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BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 
BEHEER : Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

VAN EYNDE: «EERSTSOCIALIST, DAN PAS VLAMING » 

HET 5P " l^ GRES 
IN HET TEKEN VAN XAPITULATIE EN VERKIEZINGEN 

Begin december komt de postbode langs 

voor de abonnenie i i t shern ieuwing . 

Daa r hij s lechts eenmaal aanbiedt , verzoe-

' ken we onze abonnees van nu af aan hun 

huisgenoten te verwi t t igen. 

De dagb ladpers heeft vóór en na de b e t o . 

ging te Antwerpen bewezen dat men van h a a r 

geen juiste voorl icht ing kan verkri jgen, w a t 

des te k rach t ige r de noodzaak van een s te rk 

u i tgebouwde weekb ladpe r s naar voor brengt. 

O n d a n k s het feit dat zowel de druk- als d e 

verzendingskos ten stijgen, hebben we de pr i j s 

van ons blad niet verhoogd. Wij zullen i n t e g e n ' 

deel ons aanta l abonnees omhoog drijven, 

Wij wensen vooreers t echter al onze 

abonnees - ook U ! - te mogen houden. 

De prijzen zijn : j a a r abonnemen t : 200 P , 

halfjaarl i jks a b o n n e m e n t : 110 F , k w a r t a a l 

a b o n n e m e n t 60 F . 

VLAAMSE SOCIALISTEN UNANIEM EN 
WAALSE SOCIALISTEN MET GROTE MEER
DERHEID ACHTER HET « VERGELIJK » -
BLINDE PARTIJTUCHT VAN HET « APPA
RAAT » EN ELEKTORALE OVERWEGJNGEN 
VERDOEZELEN TEGENSTELLINGEN - BRO
ZE EENHEID IN DUBBELZINNIGHEID EN 
VLAAMSE ONDERDANIGHEID. 

Wat is er ie onthouden van Het met zoveel drukte omgeven 
B.S.P.-kcngres dat. volgens G. Cudetl, « België zou gered 
-hebben » ? Niet zo heel veel : de kongresdeelnemers. die 
goeddeels bestaan uit materieel geïnteresseerde mandata
rissen en bedienden, hebben het zekere voor het onzekere 
genomen en gaven de voorkeur aan de Kadaverdizipiin en 
de elektorale veiligheid boven de trouw aan principes en 
opvattingen. 
Daarmee heeft de B.S.P. afdoend bewezen dat zij verworden 
is tot een konservatief en log apparaat, dat niet de minste 
aantrekkingskracht en bezieling uitstraalt. 
Dat het Kongres vooral in het teken stond van een ong 
hoorde onderdanigheid en slaafsheid der Vlaamse socialis
ten, zal wel niemand verrast hebben. 
Uitvoerige beschouwingen over dit Kongres leest u op blz. 
5 en 16. 

V.D.-FRAKTIES DELEH MEE 
De parlemenDsrraKues van ue vuiiisuaie nebben een onder
zoek gewijd, aan de politieke toestand. Zij hebben de on
macht vastgesteld van de regering om konkrete voorstellen 
te doen inzake de grondwetsherziening en tekenen protest 
aan tegen het koppelen van de reeds jarenlang uitgestelde 
zetelaanpassing aan een problematische grondwetsherzie
ning, waarover de drie traditionele partijen zich eei'st nog 
akkoord zouden moeten stellen. 

Zij protesteren tegen de miskenning van het Parlement in 
deze aangelegenheid. 

Zij stellen vast, dat de gebrekkige en ontoereikende nieuwe 
taalwetten door de regering niet toegepast worden, zoals 
het geval Mol bewijst; zij zien hierin een nieuw bewijs van 
de noodzakelijkheid, andere middelen aan te wenden dan 
taalwetten om tot gezonde toestanden te komen. 

Zij hebben hun aandacht gewijd aan het probleem van de 
stijgende levensduurte, waardoor vooral de bescheiden in
komens in hun koopkracht verminderd worden,, en aan het 
gevaar dat dreigt voor de konkurrentiële positie van onze 
industrie. Zij stellen vast dat de regering in gebreke ge
bleven is om tijdig de gepaste politiek te voeren en dat zij 
integendeel de gebeurtenissen achterna hinkt. 

Zij bevestigen dat de regering in alle opzichten in haar 
taak tekort schiet. 

14 EN 15 DECEMBER TE MECHELEN : PARTIJKONGRES DER 
VOLKSUNIE. OP DE DREMPEL VAN HAAR TIENJARIG BESTAAN 
ZAL DE VOLKSUNIE BEVESTIGEN DAT ZIJ DE VLAAMS-NATIO-
NALE OPPOSITIE BELICHAAMT EN DAT ZIJ DEZE OPPOSITIE 
IN DE TOEKOMST JONG EN DINAMISCfllfilDER ZAL VOEREN. 

Novemberweer over het Vlaamse landschap. Zo is 
het deze week geweest. Maar zeljs een november
storm slaagt er niet in, de aklualitcil-weg te 
blazen.' Zodat we, naast die ene lolo met een 
grijze herfstlucht, nog heel wal anders te bieden 
hebben in dit blad. Op bh. S leest u een bijdrage 
over het verwaarloosde Waasland. i)io Genes mag 
op blz. i gal spuien over hel B S.P.-kongres , 
ernstige bijdragen daarover op bh. fi en 16. Wie 
van onze lezers helpt niet graag de (gebrekkige) 
nieuwe taalwet toepassen, ivaai het kan en moet. 
De nodige dokuinenlalie voor dit nuttig werk 
staat op blz. 7. Onze reporters iwermden deze 
week uil naar Frans-Vtaandercn en naar scheeps-
kerkhoven (blz. H en 9). Ook op de kultuurblad-
zijde staat Frans-l'taandcreii in de kijker ioor -ie 
rest de gewone rut^rieken en een iJllia it'eikrer-
slag over belo£ingsvüorbereidir\jcii in emi dorp 
(blz. 6), 
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AFLEBDINGSMÜNEUVER 
Waarom wordt nu gesproken van 

« decentalisatie », van « regiona-
lisme », van « provincialisme »? 
Dat Is verbrokkeling. En niemand 
vraagt dat Men goochelt hiermee 
om de aandacht van het enige 
werkelijke probleem af te leiden, 
om de mensen zand in de ogen te 
strooien tegenover de enige moge
lijke uitweg. 

Wij zijn geen kleingeestigaards 
als de kleurpolltiekers. Wi] willen 
een ruim - ziende oplossing. Wij 
willen federalisme in Europees 
perspektief. 

S.E. - Gent. 

AMNESTIE 
Mijnheren, 

In de betoging van 10 november 
werd een spandoek meegedragen 
met als tekst « Vlaanderen eist 
Amnestie ». Graag zou ik een foto 
van deze spandoek hebben. 

Kan geen uwer lezers-fotografen 
me daarbij helpen? 

P.V. 
Red. — Foto's kunnen gestuurd 

naar de redaktie, die doorzendt. 

V.N.S.A. 
De Vlaams-Nationale Soldaten-

aktie, niet - politieke Vlaams - na
tionale vereniging die de belangen 
van de Vlaamse soldaten behar
tigt en uitfreefster is van het 
« Vlaams Soldatenblad », doet 
volgende oproep : 

Aalst : de Vlaams - Nationale 
Soldatenaktie (V.N.S.A.) vraagt 
aan alle belangstellende Vlaams
gezinden die willen meewerken 
aan de uitbouw van haar afdeling 
Aalst, zich in verbinding te willen 
stellen met Herman Talloen, Park
laan 93, Aalst. 

Tielt : De Vlaams - Nationale 

Soldatenaktie (V.N.S.A.) vraagt 
aan alle belangstellende Vlaams-
gezinden die willen meewerken aan 
de uitbpuw van haar afdeling 
Tielt, zich in verbinding te willen 
stellen met Herman Verslype, 
Kortri jkstraat 42, Tielt. 

V.N.S.A. - Ekeren. 

GEEN PREEK 
Mijnheer. 

Hierna volgt zowat letterlijk de 
. preek, gehouden door onze pastoor 

ter gelegenheid van de 11 novem-
ber-viering : 

« Beminde Parochianen en beste 
Oudstrijders, 

Zoals U weet heeft gisteren een 
bende gespuis betoogd te Antwer
pen. Men heeft er een Belgische 
vlaf verbrand. 

Daarom is het me onmogelijk 
een preek, te houden vandaag. . » 

Nadere toelichtingen omtrent de 
levenswijze van onze herder : 

— leest elke dag « La Libre 
Belgique », 

— is behoudsgezind en + 75 jaar 
oud. 

H.V. 

KONGRES 
Waarde Redaktie, 

Waar zekere slagzinnen als 
« struktuurhervormingen » tekort 
hebben aan konkrete inhoud, zou 
aan de drempel van het V.U.-
Kongi-es een degelijk sociaal plan 
dienen uitgewerkt, in de lijn van 
de ook in het verleden steeds so 
ciaalvoelende Vlaamse Beweging. 

Voorbeeld : na de onophoude
lijke prijsverhogingen der 2 laat
ste jaren is de koopkracht van het 
reeds schamele ouderdomspensioen 
in zulke mate verminderd, dat een 
dringende herziening noodzakelijk 
geworden is. 

Een minimum-pensioen van 

50.000 P aan ouderen van dagen 
is zeker geen buitensporige eis! 

De meeruitgave zou gedekt wor
den door belangrijke inkrimpingen 
op de nutteloze leger-begroting. 

Ook het oprichten van een 
Vlaams voorlichtlngs- en opzoe-
king.5-bureel dat tot doel zou heb
ben onze begaafde jeugd, komen
de uit minder begoede middens, op 
doeltreffende wijze te laten ge
nieten van de te hunner beschik
king « liggende » studiebeurzen. 

Gelijktijdig zou een aanzienlijke 
verho.ging van de toegekende be
dragen, rekening houdend met in
komen en gezinsomvang, mogen 
overwogen worden. 

B.M. - Erembodegem. 

NIET AKKOORD 
Beste dio Genes, 

Ik heb in het verleden altijd in 
mijn pollen geklopt na het lezen 
van uw « open brief ». Omdat het 
verdiend was. 

Nu echter... 
Ik geloof niet dat gij die Walen 

kent, die « met iets meer dan de 
traditionele vijf man en een paar-
dekop » in onze betoging opstap
ten. 

Ik geloof h^t niet, want dan 
had gij niet de zesde allinea van 
uw brief in een dergelijk sarcasti
sche toon gesteld. 

Die « iets meer dan een paarde-
kop » vertegenwoordigen dezelfde 
kern als degene die in Vlaande
ren bestond voor de Volksunie 
Volksunie werd. 

Een kern van mensen die aUe 
verdufte politieke janboel wensen 
overboord te werpen en evenals wij 
ijveren voor de werkelijke ont
voogding van de kleine brood-
slaaf. 

Het feit op zichzelve dat de 
Waalse arbeider 2 frank meer per 
uur verdient in Warjonië neemt 
niets weg van de harde waarheid 

dat ook hij de slaaf is van het 
gTootkapitaal. 

Die jongens, beste dio, geven he t 
« weerstandsblaadje » « Le travail-
leur » uit en dat weet gij zo goed 
als ik. 

En dan moet gij, zo goed als ik 
of gelijk wie die dit blaadje heeft 
gelezen, toegeven dat deze jongens 
het goed menen. 

Dat h u n gesdirijf en agitatie 
gericht is tegen de traditionele 
partijen, he t kapitaal en in zeke
re mate ook de hogere geestelijke 

< overheid. 
« Le travailleur » is een blaad

je dat met veel moeite wordt tot 
s tand gebracht. Prijs 1 frank per 
niunmer, 4 bladzijden. De mede
werkers zijn gewone volksjongens 
die voor het welzijn van de klei
ne m a n al het bijkomende over
boord hebben geworpen om geza
menlijk, door konfrontatie van de 
verschillende ideëen, een kern van 
verzet te vormen tegeji al wat er 
op gericht is de kleine man uit 
te buiten. 

Natuui-lijk zijn het Walen en wij 
moeten dan ook kunnen verdragen 
dat zij zich als Walen gedragen of 
gaan wij terug overschakelen naa r 
« een Waal iedere dag tussen de 
boterham »? 

Natuurlijk vertegenwoordigen zij 
niet veel. Maar was de kern van 
de Vlaamse zaak dan altijd zo 
talrijk? 

XTiteindelijk zullen wij in Wallo
nië een gesprekspartner dienen te 
vinden. 

Als het ogenblik van Federalis
me is aangebroken. 

Uw voorkeur kan op dat ogen
blik misschien naar Perrin of Ge
not gaan; geef mij maar de 
« équipe » van « Le travailleur ». 

R.V.H. - Antwerpen. 
Red. — Beste R.V.H., een nauw

gezette tweede lezing van' de be
doelde Ópen Brief moet u er van 
overtuigen da t we naast mekaar 

heenpraten.Het feit dat de jongens 
van « Le travailleur » al dan niet 
sympatiek en verdienstelijk zijn, 
doet hier niets ter zafee. Dio Ge-
nes heeft de vraag gesteld naa,r de 
politieke betekenis van hun aan
wezigheid te Antwerpen; h i j is 
nog steeds van mening da t die ze
ro was. 

Uw toelichting over de groep 
van « Le Travailleur » stijft hem 
in zijn overtuiging, dat de Walen 
te Antwerpen geen « interlocutcur 
valable » waren. Op het menselijk 
plan heeft hij hun isolement in 
Wallonië betreurd. Een » Waalse » 
afvaardiging, d.i. een afvaardiging 
die zich beweegt in de lijn van de 
aspiraties der Walen, waren zij 
volgens hem waarschijnlijg niet . 
En om die aspiraties ging he t 
hem.. . 

TELLEN 
Waarde Redactie, 

Het bewijs is geleverd! Zonder 
« Gazet van Antwerpen » gaat 
het niet. Ze hebben ons geteld 
(met twee cijferaars dan nog). We 
waren met 35.030. 

Die snuggere jongens kwamen 
tot het besluit dat we tot midder
nach t hadden moeten marsjeren 
fffwei voorbijtrekken in rijen van 
85 om de 140.000 te halen. En da t 
hebben we inderdaad niet gedaan. 
We s taan er sprakeloos van. 

Maar. . . Antwerpen schaterlacht . 
Tot de nsiaste keer en... ho« 

rapper hoe liever. 
J.G. - Borgerhout. 

De redaktie draagt geen. verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwissehng; 
gevoerd. 
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WENTELPOORTEN 
In bout, Btaal, aluminium 
o{ plastiek. 
Sfandaardnitvoerlns ot 
oaor gewenst model. 
SystemeD aangepast aan de 
utrd van het bounwerk. 

Band' of elektrisebe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

i. ZOHEN PVBA 

ALLE V L A M I N G E N TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en laten het door hem'onderhouden. 

MEESTER-UURWERKMAKER 

6 R 0 T E KEUS 
MODERN ATEUER 

A n I . Dewinf e r s t r a a f . 11 
OUDERGEM (II. IQ • HL 72.4J.43 

KORTING VS» teJen van VbamsB vatentginger 

Schuimrubbermatr t issen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 

met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

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. 
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De nieuwe oogst is hirinen 

W a n n e e r 

de s t akenhu izen ' ' ï ^ f V f "liljl 

in h e t l a n d s c h a p 

verschi jnen , 

is de hop geplukt . 
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ii„ ' I " 1 " * 
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Verkoper voor Aalst en omgeving :' 

Proef nu 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 
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NORBERT DE GANCK. 
W a t e r t o r e n s t r a a t 10, Aalst 
Telefoon : 053/21667 

al leen kunnen kan wat kunnen kan 
- Wij bieden U : de voordeligste en rijkste keuze van gronden In Vlaanderen, Brabant 

en Limburg 350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers, om mooi. degelijk en 
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering. 

Boudewljnlaan 323 Wilrijk - TeL 49.87.64 - 49.76.86 
Schotterbofstraat 19 Antwerpen - TeL 32.92.18 
Onderbergren 43 Gent - Tel (09)25.19.23 

http://72.4J.43
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HET LAND VAN WAAS, WAARTOE GEO

GRAFISCH OOK ZWIJNDRECHT EN 

BURCHT WORDEN GEREKEND, STREKT 

ZICH UIT OVER EEN OPPERVLAKTE VAN 

5 6 , 3 KM2 EN TELT RUIM 2 0 0 . 0 0 0 INWO

NERS. LANGS WEERSZIJDEN VAN DE 

SCHELDE LIGGEN HET WAASLAND EN 

DE ANTWERPSE HAVEN : EEN TWEE

LING OP DE VLAAMSE LANDKAART. 

HET WAASLAND: VOOR
BEELD BIJ UITSTEK 
VAN DE VERWAARLO
ZING VAN VLAANDEREN 
DOOR DE UNITARIS-
TISCHE MACHTHEBBERS 

In het noorden loopt de Nederland
se grens met de brede Scheldemon-
ding, waar elke verbinding — behou
dens een veerdienst — doodloopt. 

In het oosten loopt als natuurlijke 
grens de Antwerpse linkeroever
streek waar ook de spoorverbinding 
ophoudt en de bestaande tunnel er
gerlijk onvoldoende is. 

In het zuiden zijn slechts twee uit
wegen : de Scheldebrug te Temse en 
de smalle eenrichtingsbrug te Ham-
me. 

In het westen wordt het Waasland 
nogmaals afgesneden : door het ka
naal Gent-Terneuzen. Zodat als eni
ge verbinding tenslotte overblijft : de 
enkele spoorlijn en de beruchte 
Staatsbaan nr 14, die door verkeers
borden wordt aangegeven als «in 
slechte s taa t» . 

I N D U S T R I A L I S A T I E 

Niettegenstaande de slechte ver
bindingen met de omliggende gebie
den, wist het Waasland zich op te 
werken tot een voornaam industrieel 
centrum. 

Tijdens de laatste tien jaren steeg 
de tewerkstelling met 24%, daar waar 
het ganse rijk slechts een percentage 
van 8,1% behaalt en de provincie 
Oost-Vlaanderen slechts 2,7%. 

Het Waasland kent echter een zeer 
groot aantal mobiele werklieden en 
heeft een merkwaardig emigratie
overschot. 

Meer dan 6-000 arbeiders moeten 
dagelijks elders werk zoeken op 

plaatsen die zij slechts na 1,5 tot 2 
uur bereiken. 

Volgens bevindingen van Prof. Vle-
rick wordt de natuurlijke aangroei 
voor méér dan een derde door uitwij
king afgeroomd. 

In het kader van werkverschaffing 
in eigen streek kan de industrialisa
tie slechts doorgevoerd worden, voor 
zover de verbindingswegen op revo
lutionaire manier worden verbeterd, 
inzonderheid door onmiddellijke aan
leg van de E-3 en de nieuwe Schelde-
oeververbinding. 

TIJDVERLIES - GELDVERLIES 

Dertig jaar geleden werd de huidige 
tunnel gebouwd om 3.000000 voertui
gen per jaar te kunnen doorlaten. 

In 1958 passeerden reeds 5.450.000 
voertuigen door de tunnel. 

In 1962 waren dit 8 052.000 voertui
gen, met een praktisch gemiddelde 
van 25 voertuigen per minuut. 

Op dit ogenblik slikt de fameuze 
konijnenpijp reeds 3 maal haar maxi
male mogelijkheid waarvoor zij was 
gebouwd. Dit veroorzaakt opstroppin-
gen, tijdverhes en ongevallen. 

In uurloon omgerekend zou het 
tijdverlies aan de tunnel voor het 
Waasland een jaarlijks verlies van 
2.000.000,- P betekenen. 

EEN STUKJE HISTORIEK 

EN IJDELE BELOFTEN 

16.9.1950 : De Konventie van Geneve 
stippelt het Europees wegennet uit 
met als hoofdwegen de nrs E-1 tot 
E-24 en met als secundaire wegen de 
nrs E-31 tot E-106. 
België moet voor de aanleg zorgen 
van : 

E-3 (Turnhout-Antwerpen-St Niklaas 
-Gent-Kortrijk). 
E-5 (Oostende-Brugge-Gent-Brussel-
Luik-Aken). 
E-9 (Maastricht-Luik-Bastenaken-
Aarlen). 
E-10 (Bergen-Brussel-Antwerpen). 
E-39 (Antwerpen-Herentals-Genk-
Eisden-Heerlen-Aken). 
E-40 (Brussel-Namen-Bastenaken). 
E-41 (Luik-Namen-Charleroi-Bergen-
of Route de la Wallonië). 

25.2.1958 : Na 8 jaar komt een Ko
ninklijk Besluit tot oprichting van 
een kommissie voor de studie van de 
problemen van de oeververbinding. 

20.3.1962 : De Belgische Staat heeft 
geen geld om de E-3 aan te leggen, 
en Eerste-Minister Lefèvre verklaart : 
«De oprichting van de Intercommu
nale wordt in de komende weken bij 

« 

Aiilosnelwegen 

Duitsland 
Nederland 
België 

E-3 afzonderlijk 

Duitsland 
Nederland 

België 

Route 

E S 

opgelegd aantal Km. 

5.96S 
1.S8S 
1.155 

650 
93 

170 

de la Wallonië - 1962 
1963 
1964 

1905/07 

in totaal 
in totaal 

uitgevoerd einde 196S 

ê.955 
750 
190 

iSO 
13 

(en brug over de Maas 
• volop in aanbouw) 

niets 

— 650 milj. 
— 1500 milj. 
— 1800 milj. 
— 6250 milj. 

9400 milj. 
100 milj. 

het Parlement aanhandig gemaakt. 
De bestekken voor aanbesteding der 
oeververbinding werden door het De
partement opgemaakt. De prijsvraag 
zal in de loop van april 1962 kunnen 
worden uitgeschreven •». (Zie Vragen 
en Antwoorden van de Kamer). 
24.9.1962 : Eerste-Minister Lefèvre 
verklaart in zijn rede bij de aanvang 
der werken van de Route de la Wal
lonië : « De werken van de E-3 zullen 
eerlang een aanvang nemen ». 
9.2.1963 : Eindelijk is de Interoom-
munale opgericht en de EerstelMinls-
ter verklaart voor de Vlaamse T.V. 
« .-.zodanig dat de E-3 en de 
Route de la Wallonië gelijk zullen op
gaan ». 

Zopas vernamen wij van Minister 
Bohy dat uiteindeijk de beslissing ge
vallen is. Het wordt géén brug, maar 
een tunnel. De aanleg van deze tun
nel zal 4 tot 5 jaar duren. 

Of echter een dubbele spoorwegver
binding wordt tot stand gebracht lijkt 
weinig waarschijnlijk- Het Waasland 
zal vermoedelijk met een omnibus
lijntje moeten voortsukkelen en on
dertussen blijft de toestand maar 
steeds verergeren. 

INTERNATIONALE 

VERPLICHTINGEN 

De deelnemende landen verbonden 
zich, in de korst mogelijke termijn de 
autosnelwegen aan te leggen zoals die 
waren voorzien door de konventie van 
Geneve in 1950. 

Tabel I geeft een overzicht van de 
toestand. 

Dat de Belgische Staat rechtstreeks 
geen bijdrage levert tot de oprichting 
van de E-3 weten wij al lang. 

De Staat laat dit liever over aan een 
Intercommunale. 

Hierbij moet dan toch worden op
gemerkt dat de E-3 heel wat belang
rijker is dan de overige autosnelwe
gen welke op Waals grondgebied wor
den aangelegd door de Belgische 
Staat-

Wellicht konden wij er ons aan 
verwachten dat het Wegenfonds de 
tekortkoming van de Belgische Staat 
zou goedmaken. 

In tabel II geven we de desbetref
fende cijfers. 

TENSLOTTE NOG 

ENKELE NABESCHOUWINGEN 

Wanneer wij weten dat in het 
Waasland over de Staatsbaan nr 14 
(huidige E-3) gemiddeld 4,5 miljoen 
ton goederen door vrachtwagens 
worden vervoerd, dan is meteen dui
delijk dat ook de spoorweg gelegen
heid zou moeten scheppen om de 
transportmogelijkheden te verge
makkelijken. 

Op dit ogenblik moet een goederen-
wagen, opgeladen te Beveren-Waas 
(dus op 10 km van de Antwerpse ha
venstad) in de andere richting wor
den weggevoerd naar Merelbeke (bij 
Gent), om daar de Schelde over te 
steken en terug naar Antwerpen te 
worden gebracht. 

Een rechtstreekse spoorwegverbin
ding tussen het Waasland en de stad 
Antwerpen is dus dringend noodza
kelijk. 

Ook moet zo sroedig mogelijk de 
autosnelweg van Antwerpen-linkeroe-
ver langs het noorden van het Waas
land, het kanaal Gent-Terneuzen 
oversteken om zo rechtstreeks ver
binding te geven met de Noordzee. 

Zodoende zouden belangrijke ge
meenten uit het Waasland, zoals Doel, 
Kallo, St-Gillis-Waas, Kemzeke, Ste
kene uit hun isolatie worden gehol
pen. 

De Waaslanders vragen en e'sen 
nogmaals : geen woorden, maar da-
d^o. 

Mr. J. Verniers, 
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Aan senalor 

Difudunnc i ouihihi uggen 

Codgegcvcn senator, 

« De laal.flen zullen de eersirn zijn » Dil evangelisch woord -
n wellicht oitbehend - icns len volle loeimsselijk op a tijdens het 
voorbije B.S.P.-Uongies. De luahle, de geiingsle, de simpelste van 
geest kwam, direlct na ile openingsloespraalc van roorzillet Collard, 
als eerste aan hel woord. Zat het Kongres te tiappelen van ongeduld 
naar uw verschijning en uw bevrijdende boodscliup ? ^ee, de toe
zegging van hel Evangelie kreeg in uw persoon haar praktische 
illustratie omdat gij senator zijt van de federatie Aalst, die dank zij 
de dubbele Aa vooraan slaat in de oljnbt li^chi' volgorde 

Uw vroegtijdig optreden, godgeyeven senator, Ivan dan ook 
zowat beschouwd worden als een aperilie) die de kongressisten lot 
zich namen, voomleei zich te tvijden aan de zivaardere kongreskost. 
Aperiliej ecliler van een groot merk dal ook later in het Kongres 
nog vaak gescfionken werd : de verdunde en gedoopte ^lioopsloop 
van het lanimenariig 1 laams socialisme. 

Analjabeten !>an \iw slag, godiji^piin iiicnd. irnim op dat 
hongres geroepen om de rol te spelen van rozerode Johannes-De 
Dopers, die voorajijingtn aan en de weg voorbereidden voor de Giole 
Messias van hel yinams socialisme : .los Van Eyndt Gij hebt a 
voorlref/elijk geit wel en van uw laaf, ; yij zijt er in gestaagd, een 
bijna onmogelijke knittilloer l.iaur Ie spelen : nog dommer en 
dwazer, nog fdaltei en vulgaiider Ie zijn dan uw eminente onder
voorzitter en azijnzure maniloe. 

Uw senaloriale bekwaamheid, godffegeven verkozene der 
proleten, bleek uit de hoeveellieid stommiteiten die gij hebl uitge
kraamd. Eén divaasheid kan een lapsus zijn; een lx Ie ie:l.^ dwaas
heden levert alleen mam het bewijs dal de lapsus liui.-,! <igens in de 
ontontwarbare en kurieaze kronkelingen van de liersens die de 
sprekende mond kommanderen l/w magistrale kerneis over « de 
Vlaamse leeuw met het gele vel en de rode klauwen >>, over liet 
federalisme dat « een mooie vrouw is waarvan men al Ie veel heelt 
geabuseerd zonder haar foto te zien n, zijn sinds verleden zondag 
met veel jitechtigheid bijgezel als relikwieën in het ruinie schrijn 
van Vlaanderens politieke folklore. 

Ik schaam mij. godgegeven klasseslrijder, ik schaam mij voor 
het arrondissement dal u Wetstraaiwoarls heeft gestuurd Ik schaam 
mij voor dat arrondissement, waar een Jari Bijl één der eerste socia
listen was en nognl een ami' ie leul, waar de iwijnders en slasjen-
snijders op méér kunnen teiugblikken dan op uw bcscliamend 
gewauwel, waar de geest van paster Dacns leeft in het éclile sociale 
bewustzijn. 

Gij zijt verleden weekeinde volkomen van de niaat geweest die 
men van u verwachtte. Gij en da andere snuiten van uw soort 
hebben er voor gezorgd dat een triomfantelijke Kop hel kon uit
jubelen : 100 % Vlaamse ja-slemmen vooi hel vergelijk dal « zonder 
geestdrift » werd goedgekeurd Een percentage waarop zilfs de door 
zoveel hondse tromv omgeven Pührer jaloers zou zijn Gij en de 
andere « ]'laa7nse » woordvoerders behoort inderdaad tot de kate-
gorie waarvan uw jmpenvrelende ondervoorzitter terecht kon beweren 
dat hun Vlaming-zijn te wijten is aan het onnozel toeval van wellichl 
een verkeerd geplaatst garnizoen (het begrip ^geografische Vlamingn 
werd nooit zo goed om.'ichreren 1). Gij en uw ja-broers leverden slof 
voor hel bijtend sarkasme van uw Waal.ie jMrlijgenoten : dat gi niet 
eens de moed geluid hebt, de kongresteksten onder Vlaamse socialis
ten Ie bespreken. 

Maar zijl g'j, godgegeven politieke marklkramer, een ver
tegenwoordiger van het Vlaamse volk ? Zetelt gij en'sjneekl gij uil 
naam van dal volk ? De elektorate cijfers bewijzen hel inderdaw' 
en dal is één der dwingende redenen, waarom tvij die elektorah 
cijfers in uw arrondissement en elders zullen zetten naar anden 
en hogere opvallingen van hel jmrlemenlair mandaat. 

Gij en uw godvergeten soortgenoten waren het juiste klank
bord waartegen Jos Van Eynde tion brullen dal hij met geen enkele 
gemeenschap buiten de partij verband voelde, dat hij godverdomm 
socialist was alvorens I laming te zijn. 

Memand van uw godvergeten bende heeft hersenen geiwi' 
en lef genoeg om aan de schreeuwlelijk te vragen, of hel dal is dal 
hij zinnens wms te schrijven in dat grote nationaal-socialislifLln bind 
onder de oorlog, ten tijde van Hik De Man. 

landeibiuggen : aj'spraak bij de volgende veikiezingen l 
. Zeker niel de uwe, 

dio Genes. 

REGERING VAN HET 
DURE LEVEN 

Alles slaat op. De regering is 
klaarblijkelijk het stuur 
kwijt en beheerst de toestand 
niet meer. 

Kolen worden 50 F per ton 
duurder. Een glas bier zal ons 
1 F meer kosten. De postta-
rieven worden gevoelig ver
hoogd. 

Dit alleen wat de laatste 
twee-drie weken betreft. 

Daar de indeks slechts on
volledig deze prijsverhogin
gen weerspiegelt, betekent 
dit — betrekkelijk gezien — 
een achteruitgang van de le
vensstandaard van de kleine 
man. 

WEDDEN EN LONEN 

De wedden en lonen wor
den laattijdig en zeer slecht 
aangepast Inderdaad, hoe ge
schiedt de aanpassing ? 

Wie per maand 3.000 F ver
dient krijgt 75 F bij Wie 6000 
F verdient krijgt 150 F bij. 
Wie 10.000 F verdient krijgt 
250 F bij Wie 20.000 F ver
dient krijgt 500 F bij. Wie 
50.000 F verdient krijgt 1.250 
F bij 

De kleine ionen en wedden 
zijn dus alleszins benadeeld. 
Daarom zou men voor de bij-
rekening van 2,5 t h steeds 
van een minimum dienen uit 
te gaan, van 10 000 biivoor-
beeld. 

Zo alleen zou men voor de 
kleine man de prijsstijgingen 
kunnen opvangen en hem 'n 
behoorlijk minimum verzeke
ren. 

GEHANDIKAPTEN 
De regering wil «iets» 

doen voor de gehandikapten, 
nl. hun kinderbijslag op het 
peil brengen van dat voor de 
wezen. 

Het is iels. Maar waarom 
dezelfde maatregelen niet la
ten gelden voor alle gehandi-
kapte kinderen, ook die van 
de zelfstandige arbeiders ? 

Wij hopen dat het wetsont
werp in die zin zal gewijzigd 
worden. 

NIEUWE VEERDIENST 
Op de dienst Lillo-Doel-

Liefkenshoek (Beneden-
Schelde) heeft men eindelijk 
een nieuwe veerboot in dienst 
genomen. Ons blad en de 
plaatselijke V.U-afdelingen 
hebben zich m deze zaak niet 
onbetuigd gelaten. Sinds ja
ren werd de veerdienst verze

kerd door een oud' schuitje 
waarop de passagiers — voor 
het merendeel arbeiders — 
onbeschut de overtocht dien
den té maken. Bovendien viel 
het bootje telkens uit bij 
slecht weer. De talloze Waas-
landers die werkgelegenheid 
vinden in het noordelijke ha
vengebied, waren dan ver
plicht een omweg te maken 
via Antwerpen-stad, wat 
neerkwam op een totaal van 
37 km. Nu is dit gelukkig 
achter de rug : de nieuwe 
veerboot — een schip van de 
interprovinciale stoomvaart-
maatschappij Flandria — 
biedt plaats aan 225 passa
giers, die ondergebracht wor
den in verwarmde ruimten. 
Daarbij zal deze boot ook in 
de dikste mits kunnen varen, 
vermits hij over een radar-in
richting beschikt. De heer 
Delwaide, schepen van de 
Antwerpse haven, die bij de 
eenvoudige inhuldiging aan
wezig was sprak zich te de
zer gelegenheid uit voor een 
idee dat wij reeds vroeger 
vooropgezet hebben : het tot 
stand brengen van een vaste 
verbinding tussen het land 
van Waas en het noordelijke 
havengebied Laten wij hopen 
dat men hiermee spoedig van 
wal steekt. Deze verbinding 
is van zeer groot belang voor 
het verkeer van de haven en 

de ontwikkeling van het 
Waasland. 

EXIT DE SAEGER ? 

De « Standaard » maakte 
verleden woensdag gewag 
van een eventueel ontslag 
van De Saeger als voorzitter 
van de Vlaamse C.V.P.-vleu-
gel en als ondervoorzitter 
van de partij . 

Geruchten omtrent dat 
ontslag doen al langer de 
ronde. De Saeger zelf doet 
trouwens geen moeite om ze 
tegen te spreken. Hij zegt, 
dat zijn dd.-burgemeester-
schap van Mechelen hem 
geen tijd laat om andere 
funkties naar behoren te 
vervullen. 

Vanwaar dit plotse tijds
gebrek? 

Mensen die het weten 
kunnen, beweren dat De 
Saeger opgeschrikt is door 
de hevige Vlaamsgezinde re-
aktie van de publieke opinie 
in Vlaanderen sinds Herto-
ginnedal. Hij ziet er geen 
heil meer in, zijn politieke 
carrière verder uit te bou
wen op de funkties van 
« unitau' » partij-ondervoor
zitter en vleugelvoorzitter in 
de huidige omstandigheden. 

Wenst hij zich te rezerve-' 
ren voor het « uur der 
Vlaamse eendracht »? 

H. TANREZ 
Vrij onverwacht overleed op 13 november te Etterbeek de heer 

Hendrik Tanrez, in de leeftijd van 69 jaar. De begrafenis had 

verleden dinsdag plaats, onder grote belangstelling van 

vrienden en strijdgenoten. 

Met de heer Tanrez verdwijnt een begaafd joernalist en een 

overtuigd Vlaams-nationalist. 

Reeds in de Frontbeweging 
der twintiger jaren was hij 
aktief en stelde hij de rijke 
gaven van zijn talent ter be
schikking van de nationale 
strijd. Overtuigd vrijzinnige, 
met een nogal gesloten ka
rakter dat zich slechts open
baarde aan enkele goede 
vrienden en vertrouwden, 
ging hij zijn eigen weg in de 
Vlaamse Beweging. Hij was 
één der stille werkers, over 
wier verdienste men slechts 
als bij toeval af en toe iets 
verneemt. 

Als joernalist blijft zijn 
naam verbonden aan de unie
ke prestatie van «De Dag», 
het dagblad dat de kracht
toer verwezenlijkte tegelijker-

•nog steeds geen autoveer echter te Doel.., 

tijd uitermate populair en 
toch dwarsdoor Vlaamsge-
zind te zijn. De bevrijding 
trof hem, zoals zovele duizen
den, met de mokerslag van de 
repressie. 

Wijzelf leerden de heer 
Tanrez kennen in de woelige 
jaren kort na de oorlog, toen 
we af en toe een bijdrage 
schreven voor de eerste na
tionalistische weekbladen die 
verschenen. Slechts ingewij
den wisten dat bladen zoals 
« Opstanding » en « Vlaande
ren » hoofdzakelijk bestonden 
dank zij de joernalistieke be
zieling en nauwgezetheid van 
de heer Tanrez. Met aardse 
goederen was hij. zeker niet 
gezegend; bij een bezoek te 
zijnent waren we getroffen 
door de soberheid van zijn 
levenswijze, maar tevens door 
de krachtige stempel die zijn 
overtuiging en zijn joernalis
tieke passie op zijn omgeving 
drukte. 

Alhoewel hij sinds jaren 
zie*k was, is hij trouw op post 
gebleven. Hij is zijn overtui
ging tot de laatste dag blij
ven verdedigen in bijdragen 
en artikelen. Hij behoorde tot 
de vaste medewerkers o.m. 
van « Dletsland-Europa ». 

Aan de geachte familie 
'deden we onze gevoelens van 
deelneming. We zullen het 
aandenken van de heer Tan-
roz steeds bewaren als een 
lichtend ^voorbeeld in onze 
politieke en joernalistieke 
arbeid. tvo 
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TWEEDE TAAL 

In het Lager Onderwijs 
werd door het Ministerie 
het tweede taai-onderricht 
a's onderwerp gegeven voor 
de pedagogische vergaderin
gen (Iconf eren ties). Hiervan 
gaat de eerste door in no
vember. In het vijfde en zes
de leerjaar zal in elke kring, 
door de leerkrachten van 
een aangeduide school, les 
worden gegeven in de Fran
se taal waarna bespreking 
door de inspektie volgt. 
Daartegen hebben we niets. 

Maar... nu zou men logi
scherwijze denken dat in 
Wallonië ook hetzelfde zou 
moeten gebeuren voor het 
Nederlands. 

Zo zou het moeten zijn. 
Maar... over de taalgrens 
krijgt men natuurkennis te 
behandelen! 

Misschien moeten we weer 
maar begrijpend zijn en 
aannemen dat de meeste 
schoolmeesters in 't Waalse 
landsgedeelte onbekwaam 
zijn of geacht worden om 
een les te geven in het Ne
derlands. 

Wat denkt Van Elslande 
daarvan? 

Of weet hij, dat men in de 

frankofone normaalscholen 
nog moet beginnen met de 
onderwijzers in spe de eer
ste beginselen van het Ne
derlands bij te brengen? 

MILITAIRE 

SPAARZAAMHEID 

De Sektie Aankoop van on
ze onvolprezen Belgische 
Luchtmacht heeft zopas een 
aanbesteding uitgeschreven 
voor de aankoop van... 82 
vierkante centimeter plaat, 
dikte 1,2 mm. 

Deze aankoop zal wellicht 
de som van zegge en schrij
ve 3 F overtreffen, zonder 
echter in het totaal 10 F te 
belopen. . 

Om deze aanbesteding uit 
te schrijven werd heel het 
gebruikelijke apparaat in 
werking gesteld en een 
« 1 astkohier » van 72 volle 
lijnen tekst opgemaakt. 

En dan durft men bewe
ren, dat het leger lichtzin
nig met onze centen om
springt ! 

Over de « drukke bezig
heden » van de schrijfma
chinegeneraals die zich met 
dergelijke Clochemerle-stunt 
onsterfelijk belachelijk 
maken, zwijgen we beter... 

WEINIG KONSEKWENT 

...Lindemans stapte over op andere tram... 

Nauwelijks een paar maan
den geleden noemde iemand 
het regeringskompromis over 
de nieuwe taalwetgeving een 
« zevenkoppige draak » en 
bestreed dezelfde iemand die 
draak met degelijke en do
delijke argumenten. 

Vandaag schrijft die ie
mand in dp Vlaamse pers el
lenlange artikelen in afleve
ringen, om juist het tegen

overgestelde te zeggen en om 
te beweren dat het in de 
randgemeenten allemaal 
niet zo erg is. 

Die weinig Konsekwente ie
mand is niemand minder 
dan de gewezen CV.P.-
volksvertegenwoordiger Lin
demans. Is het op die wijze 
dat hij zich een plaatsje vei
lig wil stellen op de C.V.P.-
lijst bij de eerstkomende 
verkiezingen? 

« IEDER ZIJN 

WAARHEID » 

Nu de T.V.-uitzending 
« Ieder zijn waarheid » de
finitief van het programma 
werd afgevoerd, is duide'ij-
ker nog dan vroeger geble
ken waar het schoentje 
knelde. 

De drie traditionele part i j 
en hebben zich zo lang mo
gelijk verzet tegen de deel
neming van de Volksunie. 
Toen de V.U., o.m. door de 
schitterend - geslaagde stunt 
in het Amerikaans teater op 
de Heizel, een steeds groter 
deel der publieke opinie ach
ter zich kreeg om te pros-
testeren tegen dit ondemo-
kratisch veto, schakelden de 
heren over en lieten ze het 
programma een zachte dood 
sterven. Liever dan op het 
scherm de degens te moeten 
kruiden met een vertegen
woordiger der V.U 

Meent men dan werke'ijk, 

dat de T V -kijkers het spel
letje niet doorhebben en er 
zich niet van bewust zijn 
dat de drie «traditionelen » 
schrik hebben van de kon-
frontatie met de V.U.? 

STIJLBLOEMPJES 

Er waren op het jongste 
B.S.P -kongres m het welige 
onkruid der redevoeringen 
heel wat oratische bloem
pjes te vinden, die meestal 
trouwens door verschillende 
bladen reeds werden bij een
gelezen. 

De Oskar voor de meest 
plastische uitspraak gaat 
echter zonder twijfel naar 
Yerna, die doodernstig ver
klaarde : « Om een goede 
demografie te hebben, moet 
men een goede infrastruk-
tuur bezitten » 

Voorzitter CoUard hield 
het bij een lapalissade toen 
hij de M P.W -rebellen toe
beet : « Gij zijt met ons of 
tegen ons »• 

PARTIJKONGRES 

IN HET TEKEN VAN 

STRUISVOGELPOLITIEK 

F. VAN DER ELST 

Er is heel wat koramentaar uit te brengen 
bij het partijkongres van de B.S.P. waarop 
zogezegd met grote eensgezindheid het « verge
lijk van de socialisten » goedgekeurd werd en 
de eenheid van de partij (voorlopig) gered... 

Met welke - weinig demokratische - mid
delen het partijbureau er in geslaagd is deze 
stemming af te dwingen, daarover zouden 
ingewijden veel kunnen vertellen. 

Opvallend en kenschetsend was de houding 
van de afgevaardigden van de Luikse federatie 
die formeel opdracht gekregen hadden tegen 
het vergelijk te stemmen, maar die het toch 
goedkeurden. De partijvoorzitter van de B.S.P. 
heeft gemeend dit te kunnen goedpraten door 
te beweren dat de afgevaardigden geen rekening 
moeten houden met de basis ! ! l 

In feite heeft men in de grootste dubbel
zinnigheid een vaag vergelijk aanvaard dat 
voor de Vlaamse socialisten een wisseloplossing 
is voor federalisme, maar waarvan anderzijds 
in de officiële toelichting gezegd wordt : « De 
voorgestelde oplossing moet aanvaardbaar zijn 
zowel voor de niet-federalisten als voor de 
federalisten. Voor laatstgenoemden mag zij een 
federalisme dat in hun ogen voor de toekomst 
noodzakelijk is niet onmogelijk maken ; zij mag 
niet voorkomen als absoluut en definitief, zij 
betekent niet dat de federalisten om haar te 
aanvaarden hun ideaal moet verzaken ». 

Niettemin is in de gegeven omstandigheden 
de goedkeuring van het vergelijk een nederlaag 
voor de federalisten : zij mogen nog wel voor
standers zijn van federalisme, maar in feite 
mogen zij niets doen om het te verwezenlijken, 
want zij zijn gebonden door het vergelijk. 

De houding van de Waalse B.S.P.-
mandatarissen die op hun kongres te Charleroi 
in maart 1962 eensgezind - ook de heer Collard, 
voorzitter van de B.S.P. • federalistische resolu
ties goedkeurden, waarin o.m. geëist werd dat 
binnen de zes maand een ontwerp van federaal 
statuut zou opgesteld worden, is op zijn minst 
zonderling en weinig konsekwent. 

De vraag moet gesteld worden in hoever 
sommige Walen alleen maar in het federalisme 
een afdreigingsniiddel zien, dat zij overigens 
met veel sukses aanwenden ! 

In de mate echter waarin in Wallonië een 
federalistische stroming bestaat bij de massa, 
gaat men naar een vertrouwenskrisis, waaraan 
de diktatuur van het partijbureau van de B.S.P. 
niet zal kunnen verhelpen. 

In ieder geval komt deze krisis onver
mijdelijk wanneer spoedig zal blijken dat het 
vergelijk slechts een schijn-oplossing is, een 
slag in 't water. 

Meer en meer wordt het duidelijk hoezeer 
de B.S.P- een konservatieve partij geworden is 
die zich vastklampt aan en vereenzelvigt met 
de bestaande strukturen en terugschrikt voor 
radikale hervormingen. 

In 1929 was het « Compromis des Belges » 
van Destrée en Huysmans een ophefmakend en 
haast revolutionair stuk, een gedurfde poging 
om een oplossing te geven aan de Vlaams-
Waalse problemen. In 1963 is het Vergelijk van 
de socialisten een ontgoochelend voorzichtig 
en gematigd ding. dat niet van aard is om ook 
maar bij iemand een sprankel van geestdrift 
te verwekken. 

Het vergelijk is hoogstens een voorlopige 
oplossing voor de moeilijkheden en tegenstel
lingen in de schoot van de B.S.P., maar biedt 
geen oplossing voor de Vlaams-Waalse pro
blemen. 

Wat behelst dit vergelijk ? Zogezegde her
vormingen worden voorgesteld op ekonomisch, 
sociaal, kultureel en politiek vlak. In feite kan 
er nauwelijks van hervormingen gesproken 
worden, vermits de unitaire, gecentraliseerde 
staatsstruktuur volledig gehandhaafd wordt. 

Op EKONOMISCH VLAK wordt de oprich
ting voorgesteld van gewestelijke ontwikke-
lings- en investeringsmaatschappijen, met 
uitvoeringsbevoegdheid en raadgevende be

voegdheid, doch zonder beslissings-macht. Het 
land zou ingedeeld worden in een aantal -
minstens \ijf - gewesten. Het is de niet 
uitgesproken bedoeling, geen rekening» t» 
houden met de taalgrens bij het afbakenen vaa 
deze gewesten. Gans dit plan Spiiioy - dat reed» 
lang bestaat, maar waarmee men niet voor de 
dag durft komen - is te verwerpen om vele 
redenen die we hier reeds uiteengezet hebben. 
Ons land is te klein om onderverdeeld te wor
den in meer dan twee sociaal-ekonomische 
gewesten : het is ondoeltreffende versnippe
ring, alleen geïnspireerd door de bedoeling 
deze kleine gewesten machteloos te houden 
ten overstaan van de centrale instanties te 
Brussel. De oprichting van gewestelijke inves
teringsmaatschappijen is reeds voorzien in de 
wet van 2 april 1962 - doch het zijn tot nu toe 
doodgeboren kinderen gebleken ! 

Daarnaast wordt de oprichting voorzien 
van een Ëkonomische en Sociale Raad - unitair 
opgevat - ook met uitsluitend adviserende 
bevoegdheden. 

Op SOCIAAL VLAK worden een aantal 
wensen en aanbevelingen geformuleerd, doch 
konkrete hervormingsvoorstellen van enige 
betekenis worden niet gedaan. 

Op KULTUREEL VLAK wordt ten onrechte 
gesproken van kulturele autonomie, vermits de 
B.S.P. er in feite tegen gekant is. Er wordt nog 
eens onderstreept dat de eenheid in het minis
terieel bestuur moet worden gehandhaafd en 
het enig konkreet voorstel is dan de oprichting 
van kultuurraden, zonder dat ook maar ieta 
gezegd wordt over de samenstelling of de 
bevoegdheid van deze kultuurraden ! 

Het is alles van een ontstellende vaagheid 
en zonder enig nieuw, positief element. 

Het enige wat in dit vergelijk van belang 
blijkt, is hetgeen voorgeschoteld wordt op 
POLITIEK VLAK : de dubbele meerderheid in 
de senaat, vereist voor voorbehouden kwesties. 
M.a.w. er dient een meerderheid zowel van 
Franstalige als van Nederlandstalige gekozenen 
de wetten goed te keuren die op deze kwes
ties betrekking hebben. Als voorbeelden worden 
vermeld : taaivraagstukken, kwesties die ver
band houden met de kulturele autonomie, de 
administratieve grenzen, de gemeente- en 
provinciewetten, de ëkonomische decentra
lisatie. 

Het stelsel van de dubbele meerderheid 
is merkwaardig inkonsekwent : waar Vla
mingen en Walen een zekere autonomie wensen, 
om bepaalde problemen die hen speciaal aan
belangen zelf te kunnen oplossen, wordt hier 
juist het tegenovergestelde bereikt. In de prak
tijk moet dergelijk stelsel de oplossing der, 
problemen nog bemoeilijken en voor gevolg 
hebben immobilisme en verstarring. Vooral van 
Vlaams standpunt moet dit noodlottig geacht 
worden. ledere verbetering van de taalwet" 
geving b.T. wordt praktisch onmogelijk 
gemaakt. 

Principieel echter en afgezien van deze 
beschouwingen moet iedere vervalsing van de 

> demokratische beginselen en van de natuur
lijke gevolgen van het zuiver algemeen stem
recht met kracht verworpen worden. Al deze 
voorstellen beogen hetzelfde doel : de gevolgen 
van de zetelaanpassing ongedaan maken, de 
Vlamingen het voordeel van hun demografische 
meerderheid ontnemen. Al deze voorstellen zrjn 
in een unitaire staat onaanvaardbaar en daar-
cnboven zeer gevaarlijk. 

Hun demografische meerderheid is het 
enig wapen waarover de Vlamingen beschikken 
in een staat waarin al de gevestigde machten, 
uit traditie, vooringenomenheid of welke 
redenen ook, de wantoestanden handhaven en 
verdedigen waartegen de Vlamingen nog steeds 
moeten vechten om tot normale en gezonde 
toestanden te komen. 

Het partijkongres van de B.S.P. heeft eens 
te meer bewezen dat Vlaanderen vaA deze 
partij niets te verwachten heeft, zelfs geen 
begrip voor de Vlaamse kwestie. En nochtans 
is de Vlaamse kwestie voor de Vlaamse 
gemeenschap het sociaal probleem nr. één. 
Partijfanatisme en partijbelang geven de door
slag. Dit biedt geen basis noch voor een 
akkoord tussen de unitaire partijen, noch voor 
een oplossing voor de problemen die essentieel 
zijn voor de beide volksgemeenschappen. 

Het Vergelijk der Socialisten is een ent-
goochelend en verwerpelijk voorstel. Het par
tijkongres van de B.S.P. heeft in werkelijkheid 
niets opgelost : het is het kongres geweest van 
de struisvogelpolitek. Dergelijke politiek moet 
op langere termijn onvermijdelijk leiden naar 
een volslagen mislukking. 

Het is te betreuren dat de Vlaamse socia
listen obstinaat vasthouden aan een politiek 
die voor hen geen perspectieven biedt in een 
Vlaanderen dat meer en meer zelfbewust 
wordt en door hun houding een nefaste rol 
spelen. Zij hebben daarenboven het recht niet, 
de hogere belangen van hun volksgemeenschap 
op te offeren aan hun partijbelangen. Daar 
scheiden onwederroepelijk de wegen. 
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03JEKT!VITE!T OF RAZERNIJ ? 

Het verslag van «La Mé-
Itropole » over de betoging te 
Antwerpen heeft ons doen 
schaterlachen. Van juiste 
voorlichting gesproken ! Te 
Antwerpen stapten 2.000 
schoolkinderen op in de stoet, 
opgevorderd door de school
besturen. Men zegt er niet bij 
of het hier het staats- of het 
vrij onderwijs betrof. Ander

zijds liepen er verscheidene 
honderden Nederlanders in de 
stoet. De optocht was om twee 
uur in plaats van om drie uur 
afgelopen-

Wij hopen nu maar, dat 
niemand van de 300 Métropo-
lelezers de optocht zag. Zo 
niet zullen ze hun krant nooit 
meer geloven ! 

WAALSE FURIE 

De Waalse objektiviteit uit 
zich de laatste weken ook op 
de voetbalvelden. De aanma
tigende eentalige Namenaar 
Blavier, die met de regelmaat 
van een klok incidenten uit
lokt op Vlaamse voetbalvel
den, was aan de slag te Eis
den waar hij een fransdolle 
partituur weggaf, die de 
plaatselijke Patroploeg dreigt 
volslagen te ruïneren. 

Zelfs Brusselaars worden in 

Wallonië niet ontzien, van 
het ogenblik dat het Vlamin
gen zijn. Bij het bezoek van 
de Vlaamse voetballers van 
Anderlecht te Luik werd de 
moeder van de speler Van 
Himst voor « boche » of mof 
uitgescholden en kreeg de 
vrouw van doelverdediger 
Trappeniers een regenscherm 
op het hoofd geslagen ! 

Dit alles lazen we in « Het 
Volk », dat zeker niet als eks-
tremistisch vlaamsgezind kan 
beschouwd worden. 

WELVAART: 

KRISTELIJKE VRIJHEID 

Vóór de betoging van 10 
november werden de arbei
ders van de hoofdzetel van 
« Welvaart » te Merksem sa
mengeroepen, om te verne
men dat al wie in de betoging 
zou worden gezien, op s taan
de voet zijn onts'ag zou kri j
gen. 

Welvaart is geen socialis
tische instelling, maar een 
degelijke katoUeke organisa
tie... 

Welvaart is geen Waa-se of 
franskiljonse burcht, want 
de grote baas is beheerder 
van de Kredietbank, de 
Vlaamse bank... 

Maar hun klok staat en
kele jaartjes achter! 

JOS VAN EYNDE 

EN IERLAND 

In de «Volksgazet» van 14 
dezer laat Jos van Eynde ver
staan dat een federaal Vlaan
deren katoliek en arjn zou 
zijn als Ierland. 

Het is een toppunt, als men 
bedenkt dat Vlaanderen tot 
nog toe arm bleef door de 
schuld van de Vlaamse socia
listen die geen Vlaamse socia
le politiek durfden voeren. 
Waar liggen de lonen het 
laagst in België ? In Wallo
nië ? Te Brussel of in Vlaan
deren ? De vraag stellen is ze 
beantwoorden. In Vlaanderen 
liggen de lonen 5 F lager dan 
in Wallonië : vrucht van de 
politiek der Vlaamse socia
listen. 

En de industrie in Vlaan
deren ? 

Verklaarde Major eind« vo
rig jaar op het kongres van 
het rode A.B V.V. niet : 
«Mijn vriend Spinoy en ik 
hebben alles gedaan voor in
dustrie in Wallonië, zelfs ten 
koste van Vlaanderen» ! 

Doelgerichte Vlaamse sociale 
politiek ! 

Wat Ierland betreft : het 
s taat de laatste drie jaar aan 
de top- inzake de ekono-
mische ekspansie. 

Jos is altijd ten achter ge
weest ! 

TUNNEL EN BRUG 

Als alles heel goed mee 
wil, zal een tunnel voor weg 
en spoor geopend kunnen 
worden in 1968. Dan zullen 
ze er toch rapper moeten 
aan werken dan het geval 
was met de Boudewijn-snel-
weg! 

Voor welke datum wordt 
de aanbesteding voorzien 
van de derde oeververbin
ding (tunnel of brug), die 
aansluiting moet geven op 
de grote ring? Want de he
ren in Brussel moeten nu 
niet gaan denken dat al^es 
is opgelost met de tweede 
oeververbinding langs de 
kleine ring! 

K.W.B. 

EN DAVIDSFONDS 

In de betoging voor fede
ralisme vielen veel K.W.B.-
ers en DF.-ers op. Wij voor
spellen in tal van afdelingen 
van de C.V.P. en het A.C.W. 
nog grote herrie in de ko
mende weken. 

De basis zal zich roeren en 
hopelijk komt ook aan de 
top een beetje beweging... 

Zoniet zal het defaitisme 
bij de C.V.P. nog groter wor
den. En terecht! 

VLAAMSE BSP 3 0 % 

Het blad « Links » maakt 
zich ongeduldig omdat de 
B.S.P. in Vlaanderen de 
muur van de 30 % niet heeft 
kunnen doorbreken sinds 
1920. 

Als onze socio's op Vlaams 
en sociaal - ekonomlsdi ge«̂  
bied even tam bUjven, mo
gen ze voor ons par t gerus* 
de muur der 20 % doorbre-» 
ken volgende maal. Naar be
neden. 

NIEUWE GOLF... 
TE OOSTENDE 

In de bijlage aan het Bel
gisch Staatsblad van 8 no
vember 1963 verscheen een 
kort bericht vanwege de N.V. 
« Le Golf des Thermes •» te 
Oostende. 

Hierin werd kort en bon
dig het^ ontslag medegedeeld 
van de 'heer Francois - Paul 
Timmermans, afgevaardig
de - beheerder en voorzitter 
van de beheerraad, en me
vrouw Lea De Wolf, echtge
note Timmermans, beheer
der. 

Zodat men na het vertrek 
van de tricolore commodore 
van een « nieuwe golf » kan 
spreken in de koningin der 
badsteden. ^ 

VLAAMSGEZiNDHEID EN 

VOORUITSTREVENDHEID 

Hierover gaat op 28 no
vember 1963 te 20 uur een 
forumdebat tussen de socia
listen M. Oukhow en L. Pi-
card, in het auditorium van 
het Archief en Museum voor 
het Vlaams Kultuurleven, 
Minderbroedersstraat 22, 
Antwerpen. 

De inkomprijs werd door 
de inrichtende Vandervelde-
Volkshogeschool uiterst laag 
vastgesteld op 5 F. 

Deze manifestatie zal on
getwijfeld vele nationalisten 
uit het Antwerpse interesse
ren, die wellicht hun steen
tje tot het debat kunnen bi j 
dragen. 

De betoging is tgeluki. We weten dank zij 
tüie. En wij weten ook wie er niet aan 
meegeholpen heeft. « Het is een prestatie 
tn een feil », schreef liet Volk,' « temeer 
daar dit is geschied buiten de grote partij-
crganisaties en de grote sociale bewegingen 
om ». Zacht , uitgedrukt I Wie het ter 
plaatse heeft meegemaakt, weet wel beter : 
ondanks de tegenwerking van partijen en 
tindikalen op vele plaatsen. 

Wij gaan er ons niet kwaad in maken. 
Wij weten ook dat de tegenwerking van die 
organisatorische machten en van hun kran
ten de zaak bemoeilijkt en vertraagt. Het 
Leuvense studentenblad « Ons Leven » 

vele ' gemeenten- heeft ontwikkeld bij de 
voorbereiding van de betoging. 

Daaraan dachten we, toen toe te Antwer
pen bepaalde gemeenten zagen opstappen 
met zo'n talrijke groepen dat die mee Mi-
maatbepalend moeten worden in de opinie
vorming van hun dorp of stad. 

Waar gewerkt wordt op een realistische 
manier, is duidelijk gebleken dat brede 
lagen van onze Vlaamse mensen de radikale 
Vlaamse beweging komen vervoegen. « De 
doorbraak gebeurt wanneer de bewust 
reagerende elite een massa achter zich 
krijgt », schreef Mark Grammens in a De 
Linie ». 

HET DORP MARSJEERT 

"klotg dat sterk aan : « De Vlaamse kranten 
weten ongetwijfeld heel goed dM deze 
betoging voor federalisme objeklief wel 
opportuun is. Zij beseffen ook dat de 
Vlaamse opinie - ook indien zij nu nog niet 
rijp is voor federalisme - er in een kort 
tijdbestek rijp had kunnen voor gemaakt 
worden. Zo de Standaard, Het Volk e.o. 
morgen schreven dat federalisme een poli
tieke noodzakelijkheid is, dan is overmorgen 
de Vlaamse openbare opinie ongetwijfeld wel 
rijp voor federalisme ». 

Misschien is het best zo geweest. De 
krachtproef is geleverd en het is nu duide
lijk : tegenwerken kunnen ze nog, tegen
houd t niet meer. 

Wi t van meer betekenis nog dan de 
betog.ng in enge zin, is het werk dat gele-
verd werd, verbetener dan ooit ; de Vlaamse 
hernurming op radikale basis die zich in 

We kennen een dorp in de Zuiderkem
pen. Eerste Mars op Brussel : 15 deel
nemers, de kleine harde kern van flamin
ganten in dat dorp. De tweede Mars bracht 
er 60 op de been. En nu waren er te Ant
werpen HO van dit dorp. Bijaa 2 % der 
bevolking. Met fanfare, maar zonder burge
meester. Want het is geen « gemakkelijk » 
dorp. Weinig Vlaamse traditie. Men « «er-
geef » er te vlaggen op het gemeentehuis 
op 11 juli. Personen en groepen worden er 
veroordeeld vanuit één perspektief : « zouden 
ze opkomen met de keus ? ». De « keus » is 
dan natuurlijk de gemeenteverkiezing ; de 
rest is bijkomstig. 

Hoe die sprong voorwaarts gebeurde ? 
Van het in stilte « er ook voor zijn », lijk 
de meeste Vlaams gezinden op de dorpen 
éat geworden wnren na de oorlog, tot de 
alino<fi-iM op uil duip nice bepnlen en de 

mensen op een zondagmorgen in volle 
dorpskom op een autobus doen stappen, is 
inderdaad een felle sprong voorwaarts. 

Het zal overal wel volgens een min- of 
meer gelijkaardig schema 'verlopen in hel 
\ laamse land. Men vormt een zo ruim 
mogelijk komitee. Een plaatselijk vooraan
staande, 'n Davidsfondsvoorzitter voor wie 
zijn kongresbesluiten ivat meer zijn dan een 
vodje papier, laten toe dat de aktieven hun 
werking kunnen dekken met namen waar
van het effekt op het dorp is « zijn die er 
ook voor ? ». Men moet dan niet beschik
ken over ruime kaders of veel geld. Hei 
draait rond vier, vijf mensen die de hele 
trits afhaspelen. Kalken, plakken, adressen-
stelsels aanleggen, stencils maken en ver
zenden, de plaatselijke pers bewerken, voor
bereidende pamflettermktie, mikrowagen-
tochten, vergaderingen, autobussenproble-
men, huisbezoeken vooraf om de twijfelende 
vaders en de bezorgde moeders te overtuigen 
dat zoon of dochterlief zonder letsel zullen 
terugkeren, huisbezoeken achteraf om en
kele u begoeden » die niet voor de schermen 
durven komen het jinancieel achterfront ie 
doen spijzen. Och ja, al die kleine dingen 
die het grote woord « Vlaamse beweging » 
kunnen doen wortel schieten tot in het 
kleinste dorp van Vlaanderen. Krijgt men 
de zegen van de plaatselijke officiëlen, goed; 
het. doordringingsproces zal des te sneller 
gebeuren. Anders ook volstaat zulk klimaat 
om een groep te vormen die de Vlaamse 
zaak incarneert en gaat uitdragen. Rationeel 
bij de kern, gevoelsmatig bij de bredere 
aanhang. 

Dit ^naar buiten treden is van beslissende 
betekenis. • « Juist lijk de VOSsen voor de 
oorlog », zei een oudstrijder. Bij zulke 
groepsvorming werkt tegenstand dan juist 
aktiverend. Jonge mensen maakt het n c | -

' konformistisch en gezond-kritisch. De kas
teeldame die de studentenpamfletuitdelers 
aan de kerk wilde afdreigen met de vraag 
« hebt gij toelating vari de geestelijkheid ? », 
kreeg als antwoord : « de onderpastoor 
knikte goedkeurend » en op haar slotargu-
mcnt n gij zijt bezig ons landje kapot ie 

maken » heette het « het zal uw tijd nog 
wel doen ». Het begrip franskiljonse moeial-
bourgeoisie is voor deze jonge mensen een 
realiteit, de moeite waard om ze ie 
bTikampen. 

Voor de volksjongens uit die Kempische 
groep werd dat kontakt met die geestdrif
tige, Vlaamsstrijdende massa een pinkster
bad dat hun Vlaams gevoel heeft omgezet 
in vurige overtuiging die ook op het dorp 
gaat getuigen. Een farifarespeler die lang 
had geaarzeld of hij zou meegaan, was zó 
gepakt door de atmosfeer van de betoging -
vooral in de slotapotqose op de Groenplaats 
waar hun fanfare stormachtig was toege
juicht - dat hij zegde in zijn sappige taal : 
« ik werd er koud van tot op mijn staart-
been ; dat er nu nog eens een durft zeggen 
dat de Vlamingen zwarten zijn ». Vergeten 
waren de twistjes in de fanfare of men zou 
meegaan ja dan neen. Vergeten het terug
trekken van enkele ACV-ers, die wel Vlaams-
gezind zijn maar « geit en COOL •» wilden 
sparen. Er was immers de brief van hoger
hand; dat ze zich moesten onthouden. De 
mannen van de fanfare hadden aangevoeld 
dat dit iets was dat het kader van zelfs het 
meest geestdriftige muziekfestival ver le 
buiten ging. De muziek van Benoit, die zij 
in de optocht hadden gespeeld, was een 
gevoelswerkelijkheid geworden : « Hij vleide 
geen groten der wereld, wat recht was en 
schoon joeg zijn boezem in brand, hij dulde 
geen vreemden tot meesters in 't land ». 
Hetzelfde gevoel dat die zeventigjarige oud-
strijder uit de VOS naast de jongeren deed 
opstappen met de zekerheid dat dit van veel 
meer betekenis was dan de NSB-defilees 
loor meer renten en strepen. Wanneer dit 
verbond tussen konsekwent doordenkende 
en handelende gestudeerden en gevoelseer-
lijke volksmensen steeds opnieuw tot stand 
komt in Vlaanderen, worden de kernen 
gevormd die de richting zullen aanduiden 
en beslissend bepalen van de hervormingen 
die de vermolmde staat van 1830 nodig 
hceft^ 

Walter Luyten.. 
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schematisch een overzicht opgemaaict van de jongste 
taaiwetgeving van 2.8.1963. 

Deze beiangrijice dokumentatie hebben w i j ge
meend ter kennis te moeten brengen van alle V .U. -
leden en simpatisanten. Het is toch ons aller wens dat, 
in afwachting dat de taalwet wordt verbeterd, ze ten 
minste zou toegepast worden ! En daaraan kunnen 
velen van ons medehelpen; in talr i jke gevallen kunnen 
wetsovertredingen worden aangeklaagd. 

Er dient aangestipt, dat het navolgend schema enkel 
betrekking heeft op de bepalingen welke het Vlaamse 
land aanbelangen. Deze zi jn immers voor de overgrote 

meerderheid van onze lezers interessant, terwi j l de be
palingen voor Brussel en gebieden met'gemengd regime 
enkel een minderheid interesseren. Cebeurlijk kan, 
indien hiervoor voldoende belangstelling mocht blijken^ 
later in een volgende bijdrage dat deel behandeld wor
den. 

Intussen vragen we met nadruk aan onze mensen, 
het schema aandachtig te bestuderen; de zaak is er 
belangrijk genoeg voor. In het bijzonder kan de'ver
nederlandsing van het bedrijfsleven aktief worden be
vorderd door de Vlaamse patroons, directieleden, kader
leden, ondernemingsraden en vakbondsafgevaardigden. 

Wanneer de over te schrijven akte| 
In een andere taal gesteld is wordt dei 
vertaling ervan gevraagd aan de goe-
verneur van de provincie of aan d^ 
goeverneur van de provincie Luik in-i 
dien het Duitse akten betreft (art. 13 
§ 3, 2° lid, 1"). 

D ) T A A L R E G I M E IN D E 

PRIVATE SECTOR 

Indien de exploitatiezetel in hef 
Nederlandse taalgebied gevestigd is» 

A) TOEPASSINGSSFEER 
DER WET 

1) op de gecentralizeerde en gedecen
traliseerde openbare diensten van de 
Staat, van de provinciën en van de 
gemeenten, voor zover zij inzake taal
gebruik niet beheerst worden door 
een andere wet; 

2) op de natuurlijke en rechtsperso
nen die concessiehouder zijn van een 
openbare dienst of die belast zijn met 
een taak die de grenzen van een pri
vaat bedrijf te buiten gaat en die de 
wet of de openbare machten hun 
hebben toevertrouwd in het belang 
van he t algemeen; 

3) op de administratieve .werkzaam
heden, het administratief personeel 
en de diensten van de Raad van State 
en het Rekenhof; 

4) op de administratieve handelingen 
van de rechterlijke macht, van dezer 
medewerkers en van de schoolover-
heden; 

5) op de verrichtingen bij de parle-
ments-, provincieraads- en gemeente
verkiezingen ; 

6) binnen de bij artikel 41 bepaalde 
perken, op de handelingen en beschei
den uitgaande van de private nijver
heids-, handels- of financiebedrijven. 

Tenzij zij onder het gezag van een 
openbare macht staan, zijn de in 2° 

DE NIEUWE TAALWETTEN 
bedoelde personen niet onderworpen 
aan de bepalingen die in deze wet 
betrekking hebben op de organizatie 
van de diensten, op de rechtspositie 
van het personeel en op de door dit 
laatste verkregen rechten. 

B ) T A A L R E G I M E DER 

GEWESTEUIJKE D I E N S T E N 

a) Begr ip « gewestel i jke » d iens t : 
gewesteli jke d iens t is de d iens t w a a r 
v a n de we rkk r ing meer d a n één ge
m e e n t e , m a a r n ie t h e t ganse l and b e 
s t r i j k t ( a r t . 22) . 

b) Begr ip g e m e e n t e n « m e t « rec ia -
le r ege l ing» : voor h e t Neder landse 
taa lgebied zijn di t de zes r a n d g e m e e n 
t e n : Drogenbos, K r a a i n e m , L inke 
beek, S t Genes ius-Rode , W e m m e i en 
Wezembeek-Oppem (a r t . 7 § 1 en § 6) 
(De speciale regel ing word t n i e t be 
h a n d e l d in di t a r t i k e l ) . 

c) Te gebru iken t a a l : 
UITSLUITEND HET NEDERLANDS 
VOOR : 
1. B i n n e n d i e n s t ( a r t 23 § 1, 1° lid) 
2. Be t r ekk ingen m e t d i ens t en w a a r o n 

der h i j r essor tee r t ( a r t . 23 § 1, 1° 
l id). 

BRIEF UIT NEDEB 
« HET ALGEMEEN HANDELSBLAD » (18-11-1963) brengt in een 
hoofdartikel « Belgische socialisten overbruggen taalkloof » hulde 
aan de B.S.P., die op haar buitengewoon kongres te Brussel, België 
op het nippertje van de ondergang heeft gered. 
Na voorzitter Collard en ondervoorzitter Van Eynde geciteerd te 
hebben, geeft de Nederlandse korrespondent een beknopt overzicht 
van de besluiten van het kongres. 

Het blad is tenslotte van 
mening : 
« De socialistische partij is altijd 
gekant geweest tegen verdeeld
heid van de werknemers als 
gevolg van de verschillende 
talen die zij spreken. De laatste 
jaren echter kreeg het Waalse 
nationalisme vat op Fransspre-
kende arbeiders. Zij vreesden, 
dat de vermindering van de 
kolenproduktie in hun provin
cies en de toeneming van de in
dustriële betekenis van de 
Vlaamstalige gewef'/ n werk
loosheid in Wallonië zouden 
veroorzaken. Op het kongres 
werd echter betoogd, dat de in
dustrialisatie van Vlaanderen 
moest samengaan met de herin
dustrialisatie van Wallonië. Op
gemerkt moet nog worden dat 
de Belgische kommunisten voor 
het federalisme zijn en -dat zij' 
de socialistische leiders sclierp 
kritiseren ». 

Elders in het blad worden 
nog enkele beschouwingen ten 
beste gegeven over het kompro-
niis van de B.S.P., « dat een her
vorming van de Belgische staat 
mogelijk maakt, zonder dat de 
nationale eenheid daardoor in 
gevaar wordt gebracht ». 

« HET ALGE.MEEN HAN
DELSBLAD » meent : « Wat de 
struktuur van de staat aangaSt 
schijnen de socialisten nu dich
ter bij de liberalen te staan dan 
bij de Vlaamse meerderheid van 
de christelijke Volkspartij, die 
op pijnlijke wijze verdeeld is ». 
is ». 

De Amsterdamse krant eindigt 
haar beschouwingen met : « Wij 
zijn er van overtuigd, dat de 
overgrote meerderheid van onze 

landgenoten zich niet wil men
gen in de binnenlandse Belgische 
aangelegenheden, maar ook dat 
zij zich verheugt over elk be-
\redigend koropromis tussen de 
taalgemeenschappen. 

In de drie landen van Bene
lux vindt men bevolkingsgroe
pen, die Nederlands, Frans en 
Duits spreken. Voor onze geza
menlijke positie in het toekom
stige Europa, waarin wij wor
den gekonfronteerd met zoveel 
grotere mogenheden als Frank
rijk en Duitsland, is de solida
riteit van de drie taalgemeen
schappen van Benelux zeer 
wenselijk ». 

Het zou eveneens zeer wense
lijk zijn - alhoewel het blad 
naar voor brengt, dat de over
grote merderheid' van het 
Mederlandse volk zich niet wil 
mengen in èinnenlandse Bel
gische aangelegenheden - indien 
de penneridders van dienst zich 
over deze problemen willen ont
fermen, dat deze heren dan ten
minste de moeite en de tijd 
nemen om de problemen, waar
over ze zo lichtvaardig hande
len, een beetje scherper te 
ontleden. 

Het geheel doet wat denken 
aan een bepaald type van 
militaire arts die aan de soldaat 
die op ziekterapport verschijnt 
een aspirientje voorschrijft, om
dat hij er blozend en welvarend 
uitziet, zonder nader in te gaan 
op de klachten van de patiënt 
en zonder nader lichamelijk 
onderzoek. 

Laten we alle hoop nog niet 
varen ... 

René C. Verrijcken. 

3. Betrekkingen met andere diensten 
uit het Nederlandse taalgebied en 
met diensten uit Brussel-hoofdstad 
(d 1. centrale diensten, uitvoerings
diensten, gewestelijke diensten en 
plaatselijke diensten uit de 19 ge
meenten van de Brusselse agglome
ratie) (art. 23 § 1, 1° lid). 
N.B. Voor de betrekkingen met 
diensten uit het Franse taalgebied 
is geen taalregeling voorzien ! (a 
contrario art. 23 § 1, 1° lid). 
Uit de algeme ne ekonomie van de 
wet dient evenwel besloten te wor
den dat de gebruikte taal het Ne
derlands dient te zijn. 
Alleszins kan geen verplichting tot 
het gebruik van een andere taal op
gelegd worden. 

4. Betrekkingen met publiek d.i. be
richten, mededelingen en formulie

ren (art. 23 § 1, 1° lid). 
5. Betrekkingen met partikulieren uit 

het Nederlandse taalgebied (art. 23 
§ 1, 1" lid). 
N B. Betrekkingen met partikulie
ren uit een ander taalgebied mogen 
geschieden in de taal door de par-
tikulier gebruikt (art. 23 § 1, 1° lid). 

6. Akten, getuigschriften, verklarin
gen, machtigingen en vergunningen 
betreffende of voor partikulieren 
(art. 23 § 1, 4» lid). 
De partikulier die er de noodzaak 

van aantoont kan nochtans een ver
taling bekomen bij de goeverneur van 
de provincie. Deze vertaling heeft de 
waarde van een uitgifte (art. 23 § 1, 
4° lid en 13 § 1, 2" lid), 
d) Taalkennis van het personeel : 
Niemand kan benoemd of bevorderd 
worden indien hij het Nederlands niet 
kent (art. 27 § 1). 
De eksamens geschieden in het Ne
derlands (art. 15 § 1, 2° lid). 

De kandidaat wordt enkel tot het 
eksamen toegelaten voor zover uit 
zijn diploma's blijkt dat hij zijn on
derwijs in het Nederlands genoten 
heeft ofwel vooraf een taaleksamen 
heeft afgelegd (art. 15 § 1, 3° lid). 

Wordt de betrekking zonder eksa
men begeven dan wordt de taalken
nis op dezelfde wijze vastgesteld (art. 
15 § 1, 4° lid). 

C) T A A L R E G I M E DER 

P L A A T S E L I J K E D I E N S T E N 
Begrip « plaatsel'jke dienst » : Plaat
selijke dienst is deze waarvan de 
werkkring niet meer dan één gemeen
te bestrijkt (art. 9). 

PRINCIPE : 
Het taairegime van de plaatselijke 

diensten van het Nederlandse taalge
bied is hetzelfde als dit van de ge
westelijke diensten waarvan de werk
kring enkel gemeenten van het Ne
derlandse taalgebied bestrijkt (art 10, 
IMid; 11 §1,1° lid; 12, 1° lid; 13 § 1, 

'1° en 2° lid). 
Uitzonderingen en aanvullingen op 
dit principe : 
1. Betrekkingen met het publiek : 
In toeristische centra mag de ge
meenteraad beslissen dat berichten 
en mededelingen bestemd voor de 
toeristen, ten minste in drie talen ge
steld worden. 
Binnen de acht dagen deelt hij zijn 
beslissing mee aan de vaste kommis
sie voor taal toezicht (art. 11 § 3). 
2. Overschrijving van de akten van de 
burgerlijke stand : 
Gebeurt in het Nederlands (art. 13 
§ 3). 

dient men het Nederlands te gebrul-*' 
ken voor : 
1) de bij de wetten en reglementeni 
voorgeschreven akten en bescheiden, 
2) deze welke bestemd zijn voor he l 
personeel (art. 41 § 1,1° lid). 

Nochtans * 
Mag men bij de berichten, medede^ 
lingen akten, getuigschriften en for-t 
mulieren bestemd voor het personeel 
een vertaling voegen in één of meeif 
talen zo de samenstelling van he% 
personeel zulks rechtvaardigt (art. 41 
§ 2) . 

E) S A N K T I E S 

1.Tuchtstraf f en : 
a) worden opgelegd aan gezagdragerg 
die door bevelen of handelingen d4 
bepalingen van de wet omzeilen at 
pogen ongedaan te maken (art. 50, V 
lid). 
b) de Koning kan in de plaats van df 
diciplinaire overheid de afzetting, d4 
schorsing of de tuchtstraf uitspreken 
indien de disciplinaire overheid geea 
tuchtstraf uitspreekt (art. 50, 2" lidX« 
De goeverneur heeft dezelfde be
voegdheid t.o.v. de gemeenten mei 
minder dan 10-000 inwoners (art. 50^ 
2° lid), 

2. Nietigheid : 
a) Alle administratieve' handelingeij 
en verordeningen, die naar vorm <4 
naar inhoud strijdig zijn met de wef̂  
zijn nietig (art. 51, 1» lid). 
b) De nietigheid kan worden vastgö* 
steld op verzoek van iedere belang* 
hebbende en van de vaste kommissiai 
voor taaltoezicht (art. 51, 2° lid ea 
art. 54 § 4, 3° lid). 
e) De nietigheid wordt vastgesteld 
hetzij door de overheid van wie d«j 
handelingen en verordeningen uit-t 
gaan, hetzij naargelang het geval 
door de toezichthoudende overheid, 
de hoven en rechtbanken of de Raa<| 
van State. 
d) Bij vastgestelde nietigheid wegena 
de vorm wordt de handeling of heU 
reglement door de overheden waar-* 
van zij uitgaan vervangen door regel-* 
matige bescheiden. 
De vervanging heeft uitwerking op dé 
datum van het vervangen bescheid 
(art. 51, 3° lid). 
e) Akten en reglementen, nietig we-« 
gens hun l ^ o u d , onderbreken de ver-< 
jaring, alsook de termijn die inzak» 
geschillen en administratieve proce-* 
dure op straf van verval opgelegd 
zijn (art. 51, 4° lid). 
f) De mogelijkheid tot vaststelling 
van de nietigheid vc-j iar t na vijf 
jaar (art. 51, 5° li^). 
g) De naar de vorm met de wet strijd 
dige handelingen van private bedrij-* 
ven moeten hetzij uit eigen beweging, 
hetzij op aanmaning van de overheid,-
vervangen worden (art. 52, 1° lid). 

Indien binnen de maand aan dei 
aanmaning geen gevolg wordt gege-i 
ven dan kan door de overheid, diensti 
of rechtsinstantie, alsook door iedere 
belanghebbende, een verzoekschrift 
ingediend worden bij de vrederechter 
die een beëdigde vertaling gebiedt op 
kosten van het betrokken t.3drijf ( a r t 
52, 2° lid). 

De vervanging der bescheiden heeft 
uitwerking op datum van bet vervan
gen bescheid (art. 52, 3° Ud). 

file:///redigend
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Een Tït van meer dan 200 km heen en weer over het gfladde 
berfstasfalt doorheen een novemberstorm op een verregen
de zondagavond, met als énig doel het bijwonen van een 
toneelopvoering, gegeven door een liefhebberstroep in do 
siokvoUe parochiezaal van ergens een vergeten gat van 
nauwelijks 1 500 zielen : men moet wel knettergek zijn ! 
Zo knettergek zijn wij verleden zondag inderdaad geweest. 
Maar toen we in het holste van de nacht met ons VWeetjo 
door de westerstorm huistoe krasselden, waren wij diep-
g:elukkig. Wij hadden een Nederlandstalige toneelopvoering 
meegemaakt in Frans-Vlaanderen l 

GODEWAERSVELDE 

Ten zuidwesten van Poperinge ligt 
gen der mooiste landschappen van 
Vlaanderen : de streek der West-
vlaamse bergen De « schreve » — de 
rijksgrens met Frankrijk — heeft 
dwarsdoor deze heuvelen de lelijke 
kras getrokken van tolslagbomen met 
her en der de nogal gore grenska-
feetjes die tolvrije dranken en nog 
wat anders te bieden hebben. 

Ben paar kilometer verder in het 
Frans - Vlaamse land rijst de ernsti
ge Katsberg, met op zijn top breed
uit het trappistenklooster. Van aan de 
kloostermuur ki]kt men langs de hel
ling naar beneden op de daken van 
Godewaersvelde — « Godsvelde » zeg
gen de mensen van de streek — : een 
nietig dorpje van iets meer dan 1.400 
Inwoners, waar het Nederlands in zijn 
sappige Westhoekse dialektvorm nog 
de omgangstaal is. 

Van heel dat heerlijk landschap 
was zondagavond in het heUedonker 
en de slagregen natuurlijk niets te 
merken. Voor eenmaal trouwens wa-
ten we niet naar de Katsberg getrok
ken om van daaruit het verloren 
maar nooit-opgegeven land in het 
xulden te overschouwen; we wensten 
In Godewaersvelde de opvoering bij 
te wonen van « De Harlekijn ». 

LE FLAMAND 
TEU QUE NOUS LE PARUONS 

Eens per jaar komt in Godewaers
velde — zoals trouwens in een 15-tal 
andere Frans-Vlaamse dorpen — het 
€ Volkstoneel voor Frans - Vlaande
ren » vanuit Westouter een opvoe

ring geven Deze ton 
afgelegen dorp dé gebeurtenis van 
het jaar. Dagen van tevoren wor 
hij aangekondigd met fraaie veel-| 
kleurige affiche's waarop vermeldt 
staat dat la troupe theatrale de West»-
outre viendra interpreter en Flaman^' 
tel que nous Ie parlons « De Harle ĵ̂ -^»" 
kijn » (L'Arlequin) in de salie d'ceu-^ 
vres van de gemeente^ 

De « saUes d'oeuvr€!^ * ^yas zondag
avond nokvol geladen. : de 350 zit
plaatsen waren alle bezet en aan de-̂ ^̂ ^̂ .̂ ^ , 
trappen van het podium knoe'de dÉÉ^^^^^"^»" 
uitgelaten bent der plaatselijke jeugd, 
ontelbaar en luidruchtig. 

De mensen in Godewaersvelde en 
elders in het nog niet verfranste deel 
van Frans-Vlaanderen zijn smds g e ^ 
neraties afgesloten van het N e d e r ^ » ^ 
landse kultuurgebied. Zi] hebben het 
essentiële gered : de taal Maar deze 
taal beheersen zij alleen in de dia
lektvorm en dan vaak nog passief : 
ze begrijpen, ook wanneer zij met 
meer spreken kunnen. Beschaafd Ne
derlands is voor hen een vreemde 
taal. De schatten van de Nederlandse 
kuituur kunnen hen slechts geopen
baard worden via de omweg van het 
dialekt. Het is daarom dat de affiche 
vermeldt, dat de Westouterse groep 
zal speken « en Flamand tel que nous 
Ie parlons » : in het dialekt dat links 
en rechts van de « schreve » gespro
ken wordt. 

gen doen zichtbaar een poging om 
door lippenlezen mee te gaan met de 
akteurs. Maar stilaan ontspannen de 
gezichten en herkennen zij in die 
vreemde toneeltaal de taal die zij 
nooit leerden op school, maar die va
der en moeder thuis nog spreken. En 
als massaal voor het eerst ook de 
kinderlach door de zaal klinkt, is het 
gebeurd : één keer per jaar wordt de 
« schreve » uitgewist ook in de geest 
van deze kleine onterfde Vlamingen, 
Zij behoren nog tot het Nederlands 
kultuurgebied. Nog altijd! 

Hun Westvlaams dialekt volstaat 
nauwelijks vooi de alledaagse ge
sprekken over da alledaagse dingen in 
het simpele leven te lande. De ak-

Het doet pijn, die kinder-marselllals^ 
op dit ogenblik en op deze plaats. 

Meneer de pastre springt op het po
dium en improvizeert twintig minti-
ten lang in het Westvlaams. Hij is af
komstig uit St. Jans Cappel, een dorp 
vlak in de buurt. Het seminarie heeft 
hem niet gewapend voor zijn aposto
laat onder Vlaamssprekende mensen 
en pteken doet hij altijd in het Frans. 
Maar vlot en ongemeen rijk aan 
spieuken en gezegden ro ' t de oude 
moedertaal hem uit de mond. 

Op de catechismusles — zo vertelde 
hij — had hij aan de kinderen ge
vraagd wat zij gingen doen. « Nous 
irons voir Ie speltje *, h a d de .troep 
geantwoord. 

n 
DIEU N*EXiSTE PAS 

Het scherm gaat op en temidden 
van het geroezemoes begint het stuk 
te lopen : een wat melodramatische 
geschiedenis die echter — in haar af
gewogen een - lach - en - een -
traan - dosering — deze volksmensen 
van te lande op de huid is geschre
ven. 

En onmiddellijk blijkt dat het kon-
takt tussen de zaal en de bühne er 
volop is : de meeste aanwezigen zijn 
daarpas nog keuvelend in het Frans 
binnengewandeld — want Frans is de 
taal « voor buiten op straat » —, maar 
gepast en geen sekonde te laat kla
tert bij elke Westvlaamse pointe de 
lach door de zaal. We gluren opzij 
van het scherm doorheen een spleet 
de zaal in en daar zien we het won
der voor onze ogen gebeuren : de 
knapen vooraan in de zaal volgen 
eerst nog gespannen en moeizaam 
het gebeuren op liet podium, sommi-

Wie de Westouterse pioniers van het « Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen » een 
blijk wil geven van dank en waardering, wie legeltjkeilijd een onvergetelijke 
toneelavond « over de sclueve » wil meemaken, kan terecht op onderstaande data, 
plaatsen en uien : 

St Jans Cappel, 24 november te 18 u 30. Marbeke, 1 december te 18 u 30. 
Hondschote, 8 december te 15 u en te 19 u. Ekelsbeke, 15 december te 19 u. 
Arneke, 22 december te 18 u 30. Cae-ster, 29 december te 18 u 30. Boeschepe, 
J9 januari te 18 u 30. Meteren, 8 februari te 18 u 30. Eecke, 16 februari te 
18 u 30. Bollezele, 1 nfaart te 19 u. Rexpoede, 8 maart te 19 u. Warhem, 15 
maart te 19 u. Houtkerke, 5 april te 19 u. De Moeren, 12 april te 19 u. 

Het bijwonen van zo'n toneelvoorslelling in de plaatselijke « salie d'ceuvre » is 
inderdaad geen wei eldschokkende sensatie. Maar het is een aangrijpende belevenis 
die stellig de rit heen en weei loont I 

Foto boven, uUerst links : aulcur-tcgisseur-ahlear Baibiy. 
JFolo benedei\, : onder de pauze ei en aanioUen, 

teurs op het toneel weten dat en 
wanneer zij het hebben over abstrak-
te dingen of wanneer zij een « moei
lijk > Vlaams woord zouden moeten 
gebruiken, zeggen ze dat in het Frans. 
« Dieu n'existe pas », roept éénmaal ' 
een akteur op het podium. Maar de 
volgende keren herhaalt hij « God en 
bestoa nie ». 

Zo helpt de toneeltaal niet alleen 
de vo'kstaal behouden; ze verrijkt ze 
tevens. 

NOUS IRONS VOIR LE SPELTJE 

Tijdens het tweede bedrijf duiken 
bij de dames in de zaal de zakdoeken 
op. Dan komt de lange pauze, maar 
vooraleer het stuk in het derde be
drijf naar de dramat sche ontkno
ping kan gaan, gebeurt een ongeluk : 
door de stormwind is ergens iets 
scheef gegaan met de electriciteit en 
heel de Franse Westhoek wordt in 
het duister gedompeld. De « panne » 
blijft duren, de jeugd vooraan in de 
zaal wordt luidruchtig en begint ten
slotte te zingen' : Franse succesnum
mertjes van de juke-box en plots 
zelfs een onkennehjke Marseillaise. 

Het « speltje » kon toch niet eindi
gen in het duister; na een korte 
krijgsraad werd besloten dat het 
laatste bedrijf dan maar bij kaars
en zaklamplicht zou gespeeld worden. 
Wijzelf hebben het emde van het 
stuk beleefd vanachter de schermen, 
met in onze opgestoken rechterhand 
een zak'antaarn en met het bange 
oog gericht op de kaarsen, vanwege 
het brandgevaar. 

Wij waren blij, dat we die avond 
het « Volkstoneel voor Frans-Vlaan
deren » konden helpen met die op
gestoken lantaarn. Het kwam ons 
voor als een simbolisch gebaar : we 
hielpen deze ongemeen verdienste
lijke toneelspelers uit Westouter, in 
Frans-Vlaanderen het licht der Ne
derlandse kuituur omhooghouden. 

Toen we tussen de nu Vlaams-keu
velende mensen uit de zaal naar bui
ten drumden, hebben we nog even 
staan kijken naar een rosse gloed 
raet af en toe een lichtflits er in aan 
de Westerkim : de lichten van Duin
kerke, de oude Nederlandse stad waar 
eens Michiel De Swaen zijn « Ge
croonde Leerse » schreef... 

• ^ 
Toon van Overstraeten, 



OE VOLKSUNIE 

Schepen komen aan Kun einde. Nief altijd geKeurt 3at' op; 
zee, t i jdens een dramat ische schipbreuk, een schr ikwek
kende botsing, een legendarisch kapseizen (zoals bij de 
|R Flying Enterpr ise ») of een niet te blussen brand . D e 
mees t e vaar tu igen v inden een roemloos einde, ergens a a n 
een vuile kaai van een vergeten dok, waar zij ten prooi 
val len aan de nie tsontziende sni jbranders . Ook in 
Vlaanderen zijn er verschillende van deze scheepskerk-
hoven . Wi j bezochten er enkele : een te Oosterweel , in 
he t A n t w e r p s e havengebied en een te T e m s e , waar de 
tegenstel l ing mogelijk nog groter is, omda t vlakbij n ieu
w e eenheden gemaak t worden die s t raks de p laa ts inne
m e n van de gesloopte broers . 

SCHEEPSKERKHOF 

DE SNIJBRANDERS BAAS 

EEN + 
+ 

j _ . 

MARKT 

GROTE 
+ 

NIEUWE SCHEPEN 

DIE NOOIT DE ZEE ZAGEN 

Ongetwijfeld zullen onze lezers nog 
zopas het nieuws in de kranten ge
lezen hebben over het reuze-passa-
giersschip dat naar Temse werd ge
sleept en dat daar als een der eerste 
een doorgang door de nieuwe brug-
opening vond. Waarom werd dit — 
nochtans zeer mooie — schip ge
sloopt ? De redenen waren uiteenlo
pend. Enerzijds Icwamen de kosten 
voor de uitbating zo hoog dat het in 
de vaart blijven niet meer renderend 
was en enerzijds vragen de passagiers 
steeds groter komfort. Het schip bleek 
hieraan niet meer te beantwoorden en 
— nadat het verlaagd was geworden 
tot de rang van troepentransport-
schip en emigrantenboot — gaf de 
maatschappij er uiteindelijk de brui 
aan. Met cargo's is dat ongeveer he t 
zelfde, maar hier zijn de uitbatings-
kosten «van doorslaggevende aard. 
Hoewel de huidige afbraken meestal 
vrachtschepen — aangedreven door 
stoommachines — behelzen, gebeurt 
het toch ook dat er sensationeler din- , 
gen onder de hamer vallen. Hierbij 
vermelden wij het afbreken van 
vliegdekschepen, oorlogsbodems . en 
duikboten. En bij de militairen speelt 
de sleet blijkbaar weinig rol, vermits 
het reeds gebeurd is dat te Antwer
pen gloednieuwe vliegtuigmoeder-

schepen van de Amerikaanse Navy 
gesloopt werden ! 

Dat gebeurde nog begin I960. De 
Antwerpse firma had twee dergelijke 
vliegtuigschepen in de U.S. gekocht. 
Zij waren gebouwd geworden op het 
einde van de tweede wereldoorlog en 
onmiddellijk daarna. De bedoeling 
was er een geheel nieuwe vloot mee 
te vormen. Deze vloot diende echter 
nooit gebruikt en zij werd «opgelegd», 
dat wil zeggen : de schepen werden in 
een haven aan de ketting geklonken 
en in het vet gestoken. Geen halve 
mijl legden zij ooit op zee af. Door 
de duur gingen deze schepen zoveel 
kosten aan onderhoud en bleken zij 
ook niet meer aangepast aan de mo
derne eisen van oorlogvoering, dat 
men besloot hen naar de schroot te 
verwijzen. De bekende Nederlandse 
sleper Smit, maakte een lijntje vast 
aan de vliegdekschepen en toogde er
mee de oceaan over (de Nederlanders 
zijn ijverige slepers, denk aan Jan de 
Hartog's epos : « Hollands glorie »). 
Het was de enige en laatste reis die 
deze roemloze boten ooit onderna
men. Te Antwerpen werden zij in een 
ommezien kapotgewreten tot vorm
loos schroot. Niet helemaal echter, 
want — en dit is doorgaans de ge
woonte — aan boord bevond zich nog 
al het materiaal dat deze vaarklare 
schepen in hun enorme buiken droe
gen. 

GROOT WARENHUIS 

AAN BOORD 

En dit is geen peulschilletje : dui
zenden kleerkasten, tafels, stoelen en 
allerlei denkbare meubelen, genoeg 
om ettelijke scholen mee te voorzien 
van de nodige uitrusting; binnen de 
grijze Navy-huid stak ook een klein 
hospitaal, inbegrepen een operatie
zaal met de nodige toestellen, een in
stallatie voor een tandarts en dokter-
uitrusting (met medicijnen) die de 
geneesheren van een gans gewest 
voor jaren zou kunnen voorzien van 
het nodige; verder alle mogelijke ra
dio- en radartoestellen, rijen motor
boten, keukeninrichtingen, bedden, 
zeilen, ka"bels, touwen, kanonnen en 
noem maar op... Ook de gloednieuwe 
aandrijfmachines waren aan boord 
en... schrik niet : heel deze (militaire) 
installatie gaande van de kleinste 
zender, over schiettuigen tot machi
nes, diende stukgeslagen te worden. 
Zo ook gebeurde het trouwens met de 
onderzeeër die nog onlangs te Ant
werpen een weinig eervol einde kreeg 
(al vinden wij het beter dat dergelij
ke schepen onder de snijbranders 
sneuvelen, dan ergens tijdens een 
moordpartij op zee). 

MET SNIJBRANDERS 

ER O P LOS 

Het merendeel van het slopers-
werk geschiedt, zoals wij reeds zeg
den, door middel van snijbranders. 
Nadat alles wat nog kan gebruikt 
worden van boord gehaald is, gaan 
deze alles kapotvretende tuigen aan 
het werk. Grote brokken worden weg
gesneden als ware het karton, ganse 
delen van de opbouw gaan in één stuk 
aan wal. Dit gebeurt in een snel tem
po met behulp van forse kranen. Tot 
de eigenaardigste van deze laatsten 
behoren de zogenaamde magneetkra-
len die tot 1500 kg kunnen oplich
ten, door middel van een reusachtig 
s< plakijzer ». Het schroot gaat in regel 
.laar de hoogoven om er opnieuw ge
smolten te worden. Wanneer het 
schip inzoverre weggebrand is dat de 
'ciel (in vaktermen noemt men dit de 
« schelp ») nog een goeie meter bo
ven het wateroppervlakte uitsteekt, 
eindigt het werk in het water : het 
overblijvende deel wordt (meestal in 
3urcht) aan de wal gezet en verder 
gesloopt. 

Natuurlijk lokt een afbraak — en 
zeker wanneer het oiri iets sensatio

neels gaat" als een passagiersschip of 
een oorlogsbodem — steeds heelwat 
gegadigden. Een sloperswerf biedt in
derdaad een ongelooflijk gamma van 
de meest uiteenlopende dingen. Men 
vindt er tegen schappelijke prijzen o. 
m. : deuren, ramen, kasten, kettin
gen in allerlei maten, touwen (tot de 
dikte van een dij) alle mogelijke bou
ten en vijzen, dekzeilen, reddingsbo
ten (die gemakkelijk kunnen omge
bouwd worden tot plezieryachten of 
vissersboten); verder : radiatoren 
voor centrale verwarming, brandslan
gen, waterleidingspijpen, elektrici-
teitsleidingen en... W.C.-potten. 

Van de legerschepen komen gansa 
uitrustingen, tot zelfs klederen toe, 
en wie een volledig huis wil inrichten 
kan hier zijn gading vinden. Een 
sloper vertelde ons dat een praktisch 
aangelegde man (of was het een oude 
zeerat die heimwee kreeg ?) zelfs eens 
een volledige brug met navigatie-in-
richting inbegrepen, heeft laten over
brengen naar een bouwterrein dat hij 
ergens in de Kempen temidden van 
de mastenbossen had opgekocht. De 
man woont thans zeer konf ortabel in 
deze (om zo te zeggen geprefabri-
keerde) woning... 

In regel gaat het bruikbare mate
riaal naar de grote opkopers die gan
se partijen tegelijk afnemen of naar 
de grote magazijnen die men door
gaans « amerikaanse stocks » noemt. 
Niet altijd worden de te slopen sche
pen op een gemakkelijke wijze tot aan 
de kaai gebracht. Vaak gebeurt het 
ook dat slopers gestrande of gezonken 
boten opkopen en deze dienen te lich" 
ten. Enkele tijd geleden nog gebeur
de het dat een Pools schip met averij, 
de Schelde opvoer en ter hoogte van 
Lillo aan de grond diende gezet. 

DOODGRAVEDS VAN DE ZEE 

Hier brak h«t onfortuinlijke schip 
aan tweeën, zodat de twee delen bijna 
haaks tegenover elkaar in de stroom 
g:ingeji zitten. Honderden kadavers' 
hebben de bevoegde diensten nadien 
uit de stroom moe en opvissen : het 
waren de varkens, de koeien en het 
wildgrevogelte dat tot de lading be
hoorde, geborgen in de koelrwimten, 
die aan het drijven waren gegaan. 
Zaak zal het nu zijn de twee delen 
van het schip weer dicht te maken, 
leeg te pompen en naar Antwerpen te 
slepen... De slopers zijn dan bijna in 
de letterlijke zin van het woord : de 
doodgravers van de zee. S.D.L. 
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G E Z O N G E N Z I J N 

De socialisten hebben deze week 
nieuwe woorden gezet op het ou
de Icere-sHed van fiodenbach. Het 
wordt nu : 

« A's de Sossen te gare zijn; 
war liedje moet er gezongen 
zijn? 
lenhaid - Unite 
Doedele romme dommedom. » 

Gejubel over de herwonnen een
heid doet Jos in Volksgazet voor 
één keer literair w e d e n . De mees
te andere kranten wijd-^n brede 
kommentaren aan tiet Socialis- . 
tisch Kongres, dat het tentoon
spreiden IS geworden van de meest 
plat te, kniiperigheid ooit door 
« Vlamingen » ergens vertoond. 

De weekbladen hebben nog rui
me beschouwingen gegeven over 
de doorbraakmars voor federalis
me. 

DE GAZPT 
Blijft nuchter in de kommenta

ren rond het Kongres van de 
B.S.P. 

He» verwittigt r.elts scherp te-
g'en kranten van Waalse katoiielie 
kant die beginnen te schuifelen 
met het ioklied : bij ons ook zo 
iets. 

« Nu de « apparatschiks » van 
de B.S.P. erin geslaagd zijn een 
schijn van eenheid op te hangen 
rond het « vergelijk der socialis
ten » dat voor de Vlaamse opmie 
totaal onaanvaardcaar is, kcanen 
van franstalige kristelijke zijde 
al verdachte sirenenzangen los om 
de Vlamingen te sussen en braaf
jes in de doeken te doen. » 

Op deielfde bladzijde steekt Kie-
booms in zijn eigen Vrije Tribi;-
ne-oog. 

Vo'gens hem is er geen vuiltje 
aan het socialistische plan, 

« Tot slot is daar dan de nete
lige kwestie van de bescherminp 
der minderheden, om de Walen 
van hun angstcomplex te verlos
sen. 

We herinneren er aan, dat 
de abonnementenslag 1964 
reeds begiftigd werd met een 
niooe reeks prij?en w.o : 

Schuimwijn voor iedereen 
die 20 punten haalt. 

Een reeks geschenken van 
de fabrieken Star-Zele : 
2 Matrassen Winter- en Zo-
metstar, Verkoopprijs 3.000 F 
stuk, 
2 Matrassen Unie-Lux Star 

Verkoopprijs 2.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkooppri,is 1.500 F stuk 
2'Gewatteerde spreien • 

Verkoopprijs 1.000 F stuk 
4 gewatteerde spreien 

Verkoopprijs 800 F stuk 

UURWERKEN 
EN JUWELEN 
Alle herstellingen 
eigen werkhuis 

H U I S 

H. De Langhe 
G r o e n p l a a t s 8 
A N T W E R P E N 
T e l e f o o n 32.93 81 

De B4i P staat de dubbele 
meerderheid voor in een beperkt 
aantal materies en een soort par-
lement^u-e verzceningsprocedure 
voor andere moge'ijke betwistin
gen 

Dit alies lijkt wonderwel op de 
C.V.P.-formule van de 2/3 meer
derheid van Oüsterde 1961 en op 
de verzoenu.gsprocedure van dhr 
Wignv of de raad der wijzen van 
dhr Stnive. 

A's men dit alles rustig onder
zoekt kan men niet anders dan 
vaststellen dat de B.S.P. een ern
stige" bijdrage levert in de rich
ting van de pragmatieke herzie
ning onzer grondwet en dat dit 
eveneens ligt in de lijn van wat 
door de CV P. is gepland, als 
voortzetting van haar vroegere 
kongres.sen. » 

Oh iogioa' De « Gazet n m(»nt 
dat het konipromis voor een Vla
ming o n a i n v a i r d b i a r is 

Louis Kiebooms aanvaardt het 
kompromis. Dus... 

LA LIBRE immi 
Hier enkele noten uit iiet wiege

liedje va.n de krant der konserva-
tieve bonbelzes. 

« De socialisten zetten voor het 
grootste deel hun Idcaa' van klas
senstrijd boven de taaltwisten en 
boven hun behoren tot die of ge
ne volksgemeenschap » 

De dooddoener van de ziel van 
het kind wordt tot slot nog eens 
bovenjrehaald. 

VOLKSGAZElf 
Moest het in verzen worden om

gezet, dan zou onderstaand proza 
van de Jos voortaan bij de natio
nale lieldenliteratuur stijl 1850 
kunnen ondergebracht. 

« Zelden zal in ons land een 
politiek congres zulke weerklank 
hebben gevonden en zulke schok 
hebtoen verwekt als dit waarop de 
reusachtige meerderheid van de 
B.S.P- het « Vergelijk der Socia
listen » goedkeurde. 

Het is alsof plots een zware last 
is weggenomen, die op het land 
drukte. 

8 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 750 F stuk 

10 Gewatteerde spreien 
Verkooppr-js 700 F stuk 

12 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 650 F stuk 

Een bol kaas van 5 kg. 
Er zullen mirs'^ens hon

derd prijzen zijn en wie 
minstens vijf nieuwe abon-
nenten maakt zal in elk ge
val een prijs hebben. Perso
nen die nog prijzen willen 
geven, kunnen zich richten 
tot de algemene sekretaris 
Wim Jorissen, Beethoven-
straat 16, Brussel 7. Tel. : 
(02)21.84 21. 

We herinneren eraan dat 
het puntenstelsel er als volgt 
uitziet : 4 punten voor een 
jaarabonnement, 2 voor een 
halfjaarlijks, 1 voor een 
driemaandelijks De prijs is 
thans onderscheidelijk 200, 
110 en 60 F Wanneer de 
driemaandelijkse en half
jaarlijkse abonnenten her
nieuwen voor gans het jaar, 
tellen ze eveneens voor 4 
punten. 

De prijzen zullen uitge
deeld worden in november 
1964. 

De socialistische eenheid, die zo 
indrukwekkend tot uiting kwam, 
wordt algemeen beschouwd als 
een waarborg voor de eenheid van 
België. 

Alle bladen, tot welke richting 
zij ook behoren en welke belan
gen zij ook vertegenwoordigen, 
staan als het ware van de hand 
Gods geslagen bi] het aanschou
wen van het formidabele spektakel 
van krachtdadigheid, politieke 
rijpheid en doelbewustheid dat 
zaterdag en zondag m het Brus
selse Volkshuis te zien was. » 

La Wallonië 
De dag dat << Volksgazet » 

schreef « zelfs La vVal on'e is 
stilgevallen », verachten volgend 
stuk in het Waals 'ederali tisch 
b'ad. O einde der illusies; 

« En wat ons betreft, tiet zijn 
met de toegelaten amendemen
ten, — waarvan de Betekenis en 
het belang geribg zijn — die ons 
van mening zullen doen verande
ren. Met de arbeidersklasse en de 
Waalse bevolking, m meerderheid 
socialist, zullen wij de strijd 
voortzetten vuriger dan coit voor 
federalisme en struktuurhervor-
mingen, die alleen Wallonië' en 
Vlaanderen zullen redden van de 
profitem-s van het regime en van 
hen die door mfsopvatting zich 
hopelijk onbewust tot hun mede
plichtigen maken. » 

Dit wordt ondpftekrnd door vak-
bondleidet Lamblon op de eerste 
bladzijde. 

Standaard 
j ^ a n u van de barrikade wordt 

plots weemoedig. Wij zijn a op de 
kentering der tijden geboren », 
zou Hcnriettc Roland Holst zeg
gen. 

Ze dichtte er ter intentie van 
Manu misschien bij « wij krielen 
dooreen in verwarring en ;n ver
driet » 

« Het kompromis getuigt vooral 
van het feit dat Be'-gié zijn grond
wetsherziening te laat of te vroeg 
doorvoert. Voor de tweede wereld
oorlog kon men nog spreken over 
een federale staatshervorming op 
etnische grondslag. Thans moet 
men zich oriënteren op een Em'o-
pa waar de nationale eenheden 
onvermijdelijk zullen opgaan In 
grotere ekonomische entiteiten. De 
Belgische natie is ten dode opge
schreven. Pierre Harmei heeft 
reeds gezegd dat Vlamingen en 
Walen een modus vivendi moeten 
uitdenken dat het nog een 
kwarteeuw uithoudt; voorzitter 
Coliard heeft op bet kongres niet 
anders gesproken Elke hervorming 
die wij in dit land doorvoeren, 
draagt een eng en tijdelijk karak
ter. Niemand weet of België over 
twintig jaar nog zal bestaan, m.aar 
het Is te vroeg om Vlaanderen en 
Wa.lonië als dusdanig m grotere 
Europese complexen in te schake
len Daarom wordt er getreuzeld 
en gewsar,schuwd tegen overijling. 
Dit toekomst-perspektief beheerst 
zowel de po'itiek van de oartijen 
al.5 de industrie en de landbouw » 

BURGER 
WELZIJN 

Dit Brugs j wcekb ad vias met 
<i De Post », « D a Linie » en ((Zon
dagmorgen)) éen van de meest po
sitieve in zijn kommentaren op 
de betoging te Antwerpen in de 
lange reeks van weekbladen die er 
beschouwingen over gaven. Even
als de Linie wijst het op de ge
vaarlijke, ondemokratische hou
ding van de dagbladpers. 

« Op dit apekt van de Vlaamse • 
betoging van zondag wensen we 
speciaal te wijzen, omdat onze 
dagbladen al te veel in beslag ge
nomen worden met het verlangen, 
de omvang van deze manifestatie 
te verkleinen. Ze weten niet, hos 

belachelijk ze zich daarmee aan
stellen. Goddank dat er nog een 
onafhankelijlie weekblad- en 
streekpers m ons land bestaat, die 
aan deze struisvogelpolitiek niet 
meedoet. Misschien heeft a l tans 
één b l a l zondag begrepen, hoezeer 
het zijn zaak bij de Vlaamse mas
sa verkorven heeft, want indien 
men voortdurend « Theo Buiten » 
nep, men heeft evenveel keren 
de naam van « de maatschappe
lijke enz. » kernachtig verketterd. 
Dat komt ervan, koud en warm te 
blazen en niet meer te weten, op 
welk been te staan. » 

P A L L I E T E R K E 

Duidde aan hoe belangrijk de 
aard van de opkomst was. 

« Zoveel is zeker : in Antwer
pen IS een groot stuk van het 
viierkelijke Vlaamse land buiten-
gskomen Het was de betoging van 
de kleine Vlaamse man, opstap
pend onder een gi'auwe tmitaire 
Belgische hemei achter ernstige 
geleerde slogans, die hij dikwijls 
niet begreep, maar die zelf lachend 
« zijn » waarheid meedroeg op ge-
improviseerde borden. 

De kleine Vlaamse man die in de 
kleurpartijen als blinde manoeu-
ver-massa wordt gebruikt en in 
s(e pers weggemoffeld. De kleine 
Vlaamse man die zijn eigen treln-
ticket had betaald en zijn voet
bal voor een keer op het schap 
gezet Die kleine Vlaamse-man-
van-de-straat kwam zondag op 
straat . Zo gezien is de betoging 
van Antwerpen de meest spontane 
volksuitbarstmg die België sedert 
de Bormsverkiezmg heeft gekend.» 

Volksmacht 
Dat de betoging inderdaad het 

effekt van een bom heeft gehad, 
toont het axtikel «Ons Standpunt» 
in het blad van het AVW, dat de 
betoging nochtans niet in het 
hart droeg. 

« I n dat licht gezien is het niet 
verbazend dat vele Vlamingen al£ 

volgt redeneren : « indien men. 
de zetelaanpassing betwist, geeft 
men de unitaire s taat op, ons 
goed, maar draait dan niet lan
ger rond de pot en hervormt de 
staat op een tweeledige, federalis
tische grondslag ». Vlamingen die 
aldus reageren, hebben vorige zon
dag met tienduizenden tè Antwer
pen betoogd voor « een federaal 
België in een federaal Europa ». 
Er werd te Antwerpen niet enkel 
voor federalisme betoogd, m a a r 
ook voor « anti-kapitalistische 
structuurhervormingen ». Mis
schien is het in de hoofden van 
vele jonge betogers niet zeer klaar, 
wat die slogan betekent. Men kan 
er echter zeker van zijn, dat zl] 
er twee zaken m zien : meer so
ciale gelijkheid, gelijke kansen 
voor allen, en, in de tweede plaats, 
de afbraak van de kapitalistische 
burchten die m Vlaanderen een 
verfransende en onsociale rol wil
len blijven spelen. » 

Na de Bormsverkiezing werd er 
gezegd " Il faut que Ia f l a n d r e se 
sent aimée ». 

BURGERRECHT 
Een der beste samenvatt ingen 

in de Nederlandse weekbladpers 
kregen we uit de pen van Vlaan-
derenkenner Mr. Beerninck. 

« Dit zal ongetwijfeld tot gevolg 
hebben, dat de Vlaamse vleugels 
der genoemde drie « grote » par
tijen — men spreekt in België al
gemeen van « kleurpartijen » 
wanneer men de C.V.P., de B.S.P. 
en de P.V.V. in één adem wil noe
men — gedwongen zijn aan de 
wensen der betogers tegemoet te 
komen, indien zij tenminste hun 
volgelingen niet naa r de rijen der 
Volksunie willen zien overlopen. 
Er Is sprake van een merkwaar
dige ontwikkeling in België en zo 
n et alle tekenen bedriegen, is men 
nu de weg ingeslag-en van het fe
deralisme binnen het Belgische 
staatsverband. Zelfbestuur voor 
Vlaanderen is nu de leuze gewor
den. » 

W. Luyten 

Ï: AANDACHT! 

g j Jonge trouwers profiteert er van ! 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Volgende week brengen we de stand van de abonnementenslag 
voor de voorbije veertien dagen. We hebben zo de indruk, dat 
de rangorde totaal gewijzigd zal zijn. Roeselare schijnt het 
te menen.... 
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GOA'ME DE KLOK'N LÜD'N? 

Flor Barbry is akteur-regïsseur v a n he ï ((VoKs-

toneel voor F rans -Vlaanderen ». Hi j is tevens 

tonee lau teu r ; het s tuk « De Harleki jn », dat door 

he t « Volks toneel » gedurende dit seizoen in ' 

F rans -Vlaanderen voor het voetlicht word t ge

bracht , is v a n zijn hand . 

V U . - Een stuk schrijven, 
het zelf regisseren en er ook 
nog een rol in spelen : dat 
moet, mijnheer Barbry, wel 
het ideaal zijn voor een dina-
misch toneelman zoals u ? 

BARBRY : Alleszins dan 
toch een ideaal dat ik niet zo 
heel bewust heb nagestreefd. 
Sinds jaren regisseer en speel 
ik met het « Volkstoneel » en 
de «Verbroedering». Het 
schrijven is er zo wat bijge
komen. Bij mijn beroepsbe
zigheden stuitte ik op de the
matiek die in het stuk ver
werkt is en ik meende dat 'n 
dergelijke thematiek, opge
raapt uit het dagelijkse leven 
van mijn Westvlaamse ge
meente Westouter, de gewo
ne Westvlaamse mensen aan 
de andere zijde van de 
« schreve » wel zou aanspre
ken. 

V.U - Zijn er speciale pro
blemen verbonden aan het 
schrijven en speelklaar ma
ken van een stuk bestemd 
voor Frans-Vlamingen ? 

BARBRY - In de voorbije 
jaren hebben we steeds werk 
gebracht dat ook in het 
Vlaamse Vlaanderen graag en 
veel gezien wordt : « En waar 
de sterre bleef stillestaan » 
van Timmermans; «Kinderen 
van ons volk » van Antoon 
Coolen of liever mijn aan
passing daarvan onder de t i 
tel « Mensen lyk wider »; «De 
vier jaargetijden » van An
toon Coolen; « Leontientje » 
van Timmermans; «Uutvoart» 
van Sutton Vane. Al die stuk
ken heb ik onder handen 
moeten nemen : mijn Frans-
Vlaams publiek kan alleen via 
het dialect benaderd worden 
en de beperkte woordenschat 
ervan noopte me tot om
schrijvingen en soms zelfs tot 
vertaling van het één of an
dere woord. In mijn eigen 
stuk heb ik natuurlijk van 
aan de bazis rekening kun
nen houden met deze proble
men; ik voel me ruimschoots 
beloond daarvoor, ten eerste 
door het succes dat het stuk 
reeds genoot en ten tweede 
door de steeds herhaalde ver
zekering van mijn Frans-Vla
mingen dat het stuk bijzon
der gemakkelijk toegangelijk 
is voor hen. 

V.U. - Hoe is dat «Volks
toneel voor Frans-Vlaande
ren » eigenlijk ontstaan ? 

BARBRY - Oorspronkelijk 
wSs het een idee van E.P. 
Declerck, die thans missiona
ris is in Kongo. Na de opvoe
ring van een toneelstuk te 
Westouter stelde hij de 
vraag : « maar waarom trek
ken we daarmee niet over de 
schreve ? ». Het is er dan vlug 
van gekomen, vooral ook door 
de geestdrift en de aanpak 
van de heer Hardeman, nog 

steeds onze voorzitter en t e 
vens burgemeester van West
outer. 

V.U. - U bent wel zeer be
scheiden over uw eigen aan
deel, mijnheer Barbry. 

BARBRY - Toneel is nooit 
de zaak van een enkeling; het 
is groepswerk. Wij hebben 
van meet af aan het geluk 
gehad, in de streek van West
outer te kunnen rekenen op 
de toewijding en het Vlaams 
idealisme van een heleboel 
mensen. Ons « Volkstoneel » 
is volks in een dubbele bete
kenis : het gaat naar ons 
volk in Frans-Vlaanderen; 
het komt ook rechtstreeks uit 
ons volk. De troep bestaat uit 
gewone volksmensen : een 
technisch tekenaar, een naai
stertje, een douanier, een 
chauffeur, een fabriekwerk-
ster. Iemand van de vaste 
krachten, toneelspeler met 
ha r t en ziel en groot vriend 
van Frans-Vlaanderen, is een 
frontalier die dagelijks over 
en weer naar Rijsel pendelt. 

V.U. - Hoe lang werkt het 
« Volkstoneel » nu al ? 

BARBRY - In 1955 zijn we 
er mee begonnen en dat moe
ten sindsdien zowat 147 op
voeringen in Frans-Vlaande
ren geweest zijn. Per opvoc 
ring bereikten we ongeveei 
een driehonderd mensen. Go 
woonlijk spelen we in de p; 
rochiezaal van de gemeent 
het is doorgaans de pastoo 
die de toneelavond inricht. 

V.U. - En de financiële kant 
van het vraagstuk ? 

BARBRY - We spelen ied- i 
jaar ons stuk in enkele West 
Vlaamse steden; in de ve: 
goeding laat men de sympa
tic voor ons werk meetellen. 
Voor de vertoningen in 
Frans-Vlaanderen hebben we 
kontrakten. De heer André 
Demedts, die reeds zoveel 
deed voor de Westhoek over 
de schreve, heeft voor ons 'n 
provinciale toelage van 500 F 
per vertoning in Frans-
Vlaanderen weten los te kr i j 
gen. Financieel harden we 
het wel. 

V.U. - Nooit beroep gedaan 
op akteurs uit Frans-Vlaan
deren zélf ? 

BARBRY - Toch wel; een 
tijdlang heeft er iemand uit 
Boeschepe meegespeeld. De 
eerste Nederlandstalige ak-
teur sinds hoelang ? De man 
is verhuisd en sindsdien von
den we nog geen vervanger 
voor hem. Eerlijk gezegd zoe
ken we ook niet zo heel hard : 
de mensen uit Frans-Vlaan
deren beheersen hun dialect 

niet vlot genoeg om toneel te 
spelen, 't Speltempo gaat er te 
hard onder lijden en dan gaat 
een ander rezultaat van ons 

V.U. - Mijnheer Barbry, wij 
danken u en uw geestdriftig» 
medewerkers voor het prach-. 
tig werk dat gij in Frans-
Vlaanderen verricht. Wan
neer een deel van de bevol
king over de schreve nog met 
een dunne draad verbonden is 
aan de Nederlandse kuituur, 
dan is het dank zij u en uw 
troep. Gij behoort tot de wei
nigen die voor het probleem 

111 
De heren Barbry en Bajcop van he^ « Volkstoneel n. 

spel verloren : de belangstel
ling voor het stuk zelf en voor 
onze taal doorheen het stuk. 
Het zou natuurlijk prachtig 
zijn : volkstoneel voor en 
door Frans-Vlaanderen... 

V.U. - Het is ons opgevallen 
dat het spelpeil bij het 
« Volkstoneel » heel wat ho
ger ligt dan b i j . . 

BARBRY - ...amateursgroe-
pen die minder spelen dan 
wij. Wij brengen één en het
zelfde stuk in één seizoen tot 
twintigmaal. Dat kunnen de 
gewone gezelschappen zich 
niet veroorloven. 

Frans-Vlaanderen, dat voor 
ieder bewust Vlaming zo be
angstigend is, een bruikbaar 
en leefbaar recept hebt ge
vonden. We zijn er van over
tuigd dat we deze dank mo
gen uitspreken in naam van 
al onze lezers. 

BARBRY - We doen het 
graag. Om het met een zin 
uit mijn toneelstuk te zeg
gen : «Goa'me de klok'n 
lud'n ? ». Ja, maar niet de 
doodsklok over het Neder
lands in Frans-Vlaanderen... 

tvo 

steentjes voor 

ONS TAALGEBOVW 
TAALBLAADJES 

Wij wonen in een gedeelte van ons taalgebied, waar - len 
gevolge van een volksvreemde administratie en onderwijs • 
schrijf- en spreektaal geen gelijke tred hebben gehouden, en 
waar bij de massa het van ouds echt-Nederlandse taalgevoel 
IS verloren gegaan. Wij, die ons hiervan bewust zijn, hebben 
behoefte aan een klaar inzicht in de gebruiksnormen van het 
tiederlands. Deze maatstaven (want die zijn er in elke taal) 
moeten we gaan opsporen, niet hier waar de ontwikkeling van 
onze taal een halve eeuw is blijven stilstaan, maar ddAr waar 
hei Nederlands zich vrijelijk en ongestooid ook na achttien
dertig heeft kunnen ontwikkelen, nl. in het noorden. 

Onze grootste moeilijkheden zijn gelegen in details : de 
juiste gevoelswaarde van een woord (« deftige meid gevraagd » 
i.p.v. net meisje) de preciese betekenis van een wending 
(a iemand iets wijsmaken » i.p.v. op de mouw spelden), het 
onnederlandse van bepaalde uitdrukkingen (« op punt stel
len n). Daarom is het de taak van een taalrubrieksehrijver 
voorlichting te geven. Negatief uitgedrukt staat dal gelijk met 
taalzuivering, positief met taalzorg Een zuivere en met zorg 
onderhouden taal dient onze eerste bekomrnernis te zijn. Alle 
gestrijd en gemarsjeer om onze taal(rechten), ik durf er zelfs 
aan toevoegen om onze sociale en ekonomische rechten, brengt 
niet één schop aarde aan de dijk zolang we niet voor de dag 
hunnen komen met een Nederlands dat door alle gebruikers 
ervan, op ongeveer dezelfde wijze wordt gehanteerd, een 
Nedet lands dat geen verwarring oproept bij anderstaligen en 
niet langer het onderwerp uitmaakt van pennetwisten, woord-
bannerij, zuiverwoede en loutenvrees, hetgeen ons in de ogen 
van franstaligen er onderontwikkeld en belachelijk doet 
uitzien. Wij hebben dagetijk'i behoefte aan geleide taalzuive
ring en stelselmatige taalzorg, kortom : aan praktische taai-
leiding 

Een man die dal heeft ingezien is de heer A. Blontrock, 
beambte bij het Staatsblad. Uitgaande van het besef dat wie 

leek is op taalkundig gebied, geen A.B N -boeken koopt en 
onmiddellijk vergeet wat hij hier of daar in een rubriek als 
deze ooit gelezen heeft, en nog minder de tijd heeft om kran
tenknipsels te ordenen, vatte de heer Blontrock enkele jaren 
geleden een stoutmoedig plan op : de uitgave van « Toal-
blaadjes ». 

De taaïblaadjes zijn geschreven voor elke Vlaming die 
schrijft of spreekt. Wat erin staat heeft niet de minste 
pretentie : helder en verstaanbaar wordt in eenvoudige bewoor
dingen, en volgens een overzichtelijk stelsel van afwisselende 
lettertypes, aan ons verstand gebracht, eerst hoe het niet mag. 
en dan hoe het moet, maar dat op een wijze die elke vergissing 
uitsluit en het ééns gelezene nooit meer doet vergeten. Elk 
blaadje (steekkaartformaat) behandelt slechts één onderwerp, 
en de juiste wending of hei juiste woord staat in vetjes. 

Blontroeks taaïblaadjes zijn een losbladig tijdschiift van 
een bijzondere soort. Er verschijnen 50 tot 100 losse blaadjes 
per jaar, dit zijn evenveel afzonderlijke onderwerpen. Naar
mate het aantal « abonnementen » groter is, komt er een 
groter aantal afleveringen van de pers. en wordert ze dus 
beter over een faarperiode gespreid. Zijn er minder inschrij
vingen dan krijgt men minder blaadjes in één aflevering, doch 
er zijn dan ook minder afleveringen. Nochtans is er steeds 
een minimum, van 50 blaadjes per jaar. Je ziel dal iedereen 
bij de Heer Blontrock mag binnenkijhen 

Wie belang itelt in deze taalsleenljes, zal ook belang 
stellen in de taaiblaadjes. Hei nut dat men eruit haalt voor de 
aagelijkse taalpraldijk is m i niet in verhouding lot de lage 
prijs iron 50- fr. per jaar die men stort of overschrqft op post
rekening nr. 855119 van A Blontrock, Braemtslraai 10$, 
St-Joost-ten-Noode Dus merkelijk minder dan de prij^ van 
een (goedkoop) taaihandboek dat meestal slecht<i VMorden-
lijsten enfof over je heen glijdende taalpraaljes bevat Van 
harte beveel ik mijn lezers de « taaïblaadjes » aan ' 

ti.J. Bouwman. 
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0 « T ;S MAAR t'BV WOORD » 
van deze week schoor terug eens-
geen hoge toppen. Dat valt (Ie 
laatste tijd wel meer voor. Komt 
^1 sleet op de formule ? We hopen 
dal het slechts een voorbijgaand 
verschijnsel is, dat meer zijn oor
zaak vindt in het vallen van de 
bladeren dan in de ouderdom van 
het programma. 

Het vast paneel valt meestal icel 
mee. De gasten echter vallen 
soms tegen. En dan zeker van dil 
« Pruttelpot n-paneel hadden wc 
meer verwacht. Hopelijk tikt Paul 
Vandevelde in de toekomst terug 
f}\cnsen op de kop die een geestig
heid kunnen vertellen zonder 
zich daarvoor bovenmatig Ie moe
ien inspannen I 

0 In opdracht van de Duihe 
7'T draaide Roland Verhaverl en
kele filmische stemmngsbceldcn. 
We kregen daar een van te zien, 
ni. « ALLEMANDE IM HERBST », 
gedraaid in de tuinen van het 
kasteel Charlottenburg bij Berlijn. 

Indien men liet ons vraagt : 
Roland Verhaverl mag nog van die 
zaken in elkaar steken. Hij heeft 
zin voor een mooi filmisch beeld, 
hij weet hoe hij het aan boord 
moet leggen om van een film-
phiaijc de gewenste stemming te 
doen uitgaan, hij kent het ver
band tassen ivat geloond wordt 

'en de vereiste kamera-hcivcriingen 
en noem maar óp. Zijn « Alle
mande im Hcrbst » was een aan
gename verpozing na .al het 
b!andend-ukliu'le uit « Pano
rama » / 

0 Mei « EE\ 11 ',l \ \r.I I \ >' 
}i(,dden we zaterdag melcen em 
goede inzet van onze 7'l -aroml 
Op het Flagey-plein schijnt men 
wel hel een en ander uit de 
herrie rond de uilslag te Aalst 
onthouden te hebben en waakle 
men zorgvuldig er over, de jury 
en de deurwaarder te lieisl aan 
bod te laten komen. 

Mijnheer Eén icns- een simpa-
lieke Brabander, wiens pientere 
vragen zorgvuldig uitgekiend 
waren in de ricliling van een 
grools slotvertoon te l!ei--l. Hij 
slaagde er in, met zijn praktische 
ojidrachten llei.-:l in een feestelijke 
karriavalstemming te brengen ilic 
slechts de bekroning van de over
winning nodig had ont Ic bruisen 
als schuimwiin. 

Persoonlijl. beleefden we (een 
bijna boosaardig) genoegen aan de 
opdracht, 100 gebruikte Neder
landstalige affiche's bijeen te 
biengen mei als teksl « Apparle-

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
11.00 : Uitzending van een H. Mis 
— 15.30 : De kat op de koord ; Mm-
(nelilke schikking — 16.05 : Wiel
rennen : Rechtstreekse reportage 
van de Zesdaagse van Brussel — 
16.40 : Twee filmreportages — 
17.10 : Klein, klem, kleutertje — 
18.45 ; De drie gekke broers : nieuw 
TV-feuilleton — 19.10 : Disneyland 
— 18.55 : Sportuitslagen — 20.00 -. 
TV-nieuws — 20.20 : Speelfilm : 
Spook te koop (The ghost goes 
West), komedie van René Clair. 
(Engelse versie met tweetalige on
derschriften) — 21.50 : Sportweek
end — 22 20 : Wielrennen : Recht
streekse reportage van de Zesdaafese 
van Erussel — 22'.50 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuall-
teit — 19.50 ; De Weerman — 18.55: 
Sport In 't kort — 20.00 : TV-
nieuws ^— 20.20 : Herberg « in de 
Roos en de Kroon », spel door J.B. 
Priestley. Nederlandse vertaling : 
Bernard Kemp — 21.00 : Volkscon
cert door de Philharmonie van 
Antwerpen o.l.v. Edward Plipse — 
2) 50 : Panorama — 22 25 ; Tweede 
nieuwsuitzending. 

• DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ; 
•Gastprogramma — 19 30 : Mozaïek 
— 19.55 : Sport in 't kort — 20.00 
"TV-nieuws — 20 20 : Bonanza : 
TV-Western — 21.10 : Leo Baeke-
land, de Vlaamse Edison — 21.55 : 
Vergeet niet te lezen — 22.25 : 
TTweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17 00 : Televisum ~ 19 00 : Tele-
taalles : Nederlands — 19.25 : 

Penelope — 19.bO : De Weerman - -
19.55 ; Sport in 't kort — 20.00 • 
TV-nieuws — 20.20 : Speelfilm : 
Het paradiis van de kapitein, kome
die van Antliony Kimmms met Alec 
Guiness, Yvonne de Carlo en Cecilia 
Johnson. (Engelse versie met twee
talige onderschriften) (voor vol
wassenen) — 21.50 : De glimlach 
der Etrusken — 22.25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
-19.00 : Ga.stprograrama — 19.30 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
PUntstones — 18 55 : Sport ui 
't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20 20 : Zon en wi.in m de Vaucluse 
— 20.45 : Oponthoud in de iungle, 
TV-spel door Anny Matti en Wim 
Spekkmg. Bekroond met de tweede 
priis van de TV-spelwedstriid in
gericht door de BRT en de NTS — 
22.00 : Tweede nieuwsuitzending — 
22.10 : Close-up van Arthur Penn. 
kmeast van « Tlie lefthanded gun » 
en « The miracle worker ». 

VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
reletaalles : Frans — 19.25 -. Tie
nerklanken — 18.50 : De Weerman 
— 19 55 : Sport in 't kort — 20.00 ; 
TV-nieuwt, — 20.20 : Speelfilm : 
Malachias (Das Wunder des Mala-
chias). sociale film van Bernhard 
Wicki,' vri) naar de roman « De 
Vliegende Danstent » van Bruce 
Marshall. (Duitse versie met twee
talige onderschriften) (voor vol
wassenen ) — 22 20 : Première — 
23.00 : Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 

0c '^Mn i4(ftj 

10.00 : Teletaalles : Frans — 
10 25 : Ten huize van uw brein 
17 00 : Jeugdprogramma — 17.45 ; 
Natuurkunde : Verdampen en con
denseren — 19,00 • Religieus pro
gramma ~ 19.30 ; Autorama — 
19.55 : Sport in 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Eén tegen 
allen — 21.35 : Echo — 22 05 : 
Het 87e politiedistrict : De harde 
plicht (12e afl.) — 22.55 ; Tweede 
nieuwsuitzending. 

NATIONALE LOTERIJ 

WE cm 

Voor uw winterlektuur en 
geschenken, koopt boeken 
van uw eigen schrijvers ! 
Marcel Matthijs : « Onder 
de Toren ». De enige wer
kelijke repressieroman tot 
hiertoe in Vlaanderen ge
schreven. Het boek van de 
aangrijpende waarheid: 
300 blz. Ing. 115 F; geb. 
145 F. « Wie kan dat be
grijpen ? » Een van de be
langrijkste psichologische 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur : 182 
blz ing. 65 F; geb. 110 F. 
Te bestellen bij de auteur, 
Oedelem Postrek. 43.67.52. 

ment te huur » en « Villa Ie 
huur ». We tiOijfelen er niet aan, 
dat deze handige zet in de rich
ting van hel « Franse zeer » aan 
de kust fel in de smaak is geval
len bij kijkend Vlaanderen. Wie 
er minder plezier zal aan beleefd 
hebben, waren de kwibussen die 
op hel Heistse gemeentehuis 
T'ians aan het wauwelen waren 
tijdens de uitzending. De burger
vader der « keuns » is - als irr lui 
goed voorhebben - nu precies ook 
geen flamingant te noemen ; was 
hii niet één der zeldzame burge
meester? op hel rendez-vous der 
Belgen ? Tol zijn penilenlie dus 
de WO affiche's, en ei zo na slrui-
helde Heist daarover. 

Goede uitzending dus, simpa-
tieke mijnheer De Geest, prachtige 
vragen. Wanneer hel Flageyplein 
nu nog eens de jongelui wil bui-
(cngooien die tussendoor aan de 
bar slechte en Franse (slecht niet 
omdal ze Frans zijn !) chansons 
komen miauiven, zijn we er hele
maal ! 

0 Van alles vul hier on de:e 
lil(iil:ij<le orvr \sler lierl;hof's 
« KVr OP DE KOORD » reeds 
werd gezegd, nemen we niets 
lei lig De eersle drie afleveringen 
Wiircn slecht en hel helpt niet er 
doekjes rond te doen. 

De:e iveek Jn'bben we echter 
een « I\:il ... » gezien, die in een 
heel andere richting wandeUh'. 
Hel ziet er naar uit of de auteur 
zich is gaan bezinnen over de 

STEUNFONDS 
Naar aanleiding van de veroordeling van propagan
disten te Brugge werd een steunfonds opgericht om 
de kosten te dekken. Dr Rik Ballet heeft het voor
zitterschap van het steunfonds opgenomen. Alle be
dragen kunnen gestort worden op giro 868997 van 
Bert Raets, St Matheusstraat 45 Borgerhout. 
Wij rekenen erop dat de solidariteit in de partij geen 
ijdel woord is. De veroordeelde propagandisten beho
ren tot de beste werkers van de partij . 
Alle giften, grote en kleine, zijn welkom. 

(vele) neerhalende kommentaar 
waarop TV-joernalisten en kijkers 
zijn feuilleton-familie hebben ont
haald. Men krijgt de indruk dat 
hij met het gegronde in die kom
mentaar terdege rekening is gaan 
liouden en zodoende zijn fainilie 
dichter bij de alledaagse werke-
liikheid heeft gebracht. Wij heb
ben, na de eersle afleveringen, 
met geaarzeld te zeggen dat het 
slecht was en men er beter mee 
ophield. De « MmNELIJKE SCHIK
KING » van déze week is er echter 
bij ons in geslaagd, de hoop te 
wekken op betere tijden in het 
huishouden van Nand Buyl en 
Dora Van der Groen. Voor de 
eersle maal zagen we normale 
mensen in geloofivaardige om-
slandigheden en met verantwoorde 
reakties op de feilen. Indien Asler 

Berkhof in de toekomst de rol van 
zijn grootmoeder nog verder wil 
besnoeien, bestaat de kans dat de 
hele katlen-geschiedenis toch niet 
op een hopeloze sisser uitloopt. 

Of het feuilleton ooit populair 
ivordt, is een andere kwestie. Ge
zien het niveau waarop Aster 
Berkhof zijn familie tracht te 
plaatsen, geloven we het niet. De 
afstand tussert de Vlaamse door-
snee-familie erh de TV-familie 
blijft te groot. Maar indien Aster 
Berkiiof er in slaagt een voor de 
rest verantwoord feuilleton op 
ons scherm te brengen, zouden lue 
die afstand graag op de koop toe 
nemen. Integendeel, voor die ene 
keer dat de Vlaamse TV ons als' 
volwassenen aanziet ... 

Jvb. 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE 
Jaargang 

MENSEN 
1 - nr 11 

Gam 
Toneelstuk in een oneindig aantal bedrijven. De tekst 

van het eerste bedrijf kan dienen als tekst voor alle 
overige bedrijven. Het stuk wordt gespeeld, zolang er 
nog één tocscliouwer in de zaal is. Hoelang duur t dat 
nog? 

Decor : een marktplein, met talloze kramen. Op de 
voorgrond een bijzonder aktief kramer, die zijn waren 
luidruchtig aanprijst. 

Personen : de kramer; een koper. 

Kramer- : Vergelijk... Verge
lijk... Socialistisch vergelijk... 
Vergelijk der socialisten... 
Koop het vergelijk... Onverge
lijkelijk vergelijk... 

Koper : Wat moet dat met 
dat vergïlijk? 

Kramer : Dit vergelijk, me
neer, is de uiteindelijke en de
finitieve oplossing voor al uw 
kwalen en remedies. Het verge
lijk, meneer, werd gemaakt 
door de grootste hoop geleer
den die ooit samengewerkt 

' heeft aan één enkele pil. 

Koper : Maar wat moet ik 
dan met dat vergelijk? 

Kramer : Slikken, meneer, 
altijd maar slikken. Niet kau
wen, niet bijten, niet zuigen, 
niet knabbelen; alleen maar 
slikken. Een slok rode wijn 
achterna en zó zit het m de 
maag. In de maag hoort het, 
meneer, niet in de kop of in 
de hersens. In de maag en dan 
m de darmen. Men denkt niet 
met de darmen, meneer, wat 
men ook beweert. 

De darmen, meneer hebben 
een dunne wand. En zo, me
neer, door die wand komt mijn 
onvergelijkelijke remedie in 

uw bloed en in uw lichaam. Als 
Ik het eens duidelijk mag zeg
gen, meneer : u slikt het ver
gelijk en meteen bent u zelf 
al een vergelijk. 

Koper : Maar ik ben niet 
ziek. Waarom zou ik dan zo'n 
vergelijk kopen? 

Kramer : U bent wel ziek, 
menejr. Gezonde mensen, me
neer, dat bestaat niet. Ieder
een is ziek. U lijkt me, me
neer, een tipisch voorbeeld van 
iemand met een hoge bloed
druk en een meerderwaardig-
heidskompleks. Denk aan uw 
omgeving, meneer, hoe die lij
den moet onder uw geldings
drang en superioriteit. Koop 
het vergelijk. Desnoods niet 
voor u, maar voor uw ortige-
ving. Voor de anderen waar
mee gij wilt leven. En voor 
mij, koop vooral uw vergelijk 
voor mij. Iedereen moet toch 
leven, meneer. 

Koper : Goed, ik voel er wel 
iets voor. Maar weet dat ik me 
niet ziek voel en da t ik het 
vergelijk alleen koop om u een 
plezier te doen. 

Wat moet dat kosten? 

Kramer : Mijn prtj.s, meneer, 
is bespottelijk laag voor de 
kwaliteit die ik u voorstel. Gij 
betaalt me desnoods maar in 
natura. 

Kijk, bijvoorbeeld geeft ge me 
15 keer een stukje geweten, 2 
keer een eind ruggegraat, uw 
Vlaamse overtuiging — die is 
wel niet veel waard, meneer, 
maa r ik zal ze toch maa r ne
men —; met een stuk van uw 
zelfstandigheid en driekwart 
van uw hersenen is het som
metje rond. Zal ik inpakken, 
meneer? 

Koper : Ik vind toch dat uw 
prijs wat hoog is. 

Kramer : Hoc«, meneer? U 
spaar t 300.000 F per j aa r uit. 
Ik vraag geen ministerporte
feuille of kamerzetel. U betaalt 
met wat u missen kunt, me
neer. En u houdt 300.000 P in 
uw zak. Mag ik de naam van 
meneer weten, voor de garan
tiebon? 

Koper : Schrijf maar op : 
Jos Van Eynde. 

Einde eerste bedrijf. 

$ 

H 
f 

LIEVEKE 

Dat hebben cie separatisten gedaan, Toon. 

Ik stel vast, zegt 
Lievelte, dat Bavo 
nog met geen 
woord gerept heeft 
over de betoging 
van 10 november 
te Antwerpen. 

Heeft hij misschien 
zijn tong verloren ? Nee, zegt Lieveke, 
maar hij ie tijdelijk ongesteld. Zoveel 
Marsepijn blijft op de maag liggen. 

A 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

i EKEREN 
Het bestuur van de Vo.ksunie-

Ekeren dankt langs deze weg alle 
Ekerenaren die op zondag 19 de
zer mee opstapten tegen het uni
tarisme. 

Zij vormden een indrukwekkend 
contingent dat bizonder opgemerkt 
werd door de organisatoren en ook 
in meerdere kranten een speciale 
vermelding kreeg. 

Te noteren en te onthouden 
valt dat de heren van hei Ekerse 
gemeentebstuur voltallig afwezig 
waren, ook zij die het meest azen 
op Vlaams-nationale stemmen 
(zonder om het even welke ande
re te versmaden!). 

De periode is definitief achter 
de rug waarin het volstond laatst 
op de lijst te s taan van de als 
minst anti-Vlaams beschouwde 
part i j om te kunnen profitaren van 
noodgedwongen kiezers. 

We zijn terug tot normale toe
s tanden gekomen. Het Vlaams-na-
tionalisme is weer 'n macht. Poli
tiek halfslaohtigen of meerslach-
tigen hebben uitgediend! 

Het is niet méér dan logisch 
da t wij in de gemeentebesturen, 
zowel als In het landsbestuur per
sonen aan de macht brengen die, 
zoals wij, uitgesproken Vlaams-
nationalistisch en fedei'alistisch 
denken en handelen. 

De Volksunie is niet langer 'n 
« zweep-partij » maar groe t uit 
tot 'n volwaardige grote t^artij die 
de toekomst van dit land zal be
palen. De poütieke macht in ste
den en gemeenten speelt h e r i n 
een niet te onderschatten rol ' 

Ekeren was in 't verleden en 
blijft in de toekomst 'n nationalis
tisch bolwerk! 

MERKSEM 
Een uitzonderlijke avond. 

Die wordt u aangeboden door 
de Vlaamse Kring Gro3ni>ighe, op 
zaterdag te 20 uur, 7 december 
a.s., in de zaal « Tyl • », Bre-
dabaan 298. De zaal is' u ' tstekend 
verwarmd. 

Een der meest gekende figuren 
uit de Vlaamse strijd, Ward Her
mans, oorlogsvrijwilliger 1914-1918, 
oud-volksvertrgenwoordiger als 
« IJzerga'm » een dsr meest ge
lezen dagbladschrijvers uit de 
strijdpenode van 1920 - 1930. zal 
als voordrachtgever te gast zijn. 
Diegenen die hem kennen van 
vroeger, zullen deze gelegenheid 
niet willen mi.ssen. En voor de 
jongeren is er een boel te leren. 
Vossenbal. 

Onze Vlaamse Oudstrijders ge
ven op 21 december in de zaal 
« Sfinx » hun eerste grote dans
avond. Het moet voor ieder Vla
ming van Merksem een plicht 
zijn op deze avond door hun te
genwoordigheid hun simpatle te 
betuigen aan de Vossen. 

MECHELEN 
Na he t feestje in Opsinjoorke 

werden de opbrengstbuyes geo
pend en nageteld : 4530 F werd 
aan het boetenfonds van dr. Ballet 
overhandigd; 1358 F kwam ten 
goede aan de afdelingskas. 
Vergadering kontaktklub. 

Op donderdag 28 november te 
20 uur 30 in het Guldenhuis op de 
Veemarkt : 

Afrollen van de klem-film en pre
sentatie van de kleurdia's over de 
federalistische betoging te Ant
werpen. 

Nabeschouwing door Walter Luy-
ten, aiT. sekretaris over : 

« Evolutie en houding van 
machtsgroepen en pers tegenover 
deze belangrijke manifestatie »• 

Vele simpatisanten worden ver
wacht. 
Weljelijkse kolportages. 

Onder impuls van de kranige 
Frans Gielis trekt de Mechelse 
ploeg er elke zondag om 9 uur op 
uit om in de verschillende wijken 
van de stad te kolporteren (ver
trek in Opsinjoorke). 

De Grote Nieuwendijk bleek een 
werkelijke V.U.-vesting te zijn. 

SCHOTEN 

De Vlaamse Vriendenkring 
voor Schoten en Voorkempen 
verwacht U in de Riddershoe-
ve, Kasteeldreef, te Schoten op 
zaterdag, 30 nov. te 8 uur voor 
haar 

Kameraadscliapsavond 
Het Schotense orkest J a n Daen 
zorgt voor dans-, strijd- en hei-
matmuziek. Vlaamse vrienden 
uit het Waasland, het Ant
werpse en de Voorkempen, 

LA LUTTE CONTINUE! 

Onze Prov. Voorzitter is ere
gast! 

Diepes t raa t 44 (tel : 32.44.30) 
ANTWERPEN 

Alle kwaliteitsspeeigoed 
Spellen vo^r groot en klein 

TURNHOUT 
Na de schitterende betoging te 

Antwerpen, waaraan wij massaal 
hebben deelgenomen, hebben wij 
zonder verpozen de propaganda-
werking voortgezet. 

De kolportage te Oad-Turnhout 
op 17 november, was een succes. 
Was de opkomst der propagandis
ten eerder laag te noemen, dan 
werd daarentegen het maximum 
aan nummers verkocht. 

Tei herinnering geven we hier
onder het programma voor de 
eerstkomende zondagen : 

24 november te Arendonk, 
1 december te Retie, 
8 december te Desrei, 
15 december te Gierle. 
Hierna zijn enkele propaganda-

tochten voorzien in de grotere 
centra : T'irnhout. Geel, Moi, He-
rentals. Dit in samenwerking; met 
de ploeg van de Zuiderkempen. 

Vergeet ook niet dat oo zaterdag 
30 november een propagandisten
avond wordt belegd in « de Keet » 
te Grobbendonk. Geen enkel ka^ 
derlid mag hier ontbreken. U hoort 
hierover meer per omzendbrief. 

BRABANT 
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ANDERLECHT 
Een paar bestuursleden van de 

afdeling zijn verhuisd. 
Daarom zal op maandag 25 no

vember a.s. een algemene bestuurs
vergadering gehouden worden in 
het café Sint-Anna, Smt-Guido-
s t raat te Anderlecht. Het bestuur 
hoopt ten stelligste enkele nieuwe 
mensen te mogen begroeten om 
de ontsilagenmende bestuursledpn 
te vervangen. In Anderlecht 
spreekt zeker nog 60 % van de 
inwoners Nederlands. Aan ons de 
taak om die mensen positief 
Viaamsgezind te maken. 

BRUSSEL 

Werkgroep Rijksgebied. 
Op de jongste bijeenkomst van 

de werkgroep werd het belang on
derstreept van ons weekblad, dat 
onmisbaar is om de partijdige 
dagbladpers te neutralizeren. Een 
bijzondere inspanning moet dan 
ook gedaan worden niet alleen 
door elke propagandist, maar ook 
door elke lezer van ons blad om 
abonnementen te plaatsen. Gezien 
de gunstige omstandigheden en de 
gunstige voorwaarden (wie nu 
zijn abonnement betaalt, krijgt 
het blad gratis tot einde 1963) kan 
iedere lezer gemakkelijk één lezer 
bijwinnen. Op die manier verste
vigt men de werfkracht van onze 
partij en brengt men in nieuwe 
gesinnen elke week een propagan
dist aan huis; 
Kadiowagen. 

Bij de voorbereiding van de na
tionale betoging fee Antwerpen 
heeft onze wagen nacht en dag 
7eer nuttige diensten bewezen. 
Maar rijden kost geld en proces
sen-verbaal moeten ook betaald 
worden Wie helpt ons zo vlug 
mogelijk deze kosten dragen? De 
persoonlijke en afdelingsbijdragen 
worden ingewacht op Prk 86.54.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel, M. Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. 

Werftochten met verkoop van 
blad. 

De afdelingen Dilbeek, Groot -
Bijgaarden, Zellik en St. Mar ters-
Bodegem die de laatste weken 
door onze propagandisten bezocht 
werden vcx)r de verkoop van ons 
blad, hebben het ijzer gesmeed 
terwijl het heet was. Meerdere 
nieuwe abonnementen konden ge
plaatst worden dank zij de inlich
tingen die bij gelegenheid van de
ze werftochten werden ingewon
nen. Afdelingen die op dezelfde 
manier voordeel willen halen uit 
deze werftochten, gelieven een be
zoek aan hun gemeente aan te 
vragen door te telefoneren naar 
15.51.75. 

DIEGEM 
Het kanton Zaventem leverde 

steeds de meeste deelnemers aan 
de werftochten met verkoop van 
ons blad. Om die reden zullen 
thans de gemeenten van dat kan
ton eerst aan de beurt komen. De 
reeks begint op zondag 1 decem
ber met Diegem. Bijeenkomst te 9 
uur achter de KVS of te 9 uur 30 
aan de kerk van Diegem. Wie niet 
bang is voor het winterweer en 
houdt van kameraadschappelijke 
samenwerking wordt verwacht. 

ETTERBEEK 
Taalwetten — Overwinning of Ne
derlaag? 

Eigen Aard, sectie gesprekscen-
trum Etterbeek, belegt op woens
dag 27 november a.s. om 20 uur 15 
in haar lokaal « De Maelbeek », 
Oudergemselaan 154 (rechtover 
het gemeentehuis) een debat over 
de jongste taalwetten. Inleiders 
zijn volksvertegenwoordigers De-
coninck (V.U.) en Verroken 
(C.V.P.). 

Toegangsprijs : 10 F en 15 F 
voor E.A.-leden, resp. niet-leden. 

Bedoeld worden hier de jongste 
taalwetten op het gebruik van de 
landstalen in het onderwijs, be-
stuurs- en gerechtszaken, die de
ze zomer goedgekeurd werden. Be
tekenen die voor de Vlamingen 
een overwinning dan wel een ne
derlaag? 

GANSHOREN-K OEKELBERG 
Volksvergadering in het café 

Van Kerk, duivenlokaai. Kerk
straat , Ganshoren. 

Spreker : Daniël De Coninck. 
Onderwerp ; gronüwetsherzie-

ning. 

Alle Vlamingen worden van har
te uitgenodigd. 
STEENO.KKERZEEL 

Op uitnodiging van het plaatse
lijk Davidsfonds spreekt E.P. 
Brauns op zondag 24 november te 
10 uur 30 (na de hoogmis) in de 
zaal « De Bonte Os », Van Fra-
chenlaan te Steenokkerzsel. On
derwerp : Vlaamse en Sociale be
weging onder ' bijbelse belichting. 

ZELLIK 
Er waren weer nieuwe gezichten 

voor de kolportage van 17 novem
ber in deze gemeente. Vergeleken 
met verleden jaar verdubbelde hier 
weer het verkoopsc ijfer. p 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Zondag 24 november kolportage 

te Schendelbeke en Idegem. Ver
trek aan « De Klok » te 9 uur. Pro
pagandisten, weest op post! 

Zondag 1 december, grote kol
portage te Aalst. Ook de ploeg van 
Denderleeuw zal daar aanwezig 
zijn. 

Zondag 8 december maaltijd in 
« de Klok » voor alle mannelijke 
leden der afdeling. In de namid
dag kosteloze koffietafel voor de 
echtgenoten der leden of vrouwe
lijke leden. 

De kinderen wurden vergast op 
lekkere cacao. En tussen 4 uur en 
6 uur brengt St, Niklaas een be
zoek aan het lokaal. Kom dus die 
dag meevieren met uw afdeling. 

Tot het welslagen van dft feest 
worden steunkaarten aan 50 F 
verkocht, die recht geven op deel
neming aan de maaltijd 's mid
dags. 

Toon Van Overstraeten zal die 
dag onze eregast zijn. 

DENDERMONDE 
Vrolijkheid en vermaak in eigen 

i-uime vriendenkring : groot Uilen
spiegelbal van de Vlaamse Kring 
« Ros Beiaard » te Dendermonde, 
met Paul Rutger en zijn solisten. 

Zaterdag 30 november 20 uur 30, 
zaal « Koningshof », Dijkstraat : 
dansfeest op oudere en moderne 
wijsjes, pittige animatie, Vlaamse 
leute voor jong en oud, drank en 
spijs tegen volksprijzen. 

Prijs voor deelname : 35 P. 
Grat is plaatsbespreking : Ros -

Beiaardkring, Grote Markt 30. 
Tel. (052^235.44 

ST. AMANDSBERG 
Onder impuls van enkele eer

lijke Vlamingen en onder bescher
ming van verscheidene kulturele 

KONGRES TE MECHELEN 
ALGEIMEEN KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 1963. 

Op zaterdag en zondag 14 en 15 december te Mechelen. 
Zaterdag 14 december. 

SOCIAAL - EKONOMISCHE STUDIEDAG, 
In de Salons Van Dijck, Fr. de Merodestraat. 
1) 14 uur 30 : sektievergadering met als thema : Volkswelvaart met 

bizondere belichting van het aspekt « Werk in eigen streek ». 
Voorzitter : Leo Wouters, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : ir. Guido De Roo. 
Referaathouder : G. De Graeve, provincieraadslid. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindfitemmlng over de kongresbesluiten van deze sektie. 
2) 17 uur : sektievergadering : De Volksunie en de ZeJfsfandig«n. 
In aansluiting met het V.U.-progranimakongres van 1962 wordt thans 

in detail aandacht besteed aan de zelfstandigen. 
Voorzitter : Reimond Mattheyssens, volksvertegenwoordiger. 
Sekretaris : André Roels. 
Referaathouder : Jos De Moor, provincieraadslid. 
Programma : referaat. 
Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deze sektie. 

Zondag 16 december. 
1) 10 uur : in de salons Van Dijck, Fr. de Merodestraat. 
Staatkundige sektievergadering : De Grondwetsherziening. 
Voorzitter : Danigl De Coninck, volksvertegenwoordiger. 
Keferaathouder : lic. Walter Luyten. 
Programma : referaat. 
•Algemene bespreking. 
Eindstemming over de kongresbesluiten van deze sektie. 
2) 15 uur : in de stedelijke feestzaal, Fr. de Merodestraat. 
Grote slotzitting 

onder voorzitterschap van Oscar Renard, kongresvoorzitter. 
Afkondiging van de kongresI>esIuiten door de heer E. Slosse, hoofd 

\ an de studiedienst. 
Sprekers : Frans Van der Eist, algemeen voorzitter. 
Wim Jorissen, algemeen sekretaris. 
3) 19 uur : in de salons Van Dijck. 
Gezamenlijke slotmaaltijd in de uitzonderlijk mooie galerijen, in 

aanwezigheid van alle volksvertegenwoordigers, senatoren en hoofdbe-
btuurslcden van de Volksunie. 

Prijs voor deelname : 100 F. Storten op postgiro 8689.97 van de heer 
Bert Raets, St. Mattheusstraat 45, Borgerhout. 
Praktische schikkingen : 
— de sektievergaderingen zijn enkel toegankelijk op vertoon van de 

partijlidkaart of een persoonlijke uitnodiging. 
— de beide kongreszalen bevinden zich in de Fr. de Merodestraat dSe 

uitmondt op de Grote Markt. 
— parkeergelegenheid : Grote Markt. 
— voor bespreking van hotel of overnachtingsmogelijkheid bij privé 

personen : schrijven naar de heer H. Keldermans, seknetaris afd, 
Mechelen, Aambeeldstraat 23. 
Mechelen, Aambeeldstraat 23, Mechelen. 

— Kongresseiu'etariaat : tijdens het kongres in de salons Van Dijck. 
— De leiding van de organisatie berust bij de be«r Kudi Vim d»r Paal, 

nat . organisatieleider. 

verenigingen greep op zaterdag 18 
november te St. Amandsberg een 
sobere doch betekenisvolle her^ 
denking van een viertal vooraan
staande kulturele voormannen 
plaats, die op de voor de geschie
denis der Vlaamse Beweging bete
kenisvolle Campo Santo — heuvel 
aldaar liggen begraven. Dit t e r 
gelegenheid der dringende herstel
ling Van hun laatste rustplaats en 
monument. 

Na korte toespraken waarin de 
betekenis van Jan-Frans Willems, 
Prof. Dr Jozef Guislain. Isidoor 
De Vos en Karel Doudelet werd 
belicht, en na het optreden van 
het Meulesteeds Mannenkoor, glnff 
men de gerestaure.'rde graven me t 
bloemen sieren. " 

Ook voor Jan Grauls en Pilip 
De Pillecijn werden door he t Al
gemeen Nederlands Verbond bloe
men neergelegd. 

Het is te hopen dat dit initia
tief verder tot een hele reeks in-
ere-herstellingen van enigszins 
vergeten grote Vlamingen wi mo
gen leiden. 

Want « alleen een volk dat zija 
helden eert, is een groot volk ». 

WAASLAND 
Het arr. bestuur dankt langs de

ze weg al de kaderleden die zich 
hebben ing-espannen om de Natio
nale Betoging te Antwerpen tot 
een succes te doen uitgroeien. Het 
Waasland was bijzonder goed ver
tegenwoordigd. 

De leden- en abonnentenwerving 
verloopt uitstekend. Er wordt ech
ter een inspanning gevraagd van 
de jonge afdelingen te Melsele en 
Vrasene. Onder impuls van voor
zitter Braem kan de sterke afde
ling Beveren als voorbeeld worden 
gesteld. 

Een grandioos Volksunie-bal zal 
plaats hebben in de loop van 
maar t 1964. 

Steungelden voor de aankoop 
van afdelingsvlaggen worden met 
dank aanvaard op p.c. nr. 325.33 
van de Kredietbank te Sint-NI-
klaas voor het nummer 4713 van 
de Volksunie. 

Inzage van de kiezerslijsten kan 
gebeuren bij Mr. J a n Verniers, 
Walburgstraat 21, Sint-Niklaas 
(voor gans het arrondissement). 

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 
groepszeizen, scholen enz.« 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 
• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af, Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkraan. 
• 

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. 

f;. 

Niet vergeten : weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel. 
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STEUNFONDS 
Naar aanlei'dlng van de veroordeling van propagan
disten te Brugge werd een steunfonds opgericht om 
de kosien te dekken. Dr Rik Ballet heeft het voor
zitterschap van het steunfonds opgenomen. Alle be
dragen kunnen gestort worden op giro : 868997 van 

Bert Raets. St Matheusstraat 45. Borgerhout. 
Wij rekenen erop dat de solidariteit in de partil geen 
ijdel woord is. De veroordeelde propagandisten beho
ren tot de beste werkers van de partij. 
Alle giften, grote en kleine, zijn welkom. 

BERICHT 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
Verscheidene afdetlng'jn heb
ben aan de studiedienst ge
vraagd waar dokumentatie Kan 
bekomen worden m verband 
met de gemeenteraadsverkie 
zmgen van oktober 1964. 
Wij herinneren er aan dat de 
brosjuur, oDgesteld door de stu
diedienst, kan bekomen wor
den door s torfng van 20 F op 
postrekening 69 12 44 van Wim 
Maes te Berchem 
Wij verwijzen nogmaa's naar 
de inleiding van deze uitgave, 
waarin de grondb?sinseljen wor
den uiteengezet welke door het 
Hoofdbestuur dienaangaande 
opgelegd zijn. 

BH 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Zondag 24 november 1983 : 30hte 
jaa.hjk.se Fermoni-Herdenk.ng. 

8 uur 30 Scnoonsel-kerkhof : Ge
bed en Bloemenhu'de bij het Graf. 

9 uur 30 Kerk der Witte Paters, 
Keizerstraat : Plechtige H. Mis tot 
zielelafenis van Fermont en voor 
de Wereldvrede met sermoen door 
E P, Nuyens. o.p. en opgeluisterd 
door « De Parkzangers » van Bras-
schaat 

10 uur 30 V T B.-feestzaal St-
Jakobsmarkt 45 ; Forum - Verga-
dneng met a's tema : Persoonlijke 
vredesmzet. ook nu? Sprek:r.« : 
H Borginon, M. de Laere o.p., M. 
Deneckere. R. Merecy. Moderator: 
Staf Verrept. 

B'jdrage m de kosten : 20 F 

Briieghelbal. 
Door het Polders Aktiekomitee 

wordt een groot bal ingericht op 
zaterdag 30 november te 8 uur in 
de Martmushoeve Zandv iet Er 
•«fordt gezorgd voor een uitstekend 
orkest uit Ossendrecht, er zullen 
achthonderd pensen te verorberen 
vallen» en er is een grote tombo
la. Alle vlaamsgezinden worden 
hartelijk uitgenodigd. Toegang---
prijs : 30 F voor de leden. 

BORGERHOUT 
Een talrijke opkomst en een 

xgrestdriftige t temmmg k nmerk-
ten de levenvergadermg van no
vember. 

Op een weldoordachte wiize han
delde Rudi Van der Paa; over de 
organisatie van ae partij en gaf 
practische richtlijnen voor de ver
dere uitbouw van de afdeling. 

Staat Borgerhout si ds lang biJ 
de oesie afdel ngcn van h t arron-
dis'^ement geranschikt toch moei 
er nog een msoannmg geleverd 
om onz" ae ederen te veisterken. 
De abonnementenslag moet ver
der doorgevoerd worden om onbe-
dreigd aan de spits te b'ijven. 
Sympathisanten die wensen toe te 
treden tot onze afdeling of zich te 
abonneren op « De Volksunie » 
kunnen zich wenden tot or.ze be
stuursleden en leden ofwel tot het 
secretariaat. Buurtspoorweg'ei 87 

Betoging' van 10 iioxemLer. 
Het Bestuur der Vo ksi.nie-afd. 

Boigerhout dankt de leden, mede
werkers en betogers voor het wel
slagen van de deelneming aan ae 
Betoging van zondag 10 november. 
De massale •opkom.'-t van enthou
siaste Borgerhout^nartn brengt 
eens te meer het klmkend bewijs 
dat onze gemeente nog ; te .ds de 
V'.aams - Nationale burcht bij uit
stek is. 

BKASSCHAAT 
Adresverandering. 

De grondige strukturele reorga
nisatie door het oestiiur doorge
voerd had als gevo g dat ook het 
secretariaat verhuisde Voortaan 
moet alle briefwisseling voor de 
afdeling gericht worden aan de 
heer Kamiel Volders. Heislagse-
baan 7 Brasschaat, tel. 51,85.28. 

DEURNE 
Bal Vlaamse Kring. 

Wij nodigen U allen uit op ons 
« Winterba! ». 

Dit zal doorgaan op zaterdag 23 
november te 20 uur in de zaal 
« Tirolerhof », De Robianostraat 
te Borsbeek. 

Onze vorige bals zijn alle uitge-
gi'oeid tot een groot sukses. Zij 
werden gekenmerkt door een jon
ge en frisse geest, zoals men zel
den op een bal ontmoet. 

HET ORKEST 

FRANK GREVEN 
met zijn Zingende Violen en het Meisjeskoor De Greva's 

in de zaal RIVA te Deurie 
op het Bal van de Volksunie op 23 november 

Uitbouw Vlaams Huis. 
ledere donderdag komen de 

Vlaams - nationa' isten van Deume 
samen in het lokaal « Plaza », 
hoek Galhfortlei en De Monterij-
s t raat te Deurne ( O . 

Kortelings zal er gestart worden 
met een Vlaamse biljartclub. Lief
hebbers kunnen hun naam opge
ven aan de uitbater. 

MECHEtEN 
Meer dpn ooit g e e t de Vlaams-

Nationale tonee'- en ku'tuurvere-
ni^mg « De N-xirdster » blijken 
van l'-ven-kracht. 

A.!,s eïrfte ton-elopvoerlngen dit 
jaar krii<?en wij werk van eigen 
bodem • 

1) « Bietje », het altijd even 
snranu-elende pareltje van Maurits 
Sahbe! 

In de hoofdrol krijgen wij n 'e-
mand mindor dan de « oude », 
eeuwig - jonge Pons Govaerts. 

Wie deze r ran g^k^nd heeft in 
zijn g lone t rd sarren met Karel 
de Heyder zal d~ze vertoning met 
de eerste vrorzitt^r van de «Noord-' 
ster » fSO j i a r geleden!) niet wil
len mi5.=en. 

Maar ook jonse toneelllefhebbers 
zullen er goed aan doen met de 
geestel'ii'e v^der van Jan Cam-
mans, Ga<^ton van der Meu'.en, 
Frans van den Brande e.a kennis 
te komen maken. 

2) « Het Hemelbed », het mo
derne sukspsstuk van Jan de Har-
tog. 

Werkelijk, het « neusje van de 
zalm » op zaterdag 30 november, 
te 19 uur 30 in de stadsschouw
burg 

Bespreek tijd'g uw plaatsen! 
Het zal nodig zijn! 

(« Beffershof », Befferstraat — 
« Vanix », Adegemstraat — « Het 
kleine siermeubel ». Veemarkt — 
« Erasmu.sschool ». Lange Ridder-
s t raat 36, Mechelen). 

Donderdag 28 november in het 
Guldenhu's. Veemarkt, krijgen we 
de vo gende vergadering van de 
Volksuniekontaktklub. Begin : 20 
uur. 

Lic W. Luyten geeft beschou
wingen over het touwtrekken van 
pers en partijen rond de grond-
wetshe zienmg en de federalisti
sche betoging te Antwerpen Als 
hoofdbrok • een prachtige reeks 
kleurendias en fikn over deze be
toging met onder meer de Me-
chelse « bloemkolendelegatie ». 
Iedereen hartelijk welkom. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Kolportage te Lede verdergezet. 

Bevestiging van vorige pi-achtige 
uitslag : 123 verkochte nrs. 

Nu moet al'es gezet worden op 
de kolportage van het jaar : Aalst, 
zondag 1 december, als mzet van 
de week van de V.U. 

Heel het arrondissement Aalst 
zal er een groot sukses van ma
ken. Onze volksvertegenijvoordiger 
Dr. Van Leemputten zal de kol
portage, met ziin aanwezigheid, 
daadwerkelijk bijstaan. 

Alle bestuursleden zullen aan de 
zijde van onze gehelde voorman 
s taan; de jeugd zal hier ook haar 
geloof in daden omzetten. 

Bijeenkomst lokaal « de IJzer », 
8 uur 30. Vlaandeienstr, Aaist. 

GENT 
Zaterdag 23 november te 21 uur, 

in de gi-ote zaal « Riva » te Deur-
Ie (steenweg Gent-Kortrijk) : 
groot galabal Ingericht door de 
Vlaams - nationale Studentenunie 
in samenwerking met het provin
ciaal komit-e Oo^t-Vlaanderen der 
V.U. 

Inkom 50 F, stadskledij. 
Het befaamde orkest Greven zal 

met zijn vernieuwd programma 
voor stemmige muziek en show 
zorgen. Solisten : Mia Beek, Mary 
Line, Luigi en Bernardi. 

Verwarmde zaal, reuzestemming 
en • de nodige studentikoze sfeer. 

Spreek nu reeds af met vrienden 
en bekenden; kom tijdig naar het 
bal, er worden geen plaatsen voor
behouden. 

Het succes van verleden jaar is 
een waarborg voor een topsucces 
thans ! 

LEDE 
Op 10 januari a s . te 20 uur in 

he t lokaal « Reinaar t » : voor
drachtavond ingericht door de 
Vlaamse Kring. Spreker : Z.E.P. 
Brauns s j . , met als onderwerp : 

« Vlaamse en sociale beweging on
der bijbelse fceMohting ». 

Nadere inlichtingen volgen. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
On zaterdag 7 dec. wordt het 

jaarlijks St Niklaasbal in de zaal 
« Tyrol » te Esen ingericht. 

We doen langs aeze weg een op
roep voor de r-euzentombola. Ge
schenken kunnen gestuurd worden 
naar het « Vlaams Huis », IJzer-
laan 83, Diksmulde. 
VVerftochten. 

Zondag 24 nov. : Oudenburg, 
verzamelen om 8 uur 45 op de 
Markt te Oudenburg, 

We rekenen op de groepen Oos
tende en Gi.stel. 

Provinciale kaderiiamirldag. 
Onder leiding van dhrn Zwae-

nepoel en Babylon en in aanwezig
heid van dhrn. Jorissen en Van 
der Paal greep op 11 november te 
Diksmulde een provinciale kader
namiddag plaats 

Van der Paal belichtte het be
lang van het partijkongres. de 
stand van de werkzaamheden van 
het organisatiekomitee en de ver
eisten tot de goede werking van 
een afdeling. Mik Babyion wijdde 
breedvoerig uit over de aanpak 
van de abonnementenslag, over de 
koordinatie op arr. en provinciaal 
vlak. 

Zijn voorsteilen i.v.m. vormings
avonden voor propagandisten en 
kaderleden, alsook het opmaken-
van een speciaal pamflet uit te 
delen bij kolportages, werden una
niem aanvaard. Speciaal i.v.m. de 
kolportages drukte hij er op, dat 
dit nog altijd ons sterkste propa
gandistisch wapen is. 

Tof slot benadrukte Wim Joris
sen, aansluitend bij de twee vorige 
uiteenzettingen, dat de gunstige 
konjunktuur maksimaal moet be
nut worden en vergeleek terzake 
de V,U. met een ijsberg, waarvan 
slechts 1/10 boven water zit en 
9/10 onder water. Hij vroeg spe
ciale aandacht voor die 9/10. 

KORTRIJK 
VVerftochten. 

Dank aan de groep Kuurne ken
de de Werftocht te Bavikhove een 
gunstig verloop. Spijts we zonder 

C'BERGERS 

Z o c h t voor U uit : 

De s c h o o n s t e 
h e r e n r e g e n m a n t e l s 

d e b e s t e 
h e r e n c o n f e k t i e 

e n m a a k t voor a l l e n 
p e r f e k t p a s s e n 

M A A T W E R K 
in a l l e p r i j s k l a s s e n 
d o e t i j d l e uw k e u z e 

S i n t J a n s v U e t 19 
( K l e i n e t u n n e l ) 
A n t w e r p e n 

TEL 33.91.65 

microwagen kolporteerden — en 
spijts de opval.ende aanw3zigheid 
van de rijkswacht die het nodig 
acht te ons te komen intimideren, 
vlotte de verkoop heel goed. 
NIEUWPOORT 
Vlaams sindikaat. 

Arbeiders, bedienden, ken uw 
voordeel. Sluit aan bij het Alge
meen Vlaams Vakverbond! U 
krijgt dezelfde voordelen als bij de 
kleursyndikaten en dit voor een 
veel geringere bijdrage. Win dus 
geld door uw aansluiting bij he t 
enige Vlaams syndikaat. 

Voor alle inlichtingen wende 
men zich' tot : 

W. Devriendt, 66 RecoUetten-
straat , Nieuwpoort. 

AMe werkdagen vanaf 18 uur. 
's Zat«-dags van 9 tot 12 en van 

14 tot 16 UIU-. 
Hebt u weinig tijd, schrijf dan 

een kaartje. Een huisbezoek wordt 
verzekerd. 

Pater Brauns spreekt. 
Op vrijdag 29 november om 20 

uur spreekt in het gasthof « De 
Beiaard », Markt, Nieuwpoort, 
Z E.P. Brauns. 

Hij zal het onderwerp « Radika-
lisme in de Vlaamse strijd » be
handelen. De Vlaamse vrienden
kring heet iedereen welkom. Toe
gang gratis. Onder de aanwezigen 
wordt een prachtige prijs verloot. 
WEVELGEM 

Zonder tegenbericht de volgende 
werftocht te Wevelgem op zondag 
1 december 1963! Samenkomst 
aan de kerk om 9 uur. 

Wie komt ons helpen! Vervoer : 
tel. 109-37: 109.85; 420,70; 220.83. 

GEBOORTE 
Het gezin van onze sympathieke 

propagandist Rochus Goderis-Van 
Imschoot uit Adinkerke werd ver
rijkt met een flinke zoon Pieter. 

Hartelijk proficiat. 

ZOEKERTJ 
Voor inlassen en antwoorden op 

zoekertjes één adres : algemeen 
sekretariaat M. Lemonnlerlaan 82 
Brussel, tel. 11.82.16. 

5 P per lijn, minimum vier lij
nen. 

Wie bezorgt mij thuiswerk? 
Daktilo, bureelwerk, fakturatie, 

schrijfwerk, ander werk ook goed 
(geen naaiwerk). 

Goede getuigschriften. Schrijven 
kantoor blad 
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Mejuffr. 35 j . prov. Antwerpen, 
k a t , alg. ontwikk. goed voorkom, 
wenst kennismaking met vl. voe
lende heer. 

Schrijven kantoor blad. 
103 

Ervaren scheikundige, eigen l£u-
bo, zkt bijverdienste of halve 
taak. Ook privaatles aan studen
ten en anderen. 

Schrijven kantoor blad 
104 

Vlaamse Middenstandsvereniging 
zoekt afgevaardigden, zeer goede 
bijverdiensten. Schrijven : Zelf
standigenfront Offer? ndestraat 8 
te .Antwerpen, 

108 

Zoek adressen van ernstige ver
zamelaars van bierkaartjes voor 
uitwisseling met buitenlanders. 

Schrijven : Hermans - de Sevil-
lastraat 126, Deurne-Antw. 
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LEDE in het nieuws 
D u jaar vast en zeker een daverend sukses : de l i l de Beierse feesten, 

in de grote (verwarmde) zaal van het lokaal « Reinaert », Dreef 55, te 
Lede (Aalst). 

Wie er vroeger reeds blJ was, houdt beslist een van deze avonden 
vrij : ofwel zaterdag 23 november (vanaf 20 uur) , ofwel zondagavond 
24 november (vanaf 19 uur) . 

De « Werenberger Tippelbrüder » (17 muzikanten) spelen voor U 
afwisselend Duitse marsjen, Weense dansmuziek, Beierse volkswijsje» 
en Vlaamse liederen. Guske Lansier. konferencier, zorgt er voor dat er 
leven in de brouwerij komt en blijft! 

Het Is een organlzatie Vlaamse Klub, die O allen hartelijk welkom 
heet. Ingangskaarten aan 25 F bij de bestuursleden en in het lokaal 
« Reinaert ». 

Tot op 23 en 24 november te Lede, voor de I l l de Beierse Feesten! 

http://jaa.hjk.se


DE VOLKSUNIE 15 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 

Op zaterdag 7 december 15 uur 
St. Niklaasfeest voor kinderen van 
2 tot 12 Jaar van leden en abon-
nenten. 

Leden van andere wijken alsook 
sympatisanten kunnen deelnemen 
mits storting van 10 F per kind. 

Voor inschrijvingen (tot uiter
lijk 30 november) zich vsrenden 
to t : Mw. Van den Bergh, Karel 
Oomsstraat 51; Bachot Theo, Mon-
tignystraat 55; Van Haezendonck 
Bene, Boomse steenweg 514; Ca
fé « Breugel », hoek Pacificatie-
en Edw. Pecherstraat . 

Vlaams - Nationalisten, hebt gij 
allen- Uw bijdrage voor dit kin
derfeestje reeds bezorgd bij een 
van bovenvermelde bestuursleden? 

BORNEM 
De stichtingsvergadering werd 

uitgesteld tot zaterdag 23 novem
ber te 20 uur. 

De vergadering vindt plaats in 
lokaal « Ami ». Sprekers Ward 
Rolus, Walter Luyten en Wim Jo-
rissen. 

MECHELEN 

I n de zaal A.B.C., Bruul te Me-
chelen, wordt door de « Erasmus-
klub » (Oudleerlingenbond han
delsschool Erasmus), een Sinter
klaas-dansfeest georganizeerd op 
zaterdag 7 december te 21 uur. 

Het Brusselse ensemble « The 
Comboroks », o.l.v. Norbert De 
Wulf, akkordeon - kampioen van 
België, en met de medewerking 
van de internationale zangeres 
Carina, konferencier Willem van 
Cauwenbergh en animator Lode 
Vervoort, zal dit dansfeest opluis
teren. 

Het geheel onder het mot to : 
« Een Sinterklaas ook voor onze 
gehandicapten! ». 

De bedoeling van « Erasmus » 
is, dit j aa r een flinke sinterklaas 
te bezorgen aan de gehandicapte 
bedienden uit het Mechelse en hun 
familie! 

Qm dit opzet te doen slagen 
werd een beschermkomitee opge
richt. 

Ereleden stoi-ten een bedrag van 
500 P. 

Beschermleden 200 P. 
Dit b«&ag flièüï vpor 30 novem

ber e.k. gestort op P-fe. 127.34 
« Kredietbank », Korte Nieuw-
Btraat 1, Mechelen, met vermel
ding « Ltefdadigheidsbal Erasmus 
1963 — 14.065.16 ». 

De leerlingen en oud-leerlingen 
van Erasmus danken hartelijk om 
Uw milde giften. 

Ook publiciteit en geschenken 
voor de tombola werden in dank 
aanvaard : Lange Ridderstraat 36, 
Mechelen. 

LIMBURG 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Hulsh . App. R a d i o - T V -

Bandopnemers . . . 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De D a m h o u d e r s t r . 23 Ant . 

P las t i c vloer en t r a p b e d e k -
k ingen Dellflex - Taplf lex 
enz. I n l i ch t i ngen : 
Claessens-Cornel is S c h u t -
str . 18 Deurne - T. 36.13.12 

Bezoek he t P a y o t t e n l a n d 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen v indt U In 
a f s p a n n i n g 

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

Voor al uw Vlaamse l ek tuu r 
Een ad res ; 

Boek- en d a g b l a d h a n d e l 

Paul BEQUET 
N a s s a u s t r a a t 6 Antwerpen 

« V l a a m s H u i s » K n o k k e 

K a m e r s vol pension -
gezellige sfeer 

Verminder ing v groepen. 
EUsabe th l lOi T 632.70 

Gen ie t van de lekkere 
koffie < De Ol i fant > 
in bet Vlaams Bui5 

« PETER BENOIT . 
r r a n k r l j k l e l 8 Antwerpen 

Voor aw modern in te r i eu r : 

EURODOMl 
K r u l d t u l n l a a n 6. B r u s s e l 

me% : G e s c h e n k e n - k e l d e r 

MECHELEN 
Wij roepen alle bestuursleden, 
afdelingen en werkgroepen op 
voor de arrondlssementele ka-
derdag op zaterdag 30 novem
ber in lokaal Ami te Bornem. 
Begin te 15 uur. 
Meester Van der Eist geeft 
een politiek overzicht. 
Etlenne Slosse geeft praktische 
richtlijnen over het Kongres. 
Na een korte pauze volgt een 
organisatorisch overzicht sinds 
vorige kaderdag, met beknopt 
moreel verslag door de afde
lingen. Walter Luyten behan
delt de abonnentenslag. 
Slotwoord door Winl Jorissen. 

TURNHOUT 
Kolportages in de kantons Mol • 
Westerlo Herentals. 

24 november : Herenthout • 
Bouwel 

1 december : Meerhout. 
8 december : Ramsel. 
15 december : Vorselaar. 
22 december : Poederlee • LiUe. 

VORSELAAR 
Op zaterdag 23 november e.k. 

r icht de WB-afdel ing Vorselaar 
in de zaal « Yankee » te Pulder-
bos een Vlaams dansfeest in. Hier
bij zullen optreden het orkest 
« The Telstars » en animator Her-
wig Haes. Toegangskaarten (20 P) 
zijn te verkrijgen in de zaal 
« Yankee », Dorp 37, Pulderbos 
(tel. : Zandhoven, 03-79.32.06) en 
bij J . Geudens, Sassenhout 2, Vor
selaar. Alle danslustige flamin
ganten worden hartelijk uitgeno
digd. 

BRABANT 

KESSEL-LO 
Grote volksvergadering. 

« Dat is Federalisme! » 
Met als spreker : Toon van 

Overstraeten. 
« De Kerk en he t Vlaams-Na-

tionalisme » 
Met als gastspreker : Dr A. Van 

de Walle o.p 
Dinsdag 26 november a.s. om 20 

uur in de Gemeentefeestzaal, Mar-
telarenlaan 11. Kessel-Lo. 
Dansfeest. 

Zoals vorig jaar zorgt onze af-
delmg voor de inrichting van het 
groot axrondissements-dansfeest 
dat zal plaats vinden op 1 februari 
1964. 

Wij verwachten weerom vijfhon
derd blijde mensen I Wi] zullen 
zorgen dat alles nu nog veei beter 
verzorgd is dan de eerste maal. 

Geschenken voor onze tombola 
kunnen nu reeds aan alle be
stuursleden afgegeven worden of
wel opgegeven per telefoon n r 
282.94 dn dit geval worden ze af
gehaald) . 

MOLENBEEK 
Alle afdelingen van het kan

ton moeten zich in november 
vooral bezighouden met de abon
nementenslag. Streefcijfer : ver
dubbeling tegen 1 december. 

^ ^ 

HERMES 

SCHOOL 
54 Z u i d l a a n 

211 M. L e m o n n l e r l a a n 

Te l . 11.00.33 
B r u s s e l 

* 

V O L L E D I G E 

S E K R E T A R I A A T -

K Ü R S U S 

a l g e m e n e h a n d ^ l s o p l e l d l n g 

S c h o o l g e l d : m a x i m u m 

8.000.- F o e r l a a r of 

3 m a a l 3.000.- P 

m e t r e c h t o p K i n d e r g e l d 

De s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 
z i cb t h u i s voe l en . 

* 

B e t e r e n v o o r d e l l r e r 

HALEN 
De zeer geslaagde deelname aan 

de mars op Antwerpen heeft de 
afdelmg nieuw leven ge3chonken. 
Er zal een vergadering gehouden 
worden op de eerste of tweede 
zondag van december. De leden 
zullen hiervoor nog uitgenodigd 
worden. 

HERK DE STAD 
De Vlaamse ziekenkas van het 

kanton Herk werkt bizonder goed. 
We vernemen dat_ er wekelijks 

nieuwe • inschrijvingen genoteerd 
worden. 

Terloops vermelden we dat de 
belangstellenden uit de afdeling 
St. Truiden eveneens kunnen aan
sluiten bij Herk de stad en dat de 
secretaris maandelijks op huis
bezoek komt voor de afhandeling 
van de zaken. Wie wil aansluiten 
hoeft maar gewoon zijn naam 
door te geven aan een onzer me
dewerkers. 

MAASEIK 
Naar we vernemen houdt de af

deling Maaseik hedenavond een 
beperkte werkvergadering. We ho
pen dat er goede initiatieven zul
len genom.en worden om de abon
nementenslag met vrucht te voe
ren. 

SMEERMAAS-LANAKEN 
De startvergadering van de zo

pas gestichte Davidsfondsafdeling 
is met succes geslaagd. Ongeveer 
80 personen waren aanwezig op 
de spreekbeurt gehouden door 
Dokter Pater Brauns. 

We wensen hen in de toekomst 
nog vele zulke initiatieven ten ba
te van het Vlaamse volk. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Week van de Volksunie, van 30 

november tot 6 december. 
Zaterdag 30 november : 
Autokaravaan doorheen het ar

rondissement. Bijeenkomst aan 
het lokaal De IJzer : vertrek te 14 
uur. 

Papierslag : wij verzoeken onze 
leden en abonnenten h u n oude 
dagbladen en boeken te verzame
len; op deze dag zal alles afge
haald worden. 

« Dag der Oost-Vlaamse manda^ 
tarissen » in het lokaal De Vriend
schap te 20 uur. 

Voorwoord door Dr. R. Van 
Leemputten, toespraak door Dr. 
Leo Wouters. 

Zondag 1 december ; 
Arrondlssementele kolportage 

door de stad Aalst. Samenkomst 
lokaal De IJzer te 9 uur. 

Propaganda - karavaan door
heen stad en omliggende gemeen
ten Bileenkomst aan het lokaal 
De IJzer te 14 uur 30. 

Maandag 2 december : 
De Volksunie bij U thuis : groot

se abonnenten- en ledenslag. 
Ontvang onze propagandisten 

goed! 
Dinsdag 3 december in het lo

kaal De Vriendschap te 20 uur 
« Dag der Vlaamse jongeren ». 
Sprekers : lic. J a n Caudron; lic. 
Walter Luyten. 

Voorzitter : De Clercq Adolf. 
Woensdag 4 december : 
Idem van maandag. 
Donderdag 5 december te 20 uur 

in het lokaal De Vriendschap : 
Open forum. 

Snrekers : Mattheyssens. Volks-
vert.; Ludo Sels, Boerenfront; ir. 
O. Renard. 

Voorz. ir. J a n Van Den Ber-
ghe 

Vrijdag 6 december te 20 uur 
zeer stipt in de zaal Madeion, 
Grote Markt. 

Grootse slotmeeting met Vlag-
overhandiging. 

Sprekers : Pr. V. D. Eist alge
meen voorz. V.U 

n r . R. Van Leemputten Volks-
vert. 

Voorzitter : Senator Diependae-
le Renaat . 

DENDERLEEUW 

Op 8 december wordt in Vlaams 
Huis « De Klok » een groot teer-
feest gehouden Zowel de mannen 
als de dames en de kinderen zul
len er hun gading vinden. 

Meer nieuws in een volgend 
nummer 

De schaakkring Denderplon 
meldt ons : seizoen 63-64 reeds in
gezet. Speelavond : vrijdag van 
20 uur at 

Wie werft er een lid blJ voor 
1984? Of beter : Wie brengt een 
nieuw abonnement binnen? 

Denk aan de abonnementensiag. 

GENT 

Na het succes te Melle zal de 
kolportage-ploeg de volgende ge
meente met evenveel entoesiasme 
aanpakken : nl. Zwijnaarde. 

Deze kolportage vindt plaats op 
zondag 24 november. 

Verzamelen aan de Roeland om 
9 uur. 

Naar het V.U. kongres. 
Op zondag 15 dec. legt de 

Vlaamse vriendenkring een auto
bus in voor dee'name aan het 
partij-kongres. Vertrek te 8 uur 
stipt aan lokaal Rubenshof, Bor-
luutstr., inschrijven in zelfde lo
kaal, prijs : 55 P. Heenreis aiover 
Antwerpen terug te Gent rond 
23 uur. 

ST. GILLIS-DENDERMONDE -
GREMBEKGEN 

Op 7-12-63 : in het Vlaams huis 
te Dendermonde Grote Markt, St. 
Niklaasfeest voor de kinderen van 
de leden der beide afdelingen. Dit 
feest vindt plaats in de namiddag 
te 15 uur. 

Aan de propagandisten en kol-
porteurs : op 23-11-63 grote kol
portage te Dendermonde-Stad. 

Bijeenkomst Dijkstraat 18 Grem-
bergen te 13 uur 30. Tel. 219.25. 

Er worden veel deelnemers ver
wacht. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Vernieuwing abonnementen. 

I n de eerste helft van december 
zullen Se kwijtschriften voor de 
abonnementsgelden door het post-
beheer worden aangeboden. U ge
lieve Uw huisgenoten te verwitti
gen en aldus voor een vlotte abon
nementshernieuwing te zorgen. 
Doorheen de jaren 1961 tot 1963 
hebben de abonnementen in het 
a r r Brugge een respektabel peil 
bereikt, doch het arr . bestuur kan 
slechts op z'n lauweren rusten in
dien elk van onze abonnee's nog 
een abonnement zou hebben bij-
gemaakt! Is het nu niet de gele
genheid om daaraan een handje 
toe te steken? , 
Bewegingsleven. 

Afd., kernen en prlvé-personen 
uit het aiT. Bi-ugge dienen mede
delingen voor deze rubriek af te 
leveren op Sidres : Mmderbroeders-
str. 24, Brugge (tel. :375.99). De
ze berichten dienen doorgegeven 
uiterlijk voor maandag middag. 

ZEDELGEM 
Op initiatief van de bedienden

kring der firma Leon Claeys greep 
op 9 november te Zedelgem een 
debatavond plaats over federalis
me, met Mr. Pernand Vandamnie 
(C.V.P.), Mr. caaes (P.V.V.) én 

dr. jur. Mik Babyion (V.U.). Eer-

GELD 
voor iedereen 1 

Op gewone h a n d t e k e n i n g 

en onder de s t r lks te 
gehe imhouding . zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbeta l ing In 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

der oppervlakkig betoogde Mr. 
Claes, dat federalisme toéjeven 
was aan een national 'sme, dat 
uiteraard naar tota itarisme 
zweemt. Pcde»alisme achtte hiJ 
niet nodig omdat het m Vl'ipride-
ren « toch n"et zo s'echt gaat ». 
Ten slotte stelde hij vast, dat wiJ 
toch allen « Belgen zijn » en in 
federaal bestel niet rreer zouden 
kunnen spreken over « onze Ar
dennen ». « onze hoofdstad », « on
ze Amblève ». 

Heel vlot cioch zonder overtui
ging bestreed Mr. Vandamme het 
federalisme, omdat hij het « zot » 
achtte op te komen voor eea 
staatsstruktuuT waarvoor slechta 
een kleine minderheid is gewon
nen. Hij was eveneens van oordeel 
dat de Vlamingen in België da 
politieke meerderheid hebben en 
dat Brussel in een federale staafi 
toch de arbitraire rol zou spelen. 
Als laatste .spreker, door het lot 
aangeduid, weerlegde Mik Babyion 
in een overtuigend pleidooi het 
tegenargument : waren de heren 
Eyskens, Debruyne en Verbist ook 
« zot » toen ze in 1938 het begin
selakkoord over federalisme on
dertekenden? Hij merkte op, dat 
Mr. Claes het verschil blijkbaar 
met snapte tussen het inderdaad 
onverdraagzame staat^nationalis-
me en het volksnationalisme en 
dat het wel vreemd is, dat een 
politieke meerderheid op 11 juli 
wetten goedstemde « met bitter
heid » In het hart . I.v.m. de ver
drukking der minderheden haalde 
hij teksten aan van de Waalse 
Kan. Leclercq. Hij wees op de en
quête, door « La Métropole » bij 
haa r lezers ingesteld, op het Waais 
petitlonnement en op het sukses 
van de Vlaamse betoging, in ver
band waarmee Mr. Vandamme het 
nodig had geoordeeld een scherpe 
aanval op het V.A.K. te doen. 

De pertinente vragen aan Mr. 
Vandamme werden door hem om»-
zeild. 

Na de bespreking merkte iemand 
onder de aanwezigen op : moest 
men nu een enquête doen dan zou 
men beslist een grote meerderheid 
voor federalisme krijgen bij de 
aanwezigen. 

Mr. Vandamme en Claes zullen 
zich in het vervolg wat beter moe
ten wapenen. 

GEBOORTE 
Op St. Maartensdag 1963 kregen 

Ingrld, Linda, Erika, Leentje, 
Machteld, Herman en Dirk in het 
gezin Rik Sohler - Pettilion te 
Roesbrugge een broertje Wilfrled. 

Hartelijke gelukwensen aan de 
ganse familie. 

IN MEMORIAM 
We melden onze lezers het over

lijden van Mevrouw Kempeners» 
moeder van onze medewerker aa 
arrondissementeel bestuurslid dhr . 
Frans Kempeners uit Lommei. De 
begrafenis heeft plaats gehad op 
vrijdag 15 november jl. 

De Volksunie, hoofdbestuur, ar
rondlssementele besturen en afde-
lingsbesturen-Limburg, bieden de 
familie Kempeners en inzender 
dhr. Prans Kempeners htm op
recht christelijke deelneming 
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/jELDEN voorheen handelden de 
politieke partijen zo anti-demokratisch. 

De volksstroming, die zich elke dag krachtiger 
en krachtiger laat gelden én in Vlaanderen én in 
Wallonië, raakt verder en verder verwijderd van 
de unitaristische partijen. 

Wat iedere objektieve toeschouwer opvalt, 
móét opvallen, is dat de klassieke partijen geen 
enkele poging doen om bij de doorbrekende 
volksstroming aan te sluiten. Integendeel, hun 
houding is een regelrechte uitdaging en maakt 
van dat tot 'dag de kloof dieper tussen de fossi
liserende partijen en de stuwende stroming van 
de politiek aktieve bevolking. ^ 

D. "E verklaring voor deze para-
doksale toestand is nochtans vrij eenvoudig. 

De Belgische staatsraison heeft luide gespro
ken. De echte leidende machten in België, de 

Niet te verwonderen dat de verwarring er bui
tengewoon groot is en dat het Waals verzoek
schrift zoveel bijval oogst. 

H ET kongres van de B.S.P. 
maakte deel uit van het scenario. 

Uit Vlaanderen werden door Jos van Eynde 
alle Linkse elementen geweerd opdat er geen 
wanklank zou weerklinken, uit Wallonië wer
den zoveel mogelijk de betaalde krachten opge
vorderd. Wiens brood men eet, diens woord men 
spreekt. 

Daarom dat dit' kongres ons niet bedriegt. 
Eenheid is er in de B.S.P minder dan ooit, nu 
ze zich klakkeloos schikt naar het meest aftand
se 19de eeuwse kapitalistisch staatsnatïonalis-
me. Eer we een paar weken ouder zijn, zal de 
kloof tussen de partij en de ware vertolkers van 
de volksmening weer even breed gapen Gooche
laars kunnen hun publiek niet blijvend in de 

MISTIFIKATIE 
onzichtbare drukkingsgroepen achter de scher
men onder leiding van koning kapitaal, heb
ben geroerd en de generale staven van de drie 
klassieke partijen opdrachten gegeven Voor 
Vorst en Vaderland! 

De generale staven van de partijen zijn thans 
bezig hun betaalde kaders af te richten vol
gens de gekregen opdrachten. Dat scenario 
dient zijn bekroning te vinden in een grote eens
gezindheid op de partijkongressen voor een uni
taristische nationale eenheid. 

De drukking van beneden probeert men te 
nekken door de drukking van boven in een po
ging om het gedeelte van de massa, dat nog niet 
gekozen heeft, van de nieuwe strorning weg te 
houden. 

Het is een grootscheepse poging tot mistifl-
katie, een show waarvoor de partijbesturen van 
de grote partijen de marionetten moeten leve
ren. 

De touwtjes worden van achter de schermen 
getrokken. 

H< IET tema van het werkelijk en 
het wettelijk land komt weer op de proppen, 
juist omdat de partijen zich voor het ogenblik 
schikken naar de ware heersers over België in 
plaats van aan te sluiten bij de krachtige golf
slag der openbare mening. 

In Vlaanderen is de Volksunie de hoop van 
alle aktieve elementen geworden. 

Voor de franstaUgen is de toestand dramati
scher. Tot welke partij moeten ze zich wenden? 

ban houden. En de golven van de volksstroming 
zullen weldra weer krachtig beuken tegen de 
vermolmde B SP-hovelingenkapelletjes Waar
om zou de oppositie ontwapenen daar waar zij 
de basis meeheeft? 

H OGER-HAND heeft in België 
beslist dat de Walen die het meest revolutio
nair zijn en die het kapitaal aan banden wil
len leggen, het leeuwenaandeel moeten krijgen 
bij het nieuwe vergelijk van de Belgen Zij zul
len alles krijgen, behalve het kapitaal van zelf-
sprekend Men geeft best de goederen van de 
anderen weg De Vlamingen, zo oordeel men te 
Brussel, zullen wel wat schreeuwen maar toch 
weer braaf blijven Zij krijgen dus alleen maar 
de likstok van de zetelaanpassing, maar men 
zal door de grondwetsherziening op de tonen 
van de Brabangonne dertig Vlaamse volksver
tegenwoordigers lubben. 

In de unitaristische staat worden ze van 
Lamme Goedzak tot eunuch gepromoveerd. 

W. IE het scenario slecht speelt, 
is « La Libre Belgique >. 

Het lag er maandag en dinsdag al te vinger-
dik op 

Na de roden moeten de gelen volgen in het 
spel van Koning Kapitaal. 

Kristelijke tweedracht zou de « roden » op 
-winst jagen bij de verkiezingen, schrijft « La 
Libre > 

Die politieke ontleding van Vlaanderen is 
meesterlijk! 

Als de Vlaamse C.V.P. thans wou, zou ze de 
« Vlaamse > B.S.P. in een onmogelijke elektorale 
positie dringen. 

Maar te veel zefstandigheid mag men van de 
Vlaamse C.V.P. niet vragen. 

Ook deze tweede « enige » kans zullen zij, na 
Hertoginnedal, laten liggen. 

Jos van Eynde kent hen. Anders zou hij zo 
niet durven spelen. 

D E drie kleurpartijen moeten 
één lijn trekken tegen de volksstroming in. Zo 
willen het de machtige drukkingsgroepen ach
ter de schermen, de echte meesters en uitbui
ters van de staat, die altijd weer optreden wan
neer hun financiële voordelen in het gedrang 
komen. 

Van Eynde. Van der Poorten en De Saeger 
moeten dan volgen omdat hun partijen hope
loos gebonden liggen aan deze grote Brusselse 
machten. 

Zal dit alles de stom toekükende aktieve 
Vlaamse en Waalse krachten een rad voor de 
ogen draaien? 

Wij geloven het niet. 
Weer zullen tienduizenden klaar en duidelijk 

tot het besef komen dat men hen probeert te 
chloroformeren. te mystificeren om hen des te 
gerriakkelijker te kunnen bedriegen 

De woede om dit 'age anti-demokratisch spel 
van volksbedrog zal hun slagvaardigheid en 
stootkracht vergroten en uiteindeUik zullen we 
de volle demokratische doorbraak begeven te
gen het star kon-^ervatieve en reactionaire van 
de drie kleurpartijen in. 

D. 'E aarzelingen in de CV.P, te
kenen zich reeds af op de vooravond van het 
tweede maar monumentaler Hertoginnedal. -Jos 
de Saeger schijnt er voor te bedanken een 
tweede maa' te vechten en ontvlucht het strijd
perk. Wie sprak daar ook weer van een « poli
tiek vluchtmisdrijf » 

Of we op de Vlaamse C V P rekenen'' 
Neen. ze hebben het 133 jaar niet gekund en 

zullen het nu ook met kunnen. 

deor DtA.TOtm(h'tmett 

Het verraad van de Vlaamse belangen ge
beurt cinisch door de socialisten en banghartig 
door de C.V.P. Maar beide doen mee om de 
Vlaams demokratische ontplooiing te wurgen en 
ons voor eeuwig te ko'onlseren. 

De kleurpartijen vertonen één gelaat : het is 
anti-Vlaams. 

Het verdedigingsrefleks van ons volk wordt 
echter krachtiger en krachtiger 

Daarop alleen rekenen we om het zielig kolo-
niseringsspelletje schaakmat te zetten. 

Op Hertoginnedal volgde de machtige Ant
werpse betoging 

Op een tweede monumentaal Hertoginnedal 
zal de vloedgolf volgen. 

L E I WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
«DE VOLKSUNIE» dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht - Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Koop uw likeuren - jvijnen en zomeer 
tegen groothandelsprijzen bij 

CROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 312 - Mechelen 
Telefoon : ( 0 1 5 ) 1 4 9 0 9 

Kosteloze verzending bij hoeveelheid 
Tevens alle artikelen voor cafe's en restaurants. 

Wegens steeds verdere uitbreiding van de 
zaken, werden sinds 7 november 1963 de 
burelen van de maatschappijen Rolus & 
Van der Paal en Ons Landhuis overge
bracht- naar Jan Van Rijswijcklaan, 62, 
(teL 37.54.38). 

Rechtstreeks van de maatschappij Rolus & 
Van der Paal, eigenares, kunt U thans on
roerende geldbeleggingen doen in gronden 
gelegen te Dilsen, Overpelt. Helchteren, 
Neerglabbeek, Oostmalle, Weelde, Mortsel, 
Schelle, Kwaadmechelen, enz... 

Tevens kondigen wij ü de oprichting aan 
van twee nieuwe maatschappijen, de n.v. 
« Krediet- en Financievennootschap » en 
«Verzekeringen Van der Paal en Voor-
braeck», waarvan de burelen eveneens 
zullen ondergebracht worden op Jan van 
Rijswijcklaan, 62, Antwerpen (tel. 37.54.38). 


