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VLAAMSE KWESTIE,
PARTIJEN en PARTIJTUCHT
In ons land bestaan er xoals in
andere landen verschillende
politieke
partijen.

de aandacht te vestigen op het
feit dat men in bepaalde
CVP
kringen
sanctie* overwoog
tegen sommige CVP
mandataristen die tegen de jongste
regering
hebhen
gestemd
uit
Vlaamse overtuiging.
Men zou
zelfs de middelen
onderzoeken
om te vermijden
dat in dergelijke gevallen de <
partijtucht»
nog zou worden
geschonden.

Eigenaardig
genoeg worden dese politieke
partijen
alsdusdanig niet door de Wet
erkend.
Trovwens
voorziet de
kieswetgeving enkel t Lijsten
» waarop kandidaten
worden
voortgebracht of waarop stemmen
werden uitgebracht.
Partijen
zijn
enkel
— dikwijls
machtigelichamen, waarvan nnen het bestaan in feite moet
erkennen,
en die men in de huidige
samenleving
eenvoudigweg
niet
kan
uitschakelen.

Ont schijnt het absoluut
ondemocratisch een dergelijke
stemming aan de partijtucht
te willen onderwerpen,
vooral
daar
de jongste
regeringsnivestituur
een open kwestie
wat,
d.w.».
dat er bij het al dan niet steunen der nieuwe
coalitie-regering geen hogere belangen of
het spel stonden,
tenzij
juiit
de Vlaamse
belangen.

Elke partij organiseert zich en
Tnaakt statuten
op die
moeten
worden gevolgd. Het it een wezenlijke vereiste dat elkeen die
tot een partij toetreedt
dergelijke standregelen
moet
eerbiedigen, en die eerbiediging
moet
algemeen
zijn.

Het verwondert
ont nog sterk
dat er in het parlement
niet
meer
Vlaamse
mandatarissen
(der kleurpartijen)
het
vertrouwen in de regering hebben geweigerd. Wij moeten in de eerste plaats aannemen
dat elk»
volksvertegenwoordiger
een gekozene it van het volk, en niet
van de partij, en dat dan ook in
het parlement de stemming
van
het volk moet worden
uitgedrukt.

De C.V.P. noch de B.S.P.
zijn
uitgesproken
t Vlaamse » partijen. Zij zijn slechts
Vlaamt
inzover zij daardoor in de verkiezingsperioden
de
Vlaamse
kiezer moeten
aanlokken.
Van
de liberale
partij
kan er nog
minder < Vlaams ideaal » worden verwacht.
Van uit
partjipolitiek
standpoint uit
kunnen
deze partijen trouwens
moeilijk
de Vlaamse belangen
verdedigen, juist
omdat zij
rekening
moeten houden met de andere

Er
mochten
dut
wel
Vlaamse
parlementairen
vertrouwen
in de nieuwe
ring hebben
geweigerd.

meer
het
rege-

SIGNAAL
OP ROOD

VERNEDERLANDSING VAN
HET BEDRIJFSLEVEN
door

Een zeer groot deet van de zakenwereld
In het Vlaamse land schijnt echter nog
niet bereid deze konsekwentle» t« trekken.
Haast alle grote ondernemingen zoali
banken, verzekerlnssmaatschappjjen, industrie!^ ondernemingen
voeren
nof
steeds hun innerlijke organisatie ia b«t
frans.
In tal van grot« firma's bezetten nof
steeds neder!andscni»undige elementen <!•
posities.
En nu kom ik tot de tweede tekst Het la
wel degelijk waanzin, of om het op ïijn
zaehtst uit te drukken gemU aan oommeroleel doorzicht zich aan deze gedragslijn
vast te klampen.
De doorbraak van het Vlaams NaÜMi*liane Is verwezenlijkt : en d« gedacht*
zal van nu af blijven groeien : wl] « t de strijd voort tot alle Vlaamse problemea
van de baan zijn. Bn zij die bewijzen voor
geen verbetering vatbaar te sdjn, nullen
later de gevolgen van deze dwaze houding moeten di-agen.
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vleugel
van hun
partij,
de
franstalige
vleugel, die maar al
te dikwijls
het laatste woord
heeft gehad.
Het il dan ook een
weldaad
voor onze Vlaamse mensen dat
er een uitgesproken
Vlaamse
partij
bestaat
die de lam,me
goedzakken
kan
wakkerschudden, en de ziceep kan
doen
knallen.
Als er nu een kwestie is die boven alle kleur-politieke
opvattingen of doelstellingen
verheven staat, dan is het wel de
c Vlaamse kwestie ». Voor dergelijke
hoogstaande
belangen
mag niemand
zich aan zijn
plicht onttrekken,
en is er geen
enkele kleurpartij
toegerechtigd
kele klsurpartij
toegereohtigd
de troef der partijtucht
uit te
spel-en enkel en alleen om er een
bepaalde regering door te krijgen.
Het il om» bedoeling

hi»r

O n d e r dit opschrift lezen we In
h e t socialistisch weekblad c Voor
AUen » v a n 11 Juni 11. :

^

even

Of denkt bv. de C.V.P.
somt
dat onze mensen de huidige regering misschien
meer in het
hart zouden dragen dan de vorige ?
Een partij die haar
gekozenen
dwingt
een bepaalde
houding
aan te nemen in open
kwesties
wordt slaaf van
drukh'ngsgroepen of zelft van
kortzichtige
partijbonzen.
Het is nu juist de sterkte
van
de jonge Volksunie
geen slaaf
te zijn
van dergelijke
drukkingsgroepen.
Tenslotte
it het
oneindigveel
beter dat de eenheid in een partij van binnen uit groeit in een
tfeer van vriendschap
en vertrouwen, juist
omdat — zoolt
in de Volksunie
—
iedereen
hetzelfde denkt en wil, nZ. door
dik *n iun de Vlaamie helem^
gen
dienen.
Mr. Jan

Vemiert.
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Het wordt alt een vaststaand / « i l aanvaard dat zakenlui verstandig»
lieden zijn, die zich uitstekend
weten aan t» passen aan alle inogelijke
situatiet
en omstandigheden.
Ik wil dit geentindt
betwitten.
Er heeft zich echter in het politiek leven van de Belgische
eenheidstaat
een nieuw feit voorgedaan, een feit dat niet meer t» loochenen valt : de doorbraak van het Vlaamt
nationalism,».
De bovenstaand»
tekst komend» Wt d» mond van d» fanatiek
Belgische
unitarist Theo Lefèvre it een doortlaand bewijt dat men ook in deze
kringen
heeft gekonstateerd
dat er iett veranderd it. Men geeft het schoorvoetend
en
met weerzin toe, maar toch trekt men »r d-e
konsekwenties.

Het gaat voor de Vlamingen niet aJleen
om een principiële kwestie, de vernederlandsing van het bedrijfsleven U ook een
broodkwestie. Ik zal dit «len enkele vooi»beelden onderlijnen.
Een gjrote buitenlandse maatschappij in
Antwerpen vraagt een hoofd van haar
dienst voor c Public relations ». Voorwaarde is : perfekte kennis van nederland*
frans en engels. Een Vlaams en engelson-

VOUK

fv-as!?' v a r ?

Wij h c h b e n ook n i e t gezondigd
a a n o m h e t even welk soort o p t i m i s m e b e t r e f f e n d e de h o u d i n g d e r
o v e r h e d e n t e Brussel e n de s a b o t a ge van de i n d u s t r i a l i s e r i n g . M a a r ,
wij h e b b e n v o o r t g e s t r e d e n e n o n s
argumentenarsenaal aangedikt en
l a t e n k e n n e n . Wij h e b b e n d u s v a n
de Volksunie en a n d e r e t e l a a t k o m e r s of b e k e e r d e n geen lessen t«
ontvangen.

kundige waal wandelt binnen, meiakt een
goede indruk op de Direkteur — een Antwerps franskiljon — en wordt aanvaard.
Maar omdat het wol lastig Is dat die heer
geen nederlandse briefwisseling kan voeren, krijgt hlJ een sekretaresse toegewezen
die voor hem de nederlandse vertalingen
kan uitvoeren. Gevolg : een Vlaams unlversitair blijft op de kelen, of komt hoogstens in aanmerking voor een vernederende knechtenrtri, waarbij hij voor de vertalingen mag zorgen en voor de betrekkin.
gen met het vulgum pecua der arbeiden
die zg te dom zijn om frana te verstaan.
Er i« erger : bepaalde kategone van
lellaarts heeït de les van de verkiezingen
begrepen : maar in hun razernij verlieaen ze alle begrip voor rede : ze worden
met verdwazing geslagen, voorbode van
het verderf. Een zeer bekend notaris heeft
zopas de drukker die sinds zestig Jaar
voor da familie werkte, zonder meer afgedankt : de reden ? Omdat een familielid
van deze drukker zijn kandidatuur had
gesteld op een Vlaams nationale lijst.
Uit dit alles blijkt dus wel degelijk dat
de vei-neJerlandsing van het bedrijfsleven
ook en niet in de laatste plaats een broodkwestie is.
Zelfs de onontwikkelde negers zijn niet
meer bereid knechtenrollen te vervullen m
eigen land : zijn wij misschien minder
beschaafd dan de negers ? Minder fierheid
hebben we in elk geval.
Wat de buitenlandse firma's betreft, hier
ligt de schuld niet altijd aan het hoofdbestuur van deze firma's. Meestal is men
aldaar slecht voorgelicht dow plaatselijke
elementen, veelal Is het gewoon onbegrip
of onwetendheid. Ook wordt een vanuit
het buitenland <n)gedrongen vernederlandsing vaak stelselmatig gesaboteerd door
Vlaamsonkundigen aan de leiding, die
bang worden er hun postje bij in te 'schieten; wij kunnen deze elementen verzekeren dat zij op dergelijke wijze wel voor
enkele jaren zich nog kunnen veilig stellen, maar dat ze hun positie in de toekomstige federale staat voor altijd ©nmoeelilk
maken
Wat kunnen wijzelf nu praktisch gebroken aan deze toestand veranderen ?

Over de uiteindelijke oplossing is eettleder akkoord : zelfbestuur door federall*me, en verwijdering van alle volksvreenvde en volksvijandige elementen uit Vlaanderen. Wie dan nog verkiest frans te
spreken, zegde Mter Van der Eist in zijn
Interview aan de Post, staat het steeda
vrij naar Wallonië te verhuizen ».
En ondertussen kunnen wij reeds zeer
Teel bereiken door :
— ons geld te plaatsen op banken dl*
hun interne organisatie in het nederlands voeren;
— hetzelfde geldt voor verzekeringsmaaU
schappijen,
transportondernemingen,
, enz. De klant is koning. Steeds aan deze firma's de voorkeur geven die d*
Vlamingen een kans geven;
— tenslotte afzien van de negatieve propaganda : koop niet bij de firma X oC
Z die haar publiciteit in het frana
voert : maar wel : koop bij de firma Y,
die al haar publiciteit, haar Interne or.
ganisatle m het nederlands voert. D e »
laatste manier is veel opbouwender, en
zal veel meer ingang vinden in bred*
lagen van het volk. Indien de pers een
dergelijke aktie zou inzetten, zou het
niet lang, duren voor de reakties zoi>den loskomen. Zakenlui die het ver^
koopscijfer als enig geldig argument
beschouwen, en die van hun neder,
landstalige konkurrent zien stijgen,
zullen zich haasten om de beweging t*
volgen. Tot het blijkt dat zij die dl»
niet volgen ten dode opgeschreven zi„li.
Want op die dag zal heel het bedrijfsleven nederlands zijn.
K.V.M.

B^riehr aan
onze lezers
Zoals onze lezers zullen bemerken i» dit
blad salechts getrokken op 4 bladzijden. D«
meeste weekbladen brengen gedurende d*
verlofweken geen uitgave of beperken di*
tot een gering aantal bladzijden. Wij blijven, ondanks het feit dat de drukkerij
14 dagen verlof heeft, verschijnen zij liet
dan ook op 4 bladzijden.
Ook het volgende nummer zal magerder
uitvallen maar daarna brengen wij weer
acht bladzijden. Zo zal het ook in de toe.
komst, zo hopen wij steeds beter gaan.
Wij verwachten ook op het einde van
dit jaar het blad verder uit te breiden.
Wij hopen daarvoor dan ook op de steun
van allen die ons genegen zijn.

H e t k l i n k t a l s een v e r o n t s c h u l d i ging. En een F r a n s spreekwoord
zegt wie zich v e r o n t s c h u l d i g t , b e s c h u l d i g t zich. N a d a t d e socialist e n h e t a r b e i d s v r a a g s t u k gesteld
h a d d e n zijn ook de k a t o l i e k e n g a a n
b i j d r a a i e n . N a d a t de V l a a m s - n a tionalisten h e t industrialiseringsvraagstuk
van Vlaanderen
zeer
s c h e r p s t e l d e n volgen ook socialist e n e n A.C.V.-ers.
D a t alj vroeger reeds w i s t e n d a t
i a V l a a n d e r e n ook I n d u s t r i e d i e n d a
t e k o m e n ? Geloven we g r a a g ! Voor
o n s o p t r e d e n bleef h e t e c h t e r bl]
h e n bij p l a t o n i s c h * T e r z u c h t l n g e n .
^ d a t Is h u n s c h a n d e I

Onde boevc t* Heks (Umburf)
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BRIEF UIT ARGENTINIË
Het ia parettig door middiel van uw blad
wat vaker wat meer te vernemen over het(een andere Vlaamse bladen verzwijgen.
We verslinden de rubrlelc < Binnenlandse
Spiegel », die schltteirend getschreven la
•n met veel hiimor de buitelingen van d*
Twee - Groten - en - Ben - Kwart laat bewonderen.
Bewonderen is veel gezegd. België heeft
de « cote d'amour » al lang verloren in
Ameirlka. En dat ligt niet alleen aan d*
antl-Leopoldistische propaganda van enkele Jaren geleden. Jnist de aia«fae manier, waarop men slch Het stuwen doar
de zgn. antl-kolonlallstlsche edementen in
de O.N.U. en elders, heeft de akUes van
België doen dalen. Men misprijsrt degeDiSii met wie men kan doen wat taoa wlV
rooral als het dan nog faliekant uitloopt

In het afgelopen jaar :
— Hebben wlJ, dank rij een onvermoeibaar Antwerps Vteining, een twintigtal kisten boeken gekregen, die druk gelezen
worden van Tucinnan tot Patagonië —
kijk maar op de kaart 1 (Ook uit Kongo
kwamen een paar pakken boeken aan,
T«n Vlamingen die daar hun matten aan
t oprollen waren. En wij ritten er mee
In, dat we tot nu toe geen bericht mieer
hebben van de milde gevers I).
— Door bemlddllng van deaeifdc Antwerpenaar hebben we op magneetband
TTlendachapsgroeten ontvangen van bijna
100 vooraanstaande Vlamingen, w.o. Emlea
HuUebroerk, Willeni de Meyw. Mevr. Theo
Brouns en Mevr. Dorfel, Mr. van der Blatk
Dr. Woutere, Dr. Opsomer, Jef van Over•traeten, en de Intussen overleden Dr.
Orauls. We noemen sle<^t8 een paar vaa
de talrijke namen, alle behoren ze tot het
beste uit Vlaanderen, en het doet toch altijd plezier dat DIE men.sen nog om ons
bekommerd zijn.
— Otik Pater Stracke Bprak tot oos via
•ca magneetband, we hebb«i hem In de
•chakel gehuldigd en een groet tot hem
(aricht langs Dletsland-Europa om. Mocfït
hl] nog vele jaren onze strijd bedelen.
— Een flink aantal leden werd aangeworven voor het Alg. Nederi. Verbond
(Toor de Volksunie zou dat wellicht moellljker gaan, maar het kort nog).
— Ona Oiildensporenfeest werd gevierd
tÊ BueDOB Aires en te Mar den Plata, en
•odere, reeds traditionele samenkomsten
«Mnden <tear gehouden, zoals de sportiMsten ta november en december.
— Ben brief werd gestuurd naar koning
Boudewljn en koningin Fabiola, om te vra^
gen dat MJ hun bruiloft niet, BoaJs bij
woeg«re gelegenheden, de bevrijding van
de nog om oorlogsfelten gekerkerden z»u
TWgeten worden. Die brieven werden ondertekend door ves-tegenwoordigers van

onze onderscheiden groeperingen, made
door «eer civleke en vooraanstaande Vlamingen In Argentinië. Als men meent^
dat er — MJ gebrek aan aktle — ten minate een antwoordje is gekomen, overschat
men aterit de h.offeUJkheld van het Hof.
— Vele Vlamingen, dat is waar, hebben
rich onhouden bij te dragen tot het cadeau voor de vorstelijke hniiloft, omdat
het Comité — uit < oude Belgen * samengesteld — zo onbeschoft waa alleen In 't
Frans om geld te vragen, en nog wel op
papier van de Ambassade. Die Ambassade
ïtMit de meeste Vlamingen trouwens alleen als het voor zoiets is, nooit voor een
receptie. Men betreurt nog altijd, dat baron van der Straeten de WalUet, die werkelijk een c meneer » was, de plaats beeft
geruimd voor de socialistische ambassadeur Seyfert, dJe wel 'n beetje Vlaams kan
praten, maar voor de Vlamingen minder
deal nieta betekent.

Br la hier heel even een Journalist op
bezoek geweest, Luc van Gastel, die. Indien hij al schrijft over de Vlamingen
di« blJ vlutditlg oatmoat heeft, wel wat
meer fatsoen zal betonen dan L.D L.
Er wordt nogal veel heen en weer gereisd naar Europa, en wie de toestanden
ginder wat van nabij gaat bekijken, staat
versteld over de verdeeldheid onder ds
c goede Vlamingen ». Het is waarlijk : toveel hoofden, zoveel zinnen. Als men een
persoon of een initiatief met lof vernoemt,
klinkt het dadelijk : Ja, maar. Hoe zal
mien er toe komen met al dl» c maren >
aan een touw te trekken om de gebied»roof ongedaan te maken en zelfbestuur af
te dwingen ?
Wij hebben het ook Jammer gevonden,
dat het Amnestlecomlté geen vinger ve»>roerd heeft, toen het er op aan kwam ds
koning om serieuze genademaatreg^'len t«
vragen voor de politieke gevangenen en,
WJ ontstentenis daarvan, een probsstkreet
niet slechte door het land, maar door <te
wereld te slingeren. Dat men niet kome
«andraven met f technische onmogeMJl^
heden » voor de koning. In Kongo-aangelegenheden en Waalse affaires Is meo
al 10 dikwijls luchtig over technische hinderpalen gewipt.
Als men, zoals wij, In 't buitenland vertoeft, voelt men het als een smaad, dat
heel de wereld door André Benard moest
vernemen, dat er in België federalisten
rijn. Geen provindekrantje in heel Amerika, waarin niet de uitdrukkelijke zelfbestuur-eis van de WAALSE haantjes t*
lezen stond. En sedert de vwige oorlof
EIST men hetzelfde bi Vlaanderen, overweegt voor en tegen, houdt eindeloze b»spirekingen. schrijft eindetoee artlke!»
neer, voert binneiihuis-propaganda en...
wwdt door niemand gehoord.

DE VALSE MACHT
Om de veertien dagen g e ^ t het leg«r
•en blad uit : « Onze Maolit >. In het
Freas heet dat « Nos Forces ». De arg©kae lezer zal natinirlljk veronderstellen
dat het hier gaat om twee totaal afzonder.
MJk opgestelde bladen. Niks van. De tendens van het leger — zoveel mogelijk lawaai met zo weinig mogelijk Inspanning —
wordt ook hier toegepast. Het gaat er heel
•envoudlg aan toe. Men stelt « Nos Poreas » op en... men vertaalt het daame«
Mlfs tot de titel toe. Gemakkelijker kan
b«t al niet. En ledereen was tevreden. Of
todi niet.
Langzaamaan begonnen de Vlaamse jongens in te rien dat hun Macht eigenlijk
•en vreemde macht was. De artikelen waren ondertekend — Indien ze dat waren —
met Pransklmkende namen. Soldaten die
ook wat afwisten van de Franse taal namea oOk eens Nos Forces en vergeleken
de belde uigaven Het gaf een verrassend
resultaat : letterlijke vertalingen met hier
en daar een woordje weggelaten of een rinnetje er aan toegevoegd. Met een beetje
giixik vond mai ook wel eens een stokje
origine^ proza
Zo heel voorzichtig werd er wat gefluisterd over dat blad. Spoedig werd dat strovuurtje wat aangewakkerd. De kranten
werden «r van op de hoogte gebracht. Kn
nu? Och wat zijn we nog dwaas. Wl«
dacht dat er Iets zou veranderen kwam
bedrogen uit. AUes gaat rustig rijn gangetje. Hoe kan het ook anders; de hoofdredacteur van beide bladen Is een kommandant, natuurlijk een Nederlandscmkundlge I Gelukkig voor ons neeft hij een
adjunct welke Nederlands kent. Die brave
man moet dan maar zorgen dat aües netjes vertaald wordt Netjes? Onmogelijk.
Tracht zelf eens een 30-tal bladrijden uit
het Frans tn het Nederlands te zetten. Dat
moet dan ook nog zeer snel gebeuren Het
gevolg Is dat onze Vlaamse Jongens ook
nog een heel hoopje gallicismen dienen te
•Ukken.

Het ergste evenwel la dat het merende^
der 35.000 nummer» (gezamenlijke (fl?lage)
naar Vlaamse ab<mnees gaat (Zevendulsend van de elfduizend betalende abonnees. De overige 14.000 numm^s worden
Uitgedeeld In ds kazernes). Als we nu bedenken dat het doel van Onze Macht wH
rijn : Informatie geven en tevens aan op.
voeding doen, dan krijgen we een beetj»
schrik. Is het ai niet spijtig genoeg dat
we te weinig Vlaem^ officieren hebben.
Moet nu ook het geschreven woord nog
In handen gegeven worden van onas
Waalse broeders ? Onze Macht geeft dus
een Waalse voorlichting en opvoeding aan
Vlaamse soldaten.
Onze jongens verdienen wel wat beter.
De minister van Landsverdediging moest
zelf eens een kijkje gaan nemen bij ds
Hogei« Directie voor VowUchting M»
Vrijetijdsbesteding, waarvan de publlkatle
afhangt. De generaal welke daar de leiding heeft kent wel enkele woordjes Nederlands, zoveel als wij Kongolees kennen.
Dus I Het zou voor een minister meer dan
4 Jaar tijd vergen daar eens met de grove borstel door te gaan. Een Waalse generaad voelt zich toch nog altijd enketo
meters hoger dan een gewone minister
Neen. er moet een veel eenvoudiger
middeltje toegepast worden. In ledere kazerne moesten er enkele jongens een groepje vormen en aktlef beginnen propaganda
te voeren tegen Onze Macht. Onze Vlaamse pers moest daarbij het vuur erin houden en dan is er een grote kans dat sr
verandering zal kennen. Geef Onze Macht
«en eigen redactie. Tussen beide bladen
sou er dan nog een vriendschappelijke
band Inmnen gesmeed worden. Waarom
nietl
We volgen met spanning d* strijd van
de Vlaamse soldaten tegen htm vreemde
macht Wie «al het halen? Bn wanneer
zal dat ri^ 7 Toch niet kt UM T
D.V.D.B. • RasBSlt.

Bij onderstaand onderzoek naar
de voornamen welke anno 1961 In
Vlaanderen worden t^geven hebban
we ons gebaseerd op d« geboorten
In alle moederhulzen
van het
Vlaamee land tijdens d« week van
8 tot 12 februari 1961. Voor de
Brusselse agglomeratie werd alleen
de matemltelt vaa Anderlecht bl]
het onderzoek betrokken daar het
voor de overige matemlteiten niet
mogelijk blijkt dat Vlaamse gezinnen van dA Franstalige te (md,erscheldett. In het totaal werden aldus 622 Jongensnamen en 609 meisjesnamen op fiche gebracht. Het
onderzoek leverde volgende resultaten op :
Jongensnamen
1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
80.
31.
»2.
53.
54.
35.

Luc
Patric
Mare
Dirk
Johao
Jan
Filip
Rudi
Geert
Paul
Erik
Ronny
Eddy
Danny
Alain
Peter
Stefaan
Frank
Kristiaan
Chris
Pascal
Bart
Guldo
Marniz
Walter
Jean
Jozef
Michel
Domlnlqu*
Erwin
Franky
Guy
Hans
Lieven
Johnny

67 0/00

62
57
50
40
33
30
29
25
24
22
19
17
14
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9

9
8
8
8
8
8
6

MeiejesnaniMi
1. Marleen
SL Martine
8. Carine
4. Christin»
8. Llnda
6. Rlta
7. Maria
8. Nicole
9. Brigitte
10. Hilde
11. Lutgart
12. Anita
13. Kathleen
14. Lieve
15. Marma
16. Miriam
17. Carina
15. Insrid
19. Nadine
20. Patricia
21. Veerie
22. Ann
23. Christian*
24. Catrien
26. Anne
26. Vera
27. Annie
28. Bemadett*
29. Caroline
SO. Catherine
81. Fabienne
32. Gerda
33. Bonja
34. Anna
35. Anne-Marie
36. Conny
37. Danielle
38. Francine
39. Greta
40. Marie
41. Pascaie
42. Ria
42. Sabine

37 o/oo
32
30
30
30
24
23
23
21
20
20
18
18
16
18
IS

14
14
14
14
13
11
10
10
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Bereiken verder nog een frequentie van 8 o/oo :
Wj de Jongens : Benjamin, Bnmo,
Daniël, Frans, Freddy, Herwlg,
Henri, Herman, Ignace, Karel, Cart,
Noel, Serge, Thierry, Vincent, Werner. WDfrted, Winy, Trail.

WJ de meisjes : Agnes, Chrlsta,
Christelle, Diane, Els, Fabiola, Glsèie, Josée, Carta, Marie-Claire, Vivlane.
Daarnaast werden nog 79 jongensnamen gebruikt en 129 meisjesnamen waarvan echter geen enkele nog in voldoende mate voorkomt om er een ernstige statistiek
op te bouwen. Bij dergelijke kleine
frequentie speelt het toeval een te
ffote rol

Mansnamen hitj ken minder b^bivloed door ééndagsvUegen, maar
schommelen mee met de t n t e m a ti(Hiaie machtsverhoudingen
Zo blijken de Franse namen (Robert, Raymond, Roger, Marcel,
Frangois, enz.), eens zo ta'rijk bij
ons, thans veel minder voor te komen. Ze werden door Engelse em
Duitse namen (Patrick, Rudi, Ronny, Eddy, Danny, Freddy, Walteï,
Werner) opgevolgd.

OPMERtINGEN
1. — Er dient uitdrukkelijk op
gewezen dat het onderzoek alleen
betrekking had op de eerste voornaam. Al de andere voornamen oefenen inderdaad niet de geringste
invloed op de levende naamgeving
uit.
2. — Wij eerbiedigen het onderaeheld tussen de verschillende vormen van éénzelfde naam. Zo werden de namen Jan, Johan, Jean,
John, Johnny, Ivan alle afzonderlijk gerangschikt. Dat bracht met
aich mee dat de namen Kristiaan
en Chris elk afzonderlijk slechts op
(£e 18de plaats komen in de rang-

schikking, en dat namen als Henri, Hendrik, Rik, Henk. Henry omwille van de vele zijvormen niet
eans op de lijst voorkomen. Waar
h t t alleen een verschillende schrijfwijze van éénzelfde naam betreift,
werd de naam natuurlijk als één
opgevat : Paul en Pol, Filip en Phil ^ p e vormen één naam, maar Ann,
Anna, Anne, Annie weer niet.
Een paar besluiten dringen zich
OBmlddelliJk op :
1. — Het lijdt wel geen twijfel
dat de naamgeving voor mannen
esnzijdlger is dan die der vrouwen:
41,7 % van onze jongens hebben
slechts tien verschillende namen
(fclj de meisjes Is dit slechts 29 %
voor de eerste elf n a m e n ) ; één op
eBce vijftien jongens ziet om als
raen « Luc » roept, maar bij Marleentjes Is de kans veel kleiner (één
Of 27).

In Nederland blijkt trouwens hetzelfde. Daar bereiken we met tien
namen eveneens 41 % der mannen
(Jan 11 %, Piet en Henk elk 4 %,
P«ter, Hans, Kees en Wim telkens
3 %, Cor, Gerard, Gerrit, Johan,
lïadi telkens 2 % ) . Maar de eerste
tien vrouwennamen vertegenwoordigen slechts 22,5 % van onze stamzuBters (Annie 4 %, Bep, Marietje,
Rflen, Willie elk 2 %, Alle, Corrie,
Lanie, Greetje, Tinie, Jopie, Ansje
telkens 1,5 % ) . (1)
2. — Er blijkt vooral bij vrouwennamen een sterke modebeïnvloediog te zijn van filmsterren (Martiae, Brigitte, o.a.) en prinsessen ;
z© bereikt op oaze lijst de voorheen
onbekende naam Fabiola een frequentie van 5 % en zelfs in Amsterdam duikt de naam op een paar
weken tijd driemaal op. (2)

(1) Cijfers uit de NIPO-enquête
1960 die betrekking heeft op de volledige Nederlandse bevolking en
niet alleen op de nieuwgeborenen
zoals onze studie.
(2) Dat die invloed van zeer korte duur is bewijst w«l het feit dat
de naam Paola (een Jaar geleden
nog erg in trek) thans op onze lijst
niet meer voorkomt (wij troffen ze
bil gans ons onderzoek niet eens
aan). Jammer wel voor die meisjes
die aldus op latere leeftijd niet veel
kans krijgen rich als Jonger te laten doorgaan dan hun historische
naam bewijst.

De vrouwelijke modenamen blijven echter ook thans in Vlaanderen nog hoofdzakelijk Frans georiënteerd.
3. — Een zeer verheugend verschijnsel is echter wel de duidelijke
doorbraak, spijt alle hogervermelde modeverschijnselen, van eea
zuiver Nederlandse naamgeving.
Het volstaat inderdaad onze studie te vergelijken met die van de
heer Th. Vloebergh om een duidelijk bewijs te vinden van het groeiende Nederlandse karakter van
onze gewesten (1). De heer Vloebergh maakte een vergelijking tussen de 2503 mannelijke voornamen
welke hij aantrof In het Rente- en
Cijnsboek anno 1374 der HeUiggeestmeesters van de O.-L.-Vrouweparochle te Antwerpen en de 844
leerlingen der R.M.S. te Antwerpen
in januari 1954.
a" 1374
Naam
Jan
Peter
Willem
Klaus
Hein rik
Oielis

Jakob
Wouter
Andries
Arnout

o'00
316
94
59
42
37
34
32
29
18

a" 1954
Naam
o/oo
Walter
46
Paul
43
42
Robert
40
Willy
31
Hugo
31
Jozef
25
Roger
24
Eddy
23
Raymond
21
Jean
Terecht stipte de onderyoeket
daarbij aan :
« Een onmiddellijk (^vallend ver*
schijnsel is de nagenoeg volledig»
vervanging van de mlddelnederlandse vormen door nieuwere, dl»
niet als hun normale voortzetting
kunnen gelden; aan dit verdringingsproces ontsnapt geen en kelt
der vele oudere namen, zelfs niet
JAN, éénmaal nochtans ongemeen
geliefd. De ondervinding leert trouwens, dat de meeste middelnederlandse voornamen (Aart, Koppen,
Klaus, Gielis, Joos...) ondanks een
uitgebreide
familienamen-overle-

vering (Aerts, Coppens...) door de
huidige generaties volkomen vergeten werden, d.w.z. men vermoedt
zelfs niet eens meer, dat ze ooit bestonden, en onthaalt elke poging
tot heraanknoping bij de oude t r a ditie met onbegrip en misprijzen.
Deze (pijnlijke) vaststelling blijkt
(1) Ook dit kan als een weerlegging aangehaald worden van het
vrij pessimistisch artikel « Heeft
het Nederlands nog toekomst in
België ? > van Dr. O. " a n der Hallen (Wetenschappelijke tijdingen,
October 1960), en overgenomen in
de « Volksunie > van 28 januari
1961).
(Vervolg blz. 4)
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WAT BLIJFT OVER VAN
SOCIALE HUISVESTING

Aan a l l * Vlamingen varkoep ik tagan groothandaisprijzen:

4 0 % KORTINO OP D l VASTGESTELDE VERKOOPFRUS
* REISKOSTEN TCRUORETAALD.

Wasmachines, Droogzwierders en
Huishoudstrijkmachines

r

— Earcta klas Amalt, w a a n t a a t aan alia zuran.
— V i j f {aar waarborg tagen alia Vonstruktiefoutan an
tagan alia feulan In haf gabrulkta mateHaal.
— Sarvlca raehtitreeks van fsbrlak ten huiza van klant.
Algamson vartaganwoordiger :

1

Geen besparingen ren bate van onze gezinnen x
Of het hvdgU I960 -werd 990 miljoen voorzien voor het toekennen van
33.000 boyrvpremies.
In
werkelijhheid rijn er slechts 21.921
betaald,
Ugen 24.131 in 195.9.
En voor 1961 t EEN
DERDE,
noch min noch meer : 350
miljoen
voor ca 12.000
fremiei.
Hiertegen zijn de socialisten,
tijJLem de hespreiingen
voor het rafmen vari de regering, alt één man
Of gekomen f Aiets
daarvan ! Geen
tijd ;
In ieder geval gaat het hvisvettingsbeleid
(dat, t« «'/« geheel gezien, al een zeer imserahel en onverkwihkelijh
beeld
vertoont,
sedert
jaren) met de socialistische
deelname
neg herg-af.
Er u trovvens ook sprake « « t dat •
tr veel minder leningen tullen Korden toegekend. De Spaarkas heeft besloten de kredieten
verleend
langt
haar eigen plaatselijke
afdelingen
met ca 1/Sde «« te krimpen (dat it
ongeveer -SW? vtiljoeti).
Nu
dient
men te bedenken dat de leningen van
de Spaarkas 40 a 50 ^o betekenen ran
het totaal bedrag geleend door de pareutatalen. Bovendien vult de Spaarkat voor een groot deel de ka* waaruit de 2 andere -voornaamste
kredietm.aaifchapptjen,
Ae Nat.
Maat^ctutppij «oor de Huisresting
en de Net.
Maatschappij
voor de Kleine
Landeigendom,
putte*.
Reedt
in 1960
kromp de Spaarkas haar
tussenkomsten in, bij zoverre dat de boiiw•mogelijkheden van de 2 voornoemde
nuiatschappijen
met 30 % verminderden ten opzichte van 1959 (5.508 tegen 7.806).
De hovding van de Spaarkas zal
dus tot gevolg hebben de
mogelijkheden tot kredietverlening
voor de
pa.rastatale sektor m.et IjSde ongeveer tal verminderen.
De houw premies worden verminderd met 213de.
Wat blijft er van een sociale huisvestingspolitiek
nog over 7
Nochf€ms weet eenieder dnf er nog
steeds f gezonde)
woningen
tekort
fijn f
BEBREK

AAN FONDSEN

f

Van regerittgmjie
tal men misschien kunnen msUweorden dat de begroting m evenwicht
moet
verden
gebracht, dat er besparingen
moeten
vorien doorgevoerd,
enz...
Wanneer
ket om werkelijke besparingen
gaat,
souden we ongelovig, doch met handen en voeten toejuichen...
Hier gaat
daze vlieger echter niet op.

In f La Chronique » van 25 februari 1961 verscheen een »eer interessante
berekening
: wanneer
ie
Staat 25.000 premies van 30.000 F
toekent, dan beloopt de totale staatsuitgaven 750 miljoen F.

kunnen spare» «m aan bouwen ie
denken. Laten vij «tu geen iïlusiee
m^ken : msn moet eerst een lapje
grond kopen dat zowat 50.000 F zal
kosten. Met veel geluk sol men de
bouwkosten (oa 300.000 F) voor 70 %
kunnen dekken met een premie en
een lening doch de resterende
90.000
F moet 'men beschikbaar
hebben.

Maar... de bouw van deze 25.000
woningen tal oa 8,8 miljard
kosten
on zal ea 1,2 miljard
rechtstreeks
naar de staatskas doen vloeien onder
vorm van zegeltaksen,
belastingen
op lonen e.d. De staat ontvemgt dext
bedragen lang voor hij de
premies
moet
uitkeren.

Wanneer men dus geen
kapitaaltje
heeft meegekregen,
doch men moei
op een moMndwedde 140.000 F uittparen, dam, tal het wel mtksle jaren
duren...

Doch de staat heeft later ook nog
« onrechtstreekte
inkomsten » uit date bouwaktiviteit
o.m. de
belasting
op de (verhoogde)
bedrijfswinsten
van de bouwondernemingen
en hun
leveranciers.

Het is bovendien zeer
eigenaardig
dat, tedert 1952, de bouwpremie onveranderd op 30.000 F is
gebleven,
ondanks het feit dat alles, ook it
bouwkosten,
sedertdien
ca 113de is
duurder
geworden.

In totaal ontvangt
de staat due
dubbel zoveel alt hij heeft moeten
uitgeven. Is dat geen lonend taaije f
Natuurlijk
dient men rekening ie
houden met het feit dat, indien geen
houwpremies worden toegekend,
took
een aantal woningen zullen
worden
gebouwd. Dat tal teker nooit meer
dan de helft tijn. Door echter S7ë
tniljoen méér uit te keren onder vorm
van premies, ontvangt de staat 750
miljoen méér aan
belastingen.
Is een dergelijke
berekening
te
eenvoudig voor de heren minisfert f
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Zoekt U aan
Vlaams
Verzekeringsmakelaar
I n het Brusselse t

FINANCIERtNOEN
HYPOTHEEK
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Voor leden
en abonnees
Volksunie :

na 18 u.
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Allaanvardalar i
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j K. V.

NINOEN

*

OeiDBEUGGINGEN

wendt U tot

Vlaamse

onderneming

BOB MAES
A. PaWhelmstraal 20, Z A V I N T E M

degelijke medewerkers

MEER HOGER ONDERWIJS

Vermeiden we hierbij nog dat
•Inds 1955 toen h e t Nationaal S t u diefonds In werking trad 60 % s t u fliebeunen
naar de franstaligen
ringen tegen 40 % naar Nederlandstallgen. Die
verhouding is
steeds zo gebleven. N e t omgekeerd
tot de bevolkingscijfers!
Heeft Vlaanderen te klaifen ?

1 Zetelfabriek Boterbers 1
=
2

1I

xoeict

Hierop
bestaan enkele
uitzonderingen : voor jonggehuwden
(maa.
4 jaar), voor mijnwerkers
en de bewonert van de 5 grote oentra
(Aniuserpen - Gent - Brussel - IA/H en
Charleroi).
De vraag is nu in hoeverre
^zinnen met eon maetndinkomon van mtf»der dan 9.000 F voldoende
tullen

jlHMtlNHNItHWHUMMHWHMHHIHtHmiHIIHNtlHmHIHmHHH»

=

IXPERTISES
nSKAllTEIT
OKGANISAnE
RANKKREDIETEN

Zal de Vlaamse wuinistoe Custers
daaraan iets veranderen 1 Wij hopen
kot, maar rijn
tceptisch.
A.D.S.

In 1958 beloofde de
toenmalige
regering gedurende 4
opeenvolgende
jaren gemiddeld 25.000
bouvpremiee
te tullen
toekennen.
In werkelijkheid
was dat 20.823
voor 1958, 24.131 voor 1959, 21.921
itoor 1960 en 12.000 (voortien)
voor
1961, hetzij
gemiddeld
19.700 por
jaar of niet eens 80 % van het beloofde
aantal.
Daamaatt
heeft
men de
toelenningvoorwaarden
nog wat
verscherpt.
De sannengevoegde
inkomsten
van
man en vrouw mogen 9.000 F per
m^and niet overschrijden
(85.000 T
per jaar in de aanvullende
personele
belasting verhoogd met 5.000 F per
Und ten laste).

RECHTVAAR-

Ook op zon- an faestdagan *ta Ik te* uw cfienat
WU LATEN NOOIT EEN KLANT IN DE STEEK. OOK NIET NA 3E WAARBORG.

Maar ja, de woningnood is niet to
scherp in Wallonië vermits de bevolking er haast niet aangroeit, en, ondanks adle pafetitche
beloften, ia in
ket unitaire België de
belangsleUing
voor typitch-Vlaatiue
problemen
nog
niet zeer groot.

Op 100 jongens tussen 1« en f 5
Jaar doen er in Brabant 7,49 uniTersitalre studies In de Waalse proTlncles 4.»2 en l a de Tlaamse 3,4J
(voor Limburg: zel/s maar 2.40).
Op 100 meisjes van dezelfde leef>
tljd «ijn er in Brabant 2,15 univer•itairen, In de Waalse provincies
1>25, In de Vlaamse 0,60 (voor Lbnfcurg 0,42).
Brabant (d.L hoofdzaJcelijk Brns•el) slaat weer veruit de yunstijrste figuur, veel beter dan Wallonië
• n uitermate beter dan Vlaanderen.
De universiteit te Antv.erpen is
een eerste vereiste, waarbij dan
nog Itandidaturea In Limburg en
West-Vlaanderen
zouden
dienen
o p g e r i c h t Zo veel Itost dat niet e n
f e l d in h e t onderwijs gestolcea rendeert altijd veelvoudig.

IS DAT SOCIALE
DIGHEID
f

Vandomme, Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen
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Alle varzakerlngstakkaiv
alle maatschappifait,
voordeliga tarieven an
afdoende hulp bQ ongevallen.
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«OUDEN LEEREN EMMER»
(achtef de kathedraal)
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MARCARETHA d e BOEVE

Voordaiige prijzen
Volledige maattijd vanaf SOF
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ASSENEDE

Uitbater : 1 . Wouters
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HOOGSTRAAT 15a en 17
ANTWERPEN

Slaapkamers - Eetkamers - Salons
T. V.
Wasmachines
Casvuren - Kinderwagens - Stoven
10 TOT 20 •/. OP DE CETEKENDE PRIJZEN
OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING

Konl-ant

-

Krediet
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR
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Schuimrubbermatrassen
mat
Gebrevataarde bedaMcbwIagen
(Brevet -^ 529768)

Ressc r^matra5sen
mat Gebrevetaarda karkasten

faMMi il S127«7}

Cewatteerde bedspreien

A. JElliilSSEII-CLOOSTERMANS ei ZONEN
p.v.aA. ZONHOVEN rmcxt.»
XEN • SCHUtFHCKICEN . TERRASMB/SEIEN
LhS't' ^^'^^'^•^•'•'Q WENTELfNDi OARACEPOORTEN . VENETÏAANSE BLiNOEK 'SOMBWUJ^FLBr
TWNPARASOtS - ALLeS VOOR AFSLWTINC EN ZONNEWBRINQ. . ICAMPEERTENTEN
iTüurno
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llillli
Wollen dekens
Tel. 44641 en 44642

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STüUR ONS EEN KAARTJE
EN WE ZB^Oai

U HET AC«ES VAN DE DK>ITST SUGaEGEN VERKOPER.
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OPEfi ATIE

HERMES
SCHOOL
54, ZUIDLAAN

ONS VIR JOU
SUID-AFRIKA

•
O I K H O U D I N
SOCIALI
WETOIVINO
M O D I R N I
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MWKINGA
MAHDEFO

211, M. LEMONNIERLAAN
TEL. 11.00.31
VOLLEDIGE SEKRETARIAATKURSUSIIN
STENO- «n DAKTYIOGRAFII
In vl*r talen

TALIN

Vorige week hebben wij de bildnua
(ebracht van Dr Herman Le Compte OH
ona ziln bele«enlgsen Martelde vam dfi
Kongorela die hij en volkavertegenwoor
diger M. Daniel De Coninck maakten oa
de Trijlatlng der acht Vlaamae aoldalra
te bekomen. Een meer zakelijke niteea
TCtting door volluvertegenwoordiger Di
Coninck uU in een van onze vo1*endi
nummer* verschijnen.

HANDELSCORRESPONDENTW
D« Schoei waar Vlamingen
zich thuL-- voelen.
BETER en VOORDELIOEt

Xipisch Hollandse punt grevels vindt men zeer vc^i m Ziud-Afrika

BOEREN-OORLOG WAS TEN
EINDE OP 15 MAART 1961

WERF ABONNEMENTEN NU I
Wto In LEUVEN
ét MMKEIDBR nlef beiecH
wae In LEUVEN niet

0«d« Mark» 22

Sandwichbar

———

MAXWELL
(Van onze viedeirerler
1

in

Kaapstad)

Voor een paar icel'en xverd Zuid-Ajrika
weer een vrije en
onafhankelijke
staat. De totstandkominq
van de nieuwe repuhlieh op 31 mei en het vaarwel
aan het Commonicealth
kan niet beier samengevat worden dan in de zakelijkkorte en ietwat hittere commentaar van een paar Engelse lezers in de Brievenrvhriek van de i Daily Telegraph * na de jongste, draTnatische Eerste
Ministersconferentie
te loonden : « De Boere-oorlog, die op 10 oktober 1899 begon,
eindigde op 15 maart 9161 met de overwinning
van de Boeren. Nu hebben ze
wat ze hebben loilden en zijn roor altijd verlost van Westminster
en al zijn
pomperijen
I >
Een ander briefschrijver was bijn« identiek in zijn vaststelling : < ...lic herinner
mij nog de snelle opmars van Lord Roberts naar Pretoria en hoe mijn vader het
uitjubelde « Wij hebben gewonnen ! Wij
liebben gewonnen ! Zuid-Afrika is van
ons ! En nu hebben de Boeren gewonnen. Zestig lange jaren hebben ze in bittere haat gewroeteld en gewacht en hebben het zonder bloedvergieten tot deze
overwinningsdag gebracht ». Er 'wordt in
Zuid-Afrika vandaag veel gedaan, vooral
van officiële zijde, om zulke gevoelens
niet de boy^Ptiand te laten krijgen omdat
ailes nu -op eenhoid en op de toekomst
inoet gericht zijn, maar dit zal niemand
beletten In zijn hart eens luidop te denken dat-dejnoten vanuje rechtvaardigheid
hier inderdaad traag maar zeker gemaald
heef
A, diegenen die de geschiedenis van
Zuid-Afrika kennen en die meegdeefd
hebben in de wereldwijde sympathie die
het lot van de kleine Boere-natie in haar
donkerste uren opwekte, zullen bezwaarlijk, een gevoel van voldoening kunnen
onderdrukken bij het aantreden van de
herboren republiek. En nochtans zullen
die gevoelens niet onverdeeld zijn.
GEORGANISEERDE HETZE
De wereldwijde en georganiseerde lasterkampagne die sedert een paar jaar tegen
Zuid-Afrika woedt en die gebaseerd is
enerzijds op de « spitefulness » van de
Britten (die de wereldopinie beheersen
door hun nieuwsagentschappen-monopolie), en anderzijds op een soms goed bedoeld maar al te dikwijls hypokriet humanisme of liberalisme (uitsluitend ten
overstaan van mensen met niet-blanke

huid) en alle twee op sleeptouw genomen
door het internationaal commimisme, hebben Zuid-Afrika in de ogen van veel weimenende mensen verdacht gemaakt. Het
was beschamend te moeten vaststellen
hoeveel Nederlandstalige kranten zich
hebben geleend en nog lenen tot het klakkeloos overnemen van eenzijdige berichten die vla Londen een volledig vals beeld
van de toestand aldaar gaven.
» APARTHEID » DE STOK
De stok waarmee guid-Afrika moest geslagen worden heette « apartheid ». Dit
IR weliswaar een Zuid-Afrikaans woord en
de officieel-gebruikte term van de Regering, en het kan voor elke Nederlander
niet beter verstaanbaar gemaakt warden
wat het wil bedoelen, maar voor de rest
van de wereld was het een vreemd en onbegrepen woord met bovendien een verdachtklinkende en irriterende germaanse
uitgang. Maar de persagentschajqjen in
Londen en elders wisten daar raad mee
en zagen er een dankbare kluif in. < Dit
was me honderd jaar nie » zoaJs do Afrikaner het zou zeggen of « apartheid »
werd de geprefereerde zondebok van alles hoegenaamd wat m Zuid-Afrika niet
strookte met de onaantastbare richtlijnen
van de Britse wereldpolitiek, waarin het
voortaan heette dat de blanke huid in
Afnka in de toekomst niet zoveel zou opbrengen dan de zwarte en dat er diensvolgens over de blanke huid vrijelijk
mocht beschikt worden. Wat de ZuidAfrikaans Regering ook deed om haar
programma van rechtvaardige en volwaardige ontwikkeling van blank en zwart op
evenwijdige wegen te verwezenlijken, het
werd op de meest cynische wijze afge-

broken, opzettelijk verkeerd voorgesteM
en met de dooddoener c apartheid > da
woestijn Ingestuurd.
Weldra werd het woord apartheid !•
da engelssprekende wereld en In de haar
verbonden gebieden, sTnoiüeim van een
soort onmenselijke onderdmkklnc van da
bantoe door de Boer, een bewering die
een goede Icana zou maken om ala « lengen van ome half-eeuw » de geschiedenla
In te gaan.
Volgende week wat la f Apartheid ».
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ten overvloede uit het feit, dat zelfi
namen ala Ludo, Edwin, Hugo, Guldo, Tony, Hagen, Erik, e.a., die in
vele gezinnen aJs getuigen voor een
positieve Vlaamse of Germaanse
gezindheid worden opgevat, ofwel
geen Nederlandse geschiedenis ofwel geen Nederlandse klank hebben.
De moderne Antwerpse naaangeving is dus voor tenminste 90 %
beslist onnederlandfl. Wat aan oudere namen verdween werd door
vreemd taaigoed vervangen. >
Een blik op onze statistiek anno
1961 toont de geweldige verandering aan. Van de tien door Vloebergh aangehaalde namen heeft
zich slecht* één bl] de tien eerste
kunnen handhaven, niet zonder
daarbij van de tweede op de tiende
plaats terug te vallen. In plaat*
daarvan duikt de versmade c Jan »
opnieuw op de 6de plaats op (2)
naast Dirk, Geert, e.a. Toch moeten we hier voorzichtigheidshalve
aan toevoegen dat de vergelijking
niet helemaal opgaat. Het onderzoek van de heer Vloebergh steunt
op Antwerpen alteen. In het onze
werd gans Vlaanderen betrokken.
4. — Blijft ten slotte nog een
laatste bemerking. Het viel ons bij
ons onderzoek op dat de naamgeving een zeker lokaal aspekt blijft
vertonen. Zo bleek uit een vluchtige vergelijking tussen de provincies Antwerpen en Limburg dat Patrlc veel frequenter voorkomt in
Antwerpen dan in Limburg, in ze-
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kere mate geldt dit ook voor Mare
en zeker voor Dirk. Guide daarentegen telt evenveel vermeldingen
In Limburg als in d« rest van het
land samen.
Lutgart (een Limburgse heilige)
duikt In Limburg niet eens op, docb
Is voor de r ^ t evenredig verspreid
over de andere Vlaamse provincies.
Llnda daarentegen blijkt in liiaburg triomfen te beleven (4 op 20
In Hasselt of 20 %), duikt ook in
Antwerpen op, doch komt elders
praktisch niet voor.
Gewis zouden in dit verband nog
heel wat treffende voorbeelden
kunnen aangehaald worden. De tijd
ontbreekt ons echter om hier dieper op in te gaan.
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(2) De taaltuinier in < De Standaard > wijdt op 20 februari zijn
rubriek Integraal aan deze naam.
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Borgerhout - Antwerpen

Tel. 49.49.29
Stuur ons een kaartje en vraag om dokumentatle of het bezoek van onze provinciale
afgevaardigde.
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