
Losse aunimers 6 F Weekblad . 21 september 1963 - nr 3 8 9e jaargang 

^mum 
BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

BEHEER ; Maor. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82 16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

AKTlËKÜMIÏÈt „ 1 BkTOÜËN VOOR FEDERALISME 

ANTWERPEN 3JI.63 
DERDE MARS VOORLOPIG STOK ACHTER DE DEUR 

ONDER HET MOTTO : EEN FEDERAAL BELGIË IN EEN FEDERAAL EUROPA - N IEUW 
PERSPEKTIEF DER BETOGING MAAKT NIEUW OPZET NOODZAKELIJK - AKTIEKO-
MITEE ONDERSTREEPT REVOLUTIONAIRE BETEKENIS VAN DE BETOGING - OP 3 
NOVEMBER 1963 : GANS FEDERAAL VLAANDEREN TE ANTWERPEN. 

Het Vlaams Aktiekomitee heeft besloten, dat op 
3 november a.s. te Antwerpen zal betoogd wor
den op bazis van zijn programma : een federaal 
België in een federaal Europa. 
Deze beslissing werd ingegeven o.m. door volgen
de overwegingen : 
Het gevaar was verre van denkbeeldig dat de 
Brusselse burgemeester zijn toelating voor een 
3e Mars op Brussel zou opschorten tot enkele 
dagen vóór 27 oktober, ofwel de Mars zou ver
bieden. Door tijdig naar een wisseloplossing over 
te schakelen, maakt het Aktiekomitee deze ma-
noeuvers onmogelijk en wordt een overdonde
rend succes gewaarborgd. 
De federalistische betoging te Antwerpen staat 
in een totaal ander perspektief dan de vorige 
Marsen op Brussel Het zwaartepunt wordt ver
legd naar het vestigen van een Vlaams gezag 
en een Vlaamse macht in het har t zelf van het 
Vlaamse land. 
De betoging te Antwerpen wordt een werf-beto
ging voor de federale gedachte. Haar revolutio
naire betekenis is, dat voor het eerst met een 
breed eenheidsfront betoogd zal worden voor fe
derale struktuurhervormingen. 

iurTf 

HET «VERGELIJK 
DER SOCIALISTEN» 

De groncJwehJieiziening, die mei ve^dach^ 
veel geheimzinnigheid woidt omhangen, zal voor 
wat de BSP aangaat op het kongres van 16 en 17, 
november worden behandeld. Op dat kongres 
wordt door CoUaid het zgn. « vergelijk dut 
socialisten » voorgesteld. De tekst is inmiddetM 
naar de partijafdelingen verzonden. 

Het valt onmiddellijk op dat deze lehst zeer 
hraaf is Te braaf om goed te zijn voor een gezoné i 
sotialist. 

Inzake sociaal-eKonomische sli uktuurhervoT* 
m,ingen (het woord wordt zelp gemeden door dê 
BSP !) wordt enkel gesproken over een « progress 
sistische ekonomische politiek «, wat eerder vaag 
is en zeker niet als een durvende stelUngnaiWt 
kan worden beschouwd. Men spreekt van gewe»* 
lelijke ontwikkelingsmaatschappijen (zonder te 
zeggen welke gewesten worden bedoeld) en 
bureau's voor programmalle, zonder de eis dat 
een werkelijke planningspolitiek wordt gevoercLi 

Nergens worden - zoals het blad cLinks» bittet; 
aanstipt - werkelijke anti-kapitalistische * strufc» 
tuurhervormingen genoemd, zoals konlrole op d«! 
financiële machten, oprichting van gemeenschap*^ 
bedrijven, medebeheer der arbeiders en bedienden^ 
De BSP laat zich hier kennen in haar ware 
gedaante : een kliek van profiteurs en een beno»-
mingsmachine, die het ware socialisme aan haoK 
hielen lapt I 

Inzake politieke struktuurhervormingen is de 
grootste bekommernis, de Walen gerust te stellett 
in verband met de zgn. minorizatie na de zete^ 
aanpassing. 

Een paritaire senaat wordt verworpen, maa^ 
men stelt voor dat voor sommige kwesties in (b| 
senaat een meerderheid moet bestaan voór beidpi 
taalgroepen. Voorwaar een vage formulering ^ 
Welke kwesties worden bedoeld ? Wie moet tM* 
maken of een vraagstuk een kwestie is die d» 
dubbele meerderheid moet verkrijgen ? De deu? 
wordt geopend voor alle mogelijke dubbelztt^ 
nige interpretaties en kompromissen. Even erg 
als bij de CVP-oplossing van Oostende worden hiei? 
de Vlamingen in de rug geschoten I « Eén man^ 
één stem I » was eens een socialistische leuzen 
Maar lang geleden... 

Het is alsof CVP en BSP wedijveren in vaag^ 
heid, dubbelzinnigheid en panische aru/st voot^ 
het woord federalisme Maar eens komt de afre* 
kening; eens komt het ogenblik waarop niet 
meer kan geschipperd worden in Hertoginne- of 
andere dalen. Dan zal kleur dienen bekend X j 
vóór of tegen federalisme, het echte, eerlijke ei» i 
volledige. En wij kunnen niet geloven dat h^ J 
kan worden tegengehouden. 

E. Slosse. 

3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 F VOOR WALLONIË 
Verleden maandag bezocht eerste-minister Theo Lefèvre de 

staalfabrieken Cockerill-Ougrée bij Luik. Te dier gelegenheid 

overhandigden Waalse arbeiders hem een manifest, waarbij 

ze de achteruitstelling van Wallonië aankloegen. 

De eerste-minister is dade
lijk daarop in zijn pen ge
klommen om het tegendeel te 
bewijzen. Lastig is zulks hem 

VOLKSWELVAART EN FEDERALISME 
D e betoging van 29 september a.s. word t een nieuw^e 
krachtproef voor de Oos tv laamse Volksunie . 
D a a r o m roepen wij u allen op om massaal deel te 
n e m e n aan deze concentra t ie te Gen t . 

Wij betogen in de stad van 
rhéo Lefèvre om de regering 
luid en krachtig te laten we
ten dat wij ons nooit zullen 
neerleggen bij de gebiedsroof 
vervat in de nieuwe taa^wet-
jten. 

Wij betogen in de handels
stad Gent om te protesteren 
tegen de groteske vertraging 
in de verwezenlijking van de 

Vlaamse autosnelweg, de E-3. 
Wij betogen in de stad van 

Sidmar voor de volledige 
vernederlandsing van het 
bedrijfsleven 

Wij betogen in de vecht
stad Gent voor de onmiddel
lijke zetelaanpassing, zonder 
bedrog of voorwaarden; wij 
willen geen tweederangsbur
gers meer zijn. 

bovenal zijn wij het 
koloniaal sisteem beu waar
mee het Vlaamse land in de 
unitaire Belgische staat 
wordt verknecht 

Wij willen verhoogde 
volkswelvaart, nieuwe fabrie
ken en een vernieuwde eko
nomische struktuur, dank zij 
de federale hervorming van 
de staat. Wij willen gelijke 
kansen voor iedereen, socia
le rechtvaardigheid en een 
betere toekomst voor onze 
jeugd. 

Wij verwachten u, strijd
vaardiger dan ooit, te Gent! 

ir G. Deroo, 
prov. voorz. V.U. O-Vl. 

niet gevallen. Fier verwees hij 
naar de grote (en goeddeels 
nutteloze) openbare werken 
in Wallonië : de route de la 
Wallonië, de omweg van de 
Boudewijn-autostrade, het 
hellend vlak van Ronquières. 
Hij somde de gebieden en 
steden op, waarvoor de rege
ring speciale inspanningen 
had gedaan : Luik zelf, de 
zone Ghlin-Baudour, de gan
se Borinage 

Hij herinnerde er aan da l 
van juni 1959 tot einde 1962 
de rijksinvesteringen, inge
volge de wetten voor de eko
nomische herleving, 38 mi l 
jard beliepen. 

Praktisch op hetzelfde 
ogenblik dat Lefèvre al deze^ 
blijken van zijn goede Waal
se trouw opsomde, kwam te 
Brussel het < Vlaams inst i 
tuut voor ruimtelijke orde
ning » tot het besluit dat voor 
de Zuiderkempen, de West
hoek en gans Zuid-Oost-
Vlaanderen veel te weinig of 
helemaal niets werd gedaan. 

Lefèvre hecht meer belang 
aan een Waals pamflet dan 
aan de gegronde verlangens 
der Vlamingen ' 
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VOORLICHTING 
Geachte Redaktie, 

Het verslag " over de autx)kara-
yaan. la;ngs de kust in Europa -
Magazine was weer tekenend voor 
het gebrek aan kennis van de 
Vlaamse toestanden bij onze 
ïrajistalige broeders. Het stuk han
delde natuurlijk hoofdzake.ijk 
over de Volksunie en we vernamen 
dat Daniel de Coninck en Wim 
Jorissen papenvieters van formaat 
waren en dat Leo Wouters naar 
twee missen ging 's zondags! 

Het scribentje vroeg zich af 
•waarom de Vlaamse C.V.P.-pers de 
geloofsvervolging door de Volks
unie niet aanklaagde! 

Klaarblijkelijk leest de man 
evenmin de Vlaamse C.V.P. - pers 
als de Volksunie zo niet zou hij 
•weten dat die evenzeer tegen de 
Tratise preken te Antwerpen ge
kant was als de Volksunie. 

Nu, met die franstalige pers 2al 
het wel altijd een hopeloos gé̂ val 
zljm. En hun publiek is al niet 
veel beter, 

A.V. - Antwerpen. 

DANK AAN V.U. 
Hooggeachte Heren, 

Ik dank de Volksunie oprecht 
hartelijk voor het initiatief dat 
indertijd WM'd genomen, het 
Vlaamse verzet tegen de onder
drukking van ons volk een vorm 
te geven en ook een diepere inr 
houd. 

Steeds dichter ben ik genaderd 
tot de opinie die door de Volks
unie wordt vooropgezet en steeds 
beter besef ik éa,t de Volksunie 
het enige middea geworden is om 
onze rechtmatige strijd tot een 
goed einde te brengen. 

Neen, we vechten niet zozeer 
tegen iets; we weten heel goed 
dat we voor iets strijden. Het eer-
«te leidt tot waanzin en misplaatst 
fanatisme, het tweede is de oor
zaak van vervulen der idealen en 
van grote verwezenlijkingen. 

Reeds meermaals was ik ge
neigd, U deze brief te schrijven; 
ik voelde echter nog te zeer dat 
ik nog veel te leren had. 

Maar nu meen ik toch dat het 
tijd wordt en dat het zelfs drin
gend begint te zijn, om ook hier 
op mijn gemeente het Vlaamse 
bewustzijn te demonstreren en 
onze mensen eens aan te wakke
ren. 

Daarom vraag ik U of U me 
helpen kunt bij de oprichting van 
een Vlaamse Klub op mijn ge
meente. Die klub zou dan binnen 
afzienbare tijd dienen uitgegroeid 
te zijn tot een stevige politieke 
kern, die bij machte is, de Volks
unie - ideeën ingang te doen vin
den. 

O. - Serskamp. 

OPEN BRIEF 
Door de V. U. - Waas'and werd 

volgende brtef gericht aan 
C.V.P. - volksv^tegenwoordiger 
De Mey : 
Mijnheer de Volksvertegenwoordi
ger, 

Op 28.8.1963 schreef ik U een 
brief die onbeantwoord bleef. 

U hebt de verdienste een brave 
man te zijn en vele Waaslanders, 
waaronder ik mezelf ook reken, 
hebben voor U een zekere sympa
thie. 

Het moet echter tot U zijn door
gedrongen dat U onlangs heel wat 
hebt verkorven, door onbegrijpe
lijk de ongelukswet van 11.7.1963 
te hebben goedgekeurd. 

U moet dat hebben aangevoeld, 
want U heeft zich de moeite ge

troost Uw houding fce verdedigen 
in een daartoe speciaal bestemd 
artikel in « De Vali<smacht » dat, 
naar mijn bescheiden mening, 
voor U een averechts effekt heeft 
meegebracht. 

Het ligt niet in mijn bedoeling 
U door dit schrijven te overtui
gen dat U het Vlaamse Volk een 
slechte dienst bewees; zoiets zaJ 
U van mij toch niet aannemen. 

Ik zrm U er wei op wijzen dat 
het Vlaamse Volk sterke persoon
lijkheden nodig heeft, die niet 
meehuilen met de wolven uit Her-
toginnedal. 

Waarom was XJ met groot bla
zoen bij de 1ste Mars op Brussel, 
waar wij tegen gebledsroof en fa
ciliteiten triomfantelijk betoog
den? Ik zag U daar, en met ge
noegen! 

Of was U daar alleen maar uit 
berekening en volksbedrog, omdat 
die goeie lamme Vlaming geloven 
zou dat alle Vlaamse heil alleen 
uit C.V.P. geboren wordt? 

Reeds eerder schreef ik U dat 
ook Volksunie - mensen de waar
heid wilden kennen. Ik richtte dan 
een avond in waarop U spreken 
zou met Meester Van der Bist. 
U hebt mijn brief ontvangen. 

U neemt wellicht niet aan, wat 
wel begrijpelijk is... Dat ik geen 
antwoord van U kreeg is echter 
onbeleefd, 

In elk geval U wordt verwacht te 
Sint - Niklaas op donderdag 26 
dezer te 20 uur, in de zaai Stad 
Nantes. 

ZUID • AFRIKA 

ZOEKT PENMAATS ! 
De belangstelling van Zuid-Afrl-

ka voor Vlaanderen en zijn strijd 
om zelfbeschikking is de laatste 

maanden duidelijk gestegen. 
pp het sekretariaat van liet Al

gemeen Nederlands Suid - Afri
kaans Vlaams Verbond liggen de 
adressen van meer dan 200 per
sonen, zowel Jongeren als oude
ren, uit Zuid - Afrika die reeds 
lange tijd een penmaat in Vlaan
deren zoeken. 

Wenst u een of meerdere adres
sen, geef dan uw naam,, adres, 
ouderdom, beroep of schooa, even
tuele wensen en het aantal ver
langde penmaats op aan Ansav, 
Antwerpen 20, Postbm 11. Koste
loos krijgt U dadelijk de gewenste 
penmaat (s). 

Eveneens kunnen wij U inlich
tingen verschaffen om een pen
maat in de volgende landen te 
bekomen; Nederland, Suriname, 
de Nederlandse Antillen, West -
Nieuw - Guinea, de V.S-A. of Ka-
nada. Voeg echter in dit geval 
een zegel van 3 F bij uw aanvraag 
om inlichtingen. 

A.N.S.A.V. 

AMNESTIE 
Waarde Redaktie, 

Sedert geruime tijd lijkt het, 
dat amnestie uit de Vlaamse ei-
senreeks gebannen is. De tradi
tionele pe^s zwijgt erover. Enkele 
jaren terug werd een speciaal co
mité opgericht. Hoe heette het 
weer? 

Het is ook zo Lang geleden dat 
wij er nog iets van hoorden. 

Het probleem schijnt opgelost. 
Opgelost? Nu, 18 jaar na de oor

log, zitten nog steeds Vlamingen 
tn Belgische kerkers om redenen 
met politieke grondslag. Nu nog 
diuren mensen niet naar hun ge-
boorteg-ond terugkeren omdat de 
gevangenis op hen wacht. Nu nog 
zijn er honderden mensen zonder 

rechten, zijn er gezinnen bij wie 
de staat nog duiz«iden frank 
schadevergoeding kan opeisen en 
eventueel have en goed publiek 
verkopen. Vlaamse slachtoffers 
van de mateloze repressie moeten 
thans bidden en smeken om van 
hun pensioen te genieten. En toch 
zwijgt Vlaanderen! 

De jarentonge vernedering heeft 
bij de inciviek doorgaans verbit> 
tering doen ontstaan. Vernedering 
en verbittering heeft hij al die 
tijd lijdzaam verdragen en ver
zwegen. Vaak heeft hij zijn han
delwijze tijdens de oorlog niet 
eens willen verrechtvaardigen en 
is hij politiek vrijwillig op de 
achtergrond gaan staan omwille 
van Vlaanderen. Hij verkondigde 
dat de na-oorlogse Vlaamse strijd 
niet meer gevoerd wend door hem 
en zijn lotsgenoten, vermits hij 
geen politieke rechten had; maar 
hij verzweeg dat hij voorhield aan 
zijn familieleden wat zij politiek 
moesten doen en laten. Voerde de 
inciviek, in tegenstrijd met •wat 
•vroeger verkondigd werd, dus wel 
een groot deel van de Vlaamse 
strijd na de oorlog, daarentegen 
schoof hij zijn persoonlijke be
langen steeds meer naar achter. 

Vier maanden scheiden ons van 
het 19de Kerstfeest na de bevrij
ding. Zal gezegd moeten worden 
dat ook dit Kerstfeest voorbij zal 
gegaan zijn zonder doelbe^wuste 
aktie voor algehele amnestie? 

W.V. - Leuven. 

De redaktie draagt geen verant. 
woordelijkheid voor de mhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be. 
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

.» , . . » , 

WENTELPOORTEN 
in hout, staal, Blumlnium 
of plastiek. 
Standaarduitvoerlng ot 
naar gevcenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het boumverb. 

Band- of elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 
NS ê. ZONEN PVeA 

AOLLUIKEN 

ROÏXÜIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot elektrische 
bedlening. 
Aila systemen, 
VENETIAANSE 
ZONNEBLIXDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SONBRIUA^FLBK 

A.JEURISSEN-CIOOSTERMANS^ ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

ALLE VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwtrk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem onderhouden, 

MEESTER.UURWERKMAKER 

S l A E T S t 
I Ant. Dawinterstraot , 11 

OUDERGEM (U. 18) - TH. 72.4S.tt 

. KORTING VOO» (eden von Vloonna vaieniainaen. 

GROTE K E U S 
MODERN ATEUEB 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 

De nieuwe oogst is binnen 

\ 
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in l i l 1 I i i i i l 11 l i l 
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ï» Proef nu 

het lekkere 

\ I tamse hop-bier 

\ in de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aalst en omgeving 

NORBERT DE GANCK, 
Watertorenstraat, 10, Aalst 
Telefoon : 053/21667 

alleen kunnen kan wat kunnen kan 
Wi] bieden U : de voordeligste en rijkste keuze van gronden in Vlaanderen. Braban« 
en Limburg 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers, om mooi, degelijk en 
goedkoop te bouwen. Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 WUrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - TeL 32.92.18 

^ ^ ^ ^ ^ Onderbergen 48 Gent - Tel (09)25.19.2$ 

http://72.4S.tt
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EERSTE-MINISTER LEFEVRE ONDERSTREEPTE TE 

GENT DAT DE TAALWETTEN Z ICH IN GUOBO HOUDEN 

AAN DE BESLUITEN VAN HET HARMEL-CENTRUM. 

DE TWEEDE TAALWET EN AL WAT DAARBIJ KOMT, 

ZOALS BEKOKSTOOFD IN HERTOGINNEDAL, DRUISEN 

ER RECHTSTREEKS TEGEN IN O.M. DOOR HET FACILI-

TEITENREGIME IN DE ZES RANDGEMEENTEN, DE PA

RITEIT IN DE LEIDENDE BESTUURSPOSTEN EN DE ME-
1 

NIGVULDIGE INBREUKEN OP DE HOMOGENITEIT VAN 

HET VLAAMSE LAND. 

D? kiemen van het kwaad liggen 
echter reeds in de eerste taalgrens-
wet die op een tiental punten in ons 
nadeel afwijkt van de Harmei - lijn. 
Deze laatste op zichzelf was ook al op 
een tiental punten in ons nadeel uit
gestippeld. 

Thans echter dient de grens nog 
vastgesteld voor zekere gehuchten of 
gedeelten waarvan de overheveling 
werd beslist. 

Hier weer komt de partijdige en 
loense houding van de minister van 
binnenlandse zaken tot uiting die er 

van wat de huidige wet beoogt, die 
ook de uitsprong bij Zevenborre bij 
St - Genesius - Rode wil voegen. 

De reden is, dat er een verkave
ling wordt gepland en ten dele is uit
gevoerd op de strook die naar St -
Genesius - Rode moet! Die mensen 
hebben er zich zgn. gevestigd om in 
een eentalig Franse gemeente te wo
nen en niet in St-Genesius-Rode. 
Alsof er geen Vlamingen Varen die 
zich in de randgemeenten hebben 
gevestigd om er in Vlaanderen te 
zijn! 

Hoeiloort' 
Overijse 

akcnböi 

Bakenbos : de taalgrens op het 

grondgebied van Terhulpen en 

Overuse. 

steeds weer op uit is de Vlaamse ge
meenschap te benadelen. Hij is hier
bij de exponent van de gezamenlijke 
druk van Walen en belgicisten die de 
overmacht van het Frans willen be
stendigen. 

Het voornemen van Gilson inzake 
de uitvoeringsbesluiten voor nadere 
vastlegging laat dit duidelijk tot 
uiting komen o.m, in volgende pun
ten : 

K W A A D R O D c 

De tekst der wet zegt : het gehucht 
Kwaadrode wordt afgetrokken van 
St - Genesius - Rode en gevoegd bij 
Eigenbrakel; omgekeerd wordt een 
strook grondgebied links van de 
steenweg op Alsemberg overgeheveld 
naar St - Genesius - Rode. De kaart 
hierboven is duidelijk en geeft de offi
ciële kaart weer die aangehecht was 
aan het wetsontwerp waarvan de 
tekst op dat punt nooit werd gewij
zigd. 

Nu wil Gilson dit interpreteren als 
zou het alleen gaan om een zeer klein 
strookje grond zonder Inwoners aan 
andere kant van weg! Precies alsof 
de taalgrensregeling ooit grond heeft 
willen overhevelen, maar geen inwo
ners! 

Giison is zich van zijn loense stre
ken bewust en heeft zelfs zijn inzicht 
te kennen gegeven, de territoriale 
anomalie die hij door zijn interpre-
(tatie laat bestaan te verbeteren door 
het deel van Zevenborre dat aan St -
Genesius - Rode behoort, over te dra-
Ben aan Eigenbrakel! Het tegendeel 

Gilson nu is beste maatjes met <ie 
grondspeculanten. Zijn broer is een 
der grote manitoe's in de groep Alfa 
voor ruimtelijke ordening van Brus
sel, dezelfde die Gilson voorzag van 
allerlei zgn. technische dokumenta-
tie om samen met de andere minis
ters De Saegher, op dat gebied zo on
nozel als een kalf, de grote kapitu-
latie aan te smeren. 

De andere punten zijn van omvang 
belangrijker maar als faktor van be
drog minder direkt. 

OPLETTEN! 

Sb Q«ne5ius-'Rocie 

•.-.s;. 

••^.•.yj-.*.".*.-. 

xvx-xrxx:-

i i t r t i 
iiMililH ''i'^''^iititt¥)if1iiïlftfFifii1iffii^ 

Zevenborre en Kwaadrode : Gilson leest de kaart vanuit een Brusselse 
optiek i.p.v. de normale wijze. Omstreden tvordt thans de smalle strook 
tussen de twee opgaande lijnen links van de naam SI Genesius-Rode. 
Wit : gebied dat bij Vlaanderen hoort. 
Lichte raster : gebied dat door de taalgrenswei overging naar Wallonië, 

RISQUONS-TOUT 

Oorspronkelijk een herberg op de 
grenspost naar Frankrijk tussen Rek-
kem en Moeskroen, bij afleiding een 
deel van Moeskroen en ook van Rek-
kem. 

Het deel op Rekkem geeft zelfs een 
lichte meerderheid Vlamingen op 623 
inwoners, zoals aangetoond door 
volksvertegenwoordiger Verhenne. 
Deze diende een amendement in niet 
als doel de overheveling daarbij te 
beperken (ttz. de overheveling te niet 
te doen) en voegde er een kaart aan 
toe met details per straat. Op verkla
ring van de minister dat de zaak zich 
daarbij beperkte, heeft Verhenne 
zijn amendement ingetrokken. Er is 
zelfs sprake van die kaart in het ver
slag, maar de kaart zelf is zoek! En 
nu wil Gilson samen met Moeskroen 
veel verder gaan! Er bestaan nog af
drukken van die kaart bij het ge
meentebestuur van Rekkem. 

Om te voelen hoe de Vlamingen in 
die kwestie worden gerold moet men 
nog weten dat de zuiver Vlaamse wijk 
van Aalbeke station, Tombroek en het 
noorden van de Spiere niet werden 
overgeheveld, in tegenspraak met 
het Harmei - centrum. 

De hele betwisting vloeit hieruit 
voort dat de minister van binnen
landse zaken Vermeylen destijds op 
basis van een valse gesubstitueerde 
kaart van het Harmelcentrum (ook 
daar is de oorspronkelijke kaart zoek! 
een fotocople berust echter bij minis
ter Moyersoen!) handelde. 

Licht raster : Vlaams gebied in Henegouwen. Alleen Broeken en dt 
noordwestelijke punt van Elzele (La Haute) zijn bij Vlaanderen gekomen. 
De rest bUjfl Walloni-ë. 

HET GEHUCHT BROEKEN 
Hier wil Gilson de overheveling 

van Elzele naar Ronse beperken. 
Zelfs het gebied waar de school ligt, 
zou niet overgaan. Elzele heeft nl. 
deze school gesloten en de kinderen 
met bussen gaan ophalen. Het ganse 
Vlaamse gehucht Broeken dient hier 
over te gaan. Bovendien blijven In 
die streek dan nog Vlaamse gebieden 
bij Wallonië nl. het gehucht Quatre 
Vents, Te Levieren en het gehucht 
d'Hoppe 

STATION TERHULPEN 
Hierover wordt uitgeweid In De 

Standaard van 18 september jl. 
Op te merken dat Gilson hier steeds 

partij heeft gekozen voor Terhulpen 
en o.a. het Vlaamse Bakenbos heeft 
belet over te gaan naar Overljse zo
als in het wetsontwerp voorzien. De 
overheveling werd beperkt tot een 
klein stukje, zgn. Nieuwbakenbos, dat 
niet bestaat. Maar anderzijds wil hij 
met La Comiche (station) een heel 
stuk van Overljse inpalmen ! 

Ziedaar enkele schurkenstreken 
van de man die de nationale verzoe
ning predikt op de rug van de Vlaam
se gemeenschap. Ook in verband met 
de bevoegdheid van de Vice - Goe-
vemeur van prussel is er een ten-
denz om de afbakening van deze be
voegdheden inzake taalwettentoepas
sing en ruimtelijke ordening te laten 
afhangen van de goeverneur die be
slist welke dossiers zullen worden 
overgemaakt. De vice-goeverneur zou, 
om goed te zijn, moeten inzage heb
ben van aJle dossiers om zelf te oor
delen welke hem aanbelangen. Zoniet 
zal hij worden herleid tot de bede
lende wachter bij de deur van dfl 
goeverneur. 

Er zijn nog andere punten waar er 
zal gesjacherd worden, o.m. Twee-
Akren en Akren - Bos, waarover in 
1884 een wet werd gestemd door bei
de Kamers om de gemeente te sp'it-
sen, daar Walen en Vlamingen toen 
niet overeenkwamen. De koning heeft 
die wet toen nooit willen onderteke
nen. En het schijnt dat men thans 
dit tracé in ons nadeel wil verleggen. 

Wie meer wil weten over de taal
grensregeling raadplege het werk van 
dhr Paul Martens : de Zuldneder-
landse taalgrens voor het Be gisch 
parlement, 128 blz., 50 F te storten 
op postgiro 4056.43 van L. De Smedt, 
Rozelaarstraat 10, Asse (afslag voor 
groep^bestellingen). 

Daniel Deconinc» 
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aan Mie Scherregos 

te 

BRUSSEL 

'^este Miei 

De raakpwüen in ons heider leven zijn voorwaar niet tal-
rijk. Om hel juist te zeggen : één keer per jaar ontmoeten we 
mekaar op een der hoeken van het Dapperheidsplein - natuur
lijk kent gij dat niet; voor u is dal de place de la Vaillance -
te Anderlecht. 

Een zeer kortstondige ontmoeting steeds, Mie. Met een 
'witte voorschoot rond uw welvarende gezondheid gebonden 
ttaat gij achter uw scherregosse-karreije op de Anderlechtse 
faarmarkt - de joeremèl. Terwijl gij dus jaarmarktwaarts komt 
met zuiver ekonomische oogmerken, zijn mijn inzichten eerder 
tweeledig : kulinair en kullureel. In beide behoeften wordt 
door u voorzien. Mie. 

Ik kan hier getuigen ten overstaan van de duizenden 
lezers van dit blad dat uw scherregossen van voortreffelijke 
kwaliteit zijn : niet te veel of niet te weinig gepeperd, van de 
goede middensoort qua grootte en klaargekookt in een heerlijk 
sap waarin de selder en het ander « gruun » niet gespaard is. 
Dat voor wat betreft de kulinaire kant van de zaak. 

En dan de kulturele, beste Mie I Natuurlijk leest gij deze 
krant niet ; maar moest gij hem lezen, gij zoudt u een <fboeltj» 
verschieten als gi] verneemt dat ik u beschouw als een welva
rende en weldoende vertegenwoordigster van de Nederlandse 
kultaur in het Brusselse. Gij noemt mij « den Ollander », 
vanwege mijn min of meer geschaafd Diets. En zie, het wonder 
geschiedt : gij, rasechte en blozende vertegenwoordigster van 
het onvergankelijke ras uH de Brusselse « baffong », kunt 
zonder taalperijkelen uw waar aanprijzen en verkopen aan een 
S Ollander ». 

Gij zijl op die joeremèt niet alleen. Mie. Er zijn tientallen 
vertegenwoordigers en vertegenwoordigsters van uw stam op 
en om het Dapperheidsplein. Gij zijl gekomen uit de kwar
tieren van de miljoenenstad, waar de échte ketjes wonen, zij 
die onder mekaar nog onvervalst Brabants Diets spreken : 
d'Uugstroet, de Staufstroet, de Molenbeekse kanaaloever, de 
Vosseplaain. Als gij u buiten die kwartieren waagt, grijpt 
gewoonlijk de treurige metamorfose plaats : in het beschaamd 
besef van uw dialektische onvolmaaktheid schakelt gij over 
naar de taal van de indringers, de vreemden die te Brussel niet 
uw eersigeboortegecht bezitten. De eeuwige geschiedenis van 
het hord linzensoep ; om het moderner te zeggen : de sociale 
druk. 

Behalve op de joeremèt van Anderlecht 1 Daar zijt gij nog 
eens in uw natuurlijk milieu, in deze slechts oppervlakkig 
verfransle voorstad. Daar verkoopt gij utu nooit-genoeg gewaar
deerde lekkernij aan wat men smalend wel eens hel « klein 
volk » noemt. Daar slaan aan uw witgeverfd epikuristisch 
eenakel de boerkooizen uit de omtrek, de hoerhens van Neer-
pede en de « viggemarsjangs » uit het Payottenland. 

Ik behoor niet, beste Mie. tot diegenen die zich troosten 
met de folkloristische scherven van het Diets verleden te 
Brussel. Maar eens per jaar ga ik joeremèlwaarts, óm uw 
scherregossen, maar evenzeer om te horen hoe duizenden ron
dom mij - Brabanders van de hoofdstad en daarrond - onze 
prinselijke taal spreken. 

En telkenjare, hel kommetje mei scherregossen lekker-
warm in de hand, ben ik er van overtuigd : als wij in dit land 
eens aan de Nederlandse kultuur de steun kunnen geven van 
een zuiver-Nederlandse macht, van een Vlaamse poUlieke 
macht, dan winnen wij te Brussel véél terug van wat nu ver
loren is gegaan. 

Ik dank u, Mie, omdat gij mij eens per jaar verzoent met 
de inktvis aan de Zenne. En tol noste joer. 

Uw dio Gene», 

iKMmm nilffllll 

TWEE STEMMEN... 

In het Waalse A.C.V.-blad 
c La Cité» werd verleden 
woensdag het hoofdartikel 
gewijd aan de zetelaanpas
sing. We citeren : « Men moet 
dus weten dat de Waalse o-
penbare mening geen zetel
aanpassing zonder werkelijke 
tegenprestatie duldt. Het is 
niet ernstig, te spreken van 
gelijktijdigheid terwijl men 
weigert twee kwesties die sa
menhangen, ook samen te be
handelen. Indien dus de za
ken niet in volle klaarheid 
behandeld worden, indien 
nauwkeurig bepaalde waar
borgen niet tijdig worden ge
geven, zal er van zetelaan
passing geen sprake zijn ». 

Op dezelfde dag schreef het 
Vlaamse A.C.V.-blad « Het 
Volk» over hetzelfde onder
werp net het tegenoverge
stelde : « Kan men zich voor
stellen dat men zonder zetel
aanpassing naar de volgende 
verkiezingen zou gaan en de 
grondwetsherziening laten 
doorvoeren door het volgende 
parlement ? (...). Laten wij de 
dingen bij hun naam noemen: 
Een grondwetsherziening in 
dergelijke voorwaarden zou 
een staatsgreep zijn ». 

Het artikel in het Waalse 
A.C.V.-blad was getekend 
Jean Heinen, dat in het 
Vlaamse A.C.V.-blad K. Van 
Cauwelaert. 

. . . EN TWEE VRAGEN 
Zoals men weet, wordt 

« La Cité » mede uitgegeven 
met geld van de Vlaamse ar
beiders. Het Waalse blad is 
deficitair en de Vlaamse 
christen - demokratie moet 
het rechthouden. Met 
Vlaamse centen wordt dag-
in dag-uit anti-Vlaamse 
stemming gemaakt en pro
paganda gevoerd. 

Twee vragen slechts naar 
aanleiding van dit kras 
staaltje van Waals - Vlaam
se A.C.V. - verwarring op 
een en dezelfde dag. 

Ten eerste:als een Vlaams 
christen - demokraat C.V.P. 
stemt, geeft hij zijn stem 
dan aan de tezis van Cau
welaert of aan de tezis Hei

nen? Het antwoord Is een
voudig : hij brengt zijn stem 
uit in de grootst mogelijke 
dubbelzinnigheid. 

En ten tweede : als een 
Vlaams christen - demokraat 
het standpunt Van Cauwe
laert bijtreedt, kan hij dan 
C.V.P. stemmen? Het an t 
woord is ook hier eenvoudig: 
neen, want de C.V.P. is een 
unitaire partij met een 
Waals - Vlaamse pariteit aan 
de top. Heynen, die leeft van 
Vlaamse centen, heeft er zo
veel te vertellen als Van 
Cauwelaert. De praktijk 
heeft ons geleerd dat hij er 
zelfs meer te vertellen heeft. 

GEPEPERDE VRAAG 
De « Standaard » vertelde 

op 12 dezer in de reportage 
« Wantoestanden te Mol » o-
ver een zekere mevrouw Con
stant, hoofd van het analy
tisch laboratorium van het 
atoomcentrum, die verklaard 
zou hebben voor getuigen : 
« De Vlaamse universitairen 
zijn niets waard. De diploma's 
te Gent en te Leuven worden 
afgeleverd door flaminganti-
sche profs die met titels 
gooien «•. 
Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens heeft thans aan 
minister Spinoy een parle
mentaire vraag gesteld, waar
uit we citeren : «Ik kan mij, 
niet zonder medevoelen, voor
stellen hoe zwaar de omgang 
met deze Vlaamse universi
taire ongeletterden moet val
len voor die fijnbesnaarde en 
hooggestemde wetenschaps
vrouw. Ik verzoek dhr minis
ter dan ook dringend, onver
wijld de nodige maatregelen 
te nemen om deze verfijnde 
en kiese Latijnse wetenschap
pelijke geest langs de kortste 
weg terug in zijn natuurlijke 
omgeving te plaatsen, te 
Brussel of in Wallonië ». 

P.V.V.-OPLOSSING 
De P.V.V. (minder dan ooit 

Partij Voor Vlamingen !) 
heeft zich gebogen over het 
probleem der grondwetsher
ziening. 

Wat is er aan de geniale 
P.V.V.-breinen ontsprotjen ? 

Een nieuw stelsel voor ver

kiezing van de senatoren : 'li 
zgn. «nationale lijst», waar
voor gans België als één kies--
distrikt zou worden be
schouwd en waarbij de Vla
mingen dus de gelegenheid 
zouden hebben om hun voor
keurstemmen uit te brengen 
op de edelachtbare heer Du-
vieusart bijvoorbeeld. 

Verder zgn. «kul tuurka-
mers» per gewest, zonder 
enige andere bevoegdheid dan 
het steunen van vogelpik-
maatschappijen. En tenslotte 
totaal verpolitiekte en on
machtige Provinciale Ekono
mische Raden. 

In gans het P.V.V.-plan is 
slechts één enkel ding duide
lijk : de uitgesproken wil om 
verder het unitarisme tégen 
Vlaanderen te hanteren. 

Wie kan wat anders ver
wachten van een partij die 
twee soorten « Vlaamse » ver
tegenwoordigers heeft : 
franskiljonse suikerbaronnen 
en hun knechtj es ? 

VADERLANDSLIEFDE 
Door de beroepspatriotten 

van de N.A.C. — de fameuze 
Neen-Non-Galliërs met hun 
gescheurde vlag — werd en
kele dagen geleden getracht, 
stemming te verwekken tegen 
een vergadering die door de 
Schaarbeekse Kultuurkring 
en het Davidsfonds werd be
legd. De eigenaar van de zaal, 
waar de vergadering moest 
doorgaan, zwichtte voor het 
trikolore kabaal en verplicht
te de inrichters elders te ver
gaderen. De Schaarbeekse 
bevolking liet zich echter niet 
ophitsen. 

De N.A.C, stelde het voor, 
alsof de vergadering belegd 
werd door de Schaafbeekse 
Volksunie, wat absoluut on
juist was. 

Ter voorlichting van deze 
beroepsbelgen weze hier ech
ter gezegd dat de voorzitter 
der V.U.-Schaarbeek in 1940 
een der allereerste vrijwilli
gers was van de Brigade Pi-
ron in Engeland en dat een 
ander Schaarbeeks V.U.-be-
stuurslid vader en broer in de 
oorlog verloor, slachtoffers 
van de Duitsers. Wie van de 
trikolore mondhelden zegt 
zoveel ? 

SOEPELE TOEPASSING DER TAALWETTEN 

Deze affiche, met de trikolore band van 
de officiële aankondigingen, prijkte enkele 
dagen geleden op ontelbare plaatsen van 
Brussel. 

Zij is een schitterend voorbeeld van wat 
Van den Boeynants in de « Libre Belgique » 
onlangs een « soepele en menselijke » toe
passing van de taalwet noemde. 

Op deze officiële aanplakbrief, uitgaan
de van het stadsbestuur onzer officieel-
tweetalige hoofdstad, staan juist geteld 
drie woorden Nederlands. De rest is in «la 
langue de chez nous». 

Het officieel dokument is — zoals het 
hoort — behoorlijk getekend door burge
meester Cooremans. De « eerste burgemees
ter van het land» blijkt zodoende — 
nieuwe taalwet of niet ! — eens te meer de 
eerste Vlaminghater van het land te zijn. 

Aan de hand van deze bespottelijke ker-
mis-affiche en van onze jarenlange erva
ring voorspellen wij opnieuw ; in Brussel 
moet met een grovere borstel gevaagd wor
den dan die van gebrekkige taalwetten. 

Een mentaliteit moet grondig veranderd 
worden. Dat zal slechts gebeuren, wanneer 
de politieke strukturen grondig veranderd 
•ijn. 
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PE VOLKSUNIE 

LATE BEKERING 

Op 16 september heeft ons 
aller eerste mkiister in het 
openbaar verklaard dat de 
ylaams-waalse betrekkingen 
absoluut geen «faux problè-
mes » zijn, maar ernstige en 
moeilijke vraagstukken. Onze 
binnenlandse twisten zijn 
niet kleinzielig of kunstma
tig... 

Waar hij dat zei ? In Luik, 
toen de nieuwe pletmolens 
van Cockerill-Ougrée in ge
bruik werden genomen... 

GRONDWETS

HERZIENING EN 

ZETELAANPASSING 

Voor de Waalse TV hebben 
Herbiet (CVP), Devèse (PVV) 
en pin-up boy Cudell (BSP) 
onlangs gehandeld over de 
zetelaanpassing. Het was 
treffend, hoe de drie het ont
roerend eens waren over de 
kern van de zaken: dat de ze
telaanpassing er moet komen, 
want voorzien in de grond
wet; maar dat het noodzake
lijk is aan de Walen en frans-
sprekenden stevige waarbor
gen te geven tegen minoriza-
tie door « ce bon peuple fla-
mand ». En dat de Vlamingen 
dit moeten begrijpen... Een
stemmig oordeelden ze dat de 
drie «nat ionale» partijen 
vóór de verkiezingen een pakt 
moeten afsluiten op dit punt. 

Maar behalve een zeer vage 
omschrijving van het pro
bleem, moesten de drie waal-
se broeders erkennen dat nog 
alles te doen blijft voor wat 
de konkrete uitwerking van 
die waarborgen betreft. 

En zeggen dat men de fe
deralisten hun « vaagheid » 
verwijt... 

KOLENDIRECTORIUM 

ZONDER KOLEN 

Hopelijk krijgen we nog 
veel warme zon in ons land, 
want de toestand op de ko-
lenmarkt is meer dan kri
tiek ! De kolenhandelaars 
treft geen schuld : zij moeten 
met beetjes hun klanten be
dienen, wat meer werk en ho
gere onkosten veroorzaakt. 
De grote schuldigen zijn de 
vetbetaalde heren van het be
ruchte kolendirectorium, die 
eens te meer ongelooflijk na 
latig waren, na de harde les
sen van vorige winter ! Bo
vendien wordt de regering op 
de vingers getikt door de ho
ge autoriteit van de EGKS 
voor benoeming van rege-
ringskommissarissen. Men 
kan in Brussel blijkbaar meer 
ambtenaren dan kolen pro
duceren !!! 

GERIDDERDE 

PROLEET 

Gust Cool, voorzitter van 't 
A.C.V., is beloond geworden 
voor het jarenlange trouwe 
diensten aan Vorst en Vader
land : hij werd kommandeur 
geslagen in de Kroonorde. 

Om deze blijde gebeurtenis 
te vieren hebben zijn vrien-
den-sindikalisten 'n beschei-

KONIJNENPIJP, UND KEIN ENDE. 
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Schepen over of onder nieuwe ezelsbrug ? 

Door de verbreding van de 
brug te Temse wordt alle 
vrachtverkeer, dat langs daar 
moest, afgesloten. De konij-
nenpijp van Antwerpen, waar 
elk jaar één miljoen voertui
gen méér zich doorheen wrin
gen (voor 1963 voorziet men 
9 miljoen !), s taat dan ook op 
barsten. Zelfs indien men dag 
en nacht zonder oponthoud 
alle voertuigen erdoor kon 
Jagen tegen een te hoge en 
gevaariijke snelheid, zal men 
weldra het eindpunt en top
punt bereikt hebben. En dan? 

Door Posson, schepen-volks-
Tertegenwoordiger van de 
CVP, wordt voorgesteld voor
lopig een militaire brug blJ 
Qurcht te leggen. Zulks ia 

afwachting dat eindelijk een 
definitieve oplossing wordt 
gegeven (op zijn vroegst bin
nen 5 jaar) . Het is maar spij
tig dat Posson niet veel eer
der uit zijn krammen is ge
schoten en met de Antwerpse 
kleurpolitiekers in Brussel op 
tafel is gaan slaan... 

Naast een «ezelsbrug», 
destijds door de liberalen 
aangelegd (ook voorlopig... in 
1957) op het kruispunt der 
baan Antwerpen-Brussel en 
Juul Moretuslei te Wilrijk, 
zullen we dus wellicht een 
grote «ezelsbrug» hebben 
over de Schelde... 

Hoe het scheepvaartver
keer zijn plan moet trekken, 
zegt de vriend Posson er nleï 
blj.„ 

den feestje op touw gezet in 
een passend kader : het kas
teel van Hertoginnedal. Ze 
betaalden daarvoor het snert-
sommetje van 30.000 F huur. 
Uit hun eigen zak ? Dat is de 
vraag die de achtbare gesin-
dikeerden zich stellen. 

Op het feestje waren aan
wezig allen die naam en faam 
hebben in het oppermachtig 
sindikale wereldje, tot en met 
de grote konkurrent Louis 
Major van het A.B.V.V. 

De nodige politieke kreatu-
ren ontbraken evenmin. Eén 
der genodigden was een « ha 
bitue» van Hertoginnedal : 
Jos De Saeger. 

Zegt men niet dat een mis
dadiger altijd terugkeert 
naar de plaats van de mis
daad ? 

EERBIED VOOR 

MONSEIGNEUR ? 

Wanneer wij in dit blad al 
eens een onvertogen woord 
zeggen — nooit oneerbiedig 
en zeker niet te vaak — aan 
het adres van het episkopaat, 
dan zijn de brave CVP-kran-
ten er als de kippen bij om 
ons allerlei duistere bedoelin
gen — tot en met kerkvervol
ging — in de schoenen te 
schuiven. Nietwaar, Libre 
Belgique en Nieuwe Gids ? 

De zeer vrome Nieuwe Gids 
veroorlooft zich tegenover 
monseigneurs anders nogal 
wat méér. Maar kom, aan de 
« ontvoogde leken » van die 
redaktie zal dat vlugger ver
geven worden... 

Zo ging het Gidske deze 
week Mgr Janssen te Ujf, over 
diens rechtzetting inzake het 
Davidsfondskongres. 

We citeren : « Mgr. Janssen 
neemt zijn publiek hier wel 
voor zeer naief»... «Als het 
Davidsfonds de weg van de 
politiek zou inslaan, zo 
schrijft Mgr. A. Janssen, dan 
zou ik weten wat me te doen 
staat. Wij ook weten wat Mgr. 
Janssen zou doen : hij zou 
algemeen voorzitter blijven 
en doen alsof men volop, in de 
kulturele aktie s taa t» . 

Voor wie Nederlands kan 
lezen, betekent dit dat Mgr. 
Janssen beschuldigd wordt 
van schijnheiligheid en van 
onverkapte leugen. 

Brave jongens op die vro
me Gids-redaktie l 

EEN SLECHTE ZAAK 
« Het ontwerp van wet houdende goedkeuring 

van het eerste programma voor economische 
expansie » werd vorig jaar op H december door 
minister Spinoy bij de Senaat ingediend. Op SS 
mei van dit jaar brachten de senatoren Janne »n 
Sledsens verslag uit over de bespreking in de 
Senaatskommissie en op 20 juni jl. hechtte de 
Senaat er zijn goedkeuring aan. De Kamer wacht
te daarmee nog tot 18 juli, maar ook daar kreeg 
het Expansie-programma een grote meerderheid 
(H8 pro, li tegen, S onthoudingen). Of het on^ 
werp werkelijk zo schitterend is als de heren 
parlementairen in zo grote getalle van mening 
waren, durven we sterk betwijfelen. In n De 
Volksunie » van IS juli hebben we trouwens reeds 
enkele bezwaren geformuleerd tegen de manier 
waarop in België de ekonomische programmatic 
in praktijk wordt gebracht. We wilden nu van
daag nog even dieper ingaan op het feit dat een 
regionale uitwerking totaal aan het programma 
ontbreekt, wat - zoals we verder nog zullen zien -
helemaal geen toeval is. De leemten en vergetel-
heden zijn in de Belgische politiek trouwens zel
den of nooit toevfll; 

Zoals iedereen weet is het « Eerste programma 
voor economische expansie » slechts een indilta-
tieve programmatic, een soort voorspelling das 
van xvat de toekomst ons waarschijnttjk brengen 
zal. Aan een werkelijke imperatieve, bkidvnék 
programmatic is men in België nog lang niet tos. 
De techniek van de programmatie staat hter 
trouwens nog in de kindersehoenen, voor^ dan 
in vergelijking met landen als Nederland, waar 
reeds in WiS met de planning van bv. de indua-
trializatie een aanvang werd gemaakt. « Wtj 
hinken de anderen op hopeloze wijze achterna », 
zei mr Van der Eist tijdens het Kamer-debat. 

Het spreekt haast vanzelf dat de Belgisehe 
programmatie een louter unitaire zaak is. « Kun
nen wij in België een ekonomisch plan nitwerhen 
dat niet centralistisch is ? Wie durft bewersn dat 
Wallonië en Vlaanderen twee wel onderscheiden 
ekonomische gewesten ztjn f j>, vroeg dt hear 
Major zich tijdens het Kamerdebat af. Yan ée 
problemen der Vlaamse mobielen heeft hij noeh 
minister Spinoy blijkbaar oott gehoord, want 
daarover leest men noeh tn de tussenkomst van 
de eerste, noch in het wetsontwerp (nu wet) van 
ae tweede ook maar twee regels. Tenzij dan om te 
zeggen dat « de veronderstellingen inzake hel 
produktiviteitsverloop (...) een bepaalde mobCB-
teit van de arbeidskrachten (omvatten) _ B 
(blz. 11). Dat Spinoy's programmatie zonder 
regionale uitwerking waardeloos is als w«rftin-
strument voor efficiënte inschakeling in onze 
ekonomie van de (hoofdzakelijk Vlaamse) kleine 
en middelgrote ondernemingen, schijnt niemand 
te deren. In elk geval is die regionale uitwerking 
er niet, en schijnt niemand van de beide kommis
sies (Kamer en Senaat) zich daarover zorgen te 
hebben gemaakt. De verslaggevers vermelden het 
in ieder geval niet ... 

De programmatie moet een regionale uitwer
king krijgen. Want niet alleen is het dokument 
zonder ruimtelijke uitdrukking zeer ondoelmatig 
in het algemeen, maar het verhindert ons boven
dien op een degelijke wijze kontrole uit te oefenen 
op het in praktijk brengen van het hele projekt. 
En over dat in pralüijk brengen zijn we helemaal 
niet gerust. We hebben in Vlaanderen te veel 
slechte ervaringen om nog mig vertrouwen te 
kunnen hebben in de goede wil van de eentrale 
Belgisehe instellingen en in de rechtvaardige 
Waals-Vlaamse uitwerking vttn projekten ak het. 
Bxpansie-programma, wanneer we dat têit nuA 
onze eigen ogen kunnen kontroleren l fjux «M 
ernstige poging em de m^-nf^. jïi «EM» 

nationale ekonomie in tt schakelen komt er, zon-
der voorafgaandelijke regionale uitwerking van 
het Programma, weinig of niets terecht. Daai door 
staan de kleine en middelgrote ondernemingen 
wei te slecht aangeschreven bij de waarachtige 
financiële meesters van de Belgische ekonomia.-
Daarvoor ook zijn onze « traditionele » partijen 
veel te afhankelijk van diezelfde machten, aan 
wis ze reeds sinds vele decennia hand- en span
diensten bewijzen. En aangezien wij het, tonder 
regionale uitwerking, toch niet kunnen kontro
leren ... 'Begrijpt n ? 

Maken wij ons liever helemaal geen Uluzies l 
Indien aan het expansie-programma geen regio
nale uitdrukking gegeven wordt, betekent dat 
doodeenvoudig de verdere hegemonie van de 
enkele machtige, om niet te zeggen almachtige, 
financiële groepen die sinds jaar en dag de hele 
Belgisehe ekonomie kontroleren en in de door 
hen gewenste richting sturen. De'socialistische 
praat over de BSP- en de ABVV-inspanningen 
voor de ontvoogding van de arbeider verandert 
daaraan geen jota t 

De leger begrijpt meteen onmiddellijk waarom 
we reedt in de eerste paragraaf van dit artikel 
gezegd hebben dat het ontbreken van een regio
nale uitwerking aan het Expansie-programma 
helemaal niet aan een toeval te wijten is. Dat het 
Programma een louter unitaire aangelegenheid is, 
Belgisch «n vaag, geheel gesteld om door de echte 
meesters van de Belgische ekonomie naar believen 
ie worden geïnterpreteerd en scheefgetrokken, i« 
doodeenvoudig hieraan te wijten dat de regering, 
de unitaire partijen, het VBN en de sindikaten 
het niet anders hebben gewild en het niet anders 
hebben mogen willen I Br wordt in dit land zeer 
Mei en zeer dikwijls over een zich opdringende 
deeentrallzatte gesproken. Br wordt door de 
Wiltaire partijen geen enkele meeting gegeven of 
het probleem wordt ter sprake gebracht. Maar 
solang de rmitaire partijen het in dit land voor 
het zeggen hébben komt er van echte deeenfra-
tltatte niets in huis, nu niet en nooit niet ! 

Het is dan ook helemaal geen toeval dat de 
Vlaamse OVP-ers en de Vlaamse BSP-ers hel 
besluit van h«t VVB-kongres van 9/10 maart 1969, 
waarin gevraagd werd « de ekonomische planning 
niet goed te keuren vooraleer de regionale uitdruk
king daarvan op tafel ligt », met de voeten hebben 
getreden. Dat zal geen enkele lezer van dit blad 
verwonderen, omdat hij weet hoe zwaar die man
nen wegen en hoeveel ( Vlaams) gewicht te in 
kun respektieveüjke partijen in de schaal werpen. 

Wij overdrijven dan ook geenszins wanneer 
wij zeggen dat het alleen nog de Volksunie is die 
Ui het Belgisch parlement de stem van de Vlaamse 
arbeider laat klinken, dat het alleen nog de 
Volksunie is die daar de verzuchtingen van de 
Vlaamse zelfstandigen vertolkt. De Volksunie-
parlementairen hebben dan ook geweigerd hun 
goedkeuring te hechten aan het « Eerste pro
gramma van ekonomische expansie ». De VUuims-
nationalisten wensen inderdaad hun steun niet 
te geven aan een politiek die alleen volksvreemde 
machten ten goede komt en die de Vlaamse arbei
ders, zelfstandigen en boeren op het matje laat] 
staan. 

Het Bxpansie-programma is een slechte zaaffü 
voor Vlaanderen. De goedkeuring ervan door d» 
Vlaamse CVP- en BSP-parlementairen, ondank* 
de dringende waarschuwing door de Vlaamse 
Volksbeweging, moet beschouwd worden als hui* 
zoveelste kapitulatie op het Vlaams-Belgisch fronS 
Boelang gaat die politiek tn Vlaanderen nog 

JMutn van Breda^ < 
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DE VOLKSUNIi 

« LINKS » 

E N HET NATIONALISME 

Ete groep « Links » ver
dient zeker bewondering 
voor de moed, waarmee hij 
de ondankbaxe taak op zich 
neemt, de B.S.P. te «zui
veren » van de bureaucrati
sche salonsfeer. De banblik
sems van Kop Van Eynde 
zijn veelbetekenend... 

Maar wij begrijpen niet 
goed dat, waar « Links » ook 
op . Vlaams gebied vooruit
strevend wil zijn, er regel
matig wordt gescholden op 
het « nationalistische virus » 
dat reaktionnair zou wezen. 

Houdt men geen kunstma
tige begripsverwarring in le
ven tussen een burgerlijk en 
imperialistisch staatsnatio-
nalisme zoals het Belgische, 
en een vooruitstrevend en 
dinamisch volksnationalisme 
dat het onze is? 

Het gaat toch niet op in 
feenzelfde nummer over het 
nationalistische virus te 
spreken wanneer het Vlaan
deren betreft, en anderzijds 
vlammende artikels te 
schrijven en financiële steun 
|te vragen ten gunste van de 
volksnationalisten van... An
gola! 

KANKEREN 
O F MEEWERKEN 

In de vrije tribune van Ete 
Btandaard dd. 5.9.1963 
schreef A. Lammertyn, naast 
enkele flauwe zijdelingse 
aanvallen op de Volksunie, 
ook enkele behartenswaar-
dige dingen. 

Zo o.m. dat de onvoldaan
heid in brede Vlaamse krin
gen over de taalwetten der 
regering, wortelt in het 
rechtvaardigheidsgevoel van 
het Vlaamse volk, dat nog 
langer weigert recht met 
verlies van recht af te kopen. 

En dat de Vlaamse CV.P. 
de macht had een dodende 
oppositie te voeren in een 
vastberaden houding, in 
plaats van het konklaaf te 
volgen! 

We zeggen : bravo meneer 
Lammertyn! 

Stomverbaasd zien we 
iechter dat de konklusie van 

HET VOORBEELD GEVEN 
UE O Ê P U T Ë E T M A O A M C A N T O I N E 
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Wanneer men de « Vlaam
se leiders » van de C.V.P. hun 
gebrek aan Vlaamse refleks 
onder de neus wrijft, hebben 

ze steeds een hele reeks argu
menten bij de hand om de 
beschuldiging af te wimpelen. 
Dat gaat van verdachtma

kingen tegen V.U.-senato-
ren die « Frans zouden ge
sproken hebben» tot de 

FiMMSRs'. eeuwige gemeenplaats van 
het « gebrek aan fierheid » 
bij de gewone Vlaming. De 
«leiders » zouden wel wil
len, maar zij worden toch 
zo slecht gevolgd ! « Wat 
wilt ge, als het van de ba-
zis niet komt...». 

Dan zouden wij willen 
dat het van de top komt ! 

^j Maar dat zal wel een eeu
wige wensdroom blijven. 
Getuige daarvan de kopij 
hiernaast van een huwe-

•<• lijksaankondiging, opge-
> steld en verstuurd door de 

zéér Vlaamsgezinde C.V.P.-
volksvertegenwoordiger A. 
Fimmers. 

We hebben het al vaker 
gezegd : wat uit de Ant

werpse « flaminganten » -
school van wijlen Van Cauwe-
laert komt, schittert door 
Vlaamse konsekwentie : de 
Segers'en, de Fimmers'en en 
tutt i quanti. 

het artikel luidt : de CV.P. 
versterken, vermits zij alleen 
iets kan en wil doen voor 
Vlaanderen! Hoe rijmt men 
dat te saam? Bovendien 
wordt de utopische wens uit
gedrukt dat alle V.U. - ers, 
in plaats van in een klein 
partijtje gezellig te kanke
ren, aktief tot de C.V.P. zou
den toetreden... 

Net alsof alle flaminganten 
in de CV.P. niet grondig 
worden gemuilband; net 
alsof de top van de C.V.P. 
niet paritair georganiseerd 
is en de Walen er dus even
veel te vertellen hebben als 
70 t.h. Vlaamse kiezers; net 
alsof zonder de overwinning 
der V.U. in 1961 men ook dag 
na dag zou gesproken heb
ben over de Vlaams-Waalse 
verhoudingen, « ce faux pro-
blème »! 

K O O K K U N S T 

Zoals men weet beleven 
de franstaligen geweldige 
pret aan menapiërsmoppen. 

Deze moppen op de kap 
van hun geliefde Vlaamse 
landgenoten zijn vaak van 
een grenzeloze onnozelheid 
of van een rassenwaan, 
waarbij de nazi's mijlenver 
geklopt worden. 

Maar over de grond van de 
zaak weten onze waarde 
landgenoten zelden veel af. 

De laatste weken beleeft 
de Libre geweldig veel pret 
aan het feit dat de Vlamin
gen de namen van Franse 
gerechten willen vertalen. 
Net alsof zo iets niet denk
baar zou zijn. Wij willen de 
Libre de raad geven eens een 
Noordnederlands kookboek 
aan te schaffen. 

Dat sommige typische ge
rechten de Franse naam be
houden is normaal. 

Spreken de Fransen ook 
niet van « waterzooi »? 

VOL AU VENT 

De kookkunst is heel wat 
aan Frankrijk verschuldigd, 
zoals de scheepvaart aan 
Nederland en de luchtvaart 

aan Engeland en aan de 
Verenigde Staten. Dat dit 
nog uit sommige termen 
blijkt is normaal. Hoe zeg
gen de Fransen : bootsman 
en bakboord? Hoe vertalen 
zij anderzijds polders en 
wateringen, een duin en een 
pan. Dat klinkt : « des polders 
et des wateringues, une düne 
et une panne ». 

Is dat om te lachen? Om
dat dit nu eens echt woor
den zijn uit de oorspronke
lijke streek van de Mena-
piërs ? 

Waarom gebruiken zji„.4 
woorden, uit onze taal ont
leend, als jardin, guerre, 
haïr, saisir, blond, brun, 
blanc, i'est, l'ouest, manne
quin en kermesse? 

Zouden zij die menapiërs-
woorden niet vermijden en 
een nieuw woord vormen ? 

En We kunnen de Libre 
geruststellen : er zijn andere 
Nederlandse woorden als 
« vlucht met of tegen de 
wind » als wij « vol au vent» 
willen vermijden. 

RATAPLAN 

Met veel tam-tam-ra taplan 
hebben de drie stafchefs van 
het Belgisch leger ontslag ge
nomen. Zo heet het al thans 
In sommige bladen. 

De verontwaardiging van 
de top-gamellenboeffers gaat 
echter niet tot en met de 
zelfverloochening : aan ont 
slag zijn de heren nog lang 
niet toe. Ze hebben alleen 
maar gevraagd « om een an 
der plaatske ». 

We gaan ons niet moeien 
met de ruzies tussen Pee Wee 
Segers en zijn militaire top-
vogels. We herinneren slechts 
aan een gevleugeld woord : 
de oorlog is een veel te ern
stige zaak om hem over te 
laten aan de militairen. En 
we voegen er aan toe : he t 
departement van landsverde
diging is een veel te dure 
zaak om overgelaten te wor
den aan een zogenaamde all-
round-politieker. 

Alleen dit : de protesteren
de stafchefs zijn natuurlijk 
franstaligen. Zo komt het 
verheven schouwspel van echt 
civisme en van gedegen 
staatszin weer eens uit de 
hoek van de gebreveteerde 
franstalige vaderlandsliefde. 

Schoon voorbeeld van « mi
litaire tucht» ! 

LUMEN 

Deze lichtende naam prijkt 
boven het parochieblad van 
Grimbergen. Daaronder staan 
de ondertitels : «Het Week
blad van de Parochie - L' 
Hebdomadaire de la Parois-
se ». 

En dan volgen 8 bladzijden 
tekst. We gaven ons de moei-
^e„ py^r\ j;p ^y^Jgelijken : 21 
kolommen Nederlands tegen
over 27 kolommen Frans. TV-
programma's en filmvoor-
lichting voor de beminde pa
rochianen alleen in 't Frans. 

Het schitterende « Lumen » 
is bestemd voor Grimbergen, 
Koningslo, Haneveld en Het 
Voor. Allemaal gemeenten en 
gehuchten die Gilson en Le-
fèvre in hun landhonger 
voorbijgingen. 

Maar «notre familie parois-
siale » telt een paar rijke vil
labewoners... 

wmièm^ 

We menen niet dat de -verklaring die 
door Monseigneur Janssen, voorzitter van 
het Davids^onds, aan de pers werd overge
maakt, een element toevoegt aan of weg
neemt uit het dossier van het federalisme 
tn Vlaarrderen. 

Mgr Janssen heeft gemeend, er de 
nadruk op te moeten leggen dat het Davids-
fonds zich niet uitgesproken heeft over het 
federalisme en dat ook niet zal doen, omdat 
het een politieke kwestie is.-O.i. is de ver

in Vlaanderen doorgaan als het toonbeeld 
van gematigdheid. Wat wil men nog meer 
om de evolutie in Vlaanderen duidelijk 
vast te kunnen stellen ? 

De spreekbeurt van de heer Coppieters 
stoiïd trouwens niet alleen. In één der sek-
tievergaderingen was er reeds door de heer 
Roosens een pleidooi voor federalisme 
gehouden. Namens de kongressisten was 
gevraagd, dat de kongresbesluiten daarmee 

HET MANETEKEL 
Maring op dit punt onvolledig en onbe
langrijk. Wat is inderdaad op het Davids-
Jondskongres gebeurd ? De heer Maurits 
Coppieters hield er, zoals Mgr Janssen zelf 
aanstipt, « een warm pleidooi voor het 
federalisme ». Alle waarnemers hebben 
unaniem vastgesteld dat het ganse Davids-
fondskongres dit pleidooi spontaan en 
langdurig heeft toegejuicht. Dat ii, menen 
we toch, het essentiële : namens het 
Hoofdbestuur van het Davidsfonds wordt 
een gekend federalist als spreker op de 
slotvergadering gevraagd ; deze spreker 
verdedigt er de tezis waarvan men bij voor
baat wist dat het de zijne is ; deze spreek
beurt wordt onthaald .op daverend applaus 
in een milieu en door een vergadering die 

rekening zouden houden. Er was een han
digheidje nodig van de sektievoorziUer, de 
heer Hobbroeckx, om een motie in die zin 
onontvankelijk te verklaren. Eén van zijn 
argumenten was, dat het Hoofdbestuur in 
de kwestie nooit een standpunt had ingeno
men. Voor iedereen echter, die vertrouwd 
is met het wezen en de bedoeling van 
algemene kongressen, is het duidelijk dat 
het door een algemeen kongres ingenomen 
standpunt bindend is, ook voor een Hoofd
bestuur. 

In het kader van de redevoeringen van 
de heren Coppieters en Roosens en van de 
motie - in het kader dus van de uitge
sproken federalistische tendenz die over het 
hele kongres hing - is het overigens duide

lijk dat ook de kongresrezolulie, uitgespro
ken door Mgr. Janssen zelf, een onmisken
baar federalistische klank had : « Thans 
moet in de eerste plaats worden gestreefd 
naar grondige politieke, administratieve en 
sociaal-ekonomische struktuurhervormin-
gen, teneinde de bazis van de franskiljonse 
machten aan te tasten ». (Stippen we ter
loops even aan dat, door zich uit te 
spreken voor grondige sociaal-ekonomische 
struktuurhervormingen, het Davidsfonds, 
op dat gebied onomstreden, het Vlaamse 
eenheidsfront vervoegt). 

Wij menen mogen samen te vatten dat 
het Davidsfondskongres zich wel degelijk 
pozitief heeft uitgesproken voor federalisme 
en dat het slechs dank zij spitsvondigheid 
en woordklieverij is, dat deze pozitieve 
stellingname niet tot uiting kwam in de 
besluiten. 

Mgr Janssen zal het ons niet al te kwalijk 
nemen, wanneer we even glimlachen om 
zijn bewering dat het Davidsfonds zich over 
federalisme niet k&n uitspreken, omdat het 
een politieke kwestie is. De vastlegging van 
de taalgrens is, menen we toch, eveneens 
een zuiver politieke kwestie waarover het 
Davidsfonds zich wél heeft uitgesproken. 
En wanneer de besluiten van het jongste 
kongres vaststellen dat « hef Vlaamse volk 
ten zeerste gegriefd is, omdat ettelijke par-
lemenïairen uit verschillende partijen toe
gevingen deden aan de Brusselse franskil
jonse machten », dan zitten we • menen we 
toch - eveneens volop in de politiek ! 

We komen op de verklaring van Mgr 

Janssen zo uitvoerig terug, omdat we 
menen dat er enkele hardnekkige misver
standen kunnen uit voortvloeien. 

We kunnen maar lastig begrijpen dat de 
voorzitter van het Davidsfonds er zozeer 
aan houdt, dat zijn vereniging verder door' 
gaat voor « braaf ». Deze braafheid is er 
sinds jaren oorzaak van, dat het de vereni
ging niet voor de wind gaat o.m. wat 
betreft ledenaantal. De geest van vernieu
wing die over het jongste kongres waaide, 
scheen de belofte in te houden van een 
nieuwe start en een hernieuwde strijd
vaardige geest. Het zal de vereniging stellig 
geen goed doen dat thans een sfeer van 
dubbelzinnigheid heerst en dat velen de 
indruk opdeden dat een monseigneur met 
een weinig overtuigend epistel de draag
wijdte van het kongres trachtte te ver
minderen. 

Een ander misverstand is minder pijn
lijk. Diegenen die de « rechtzetting » m,et 
genoegen hanteren om te bewijzen dat de 
federalistische stroming in Vlaanderen 
« tenslotte nog niet zo sterk is n, koesteren 
zich in illuzies. Wanneer zij deze illuzies 
als grondslag nemen voor hun politiek, 
zullen zij het federalistische proces slechts 
verhaasten. Dat is de pozitieve kant van 
de zaak I 

Het Davidsfondskongres is en blijft, on
danks alle andersluidende verklaringen, 
een uiting van het diepe misnoegen der 
Vlamingen t.o.v. de regeringspolitiek. Sn 
een federalistisch manetekel aan de wand. 

tvo. 



DE VOLKSUNIE 

Op 2 september verscheen te Saigon in de « Times of 
Viet Nam » — het enige engelstalig dagblad in Zuid-
iVietnam — een ophefmakend artikel onder de titel 
'« C.Ii.A. financiert de voorgenomen machtsgreep », 
De « Times of Viet Nam » is het huisorgaan van Zuid-
Vietnams mooie en giftige first-lady, madame Nhoe, 
schoonzuster van prezident Diem en stevigste steunpi
laar van het Diem-regime. 
De beschuldigingen aan het adres van de Amerikaanse 
geheime dienst stamden dus rechtstreeks uit het pre
sidentiële paleis te Saigon. 

CJ.A. CONTRA MADAME NHOE 

Het artikel In de « Times » was een 
nieuw hoogtepunt in de zenuwoorlog 
tussen Saigon en Washington. De 
Amerikaanse ambassadeur in Zuid-
Vietnam en het State Department te 
Washington haastten zich, om de be
schuldiging te weerleggen. Maar de 
feiten spraken duidelijker dan de 
ontkenningen : de C.I.A. was wel de
gelijk betrokken geweest bij een 
komplot tegen het Diem - regime en 
het komplot was een grote mislukking 
geworden. 

Een mislukking die slechts haar 
weerga vindt in een andere katastro-
fale nederlaag van de CI.A. : de in-
vazie van Cuba die door de Castro-
troepen in de sindsdien beruchte 
Zwijnebocht in de pan werd gehakt. 
En zoals het fiasko van de Zwijne
bocht Kennedy in grote verlegenheid 
bracht, verschijnt de Amerikaanse 
prezident thans voor de forum van de 
wereld in de wanhopig - belachelijke 
situatie van een staatsman die zon
der enig pozitief rezultaat met sa
menzweringen en komplotten liefheb
bert in de internationale politiek. 

Kennedy's nederlaag gaat echter 
het kader van de mislukte staats
greep ver te buiten. Het is de neder
laag van gans de Azië- en Afrika-
politiek der'^.SV""'"""'" . - . - . -

Het is het zoveelste bewijs ervoor 
dat Washington het nooit en nergens 
aan kan, in Afrika of Azië een poli
tiek vacuum — mede geschapen door 

de berekende en sentimentele anti -
kolonialistische politiek van het Sta
te Department — behoorlijk te vullen 
met de gebruikelijke middelen der 
V.S. : dollars en omkoperij van kor-
rupte politici. 

Eens te meer zijn de VS. er niet 
in geslaagd, een Aziatisch volk aan 
de fand van de kommunistische we
reld voor zich te winnen met de 
fraaiklinkende nonsens van een «free 
world» en de klinkende munt van de 
harde dollar. 

Het vo'staat inderdaad niet, het 
ontbindingsproces van de Europese 
macht in Azië en Afrika te verhaas
ten door hoogdravende verwijzingen 
naar de Konstitutie en de Bijbel, om 
daarna zelf de plaats van de verdwe
nen Europese macht in te nemen 
met als enig programma : laten we 
een geschikte zetbaas kopen en er 
een karrevracht dollars tegenaan 
gooien. 

Dat is, wat de V.S. in Zuid-Vietnam 
hebben gedaajn : de geschikte zet
baas gekocht en hem gepaaid met een 
nooit afgelatende dollarstroom. 

Dat het Diem - regime van in de 
beginne korrupt was, dat het regeer
de'door trutale onderdrukking van 
de oppozitie, heeft Washington nooit 
verontrust; hef behoorde tot de re
gels van het spel. Jarenlang heeft 
het state Department daarmee vre
de genomen Dat het Amerikaanse 
geduld thans uitgeput is, vloeit hele

maal niet voort uit morele veront
waardiging. Alleen is thans onmis
kenbaar komen vast te staan dat de 
vier miljard dollar technische en mi
litaire hulp, de 17.000 Amerikaanse 
« technici » niet volstonden om de 
overwinning op de kommunistische 
Vietkong - partizanen ook maar met 
een dag te verhaasten. De Ameri
kaanse belastingbetaler drukte, bij 
monde van de oppozitie in het par
lement, zijn ongenoegen uit over het 
feit dat een oorlog, die het iand ie
dere dag anderhalf miljoen dollar 
kost, eindeloos bleef aanslepen. En 
plots ontdekte men te Washington 
« dat Diem zich de laatste maanden 
van het volk verwijderd had ». 

De brutale onderdrukking door 
Diem van de boeddistische demon
straties bood de V.S. een gedroomde 
« morele » achtergrond om zich los 
te maken van een man, een clan en 
een regime die niet aan de vetbe-
taalde verwachtingen beanwoordden. 
De CI.A. kreeg opdracht, zich met de 
zaak te bemoeien en deed dat op de 

Voor wanneer een ander concept ? 
In Parijs is men dadelijk met een ant-
w^oord klaar : voor vandaag. 
Op onbedekte w îjze liet De GauUe 
doorschemeren dat hijzelf een oplossing 
had : neutralizering van Vietnam door 
verzoening tussen Noord en Zuid. 
En om de zaken duidelijk te stellen, 
bood hij dadelijk Franse bemiddeling 
aan om deze verzoening te bewerk
stellingen. 

EN DE GAULLE? 

Kennedy fulmineerde : 
betweter te Gaulle spelde 
hem eens te meer hoog
hartig de les. 

De Gaulle's onverwach
te aanbod is echter wel 
niet uitsluitend ingegeven 
door het verlangen, de 
Amerikanen eens lekker 
dwars te zitten. 

Frankrijk heeft in zijn 
vroegere kolonie Vietnam 
nog heel wat belangen. 

Het verlangen om deze 
belangen veilig te stellen 
en de overtuiging dat de 
Amerikaanse politiek 
daartoe wel het minst ge
schikte middel is, hebben 
mede de GauUe's houding 
bepaald. De Fransman 
beseft volkomen dat een 
van de verzwegen doel
einden van Washington 
er in bestaat, de ekono-
mische invloed van 

Frankrijk in Zuid - Oost -
Azië volledig te doen ver
dwijnen ten bate van de 
Amerikaanse belangen. 

Frankrijk is nog steeds 
in beslissende mate geïn
teresseerd in de Vietna
mese rubberproduktie. 
Bijna 90 % van de inkom
sten uit de Zuid - Vietna
mese uitvoer wordt gele
verd door de rubber export; 
95 % van de rubberpro
duktie is in handen van 
drie grote Franse maat
schappijen. Frankrijk is 
Vietnam's beste kliënt en 
kocht verleden jaar 43 6 
% van de Zuid - Vietna
mese uitvoer. 

Ondanks de vernederen
de nederlaag te Dien Bien 
Phoe hebben de Fransen 
uitstekende kontakten 
weten te bewaren, ook 
met het regime van Ho 

Chi Minh in Noord-Viet-
nam. Te Hanoi is er een 
officiële Franse diploma
tieke vertegenwoordiging; 
Franse leraars geven er les 
en Franse korresponden-
ten bezetten er een uit
stekende observatiepost 
achter het bamboe-gor
dijn. 

Het Is een publiek ge
heim dat de Franse rub
bermaatschappijen in 
Zuid - Vietnam met de 
Vietkongpartizanen een 
voordelige transaktie heb
ben afgesloten : de parti
zanen innen regelmatig 
« belastingen » en krijgen 
toelating om zich te ravi
tailleren uit rijst - aan
plantingen op de rubber
plantages. Op zijn beurt 
zorgt de Vietkong ervoor, 
dat de rubberproduktie 
ongestoord haar gang gaat 
en dat de plantages steeds 
beschikken over de nodige 
arbeidskrachten. 

Deze transakti?, die bei
de partijen grote voorde
len oplevert, werd ges'o-
ten omdat het Amerikaan
se militaire concept in 
Zuid - Vietnam niet in 
het minst rekening hield 
met de Franse rubberbe-
langen. De plantages lig
gen doorgaans ver van de 
verbindingswegen in het 
door de partizanen gein-

filtreerde gebied. De poli
tiek van de « strategische 
dorpen » hield daarmee 
hoegenaamd geen reke
ning. Het is de Amerika
nen trouwens zeer welkom 
dat de Franse ekonomi-
sche macht in Vietnam 
verdwijnt ten bate van de 
V.S. - belangen. 

Uit de praktische situa
tie heeft De GauUe de 
passende besluiten getrok
ken. Het is hem, via zijn 
informatiediensten te Ha
noi, niet onbekend dat de 
Vietnim verlangt naar het 
einde van de partizanen-
oorlog : de Chinees - Rus
sische tegenstellingen 
spelen ook hier hun rol. 
De uitstekende relaties 
die hij bezit zowel te Ha
noi als te Saigon, bieden 
hem de mogelijkheid als 
bemiddelaar op te treden. 

Alhoewel de neutralize
ring van Vietnam verlok
kelijk schijnt, is Laos maar 
een slecht voorbeeld ge
weest. 

Overigens ligt o.i. de 
Franse opdracht veeleer in 
Afrika, dan in Zuid-Oost-
Azié. De GauUe's aanbod 
is echter zo te verstaan, 
dat het overal geldt waar 
men in de derde wereld 
« Amy, go home > op de 
muren leest. 

jtvo. 

gebruikelijke Amerikaanse wijze ? 
een onafgebroken dollarstroom uit 
geheime ' CI.A. - fondsen begon te 
vloeien naar de openlijke of verkapte 
vijanden van het Diem - regime ra 
Zuid-Vietnam. 

Deze groteske omkoperij kon nieti 
anders dan mislukken. De Diem-clan 
had jarenlang zijn machtspozitie 
kunnen bevestigen en verstevigen 
dank zij de Amerikaanse dollars. Het! 
regime steunt vooral op de uitste-i 
kend bewapende en gedrilde speciale 
troepen van Le Quang Tung. Deza 
troepen zijn, sinds hun oprichting, 
steeds het voorwerp geweest van de 
speciale zorg der CIA. : ze werden 
mtgerust met het geld uit de gehei
me fondsen van deze dienst. Zodat de 
C.I.A. thans voor de groteske situa
tie stond, het op te moeten nemen 
tegen een keurkorps dat door haar 
zelf ook vandaag nog betaald wordt. 

Het volstond de Diem - clan dan 
ook, aan zevenduizend ambtenaren 
en officieren een schrijven te laten 
geworden waarin het heette dat de 
Amerikanen Vietnamese burgers 
trachten om te kopen, dat geadres
seerde wellicht al benaderd was door 
Amerikaanse agenten, dat het vol
stond om aan de regeriRg alle Inlich
tingen over deze kontakten te laten 
geworden en dat de betrokkenen de 
dollars gerust mochten houden. Na 
korte tijd was Diem op de hoogte van 
de ganse samenzwering en de meeste 
kandidaat - samenzweerders gaven 
blijk van hun verknochtheid aan de 
Diem - clan door ook de hen over
handigde dollars ter beschikking van 
de regering te stellen. Zo kon Diem 
een groot deel van de 24 miljoen dol
lar die hem ten val moesten brenx 
gen, recupereren voor eigen gebruik 
en versteviging van zijn macht. 

Door het komplot via de « Times > 
wereldkundig te maken, heeft ma
dame Nhoe een optie op de toekomst 
genomen : het zal de Amerikanen 
niet licht vallen, nog eens een sa
menzwering op touw te zetten. 

Het rezultaat van Washingtons 
meesterlijk strategie? Een belache-i 
lijke prezident Kennedy die als eni
ge toevlucht nog het T.V. - scherm 
heeft waarop hij zijn waarde mede
burgers vergast op ijle moralizeren-
de praat en scheldproza aan het adres 
van de Vietnamese first lady. Een 
versterking van het Diem - regime, 
waaraan Washington — nach wie 
vor — gebonden blijft. Een ontmoe
diging van de oppozitie in Zuid-
Vietnam die zich door de Amerika
nen verraden acht. En als grootste 
gemene deler van de gevoelens van 
alle Zuid - Vietnamezen — voor- en 
tegenstanders van het Diem - regi
me — de hartsgrondige wens : «Amy, 
go home! >. 

Dat is de wijze waarop de « vrije 
wereld » het — onder de magistrale 
Amerikaanse leiding — moet opne
men tegen de kommunisten. 

Voor wanneer een ander concept? 

tvo. 
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pE GEBROEDERS VAN EYCK KIJKEN VIT OVER 

EEN PUINHOOP 

M a a s e i F w e e t i vriendelijk stadje dat — zoals de naam 

tiet zegt — aan de Maas gelegen is. Sinds maanden echter 

Ie de \ rede er alles behalve in de har ten en worden er de 

messen geslepen als voorbereiding tot de gemeenteraads-

jirerkiezingen. De ruzie gaat hem vooral om een weg die 

m a a n d e n geleden tot puin geslagen werd en waarover 

sindsdien geen verkeer meer kan gaan, hoewel hij een 

Her voornaamste verbindingsdraden van de stad vormt . 

lAlles bijeen is dit een der hoofdbrokken uit een geschie

denis die veel meer omvat en waar in enkele politiekers —• 

Svaaronder volksvertegenwoordiger Robeyns — een nare 

[tol hebben gespeeld en nog spelen. 

' De toestand na de jongste 
f gemeenteraads - veTkiezin-
, Een te Maaseik zag er uit als 
I yolgt : 7 C.V.P.-ers, 3 libera
len en 1 socialist. Het boter-
Öe echter niet in het C.V.P.-
bulshouden en drie van de 
Irerkozenen — waaronder 
«ud - burgemeester Van der 

'Donck — gooiden het op een 
akkoord met de liberalen en 
de socialist, in de hoop het 
burgemeesterschap weer aan 
Van der Donck te kunnen 
geven. Daar slaagden zij 
echter niet in — men zegt 
dat Robeyns, die nochtans 
familie is van Van der Donck 
hierin de hand had — en het 

l' iwas de liberaal Claessens die 
de driekleurige sjerp omgor-

i de . . . 
I 

W e g aan s tukken geslagen 

Men kan zich indenken 
hoe de toestand er dus on
middellijk na de verkiezin
gen uitzag : de C.V.P on
derling in ruzie, de oud-bur-
gemeester die nu pas voor
goed de erfvijand werd van 
Robeyns, en de afgescheur
de C V P - ers die samen 
met hem, ook al niet goed
gezind waren op de overige 
leden van het kartel, die de 
burgemeesterszetel hadden 
ontfutseld. De onderlinge 
strijd was dan ook hevig en 
het was met weinig entoe-
sziasme dat de Maaseikenaa'-s 
het geknoei van hun ge-
meentevadisren gadesloegen. 
De kroon op het werk werd 
geplaatst door de geschiede
nis van de Philipslaan De 
laan (genoemd naar een 
oud - burgemeester van 
Maaseik) verbindt de Ven-
lose steenweg met de Majoor 
Aertsplaats en is voor het 
stadje een der belangrijkste 
verbindmgswegen voor het 
groot verkeer. Vooral vracht
wagens uit Nederland maken 
er gebruik van om niet door 
de nauwe straatjes van de 
binnenstad te moeten. 

Nu vatte de gemeente het 
plan op deze laan te vernieu
wen en diende hiertoe de no
dige aanvragen in bij het ge-
meenteRrediet om toelagen 

te bekomen, hetgeen ook ge
beurde. Een aannemer werd 
gevonden en op 1 juli zou 
men van wal steken met de 
werken. Reeds op 28 juni J.1. 
echter werd de aannemer 
ter plaatse gezonden — op 

Robeyns : 

m a n achter de schermen 

Sindsdien ligt de Philip-
laan in een puinhoop en kan 
men er nauwelijks nog te 
voet doorgeraken. Het druk
ke verkeer en de vrachtwa
gens voor internationaal 
vervoer kruipen sindsdien 
door de nauwe steegjes, die 
leiden naar het plein waar 
de gebroeders van Eyck, 
roemrijke, eertijdse inwoners 
van het Maasstadje, met 
middeleeuwse verbazing 
toekijken op het twintigste 
eeuwse geknoei. 

Hoe is het mogelijk dat er 
geen hand meer uitgestoken 
wordt naar de stukgeslagen 
weg, zal men zich afvragen. 
Insiders zeggen dat Robeyns 
daar de hand in heeft. Hij is 
naar de Bestendige Deputa
tie gegaan, heeft daar via een 
achterpoortje de werken la
ten stilleggen, waarschijn
lijk om te vermijden dat de 
huidige burgemeester en 
zijn kartel door de aanleg al 
te veel bijval zouden gehad 
hebben. 

Philiplaan zou overnemen in 
ruii voor een gedeelte van de 
Heppeneertweg die dan door 
de stad Maaseik zou ver
nieuwd worden (waar deze 
eigenlijk onder staatsdienst 
viel). Er kwam een antwoord 
van het ministerie in augus
tus 62, waarin men inging 
op het voorstel. Officieel 
echter werd de gemeente
raad hier nooit van op de 
hoogte gesteld, want burge
meester Claessens beweerde 
dat hij de ministeriele brief 
nooit ontvangen had. 

Het was weer eens volks
vertegenwoordiger Robeyns 
die uitbracht dat 't ministe
rie geantwoord had. Hij ver
kreeg dit nieuws via de in-
diskreties van een ambte
naar van Bruggen en Wegen, 
waar hij wel heel goede re
laties schijnt te hebben. Ro
beyns beweerde nochtans 
gewichtig dat hij persoonlijk 
naar Brussel was gegaan en 
dat het met Maaseik en het 
bestuur van de huidige ploeg 
ver opgedoekt was want «dat 
er een regeringskommissaris 
onderweg was om de zaken 
over te nemen »• 

dit jaar niet meer zuUen 
aangevat worden. Dat ook 
in de komende jaren niets in 
die aard zal plaats vinden 
vermits andere dringende 
werken op het getouw staan. 

Hieruit kan men dus be
sluiten dat de Philipslaan — 
indien zij overgenomen 
wordt door de staat — nog 
lang kan blijven liggen zoals 
zij hgt. 

Intussen heeft de gemeeii-
teraad nog maar eens ver
gaderd in de grootste ver-
warringr, zodat uiteindelijk 
niemand meer wijs geraakte 
uit de janboel. Robeyns 
kwam dan ook nog aandra
gen met een voorstel om een 
gans andere baan aan te leg
gen, een baan buiten de ge
meentekern en waarvoor tal
loze onteigeningen zouden 
dienen plaats te hebben, 
daar waar hij en zijn aan
hangers telkens beweren dat 
het oorspronkelijke projekt 
zoveel ge'd (vijf miljoen on
geveer) zou kosten. Intussen 
wordt ook de aannemer be
schuldigd omdat hij de weg 
te vroeg zou opgebroken heb
ben, daar waar niemand weet 

DIT IS HET ' 1 1 1 

VAN MAASEIK 

wiens bevel is betwisï — en 
begon met het slopen van de 
oude betonbedekking, die 
nagenoeg helemaal stukge
slagen werd. Tijdens de s!o-
pingswerken nu kwamen 
een tweetal schepenen 
(Kraewinkel van onderwijs 
en Driessens van Openbare 
Werken) ter plaatse samen 
met volksvertegenwoordiger-
gemeenteraadslid Robeyns. 
Zij gaven bevel de werken 
stil te leggen. 

Ruil met ministerie 

Er was aan deze zaak ech
ter nog een voorgeschiedenis 
die ons door oud - burge
meester van der Donck uit 
de doekjes werd gedaan. Vo
rig jaar had de ganse ge
meenteraad zich akkoord 
verklaard met een voorstel 
Om aan het ministerie van • 
Openbare Werken en aan 
Bruggen en Wegen een brief 
te schrijven, waarin ge
vraagd werd dat de staat, de 

Vermits de burgemeester 
voet bij stek hield en niets 
van een brief beweerde af te 
weten, besloot het schepen-
kollege zelf naar Brussel te 
gaan voor opheldering van 
de zaak. Aldus gebeurde en 
nadat de vroede vaderen 
hoofdstadwaarts getogen wa
ren, kregen zij nadien beves
tiging van hun onderhoud. 
Daarin werd aangestipt dat 
de verbeteringswerken aan 
de Philiplaan in ieder geval 

wie het bevel gaf. Tot slot 
van rekening zit men in de 
penarie want de staat kan — 
zoals hoger gezegd — voor
lopig de weg niet aanleggen 
en de bestendige deputatie 
heeft de gemeente verboden 
iets te doen. 

En in Maaseik ruziën de 
vroede vaderen voort terwijl 
de bevolking wacht op de 
eerste gelegenheid om hen 
allen uit te spuwen. 

S.D.L. 



DE VOLKSUNIE 

• é * Wij Blaar jaar l i jkse ge
woonte, op de voorlaatste 
zaterdag van september, de 
60.000 lampjes van onze 
l i c h t s t ó e t zul len aansteken 
in onze gemeente BOESBEEK.. 

Ieder jaar, op de voorlaats te zaterdag van 
sep tember (deze maa l op 21 -9) blijft he t 
*8 avonds donker in Borsbeek, een klein 
Voorkempi sch dorpke dat als een slechtaan-
gezet te taar t kapotgesneden word t door — 
wat m e n noemt — de militaire baan . En in 
he t avondli jke duister, niet verbroken door 
al ledaagse s t raa t lampen, schelle neonrekla-
mes of gele schijnsels vanachter huisvensters , 
t rekt de Borsbeekse lichtsfoet door de s traten 
y a n dit landelijke plaatsje. 

Een lichtstóet is in Vlaan
deren geen unicum; op ver
schillende plaatsen en onder 
meer te Mol zijn er bekende 
ommegangen die 's avonds 
plaatsvinden. Te Borsbeek, 
meer dan elders. Is deze ge
beurtenis ontstaan uit en tot 
uiting gebracht door het volk. 

B e g o n n e n 

als kaarsenprocessie . 

Medestichter en ere-sekre-
taris Jozef Goossens vertelde 
hoe in 1953 de, inmiddels 
overleden, oud-burgemeester 
Snacken op de idee kwam om, 
nadat Wommelgem — het na
buurdorp dat de Borsbekena-
ren wel een tikje ijverzuchtig 
maakte — met een bloemen-
stoet van wal was gestoken, 
ook iets te doen en in navol
ging van de gekende Griekse 
voorganger Diogenes naar het 
licht te gaan zoeken. 

Hoe gaat het op een dorp 
wanneer iemand een (lich
tend) idee heeft ? De (klas
sieke) koppen werden bij el
kaar gestoken, er worden re
sems vergaderingen belegd en 
uiteindelijk trok een groep 
licht-grage Borsbekenaars 
naar lichtstad Mol, om daar 
een en ander te gaan bekij
ken en een beetje af te snoe
pen. Ze kwamen vol entoe-
Eiasme terug. Van het ge
meentehuis werd een toelage 
losgepeuterd (er kwam een 
flinke brok van 40.000 F mee) 
en in 1954 werd van wal ge
stoken : een — vergeleken bij 
thans — primitieve stoet die 
eerder op een goedkope 
kaarskensprocessie leek, ver
mits er slechts enkele wagens 
meereden en de rest bestond 
uit groepen die inderdaad ook 
blakertjes met brandende 
kaarsen meedroegen. 

Hee l het do rp bouwt . 
Het jaar daarop ging het al 

beter : er werden een viertal 
wagens gehuurd te Mol, ge

deeltelijk uit elkaar genomen 
en met traktors naar Bors
beek gesleept. Alles bijeen re
den er die keer reeds achttien 
wagens in de lichtstóet. 

Medestichter en wagenbou
wer de heer van Mol, wist een 
en ander nog toe te lichten. 
De bedoeling van de licht
stóet moet gezocht worden in 
het streven naar meer be
kendheid voor Borsbeek en in 
het doen opleven van de 
plaatselijke nering. Zakelijke 
belangen zijn er niet dadelijk 
mee gemoeid, publiciteit in de 
ommegang wordt geweerd. De 
hele zaak wordt door de deel
nemers zelf bekostigd en aan 
elkaar geknutseld : chirokna-
pen, K.W.B.-ers, gilde, sport
verenigingen, brandweer
korps, buurtschappen, vrien
denkringen en andere dorpse 
bonden (dus eigenlijk ieder
een, want wie in Vlaanderen 
is geen lid van iets ?) zorgen 
elk voor een lichtwagen. 

Hamle t o p wielen. 

Onder zaalgrote tenten-
schuren staan deze wagens-
in-opbouw te wachten. De 
heer van Mol lichtte een slip
je op van het eksemplaar dat 
zijn groep dit jaar te voor
schijn zal brengen. Het was 
donker (lichtwagens worden 
uiteraard 's avonds bekeken) 
maar bij het schijnsel van 'n 
lucifer (o schande) bemerkten 
wij de kontoeren van een vol
ledige burchttoren in opbouw, 
met ervóór een plankenvlak-
te waarop een putkuip en an
dere onderdelen werden ge
monteerd. Straks zal Hamlet 
tot leven gebracht worden op 
dit reusachtige rijdende po
dium.... Reusachtig inder
daad; de wagens hebben een 
lengte tot twaalf meter, een 
breedte die de vijf benadert 
en een hoogte (beperkt door 
obstakels) tot 4,5 meter. Zo
als dat het geval is bij bloe
menwagens worden ook hier 
oude autoonderstellen aange

wend en bekleed met planken 
of platen uit geperst karton. 
Tot de ontwerpers behoren 
architekten, kunstenaars en 
andere idee-rijke lieden. De 
wagens worden naar soort in
gedeeld (en gekeurd door een 
jury) gaande van 10 tot 20 
meter en groter. 

Zes t igduizend lampjes 
Bij de allergrootsten zijn er 

tot vierduizend lampjes. Alles 
bijeen betekent dit dat Bors
beek op de dag van de licht
stóet (er zijn thans meer dan 
twintig wagens) zowat zestig
duizend lampjes doet bran
den. Reken daarbij de even 
zoveel houdertjes, de kilome
ters draad en de elektrici
teitsbronnen. Hiervoor wor
den batterijen aangewend : 
zowat zestien tot twintig per 
wagen wat een totaal van drie 
tot vierhonderd uitmaakt. De 
akku's worden gehuurd, de 
rest wordt gekocht, wat voor 
een geheel nieuw opgebouw
de wagen een som van twin
tigduizend frank betekent. 
Bij het begin van het opzet 
werd hiertoe door het komi-
tee vierduizend frank geleend 
(af te betalen in schijven van 
500 F) aan de groep die met 
een ontwerp begon. Via pre
mie voor deelneming (4000 F) 
en eventueel te winnen prijs 
(alles bijeen 135.000 F ver
deeld over 18 posten, hoogste 
bedrag 6000 F) kunnen de on
kosten gedeeltelijk gedelgd 
worden. Gedeeltelijk, want 'n 
herbergbaas-bestuurslid ver-
^zekerde ons dat de groepen 
dikwijls nog moeten bijtellen 
voor de volledige afbouw van 
de wagens en hiertoe zelfs 
andere bronnen, zoals inrich
ten van bals, moeten openen. 
De lichtstoet-opzet is dus wel 
degelijk van aard dat hij in 
stand gehouden wordt door 
het idealisme van de vertol
kers die niet alleen wagen
bouwers, dekorontwerpers, 
timmerlui, elektriciens, sch" 
ders, akteurs, maar bovei 
dien ook nog de sjorlui (dt 
wagens worden voortgeduwd l 
van de lichtstóet zijn. 

Volledige waterleiding 

voor kleurenfontein. 
Tot de onderwerpen di' 

uitgebeeld worden behorei 
gebeurtenissen uit de ge
schiedenis, uitgestorven 
volksgebruiken, beelden ui 
de bijbel, sprookjes, jaarge 
tijden enz... Sommige groe
pen gaan zover een volledig( 
waterleiding op de wagens t( 
monteren zodat er kleuren-

fonteinen opspuiten oï water
vallen neerplensen. Anderen 
houden het bij technische 
snufjes waar via elektro-mo-
toren allerlei zaken in bewe
ging gebracht worden. Dat er 
ook brandgevaar mee ge
moeid is (vooral door het 
aanwenden van tamelijk 
licht ontvlambare materia
len) bewijze wel het feit dat 
schuimblustoestellen tot de 
veiligheidszorgen van de 
stoet behoren. De hele orga
nisatie vergt een enorme pu
bliciteit, zowel in het Vlaamse 
land als in Nederland waar
vandaan een groot deel der 
toeschouwers afkomstig zijn. 
Men schat dat ongeveer der
tigduizend mensen dit jaar 
naar Borsbeek zullen afzak
ken om daar getuige te zijn 
van het grootse licht-opzet. 
Voor zover dit mogelijk is 
wordt het dorp afgesloten 
door opvangposten die tien 
frank toegangsgeld innen. 

Dat er wel heel veel be
langstellenden door de mazen 
glippen (soms gebeurt dit 
met schade want verleden 
scheurde een profijtige kijker 
zijn zondagse broek toen hij 
onder een prikkeldraad wilde 
doorwippen) wordt opge
maakt uit het feit dat er 
slechts een goede tienduizend 
toeschouwers werkelijk beta
len. 

Uiteindelijk moet het ko-
mitee van de lichtstóet hier
uit zijn onkosten halen, deels 
ook uit de toelagen van ge
meente (22.000 F) en provin
cie die het er vanaf brengt 
met 3500 ballen. In werkelijk
heid zijn het de neringdoe
ners die langs publiciteit om 
een bedrag van meer dan 
dertigduizend in het bakje 
storten en aldus een niet on
aardige bijdrage brengen 
voor het welslagen van het 
lichtfestijn. 

S.D.L. 

*•> 
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PERSSmGBl 

WIE 
MARSJEERT 

MET ONS MEE? 

Enkele jaren g«Ieden in 't hete 
van de schoolsrijd was voor Jos 
Van Eynde van de Vo'ksgazet de 
meest duistere, afgestompte hoek 
van Vlaanderen de redaktie van 
' t Belang:ske van Limburg onder 
de leiding van Senator Leynen. 
Men vertelt al lang dat het be
lang onder invloed s taat van het 
unitaire grootkapitaal. 

Niet te verwonderen dat de fel
ste reaktie tegen het Davidsfonds 
dan ook kwam uit dieze'fde re
daktie, die door Van Eynd; plots 
verheven werd töt de snuggerste 
van heel Vlaanderen. 

HETBELAMCYAMUHBURC 

Bekampt het federalisme op 
een schijnheilige manier. Wij fe
deralisten zullen zulke rampen 
over ons geliefd vaderland trek
ken dat heel Vlaanderen er ver
antwoordelijk zal voor gesteld 
worden door de krachten die het 
goed voor hebben met België. 

« Deze krachten zullen totaal 
vergeten, dat zekere Waalse groe
pen ook op separatisme aanstu
ren. Zij zullen uiteindelijk de ne-
derlandstaUgen in dit land weer 
eens voor alles verantwoo^'delijk 
stellen. De snelle vorderingen in
zake gelijkwaardigheid, de gestage 
rechtsverovering door de taalwet
ten, de ekonomische expansie in 
de noordelijke gewesten, dat alles 
zal met verdubbeld geweld bestre
den worden in een nieuwe opwel
ling van haa t voor al wat neder-

landstalig is. Door de schuld van 
het extremisme zullen wij weer 
eens de boter gegeten hebben. Al
leen zi], die troebel water verlan
gen om er des te beter in te kim-
nen vissen, zullen in de handen 
wrijven. Maar de zaak van het 
nederlandstalig volksdeel zal weer 
eens verkorven zijn. » 

En in die algemene heksenjacht 
zal oud - rexlstenfuhrer Leynen 
zelfs met Frans te spreken niet 
meer kunnen bewijzen dat hij 
maar halve Vlaming is. 

VOLKSGAZEg 
Schoolmeester Jos deelt punten 

uit aan de brave CVP - ers die 
tegen het federalisme zijn. 

« Een goed punt voor « Het 
Belang van Limotirg ». 

In een artikel dat ondertekend 
wordt door gans de redactie wordt 
een alarmkreet geslaakt en afge
rekend met de Vlaamse extremis
ten die de C.V.P. en haar mantel-
organismen letterlijk aan het uit
hollen zijn. 

Het is zo ver gekomen dat het 
brave Davidsfonds, waarvan ge
tuigd wordt « dat het boven en 
bulten de politiek s taat » zich op 
zijn jongste congres heeft laten 
inspannen in het extremistisch 
gareel en bereid is om in een der
de mars op Brussel op te trekken 
voor het federalisme. » 

Jos die gewoon is er met de gro
ve borstel door te gaan spoort zijn 
politieke vrienden van de CVP 
dan ook aan er maar op los te 
zuiveren. 

Wat in het Davidsfonds ge
beurt gebeurt ook elders : in de 
pers, in twijfelachtige contact
groepen en elders. 

De C.V.P. is nu verwittigd en 
het komt ons voor dat de zaak 
thans zo zonneklaar is. dat zij 
haa r gi-ote kuis kan beginnen. » 

De Linie 
Weet wel beter. Het blad van 

« het voorste legioen n van de 
Kerk merkt de diepe breuk tussen 
de CVP en de bewuste Vlamin
gen. 

Het gaat niet om enkele figu
ren. 

« Men begint in te zien dat de 
CVP in Vlaanderen het roer zal 
moeten omgooien wil h e t contact 
met de opinievormende midden
laag worden hersteld En dat wil 
men niet. Men ste ' t een aanta l 
postulanten (partij- en staatsuni-
tarisme) zomaar voorop. Men 
gaat het alternatief van een po
litieke ommekeer uit de weg, en 
men verkiest, deels uit conserva.-
tisme, een pletvolactie tegen alle 
oppositie binnen de part i j . Daar
om valt men de kultuurverenigin-
gen, die talnjke onverdachte ka
tholieke leiders teUen, ongenadig 
aan. Het contact herstellen ver
onderstelt fundamentele wijzigLn-
gen in de doctrine (« de basis 
van de machten aantasten », zo
als het Davidsfonds zegt, die men 
principieel afwijst; dus moet men 
een vijandschap scheppen die 
niet bestond en die nooit had 
moeten ontstaan. De verantwoor
delijkheid voor de kloof ligt echt 
niet bij de kultuurverenigingen en 
drukkingsgroepen. » 

DE NIEUWE GIDS 
Zelfs dit rabiate CVP - orgaan 

weet hoe laat het Is. Het beseft 
dat de brave Mgr Janssen onder 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 
• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

' ^ ^ ^ 

Niet vergeien: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

druk van hogerhand handel t maar 
da t het hele Davidsfondskader 
achter een onverdacht katoliek 
als Maurits Coppieters stond. 

« Mgr. Janssen mag gerust zijn. 
Wij zullen geen polemiek voeren 
en nog veel minder aanvallen. 
Het geval van de leiding van 
het Davidsfonds is te klaar, dan 
dat wij er veel woorden zouden 
aan verspillen. Het Davidsfonds 
heeft zich niet formeel voor fede
ralisme uitgesproken, schrijft men. 
Zeer goed! Da t het hoofdbestuur 
een gekend federalist ais Docto
randus Maurits Coppieters uitno
digt als feestredenaar en dat de
ze laatste op de slotvergadering 
een warm en fel toegejuicht plei
dooi houdt voor het federalisme, 
zou geen betekenis hebben omdat 
hij sprak « in persoonlijke naam». 
Mgr. Janssen neemt zijn publiek 
hier wel voor zeer naïef. 

Dat men eenvoudig de resoluties 
van de Davidsfondscongressen 
neemt, waarin grondige structuur-

' hervormingen van de s taat wor
den bepleit. De algemene sekreta-
ris van het Davidsfonds, de zeer ac
tieve h. Amter is tevens voorzit
ter van het Vlaaipis Actiecomité dat 
allerlei politieke initiatieven neemt 
en o.m. de marsen op Brussel in
richt. Mgi-. Janssen weet beter dan 
dat de h. Amter hier in persoon
lijke n a a m zou optreden of dat 
de objectieven van de Marsen op 
Brussel van zuiver culturele aard 
zouden zijn » 

Voor ons en voor gans Vlaan
deren hebben de activiteiten van 
het Vlaams Actiecomité, en o.m. 
de marsen op Brussel, een grote 
politieke betekenis. 

Toen 50 CVP - parlementairen 
^mee opstapten in de Mars op 
Brussel toch ook onder slogans 
van politieke aard vond de Nieu
we er geen graten in dat Amter 
voorzitter was van het aktiekomi-
tee. 

Standaard 
Is een van de eerste kranten om 

kommentaar te leveren bij de aan
gekondigde Mars op Brussel. 

Manutje is weer handig. Hij 
wil geit en kool sparen. Het be
wuste Vlaanderen moet marsje-
ren, maar kan het Davidsfonds na 
de brief van Mgr Janssen nog 
meedoen? 

« Het Davidsfonds steunt even
wel het aktiekomitee, dat door de 
h. Amter, algemeen sekretaris van 
het Davidsfonds, wordt voorgeze
ten. Na de brief van Mgr. Jans
sen ziet men niet goed in hoe 
het Davidsfonds tot een federalis
tische betoging zou kunnen toe
treden. . . 

Hierover mag geen dubbelzinnig
heid blijven bestaan. 

Inmiddels menen wij dat het 
aktiekomitee het volste recht heeft 
een betoging in te r ichten om 
zijn programma kracht bij te zet
ten en druk te oefenen op de par
tijen. Dit programma lijkt ons 
konstruktief. De part i jen en de 
regering zouden een zware fout 
begaan, indien zij onverschillig 
bleven voor een betoging die, in
gericht op het gepaste ogenblik, 
de wil van het bewuste Vlaande
ren tot uit ing brengt. » 

Antwoord op uw probleem Ma
nu. Volgens de logica die baas 
Janssen te Leuven onderwees. Het 
programma van het aktiekomitee 
voor federalisme is zeer konstruk
tief. Mgr Janssen wees het a t . 
Dus... 

Le Peuple 
wijs t dit programma ook af... 

in meer klassieke bewoordingen 
dan die van de vermomde be-
kampers. 

« Wat zal de voorgenomen Mars 
brengen? Zij zal samengesteld 
zijn uit een kleine minderheid eks-
tremisten, waarvan sommigen, van 
zulke verdachte afkomst dat men 
hen In Vlaanderen noemt « de 

zwarten » (ies noirs) in herinne
r ing van het uniform van de SS . 
Zij z u l e n provokerende slogans 
brullen van racistische en totali
taire inslag ». 

Inderdaad federalisme en so
ciaal - ekonomische struktuur-
hervormlngen worden ook verde
digd door de volgelingen van de 
Hitleriaan Marx. 

LINKS 
Het blad van de rood - zwarten 

of de zwart - roden ïs ook zo eks-
tremist dat het niet langer ge
loofd in de remedie van het nieu
we kdmpromis van de partaai . 
Het noemt het vergelijk van de 
socialisten een maa t voor niets 
en besluit. 

« Zonder de knoop te willen 
doorhakken moeten we toch zeg
gen, dat de partijleiding ons niet 
veel wijzer maak t : het vergelijk 
biedt ons geen enkel socialistisch 
perspectief, wat dan toch, wij moe
ten he t toegeven, het federalisme 
gekoppeld met struktuurhervor-
mingen voor Wallonië wel geeft. 
Wij zouden willen weten aan wel
ke toekomst de leiding denkt : 
aan het rekken van de formule 
Lefèvre - Spaak, en dan volstaat 
he t vergelijk, of aan het socialis
tisch programma, maar dan zijn 
andere methodes nodig. We zijn 
op een punt gekomen waar de 
lapmiddelen niet meer volstaan, 
m a a r waar elke gemeenschap de 
middelen moeten worden ter h a n d 
gesteld om haa r eigen ekonomi
sche pot te koken zoals zij he t 
wil. » 

DIMANCHE-PRESSE 
Brussels neutraal zondagsblad 

geeft ons meer te vrezen met de 
stem van de Brusselse Invloedrijke 
socialist Cudell die over de poli
tieke toestand meent dat de grond
wet dient gewijzigd «m WaUonife 
te beschermen. 

« Er is ook de gi'ondwetsherzie-
ning en de noodzaak op korte 
tijd een basiswet tot s tand te 
brengen die de rechten van de 
franssprekende minderheid en van 
de Walen waarborgt. Dat men er 
goed van overtuigd zij dat we er 
niet zullen aan ontsnappen. Maar 
ze schijnen zich niet te haasten. » 

Ondertussen zegt Jos De Saeger 
met een onbewogen gezicht dat de 
rem van de 2-3 een Vlaamse ver
worvenheid zal worden... om onze 
juliveroveringen te beschermen. 

LE 20ME SIÈCLE 
Parijs blad van de Europese fe

deralisten t racht een ruime ontle
ding te geven van de toestanden 
in België, tamelijk objectief hoe
wel duidelijk voorgelicht van 
Jfranjssprekende kant . Interessant 
zijn de besluiten. 

« Aan iedere redelijke geest 
dringt een dubbele waarheid zich 
op. Een uiteenspatten van België 
zou rampzalig zijn voor onze bu
ren niet alleen, maa r voor heel 
Europa. Maar een behoud van de 
huidige toestand is onmogelijk. 
« Eenheid in de verscheidenheid is 
juist een van de basisprinciepen 
van het federalisme. En het Is 
wel van de kan t van de federalis
ten dat de oplossing moet ko
men. » 

Misschien, daar de waarheid 
uit Parijs meer beluisterd wordt, 
zullen onze unitaristen deze stem 
aanhoren. 

Walter Luyten. 

BELANGRIJKE FIRMA 
vraagt zelfstandig reiziger 
liefst in bezit van wagen 
om bestaand klienteel te 
bezoeken. 
Schrijven kant. blad B.E. 

f: A AND ACH i: 

I y j Jonga trouwers profiteert er van ! 

W I J E I S E N 

TERUG 
DE STREEK VAN EDINGEN-

DE PLATDIETSE STREEK 

DE ZES RANDGEMEENTEN 
G E E N V E R D E R E K O L O N I S A T I E 
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RUSLAND GISTEREN EN VAi 

In een eerste bijdrage over de Russische lite
ratuur werd onderzocht, wat haar bronnen 
waren : het maatschappelijk engagement, de 
polariteit tussen wereldverzaken en levens-
yreugde, de voorliefde voor het zinnelijk' 
waarneembare. 
iVorige week handelden we over de beïnvloe
ding van de Russische literatuur door het 
Westen en over de kommunistische kultuur-
politiek die een dubbel kriterium aanlegt : al 
wat niet meehelpt om de idee uit te dragen 
is verwerpelijk; de partij is de draagster van 
de idee. 
De praktische konsekwentie vandaag van 
deze kultuurpolitiek wordt hieronder ge
schetst aan de hand van het geval Pasternak 
en in het licht van het nooit-opgegeven kul-
tureel u stalinisme ». 

RUSLAND GISTEREN EN VANDAAG 

Wanneer Pasternak de ge
schiedenis der revolutie ziet 
door de ogen van een man 
die juist het tegenovergestel
de is van de kommunistische 
« positieva- s> held, dan kan 
de partij niet anders dan 
zulk een visie als ketters 
veroordelen. 

Dr«<-Zjivago is het type van 
de niet - geëngageerde 
mens : noch het verleden 
waarheen zijn hart hem 
trekt, noch de toekomst 
waarheen hem de revolutie 
wijst, kunnen hem tot over
gave dwingen. Hij weet het 
verleden dood en de toe
komst onzeker en staat wei
felend tussen beide, met de 
bindingen aan gisteren nog 
onverbroken, en de reminis
centie aan een Russisch mys
ticisme en een Westers in-
divilualisme die zich de hand 
hadden gereikt, nog als er
fenis meedragend. 

Pasternak's Zjivago was 
niet slechts een interpreta-
tiefout : het was een ideo
logische ketterij. Over het 
verlenen van de Nobelprijs, 
over het aanvankelijke suk-
ses van het boek in het Wes
ten willen we zwijgen Ande
re dan literaire waarde -
oordelen waren het, die de 
meest - vleiende vergelijkin
gen met meesterwerken uit 
de wereldliteratuur ingaven, 
zoals het andere dan literai
re waardeoordelen zijn, die 
het « geval » Pasternak sa
men met zijn boek in de ver
geetboek duwden. Het grote 
zwijgen dat als op bevel over 
het verontwaardigde Westen 
viel, steekt echter schril af 
tegen de ' hardnekkigheid 
waarmee men bijvoorbeeld 
vijfentwintig jaar na de ge
beurtenissen het geval Lorca 

nog tegen Franco uitspeelt 
— terwijl men er toch intus
sen reeds lang achter geko
men is dat het hier niet om 
een politieke, maar eerder 
om een niet al te propere 
persoonlijke afrekening ging. 
De verse sporen van een ter-
teur, die niet slechts de let
terkundigen trof, worden 
echter ijverig door al wat 
het Westen aan rozeroden be
zit, uitgevaagd. 

Stootte Pasternak op de 
kommunistische konsekwen
tie der emg - geldende en 
onbetwijfelbare ideologie, 
dan kwamen na hem her
haaldelijk anderen in botsing 
met het tweede kriterium : 
dat der interpretatie volgens 
de opgelegde normen. 

Het wegebben van het tu
mult rond Pasternak bracht 
geen rust : op de eenmaal in 
beweging gekomen wateren 
baatte geen olie. De jongere 
auteurs legden zich niet meer 
neer bij de bureaukraten van 
het socialistisch realisme. Zij 
vorderden niet slechts de 
vrije keuze van verwoording 
en vorm, maar ook die van 
tema en visie. Pasternak's 
veroordeling had slechts 
voor gevolg dat de jongeren 
zich nog meer van het offi
cieel dogmatisme verwijder
den, 

Jeftoesjenko, nochtans 
overtuigd konmiunist; Vosn-
jesenski, vriend en bescher
meling van Pasternak; Sol-
jenitsin, de schrijver van 
« Een dag van Ivan Denis-
sovitsj »; Victor Nekrasof, 
wellicht de beste psycholoog 
der jongere generatie; Tan-
drjakov. auteur van een ro
man waarin de officiële 
ateïstische opvoeding op zijn 
minst als oneffektief en on

waarachtig wordt voorge
steld; Rostov die het onbe
grip der jongeren voor het 
politiek opportunisme der 
ouderen tekende; Juri Kasa-
kov, auteur van fijne, ont
roerende novellen waarin 
het tema der liefde over
heerst : zij allen maakten, 
met hun verrassende literai
re doorbraak de hoeders der 
officiële ortodoxie dmzelig. 

Jeftoesjenko dichtte : 
« Onze nakomelingen zul

len zich herinneren bran
dend van schaamte en aan 
deze dagen denken waarin 
gewone eerlijkheid moed 
wordt geheten. » 

Hij ging op reis : naar 
Amerika, Cuba, West-Duits
land, Frankrijk. Hij las er 
voor uit zijn gedichten en 
een entoesiast en naief pu
bliek zag zijn hoop op een 
humanizering van het kom-
munisme verpersoonlijkt in 
de slanke jongensachtige ge
stalte van de patetisch de-
klamerende dichter. Jeftoes
jenko schreef voor het Fran
se blad « L'Express » zijn au
to-blografie. 

De oude garde der Sovjet
literatuur werd opgeschrikt 
door het sukses van dit « li
teraire kuiken dat amper de 
tijd heeft gehad om veren te 
krijgen » — dixit Sergei Mik-
halkov. 

Jeftoesj enko's buitenland
se toernee werd onderbro
ken. Dan kwam Kroetsjefs 
beruchte maart - rede van 
dit jaar. Kroetsjef had voor
heen zelf aangedrongen op 
de publikatie van Jeftoesjen-
ko's gedicht « De erfgenamen 
van Stalin ». 
• Nu werd het gedicht « Ba
bi Yar » van dezelfde Jef
toesjenko met name vermeld 
in de fameuze Kroetsjef -
rede, als voorbeeld van af
wijking van de partijlijn. 

Deze maartrede was het 
startsein voor de konserva-
tieve garde (Iljitsjof, Mik-
halkov, Prokofief, Tikhonov, 
ja zelfs Solokov) om over de 
jongeren heen te vallen. 

Jeftoesjenko en Ehren-
burg, Nakrasov en Vosnje-
senski, Soljenitsin en Rojde-
stvenski wetden op het mat
je geroepen. Jeftoesjenko en 
Vosnjesenski beloofden be
terschap. 

Nekrasof weigerde aan 
zelfkritiek te doen en werd 
uit de partij gestoten : zijn 
werk werd als dekadent en 
deviationistlsch aange
klaagd. 

Intussen waren andere au
teurs erin geslaagd hun werk 
in het Westen te doen uit
geven Novellen van Abram 
Tertz in het Londense tijd
schrift « Encounter » en het 
Franse « Esprit » werden van 
officiële Sovjetzijde als «ver
valsingen» bestempeld. 

Mikhael Naritza kreeg zijn 
roman « Het onvoltooide 
lied > via een toerist naar 
Frankfurt gesmokkeld, waar 
het verscheen in het Russi
sche tijdschrift « Gr any ». 
Naritza werd einde 1961 aan
gehouden, vrouw en zoon 
werden voor ondervraging 
opgeleid en de ' dochter, die 
als model aan de Akademie 

voor Schone Kunsten werk
zaam was, werd onts'agen. 
Er werd nadien beweerd dat 
Naritza niet volledig toere
kenbaar was en hij zou nu in 
een psychiatrische kliniek op
gesloten zijn. De Westerse 
pers, radio en televisie ver
meldden dit feit ofwel als 
fait-divers, of verzwegen het 
volledig. De Westerse veront
waardiging en bezorgdheid 
beperkt zich inderdaad tot 
anarchistische bommenleg
gers in Spanje en leden van 
het Afrikaans Congres («Kill 
the Dutch people») in Zuid-
Afrika... 

Is met dit alles de toestand 
bezworen en de rebellie on
derdrukt? 

De teugels werden weer 
strak getrokken en de jonge 
opstandelingen moesten een 

openbare schuldbekentenis 
afleggen. Intussen hebben 
anderen reeds Jeftoesjenko 
van dubbelzinnigheid be
schuldigd en vindt het ver
zet der jongere generatie te
gen de partij - linie opnieuw 
literaire uitdrukkmg. 

Hoe zal deze nieuwe situa
tie zich verder ontwikkelen? 
Voor 2 weken schreef Wim 
Jorissen, doelende op toestan
den bij ons : « Ben van de 
paradoksen in de politiek is, 
dat ingaan tegen een poli
tieke stroming een sterke 
terugslag heeft, en die stro
ming versterkt... » 

Hetzelfde geldt voor kultu-
rele en literaire stromingen 
met politieke achtergrond : 
men kan het stalinisme niet 
politiek de rug toekeren en 
het kultureel terug invoeren. 

VLAMINGEN. DENK AAN 
ZAVENTEM 

LEOPOLDSBURG 

MOL 

OOSTENDE 

LEUVEN 

ZEGT « STOP » AAN ALLE VERFRANSING 

steentjes voor 

ONS TAALGEBOVW 
DE BELGISCHE TAAL II 

Van een trouwe, doch daarom niet minder kritische lezer 
van deze taalgehoawtjes mocht ik het verwijt in ontvangst 
nemen dat ik bij hem en anderen de indruk wekte stelselmatig 
alle Vlaamse uitdrukkingen af te keuren en er « Hollandse » 
voor in de plaats te stellen, als zou een in Vlaanderen ontstane 
zinswending minder goed Nederlands zijn dan de in Holland 
gebruikelijke. Diezelfde lezer stelt zich dan ook de vraag of d« 
Vlaming nog steeds als kultureel minder ontwikkeld U 
beschouwen is dan de Hollander. 

Op die laatste (retorische) vraag zal ik natuurlijk onmiddel
lijk en met gloed ontkennend antwoorden, doch of in België 
onstane uitdrukkingen « goed Nederlands » zijn, houdt mijns 
inziens in genen dele verband met de kulturele mondigheid 
van de Vlaming. Daarentegen is het een feit dat buiten de wil 
van de (vol)mondige Vlaming er in de Belgische administratie 
een bastaard-Nederlands Is gegroeid, dat niet alleen grondig 
de Zuidnederlandse geschreven taal is gaan beïnvloeden, doch 
ook in niet geringe mate de gesproken taal heeft aangetast 
voornamelijk van diegenen die (in het Belgisch : dezen die !}, 
er zich sinds generaties op toeleggen « schoon Vlaams » te 
spreken. Ik zeg wel : spreken, want « schoon Vlaams » wordt 
niet gepraat, maar in letterlijke zin « gesproken ». Tegen dit 
onnatuuTlijke, kunstmatige en gemaakt klinkende school-
meesterstaaltje moeten wij onverbiddeUjk de strijd aanbinden, 
en het vervangen door een NATUURLIJKE ONGEDWONGEN 
BESCHAAFDE OMGANGSTAAL die o.m. een voedingsbodem 
vindt in de Zuidnederlandse volkstaal. Nu hoeft men geenszins 
te gaan denken dat de « Vlaamse » dialekten als groep tegen
over de « Hollandse » te plaatsen zijn. Dergelijke verkeerde 
voorstelling van zaken richt enorm veel schade aan en doet de 
hevigsten onder ons in de bres springen voor een als zodanig 
onbestaand Vlaams taaleigen. Het Westvlaams, met zijn ken
merkende je-jou--jouw-vormen, is verwanter met het Zeeuws 
en het Hollands dan het Brabants van 's Hertogenbosch en 
"Brussel. 

En wie zou in de staatsgrens een scheidingslijn durven 
zien doorheen de Limburgse dialekten ? Ik durf bovendien 
zonder de minste aarzeling verkondigen dat het Brugse en 
Antwerpse volksdialekt zuiverder Nederlands is dan de 
« Vlaamse » tekst van het Belgisch staatsblad t 

Wij allen echter - zowel U geachte lezer als Uw dienaar « 
zijn zodanig geïntoxikeerd door een Frans-Belgische wijze van 
schrijven, van spreken, van denken zelfs, dat we slechts ten 
koste van een grote krachtinspanning ertoe komen te leren 
« aanvoelen » wd.t in strijd is met het Nederlands (vooral in 
Vlaanderen historisch gegroeide) taaieigen, en wat niet. 
Enkelen onder onze beste Vlaamse literatoren zijn daartoe 
gekomen : Willem Elschot, Hugo Claus e.a. schrijven een 
Nederlands waaraan vele bovenmoerdijkelingen een puntje 
mogen zuigen. Doch zij schrijven geen stadhuisvlaams, zij 
laten hun romanhelden geen boekennederlands pralen. Daar
om zij ons wachtwoord (in het Belgisch : ordewoord) : Op, 
naar Nederland, naar het taalkundig gezond gebleven, niet 
overwoekerde deel van ons taalgebied, waar ook na 1830 het 
Nederlands zich vrijelijk heeft kunnen ontwikkelen tot een 
voor moderne taalgebruikers pasklare spreek- en Civai iets 
geheel anders is) schrijftaal. Daarom vragen wij ons hier 
telken weer af : hoe noemt men dit in Nederland, wat is de 
gangbare term daarvoor bij onze Noorderburen ? Waarbij wij 
ons er wel voor wachten de weinige doch taaie Hollandse 
germanismen en anglicismen bij ons binnen te halen I En 
daarom ook vatten wij in onze vorige bijdrage een artikelen
reeks aan over wat men de Belgische taal kan noemen, iets 
waarmee we volgende maal verder gaan. Vergeef me dus dit 
theoretisch intermezzo : ik houd het mijn kritische lezer len 
goede dat hij mij de gelegenheid bood tot dit auto da fé. Ten-
tlotte houd ik onderhavige rubriek voor Uw vragen en opmer
kingen aanbevolen^ 

H.J. BOUWMAN. 
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A Volgt U ooh het kinderachtig 
gedoe tussen de KBVB en de 
yiaamse TV ? We zijn in dit land 
f en en ander gewoon en er moeten 
reeds erge dingen aan het gebeu
ren zijn vooraleer we nog van ons 
werk zullen opkijken. Zoiets als 
de houding van de voetbal-heren 
echter is zelfs in België niet alle
daags. We hadden inderdaad nooit 
'kunnen of durven denken dat de 
mannen van de KBVB dergelijke 
Tiulliteiten waren, die zich slechts 
interessant weten te maken door 
stelselmatig en botweg « neen » 
fe zeggen, « neen I » en nog eens 
ji neen I » ... 

We hopen maar dat de direktie 
van de BRT de vindingrijkheid en 
de moed zal hebben om die (frans
kiljonse) jongetjes wat af te koelen 
en hen te leren dat pretentie alleen 
past voor mensen die daar redenen 
voor hebben I 

0 « YERMA » of « De dorre 
ckker », dramatisch spel van Fre-
derico Garcia Lorca, in de Neder
landse bewerking van Weremeus 

Buning^ is vorige treek dus voor 
de tweede maal op ons scltcrm 
verschenen. 

Na de eersle uitzending van liet 
stuk hebben we gedetailleerd uit
eengezel wat we goed en wat u'e 
minder goed vonden aan de opvoe
ring en aan de tekst van Lorca 
zeil. De tweede opvoering heeft er 
ons niet van kunnen overtuig/'n 
dal we cnze mening moeien her
zien. We houden het dus bij 
wierook voor de vertaler, voor de 
akteurs en zeker voor de regis
seur. Geen wierook voor de schrij
ver van een tekst, die alle drama
tische kwaliteiten te spijt, zelfs 
als toneeltaal onverdedigbaar is. 

Ondanks alles is het een sterk 
stuk, de taal buiten beschouwing 
gelaten. Zelfs wanneer men de 
opvoering voor de tweede maal 
ziet, blijft er nog voldoende dra
matische spanning van het stuk 
uilgaan om geboeid te -blijven 
volgen. 

Een goede TV-avond ! 

0 Een initiatief dat we hier 
absoluut wensen toe te juichen, is 
de VOETTOCHT van Monique Del-
vaux en Piet van de Sijpe door
heen Vlaanderen. We weten niet 
hoe het publiek op de eerste uit
zending gereageerd heeft, maar we 
hebben zo de indruk dat het pro
gramma zich in heel wat kijkers 
(en zelfs enloeziaste kijkers) 2al 
kunnen verheugen. 

De redenen voor dit sukses zijn 
talrijk. Op de eerste plaats is er 
het feil van de lange voettocht 
(ook al heeft die in werkelijkheid 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

11.00 tot 11.40 : Schoolheropenlngs-
öienst — 's Namiddags : Atletiek : 
Rechtstreekse reportage van de ont
moeting Frankrijk - Rusland te 
Parijs - Voor boer en tuinder. -
Joegoslavië danst en zingt, - Klein, 
klein, kleutertje — 18.55 : Safari : 
De wereld van de wespen (7e afl.) 
— 19.25 : Terg de leeuw niet : 

, tekenfilm — 19.35 : Filmmuseum 
van de schaterlach : « Buster in de 
smidse » met Buster Keaton — 
10.55 : Sportuitslagen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : De filosoof 
.van 't Sashuls, toneelspel door Mau-
r i ts Sabbe. TV-bewerking : C.J. 
6taes — 21.35 : De geschiedenis van 
een Internist (8e afl.) — 22 00 : 
Bportweekend — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

MAANDAG 
10 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
tel t — 19 50 : De Weerman — 
M 55 : Sport In ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : ' t Is maar een 
woord : quizprogramma — 2100 : 
Tip Tip Trip — 21.30 : Israël — 

182.05 : Panorama — 22.35 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

fl • D INSDAG 

TV-nieuws — 20.20 : De laatste 
avond in St. Germain des Prés — 
21.15 : Leer langer leven — 22.00 : 
Taptoe — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Televisum : Een 
uur met Bob Davidse — 19 00 : 
Teletaalles : Nederlands -^ 19.15 : 
Openbaar kunstbezit — 19.25 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 19.50 • De Weerman — 
19 55 : Sport in 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm • De 
karavaan (The last wagon) Western 
van Delmar Daves met Richard 
Widmark en Felicia Farr — 21 55 : 
De hand aan de ploeg : Wat met 
de Europese landbouw ? — 22.35 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Teletaalles : Engels — 19 15: 
TV-rally — 19 30 : Arena : sport-
magazine — 19 55 : Sport in ' t kort 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
De gestolen bom : satirische muzi
kale film van de Roemeense kineast 
Ion Popescu Gopo —. 21.25 : Ten 
huize van Marie Gevers — 22 10 ; 
Tweede nieuwsuitzending — 22.20 
tot 23.10 : Hoop en vertrouwen. 

19.00 : Gastprogramma — 19 30 
Rlpcord : Bosbrand (35e afl.) -
10 55 : Sport in 't kort — 20.00 • VRIJDAG 

GLAZEN en MONTUREN. 
Gralii voor verzeUrden. 
Herjleliingen m eigen wcflhuii, 

Walter ROLAND 
*> Ged-pfomeerd Optiekcr — 
KerWtraat, 58.— Anlwerpan 
(Ltl a.u.b. op hel huttnummer .'J 

TiltfoM: 9S.8it2 
10 9fc loftiftg cp ve/loon d«ï»r. 

19 00 : Teletaalles : Frans — 19.25 : 
Tienerklanken — 19 50 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
« Duister duel » : TV-spel naar de 
geliiknamlge roman van de Neder
landse schrijver W.H. Van Eemlandt 
— 21 40 r Première — 22 20 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
10 00 : Teletaalles : Frans — 10.25 : 
Natuurkunde — 11 10 : Teletaalles : 
Engels — 11.25 tot 11.40 : Teletaal
les : Nederlands — 16 00 : Tennis ; 
Reportage van de wedstrijden om 
de Davisbeker Groot-Brittannië -
V.SA. (1ste dag), gehouden op 26 
september il te Bournemouth — 
17 00 tot 17 50 : Jeugdmagazme : 
Klein, klem, kleutertje — 19 00 : 
Top Gat : satirische tekenfilm — 
19 25 : Dwaaltocht door het dieren
rijk : filmreportage — 19.55 : Sport 
in 't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Er kan altijd eentje bi] (12e 
afl.) — 20 45 : Pro en Contra — 
21.35 : Echo — 22 00 • Het 87e 
politiedistrict (9e afl ) — 22 50 : 
Tweede nieuwsuitzending.' 

MEUBELEN E D D Y 
Nu ook te Antwerpen en OostencJe GROTE KEUS slaap
en eetkamers, salons, amerikaanse keukens, matrassen en 
alle aanverwante artikelen. Pantasiewaren. Prijzen bui
ten alle konkurrentie. 
Antwerpen : Begijnenstraat 27-29 - Provinciestraat 205 
Oostende : Spoorwegstraat 31 (400 m2) - Koningstraat 26 
Leden en lezers van de Volksunie genieten 15% korting 
op de getekende prijzen (uitsluitend op vertoon van lld-
maatschapskaart). Reiskosten worden terugbetaald. Open 
alle dagen van 9 tot 21 u. 30. Levering door geheel 't land. 

niet plaats') doorheen alle Vlaamse 
gewesten en dit op een tijdstip 
dat niemand nog verder dan een 
halve km te voet wil gaan. Maar 
er is nog meer. Er is het feit dat 
de TV hier naar de mensen gaat, 
naar de doodgewone Vlaamse 
mens, met zijn alledaagse zorgen 
en zijn alledaags geluk en dat die 
mens aan het woord gelaten wordt 
om te zeggen wat hij denkt van 
zijn beroep, van de maatschappij 
waarin hij leeft en van de mensen 
waarmee hij omgaat. Er is daar
naast de toeristische propaganda 
voor het schoon in eigen land, in 
eigen streek. 

Werkelijk, wanneer we ons een 
uilzending hadden gewenst wadr-
in de Vlaamse mens getoond werd 

zoals hij is en zoals hij leeft, dan 
hadden we ons niets beters kun
nen wensen dan deze tocht « Te 
voet door Vlaanderen ». We wen
sen het trekkende • echtpaar dan 
ook veel geluk op hun reis en de 
hen vergezellende kamera-ploeg 
veel zon om mooie prentjes te 
kunnen maken I 

0 Iemand die we eveneens een 
opplausje moeten toesturen is 
Maurice De Wilde, dit dan voor 
zijn reportage over de moderne 
slaat ISRAEL. We moeten er ech
ter onmiddellijk aan toevoegen dal 
we ons hier strikt beperken tot de 
technische en menselijke kanten 
van de zaak. Er zitten ook poli
tieke aspekten aan vasj,, die we 

echter niet wensen te behandelen 
op deze bladzijde. 

Vooral om twee redenen vinden 
We de reportages van Maurice De 
Wilde zo boeiend en geslaagd. 
Vooreerst is er de duidelijkheid 
waarmee hij alles op het scherm 
weet te brengen. Hij weet bij j;lk 
interview goed waar hij heen wil 
en hij voelt zeer scherp aan welke-... 
vragen de kijkers ook graag had
den gesteld. Daarnaast is er dan 
het feit dat hij nooit de mens uit 
het oog verliest. Dat is zeer ba-
langrijk omdat achter alle tech
nische verwezenlijkingen dat toch 
steeds de mens staat, die dat alle» 
heeft uitgedacht en die dat allee 
heeft verwezenlijkt. 

Zeer goede reportage dus l 
Jvb. 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE MENSEN 
Jaargang 1 - nr 2 

BESPARING OP LANDSVERDEDIGING 
GEEN TANKS OF ATOOMBOMMEN MEER 
Tijdens een perskonferentie te Brussel 
heeft minister Pee Wee Segers zijn inzich
ten meegedeeld inzake de reorganisatie van 
het leger. Uitgaande van de vaststelling die 
wijlen J. Caesar reeds deed, nl. dat de Bel
gen onder alle Galliërs veruit de dapperste 
zijn, noemde de heer Segers de aanschaf
fing van zwaar oorlogstuig totaal overbodig. 

NATIONALE TRADITIES • ti tHUKU 

De heer Segers wenst 
In het leger de nationale 
militaire tradities in eer 
te herstellen. Er zal te
rug rechtstreeks aange
knoopt worden bij ons 
groots verleden en ruim'e 
aandacht zal worden be
steed aan de verschil
lende wapens, die door
heen gans de geschiede
nis onze driekleur zo af
doend hebben verdedigd. 

Zo wordt het corps 
cyclisten terug opgericht, 

onder leiding van briga^ 
degeneraal Hendrik de 
Keyser uit Herentals 
Het roemrijke plunder-

korps van 1830, gewa
pend met de legendari
sche bijl waarmee de 
Noorderduivel in de pan 
werd gehakt, zai als een 
feniks uit zijn as vei-rij-
zen. Hiernaast geven we 
een foto van de eerste 
Luikse vrijwilliger voor 
dit korps. 

De verre - verbindin
gen zullen verzorgd wor-

B R r E V E N B U S 

den door beroepsmilitai
ren, gerekruteerd uit de 
« Ligue Co'-ombophile 
Nationale — Nationale 
Kolombofiele Liga » 

De divisie bommenleg
gers zal samengesteld 
worden uit oudgedienden 
van de N.A.C.; het em
bleem der divisie zal he t 
roemrijke gescheurde 
vaandei zijn met het op
schrift « Neen - non ». 

Het luchtwapen zal 
zijn Starl ighters aan de 
schappelijke prijs van 
50.000 P per stuk verko
pen en overschakelen 
naa r onze nationale 
lucht - industrie. Het 
wordt uitgerust met 

proefballonnetjes van 
Van Zeeland en lucht
kastelen van Verroken 

De ruiterij wordt uit
sluitend samengesteld 

uit Waden die, zoals men 
weet, de ruiter 11 jkste 
Belgen zijn. Namenaars 
zullen ec*iter bij dit wa

pen geen dienst mogen 

nemen; met vreest te
recht dat zij — zoals in 
1302 — terug naar de 
ekstremisten zouden 
overlopen. 

De belangrijkste nieu
wigheid is wel, dat de 
vertaaldiensten worden 
afgeschaft. Minister Se
gers Is er van overtuigd, 
dat er aldus minstens 
30.000 Vlaamse vertalers 

''^^^''^SS^&S/ 

vrij zullen komen voor 
dienst in de veldeenhe-
den. 

De afschaffing van de
ze vertaaldienst werd mo
gelijk gemaakt door een 
gelukkige vondst : voMt-
aan zal e)k bevel in het 
Belgisch leger gevolgd 
worden door de opmer
king : « Pour les Pla^ 

mands la même (shoee ». 

J a n Verrok, te Edelare — Uw 
artikels in de « Standaard » 
zijn minstens zo goed als die 
van Manu R. Een go«de raad : 
schrijf langer en veelvuldiger. 
Oefening baart kunst. 

M.V.D. te Knesselare — Het 
Davidsfonds ontvangt inder
daad gelden uit kommunistisch 
China. Sen. Leynen heefl alle 
bewijzen In handen dat Amter 
de westerse beschaving wil 
vernietigen. 

L E F E V R C 

E R N S T I G Z I E K 

Brussel, 19 september - Naar 
we uit de Wetstraat vernemen 
zou de eerste-mtnister Lefèvre 
sinds zijn terugkeer uit Zwit
serland, waar hij een kort ver
lof doorbracht, lijdend zijn 
aan een ernstige kwaal. 

De geneesheren kannen zich 
momenteel over de aard der 
aandoening nog niet uitspre
ken. Wel schijnt vast te staan 
dat de ziekte van de premier 

LIEDJE 
De regen tokkelt onverstoorbaar 
tegen het raam van mijn buro 
ik neurie zachtjes schier onhoorbaar 
een wijsje uit de radio 
(maar daar mijn radio versleten 
en oud is, speelt hij nog alleen 
de schlagers die nu bij mijn weten 
niet meer bekend zijn bij de teen) 
alleen ik ken het. Lang geleden 
was er een bard die 't zingen kon 
(hij is van armoe overleden) 
het wijsje heette < Brabancon > 

dr Larius, psych. 

in verband staat met een pijn
lijk misverstand. De heer Theo 
Lefèvre schijnt uit een toeris
tische folder de verkeerde kon-
kluzie te hebben getrokken dat 
Zwitserland het land der «eet-
genqtenn is, wat hem tijdens 
zijn verlof aanzette tot grote 
gastronomische inspanningen. 
Te ktat bemerkte hij zifn ver

gissing ; toen hij vaststelde dat 
zijn gastheren doorgaans eed
genoten waren, werd hij ge
troffen door een federale indi
gestie. 

De heer Lefèvre wordt sinds 
een paar dagen verzorgd in het 
Hópital St Pierre te Louvatn. 
Men behandelt - hem met htl 
beroemde serum « ürd Tar »,. 
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'VOLK&UNIE 
BETO<.INC 

Betoging te Gent 
'VOLKSUNIE' 
BETOCINO 

de provinciale betoging 

op 29 september te gent 

moet een mijlpaal wor

den in de geschiedenis van 

de oostvlaamse volksunie 

AALST 
Het arrondis. Aalst neemt In 

groten getale deel aan de Volka-
uniebetoglng te Gent op 29 sep
tember. 

Medewerking wordt gevraagd 
a a n alle afdelingen en kernen om 
zoveel mogelijk deelnemers in te 
schrijven. Bussen bespreken : 30 
F per plaats. Vertrek arrond. 
karavaan : 14 uur Aalst, Markt. 

Kentekens zijn te verkrijgen bi] 
alle afdelingsbesturen alsook ker-

ANTWERPEN 

Betoging te Gent, met mede
werking van de muziekkapel, ven-
deüers, vaandeldragers en orde-
wacht. 

Zorg er voor die dag vrij te 
houden! 

Massale autokaravaan naa r de 
grootse V.U. - betogmg te Gent! 

Verzameling van alle voertuigen 
en deelnemers uit het arrondisse
ment te 13 uur op de Planti jn Mo-
retuslel (ter hoogte van de Pro-
vinciest iaat) . 

Wie niet over vervoer beschikt 
laa t zich inschrijven voor de au-
tokars. Prijs 45 P. De afdelingen 
zorgen er voor dat de afdelings
vaandels en de nodige spandoeken 
aanwezig zijn. Stipt vertrek 13 uur 
30. 

ANTWERPEN LINKEROEVER 
Sctixijf ,or telefoneer voor 26 

september naa r : 
René De Bel, Scheldelaan 21, 

Antwerpen - Strand. 
Reimond De Bouvre, Thonet-

laan 110, Antwerpen L. O (tel. 
33-43-46). 

BRUGGE 
Schikkingren voor deelname aan 
betoging te Gent op 29 sept. a.s. 

1) Busreis : een busreis, die he t 
de inschrijvers tevens zal mogelijk 
maken de Gentse Jaarbeurs te be
zoeken, wordt ingelegd vanuit 
Knokke over Blankenberge en 
Brugge. 

Vertrek uit Knokke te 9 uur aan 
he t lokaal « Vlaams Huis » Blisa-
bethl. nr 105; prijg per persoon : 
60 F, Inschrijving « Vlaams huis» . 

Vertrek uit Blankenberge te 9 
uur 30 aan het lokaal « Breughel » 

Oproep voor de Volksunie — 
Betogin^r te Gent op 29 sep
tember. 

Aan onze vrienden in de pro
vincie Antwerpen! 

Wij roepen al onze kaderle
den, sympatisanten en mede
werkers uit heel onze provmcie 
op toi een aktieve en massale 
deelname aan de Volksunie -
betoging te Gent op 29 sep
tember. 

Wij nodigen D uit in ons 
blad de richtlijnen daaromtrent 
te lezen en strikt op te volgen. 

Onze provincie nam m het 
verleden steeds aktiet deel aan 
alle grote manifestaties buiten 
de provmcie : IJzeroedevaarten, 
herdenkingen en vieringen In 
alle delen van net Vlaamse 
land, tot zelfs in de Voerstreek 1 

Ditmaal luidt het parooi : op 
29 september allen naar Gent! 

Rudi van dex Paal, prov. 
voorzitter. 

Eïtienne Slosse, prov. sekreta-
rls. 

De Smet de Naeyerlaan 141; prijs 
per persoon : 45 F, inschrijving in 
he t lokaa<l « Breughel » ten laatste 
op 25 sept. a.s. 

Vertrek uit Brugge te 10 uur 
langs de Kon. Albertlaan ('t Zand) 
prijs per plaats : 45 F ; inschrij
ving ten laatste op 25 sept. a.s. in 
het lokaal « Vllssinghe », Blekers-
s t raa t 2, Brugge. 

Deze busreis s taat onder de ver-
antwoordelijkheid van dhr J . Van 
Parijs, lepers t raat 7, Blankenberge. 

2) Autokaravaan : de autokara
vaan, waarbij alle automobilisten 
per afdeling zullen aansluiten, 
wordt gevormd te Brugge om 13 
uur 45 aan de Krulspoort; de tocht 
gaat over Maldegem en Eeklo naa r 
Gent . 

De automobilisten zullen door de 
bestui'en van de afdelingen voor 
deelname worden uitgenodigd. 

BRUSSEL 

Geen enkele wagenbezitter uit 
het Rijksgebied Brussel of uit het 
arrondissement HaUe - Vilvoorde 
mag ontbreken. De karavaan 
wordt gevormd te 13 uui (en niet 
te 13 uur 15) achter de Vlaamse 
Schouwburg (Lakenstraat) en zai 
voor de andere Brabantse deelne
mers aansluiting mogelijk maken 
te Asse op het gemeenteplein te 
13 uur 45 en te Aalst op de Markt 
te 14 uur. 

Geen enkele wagen mag thuis 
blijven of half gevuld m de kara
vaan rijden. Personen die met de 
autokar meewUlen gelieven na 18 
uur nummer 25.50.94 op te bellen 

De afdelingsbesturen geheven 
zo vlug mogelijk af te rekenen 
voor hun kentekens door storting 
op Postrekening 4084.97 van Torfs 
J an , Brussel 3. 

DEADER MONDE 

Bussen zullen vertrekken te 
Dendermonde (Markt) , te Ham.-
me en te Wetteren (Markt) . 

Deelnemers uit andere plaatsen 
worden afgehaald. Eenheidsprijs 
voor de bus : 30 F ; het kenteken: 
10 F . 

Verzameling te Dendermonde 
om 3 uur (en niet om 2 uur 2»-
als vroeger werd meegedeeld), dit 
ten einde de karavaan van Me-
chelen toe te laten a a n te slui
ten. 

Natuurlijk trekken onze auto
bezitters met de eigen wagen mee 
(er wordt onder bewaking gepar
keerd) en zorgen zij voor bevlag-
gtag. 

Voor de bussen worden inschrij
vingen ingewacht op volgende 
adressen :_ 

J . De Koker, Processiestr. 77, 
St. Gillis. 

W. Holderbeke, Scheldekaai 5, 
Wetteren. 

L. De Sutter, Rivierstraat 24, 
Laarne. 

Th. De Kegel, Kalken. 
De Martelaere, stw. op Gent, 

Overmeire. 
R Van der Poten, Visstraat, 

Denderbelle. 
J . Wageman, Achterhofstrraat, 

Hamme. 
H. De Pus, Bvedestraat 51. CXi-

degem. 
A. Moens, Dijkstr. 18. Grember-

gen. 
K. Tas, Moleken, Wichelen. 
J . Van Boclistaei, Dendermond-

se stw., SchellebeUe. 

G. Van Boven, School strraat , 
Schoonaarde. 

Zorg voor verslering der. wa
gens 1 

DENDERLEEUW 

Betoging Gent. 

Zondag 29 september met de 
autocar naar Gent. 

Vertrek aan het lokaad De Klok 
te 13 uur 45 stipt. 

Inschrijvingsprijs 30 F. 
Niemand ontbreke. Overtuig 

vrienden en kennissen van de 
noodzakelijkheid aanwezig te zijn 
op deze manifestatie. 

DIKSMUIDE 
Naar Gent. 

Een autobus wordt ingelegd naa r 
de betoging te Gent. 

Vertrek te De Panne ; over Adln. 
kerke, Veume, Diksmuide, Ichte-
gem. 

Prijs 60 F. 
Inschrijven bij : " , 
Haezebaert, Adinkerke. 
Catrysse, R., Koksijde. 
Devreese Leo, Vlaams Huia, Diks

muide. 
Dekeyzer M., Ichtegent 
Caaeys Leon, Merkem. 

EKEREN 
V.U. - betoging 29.9.63. 

De afdeling Ekeren legt ee-n 
autobus in. De prijs is vastgesteld 
op 50 F per persoon. Vertrek rond 
12 uur 30. 

Schrijft zo spoedig mogelijk in 
op een der volgende adressen : 

Piet Janssens, De Beukelaer-
laan 7. 

Leo Van Boven, Groot Hagel-
kruis 134. 

Piet Volant, Wüly Staeslei 79 
(Mariaburg). 

F rans Van Dljck, Jozef Ickx-
sÉraat 13 (Donk). 

Piet Mulder, Hoogpadlaan 70 

GENT 
Kentekens voor de betoging van 

29 sept, e.k. zlJn verkrijgbaar bij 
aUe propagandisten en militanten, 
evenals in het Vlaams huis Roe
land, café Rubenshof, café Tljl, 
en café de Blauwvoet te LedebCTg. 

HASSELT 
Verschillende privaatwagens zuUen 
a a n de betoging deelnemen Wie 
wil meereizen, gelieve zijn naam 
tijdig op te geven aan Renaat 
Vanheusden. Er zal dan gezorgd 
worden voor verplaatstngsmoge-
lijkheid. Zij die over een wagen 
beschikken, worden gevraagd deel
nemers op te laden. 

Wil Ir. Vanheusden hiervan ver
wittigen. 

IDDERGEM 

De bus vertrekt aan het café 
Roxy te 14 uur. 

Inschrijving blJ de kemafge-
vaardigde. Prijs 30 P. 

Kern Iddergem moet prezent 
zijn te Gent l 

K O R T R I J K 
Voor de deelname aaii de beto

ging te Gent, verzamelen de per
sonenwagens van Kortrijk - arr . — 
van af 13 uur 30 in de Stat ies traat 
te Desselgem (rechtover het To
rent je) . 

Vertrek te 14 uur om aan te slui
ten te Deinze, om 14 uur 30, met 
he t arr. Oudenaarde. 

Zorg vooc versiering der wagens 
me t vlaggen enz. 

LEDE 

Afdeling Lede neemt natuurlijk 
deel aan de betoging te Gent en 
heeft daartoe een bus ingelegd. 
Inschrijvingen in het lokaai « Rei-
naer t ». 

LEUVEN 
Zondag 29 september grote 

Volksuniebetoging te Gent Ver
trek met eigen wagens uit lokaal 
Oristal Houd deze dag vrij Nade
re bijzonderheden worden nog 
medegedeeld. 

MECHELEN - LIER 
Autobussen worden ingelegd 

voor de betoging te Gent op 29 
september. Vertrek uit Lier (Gro
te Markt) te 13 u w 30, uit Me-
chelen (WoHemarkt) 14 uur. Wij 
sluiten aan te 14 uur 45 bij de 
groep Dendermonde. Inschrijving 
Op Sinjoorke — Mechelen, Den 

Hoorn — Lier, en op vodgende 
adressen : 

Berlaar : Walter Ltiyten, Le-
greUestraat 32. 

Heist - op - den - Berg : Jos 
Hermans, BiekorfStraat 3. 

Klein Brabant : Frans Van de 
Moortea, E. Verhaerenstraat X4, 
St. Amands. 

Leo Huwels, Kat tes t raat , Op-
puuis . 

Willebroek : Pierre De Smedt, 
Capt. Trippstr. 53. 

Nijlen : Lode Van Dessel, Zand-
vekenvelden 8. 

Kessel : Lode Vervoort, Lierse 
steenweg 79. 

Beerzel : Frans Van Dessel, 
Veldenstnaat 3. 

Kat.-Waver ; Iweln Van de 
Voorde, Netestraat 3. 

Duffel : Ludo Sels, Muggenberg 
23. 

Koningshooikt : F rans Vaa 
Bauwel, Misstraat. 

Wlekevorst : Van den Bosch, 
Dorpstraat 23. 

MEBKSEM 
Men kan inschrijven voor de 

reis naa r Gent per autocar in Tyl, 
Bredabaan 298, en bij kernleden. 
Pri js 45 F . 

Het vertrek Is romd de middag. 

MOLENBEEK 
Door de afdelingen van het kan

ton wordt een autokar i n g e l ^ d : 
prijs 50 F alles inbegr. 

De deelnemers uit J e t t e verza
melen a a n de Magdalenakerk te 
12 Uur 15, deze ui t Molenbeek, Koe-
keaberg « i Ganhoren cyp he t Si-
monisplein te 12 uur 30. 

InOichtingen : bij de plaatselijke 
besturen. 

Nadien wordt aangesloten bij de 
karavaan. 

OOSTENDE 
Volksuniebetogtng te Gent 29 

september. 
Zeer belangrijke massademon

strat ie. Iedereen die k a n moet er 
zijn. 

Wij gaan met personenwagens 
n a a r Gent. Verzamelen om 13 uur 
15 a a n het Gerechtshof, Canada-
pflein. Niet - auto - bezitters wor
den er stelUg ook verwacht. Ze 
kunnen mederijden mits deelname 
in de vervoerkosten. 

OUDENAARDE 
Vertrek van de karavacai op de 

markt te Oudenaarde te 14 uur. 
Reis naar Gent via Deinze. 

Onze leden en simpatizanten 
worden vriendelijk verzocht zo 
talrijk mogelijk deej te nemen. 
Wie een leeuwenvlag bezit, bren-
ge h a a r meel 

De kentekens zijn reeds bl] de 
bestuursleden te verkrijgen. 

OUDENAARDE - BONSE (arr.) 
Massale deelneming aan betoging 

te Gent op 29 september e.k 
Vonmir^ van de karavaan (eigen 

wagens) te Deinze omstreeks 14 
wur. Bijeenkomst op de Grote 
steenweg (richting Gent — vlak 
voorbij de lichtsignalen) 

Elke deelnemer - bezitter van 
een wagen zorge voor de volledige 
bezetting er van Propaganda
materiaal zal ter plaatse zijn, 
maa r men brenge leeuwenvlaggen 
mede. 

Bijkomende inlichtingen : 
G. Beckhoudt (tel. 31.349). 
J . Van den Abeele (tel. 31.030). 
Dr. OUbert (tel 21.324). 
J . CJosyns (tel. 38.161). 

P O P E R I N G E 
Op 29 sep t ember nemen wij 

deel aan de grootse Volksunie-

betoging te Gent. Wij hopen 
da t n iemand zal on tb reken . Wij 
zullen NEEN gaan zeggen aan 
Theo . Laat U onmiddel l i jk in
schr i jven voor de reis in < He t 
Belfort > te Poper inge , 

SCHOTEN 
Voor de VU - betoging te Gent 

op 29.9 zal om 12 uur 30 een au
tokaravaan met de mikrowagen 
vertrekken op de Marktplein. 

De belangstellenden kunnen ken
tekens en inlichtingen bekomen 
bij de bestuursleden eQ_prop»-
gandisten. 

ST. GILLIS EN GREMBERGEN 

Wie met de autobus mee wö 
naa r Gent voor de grote V.U. -
betoging op 29-9-63 kan zich van 
heden af laten Inschrijven. De 
prijs van de bus is 30 F zonder 
kenteken, met kenteken 40 F ; 

De inschrijvingen worden ver
wacht c^ het afd. sekr bij 
Moens Alfons, Dijkstraat nr 18 
Grembergen of per telefoon 052 « 
219.25. 

ST. NIKLAAS 
Volksuniebetoging op 29 september 
t« Gent. 
• Er werden een aantal autobus
sen ingelegd. 

Plaats van vertrek : Grote 
Markt. Prijs : 40 F. Verfcrekuur a 
14 uur. 

Inschrijvingsadressen T 
Mr. J . Verniers, Wolburgstraaï 

21, St-Niklaas. 
Leo Verbeke, Kleibekesraat 131, 

St-Niklaas. 
Albert Aendenboom, Kazerne

s t raa t 79, St-Niklaas. 
Hugo Pieters, Minderbroeder-

s t raa t 47, St-Niklaas. 
Alfons D'Hollander, Voorhout-

s t raa t 43, Stekene. 
Andre Braem, Bisschop Triest-

laan 44, Beveren-Waas. 

TURNHOUT 

Turnhout organiseert de d e ^ 
name van gans het arrondisse
ment bij middel van private wa
gens. Vertrek uit Turnhout, Ram-
sel &a Geel te 13 uur. Deelnemers 
tUt het omliggende worden indien 
nodig, op h u n verzoek opgehaald. 

Inschrijvingen op volgende 
adressen en telefoonniunimers : 

Noorder - Kempen : Paul Van 
Eyck, A. Van Dijckstraat 28, Turn
hout. Tel (014) 427.65. 

Ziulder - Kempen : Juul Meu-
lenberghs. Stationsstraat 30, Ram-
sel. Tel. (016) 692.40. 

Midden - Kempen : Jo Belmans, 
Waters t raa t 31, Geel. Tel. (014). 
585.35. 

UKKEL 
De afdeling Vorst - Ukke] neemt 

deel aan de Vlaams - Nationale 
betoging te Gent op 29 september. 
Onze autokaravaan vertrekt te 
13 uur 15 achter de KVS, Voor 
deelnemers zonder eigen wagen 
wordt gezorgd. 

Inlichtingen bij de heer Van-
thournout, Engelandstraat 420 te 
Ukkel. tel. 74.69.05. 

WILRIJK 
Gent 29 septeml)er. 

Schrijf zo vlug mogelijk in. Tel. 
38.42.81 adres : G. Cells - J Mft-
retusleiSlO. De plaatsen in de bus 
moeten ons «HJe^g^ven worden ten 
laatste voor 25 september. Haast 
ü. 

ANTWERPEN 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 1963 ; 

Massale autokaravaan naar de grootse V.U. - betoging te 
Gent! 

Nemen deel uit Antwerpen : 
Muziekkapel van de V.M.O., Vendellersgroep, Vier mikro-

wagens. Groep voorstellend « De dood der 11 ministers », twee 
bijzondere wagens. Alle afdelingen, zonder een uitzondering. 

Verzamelen vanaf 13 uur Planti jn en Moretuslel (Provin-
ciestr.j . 

Vertrek : stipt 13 uur 30. Herkenningstekens : 10 F. Auto-
kars : 45 F per persoon, inschrijvingen bij de plaatselijke be
sturen of arr. sekretariaat, Grote steenweg 165, Berchem. 

Leeuwenvaandel op de voertuigen. Afdelingsvaandeis span
doeken, draagijorden, leeuwenvaandels worden mede genomen 
voor de optocht. Aansluiting met arnmdlssement Sint Niklaas 
te 14 uur 15 (Ster), 
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DE VOLKSUNIE 

ZEER BELANGRIJK 

Al 'onze propagandisten, kade r 
leden en verantwoorde ijken 
worden dringend opgeroepen 
voor de a"gemene militanten
vergadering op zatfrdat 21 sep
tember (dus vandaag) te 15 
uur in het Paieis voor Con
gressen, AJbertinazaal, Kou-
denberg 3 te Brussel (nabij 
het centraal s tat iën) . Het 
Vlaams aktiekomitee voor 
Brussel en Taalgrens zal hier 
de richtlijnen voor de mars te 
Antwerpen bespreken. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
De Volksunie onderafdeling 

Antwerpen - Centrum houdt haar 
maandelijkse vergadering op don
derdag 26 september ie 8 uur 15 -
in Cafe Salvator - Oude Koorn-
mark t 66 te Antwerpen - met als 
gastsprekerr de Heer Karei Dil
len. 

KESSEL 
Op 12 oktober wordt te Kessel 

overgegaan tot de bestuursverkie-
zing die Kessei een volwaardige 
Volksunieafdeling zal oezorgen. 

Het feestkomiteit loopt met 

ZOEKERTJ 
Welke V M O of V.ü - vrouw 

heeft nog wat te veel in linnen-
ka,st voor vr 160 m gr Schrijven 
Julke Gallois, Zilversmidstraat 
21. Antwerpen. 

76 

Dringend gevraagd : reiziger 
voor prov Limburg. 30 - 40 jaar 
In bezit wagen. Schrijven kantoor 
blad. 

77 
— 

Gevraagd reiziger voor Vlaams 
Brabant )n bezit van wagen 30 . 
40 jaar Schrijven kantoor blad. 

79 
Dringend gevraagd : reiziger 

Voor prov Oost - Vlaanderen, 30 -
40 jaar, wagen bezitten. Schrijven 
kantoor blad. 

80 

Gevraagd : dringend, reiziger 
voor West - Vlaanderen 30 jaar 
bezit eigen wagen. Schrijven kan
toor b'ad. 

81 

Zoek werkende venoot zeer goed 
op de hoogte van herenkonfektie 
om samen een West - Vlaams be
drijf (In nabijheid kuststreek) op 
te richten Schrijven kantoor blad. 

82 

Wmkel te huur, gelegen in zeer 
drukke winkelsraat te Turnhout, 
schrijven blad. 

83 

Gevraagd : in gans het land 
vi-ije reizigers, voor de verkoop 
van de bekende Duitse Neoplastic 
autoDoiish aan drogisten en ga-
ragen Rumie verdiensten. Ge le-
ve sekior aan te geven. 

Schriiven : Neoplasic, Eugeen 
Dlerckxlaan 21, Schilde. 

84 

Wi] zoeken m gans het land. 
personen voor de verkoop aan alle 
autobezitters, van de bekende 
Neoplastic auiopolish Als hoofd 
of als bijverdienste. Geen enkel 
risico Ruime verdienj-ten Schr. : 
Neoplastic. Ëugeen Dlerckxlaan 
21 Schilde. 

85 
Meiije gevraagd, 5 dagenweek, 

post slapen, aanbieden na 6 uur, 
Riemnrraa t 40, Schilde. 

plannen om dit doen uit ts dei
nen tot een grote feestavond met 
^antarengeschal, meetmg door Wim 
Jorissen en volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens, en gevo'gd door een 
gezellig samenzijn m zaal Alca-
ziar. 

De simpatlsanten uit de streek 
worden hartelijk uitgenodigd. 
LIER 
Volksfeest. 

Na vroegere feesten op kleiner 
formaat zuren de Vlaam.se Kring 
Lier en de plaatselijke W B het 
op een gi-ootsere manier aanpak
ken. 

Onder de hoofding : «Een avond 
in PalliPterland » gaan ze tonen 
dat het oegr.p Lierke - P.ezierke 
nog steeds geldig is. 

In de feestzaa' van de Vakschool, 
Kruisbogenstraat vindt een groot 
Volksfeest plaats met muzil^ale 
opluistering door het dansorkest 
The Victory's en de zangeres Ma
ry Lynn. 

Aan alle Viaamsgezmden uil de 
streek van Lier dit grootse opzet 
te doen 'ukken als financiële oteun 
aan de Vlaamse aktie m de streek 

Plaatsbesnreking : « Café den 
Hoorn », Kon Albertstraat 

Ed. Lachi, Berlarij 40 Tel. 70-
14 43 
Werking. 

Ondertussen zit de wakkere af
deling Lier op andere te-reinen 
ook niet stil. De financie'e mobi
lisatie onder leiding van de onver
moeibare sekretaris Ward Luyten 
kon de aankoop van een prachtige 
nieuwe stencilmachine bekostigen, 
die er flink zal nodig zijn nu het 
blad De Omi-oeper op honderden 
eksemplaren meer zal gaan ver
schijnen 

Gelukkig zullen Kessel en Ko-
ningshooikt, dit laatste onder de 
impuls van Maurits Ataers weldra 
als eigen afdeling onder de vleu
gels van moeder Lier weg kunnen. 
MECHELEN 

Een daverende bevestiging van 
het wellukken van vorig jaar was 
het tweede Breugheliaap- Volks
feest Ingericht door de Vlaamse 
Klub te Mechelen. Terecht schreef 
de Gazet van Mechelen dat dit 
Breugheliaanse Volksfeest onmis
kenbaar een sukses gekend heeft 
dat niet licht door gelijkaardige 
ontspanning-sfeesten zal worden 
overtroffen In de Stadsfeestzaal, 
prachk'g omgetoverd in een Breu-
ghelhalle door de vriend Frans Bo-
gemans, verdrongen zich 700 af
stammelingen van de Vlaamse 
Branbander,"! door Vader Breughel 
eertijds gekonterfeit. Het bijna 
voltallige arr. bestuur Mechelen 
van de Volksunie en alg. sekr. Wim 
Jorissen toonden langs nlet-poli 
tieke kant ook hun man te kun
nen staan 
Naar de Voerstreek. 

De vriendenkring van het « Op-
sinjoorke » bezoekt op zondag 22 
september de Voerstreek. Vertrek 
te 8 uur Inschrijving m Opsin-
joorke tegen de prijs van 110 P. 

Nog enkele plaatsen zijn be
schikbaar. 
SCHOTEN 

De werking na het verlof zette 
in met de vergadering van be
stuursleden en propagandisten op 
10.9.63. 

Het streefcijfer der abonnemen
ten werd bijna bereikt. 

De verscheidene wijkleiders ont^ 
vingen mappen met alle nuttige 
adressen m him wijk. Huisbezoe
ken zullen wo-den afge'egd. 

De periode voor de verlofmaan
den werd afgesloten met een 
schitterende filmavond op 27.6 63, 
waar voor een bomvolle zaal Scho
tenaren Toon Van Overstraeten 
het p-oces der regering Lefèvre 
maakte. 

TURNHOUT 
De volgende werftocht vindt 

plaats op 22 september te Balen-
Neet. Volgende week meer nieuws 
over het vo'ledig werkprogramma 

KALMTHOUT 
De stichting Lodewijk de Raet 

richt hier een studie - weekeinde 
in met als onderwerp : Vlaande
ren . morgen. De werkzaamheden 
vinden plaats op 21 en 22 septem
ber in het Gildehuis, Kapellen-
steenweg Bijdrage 60 F ; de in-
sch-ijving kan geschieden door 
overschrijving oP p.r. 833.14 van 
de stichting te Brussel. 

WILRIJK 
Naar aanleiding van de kolporta-

ge van vorige week. kunnen onze 
propagandisten niet meer stil zit
ten Daarom werd er zondag 15 
dezer terug gekolporteerd op de 
wijk van het Oosterveld. 

Er werden 42 nummers ver
kocht, maar het belangrijkste aan 
deze kolportage was het werven 
van abonnementen: er werden 6 
nieuwe opgeschreven, wat erop 
wijst dat men tijdens een kolpor
tage wel degelijk meer kan dan 
een nummer verkopen. Volgende 
week zetten wij deze proef verder. 
Het l)€stuur heeft het cijfer 100 
nieuwe abonnementen voo'-opgezet 
tegen het einde van het jaar. Na 
twee weken werden er 11 nieuwe 
ingeschreven en daarbij 14 nieu
we leden. 

BRABANT 

DILBEEK 
Dag van de so l idar i te i t 
met de Randgemeenten . 
Herfstfeest 
V.U.-afd Dilbeek 

Op za te rdag 21 sep tember 
1963 om 20,30 h in de zaal 
Mertens, Ninoofse s teenweg , 
359 te Dilbeek. pr ivé-herfs t -
feest, opgeluis terd door het 
B. A. Orkest van P E T E R 
P H I L I P S met de s iansjonjee 
KoR Van der Goten. 

Kaar ten te verkr i jgen bij 
de bes tuurs leden of op het 
s ek re t a r i aa t . Oran je r ie laan 4, 
Dilbeek. 

BRUSSEL 
De werkgroep voor het Rijksge

bied Brussel besprak op zijn maan
delijkse bijeenkomst van 12 sep
tember de nieuwe taalwet en stel
de vooral het onlogische van deze 
wet vast voor wat de Brusselse ge
meenten betreft. Een eerste over-

86 
Dr ngcnd deftige diensters voor 

W ens cafe te Rymenam gevraagd. 
Te-efoon 516.36. 

87 

OOK GIJ 
kunt daadwerkelijk Vlaamse Vrienden helpen door uw 
kapitalen of tijdelijk-beschikbare gelden te plaatsen bij 
een Vlaams-nationale Financieringsmaatschappij waar
van beheerders kommissanssen en personeel mensen zijn 
van onze opinie Wij beschikken over referenties uit alle 
Vlaams-nationale kringen. 
Vorige maand, augustus, konden we twee en dertig van 
ons eigen mensen, arbeiders, mlddenstaders en industri
ëlen voor een totaal bedrag van 3.150.000 F niet helpen 
daar er onvoldoende kapitalen beschikbaar waren. 
Wij vormen een Naamloze Vennootschap, wettelijk er
kend door Min Ekonomische Zaken en Energie. 
Uw fondsen staan bij ons even veilig en met evenveel 
waarborg als bü enig soortgelijke financiële instelling. 
Uw geld zal bi.1 ons meer intrest opbrengen. 
Ook depositos op- zeer korte termijn zijn sterk renderend. 
Een kaartje van ü en een beheerder bezorgt U de nodige 
inlichtingen ten huize, of kom zelf naar 

PROVINCIAAL LEEN- EN KREDIETCENTRRM N.V. 
Burgemeester Lippensplein 5 Gent - Rood Punt 

Tel. (09) 23.43.50 
Onze burelen zijn open op zondag 29 september e.k. 

zicht van de toestand op het ge
bied van Nederlandstalig onderwijs 
bewees verder dat zomm de ge
meentebesturen als het Ministerie 
van Nationale Opvoeding en Kui
tuur vo'doende inspanning hebben 
gedaan om ten minste toch "vanaf 
dit jaar te verhinderen dat de 
toekomstkansen van Vlaamse kin
deren verminkt worden door ze in 
Franstalige klassen op te nemen. 
Zeer belangrijke wijken bleven 
verstoken van onderwijsgelegen-
heid voor onze kinderen. 
SCHAARBEEK 

Op zondag 15 september werden 
alhier pamfletten gebust. Daarin 
werd de houding veroordeeld van 
het NAK dat op lichtzinnige ma
nier oorzaak was dat een Vlaamse 
kulturele bijeenkomst onmogelijk 
werd gemaakt. 

De liberale pers, die zogezegd de 
belangen van handelaars en mid
denstanders verdedigt en toch zo 
graag schermt met vrijheid, is in 
deze zaak de hoofdschuldige. Het 
liberale is een baksteen, die bij de 
gemeenteverkiezingen zwaar op 
hun JakobUnse hoofd zal vallen. 
SCHEPDAAL 

Op zondag 22 september wordt 
ons b'ad in deze gemeente ver
kocht 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Schepdaal. 
MEISSE 
Politiestaat? 

Op 20 augustus jl. werden nach
telijke « plakkers » door de poli
tie in het centrum van Meisse ver
rast en .. beschoten. 

Een kogel met huls werd later 
ter plaatse teruggevonden. 
Dansavond. 

Zaterdag 19 oktober a s . in het 
« Kursaal » tweede vrolijke dans
avond met het orkest Peter Phi
lips. 

Begin : 20 uur 30. Inkom : 30 
P. 

MOLENBEEK 
De afdelingen van het kanton 
nodigen alle vrienden uit op 
hun 2de groot bal op ssaterdag 
5 October in de zalen « Cheva
lier Marin » Gemeenteplein 18. 

GANSHOREN - KOEKELBERG 
Hier werd een hevige campagne 

gevoerd ten bate van de Vlaamse 

scholen; het gemeentebestuur werd 
heraalde malen op de vingers ge
tikt. 

De eerste resultaten : verschei
dene nieuwe leden en abonnemen
ten. Ganshoren was, is en blijft 
een Vlaamse gemeente. 

KANTON MOLENBEEK 
Opgelet. 

Op 30 september kantonale ver
gadering. 

Alle bestuu''sleden der afdelin
gen worden verzocht aanwezig te 
zijn. 
Sociaal dienstbetoon. 

Alle laatste vrijdagen der maand 
in de zaal « Chevalier Marin » t e 
7 uur 30 Gemeenteplein 18, Mo
lenbeek. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 

De jaarlijkse zielemis voor wij
len Leo Vindevogel en echtgenote 
gaat dit j aa r door op zondag 29 
september te 11 uur 30 in de kerk 
van de E P . Dominlkanen, Hal
s t raat te Gent. 

WEST-VLAANDEREN 

NIEUWPOORT 

Op zaterdag 5 October om 20 
uur 30 wordt in de zaal van « De 
Beiaard », Markt, Nieuwpoort, he t 
jaarlijks bal van de plaatselijke 
Vlaamse vriendenkring gehouden. 

Deelname in de kosten 30 P. 
Het bal wordt verzorgd door he t 

orkest « Dé Jacquelmo's » (7 
man) . Aangename verrassingen 
zijn voorzien. 

Alle danslustigen worden vrien
delijk uitgenodigd. 

Hou die datum vrij 

GEBOORTE 

In he t gezin van onze redakteur 
Staf de Lie kreeg Annemieke op 
9 september een broertje dat Ha/-
lewijn werd gekerstend. 

Hartelijke gelukwensen aan Staf, 
Monda en de nakomelingschap. 

ANTWERPEN 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1963 : 
Massale fakkeloptocht doorheen de gemeente Mortsel. In 

het teken van de Derde Mars op Brussel'. Inhuldiging V.M.O. 
lokaal. 

— 14 uur werftocht doorheen de gemeente. V.M.O. Ant
werpen. 

— 19 uur 30 plechtige opening lokaal : Dr. H. Goemans, 
arr. voorzitter 

— 19 uur 45 vaandeloverhandiging : dhr. R. Mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger. 

— 20 uur 15 fakkeloptocht. 
— 21 uur 30 toespraak door Karel Dillen, hd arrondisse

ment - bestuur, 
— 21 uur 45 gezellig samenzijn. 
Richtlijnen : alle afdelingen van de Volksunie en V.M.O. 

worden hartelijk uitgenodigd aanwezig te zijn. 
Verzamelen : vanaf 19 uur 30, Antwerpsestraat 59, Mortsel 

(Armand Segerslei), 
Niet te vergeten : spandoeken, vaandels, draagborden, enz. 
Fakkels worden ter plaatse uitgedeeld. 
Vertrek optocht : 20 uur 15. 

ZATERDAG 12 OKTOBER 1963. 
Dag der Antwerpse belangen! 
Onder het motto : 
Universiteit - Vlieghaven - Haven - Tweede Oeververbinding. 
Grote optocht met aansluiting van autokaravaan. 
Bijeenkomst : 14 uur - Moorkensplein, Borgerhout. 
Vertrek : 14 uur 30 
Wegwijzer : Turnhoutsebaan, Oamotstraat , Astridplein, 

Keizerlei, Tenierpiaats Meir. Sch oenmarkt. Groenplaats. 
Deze A-dag zal een vooroffensief zijn van de Derde Mars 

op Brussel 1 
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DE VOLKSUNIE 

ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 

Inschrijvingen voor de 3de mars 
op Brussel op adres : Antwerpse 
Baan 232 Berendrecht, telefoon 
73.66.59. 

« Vlamingen! hebt u last 
met de sociale wetgeving (pen
sioen, kinderbijslag, beroeps
ziekte enz. ) loop niet te 
raad bij knoeiers, maar laat D 
bijstaan door een gediplomeerd 
sociaal adviseur, Van Nieuwen, 
borgh Roger, Kolomstraa.t 57, 
St. Jans-Molenbeek. » 

BORGERHOUT 
De eerste vergadering na he t 

jaarlijks verlof bi-acht een 50-tal 
leden samen. Na een bespreking 
over de poitieke toestand kwam 
de heer Raf Van Hulse aan het 
woord om op een waarlijk boeien
de wijze het boek « Bloedgroep 
O » voor te stellen. Nadat de spre
ker eerst een beeld nad opgehan
gen over zijn Jeugd, bracht hij 
ons in kontakt met de figuren uit 
he t besproken boek. 

De uiteenzetting van de heer 
Van Hulse werd door een aan
dachtig auditoriiun ten zeerste ge
waardeerd. 

Tot slot van de vergadering 
werden wervlngs- en propaganda-
punten behandeld. 

DEÜRNE 

Kolportage. 
Nu de strijd in de e.k. maanden 

vooral rond de « 3de Mars » de 
zetelaanpassing en de grondswet-
herziening zal draalen, is het ab
soluut noodzakelijk dat wij de ver
spreiding van ons weekblad ver
hogen. 

Daarom doen wij een beroep op 
ille staijjatisanten. deel te nemen 
aan de maandelijkse kolportage in 
jnze gemeente. 

Eerste kolportage van het werk
jaar 1963-64 : zondag 22 septem-
oer. Verzamelen te 10 uur hoek 
Bisschoppenhoflaan Ten Eeckho-
'ellel. 

Verdere inlichtingen : Roland 
lyin, J . Steursstraat 46, Deurne-

MERKSEM 

Bal. 
Er zijn twee zaken waarvoor wij 

al onze leden en simpatisanten 
drmgend oproepen : het bal van 
Groeninghe op zaterdag 28 sept. 
te 20 uur m de zaal Sfinx, Breda-
baan 712 - 714 en de grote Volks
uniebetoging, de dag nadien, zon
dag 29 sept. te Gent. 

MERKSEM 

3de Mars op Brussel. 

Wij doen een algemene oproep 
aan alle weimenende Vlamingen 
onzer gemeente, van n u af schik
kingen te nemen om mee op te 
stappen in de 3de Mars op Brus
sel. De culturele organisaties ter 
plaatse zullen de deelneming van 
onze gemeente organiseren. 

BRABANT 

van de feestzaal « J a n P.T.T. », 
Hollandstraat 8, Smt - Gillis' 
rechtover het postgebouw Brussel 
10. Taxis de ganse nacht . 

Wij verwachten alle goedgezin
den. Zo dikwijls deden we op hen 
t>eroep om te steunen of te wer
ken. Ditmaal ontmoeten we el
kaar om te feesten! 
TERNAT 

Blauw^'oetvende^s « Gouw Groot -
Brussel. 

Ter gelegenheid der heeminhul
diging van het vendel te Ternat op 
22,9.63 richt de vendelmuziekkapel 
der gouw Groot - Brussel een pro-
pagandamars in door deze ge
meente in de namiddag. 

Wij doen een dringende oproep 
tot alle Vlaamse ouders, hun kin 
deren, zo jongens als meisjes bij 
onze jeugdbeweging te laten in
schrijven. 

Voor Ternat en omgeving melde 
men zich aan bij : Vandemaele, 
1 Gemeentestraat Ternat . 

I'S 

Aanbevolen 
Huizen 
Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

c( De Vr iendschap » 
Kerkstr 9, (bij Gr Markt) 

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
Vlaams Huis 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

« DE KROON .) 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel | 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaams Huis Breughel 
Blankenberge, T 050/41637 

Hoek de Swertlaan en 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Vol. pens - Vrij augustus 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
ElisabethL I0£ • I 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant» 
in bet Vlaams Buis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor nw modern Interieur : 
EURO-DOMI 

Kruldtuiniaan e. Brussel 
met : Geschenken-kelder 

BRUSSEL 

Peter Benolt - Harmonie (voor-
malige Vlaamse Harmonie) . 

Dit jaar viert de Harmonie van 
alle VUmingen uit Brussel het 25-
Jarlg jubileum van haa r heroprich
ting. 

De feestelijkheden beginnen op 
zondag, 6 oktober met een gedialo-
geerde H. Mis in de Kapel van de 
Paters Jezuïeten van de Bnalmont-
s t raat . 

Na deze mis zal het nieuwe vaan
del van de Vereniging gewijd wor
den. 

Aanvang van de H. Mis : 9 uur 
30. 

Om 11 uur 15 heeft een receptie 
plaats in de zaal van de Vlaamse 
Olub in de « Graaf van Egmont », 
J . Van Praetsti-aat 28 te Brussel -
Beurs 

Om 15 uur 30 vindt in de grote 
zaal van dezelfde zaak een akade-
mische zitting plaats en het slot van 
deze eerste viermg bestaat uit een 
optocljt door de s t ia ten van de be
nedenstad met muziek en vaandel 
en met deelneming van andere 
Vlaamse Verenigingen uit het 
Bi-usselse. 

De viering wordt besloten met 
muziek en dans in de « Gulden 
Leeuw », St. Gonksplem 23 te 
Brussel - Beurs en wel op zater
dag, 19 oktober van 20 uur af. Het 
Waltraorkest van Stan Philips 
spee't ten dans 

Vlamingen, Uw harmonie hoopt 
dat U deze data zal vrij houden! 

Men zegge het voort. 

'VOL«>UNIE 
B&TOCilNC 

SINT-GILLIS - VORST - ÜKKEL 

Een grote verscheidenheid van 
lekkere boeretaarten zaï een dei 
aantrekkelijkheden uitmaken van 
het verjaardags - dansfeest van 
de Volksunie van Vorst, Ukkel en 
Sint - Gillis op zaterdag 21 de
zer in de zalen van « Jan P . T T » 
te Sint • Gillis Op deze taar ten 
brandt ohze afdeling haa i eerste 
verjaardagskaars! Welverdiend 
na een vol jaar hard werken. 

Als deelname in de kosten vra
gen wij slechts 30 P voor de leden 
40 P voor met-leden StadsKlediJ 
Eerste dans te 20 uur 30. 

De zaal Is gemakkelijk te be
reiken; talloze t rams en bussen, 
die langs het zuidstation komen 
stoppen op minder dan 100 metei 

^gp^ HERMES 
• ^ ^ X j SCHOOL 

54 Zuid laan 

311 M.. Lemonnie r l aan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 
* 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KÜRSÜS 

algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingen 
zich thols voelen. 

Beter en voordeliger 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Onze brochure. 

De brochure « De V.M.O. in 
beeld » kan men verkrijgen te 
Gent : café « Rubenshof » en ca^ 
fé « Tijl », Ledeberg : café « Si-
my »; St. Niklaas : café e De En
gel » en café « Rubenshof »; Zot-
tegem : s t . Jorishof: Kortrijk : 
« Vlaams huls »; Diksmuide : 
« Vlaams huis »; Denderleeuw : 
« De Klok »; Denderhoutem : 
« Groeninghe »; Aalst : « De 
IJzer ». Men kan ze ook verkrij
gen door overschrijven van de 
som van 25 P. vermeerderd met 
3 F verzendingsonkosten, op POR 
nummer 6125.00, Kamiel Van Dam
me te Merelbeke. 

V.M.O GENT 

Steun. 
Wij ontvingen als steun voor on

ze werking 150 P van café Tijl. De 
DUS bij Bik in het Bubenshof 
bracht opnieuw 315 F op. Harte
lijke dank aan de spendeerders en 
aan Bik en Raf. 
Werftocht. 

De kolportage op zaterdag 14-9 
in de Veldstraat gehouden tussen 
half vier en vijf uur gaf een ver
koop van 75 nummers. 
St. Amandsberg en De Sweemer. 

Op zondag 15-9 hadden we een 
kolportage te St. Amandsberg In 
de buurt van de soc. Tuur De 
Sweemer. Via onze luidspreker 
brachten we de man die indertijd 
het « zwaard van Damascus » ont
dekte, onze- gelukwensen over voor 
zijn kranige houding inzake de 
goedkeuring der taalwetten op 11 
juli j.1. Onze Tuur, als volgeling 
van Eedje Anseele. en verdediger 
van de werkman, die om het par
tijbelang te dienen ook van me
ning is dat de verfransing verder 

E L A S T I C 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren zekere streken zijn nog 
niet bezet komen hiervoor in 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd in 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat. 84 
's Gravenvoeren. 
Tel : (04)79.62.00 

mag doorgedreven worden, steun
de dus op die wijze de nazaten 
van de verguizers van vader An
seele. 

Het is immers nog a'.tijd die 
zelfde a-sociale kaste die misprij
zend neerziet op de Vlaamse man, 
net zoals vroeger, die er belang 
bij heeft haai- voorrechten en te 
Brussel en in Vlaanderen te kun
nen behouden Wanneer partijver-
tegenwoordigers zoals o.a. Tuu", op 
die wijze hun kiezers bedriegen 
moet zulks aangeklaagd worden 

Wat dan ook op zondag 15 sept. 
gebeurde. De belangstelling die 
men aan de dag 'egde, en het ver
koopcijfer van ons blad in die om
geving, bewees ons dat de door
snee - kiezer rijp is voor politiek 
nadenken. 

OUDENAARDE - RONSE 

Gedurende de laatste weken 
werd overgegaan tot het massaal 
verspreiden van de brosjure «Exo
dus en Teleurgang der streek Ou
denaarde - Ronse » Deze brosju
re, die zowel binnen en buiten het 
arrondissement werd verstuurd, 
we 'd alom geprezen. 
RONSE 

Andermaal was de V.U. - Bonse 
in feeststemming. 

Met een volgeladen car reisden 
we af naa r de Voerstreek waar 
we, n a 'n kort oponthoud in de 
« Orlstai » te Leuven, een groet 
brachten aan Jef Ernst, uitbater 
van het Hof de Voer. 

's Namiddags ging het naa r 
Bokrijk onder leiding van Gies Oo-
sijns. Of de pens en de rijstpap 
gesmaakt hebbent 

Terwijl de duisternis inviel re
den we Bobl)ejaanland te gemoet. 
De stemming bereikte de klimop 
in « Ad Pundum » te Erwetegem. 

Er s taan nog mooie dagen in 
het verschiet voor de jonge en 
dynamische afdeling van Ronse, 
die onder het voorzitterschap van 
Dr Gilbert met reuzeschreden 
vooruit gaat . 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 

Tijdelijke vervanging van prop, -
leider. 

Ingevolge beroepsbezigheden 
wordt dhr Mare Vandemoortel tij
delijk ontslag gegeven als propa 
ganda - leider. Intussen ziuUen de 
aktiviteiten met propagandistisch 
karakter worden beheerd door de 
o-voorzitter van het a r r r bestuur: 
dhr Raf Declercq, Lippenslaan 159, 
Knokke. 

ST. MICHIELS 

Huwelijk. 
Te St. Michiels zullen op zatei^ 

dag 21 sept. in het huwelijk treden 
jTiffr. Mieke De Keersgieter en 
dhr Ides Jonckheere. Onze geluk
wensen aan het Jonge oaar. 
ZEEBRUGGE - LISSEWEGE 

De voorbereidingen voor het 
stichten van een afdeling in d€ 
gemeenten Zeebrugge - Lissewege, 
zijn thans in een beslissend sta
dium getreden. De afd. Blanken
berge, die als « meter » over de 
nieuwe afdeling zal waken, legt de 
laatste kontakten en hoopt op 5 
okt. het nieuw bestuur te doen sa
menstellen. Medewerkers kunnen 
zich voorlopig nog richten tot dhr 
J. van Parijs, leperstr. 7, Blanken
berge. 

DIKSMUIDE 

Werftocht. 
Zaterdag 21 september : Vevme. 
Verzamelen om 14 uur op de 

markt Diksmuide. 

ROESELARE - TIELT 
Propaganda. 

Onze kolporteurs hebben deze 
week weer schitterend werk ver-
richt. 

Zij brachten met de twee ploe
gen niet minder dan 248 nummeirs 
a a n de man. Voorwaar wij groei
en. 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone bandtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding. zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling In 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

HET GELUK WACHT U., 
Aanstaande maandag 

23 september 
trekking 13de tranche 

van de 

NATIONALE 
LOTERU 

HET HOOG LOT 

5 MILJOEN I 
Per Biljet 100 F 
Per Tiende 11 F 

HEEFT U REEDS UW 
BILJET ? 

'VOLh&UNIE 
BETOCiINO 

Laat uw GELD OPBREN
GEN Beleg uw geld aan 
8% Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land Alle inlich
tingen kantoor blad. PLK 

G.'BERGERS 

Z o c h t voor U uit : 

De schoonste 
heren r egenman te l s 

de beste 
herenconfekt ie 

en m a a k t voor allen 
per fekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe t i jdie uw keuze. 

Sint JansvUet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TOL. 33.91.65 
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U E franstaligen zetten hun im
perialistisch offensief voort om de gebrekkige 
nieuwe taalwet uit te hollen. 

Bij de afbakening van de gehuchten langs de 
taalgrens willen ze nog grote brokken van Vlaan
deren losrukken te Risquons-Tout, te Terhulpen 
en te Elzele. De macht van de vice-gouverneur 
voor Brussel wordt steeds verder ingekrompen 
nog voor hij benoemd is, en te Mol werden tegen 
de nieuwe wet in nog een vijftigtal kinderen 
aanvaard voor de franstalige klassen omdat ze 
inschreven vóór de uitvaardiging van de wet in 
het Staatsblad ! Alsof de wettekst niet duidelijk 
zegt dat ze vorig schooljaar reeds in die fransta
lige klassen dienden gestudeerd te hebben, om 
te kunnen aanvaard worden. 

Voor de randgemeenten anderzijds wordt al te 
vaak vergeten dat er reeds Katoliek franstalig 
onderwijs bestond in vijf ervan. Alleen te Wem
mei was er nog geen franstalige lagere school. 
Die komt er nu. 

I J A libre Belgique dringt daarbij 
aaü op een lenige toepassing van de taalwet. 
Wat dat betekent kunnen onze lezers zien aan 
een officiële aanplakbrief van de stad Brussel, 
waarvan wij op de vierde bladzijde een fotocopie 
brengen. Van de honderd woorden zijn er wel 
drie in het Nederlands ! Wel erg soepele toe
passing. 

Etterbeek weigert voor de gemeenteraad twee
talige uitnodigingen te versturen. De P W be-
grl^t de taalwet niet, vrtgens «La libre Belgi
que », maar te Brussel zelf besliste de gemeen
teraad voorlopig het hekken aan de oude Franse 
sttfl te laten. En daar zit de OVP méé in het 
schepenkollege. Wie nog niet voldoende bewij
zen had voor de kwade trouw van onze fransta
lige taairacisten, wordt dezer dagen uitstekend 
bediend. Mogen er nog velen de ogen opentrek
ken. 

HB ET valt dan ook niet te ver
wonderen dat het radikalisme in Vlaanderen 
vlug en krachtig aangroeit. Het besef dringt 
overal door dat de Vlamingen in deze unitaris-
tische staat met franstalige topleiding altijd als 
schapen zullen geschoren worden en federalis
me blijkt thans duidelijk de enige uitweg. 

De kultuurverenigingen zijn het praktisch al
le gaan inzien tot grote verbouwereerdheid en 
razernij van de CVP-leiding. De intriges gaan 
dan ook vertwijfeld hun gang. 

Mgr. Janssen van het Davidsfonds heeft een 
gekke brief geschreven naar de kranten. Daarbij 
keurt hij vele dingen in de taalontwerpen goed, 
maar voor federalisme is hij niet te vinden. Dat 
is politiek, schrijft hij. Alsof de taalwetten geen 
politiek zouden zijn. De man staat echter klaar
blijkelijk onder krachtige druk van de duistere 
machten achter de schermen, zodat hij zich 
aanstelt als een 18e eeuwse paternalist in plaats 
van een 20e eeuwse demokraat. Het is zonne

klaar dat het kader en de besturen van de Da-
vidsfondsafdelingen voor federalisme zijn. De 
toejuichingen voor Drs Coppieters lieten aan 
duidelijkheid weinig te wensen over. De elemen
taire demokratie zou dus eisen dat het Davids
fonds zich voor federalisme zou uitspreken. Lo
gisch gesproken zou Mgr. Janssen dus ontslag 
moeten indienen, zo hij niet akkoord gaat en 
niet voor federalisme wil opkomen, üi de Vlaam
se kulturele wereld 1963 kan het toch niet meer 
zijn dat de leden verplicht zijn hun ideeën op 
zak te steken, omdat een monseigneur-voorzitter 
er tegen is. Wij leven niet meer in de middel
eeuwen noch in de 18e eeuw, want zelfs in 
Vlaanderen is de ontvoogding van de Katolieke 
leek doorgedrongen. Ook al bengelen we op dit 
punt eveneens aan het staartje. 

H ET heeft geen zin verstopper
tje te spelen en ons volk te willen wijsmaken dat 
federalisering hetzelfde is als federalisme. Te
genover federalisme staat de federalisering als 
de Nolfbarak destijds tegen de Vlaamse univer
siteit. 

Evenmin als het zin had zich destijds tegen 
een Vlaamse universiteit te verzetten, heeft het 
thans zin het federalisme te bevechten. Een volk 

dat zijn koloniaal statuut ontgroeit, dat zich aan 
de greep van de franstalige taairacisten ont
worstelt, kan met minder geen vrede nemen. 
Omdat het zich ongehinderd door vreemde hin
derpalen moet kunnen ontplooien. 

Wij beleven thans de maanden Van de grote 
kentering. 

Velen in de kultuurverenigingen die nog ge
loofd hebben in de Vlaamse kleurpolitici weten 
thans dat die niet opgewassen zijn tegen de tra
ditionele Belgische drukkingsgroepen. Dat op 
hen bouwen betekent : bouwen op drijfzand. Dat 
bij hen blijven betekent : in een slop verzeilen 
en mee verantwoordelijk zijn voor de blijvende 
kolonisering van ons volk. 

Zij beseffen thans dat ze hetzelf moeten doen. 
Het zal voor hen een zware beslissing geweest 
zijn. Dat ze ze getroffen hebben bewijst echter 
dat zij geen ruggegraatlozen zijn, maar mensen 
met karakter. 

En hoe dringend zijn meer dergelijke mensen 
nodig in de Vlaamse Beweging! 

Dl 'E nieuwe oriëntering van het 
Vlaams Aktiekomitee, de oriëntering naar het 
federalisme brengt ook een taktiekwijzlging mee. 
Het Aktiekomitee heeft een tijdje geaarzeld 
maar heeft dan beslist de eerste betoging voor 
haar nieuw program niet te Brussel, maar te 
Antwerpen te houden. 

Als tussenstadium, bij de nieuwe opstelling 
van de krachten, is deze beslissing uitstekend 
verdedigbaar. 

Het voornaamste is dat Vlaanderen zo vlug 
mogelijk naar het federalisme groeit. Voor&l nu 
onze tegenstanders de problematiek omgegooid 
hebben en minder spreken over de werkelijke 
Vlaamse achterstand en achteruitstelling dan 
over een (mogelijke toekomstige !) Waalse mi-
norizering. Dat de Vlaamse kleurpolitici deze 
taktiek in de hand werken is een reden te meer 
om hen voor goed af te schrijven. 

De CVP en de BSP zien In de verdere verkoop 
van Vlaanderen waarachtig nog een zaakje. 
Door ons blijvend te minoriseren door een twee 
derde meerderheid of door een afzonderlijke 
Waalse en Vlaamse meerderheid rekenen de 
BSP en de CVP erop dat geen enkele regering 
nog mogelijk is zonder henj, 

N. A de oorlog maakte men in 
Nederland een onderscheid tussen subjektief en 
objektief verraad. Subjectief verraad gebeurde 
bewust, objectief verraad eerder onbewust maar 
met dezelfde uitwerking. 

Welke naam moet men geven aan de plannen 
tot blijvende minorisering van Vlaanderen ? 

Of heeft verraad geen Inhoud meer in 1063 ? 
Of zoekt men naar een nieuw exifemlsme ? 

Automohilisten aandacht 
't wordt winter. Denkt voortijdig aan uw banden. Laat 
uw afgesleten banden herrubberen binnen de 24 uren en 
dit met 50 t.h. besparing bij : 

MOIIS L 
GROTE BAAN 107 

SINT NIKLAAS-WAAS 

TELEFOON 76.30.01 

Nieuwe banden, de beste merken tegen de voordeligste prijs 
Ocasies en Reparaties 

Uitbalanceren der wielen 

Verkoop van Batterijen Varta Uw oude wordt overgeno-
fneu. Voorbeeld : 1 batterij kost 1000 F U betaalt 700 F. 

Benzine APO 60 centiemen onder de prijs. 

Bouwgronden 
te Mortsel. Edegem. Schelle, Aartselaar, Blankenberga. 
Zellik. Turnhout, Neerglabbeek, Hove, fCalmthout, 
alsmede In tal van steden en gemeentea ma do provjneto 
Antwerpen : 

Wendt D (ot de maateehappQ 

fieiUÉ-VA»mR PAAL 
erofe Ste«Bweff. 15«, Berchem UltalhTVtpmü XML M.6tJi 

Geen rerpllchtlag tot bouwtn, 
Öeste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelljkbedea. 
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