 10 jaar 
blijft aanhouden en indien de over
heid haar taak wil begrijpen, kan de 
Vlaamse gemeenschap wellicht ein
delijk een algemeen Europees peil be
reiken, zonder gehandikapt te zijn 
door strukturele tekorten. 

De belangrijkste waarborgen zijn 
de gunstige ligging en de aanwezige 
arbeidskrachten. Deze beide elemen
ten dienen door de overheid gevalori
seerd : de ligging door eindelijk een 
omvattende ruimtelijke ordening door 
te voeren en de nodige infrastruktuur 
(autowegen !) aan te leggen; de ar
beidskrachten door een sistematische 
opleiding en scholing volgens de 
voorhanden zijnde bekwaamheden. En 
hier speelt de achterstand inzake 
universiteiten een zeer grote rol. 

Al bij al een optimistisch perspek-
tief, waarbij echter door de overheid 
een krachtdadig een planmatig be
leid dient gevoerd Of Vlaanderen dit 
zonder meer mag verwachten, is een 
andere kwestie ! E. Slosse 

Reeds hebben we bij onze lezers 
de brochuur aanbevolen die uit
gegeven werd door de Ekonomi
sche Raad voor Vlaanderen on
der de titel « Tien jaar ekonomi
sche Raad voor Vlaanderen on
bekomen door storting van 50 fr 
op postrekening nr. 1742.44 van 
de Ekonomische Raad van de 
Provincie Antwerpen, Kon. Elisa-
bethlei 12 te Antwerpen). 
Uit de schat van gegevens, die dit 
betrekkelijk kleine boekje bevat, 
willen we er enkele te ivoorschijn 
halen, die meer dan de aandacht 
van de Vlaams-nationalist waard 
zijn. 
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Het zijn natuurlijk niet uitsluitend 
Volksunie-stemmers die naar Diks-
muide komen, maar we menen zon
der vrees voor tegenspraak te kun
nen beweren dat in de andere poli
tieke en parapolitieke groeperingen 
niet zo intensief voor de Bedevaart 
wordt gepropageerd als m de Volks
unie en dat men er meer en meer een 
gerezdrveerde houding tegenover 
aanneemt. Ministers verschijnen er 
niet meer, en een zeldzame manda
taris van de nationale partijen is er 
met een sterk vergrootglas nauwehjks 
te ontwaren. De taal die er gesproken 
wordt ligt de heren op hun maag en 
de aanwezigen kijken hen aan als 
vreemde eenden in de bijt. 

Op de bedevaartweide waar ik mij, 
onopgemerkt thuis voelde onder de 
massa, liepen talloze leden van de 
clerus, uitsluitend mannen van jeug
dige leeftijd. Purpurati waren on
vindbaar en zij die de pastoors- of 
kanunnikenouderdom bereikt hebben 
waren evenmin te bespeuren. 

Wie de leeftijd van de bedevaarders 
systematisch heeft waargenomen en 

dat de inrichters van al die massa
betogingen, jaar na jaar. met steeds 
groeiende deelneming een Achielbe-
toging, of een Koekelbergvertoon zou
den kunnen op touw zetten. 

Alleen de IJzerbedevaart kan op de 
weide van Diksmuide-Kaaskerke haar 
massa's met een eentonige regelmaat 
bijeenbrengen. Vallen de ouderen weg, 
dan komt, als vanuit de grond, een 
toevoer van jongere deelnemers de 
hoop in stijgende mate versterken. 
Jaar na jaar groeien bp de weide de 
open plekken in de menigte dicht en 
wordt het één echt tapijt van inge
togen luisterende koppen. 

Er moet dan toch een diep-levend 
ideaal die mensenzee bezielen dat zij, 
zonder ervoor betaald te worden of 
er onmiddellijk baat van te kunnen 
verwachten, naar Diksmuide-Kaas
kerke stroomt om, met de ogen naar 
het puin van de schande gericht, te 
bidden, te zingen en de eed van trouw 
te zweren. 

Alleen om aanwezig te zijn voor 'n 
paar uurtjes, in de tragische vlakte 
waar zoveel Vlaams bloed vloeide. 

itÊSMA 

Niets is heter dan de indrukken van en het geschrijf over een belangrijke gebeur
tenis te laten bezinken en pas na een zekere tijd het veld te overzien en met 
rustig gemoed zijn mening weer te geven. Ook zo aangaande de IJzerbedevaart 
van 22 augustus 1965. De toren, waarvan een toekomstig eerste-mmister m 1946 
zei dat hij er lag en goed lag, en dat het dus maar best was dat men het monu
ment in de lucht had laten vliegen, staat er nu weer, hoger en schoner dan voor
dien. Waar zitten thans de echte profeten 7 

Laten wij even mediteren over de 
diepste roerselen die het gemoed van 
dhr Theo Lefèvre in beweging brach
ten (en wellicht nog brengen) en over 
de naieve achteloosheid waarmede de 
brave aanhangers van een grote po
litieke partij de Vlaamse belangen 
aan die man hebben toevertrouwd. 

Te Diksmuide-Kaaskerke blijft tel
ken j are het volk in groeiend aantal 
toestromen. De tellers van de Rijks
wacht spreken dit jaar over 45.000; 
verleden jaar was het 30.000 en de 
voorgaande jaren was het maar 
25.000. Laten we ons niet verblinden 
door die cijfers; vast staat echter, als 
een paal boven water, dat de IJzer-
bedevs^art groeit. 

Ze groeit ondanks een verstard pro
gramma, op een weinig komfort bie
dende weide, onder onzekere en gril
lige weersomstandigheden, ondanks 
spreekbeurten die sinds jaren het
zelfde tema behandelen. Ze groeit on
danks een niet altijd onbillijke kri
tiek op inrichting en inrichters.' Dat 
alles schampt af, heeft geen effekt. 
Men voorspelt ook sinds jaren dat de 
IJzerbedevaart zal uitsterven, over 

haar hoogtepunten heen is, dat de 
formule verouderd is, geen belang
stelling meer opwekt, dat de fut er 
uit is, dat het allemaal woordenkra-
merij en louter vertoon is, dat er te 
brave taal gesproken wordt. 

Maar steeds opnieuw zijn de Vla
mingen daar op de eerste zondag na 
halfoogst. Het wordt niet tegenge
sproken dat de IJzerbedevaart in dit 
land, om het jaar, de grootste volks
massa bijeen brengt en blijft bijeen
brengen, om voor een idee en een 
overtuiging openbaar te manifeste
ren. 

Er zit geen partijbelang achter, 
men wordt er niet door een kortston
dig of stoffelijk belang heen gedre
ven, niet voor vermindering van be
lasting gaat men er heen, ook niet 
om luidruchtig te betogen; alleen 
maar om door zijn aanwezigheid te 
laten blijken dat men het met het 
motief van die Bedevaart eens is. 

Dat motief luidt : eerbied en dank
baarheid betuigen voor het offer dat 
in die zompige vlakte, tijdens de ja
ren 1914-1918 door de strijders en ge
sneuvelden — waaronder 80 procent 
Vlamingen — werd gebracht. 

^ otc ld k m tol 1 \ t telli 
dal aitei dan laLlilio pioccnt \ an de 
aanwezigen minder dan vijfentwin
tig jaar oud waren. Grijze haren be
hoorden tot de zeldzaamheden; de 
meest eerbiedwaardige hoofden wa
ren die van wat nog overschiet uit de 
periode van 1914-1918 

Diegenen die meest glunderden bij 
het overschouwen van de tlenduïzen-
denkoppige menigte, waren precies 
de Vlaamse oudstrijders die met hun 
mandje rondliepen om geld op te ha
len en op één uur meer dan tweehon
derdduizend frank samenbrachten 
voor het bekostigen van de kruiskop. 

Hei telkenjare terugkerend ge
schrijf en gehaspel over de IJzerbe
devaart gaat weer zijn gang. Er 
wordt gespeldeprikt en, af en toe, wel 
eens de grote mond opgezet. Maar de 
bedevaart komt terug op haar ge
woon tijdstip, in de augustusmaand, 
wanneer velen nog met vakantie zijn. 
Zij komt met haar gewoon ritme, in 
de rij van jaarlijkse betogingen, be
devaarten, kongressen kader- en stu
diedagen. Ze komt, de jaarlijkse kri
tiek de aftakeling, kleinering en het 
tandengeknars ten spijt. 

De IJzerbedevaart is meer dan ooit 
levend, met haar aftands patroon 
van Mis, bloemenoptocht, toespraken, 
protesten en geldomhalingen. Niets 
is zo geduldig als het Vlaamse geduld, 
niets is zo wonder in België als het 
jaarlijkse augustuswonder, de IJzer
bedevaart. 

Wat drijft de Vlaamse massa naar 
Diksmuide-Kaaskerke ? Naar een be
toging, naar een bedevart, waar ie
der van de deelnemers en ieder van 
de afwezigen iets op aan te merken 
vindt, behalve dit éne : er was weer
om veel volk meer dan verleden jaar. 

Men beweert dat de psychologische 
drijfveren die een massa- bewegen, 
van sentimentele aard zijn. Kijkt 
men naar de drijfveren die in de 
laatste jaren zeer grote volksmassa's 
in ons land samenbrachten, dan vindt 
men inderdaad het sentimentele, het 
gemoeds- of het geloofsmotief. De ko
ningskwestie, de schoolstrijd, de 
Achiel van Ackerhulde te Brugge, de 
inwijding van de baseliek te Koekel-
berg, het eeuwfeest van de eerste so
cialistische internationale, de twee 
marsen op Brussel, de federalistische 
betoging te Antwerpen in 1963. 

Om de vijf of tien jaar krijgt men 
zo'n massa personen op de been, die 
zich voor de zojuist gemelde motie
ven warm maken, maar ik zie niet l a 

om nog eens over het Vlaamse l i j 
densepos te horen spreken, om op
nieuw te horen opdreunen door He
den die alleen door het Vlaamse 
ideaal gedreven worden, de litanie 
van onze eeuwige vernederingen in 
de Belgische Staat en te moeten 
vaststellen dat Vlaanderen eens te 
meer het kind van de rekening is. 

'En öaaïóp tia,ar huis te gaan. En 
'het 'völgend jaar weer in de weide 
van Diksmuide-Kaaskerke en voor 
het puin van de schande te staan. 

Waarom ? Uit weike motieven zou
den die duizenden mannen en vrou
wen dat doen en dè,è,r komen " We 
willen er een verklaring op wagen. 

Omdat ze diep aangegrepen worden 
door een bewustzijn, door een ver
mogen tot besef van het bestaan ener 
Vlaams-nationale ziel, die boven de 
partijverbanden heen leeft en be
stendig van nieuw leven en kracht 
voorzien wordt door de politieke 
gebeurtenissen, die zich binnen het 
raam van de Belgische Staat afspe
len. 

Dat bewustzijn kan niemand ne 
geren; dat het immer sterker wordt, 
zal evenmin iemand ontkennen, vele 
feiten bewijzen het toch. En dat het 
gevoed wordt door de manier waarop 
de Vlaams-vijandige potentaten het 
in België bejegenen, steekt de ogen 
uit. 

Men krijgt wel eens de indruk da t 
de Vlaamse mens in doffe apatie 
wegzinkt, dat zijn nationale verdedi
gingsreflexen wat traag op gang ko
men. Maar voor de IJzerbedevaart is 
het niet zo. De taaie harts tocht 
waarmede men zich bijna twintig 
jaar lang ingespannen heeft om de 
eerste toren weder op te bouwen, is 
een bewijs dat met de vernieling van 
de eerste toren een gevoelige snaar in 
tiet Vlaamse gemoed geraakt werd. 
En die snaar is niet overspannen. 

Zolang de weide van Diksmuide-
Kaaskerke volloopt ter gelegenheid 
van de jaarlijkse IJzerbedevaart 
blijf ik vertrouwen op de gave ziel en 
het g'ezond verstand van de Vlaamse 
mens. 

Laat alle groten en kleinen uit de 
andere partijen dan maar. een week
je of zo, kibbelen, afpingelen, kwij
len. Aanstaande jaar zijn we daar 
weer; en dat zullen wij zolang de up
per-ten uit de vele parochiën van deze 
Staat ons niet het volle pond Vlaam
se recht hebben toegestaan. 

L. Elaut. 

I 
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PERSSPIECEL 

Niet langer alleen van de dollar^ tot aan 
de Sonime, maar van Straatsburg tot Duin
kerke komt de Vlaamse beweging aan bod. 

Of wordt het bot vangen in Straatsburg? 
En Zo ja voor wie? 

Franskiljons in Vlaanderen hebben in 
Straatsburg klacht neergelegd tegen het 
feit dat ze geen franstalige scholen krij
gen. 

De Conventie van de rechten van de mens 
in Straatsburg moet echter hernieuwd wor
den; weigert België dit, dan vervalt alle be
voegdheid van de Straatsburger rechtbank 
in onze zaken. We volgen dan slechts het 
grote voorbeeld van La douce France dat 
die conventie ook niet tekende en bijgevolg 
nooit kan ter verantwoording geroepen wor
den over de « volkerenmoord » in Basken
land, Bretanje en Frans-Vlaanderen. 

Echo's uit Frans-Vlaan(Seren kregen wie 
heel wat als gevolg van de Kultuurdagen 
te Waregera en Ekelsbeke bij Duinkerke. 

Le P e u p l e 
Werpt zich eens te meer op als de grote 

verdediger van de bourgeois uit Vlaanderen 
met hun Straatburgerklacht. 

« Als gevolg van de toepassing der wette
lijke beschikkingen op taalgebied, werd een 
reeks beroepen ingediend bi] de kommissie 
die er enkele van ovemiaakte aan het 
Euiopese Hof voor de rechten van de mens. 

De voltooiing van de hoogste beschavings-
vormen bestaat wel hierin het Recht in volle 
onafhankelijkheid te internationaliseren en 
alzo te komen tot een onderlinge bescher
ming van de staten onder elkaar en van de 
individuen tegenover de staten. 

Met dergelijke abstrakte, mooiklinkende 
beginselen tracht het BSP-dagblad dan ver
der zijn slag thuis te halen. 

Dit onafhankelijke Vlaamse weekblad vat 
de toestand goed samen. 

« Bij ons n\i. wat nergens ter wereld ge
beurt. » 

« Het kan wel zonderling en tevens veront. 
rustend genoemd worden dat de Belgische 
vertegenwoordigmg bij bedoeld Hof te 
Straatsburg berust bij een transtalige dame 
van Poolse afkomst (die slechts de Belgi
sche nationaliteit verwierf door haar huwe
lijk rnet een Belg), rechter bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel Terecht merkt 
« Het Volk » hierbij op dat het nogal pot
sierlijk IS dat België juist die dame is gaan 
uitzoeken om de stem van ons land te laten 
horen in een zo bijzonder nationale kwestie 
als het taal vraagstuk! 

Van franstalige zijde wordt vanzelfspre
kend met spannmg uitgekeken naar de uit-
spi-aak te Straatsburg Zij hopen natuurlijk 
dat het EXiropese Hof de door hen betwiste 
bepalingen uit onze taalwetgeving zal afkeu
ren als strijdig met de rechten van de mens 
om daaruit dan argumenten te halen ten 
gunste van een (eenzijdige) herziening van 
de taalwetten 

Het standpunt var» gan» gezonddenkend 
Vlaanderen is duidelijk : de kulturele ho
mogeniteit en gaafheid van het Vlaamse 
land IS een primordiale eis van de Vlaamse 
beweging. De franstaligen in Vlaanderen 
kunnen als zij het willen eigen scholen op
richten waar het Frans de voertaal is, maar 
niet op kosten van de gemeenschap! Wan
neer Ze zich niet wensen aan te passen aan 
de streek waar ze zich hebben gevestigd, is 
dat hun zaak maar dan moeten zij er ook 
de (normale) gevolgen van dragen; wij 
wensen echter niet te betalen om de grillen 
en nukken te voldoen van mensen die op 
Vlaamse bodem wonen doch zich niet wil
len inschakelen in de Vlaamse volksgemeen
schap. 

We hopen dat men zich te Straatsburg 
niet zal laten misleiden of op sleeptouw ne
men door een stelletje volksvreemden die 
menen dat wij nog in het jaar 1900 leven. 
Overigens de rechten van de mens worden 
geenszins aangetast door onze huidige taal
wetgeving, vermits het de Belgische staats
burgers (in Vlaanderen) allerminst verbiedt 
hun kinderen naar franstal'ge scholen te 
zenden. 

Er wordt enkel in het Vlaamse landsge
deelte aan scholen waar het Pi-ans de voer
taal is geen erkennmg van staatswege of 
rijkssubsidie verleend. En, zoals « De Gar 

zet van Antwerpen » schrijft, geen instan
tie ter wereld kan de Belgische gemeenschap 
dwingen dit wel te doen. » 

Als wij over onze eigen soevereiniteit be
schikken zal er zelfs geen instantie nog aan 
denken van ons te eisen wat men van De
nen, Finnen, Noren en andere kleine vol
keren ook niet eist. 

Volksmacht 
Ter gelegenheid van de Zuid-Vlaamse 

kultuurdagen te Waregem en Ekelsbeke, 
w^erd de vinger gelegd op de toestand in 
Frans-Vlaanderen, waar het in de scho
len nog steeds « Defense de parier le 
Flamand » blijft. 

De Westhoek ? Af en toe horen of 
lezen we iets over de Westhoek ; maar 
toch veel te weinig en hoevele Limbur
gers vragen zich niet af : Wat is en waar 
is die Westhoek te vinden ? De schaduw 
van de IJzerloren valt nochtans op die 
streek, de grensstreek Frankrijk - West-
Vlaanderen : Frans-Vlaanderen. Over 
die « schreve », de « grens » leeft nog, 
spijts honderden jaren « verfransing » 
onze taal en wie ooit die streek bezocht 
waant zich volop in een Vlaams gewest, 
't Is waar, ze spreken «keunings Vloms» . 
en wensen niet « Belgiekenaars » te 
worden, maar bij de ouderen leeft nog 
zeer diep de gedachte : wij zijn Vla
mingen. En bij de jongeren : geen onder
wijs in de « moedertaal », geen, absoluut 
geen officiële erkenning van de streek
taal. Zo is het ten andere met de Bretoe
nen en met de Basken in hun streek en... 
taalgebied in Frankrijk, 

Ons Erfdeel 
André Demedsts, de stille voorvechter 

van de strijd voor onze taal en kuituur 
in Frans-Vlaanderen deed in in het ge
kende blad voor Frans-Vlaanderen een 
oproep tot de jeugd. 

Er zijn waarden die onherstelbaar 
verloren kunnen gaan, als ze op een 
bepaald ogenblik niet gered worden. 
Zulk een waarde is de Nederlandse kui
tuur in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Een 
verwaarloosde kans komt zelden terug 
— in dit geval zeker nooit. Wij hebben 
in Vlaanderen en Nederland duizenden 
studenten aan de universiteiten, tiendui
zenden leerlingen in het middelbaar en 
hoger onderwijs. Is het niet mogelijk dat 
enigen onder hen, per universiteit of per 
school, een kleine kring oprichten, waar
van de leden bereid zijn iets voor Neder
land in Frankrijk te doen ? 

Wat kunnen zij doen ? 
1. Een maandelijkse vergadering hou

den, waarop de zaak van Fr.-Vlaanderen 
degelijk bestudeerd wordt. 

2. Tenminste eens in het jaar een kul-
tuurdag, te Waregem, Breda, Ekelsbeke, 
of een andere ontmoeting met Frans-
Vlamingen bijwonen ; 

3. In kontakt treden met studenten 
aan de Rijselse universiteit of leerlingen 
van een der bestaande Nederlandse kur-
sussen, om tot vaste betrekkingen te 
komen ; 

4. Medewerken met alle passende 
initiatieven, ervaring opdoen, mensen 
leren kennen, die aanwinst door het leven 
inededragen en er gebruik van maken 
om met hetzelfde doel voor ogen verder 
te werken, met idealisme en werkelijk
heidszin ; 

5. Op die manier zorgen dat ons werk 
bestendigd wordt voor Nederland in 
Frankrijk en tot blijvende resultaten 
\ oert. 

Wat zal daarvoor hun beloning zijn ? 
Geen andere dan de voldoening zich 
eerlijk en edelmoedig te hebben inge
spannen voor een zaak die goed en 
schoon is ». 

Het Volk 
Gaf fen interessante artikelenreeks 

over ditzelfde onderwerp. Enkele drama
tische voorbeelden over deze « kuituur-
moord » kan ons doen nadenken wat 
het hier ook wellicht had geworden zon
der dit 19-eeuws mirakel van de begin
nende Vlaamse beweging. 

Uit de betrekkingen met de B.R.T.-zen-

der Kortrijk komt echter ook duidelijk 
naar voren wat het Fransvlaamse pro
bleem is : als de kwis een schriftelijk 
antwoord eist, blijft men « over de 
scheve » stom. Degenen die door de 
telefoon in het Vlaams kunnen praten 
over zelfs moeilijker onderwerpen als 
sterrenkunde of biologie, zijn niet bij 
machte een woord Nederlands op het 
papier te zetten. Ze worden plots anal
fabeet. Men begrijpt dan des te beter de 
aandrang waarmee de burgemeester van 
Herzele (Herzele aan de IJzer) bij het 
bezoek van een Westvlaamse kring voor 
heemkunde, in mei jongstleden, zijn toe
hoorders er toe aanzette hun taal te 
leren lezen en schrijven, wat hij zelf 
nooit had gekund. Zijn spreekbeurt had 
hij in het Frans gemaakt en de vertaling 
ervan spelde hij zinnetje voor zinnetje. 
Aan een Westvlaming die naar Krochte 
was gegaan, vertelde een oud man dat 
hij eens met een groep uit Sint-Winoks-
bergen te Brugge was, de dag van de 
processie van het H. Bloed. Om de straat 
terug te vinden waar men de autocar ge
parkeerd had, schreef hij de naam van 
het bordje letter voor letter over op een 
papiertje, zonder zelf te kunnen lezen 
wat hij schreef. Hij was verplicht het 
biljetje als een ongeletterde aan anderen 
te tonen bij het zoeken naar de bus. 
Buurvrouwen die zich in de conversatie 
waren komen mengen, betreurden dat 
hun dagelijkse omgangstaal op school 
niet werd aangeleerd : « Wijlder kunnen 
het Vlaams niet lezen, noch schrijven, en 
we zijn toch Vlaamsche ! ». 

Het is niet alleen een probleem, het is 
een drama. 

Standaard 
Kon in verband met de operette, door 

enkele franskiljonse machthebbers in de 
Voerstreek, ook verwezen hebben naar 
de toestanden in Frankrijk bij Duin-
kerke ; dat zou het «Elzas-Lotharingen»-
gezwam van de Waalse heethoofden over 
de Voerstreek wat kunnen kalmeren. 

Waarom de kwestie dan toch steeds 
opnieuw terugkomt in de aktualiteit en 
zelfs de politieke kringen blijft kwel
len ? Omdat zij zo kenschetsend is voor 
een bepaalde mentaliteit in ons land. Er 
zou geen Voerprobleem zijn : 1. Indien 
men in Wallonië deze door-en-door 
Vlaamse streek, die men een eeuw lang 
vruchteloos gepoogd heeft te verfransen, 
eindelijk eens gerust wilde laten ; 2. In
dien het officiële Brussel zich ertoe wilde 
beperken de wet loyaal toe te passen ; 
3. Indien iedereen eerlijk wilde erken
nen (wat de Waalse dialektoloog Legros 
in 1948 gedaan heeft) dat de bevolking 
.van de zes dorpen tot het Nederlandse 
taalgebied behoort en dus normaal bij 
een Vlaamse provincie thuishoort. 

Er werd hier een enorme hoeveelheid 
onwil en gefrustreerde Waalse trots op
gehoopt, die de realiteit versmacht en de 
Brusselse administratie schrik aanjaagt. 
En dat is niet zonder gevaar voor de ver
standhouding tussen de twee taalgebie
den. De Voerstreek is een mooi, maar 
onooglijk klein stukje grond. Omdat het 
door sommige anti-Vlaamse groepen 
misbruikt wordt, heeft het een bijna 
symbolische betekenis gekregen. De bur
gemeester van Luik, de liberale wallin-
gant Destenay, heeft eens gezegd dat de 
Voerstreek het « Elzas-Lotharingen » 
van Wallonië is. Het is een belachelijke 
overdrijving, en daarenboven een histo
rische absurditeit,, maar het legt wel uit, 
waarom de Walen zo fanatiek reageren. 

Dit fanatisme is echter steriel. Het zal 
de Voerstreek niet teruggeven aan Wal
lonië en het bemoeilijkt op vele andere 
gebieden een ontspannen en duurzame 
samenwerking met het Vlaamse land. 

Nadat vorige week Grootjans in de Nieu
we Gazet gezegd had waarom een PVV-er 
niet naar de Zelfbestuur- en vi'edesmanifes-
tatte te Diksmuide kan gaan, deed Socialist 
De Swaef in Vooruit hem dit na. 

Geen uitvluchten zegt Pallieter en zet 
De Swaef in het rode hemdje. 

« Indien De Swaef met behulp van zijn 
bril verder dan zijn neus en in de spiegel 
kon kijken dan zou hij niet alleen zwijgen 
over het neo-nazisme maar ook zijn flauwe 
kul over romantisme, vlaggen en liederen 
op zak steken. Ja, zwijgen, vergeleken met 
de sobere show van Diksmuide, behoort de 
literatuur die onze socio's op 1 mei verko
pen tot het onuitgegeven voos romantisch 
en ongenietbaar werk van Bilderdljk en 
Tollens. Leg op 1 mei het speciaal nummer 
van « Vooruit » naast « De overwintering 
op Nova Zembla » en ge zult, op de spelling 
na, verbluffende stvlistische gelijkenissen 
ontdekken. , 

En tenslotte, iiidi^a ue Sw^̂ ef een socia
list van de tijd kon zijn, dan zou hij niet 
in rode lichtelaaie geraken omwille van een 
H. Mis. Op een ogenblik dat zelfs de poli
tieke partijen, kijk naai' de P W , de open
heid, door het CJoncilie ingeluid, ondergaan, 
halen onze Belgische socio's alles behalve 
een strategisch kunststuk uit wanneer ze zo 
zichtbaar de daver op het lijf krijgen m de 
schaduw van het kruis. 

De Swaef, jongen, gij hadt u beter Dij uw 
sociale schriften en bij uw archiefstukken 
van Quaregnon gehouden. Uw ««tel in 

« Vooruit » is de oprisping van een mlsselijfc 
socialistisch truterken. Niet de H. Mis houdt 
u thuis, niet de romantiek, met de zoge
naamde SS-mannen, niet de gefantazeerda 
neo-nazi's. Het is ook niet de nuchterheid, 
de zin voor efficiëntie, die u beletten mee 
te doen aan de IJzerbedevaart of andera 
Vlaamse betogingen. Gij en het gros van 
de socio's blijft thtiis, De Swaef, ik zal het 
u zeggen en hard in het oor schreeuwen ï 
gij blijft thuis omdat gij voor geen greint, 
je flamingant zljt, omdat gij te lui zijt oia 
ook maar één voet voor Vlaanderen te ver
zetten, omdat er in uw gemoed geen schiai 
van volksbewustzijn en stamfierheid schuilt 
Daarom blijft ge thuis. Omdat ĝ j de liefde 
met hebt. » 

En al schrijft ge dan tegenwoordige ellen, 
lange artikels over « Vlaamse beweg'ng » 
zoals Jos Van Eynde himself dat doet, dan 
blijft ge als een holklinkend bekken en een 
rammelende cimbaal zou Paulus gezegd heb. 
ben over dergelijke Vlaamse « lippi;nbelij> 
ders ». 

Raak 
Dit arbeidersblad van de KWB geeft een 

artikel van Jan Hardeman over diezelfde 
IJzerbedevaarten. Met warm hart geschre. 
ven door iemand die duidelijk geen « lil»-
pendienaar » is. 

« Er is weinig gevaar dat we de beteke
nis van de frontbeweging gaan overschat), 
ten : het is in onze groei naar volledigöi 
ontvoogding één van de belangrijke perioi. 
des : sloeg de vonk van het bewustzijn oveR 
op honderden volk&mensen en dat is wel
licht het belangrijkste in de rijke geschie» 
denis van de Vlaamse Beweging Er zijü 
hieruit beslist lessen te trekken. Vlaams© 
en sociale beweging lopen gelijklopend en 
wellicht kimnen we ze dezelfde beweging 
noemen : een beweging van bevrijding vao 
Vlaamse mensen, van een voik. 

In de Vlaamse strijd moeten de arbelc 
ders vooraan staan en zich niet laten afleS» 
leiden door allerlei afleidingsmaneuvers. Al. 
leen door de afwezigheid van de arbeiders 
zijn ontsporingen in de toekomst denkbaai^ 
;We moeten zelf scherper leren zien wat het 
doel is van de Vlaamse Beweging en ona 
dan van dit doel door geen enkele droj»» 
reden laten afwenden. Het gaat om de ga« 
hele ontvoogding van ons volk, economiscüji 
sociaal en zoals het allemaal te noemen i é 
Het is de moeite waard. 

W. Luytea. 

G E M E E N T E B O R G E R H O U T 

Vorming 
van een wervingsrezerve 
voor KARLADERS (werkman) 
bij de 
openbare reinigheidsdlenst 

Bekendmaking geschiedde in het 
Staatsblad van 3 september IL 

Voor alle inlichtingen met betrek
king tot de deelnemingsvoorwaarden, 
gelieve men zich te wenden tot het 
sekretariaat, ten gerneentehuize, de 
eerste vijf dagen van de week, tussen 
8 uur 30 en 17 uur (telefoon 35.02,65). 

^ '̂  

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
toUjsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
G E L U K K I G E 
TOEKOP^ST 

Postbus 149 Gent; 
of naai 
Postbus, 11 Deinde; 
of naar 
Postbus 381 Antwerpen; 
of naar 
Postbus 231 Bnissel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste. betrouwvoUe ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs Huwelijks-
werk ' Verloving, huwelijk 
voor leder een ! Alleö ge-
helm ! Medewerking van 
priester Dagelijks 4 tot 6 I 
verlovingen. t 
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BEWECINCSLEVEN 
ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Begin oktober zet de Kontakt-
klub haar aesde werkjaar In. 

Gedurende die vijf voorbije ja
ren werden de meeste vergaderin
gen voOTgezaten door onze VO(M-
ïritter Mr. Hugo Schiltz. 

Om hulde te brengen aan hem, 
als voorzitter van onze Kontakt-
klub heeft het bestuur gemeend 
hem een diner aan te bieden en 
wel op donderdag 30 september 
1965 te 20 uur in het lokaal «Bris
tol», Prankrijklei 19 te Antwer
pen. 

U kunt aanzitten op dit dinei-
door storting van 165 fr. op post
rekening 1275 01 van J. DUlen te 
Boigerhout, en dit tot 25 dezer. 

Het d'ner wordt opgeluisterd 
door het orkest « Podonoswki »• 

Tentoonstelling. 

Eugeen Vercammen stelt zijn 
kunstschilderijen ten tcon in de 
ga'-erij « Scaldiana » te Rupel-
monde, van 12 tot 30 septembei-
1966. Leden houden er rekening 
mee! 

Gevr. faktur is t (e) goed kun
nende rekenen met machine 
en machineschr i f t . Schri jven 
redakt ie o n d e r D-22. 

ANTWERPSE POT.DER 

VerBa<lerinf te Lillo. 

In het bedreigde dorp Lillo vood 
verleden zaterdag een grote mas
savergadering plaats ingericht 
door liet Polders Aktiekomitee on
der voorzitterschap van gemeen
teraadslid Staf De Lie. De oi*omst 
was zeer talrijk ondanks het feit 
dat er reeds veel Lillonaren uit 
hun huizen verdreven werden <rf 
onteigend JÜjn. Staf De Lie dank
te (t? aanwezigen en allen die ge-
d«*ande maanden de harde sta-ijd 
voor Lillo hebben geleverd in he t 
bijzonder de bestuursleden van 
het komitee voor wie he t werke
lijk nooit te veel was. Hij drong 
er Op aan dat de bewoners ter 
plaatse zouden blijven zolang de 
stad Antwerpen niet voor vervan
gingswoningen heeft gezorgd en 
zegde de steun van het aktieko
mitee toe bij eventuele moeilijk
heden. 

Mr Hugo Schiltz sprak vervol
gens over de gevoerde aktie die 
tegelijkertijd in de gemeentwaad 
werd ondersteund door verschil
lende interpellaties en voorstellen 
vanwege hemzelf en de VU-
groep. Hij bracht hulde aan Staf 
De Lie en zegde de verdere steiin 
van de Volksunie toe aan de Lil
lonaren. Mr Doevenspeck belichtte 
vervolgens op uitstek«ide wijze 
nogmaals de rechtskundige kan t 
van de zaak en antwoordde op 
verschillende vragen die gesteld 
werden. Na een voordracht, ge
houden door een specialist inzake 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H, Mis — 15 50 : I>e Flmt-
Btones (98e afl.) — 16 15 tot 19.00 : 
•Wereldkampioenschappen wielren
nen - finale stayers beroepsrenners. 
- finale snelheid beroepsrenners 
- finale ploegenachtervolging lief
hebbers — 19.30 : De avonturen van 
een kleine beer. - 10e afl. : Ontsnapt 
— 20 00 : TV-nleuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20 40 : SpeelfUm : 
Blue skies, muzikale komedie van 
Stuart Heisier met Bing Crosby en 
Fred Astaire — 22.20 : TV-nieuws 
— 22.25 : Atletiek. Samenvattende 
reportage van de finale heren, om 
üe Europese Beker te Stuttgart 
(2e dag). 

M A A N D A G 
19.00 : Zandmannetjc — 19 05 ; 
Teletaalles : Engels — 19.20 ; De 
PUntstones. 99e afl. : De familie
vete — 19.45 : Zoeklicht — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 ; TV-nieuws 
•— 20.30 • 't Is maar een woord — 
2100 : Speelfilm : Een wonderbare 
zomer Joegoslavische komedie van 
Alekaander Gluscevio — 22.30 ; TV-
nieuws. 

P ' N S D A G 
S 00 tot 12.00 ; Vaticanum II. 
Reportage van de openingsplechtig
heid van de vierde zittingstijd van 
bet Concilie te Rome (onder voor
behoud) — 19.00 : Zandmannetie 
— 19.05 • Filmmuseum van de scha
terlach. De stuntman, fllmikucht 
met Ben Turpin — 19 20 : Tiener
klanken — 19 55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
7-- 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : De 
wiikagenten : De kwade hand (33e 
afl.) — 20 50 ; Panorama — 22.00 ; 
Ga.-^tprogramma. De socialistische 
gedachte en actie — 22.30 : TV-
nieuws. 

W O E N S D A G 
17 00 ; Televisum — 19.00 : Zand-
mannetje — 1905 : De wereld is 
klein : Patagonië — 19.35 : Arena 
— 19.55 • De Weerman — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.25 : Uominl della 
montagna, documentaire film — 
21.55 ; Taptoe. Optreden van het 
pianoduo Wladimir Askenasy en 
Malcolm Prager — 22.15 : TV-
nieuws 

D O N D E R D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : De 
smokkelaars. 7e afl. : Ontsnapping 
met de koets — 19.20 ; Te voet door 
Vlaanderen — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 ; TV-nieuws — 20.25 : 
Lumllinna (Die goeie (k)ouwe 
tijd I) variétéprogramma — 20.55 : 
De reünie, eenakter van Alan Simp
son en Ray Galton — 21.25 : Pre
mière — 21.50 : Penelope — 22 20 : 
TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19 00 : Zandmannetje — 1905 : 
Teletaalles : Engels — 19.20 : Tie
nerklanken — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Leben des Galilei (Het leven van 
Galilei), drama van Bertolt Brecht 

22.55 : TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
18.55 ; Zandmannetje — 19.00 : 
Religieus programma, Luceat 
rooms - katholieke uitzending — 
19 30 : Dierenwereld : Trekmieren 
— 19 55 : Hier spreekt men Neder
lands — 1Ö.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Show-
programma •— 21.15 : Echo — 21.45 
Richard Boone-theater. Ie afl. 
« Kapitein Al Sanchez » — 22.35 
TV-nleuws. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
v^ant..* 

MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOÜT — TEL. 35.17.83 
Bljhuizen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Deurne : Califortlei 60. Tel. : 36.25.22 
Begijnenstr.39-41. Tel: 33.47.24 

geprefabriceerde wwiingen, werd 
een bezoek g:ebra<dit aan de ten-
toansteUlng die docw het Polders 
Akt i^omi tee werd ingericht no
pens aktie en prijzen. 

OOST-VLAANDEREN 

LEDEBERG 

Zaterdag 9 october 1965 te 20 
uur 30 worden alle simpatisanten 
en danslustigen verwacht op he t 
Volksuniebal, da t gehouden wordt 
in de grote gemeentelijke feest
zaal %'an Ledeberg bij Gent. 

Dit schitterend dansfeest wordt 
gepatroneerd door de Volksunie-
afdelingen van Gentbrugge, Lede
berg, Merelbeke, Melle, Heusden, 
Destelbergen, Land van Rode enz. 
en vindt plaats in aanwezigheid 
van alle arrondisseanentelp geko
zenen van parlement en provin
cieraad. 

De dansmuziek wordt vwzorgd 
door de bekende hammondorga-
nist Paul Rutger en zijn groot 
«rkest. 

Inkomprijs : 40 frank. PamiUe-
kaar ten (geldig voor 4 personen 
uit eenzelfde gezin) : 100 frank, 
uitsluitend vooraf te bestellen op 
het secretariaat : Oufdstrijders-
s t raat 5, Gentbrugge. 

A.'VLTEB 
Zaterdag 13 november 1965. 
Eerste Verbroederingsbal. 
Volksunie - West. en Oost-
Vlaanderen. 
4 zalen. 
2 orkesten. 
Zang Louis Neefs en Liic van 
Hoesselt. 

NINOVE-GERAARDSBERGEN 

Sociaal dienstbetoon. 
Eeckhout Roland, provincie

raadslid. 
1ste zaterdag van de maand. 
2 uur : Okegem, Zaal Rio, Kou-

tert)aan. 
3 uur : Denderleeuw, lokaal De 

Klok, Dorp. 
4 uur : Iddergem, De Geyter 

Bufin, Hoogstraat 124. 
5 uur : Denderhoutem, lokaal 

Breughelhof, Terlinden. 
6 uur : Nederhasselt, Oafé Ma

deion, steenweg op Aast. 
7 uur : Voorde, Raes Renaat , 

Ophemstraat 46. 
2de zaterdag van de maand. 
2 Uur : Zandbergen, De Smet 

Emiel, Peperstraat 39. 
3 uur ; Idegem, C&fé de Mooie 

Molen, Ankerstraat. 
4 uur : Onkerzele, Oafé De 

Klok, Bovenstraat. 
5 uur : Geraardsbergen, Café 

Roxy, Wijngaardsstraat 36. 
6 uur : Zarlardinge, Bcxïkstael 

Ghislain, Rekestraat 14. 
7 uur : Viane, Stevens Maurits, 

Beverstraat 12A. 
1ste zondag van de maand. 
Lokaal De Raadskelder, Graan

markt, te Ninove, van 10 tot 12 
uur. 

Ten huize, op afspraak : 
DreefstKiat 57, Ninove — Tel. 

(054)331.27. 

BEUNGRiJKE MEDEDELING 
Wij vestigen er de a a n d a c h t op dat op zondag 12 december , 
t e 10 uur , in de zaal E lcke r lyck te An twerpen , een plecht ige 
hu idez i t t ing p laa t s gri jpt , n a a r aan le id ing van de negent igs te 
ve r j aa rdag (diezelfde dag) van Z.E.P. Dr S t racke . N a d e r e 
in l icht ingen volgen. 

WEST-VLAANDEREN Z O e k e P t j e S 

SOLIDARITEITSFONDS 
E.V. Oostende 200 fr.; P.C. 
Aalst 250 fr.; J.H. Mortsel 100 
fr.; Mr M. Oostende 400 fr.; 
M. Assebroek 100 fr.; V.M. 
Kalmthout 55 fr.; V. HaUe 
100 fr.; L. Koksijdie 500 fr.; 
V.M. Kalmthout 100 fr.; K. 
Zele 200 fr.; V.K. 's Graven-
wezel 100 fr.; H.S. Schilde 100 
fr.; K. Deurne 1000 fr.; G. 
Harke 75 fr.; Vollcsvert. Leys 
St. Andries-Brugge 500 fr.; 
M.L. St Kruis 100 fr.; R.D. 
Wezembeek-Oppem 100 fr.; D. 
Antwerpen 200 fr.; Bankp»so-
neel Brussel 950 fr.; V.B. 
Aalst 500 fr.; A.C. Ekeren 100 
O.L. Oostende 100 fr. 
Totaal eerste lijst 5.830 fr. 
Tijdens akties tegen de fran
se preken aan de kust wer
den tientallen personen be
schuldigd van storen van de 
eredienst. Binnenkort mogen 
wij dan ook van he t « beste 
gerecht ter wereld » de boe
ten verwachten. 
Doe nu een storting op post^ 
rekening 549.18 van de Kre
dietbank te Antwerpen voor 
rekening 1100-13-36.971 (Vlaams 
Solidariteitsfonds). 

K O R T R I J K 

Het eerste nummer van « Kijk 
Nieuw » is verschenen en werd 
verstuurd op 5.000 ex. Wie bij 
vergetelheid geen nummer mocht 
ontvangen hebben, kan dit nog 
altijd bekomen in lokaal «Astor» 
Grote markt, Kortrijk. 

Kolportage. 
Zondag a.s. herneemt de kol-

portage-ploeg haa r werking. Ver
zamelen in lokaal « Astor ». 

Avondfeest. 

Ons avondfeest nader t met ras
se schreden. 

Op 25 sept. zal en moet de 
« Troubadour » zeker te klein 
zijn! 

Kaar ten zijn te bekomen bij be
stuursleden en in ons lokaal. Pr i j 
zen voor de tombola worden ook 
daar graag in ontvangst genomen. 

OOSTENDE 

Wij van de kust kregen steun 
in onze aktie tegen de franse 
preken van vi'ienden uit het bin
nenland. 

Zij die aan de aktie niet kon
den deelnemen, moeten het als 
een tekortkoming tegenover h u n 
vrienden l>eschouwen als ze n u 
ook niet helpen de boeten te be
talen. 

Stort daarom heden nog op 
postrekening 549,18 van de Kre
dietbank te Antwerpen voor re
kening 1100-13-36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

NATIONALE 
LOTERIJ 

T 

HOSE LOTEÜ 
van 

10.000.000 f r. 
2.000.000 fr. 

1.000.000 f r . 

520.000 f r . 

^ l d SEPTEMBER 
SPECIALE HERF8TTRAHGHE 

60 MILJOENfr. loten 

58.005 LOTEN van 

200.000 fr.tot 400 fr . 
+ 4 9 froostiofen 
van 20 .000 f r . 

HET BILJET 200 f,.: 
H^T -riEISDE 21 f. 

Gem. kamers te huur voor stu
denten bij Vlaamse mensen in he t 
Brusselse. Voorw. : tel. 47.57.79. 

De heer Juul Gallois meldt zijn 
nieuw adres : Handschoenmarkb 
9, Antwerpen (vroeger Zilversmid-
s t raa t 21). 

Voor uw noerunalen of bij een. 
bezoek te Antwerpen : begeef IJ 
naar de Vlaamse kelder, Hand-
fichoenmarkt 9, Antwerpen (bij 
O.L. Vrouwekerk). 

,Welke vu-vr iend bezit te Ant
werpen kleine kachel waarop k a n 
gekookt warden? Zeer dringMid. 
Adres bevragen J . Gallois, Hand-
schoMumarkt 9, Antwerpen. 

Student germ, wonende te Aalst 
(O.-Vl.), beschikk. over schrijfm. 
zoekt avondwerk om studies te 
ktmnen voortzetten. 

Schrijven D 23. 

Diepestraat 44 (tel :^32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwoliteitsspéelgoed 
Spellen voor groot en klein 

FALLER - VOLLMER 
BARBIE - POPPEN 
LEGO - ]\IATADOR 

ENZ. ENZ. 

DE VOLKSUNIE 

W E E K B L A D 
Uitgave van de 

V.Z.W. VOLKSUNIE 

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

H o o f d r e d a k t e u r . 
T. van Over s t r ae t en , 

Redak t i e sek re t a r i s . 
S. De Lie, Wim Jor i s sen , 
l ic . W. Luy ten , R. Mat-
theyssens , W. Cobbaut , M. 
Babyion , E. Slosse, d r L. 
W o u t e r s , J . Die r ickx . 

Leden . 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. DupuisL, 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l . 82 
Brussel I. - Tel . : 11.82.16. 
Alle k l ach ten voor n ie t 
on tvangen van blad op d i 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 iemaande l i jks : 70 F . 
Abonnemen t bu i ten land : 

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 F . 
Alle s to r t ingen voor he t 
b lad op p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksun ie - B rus . I 

V e r a n t w . ui tg. Mr F . Van 
d e r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brusse l 12. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Op zondag 12 december wordt te 

Antwerpen een grot« hulde inge
richt ter gelegenheid van de 90ste 
verjaardag van Z.E.P. Stracke S.J. 

Nadere inlichtingen volgen nog. 
Het inriclitend komitee verzoekt 
t hans i'eeds alle Vlaamse vereni
gingen deze da tum te willen vri] 
bouden. 

Voorlopig sekre tanaa t : Herman 
Senaeve, Schnek 287, Ektren 2. 
Sociale dienst. 

Ons simpatiek jM'ovincieraads-
lid, de heer Ceuppens, zal iedere 
woensdag zitdag houden In het 
café Tijl, Sint Jansplein, Antwer
pen, tussen 19 uur en 21 uur om 
onze leden, in de mate van het 
mogelijke, met raad en daad bij 
te staan. 
Aan alle Vlaamse muzikanten. 

Wij vragen langs deze weg aan 
de muzikanten van de Volksunie
harmonie dat zij het zich tot een 
©replicht zouden maken tegenover 
deze enige Vlaamse en nationale 
harmonie in dit land, elk nog een 
muzikant aan te brengen. 

Als Part i j-harmonie is he t niet 
alleen onze plicht, maar tevens 
ons recht, eveneens een beroep te 
doen op alle Antwerpse VU-afde-
lingen en onder-afdelingen. In
dien al deze afdelingen cais reeds 
evenveel muzikanten zouden leve
ren als dat reeds de afdelingen 
West> en Oostmalle dedien, dan 
waren we heden reeds de sterkste. 

We vestigen er de aandach t op 
da t de wekelijkse herhalingen 
plaats hebben te 20 uur 30 in ons 
lokaal « Peter Benoit » elke don
derdag; (Je herhalingen worden om 
de maand vergoed. 

De tweede uitstap vindt plaats 
op 10 september (verzamelen in 
lokaal) bij de opening van Vlaams 
Huis Amadou. 

Voor inlichtingen en aansluitm-
gen als steeds volgende adressen: 

« Peter Benoit », Prankrijklei 
8 te Antwerpen, tel. 03-32.05 28 

Dr Roosens. algemeen voorzit
ter, Markgravelei 28 te Antwerpen. 

J. Rosci, voorzitter, Rudolfstraat 
56 te Antwerpen. 

B Ceuppens, ondervoorzitter, 
Belgièlei 202 te Antwerpen. 

J . Ferir, ondervoorzitter, Uit
breidingsstraat 568 te Berchem. 

Th . Moorkens, sekretaris Edw. 
Arsenstraat 129 te Mortsel. 

P. Carton, penningmeester, Die-
seghemlei 38 te Mortsel, 

E. Moorkens, hoofdredakteur, 
Edward Arsenstraat 129 te Mort
sel. 

Prov. sekretariaat, Grote Steen
weg 165 te Berchem. 

Prov. Propagandakomltee, J . 
Van Rijswijcklaan 62 te Antwer
pen. 

ANTWERPEN - NOORD 
Ledenvergadering. 

Alle leden worden dringend aan
gezet deze vergadering bij te wo-
r >p vrijdag 17-9. Sympathisan-
L .. .iijn hartelijk welkom om 20.30 
u. m café Tijl, St Jansplein, Ant
werpen. Valeer Depauw spreekt o-
ver de strijd der Baskische na^ 
tionalisten. 

De strijd van de Basken moet 
ieder * Vlaams-nationalist voorzeker 
interesseren Valeer Depauw zal er 
ook zijn boeken handtekenen. Vrije 
toegang 1 

Bustocht 
Wij leggen een bus in en bezoe

ken het Drielandenpunt, Valken
burg, en nemen ons middagmaal 
in het Hof ter Voer. Daarna wan
deling door de na tuur (indien 
het weder het toelaat) . 

Ons bezoek aan de Voer is een 
bewijs van solidariteit met de ve
le strijdende en lijdende Vlamin
gen aldaar en moet voor velen 
een har t onder de riem beteke
nen. 

De terugtocht gaat over Ziehen 
Zussen Bolder, Bben-Emael, enz. 

Prijs : 140 fr per deelnemer. 
Inlichtingen en mschrijvingen 

bi] onze ondervoorzitter en pro
pagandaleider de heer De Caluwe, 
Bredastraat 114 Antwerpen of ot> 
he t sekretariaat Antwerpen Noord 
Van Aerdstraat 2, Antwerpen, 
(openingsuren : alle dinsdagen 
tussen 20 uur 30 en 22 uur) waar 
steeds één of meer bestuursleden 
te uwer beschikking zullen zijn. 

Afrekenen, aanbrengen van 
nieuwe leden of smipatisanten, in
winnen van inlichtingen enz. ge
schieden voortaan bij voorkeur 
op het sekretariaat op de daartoe 
bestemde dag en uur. Wij zouden 
onze leden zeer dankbaar zijn zo 
2ij zich hieraan willen houden, 
dit teneinie zoveel mogelijk mis-
Bingen en misverstanden te ver
mijden. 

BKASSCBA.4T 

MonelfeestmaaL 

Een «nosselfeestmaAl met ftUrak-
tie en verrassingen heeft plaats 
op 26 september e.k 20 uur 15 In 
zaal Sporta. Bredabaan 360, Bra» 
schaat . 

Kaar ten tegen 50 tr. per perso<xi 
telefonisch aan te vragen op 
51.81.66. ofwel In zaa; Sporta. of
wel rechtstreeks te Destellen óoor 
overschrijvmg op rekening 194C 
van Volksunie bl] Kredietbank 
Brasschaat. 

WILRIJK 
Iedere woensdag wordt er voort

a a n ergens in onze gemeente ge-
kolporteerd tussen 19 uur en 21 
uur doOT onze «rganisatieleider 
Michel Jorens en door enkele pro
pagandisten. Personen die aan de
ze kolportages wensen deel te ne
men worden verzocht zich in ver
binding te stellen met de heer Jo
rens, Standonklaan 23, ofwel ge
ven zij hun naam op aan de uit
bater van de « Lange Wapper ». 
Dienstbetoon. 

Van heden af zullen onze ge
meenteraadsleden om beurten ie
dere dinsdag van 20 tot 21 uur 
zitdag houden in de « Lange 
W a i t e r ». Voor de Commissie van 
Openbare Onderstand houdt Hugo 
Verhelst er elke tweede en vier
de dinsdag van de maand zitdag 
eveneens van 20 tot 21 uur. 
Vlaams geielschapsleven. 

ledere woensdagavond zullen 
onze mensen elkaar kunnen ont
moeten in het Vlaams Huis «Lan
ge Wapper ». « Daar tref ik mijn 
vrienden », zullen geen ijdele 
woorden zijn. Door de woensdag
avond tot « uitgangsavond » te 
verheffen, hopen wij werkelijk een 
Vlaams gezelschapsleven te verwe
zenlijken. 

Geitestoet. 
Ook voor U wordt de « Geite

stoet » een gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan de «Lange 
Wapi>er», het Vlaams Huis van 
WUrijk, dat geheten werd naar 
een van de hoofdfiguren die m de 
stoet zullen optreden Karel Uyt-
terhaegen zal er U zeer gastvrij 
ontvangen. 

ZANDHOVEN 
In ons kanton werd overgegaan 

tot de oprichting van een kanto
nale propagandagroep bestaande 
uit mensen van alle afdelingn. De
ze groep zal de ganse propagan
da verzorgen in het kanton. 

Hij s taa t los en boven alle af
delingen en ook ten dienste van 
alle afdelingen. 

Als penningmeester werd aange
steld de heer Wim Duys uit Broe-
<di6m. Het volledig bestuur wordt 
in de volgende weken samenge
steld. 
Kolporfage. 

Zondag 12 september te Oele-
gem. 

Verzamelen te 9 uur stipt aan 
de kerk. 
Vergadering. 

Kantonale leden- en simpatisan-
tenvergadering op vrijdag 17 sep
tember, met als spreker volksverte
genwoordiger Coppieters in de 
feestzaal van de « Toverfluit », 
Turnhoutsebaan 7, Halle - Kem
pen, te 20 uur. 

BRABANT 

DWORP 
Zaterdag 2, zondag 3 en maan

dag 4 oktober 1965, richten de 
Pallieters hun jaarlijkse mossel
en frietkermis in, met opbrengst 
ten voordele van een Kerst- en 
'Sint>Niklaasfeest voor de Dworp-
se kinderen (telkens van 18 uur 
af) . 

VXJ-lokaal : De Leeuwerik, Cha-
bert J., 34 Kerkstraat , Dworp. 

ERPS-KWERPS - KORTENBERG 
Op zat. 25.9.65 gaan onze leden 

op reis naar de Voerstreek. Vertrek 
8 uur v.m. aan gemeentehuis Kor-
tenberg. 

Prijs : 25 fr. voor de aange
sloten leden. 

HOEGAARDEN 
Alle Vlamingen worden ver

wacht op het eerste Vlaamse bal 
in de zaal Pax te Hoegaarden 
op maandag 13 september 65 te 
20 uur. Oi'kest « The Sheakes-
pears ». 

HOFSTADE-BIJ-MECHELEN 
Op donderdag 16.9 te 20 uur in 

het VXJ-lokaal, café « Spor tman.» 

te Hofstade (rechtover de kerk) t 
stlcihtbigsveifpadering van deae 
nieuwe afdeling. 

VU-kamerlid dr V. Anciaux, 
neemt er he t woord. 

KORTENBERG - ERPS-KWER«PS 
Na d« IJzerbedevaart. 
Het bestuur van het plaatsehjk 

Uzerbedevaartkomitee acht het 
een verheugende plicht alle vrij
willige medewerkers hartelijk te 
bedanken voor hun spontane en 
doordrijvende inzet. 

143 mensen hebben met drie au
tobussen te Diksmuide hun trouw 
a a n Vlaanderen bewezen. Het 
duidelijkste bewijs dat het Vlaams 
bewustzijn in Midden-Brabant 
groeit. 

Waar bleef de aanklacht van 
een woordvoerder van het Uzer
bedevaartkomitee teGK^nover het 
schandaal der Franse preken? 

Het testament van de frontsol
daten besluit toch : Wij willen 
Vlaams in Vlaanderland! 

Nog een woordje aan onze vrien
den uit andere gewesten : laat 
de moed niet zakken, doordrijven 
wordt altijd beloond. 

STE AGATHA-BERCHEM 
De VU-kern op deze gemeente 

is in de maand augustus uitge
groeid tot een volwaardige statu
taire afdeling. 

De officiële bestuursverkiezing 
gaat door in oktober. Ondertussen 
worden de lopende zaken geregeld 
op het sekretariaat bij de heer 
Deleu M., Groot-Bijgaardenstraat 
324. 

OOST-VLAANDEREN 

MERELBEKE 

Studiegroep. 

Een onverhoopte opkomst voor 
deze maandelijkse gesprekavond, 
wat het beste laat verhopen VOCK-
de toekomst. 

Een referaat over het gepres
teerde werd naar voren gebracht 
door een propagandist, waarop Dr 
Leo Wouters de uiteenzetting leid
de doorheen de rijke geschiedenis 
van parti] en -bewegmg. 

Wij bepalen van nu af a a n reeds 
de afspraak voor volgende maand, 
en wel op woensdag 6 oktober. 
Bestuur. 

Donderdag 2.9 vergaderde het 
voltallig bestuiu', en behandelde het 
programma tot einde december. 
Besloten werd om de propaganda 
te kunnen dragen, vooral de fi
nanciële mobilisatie aan te wak
keren. 

Gij, die dit leest, weest logisch: 
helpt ons door Uw bijdrag|e te 
storten op postrekeningnummer 
8827.28, Merelbeke. 
Kolportaire. 

Gentbrugge werd op zondag 5 
september doorkruist door onze 
medewerkers en miki-owagen. Zoals 
gewoonlijk kende ons blad in de
ze gemeente een buitengewoon 
sukses. 

Wij verwachten volgende maal 
ook degenen die nu nog in ver
lof zijn, en spreken af op zondag 
19.9 in Berkenhof, 9 uur. Kolpor-
tage te Melle. 
VOS 

Ons werd medegedeeld dat op 
dinsdag 14 september een plaat
selijke afdeling der Vlaamse oud-
strijders en -soldaten van wal 
steekt in Merelbeke. 

Belangstellenden kunnen zioh 
wenden tot de heer Herman G., 
Dr De Gruyterstraat 3, Merelbeke, 
medewerkers worden verwa^cht op 
14.9, 20 uur, in zaal « De Dri] Ko
ningen », Dorp te Merelbeke. 
Vlag. 

Met muziek, dans, vrolijkheid 
en kameraadschap huldigt het 
Land van Rode op zaterdag 25 
september, 20 uur, zijn vlag in. 

De feestrede "Wordt »uitgespro
ken door volksvertegenwoordigei-
Dr Leo Wouters. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Zondag 12 september worden de 

kolportages hernomen en wel te 
Kortemark. Verzamelen om 9 uur 
op de markt te Kortemark. De 
groepen Diksmuide, Gistel, Ichte-
gem en Koekelare worden uitge
nodigd. 
Bal. 

Op zondag 19 sept. : bal in « het 
Vlaams Huis » met voor de 1ste 
maai te Diksmuide de vedette 
« Lilianne >. 

VerIof:BLANKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse g:ezelllgbeid 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTiMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
( i ebreve teerde ka rkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK^ 
(Brevet : 512767) 

Ï E Z E L E (O.-VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen ve rkope r 
in u w omt rek kent , s tuu r 
ons een kaa r t j e en w e 
de d ichts t bi jgelegen ver
zenden U het ad res van 
k o p e r S ta r Zele. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en auto ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r i m a koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Za len voor vergader ingen , 
enz. 
Staf Woute r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land. 

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

DORT THIERBRAl /HOF II I 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Franrijklei 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 

EUEC. 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. LEEMANS Deurne 2 . 
Van Havrelei 70 T. 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS 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 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl 105. Tel. 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

M I D D E L K E R K E 

« Vlaams huis Ware Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester nurwerkmaker 

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

D E Waalse eisen om eko-
nomische prioriteit, de Brusselse 
voorbereidingen tot herziening van 
de taalwetgeving, de overdreven in
vloed van de "Walen in de CVP-lei-
ding : het is alles meer dan vol
doende om de Vlaamse rechterzijde 
jvakker te houden ». 

Deze zin lazen we als slot van 
een hoofdartikel « Kritiek wordt 
steeds luider > in De Standaard van 
yorige dinsdag. 

Het is meteen een beknopte samen
vatting van de averechtse toestan
den in ons land. Ze laat nog eens 
zien hoe de zaken in ons land op 
hun kop staan. 

Wallonië kent geen pendelarbeid. 

1 E Brussel heerst het taal-
racisme. 

Sinds 1830 heeft men in deze stad 
meer dan een half miljoen Vlamin
gen verfranst door een antidemo-
kratische sociaal-ekonomische druk 
in naam van een vrijheid, die niets 
anders was dan de grootste sociale 
losbandigheid en het grofste kul-
tuurimperialisme. 

De taalwetten — wetten van hun 
zo geliefde unitaristische staat — 
werden in naam van het civisme en 
van het patriottisme op elk ogenblik 
verkracht. Zo werd de taalwet die de 
Vlaamse kinderen in Vlaamse scho
len wil doen belanden, sinds 1932 
toegepast door twee taalinspekteurs 

cent bereikt van de Vlamingen te 
Etterbeek! 

D E regering zou elk jaar 
10 Vlaamse scholen oprichten te 
Brussel om de nood aan Vlaamse 
scholen in de « hoofdstad » te ver
helpen. En elk jaar opnieuw is het 
een gesaboteer van jewelste in de 
toekomstige hoofdstad van Europa. 

De fantastische voorzitter van de 
CVP heeft daarbij nog het lef om 
het kollege van burgemeester en 
schepenen te Brussell — hij is zelf 
schepene! — te verdedigen! Zij doen 
wat voor Vlaanderen beweert hij 

Spreken zij van verbetering en van 
de toepassing van de taalwetten te 
Brussel? 

Neen, wat meer dan gerechtvaar
digd is en sinds lang, daar zwijgen 
zij over. Zij ondergaan laks de druk 
van hun tegenstanders. Tot dat zij 
er, zoals te Hertoginnedal, onder be
zwijken. Maar ja ze zijn of worden 
toch minister en de schijn is toch 
ook iets. 

I 

KRITIEK STEEDS LUIDER 
Maar het vraagt fabrieken voor 
vreemde arbeiders die inwijken en 
voor Vlaamse arbeiders die pende
len. Deze Waalse eisen worden door 
alle Waalse parlementariërs ge
steund. Allen schreeuwen ze het uit, 
hoe slecht Wallonië het heeft Zo
danig dat ze het op de duur zelf gaan 
geloven. En... het doen geloven aan 
vele van hun Vlaamse partijgenoten. 

en dit voor een bevolking van één 
miljoen mensen! Zo iets alsof men 
voor gans de Brusselse agglomeratie 
twee politieagenten zou hebben om 
het verkeer te regelen! En de ver
slagen van deze twee inspekteurs ko
men dan nog geregeld in de scheur
mand terecht. 

B 
O NDERTUSSEN blijven 

Oost- en West-Vlaanderen, Limburg 
en de arrondissementen Leuven en 
Turnhout, gebieden waar de pendel-
arbeid welig verder tiert, provincies 
en arrondissementen waar fabrie
ken dringend noodzakelijk zijn om 
ter plaatse werk te verschaffen aan 
eigen mensen. En de Vlaamse parle
mentariërs van de kleurpartijen zien 
het niet eens, hebben er geen be
langstelling voor of durven er geen 
hebben en... luisteren naar hun 
Waalse partijgenoten. Zij gaan zo
waar de eisen van hun waalse par
tijgenoten nog verdedigen en laten 
de Vlaamse pendelarbeiders — hun 
kiezers, hun gesindikeerden! — ver
der aan hun zielig lot over. 

Uit schrik voor hun Waalse par
tijgenoten durven ze niet meer naar 
de werkelijkheid kijken, durven ze 
niet meer denken. 

ELGISCHE wetten. Bel
gisch unitaristisch civisme. Belgisch 
unitaristisch patriottisme. Met het 
wapperen van de Belgische vlag en 
met de tonen van de Brabangonne 
wordt dit alles echter goedgemaakt. 
Zij zijn de echte patriotten, de ech
te Belgen, deze Brusselse taairacis
ten. 

Zij maken er een walgelijk boeltje 
van. 

« Tweetalige straatnaamborden 
krijgen de Vlamingen wel, dat is niet 
gevaarlijk, maar Vlaamse scholen 
dat in geen geval, dat is te gevaar
lijk » verklaart de burgemeester van 
Eisene in zijn gesprekken. En inder
daad op gans Eisene is er geen en
kele Vlaamse gemeenteschool te vin
den! In naam van dezelfde vrijheid 
waarmee ze Franse scholen opeisen 
in de Voerstreek en alleen maar 
Franse scholen dulden in de Plat-
dietse streek, waar het aantal frans-
taligen niet een vijfde van het per-

opgewonden en hij schijnt zichzelf 
nog te geloven ook! 

Het percent kinderen in Vlaamse 
scholen in deze stad, verbindings
teken tussen Vlamingen en Walen? 
Welgeteld 6 %! 

Prachtig, dat werk van Van den 
Boeynants! 

Hij heerst over een partij waarvan 
70 % van de kiezers en van de par
lementariërs Vlamingen zijn. 

Heeft Jan Verroken nog geen hul-
debrosjure in de maak om deze fan
tastische prestaies van zijn fantasti
sche voorzitter te huldigen? 

D E overdreven invloed van 
de Walen in de CVP-leiding schrijft 
« De Standaard »• 

Zo moeten wij het niet altijd 
schrijven. 
• Altijd opnieuw pakt de Vlaamse 

CVP uit met het argument dat de 
Vlaamse CVP niet mag verzwakt 
worden want zij zijn de enige waar
borg voor de Vlamingen. 

Zij hebben dat inderdaad sinds 
1830 telkens opnieuw schitterend be
wezen. Daarom staat de Vlaamse Be
weging zo ver Zij bewijzen het thans 
opnieuw. 

Zij zijn de sterkste vleugel in de 
regering. 

Spreken zij van prioriteiten voor 
Vlaanderen? 

N hun eigen partij heb
ben ze daarbij zoveel niet te ver
tellen-

Wie is voorzitter van de partij? 
Een franstalige. 

Wie is voorzitter van de Senaat? 
Een franstalige. 

Wie is eerste-minister? Een frans
talige. 

Wie heeft de meerderheid in het 
partijbestuur? De franstaligen! 

Zijn de Vlaamsgezinden die CVP 
gekozen hebben nu tevreden? 

Zij zijn nochtans de medeplichti
gen, de schuldigen aan die toestand. 
Dat moeten zij toch inzien! 

Dat het bij de PVV en bij de BSP 
niet beter is? 

Inderdaad niet. Daar is het nog 
slechter. 

Waarom echter altijd zoeken tus
sen slecht en slechter? 

Als men het ook goed kan doen? 
Het moet toch iedereen die ook 

maar enigszins politiek doorzicht 
heeft, duidenjk zijn dat de Vlamin
gen, willen ze zich eindelijk vrij kun
nen ontplooien in dit land. vrij ont
plooien op kultureel en op ekono-
misch gebied, dat ze hun kracht moe
ten kunnen samenballen in een zui
vere Vlaamse partij, die alle - steeds 
nadelige-kompromissen beu, vrij zal 
bepalen wat er in Vlaanderen zal ge
beuren en wat met de Vlamingen te 
Brussel' 

Dat zal des te vlugger gebeuren als 
de aarzelaars zullen durven. 

Zullen durven doen wat hun enige 
plicht is tegenover de kleine Vlaam
se man. 

Toetreden tot de Volksunie en on
ze partij zo vlug mogelijk uitbouwen 
tot de stevigste en grootste Vlaamse 
partij . 

Dat dit nog enkele jaren zal du
ren? 

Ja zeker. Maar het is de enige op
lossing. 

En daarom dat ze er niet vlug ge
noeg kan komen. 

Wim Jorissen. 

dit merk op al uw drukwerken 

is een waarborg van kwaliteit 

uit een jong, ylaams, modern 

en dynamisch bedrijf. 

G r a a g hadden wij kenn is gemaak t met U , telefoneer of schrijf aan 

drukkerij MKB 
Kapellensteenweg 324-326 te KALMTHOUT (Antw.) Tel. : (03)74.83.78-74.86.78 

OOK JU KAN BOUWEN!! 
'Jfl'.^S*. 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN. 

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

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

V A N A F F 500 .000 , - Akte in handen. 

SLECHTS EEN ADRES 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

(03)32.92.18 

GENT 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat, 39 

(011)544.42 


