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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

De dagbladpers heeft vóór en na de betoging te Antwerpen bewezen dat men vaa
haar geen juiste voorhchting kan verkrijgen, wat des te krachtiger de noodzaak van
een sterk uitgebouwde weekbladpers n a a r
voor brengt.
Ondanks het feit dat zowel de druk- als d«
verzendingskosten stijgen, hebben we d«
prijs van ons blad niet verhoogd. Wij zullen integendeel ons aantal abonnees om*
hoog drijven.
De prijzen zijn • jaarabonnement • 200 P ,
halfjaarlijks a b o n n e m e n t . 110 F, kwartaal-abonnement 60 F.

Elders in dit blad leest U in een uitvoerig
artikel, hoe te St Katelijne-Waver m a a n den geleden met aktieve medewerking van
de Volksunie een aktiekomitee werd opgericht door enkele eigenaars van bouwpeicelen, die zich bedreigd voelden door de
landhonger van het Belgisch Leger
De Volksunie heeft destijds beloofd, dat zij
de zaak zou laten uitvechten tot voor de
hoogste rechtsinstanties van het land.
Thans is het zover
de Raad van State
werd om advies verzocht en er werd aktief
verzet geboden tegen de wederrechtelijke
inbezitneming van de bouwterreinen te St
Katelijne-Waver.
Even voor het ter perse gaan ontvangen we
een foto over de jongste wending m deze
sensationele zaak deurwaarder Berge uit
Duffel maande deze week, in uitoefening
van zijn funktie, de bevelvoerende officier
(«toevallig» een Waal, in een Vlaamse
eenheid) aan, binnen de 48 u het terrein
voorgoed te ruimen
Een succes voor de aktie der V U -Mechelen, onder leiding van ir Oscar Renard '
Met spanning wordt thans uitgekeken naar
de volgende faze in deze krachtmeting met
het legei en het Depaitement van Landsverdediging .

WELDRA

A LEGER?
DEZE WEE
stond de binnenlandse politiek hoofdzakelijk in het teken van de h e m e om de
Z I V . Een paar echo's worden daaraan gewijd in de « Pepernoten » op blz 6, terwijl
de Persspiegel en de Dwarse Krant de n o dige aandacht besteden aan de fizische eigenschappen die Lefevre toedicht aan da
Belgische dienstplichtigen een kwarteeuw
geleden.
Over de krachtmeting V U-Landsverdediging brengen we hierboven een «laatste
bericht», meer daarover leest U op blz 3.
— Zijn de V U - l e d e n klein-burgerlijk en
eng-nationalistisch '> J a n Bauwens beweerde het in het studentenblad « Deze Tijd »,
dat in handen viel van dio Genes (blz 4).
— Hoe de regering met Vlaanderen te werk
zou gaan, moest het Vlaamse volk een uitgesproken minderheid zijn en moest er
geen Vlaamse Beweging bestaan, wordt
uiteengezet op blz 5. — Nabeschouwingen
over het VU -kongres worden door een insider gebracht op blz 6 — Hoeveel kostte
een treinabonnement in januari 1963 en
wat was de prijs van varkensrib in december 1962 "? Het antwoord vindt U op blz 7.
— Het motto dat piijkt op de foto h i c naa^t, plaatsten wij boven onze nieuv e
reportage die loopt op blz 8 en 9 en di3
ons voor een keer boven de grens van 1830
biengt — De man, die op blz 11 week aan
week Ijverig stenen aansjouwt voor ons
taaigebouw, heeft iets tegen franstalige en
dus verwerpelijke tussenwerpsels, bref t e gen taaiverbastering.
En hebt U reeds een abonnement OD ons
hlad?

— DE VCkKSUWlg

GEZINSPOLirrEK
W a a r d e Redaktie,
Een schoon staaltje huichelarij
Is weer eens gepleegd door onze
« sociaal voelende » regering inzake de verhoging van kinderbijslagen VOO.' loontrekkenden. Als
elektorale demagogie kan het tellen! Met de ene h a n d geven en
met de andere terug nemen!
Laat ons een gezin nemen met
drie kinderen of meer. De vader,
bediende, verdient b.v. 11.500 F in
de maand, nieuw maximaal aftrekbaarheidsbed ag.
Dit gezin zal een verhoging van
207 F per m a a n d a a n kinderbijs a g e n ontvangen. Maar hier komt
de aap uit de mouw.
Men moet weten dat de weddeafhoudingen niet meer op 8.400 F
m a a r op 11.550 F zullen berekend
worden. En ook, dat h e t desbetreffend afhoudings-% stijgt van 3,6
lot 4,8. deze 1,2 % stijging voor de
helft d o o ' de loontrekkenden zelf
gedragen.
Wat een meer-afhouding van 183
F betekent voor h e t geval waarvan sprake.
Dit wil zeggen : het hier besproken gezin zal welgeteld 207
P — 183 F = . 27 F per m a a n d
meer mogen besteden a a n zijn d^le
of meer kinderen! Nog geen 1 F
per dag!
Daar komt bij dat de dokters
h u n tarieven met 40 of 50 % zullen mogen verhogen.
wanneer
ea st 25 % voorzien was.
Als men dan ook nog weet d a t
de helft van de nieuwe gezinsvergoedingen (781 op de 1.600 miljoen) n a a r het eerste kind gaan,
wal weer een tegemoetkoming is
aan Wallonië met zijn kinderarmoede. Of liever, een sindikale
A.B.y.V.-eis uit schrik voor de

M P . W . En aangenomen door de
sl-'.ïiragers van h e t A.C.W. E n
klakkeloos door de regering aangenomen. Dat is niet regeren...
d a t is registreren, schrijft heel terecht Luc D. in de « Standaard ».
Hertoginnedai Is wel geen inspiratie-oord voor deze exaltante regering!
Ko'tom, h e t is een verwarde
toestand; noch sociaal, noch demografisch, noch ekonomisch verantwoord.
H.B, - Erembodegem.

RËNAAT YEREMiINS 70
Geachte heren,
Ter ge'egenheid van de 70ste
verjaa'dag van onze grote Vlaamse toondichter R e n a a t Veremans
wordt Op zaterdag 11 j a n u a r i 1964
te 20 uur in de « Koninklijke
Vlaams Opera » te Antwerpen de
door
hem getoondichte
opera
« Anna-Marie » opgevoerd.
Tijdens de grote pauze zal dan
de heer Veremans gevierd worden
in de foyer van de K.V.O.
Er zijn ook nog voorstellingen
op donderdag 16 en zondag 19 januari, telkens te 20 uur, en op
zondag 2 februari, namiddagvertoning om 14 uur 30.
Laat ons hopen dat de Vlamingen het zich tot plicht zullen achten, h e t werk van onze Vlaamse
toondichter te gaan
toejuichen,
zodat de Koninklijke
Vlaamse
Opera bat'^tens vol zal zijn.
E.J. - Antwerpen.

FRANS-VLAANDEREN
Mijne Heren,
Het komt mij voor dat uw blad
te weinig a a n d a o h i a a n dit gebied besteedt.

Het t h a n s essentieel geworden
probleem aldaar is h e t Nederlands
onderwijs waartegen in Parijs onlangs weer njet gezegd werd. Derhalve moeten wij h e t voorlopig
zelf bekostigen.
Het zou hoog tijd zijn een fonds
ter subsidiering van de Nederlandse kursussen in Frans-Vlaanderen
te stichter
De Vlamingen in Frankrijk zijn
wat de t a a l betreft, er veel slechter a a n toe d a n wij. Hun strijd
moet de onze zijn en onze overwinning moet ook de h u n n e kunnen wo'den.
J.V.D. - Wommelgem.

ondervrager drong a a n en toen
kwam de a a p uit de mouw!
De aanpassing h a d te
weerslag op de begroting!

grote

De staatsgepensioneerden
zijn
dus de slachtoffers van de geldverspillingen, begaan met de medeplichtigheid der kleurpolitiekers.
De grote kleurorganisaties onthouden zich er van die onrechtvaardigheid te doen rechtzetten,
hoewel ze d a t kunnen.
D a a r o m moeten onze vrienden
onder de leden van die oi^anlzaties en in 't bijzonder onder de
leden van de kleurbonden van gepensioneerden die wraakroepende
handelwijze bekend maken.
D a t is voor de Volksunie een
d a n k b a a r terrein voor h e t winnen
van a a n h a n g e r s !

STAATSGEPENSiOHEERDEN

V. - Mechelen.

Mijnheren,
I n mijn vorige brief, verschenen
in de Volksunie van 30 nov. 11.,
heb ik de regering beschuldigd de
staatsgepensioneerden een toer te
willen draaien door de wet van
5-8-55, die de automatische a a n passing der pensioenen a a n de
loon- en weddeschalen bepaalt, af
te schaffen.
Ei: moest niet lang gewacht
worden om die beschuldiging te
zien bewaarheid. Helaas!
Om m a a r een p a a r voorbeelden
a a n te halen ;
Een hoofdkerk van de belastingen zal n u 12.900 F per j a a r m.inder ontvangen en een verificateiK'
20.144 F .
Ondervraagd over die schromelijke aanslag op verworven rechten, heeft de minister a ' zich
eerst willen van afmaken met enkele spitsvondigheden. Maar de

STUDIE PLAATSELIJK
Mijnheren,
Het is te verwachten d a t de regering afwijzend zal s t a a n t.o.v.
de oprichting van
afzonderlijke
r a d e n voor Vlaanderen en Wallonië, zoals voorgesteld door h e t
laatste V.U.-kong.es.
Daarom is h e t gebeden d a t de
Volksunie zelf h e t onderzoek der
plaatselijke sociale en ekonomlsche toestanden ter h a n d neemt.
Ik zeg « plaatselijke » omdat, zoals d h r Roger (sekr. Centrale
R a a d Bedi-ijfsleven) h e t verklaart,
h e t zo goed als onmogelijk is streken te verdelen in gewesten die,
over gans h u n grondgebied, a a n
dezelfde behoeften beantwoorden
en dat vooruitzien op ekonomisch
gebied even moelijk is, o m d a t de
meest vaststaande cijfers en opge-

bouwde p l a n n e n
korte tijdspanne
gewijzigd worden
in de menselijke
de techtnek.

Het is dus noodzakelijk,
de
plaatselijke ekonomlsche en sociale toestanden voortdurend to
bestuderen.
Bij de K a m e r s kunnen dan gepaste vooi'stellen ingediend warden. Al is er weinig k a n s d a t ze
aanvaard worden juist omdat ae
van de Volksunie komen, toch zal
daardoor bewezen worden wie d e
ware verdedigers van de Vlaamse
belangen zijn.
V. - Mechelen.

DE VRiENDSCHAPSBAND
Mijnheren,
De vriendschapsband is een Jongerenactie die reeds enkele j a r e n
vriendschapsbanden legt overr ons
hele taalgebied. Oudere jongens
en meisjes kunnen er terecht voor
correspondentie met een
penVüendCin) in Be'gië, Neder.'and,
Zuid-Afrika, de Nederlandse AntUllen en Suriname.
Momenteel zijn er lange wachtlijsten met n a m e n en adressen
van jongelui van overzee.
Alle inlichtingen bij stichting
De Vriendschapsband, postbus 7,
Badhoevedorp, Nederland.

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud der
gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het recht van keuze en
Inkorting voor. Over de lezersrubriek wordt geen
briefwisseling
gevoerd.
**
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Liersesteenweg 372 - Mechelen
Telefoon • ( 0 1 5 ) 14909
Tevens

WENTELPOORTEN

in hout, staal, almtiliuimi
of plastiek.
Standaarduitvoerinc «4
oaar getrenst modeL
Systemen aancepost aui cle
aurd vaa bet boutrwerk.
Hand- of elektrische bediening,
ÜONHOVEN

&

•

alle

Kosteloze verzending bij hoeveelheid
artikelen voor cafe's en restaurants.
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UURWERKEN
EN JUWELEN

JKoop uw likeuren - wijnen en zomeer
tegen groothandelsprijzen bij

GROOTHANDEL

9mrvsB een zeer
g, ondig k u n n e n
door wijzigingen
gedragingen e n

Alle herstellingen
eigen
werkhuis

HUIS

H. De Langhe
Groenplaats 8
ANTWERPEN
Telefoon 32.93 81

Wegens steeds verdere uitbreiding van de
zaiien. werden sinds 7 november 1963 de
öurelen van de maatschappijen Rolus &
Van der Paal en Ons Landhuis overgebracht naai Jan Van Rijswijclclaan, 62,
(tel. 37.54.38).

TEL 132 3t

ZONEN

PYBA

Echte Weense romantiek bij kaars-

Rechtstreeks van de maatschappij Rolus &
Van der Paal. eigenares, kunt U thans onroerende geldbeleggingen doen in gronden
gelegen te Dilsen, Overpelt. Helchteren.
Veerglabbeek, Oostmalle, Weelde. Mortsel,
;chelle, Kwaadmechelen. enz.„

licht en Schrammelmuziek in het

Wiener Cafe «zum

Seppl»

Mechelsebaan 64 - Rijmenam
(baan Mechelen-Keerbergen).

Tevens kondigen wi] ü de oprichting aan
van twee nieuwe maatschappijen, de n.v.
o Krediet- en Financlevennootschap» en
« Verzekerineen Van der Paal en Voorbraeck», waarvan de burelen eveneens
zulleii ondergebracht worden op J a n van
Rijswijcklaan, 62. Antwerpen (tel. 37.54.38).

alleen kunnen kan wat kunnen kan
Wij bieden ü : de voordeligste en rijkste keuze van gronden in Vlaanderen, BrabaoB
en Limburg. 350 eigen arbeiders, speciaUsten en technlekers, om mooi, degelijk « B
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t.h. financiering,
Boudewljnlaan 323 Wilrijk Tct 49.87.64 - 49.76.86
Schatterhofstraat 19 Antwerpen
Tel. 32.92.18
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23

DE VOLKSUNIE

3
DB VOLKSUNIB BLIJFT OP DB B R 6 S » DB AUDITEUR-GENERAAL
VAN DE RAAD VAN STATE STELT DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIOING IN HET ONGELIJK - D E GERECHTELIJKE DEURWAARDER MAANT DE MINISTER OM H E T LEGER HET BEVEL TE GEVEN,
DB BEZETTE TERREINEN BINNEN DE 4 8 U TE ONTRUIMEN.

SENSATIE IN DE ZAAK DER MILITAIRE

ONTOELAATBARE DRUK

OPEISINGEN TE ST KATELIJNE WAVER
Ongetwijfeld zijn vele onzer lezers n o g v e r t r o u w d met de p r e c e d e n t e n
v a n deze onverkwikkelijke zaak. T e n e i n d e de huidige gebeurtenissen
e v e n in het juiste perspektief te p l a a t s e n , g e v e n wij eerst n o g een b o n dig overzicht v a n de feiten.
Ingevolge een keizerlijk dekreet v a n N a p o l e o n , d a t e r e n d v a n 1810, w a s
d e stad Mechelen als g a r n i z o e n s t a d ten huidige d a g e n o g steeds verplicht een b e p a a l d e o p p e r v l a k t e g r o n d ter beschikking te h o u d e n v a n de
militaire overheid o m er de t r o e p e n d e gelegenheid te geven te oefenen.
D e z e terreinen b e v o n d e n zich langs de A n t w e r p s e s t e e n w e g , nabij de
z o g e n a a m d e Schaliënhoeve.
H e t s t a d s b e s t u u r w e n s t t e echter d e z e g r o n d e n een a n d e r e b e s t e m m i n g
te g e v e n en n a g e h e i m e b e s p r e k i n g e n m e t het Ministerie v a n L a n d s v e r d e d i g i n g w e r d e n 22 ha in het a a n p a l e n d e St K a t e l i j n e - W a v e r in beslag
genomen.

ONDULDBARE

Men kon immers bezwaarlijk volhouden dat in 1962 ons land in oorlogsgevaar was, omdat er bv. een
Mars op Brussel werd ingericht
Het is dan ook waarschijnlijk dat
Mr. Ryckeboer zijn slag volledig zal
thuishalen vermits de auditeur-generaal hem reeds gelijk heeft gegeven
in zijn argumentatie.
BEMIDDELING
DOOR DE STAD MECHELEN
In de loop van de zgn. mhuurname
poogde de stad Mechelen inmiddels
uit ter hand de bezette terreinen
te kopen tegen prijzen die voor de
meerderheid der eigenaars onaanne-

HANDELWIJZE

Zonder voorafgaandelijke raadpleging der eigenaars werden deze er
plots van in kennis gesteld dat ze
binnen de 48 u h u n percelen ter beschikking moesten stellen van het
leger en dat de gronden voor een
duur van 1 jaar in huur werden genomen. Dit gebeurde op 17.12.63, op
basis van een koninklijk besluit van
1939 dat uitgevaardigd werd in volle
mobilisatietijd en dat klaarblijkelijk
door de wetgever niet opgesteld was
om er in vredestijd gewone burgers
mee te benadelen.

OPRICHTING AKTIEKOMITEE
De eigenaars gaven zich niet gewonnen. Onder leiding van ir. Oscar
Renard, arr. voorzitter van de Volksunie, werd een verdedigingskomitee
opgericht waarbij al de eigenaars
zich spontaan aansloten om gezamenlijk de strijd tegen het leger aan
te pakken.
Er werd een grote voorlichtingsvergadering gehouden in aanwezigheid
van
de eigenaars,
verschillende
plaatselijke gemeenteraadsleden en
met morele en daadwerkelijke ruggesteun van de dagbladen
« Gazet
van
Mechelen»,
«Het
Laatstt
Nieuws» en «Het Nieuwsblad». Oscar Renard voerde er het woord, samen met een eigenaar.
D E SAEGER EN SPINOY
Het leger en de stadsoverheid vonden echter, om hun zaak te verdedigen, steun bij de «Volksgazet» en

Herhaaldelijk werd door ambtenaren, belast met de aankoop, druk uitgeoefend op de eigenaars om hen te
overhalen. Bedreigingen werden uitgesproken. Het aktiekomitee, voorbeeldig geleid door Oscar Renard,
hield echter stand. De advokaten Mr.
J a n Vrijdaghs en Mr. Karel Lens
werden aangesteld door de eigenaars.
Deze advokaten bleven niet bij de
pakken zitten en haalden het net
nauwer toe.
HET LEGER
TOT DE AFTOCHT GEDWONGEN
Tijdens het verlopen weekeinde
kwamen de
betrokken instanties
samen en wel op het oefenterrein
zelf. Daar de inhuurname slechts
gold voor de duur van 1 jaar, lieten
de advokaten de Minister van Landsverdediging bij deurwaarderseksploot
aanmanen, de bezette percelen der
eigenaars binnen de 48 uur te ontruimen.
De bezetting van het leger is immers volledig wederrechtelijk geworden en doet denken aan een militaire diktatuur.
Indien het leger geen gevolg geeft
aan deze aanmaning en de gronden
der betrokken eigenaars toch nog laat
gebruiken als oefenterrein, dan mag
vanwege de eigenaars door bemiddeling van de twee advokaten een gerechtelijke uitdrijving van het leger
"erwacht worden.
RIJKSWACHT
KONTRA TRANSMISSiETROEPEN

TIENTALLEN BENADEELDEN
Een 25 k 30 families (arbeiders, belienden, middenstanders)
hadden
2ich op een gedeelte van dit terrein
een perceel aangeschaft met de bedoeling er een eigen huis te bouwen.
Ze dachten gerust te mogen zijn, omdat dit gedeelte van de wijk Heysbroek uitgeroepen was tot bouwgrond.
Zl] konden nu h u n plannen stukscheuren en in de onrust gaan leven
omtrent de toe te kennen vergoeding.
En 10-tal landbouwfamilies moesten uitkijken, hoe zij zonder kleerscheuren uit de onteigeningszaak
zouden geraken.
Een 50-tal gezinnen, eigenaars van
aanpalende gronden en woningen,
zagen hun omgeving plots veranderd
in een operationeel terrein met
nachtelijke oefeningen en het daaraan verbonden geratel van oefenpatronen en het lawaai van voertuigen.

koop van het oefenterrein,
een
aanvang zou gemaakt worden met
een gedwongen onteigening (zoals
door de minister van Landsverdediging op 18 6.63 in de Kamer nog
vooropgesteld, op vraag van V.U.vertegenwoordiger Daniel De Coninck) is van deze procedure tot heden nog niets te merken.

Iivaaidnr berge (rechts) haall de officiële stukken boven. Verder op de foto, van
l naarr. : dhrn I Van de Vooide, arr. bestuurslid VU ; de advokalen J Viijdaghs
en K. Lens, ir O Renaid, arr. vourz. V U. ; F. Gielis.

« Het Volk » die in het gareel liepen
van de partijtucht en die gehoor gaven aan Spinoy en de Saeger, die
achter de schermen samen het plan
hadden uitgewerkt om het Ministerie
van Landsverdediging zijn gangen te
laten gaan.
Zij vonden echier, en met voor de
eerste maal, de Volksunie op hun weg.
Oscar Renard maakte in het openbaar bekend dat de zaak juridisch tot
bij de hoogste instanties zou a a n h a n gig gemaakt en uitgestreden worden.

meiijk bleven, omdat nergens een gelijkwaardig terrein er voor kon a a n gekocht worden. De onderhandelingen
liepen dan ook grotendeels spaak.
Ondertussen is het jaar van inhuurname verlopen. Waar iedereen er
van overtuigd was dat, ingevolge het
uitblijven van een volledige a a n -

Men zou tot de situatie kunnen komen dat, ingeval van vonnis in die
zm, de transmissietroepen door de
rijkswacht zouden gedwongen wordea
de verschillende percelen te verlaten»
Wij menen dat dit alleszins een voor*
val zou zijn dat mag opgetekend
worden in de kronieken van de unitaire staat.
Voor de eigenaars blijft deze zaak
intussen pijnlijk, gezien de schade dia
ze lijden. Wraakroepend is het, dat
voor enkele jaren het Ministerie van
Landsverdediging het Fort te St Katelijne-Waver verkocht samen met
de omliggende 30 h a grond. Deze
transaktie ging door voor de peulschil van 1 800.000 F. Nu aast het
leger op een terrein waar zonder zijn
tussenkomst reeds een bloeiende tuinwijk had gestaan en waarvan de aankoop de 20.000.000 F zal overschrijden.
Wie zegde daar weer, dat de logika
eindigt waar het leger begint ? En
wat denkt de NATO van dergelijke
fratsen ?

KLACHT
BIJ DE RAAD VAN STATE
Op 4.2.63 werd, door bemiddeling
van de Mechelse advokaat Mr. Jan
Ryckeboer, een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State, teneinde
de nietig-verklaring te doen uitspreken van de éénzijdige inhuurname op
basis van vernoemd koninklijk besluit, waarin sprake was van de Raad
van State.
Op 29.11.63 stelde de Raad van State in zijn adviserend verslag het Ministerie van Landsverdediging in het
ongelijk, door te bevestigen dat de
inhuurname onwettelijk was. Het advies zegt uitdrukkelijk « dat om te
voorzien in de vervanging van het
oude oefenterrein, de staat een proce»
dure heeft aangewend die niet toepasselijk was »,
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Aankomst bij de grenspalen van het militair domein. Hel bordje « veiboden
toegang » staat er voor schut ; to dadelijk lordl het domein bclrcdn-L
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OPENBARE WERKEN
i t - i t i e op£;r<J«an. Hie« <lii s t i - r . Hl<'t d t p
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aan Jan Bauwens
student in de rechten
te

GENT

"Vriend Jan,
Vandaag de dag een open brief schrijven over de federalistische betoging van 10 november te Antwerpen, is zoiets als
bet opdienen van vijgen na Pasen. Uw artikel, dat op 23 december in het studentenblad « Deze Tijd » verscheen onder de titel
< Na de betoging te Antwerpen », maakt echter deze late reaktie
onvermijdelijk.
- Ik zou me, vriend Jan, deze week van mijn open brief kunnen
afmaken zonder veel denk- en schrijfwerk. Het zou immers
volstaan, uw artikel lijk het waait en draait voluit te citeren en
te voorzien van de nodige (sic), hm's en (!), om een voortreffelijk stukje Angelsaksische humor op deze pagina te hebben. .Ie
v e e t wel, van die humor die een heel klein beetje doet glimlachen en dan een scherp angeltje in de gekrulde lach-lip
achterlaat.
Zó gemakkelijk, Janneman, komen jij en ik er niet van af.
Het hoort nu eenmaal zo dat IK deze lijnen voltyp, waarbij jij
dan maar de rol van lijdend voorwerp moet spelen. Niet erg
trouwens : je hebt je beurt al volop gehad in zoveel lijnen vet
eerste en tweede pagina van « Deze Tijd ».
Er zijn. beste Jan, in uw artikel een heleboel dingen die ik
met de beste wil van de wereld en na het inwinnen van raad bij
mensen die nóg meer grijze celletjes hebben dan ikzelf, niet snap.
Ik ben er van overtuigd dat het u niet anders vergaat en dat je
je ter7ake zult beroepen op die klungel van een invormer die het
lood heeft overhoop gehaald. Op dié slakken dus geen zout. Er
l)lij\en er overigens zo nog meer dan genoeg !
!k kan toch niet nalaten om, met een grijnzend ha-ha, één
van 'iw niet-dooreengehaspelde volzinnen (het hoeven daarom
nog geen volle zinnen te zijn) te citeren : « De nationale betoging te Antwerpen heeft twee nieuwe aspekten in de Vlaamse
beweging gebracht. In feite zijn ze niet helemaal nieuw, maar
in de huidige omstandigheden, en gelet op de traditionele
Vlaamse politiek, die tot voor kort werd gevoerd zijn ze wel
heel nieuw, nl. de • al dan niet definitieve - doorbraak van de
progressieven, en de poging tot betere verstandhouding, ja zelfs
samenwerking, met de Walen ».
De nieuwe aspekten, die in feite niet helemaal nieuw maar
toch heel nieuw zijn. Jan, dat noem ik nu maar eens mét de
volksmond : een woord van een kilo ! Een « een al dan niet definitieve doorbraak » is een lot in een loterij, waar iedereen altijd
prijs heeft. Maar alle gekheid op een stokje : ik snap zo wel
ongeveer wat je bedoelt en je bent vooral zielsverheugd omdat
die ouwerwetse Vlaamse Beweging (eindelijk !) eens de versterking heeft gekregen van een paar kleppers van jouw soort om
(weeral eens : eindelijk !) sociaal te worden en de Walen te
ontdekken. Je specifieert zelfs : « In feite doet men er niet goed
aan, de twee vorige Marsen op Brussel te vergelijken met de
nationale betoging te Antwerpen, (...) omdat ze nog in de lijn
lagen van het traditionele taalflamingantisme ». Die te Antwerpen daarentegen « heeft een meer syndikaal karakter gekregen ».
Uw mening wordt nog duidelijker afgerond door : « Het
•wordt hoog tijd dat wij ophouden ruzie te maken over enkele
dorpen en wat Vlaamse of Waalse grond s>. Ik meen, Janneman,
dat nog eens gehoord en gelezen te hebben en wel uit de mond
van die voortreffelijke Vlamingen Lefèvre en Van Eynde die
verdomd ook al een syndikaal karakter hebben.
De kroon op het werk, Jantje-zag-eens-pruimen, zet jij met
de grote-mensen-zin : « (...) is het noodzakelijk dat Waalse en
Vlaamse woordvoerders tot een akkoord komen over problemen
zoals de grondwetsherziening en de zetelaanpassing ». Dat is nu
eens helemaal nieuw en ik geef u de raad, over die zetelaanpassing eens te gaan praten met om het even welke wallingantische
groep. Als je dan tot een akkoord bent gekomen - en dat akkoord
kan er alléén een van Vlaams verzaken zijn ; d^t vergt toch geen
betoog, zou ik menen - liggen de wijde horizonnen van uw
Waals-Vlaamse samenwerking open. En krijgt die oubollige
Vlaamse Beweging de door u gewenste begrafenis eerste klas.
Spijtig genoeg met in de kist meteen het elementairste Vlaamse
recht.
Ik ben natuurlijk, vriend Jan, een van de « kleinburgerlijke
en eng-nationalistische » misbaksels van de Volksunie. Maar nu
wil ik eens heel persoonlijk worden : ik geef je afspraak wanneer je maar wilt, enkele jaren na uw studententijd. Ik zou wel
eens, als klein-burgerlijk ventje, een échte dikke bourgeoisadvokaat willen tegenkomen.
Dat plezier wordt me stellig gegund als jij op het pad van
uw mode-non-konformisme (ja, ja, dat bestaat !) verder wandelt.
11; geef ie op je levensweg een mooie regel mee : « Een bourgeois
is een intellekfneel die te lui is om te denken •». Speciaal voor
jou bedacht door
dio Genas.

In een mooi uitgegeven
brosjuur van het Departement van Openbare Werken wordt een overzicht gegeven van de periode 19611963 en van het programma
voor de toekomst.
Er wordt in toegegeven dat
Belgié een belangrijke achterstand heeft opgelopen in
zijn infrastruktuur
(autosnelwegen, waterwerken, havens) , Gebouwen, kanalen,
wegen : a'les moet zo vlug
mogelijk worden vernieuwd,
zo snel de financiële toestand van de Staat het toelaat.
Misschien kan de Staat beginnen met bezuinigmgen
door te voeren bij het leger,
het schoolpakt en zoveel a n dere posten waar met miljoenen wordt gesmeten...

E-3
Het is opvallend dat. waar
de brosjuur meestal een datum van voltooiing der werken vooropzet, zulks niet het
geval is voor de E-3. Men
wordt blijkbaar voorzichtiger, sedert Theo Lefèvre zich
belachelijk heeft
gemaakt
met zijn exaltante data.
De zgn. Boudewijnsnelweg zou voltooid zijn van
Antwerpen tot aaa de Duitse grens op 1 oktober 1964.
« We zullen zien », sprak de
blinde.

Als het waar zou worden,
zou het toch nog enkele
jaartjes later zijn dan men
ons beloofde.

ANDERE WEGEN
Voor de periode 1964-1965
heeft de Regering bes'ist,
volgende werken uit te voeren :
1. Vak Brussel-Bergen van
de autoweg Parijs-Brussel;
2. Zijtak van de Route de
Wallonië naar La Louvière;
3. Vak Arquennes-Route de
Binche van
de
autoweg
Brussel-Charleroi.
Zoals men ziet : allemaal
Vlaamse snelwegen in het
Vlaamse land...
Er is natuurlijk een reden
voor deze schandalige een-

zijdige politiek : de ekonomische omschakeling
van
de Borinage en het Centrum.
De Zuiderkempen en de
pendelaars
der
Vlaamse
provincies hebben tijd en
geduld genoeg om te wachten.
De autosnelweg BrusselMechelen-Breda heeft natuurlijk ook minder belang
(voor de Walen), Het is wel
de drukste weg van België
en men schat wel dat de
20.000 voertuigen per dag in
1980 er 100 000 zullen geworden zijn, maar met een
ongelooflijke lichtzinnigheid
schuift men deze weg opzij
voor de drie hogervernoemde Waalse wegen!

HERNIEUWING
Sommige onze lezers
hebben verzuimd, bij de
aanbieding van de abonnementshernieuwing door
de postbode hun leesgeld
voor 1964 te betalen. Vaak
is dat louter vergetelheid
of afwezigheid.
Mogen we aan deze lezers vragen, zo vlug mogelijk hun leesgeld over te
schrijven op postrekening
nr 1476.97 van de Volksunie, Brussel 1.
Abonnementsgeld
voor
een jaar : 200 F, voor een
half jaar 110 F, voor drie
maanden 60 F.
Dank !

WATERWERKEN
De voornaamste
waterwerken die t h a n s in gang
zijn, liggen
toevallig (?)
eveneens in WaFonië : moderniseringswerken
kanaal
Brussel - Charleroi; hellend
vlak van Ronquières (dat 2
miljard zal k o s t e n ! ) ; verbreding kanaal
Seneffe-La
Louvière.
De
minder
belangrijke
werken, waarvoor in totaal
2 miljard werden voorzien
in het programma voor ekonomische expans'e
(19621935), zijn verdeed
over
Vlaanderen
e.n
Walonië.
Hierin is de voltooiing begrepen van het Netekanaal
(Duffel - Rupel), waai door
de Antwerpse haven ontlast
zal worden van de binnenscheepvaart tussen Luik en
Brussel of Mcchelen. Laat
ons hopen dat dit uitermate
dringend werk weer niet
blijft steken zoals in het
verleden.

ONTMASKERD !
We worden eens te meer
ontmaskerd en wel
door
« Onze Strijd », het blad
der B.S.P.-Hoboken, dat in
zijn
nieuw j aar snummer
raast over « demagogische
Hitlermetoden »•-.
Het begint met een aanval op de Vlaamise katolieke
hoogstudenten, omdat deze
zand willen strooien in de
ogen der socialisten en der

'•Ig^^^^'VSXSW-.-^X,

kristelijke arbeiders met hun
leuzen over strukturele en
ekonomische hervormingen.
Juist zoals Hit'er in zijn
tijd...

En het besluit met een
vrome aanroeping : « Van
de Hitlermetoden van de
Volksunie, verlos ons Heer! »
Want iedereen weet, d a t
wij voor miljoenen Westduitse marken steun ontvangen van Krupp en Thyssen, om dat zand te strooien.
Het komt ons trouwens
zeer verdacht voor, dat er
afdelingen der socialistische
jeugd
bestaan
(o m.
in
Merksem), waar « Zonnewende »-feesten worden ingericht rond nieuwjaar. Dat
ruikt toch erg naar
de
« bruine benden van Hitler» !

SCHEPEN BERNAERTS
OPGEDOKEN
De
Antwerpse
C.V P.schepen Bernaerts (alle Sinjoren spreken van « ons
Emmanuela ») scheen voorgoed in het maquis te zijn
onderaadoken Maar gelukkig leeft hij nog en is hij
zelfs nog schepen ook. ondanks de onverkwikkelijke
zaak waaraan zijn n a a m
verbonden is en die hem
zijn zetel zal kosten (...zo
zegt men in de C.V.P.)
Het levensteken dat hij
gaf. was een
kersten
nieuwjaarswens
rondgestuurd op luxueuze kaarten
met de hoofding : « Stad
Antwerpen, Stadseigendommen, Kabinet van de Schepen ». Op kosten van de
stad? Wat dacht u?

PERS IN ONS LAND

.geen timing voor E-3.,

Per dag verschijnen 1 miljoen dagbladen en per week
10 miljoen tijdschriften in
België. Elk gezin leest gemiddeld 1 dagblad, 2 weekbladen en 3 andere tijdschriften.
De dames- en jeugdbladen
beslaan 1/3 der periodieke
pers (20 titels, 3 miljoen
exemplaren per week). De
algemene
informatieweekbladen bereiken een weekoplage van meer dan 1 miljoen.
De ners is de <?rootste*
macht. Abonnementen werven voor de Vol s me ig de
beste propaganda!
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Wij stellen in ieder geval
vast dat < Brussel» heel wat
minder tijd nodig heeft om
een voorstel af te keuren dan
om de plannen en de budgetten voor een tweede oeververbinding goed te keuren.
Zolang « Brussel » nog een
vinger in de Vlaamse pap
heeft, zijn we nergens : de
problemen rotten in Vlaanderen omdat «Brussel» er
geen tijd, belangstelling en
centen voor heeft.
« Brussel » is alleen m a a r
vlug, wanneer wij volop in de
rats zitten en men ons aan
het verstand moet brengen,
dat wij daar best zitten en
dat we geduld moeten hebben.
Steeds onthouden : « Brussel » bestaat slechts bij de
genade van de kleurpartijen.

ben een grootscheeps tegenoffensief ingezet inzake de
vernederlandsing van het bedrijfsleven. Vooral de Antwerpse upper ten laten zich
daarbij niet onbetuigd. Met
alle mogelijke en onmogelijke
argumenten, fabels en verdichtsels wordt stemming gem a a k t tegen de vernederlandsing van het bedrijfsleven. Franstalige bladen wenen krokodilletranen over het
droeve lot van Amerikaanse
zakenlui die — naar beweerd
w o r d t ! — niet meer met
Amerika kunnen telefoneren
omdat de Antwerpse telefoonbedienden
« alleen
nog
Vlaams willen kennen » ',
Si non e vero...

DE KERN
BOEREN DE SCHULD ?
Op bladzijde 7 van dit
nummer brengen wij een artikel over de prijsstijgingen
van de voedingswaren die in
de maandelijkse prijsindex
zijn opgenomen. Uit dit a r tikel blijkt dat vooral de
prijzen voor varkens- en
rundsvlees fel de hoogte zijn
ingegaan. Het is de regering
stellig welkom dat haar politieke vrienden daarvan gebruik maken om de schuld
van de gestegen levensduurte
weer m a a r eens op de boeren
te werpen.
Dat is totaal vals ! De prijsstijging van het vlees is m e de één der gevolgen van de
EE.G.
Heel de indexpolitiek is
echter handig ineengestoken
om alle schuld voor prijsstijgingen af te schuiven op de
rug der boeren en om onze
regeerders de kans te geven,
zélf de handen in onschuld te
wassen. De huidige indekslijst omvat 65 produkten,
waarvan 35 levensmiddelen,
hetzij 53%. De Kommissie
voor Nationale Boekhouding
heeft echter berekend dat
slechts 36% resp. 27% van
het inkomen der arbeiders en
bedienden aan levensmiddelen wordt besteed.
Deze handige truk met de
indeks is des te gemener, omd a t hij een spekulatie is op
zgn. «klassetegenstellingen» :
de arbeider wordt tegen de
boer in het gelid gebracht.

OBJEKTIVITEIT ?

In
« Doorbraak », het
maandblad van de V.V.B., behandelt Staf Verrept het
jongste V.U.-kongres. Naast
woorden van lof voor de sektievergaderingen heeft
hij
ook heel wat kritiek op de rede van voorzitter Van der
Eist. Dat is zijn goed recht :
h e t staat hem volkomen vrij
deze stormachtig toegejuichte
redevoering te beoordelen
volgens zijn eigen m a a t s t a ven.
Hij is daarbij maar aan één
ding gebonden : aan de
waarheid.
Wij citeren hierna letterlijk de door hem gewraakte
passus over Zuid-Afrika in de
rede van mr Van der Eist :
« Het lot van de ons verwante Z.-Afrikaners laat ons niet
onverschillig. Zonder ons uit
te spreken over ingewikkelde
problemen die ons onvoldiende vertrouwd zijn, bevestigen
wij niettemin dat men redelijkerwijze niet kan of mag
verwachten van het Zuid-Afrikaanse volk dat het zelfmoord zou plegen. Wij betreuren de stelselmatige verguizing van Zuid-Afrika en de
ontstellende vooringenomen-

heid waarmee de blanke bevolking van dit land behandeld wordt. Wij hopen dat een
ook voor de negerbevolking
bevredigende oplossing op
vreedzame wijze zal kunnen
verwezenlijkt worden niettegenstaande
de
onverantwoordelijke ophitsing die tot
niets goeds kan leiden ».
Onze talrijke lezers, die t e vens geabonneerd zijn op
«Doorbraak», mogen t h a n s
voor zichzelf uitmaken of de
oprispingen van de heer Verrept steunen op een waarheidsgetrouwe weergave van
bedoelde passus.
Wie deze week op de T.V.
de uitzending van Omer Grawet over de apartheid in
Zuid-Afrika volgde, zal alleszins tot het besluit gekomen
zijn dat het niet met dooddoeners en geschreeuw is, dat
men de Zuid-Afrikaanse nrobematiek benaderen moet...

FRANSKILJONSE
SABOTAGE
De enkele fransdolle ekstremisten, die aan het hoofd
staan van het verfranste zakenleven in Vlaanderen, heb-

Maar inmiddes wordt heel
dit tegenoffensief en de sabotage der taalwetten bedreven met medeplichtigheid van
de zwakke en onbetrouwbare
regering. Zo bijvoorbeeld in
het «Staatsblad», waar verder franstalige berichten van

TOETSSTEEN
HUN WARE
MENTALITEIT

ACAPSUL.

Men zal zich herinneren
dat de Belgische bisschoppen
enkele m a a n d e n geleden de
Vlaamse en franstalige professorenverenigingen aan de
Leuvense universiteit
verzochten,
hun
aktiviteiten
stop te zetten.
De Vlaamse profs hebben
aan dit verzoek gevolg gegeven De franskiljonse fanatici van de Acapsul echter storen zich niet aan de voorschriften van het episcopaat
en gaan rustig verder met
« op vertrouwelijke bazis »
leden te werven en « op vertrouwelijke wijze » kommunikees rond te sturen waarin
triomf wordt gekraaid over
het gestegen ledental.
Dat belet dezelfde Acapsnullen natuurlijk niet, met
veel tremolos van vaderlandse verontwaardiging te j a n ken over de « rabiate » Vlaamse studenten die in een eerbiedige en voorzichtige brief
de pauselijke bodschap (van
Belgische inspiratie) over de
« steriele twisten » betreurden.
De rector der universiteit,
die wél de tijd vond om de
Vlaamse studenten de jas te
vegen, had nog niet de gelegenheid om zich met de Acapsul-in-het-maquis
bezig
te houden...

« BRUSSEL »
VINDT ER NIETS IN
De bladen brachten deze
week het bericht dat «Brussel het voorstel om de Antwerpse tunnel in sekties te
verdelen » waarschijnlijk zal
afkeuren omdat «Brussel de
oplossing niet uitvoerbaar
acht >.

Wie, met het oog op de taalwetten die verleden jaar werden goedgestemd en in voege
kwamen, zoekt naar de werkelijke mentaliteit
en de bedoelingen die van regeringswege en
vanwege de kleurpartijen voorzaten bij dit
legislatief werk, vindt stof te over in de schaamteloze gebiedsroof, de ergelijke tekortkomingen
en de gebrekkige toepassing dezer wetten ten
koste van Vlaanderen. Men dient hierbij te
bedenken, dat een dergelijk diktaat werd opgedrongen aan de demokratische meerderheid na
meer dan 100 jaar Vlaamse Beweging. Wat zou
de toestand zijn, indien de regering te doen had
met een uitgesproken minderheid die over
weinig of geen verdedigingsrefleks of -middelen beschikt ?
De vraag is niet louter teoretisch. Er is in
dit land een schrijnend voorbeeld voorhanden
van een kleiae en weerloze minderheid wier
belangen en aspiraties totaal werden opgeofferd aan het franskiljons-Waals kolonialisme :
de Duitssprekende minderheid in de provincies
Luik en Luksembuig. Ten overstaan van het lot
dat bij de nieuwe taalwetten aan deze weerloze
minderheid werd beschoren, kan men de werkelijke bedoelingen van regering en kleurpartijen melen, kan men ook meten de grenzeloze
lafheid en de kille verachting die de zogenaamde Vlaamsgezinde kleurpolitici aan de dag hebben gelegd zolang hun eigen elektorale belangetjes niet op het spel stonden. We zouden haast
zeggen : wie de Belgische mentaliteit anno 1963
in Reinkultur wil zien, moet gaan kijken naar
het voortreffelijk vaderlands werk van de Belgische politici in de Duitssprekende gebieden.
Ten opzichte van Vlaanderen heeft de
regering niet anders gekund en gedurfd dan
tenminste toch in schijn het beginsel der homogeniteit en onaantastbaarheid van het Vlaamse
grondgebied als principe te aanvaarden. Aan dit
beginsel wordt zowel bij de taalgrensafbakening als bij de taalwetten van juli 1963 voortdurend afbreuk gedaan, maar het principe zelf
heeft niemand durven aanvechten. Dit principe
wordt ten overstaan van de Duitstalige gebieden totaal overboord gegooid. De Duitssprekende dorpen en gemeenten werden niet
samengevat in één enkel administratief geheel ;
ze blijven verder in Waalse provincies en
arrondissementen aan een ongehoorde verfransingsdruk blootgesteld. Het doet grotesk aan
dat men van « kultuurautonomie » voor de
Duitssprekenden durft gewagen, maai' dat men

in Vlaanderen gevestigde firma's blijven verschijnen.
We zijn reeds volop in de
faze van wat Van den Boeynants noemde « de soepele
toepassing» der taalwetten
en de traditionele « bon sens
beige ».

De vernederlandsing van
het bedrijfsleven was dé grote wortel die de Vlaamse ezel
werd voorgehouden om hem
n a a r Hertoginnedal te k r i j gen. Het ziet er naar uit d a t
iedere logische toepassing
van de wet op dat stuk terug
in jaren van strijd zal moeten afgedwongen worden van
het onwillig zakenleven e a
van onwillige regeringen.
Is dat niet de wensdroom
en de bedoeling van onze vijanden : dat wij opnieuw j a renlang gewikkeld worden in
de weinig uitzicht biedende
strijd om het « lappendeken >
(zoals de dichter de taalwetterij noemde) en om het ledigen van de grieventrommel?
Meer dan ooit moeten we
naar de kern der dingen
gaan : federalisme L

halstarrig heeft geweigerd die kultuurautonomie de enige afdoende onderbouw te geven vaa
een afgebakend en homogeen kultuurgebied.
De opsomming van al de mogelijkheden die
de nieuwe taalwetten aan de verfransing en de
verfransers van de Duitssprekende gebieden
laten, werpt een schril licht op de werkelijke
bedoelingen van het Belgisch chauvinisme,
In de gemeenten van het Duitssprekend
gebied en in de Platdietse streek mag Franstalig kleuter- en lager onderwijs worden
ingericht. In de Duitstalige gemeenten mag, in
Duitstalige scholen, vanaf het derde jaar een
deel van de stof in het Frans worden gegeven.
Dat voor wat het onderwijs betreft.
Op het gebied van de administratie is het zo
mogelijk nog fraaier. Al de voor het publiek
bestemde mededelingen en formulieren zijn
tweetalig. In een Duitssprekende gemeente
moet het gemeentebestuur in het Frans antwoorden aan iedereen die zich in die taal tot
het gemeentebestuur heeft gewend. De Franse
vertaling van Duitstalige akten en bescheiden
moet op eenvoudige aanvraag kosteloos worden
verstrekt. De loketdiensten zijn volkomen
tweetalig. Enzoverder, enzovoort : de toestand
lijk wij hem in Vlaanderen hebben gekend
vooraleer de Vlaamse Beweging een werkelijke
macht was geworden.
De Duitssprekende gebieden hebben in de
kleurpartijen hun eigen, nooit-alfatende kwelgeesten : zo senator Balthus van Aubel in de
Platdietse streek, zo C.V.P.-volksvertegenwoordiger Parisis. Het is deze C.V.P.-er die het
fransdolle regeringswerk blijkbaar nog onvoldoende achtte en die een amendement verdedigde, waarbij de Duitstalige gemeenten het
Frans in hun binnendiensten dienden te gebruiken. Het is op aandringen van deze C.V.P.-er
dat de minister aangaande de Platdietse streek
verklaarde : « Wees gerust, de wet zal er niet
worden toegepast, doch de feitelijke toestand
zal er bij koninklijk besluit worden bekrachtigd ».
De « feitelijke toestand » in de Duitssprekende gebieden en in de Platdietse streek i>
mede het gevolg van de verschrikkelijke
repressie en de niets-ontziende gewelddadige
verfransing die er in de jaren na de oorlog
heeft gewoed. Deze « feitelijke toestand » te
bestendigen en te verstevigen : ziedaar de ware
bedoelingen van de regeri-ng en de kleurpartijen. Over de « feitelijke toestand » in de
Duitssprekende gebieden rond Arel in Luxemburg wordt eenvoudigweg zelfs geen gewag
gemaakt ; men beschouwt die streek als volkomen en zuiver Waals.
Onze Duitssprekende landgenoten hebben de
schamele troost, een parelleel te kunnen trekken met Vlaanderen. Ook zij worden op het
politieke vlak vertegenwoordigd door verraders
en bangerikken. Ook zij smaken iedere dag het
genoegen, een pers te mogen lezen die wel in
hun eigen taal schrijft maar zuiver Belgisch
gedacht en gericht is.
Mede aan het lafhartig stilzwijgen en het
schuldig medeweten van de zgn. « Vlaamsgezinde » kleurpolitiekers t.o.v. de Duitssprekenden in dit land, moet hun werkelijke schuld bij
het tot stand komen van de nieuwe taalwetgeving worden afgemeten I
tvo
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HET SLECHTE
WERKSTUK
De katastrofa^e toestand
Van Kongo verergert met de
dag. De begroting 1963 voorzag voor 23,4 miljard uitgaven slechts 11,5 miljard inkomsten, zodat de helft niet
gedekt werd.
De
jongste
devaluatie
Iheeft weinig of niets geholp e n om de chaos te beheerleen. De zwarte markt flobreert meer dan ooit met
S)Tijzen die driemaal hoger
piggen dan de officiële (reeds
'4jedevalueerde) prijs...
J De lonen stegen met 100 %
t.o.v. 1960, maar de prijzen
aet 300 % en meer. Overal
Eieerst gebrek aan de messt
noodzakelijke middelen en

aan
geschoolde
krachtenDe U.N.O. heeft met h a a r
zeer dure pacificatie - kampanjes evenveel kwaad als
goed gedaan.
Voorwaar, onze kleurpoUtiekers halen eer van h u n
werk!

HET SLECHTE
VOORBEELD
Zoals de gebeurtenissen
der laatste weken overduidelijk aantonen, is op Cyprus
de verhouding tussen Turken en Grieken slechter dan
ooit.
Een van de oorzaken ligt
In de onmogelijke grondwet, die in 1960 werd ineengestoken.
Daarbij
wordt

o.m. bepaald da? voor lÊwesties van kulturele, sociale of ekonomlsche aard eea
dubbele meerderheid moet
gevonden worden : een bi]
de 35 Griekse en een bij de
15 Turkse
volksvertegenwoordigers. Hieruit vloeide
een star immobilisme voort,
dat een bron werd van nieuwe wrijvingen.
Opvallend is de gelijkenis
met de B.S.P.-formule voor
de
grondwetsherziening.
Kommentaar is wel overbodig, m a a r of de rode makkers hierdoor zullen gaan
nadenken, is een
andere
kwestie...

GERECHTELIJKE
POLITIE !
In België zijn er 130 officieren van de gerechtelijke
politie.
Volgens de bevolking zouden hiervan ongevear 51 %
moeten behoren tot Vlaamse arrondissementen, 33 %
tot Waalse en 16 % tot arrondissi3ment Brussel. Welnu, de toestand is als volgt :
Vlaamse
arrondissementen : 45 officieren of 35%,
Waalse arrondissementen :
58 oif'ficieren of 45 %, arrondissement Brussel : 27 officieren of 20 %.
Daarbij komt dat er 5
Vlaamse
arrondissementen
en slechts één Waals arrondissement
zijn
die
over
geen gerechtelijke politie beschikken. Bij deze Vlaamse behoort een an'ondissement als Mechelen,
met
meer dan 3 % van 's lands
bevolking!
Wie sprak daar weer over
Waalse minorisatie?
Was
het soms de heer De Saeger?
BELGISCHE
KIEKEBORST

,^.Het slechte werkstuk : surplus-geschenken uit Amerika voor
hongerend Kongo. „

De radio- en T.V.-toespraken van Lefèvre zijn nooit
voorbeelden van kiesheid en
welsprekendheid geweest —
gedenk
de
«leefkamer» !
Maar met zijn toespraak over
het konflikt met de ger.eesheren heeft de eerste-minister t h a n s werkelijk alle rekords van de smakeloosheid
en grofheid ver overtroffen.
Hij verklaarde letterlijk :
« Ga eens kijken naar de militaire defilees. Twintig jaar
geleden defileerde daar niet
de militaire roem, maar een
halve eeuw ondervoeding en

KONGRES 1963:

STAP IN GOEDE RICHTING
f

Nu we zowat van elke zijde kommentaar hebben gekregen over het jongste
V.U.-kongres, mogen we misschien - als
studiedienst die rechtstreeks betrokken
•was bij de inrichting ervan - enkele randbemerkingen maken. Zij zijn vooral
bestemd voor de talrijke kongressisten,
die de sektie- en de slotvergadering
hebben meegemaakt te Mechelen.
Reeds maanden vooraf werd het kongres voorbereid op twee fronten. Aan de
ene kant werden de nodige kontakten
gelegd met de personen die medewerkten
aan liet opstellen der referaten en werden verschillende werkvergaderingen
belegd.
Aan de andere kant werd de volledige
r
-ort'anzisatie tot in de details uitfe^.,^i.i.t. De grondslag hiervoor werd

gelegd met de goedkeuring door het
Hoofdbestuur van de nieuwe statuten
met betrekking op het partijkongres die,
samen met het stemreglement, waren ontworpen door de studiedienst. Hierdoor
werd een zeer belangrijke vernieuwing
mogelijk gemaakt : de medezeggenschap
namelijk van de afdelingen in het kongreswerk en meer bepaald bij het vastleggen der besluiten. Besluiten, die
bovendien de ganse partij verbinden, van
hoog tot laag.
De uitwerking der organisatie was een
werk van lange duur. Onder leiding van
Rudi Van der Paal en Oskar Renard
moesten de duizend en één moeilijkheden
opgelost worden. De nieuwe bepalingen
brachten ook nieuwe moeilijkheden met
zich.

i^cbtë
spezondtietaszorgen.
EEet waren m a n n e n m e t klekeborsten, gekromde ruggen,
magere en sleehtuitziende
mannen. Ga vandaag echter
kijken : hoe goed zien zij er
uit».
Allereerst : wat hier twintig jaar geleden aan militaire
defilees te bekijken viel,
droeg het feldgrau van Adolf
zaliger.
En vervolgens : hoe fijngevoelig, hoe tactvol, die « kiekeborsten » waarvan er enkele tienduizenden in twee oorlogen voor België zijn gesneuveld.
En tenslotte : zelfs een
kind kan snappen, dat de
grofheid
en
onbeschaafde
boersheid van — let wel ! —
de eerste-minister een groteske onverdrijving,
erger
nog : een onwaarheid was.

TAKTLOOS EN LOMP
We betwijfelen sterk of dergelijke « forse » toespraken
van een ongeletterde het beste middel zijn om een konflikt op te lossen.
De
ongenuanceerdheid
waarmee Lefèvre één enkel
woord uit een pauselijke encycliek als politiek argument
in meetingstijl de aeter inslingerde, heeft méér kwaad
bloed gezet dan overtuigd.
De grofheid waarmee hij
honderdduizenden direkt of
in h u n verering voor doden
heeft beledigd, is onwaardig
voor een eerste-minister, ja
zelfs eenvoudigweg voor een
gewoon fatsoenlijk man.
Eenzelfde taktloosheid heeft
hem er toe gebracht, de paramedische verenigingen —
wier'' steun"^ heYn nocMans
zéér welkom moest zijn in het
huidig konflikt — tegen zich
in het harnas te jagen door
aan de leden der verenigingen
een voorstel tot konventie te
sturen, met voorbijgaan van
de beroepen zelf.
Is dat regeren ?

DE GROND DER ZAAK
Sommigen hebben er h u n
verbazing over uitgedrukt dat
de V.U.-frakties de wet hebben goedgekeurd. We hebben
ons standpunt terzake reeds
vroeger
uiteengezet,
doch
wensen het toch even te herhalen. Onze vertegenwoordigers hebben — n a hun voorbehoud op verschillende gebieden te hebben
geformuleerd — de wet uiteindelijk

Tot de laatste minuten vóór de aanvang van het kongres vroeg ieder, die bij
de voorbereiding betrokken was, zich
met spanning af of alles goed zou verlopen. Méér dan andere jaren stonden
vele vraagtekens voor ons, die slechts
konden beantwoord worden na afloop
van de manifestatie.
Wie erbij is geweest of wie de verslagen heeft gelezen, weet dat het goed
was. Dat alle aanwezigen uiterst tevreden
waren over de nieuwe aanpak en over de
verzorgde organisatie. Zelfs « Le Soir »
heeft, wat dat betreft, met bloemen
gegooid...
Öe enigen die niet helemaal tevreden
waren, waren de inrichters zelf. Omdat
er nog zoveel kon verbeterd worden,
omdat zij nog zoveel fouten en vergetelheden ontdekt hadden, omdat ze nog
zoveel moesten bijleren in de organisatie
van een werkelijk partijkongres. Maar
hun schoonste beloning was de algemene
waardering die ze bij de kongressisten
vonden.
Er moet en er zal nog veel geschaafd
en getimmerd worden aan de organisatie
van onze kongressen. Reeds werd door
de studiedienst een verslag opgemaakt
met de punten welke dienen gewijzigd of

goedgekeurd omdat ^ j meea«
den en menen d a t ze verbeteringen Inhoudt ten bate v a a
de meest behoeftige katego»
riën : de gehandlkapten, d«
gepensioneerden, de weduwen en wezen. Naar die k a t e goriën is de a a n d a c h t van dé
V.U., die een sociaal-bewusta
partij is, In de allereerste
plaats uitgegaan.
Tussen alle partijen heeft
alleen de V.U. een gezond en
logisch standpunt ingenome. Bij h e t eerste ontwerp
onthield zij zich; zij stemde
niet voor wegens de leemten
van het ontwerp en zij stemde niet tegen wegens de sociale vooruitgang in het ontwerp. Dat h a a r houding juist
was, werd bewezen door h e t
feit dat de regering een
tweede ontwerp indiende, dat
dan door het parlement werd
goedgekeurd.
Voor de rest is het t h a n s
aan de syndikale kamers om
— zoals zij beloofden — een
positieve konventie voor te
stellen.
Aan
poujadisme
echter
wensen wij niet mee te doen!
KOMEN-MOESKROEN
De benoeming van een
kommissaris voor het arrondissement Komen-Moeskroen
hing midden dezer v^eek nog
steeds in de lucht.
Te Brussel werd onlangs de
heer Cappuyns als vice-goeverneur benoemd;
hij is
franstalig en kwam
vanuit
het Luikse gerechtshof.
In de Voerstreek werd een
Waal tot adjunkt-kommissaris benoemd; men koos een
franstalige omdat de taak
van de, adjunkt-kommissaris
et een *» var* besitUeriningiCje.r _
franstalige minderheid.
Te Komen-Moeskroen zou
men dan ook een Vlaming
moeten
benoemen.
Maar
daartegen hebben alle hellehonden van Wallonië zich
gekeerd : pas de tiess' de flamin !
En de « forse » regering bepaalt er zich nu al m a a n d e n lang toe, de kat uit de boom
te kijken.
Zoveelste schitterend bewijs voor de « grote overwinning » van Hertoginnedal, zoals de heren Verroken en De
Saeger dat plegen te noemen!
Zoveelste blijk van de grote
moed dezer exaltante regering ! En van h a a r slaafse
dienaren en ja-stemmerszonder-geestdrift in de C.V.P.,
die trouwens te Moeskroen de
plak zwaait.

aangevuld. Wij vermelden hier vooral de
werking van de partijkonimissie in verband met de ingediende amendementen,
bet indienen van de amendementen zelf
dat vroeger zal moeten gebeuren om
behoorlijk werk te kunnen leveren, het
verdedigen ervan door gemandateerde
sprekers, het beperken der amendementen tot arrondissementen of een aantal
afdelingen, een streng tijdschema, enz.
Het Hoofdbestuur zal in zijn eerstvolgende bijeenkomst advies geven over de
voorstellen. Kongressisten welke menen
nuttige aanbevelingen te moeten doen,
kunnen zulks gerust op het adres van de
studiedienst, Elshoutbaan 25, Schoten.
Nu reeds dient ook gedacht aan de
voorbereiding van het kongres 1964, aan
het kiezen der referaten, aan het opstellen van een tijdschema. Een kongres
moet de bekroning zijn van een jaar partijwerking. 1964 en wellicht 1965 zullen
zware jaren zijn voor de 10 jaar jonge
Volksunie. De komende Icongressen moeten dan ook beter zijn dan ooit. Hiervoor
rekenen wij op iedereen die aktief in de
Vlaams-nationale partijwerking staat.
E. Slosse
Hoofd VU-Studiedienst
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VLAANDEREN EERSTE SLACHTOFFER
VAN VERHOGING DER TREINTARiEVEN
D e Belgische s p o o r w e g e n , de m a a t s c h a p p i j e n voor stedelijk vervoer
en d e buurtspoorv^regen h e b b e n een verzoek tot v e r h o g i n g v a n h u n
t a r i e v e n ingediend. H i e r o v e r w e r d n o g geen beslissing g e n o m e n , docK
alles laat voorzien dat trein, t r a m en a u t o b u s b i n n e n k o r t weeral w a l
d u u r d e r zullen w o r d e n .

,

Is dat nodig ? E n wie g a a n d a a r v a n de slachtoffers zijn ?

v

In februari 1963 verhoogden de
treintarieven met ± 15%.
Thans
staat een verhoging van bijna 20%
voor de deur. In nauwelijks een jaar
tijd zou dus een treinreis 35% in
prijs gestegen zijn. Het vergt geen
betoog dat vooral Vla-anderen daarbij het kind van de rekening zal worden, o.m. omwille van de pendelarbeid.
Op het werkabonnement zal deze
prijsverhoging een ongunstige weerslag hebben. Nog zwaarder zullen de
bedienden getroffen worden en de
arbeiders wier loon het plafond van
7.800 P per maand (toch geen fortuin,
zouden we menen !) overtreft.
Een voorbeeld : een arbeider uit het
Brugse pendelt dagelijks naar Brus«!el (hij is niet de enige !). Zijn loon

Treintarieven de hoogte in ?

GEKNOEI MET INDEKS KAN NIEMAND MEER BEDRIEGEN:
EXALTANTE REGERING IS REGERING VAN LEVENSDUURTE
een gevoelige toename van de levensduurte. De regering heeft in het geheel geen prijzenpolitiek; zij is goeddeels verantwoordelijk voor het verlies aan koopkracht dat dagelijks
grotere afmetingen aanneemt.

W e leven m i d d e n in een periode v a n v o o r t d u r e n d e prijsstijging e n . Z o p a s n o g w e r d de prijs v a n het bier v e r h o o g d ; een prijsstijging v o o r boter, melk en chikorei staat v o o r rie d e u r . D e
prijzen v o o r t r a m - en treinreizen zullen ook zeer kortelings d e
h o o g t e in g a a n .
Het loont de moeite, even n a te
gaan hoe de prijzen van de voedmgsprodukten, die in de maandelijkse
Index worden opgenomen, geëvolueerd
zijn. De stijging ervan beloopt voor
de periode december 1962 - december
1693 ongeveer 6 %; vooral de vleesprijzen spelen daarbij een belangrijke rol.
Hieronder geven wij het volledige
lijstje voor de voedingswaren in december 1962 en in december 1963 Er
weze hierbij opgemerkt, dat uit deze
lijst h e t beeld der gestegen levensduurte slechts gebrekkig af te lezen
Is, daar de index-politiek der regering een politiek van bewuste vervalsing is. Zout bvb. prijkt wel op het
lijstje; andere produkten — die in
een huishoudelijk budget zwaarder
wegen dan het zout — ontbreken t o taal!
Er dringen zich bij dit lijstje enkele opmerkingen op.
De prijs van de koffie, zoals hij
opgenomen is in de index, geeft een
vals beeld. Hij slaat op een bepaalde
kwaliteit die s'echts licht in prijs
verhoogde. De grote populaire koffiemengsels zijn alle echter beduidend
meer in prijs gestegen ingevolge de
prijsverhoging van sommige kwaliteiten die in de mengse's worden
verwerkt.
Sommige bazis-voeding produkten
zijn helemaal niet in de indexlijst
opgenomen; over de prijsverhoging
ervan zijn dan ook geen juiste cijfers voorhanden. Zo verhoogden in
prijs : tomatenextract, havermout,
gedroogde vruchten, sommige soorten
rijst, droge bonen en erwten, praktisch alle kaassoorten.
We herinneren vo'ledigheidshalve
a a n de andere prijsverhogingen die
gedurende deze regering plaats vonden en die men in deze index niet

terugvindt : rookwaren, trein, kranten, kolen, enz,
We besluiten : ondanks het feit dat
de indexpolitiek van de regering- misleidend en va^s is, verraden de cijfers

Naast alle andere « eretitels », verdient deze regering ook de naam van
de meest asociale bewindsploeg sinds
de oorlog.
tvo.

PRIJZEN IN DECEMBER 1962 EN IN DECEMBER 1963.
december 1962
Gewoon brood
Fantaziebrood
Broodjes
Beschuiten
Macaroni
Rijst
Ribstuk
Soepvlees
Stoofvlees
Varkensrib
Spek
Wit kalfsvlees
Hesp
Filet d'Anvers
Sardienen
Ossenvet
Margarme
Olie
Flessenmelk
Melkpoeder
Kaas
Hoeveboter
Melkerijboter
Eieren
Aardappelen
Erwten in blik
Bananen
Appelsienen
Geraffineerde suiker
Jam
Zout
Koffie
Chikorei
Chokolaöe
Tafelbier
Bronwater

•

8,50
8,75
1,25
9,00
27,00
19,00
125,00
45,00
60,00
85,00
40,00
76,00
122,00
152,00
16,00
14,85
24,00
29,80
7,25
7,50
69,00
98,00
101,00
2,90
3,10
12,40
22,50
21,50
15,50
18,40
3,00
112,00
18,00
66,00
56,00
6,00

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F '
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

december 1963
8,75
9,00
1,25
9,50
27,00
20,00
135,00
50,00
70,00
120,00
65,00
85,00
143,00
159,00
16,00
15,00
24,00
28,90
7,25
7,75
74,00
100,00
102,00
2,70
3,00
12,40
26,00
21,00
16,00
18,40
3,00
113,00
18,00
66,00
56,00
6,00

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
F
F
P
F
P
P
P
F
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ligt nipt boven de plafondgrens. In
januari 1963 betaalde hij 800 F aan
trein per maand; in februari 1963
werd dat 920 F. Binnenkort zal het
waarschijnlijk 1.100 F worden.
Een andere kategorie van getroffenen zijn de spoorstudenten. Zal de
regering het wagen, de schoolabonnementen opnieuw in prijs te verhogen ? Het zou de zoveelste onrechtstreekse benadeling zijn van Vlaanderen, waar in verhouding heel wat
meer spoorstudenten langere afstanden moeten afleggen dan in Wallonië.
De studiebeurzen echter werden
sinds jaren niet meer aangepast '
Is het nodig, dat de verliezen van
de N.M.B S. op dergelijke wijze verhaald worden op de gemeenschap, inzonderheid op de Vlaamse gemeenschap ? We betwijfelen het sterk.
Zopas nog heeft de Sabena voor het
jaar 1964 de staat verzocht om een
subsidie van 400 miljoen. De Sabena
hoeft maar — net als de N.M.B S. —
te putten uit de schatkist om haar
tekorten te dekken. Maar luchtvaartmaatschappijen van andere kleine
linden — de Zwitserse Swissair en
de Skandinaafse S.A.S. bijvoorbeeld
— slagen er in, het jaar 1963 af te
sluiten met grote winsten
De Sabena kan haar verhezen niet
dekken door prijsverhogingen, omdat
haar prijzen gebonden zijn aan internationale schalen.
De N.M.B.S. kan dat wél. En zij
maakt er ruimschoots gebruik van.
Of haar exploitatie echter rationeler
is dan die van de Sabena — een voorbeeld van wanbeleid ! — betwijfelea
we sterk.
De S.A.S. maakte verleden jaar 200
miljoen F winst en wijdt dit gunstig
rezultaat voornamelijk aan een vermeerdering van het aantal vervoerde
passagiers en aan de efficiënte wijze
waarop de ganse vloot zo rationeel
mogelijk wordt gebruikt. Het aantal
piloten van de S.A.S. is dubbel zo hoog
als dat van de Sabena, alhoewel de
totale personeelsbezetting ongeveer
dezelfde is. M.a.w. zitten op de Saben a heel wat mensen zalig hun tijd en
onze centen te verspillen in komfortabele administratiepostjes : de gewone kameradenrepubliek die men in
België overal — en zeker in de hogere
regionen der N.M.B.S. — aantreffen
kan.
Men zal zich nog herinneren, hoe
voor een paar j a a r heel wat herrie
werd gemaakt over de hoge vergoedingen, die aan de topambtenaren
van de N.M.B.S. naast hun wedde
worden uitgekeerd. Het ging om miljoenen in het totaal en om honderdduizenden per persoon. Ter verdediging van het sisteem werd aangevoerd
dat de vergoedingen voor bekwame
beheerders in de privé-nijverheid zo
hoog liggen, dat alleen hoge bonificaties bekwame beheerders aan de
N.M.B.S. kunnen binden. Een totale
vergoeding ergens om en nabij één of
twee miljoen per jaar vond men voor
een bekwaam manager niet overdr»*
ven.
"
Tot daar toe ! Maar oï een privézaak, die honderden miljoenen verlies boekt per jaar, haar managers
jaarin jaaroit honderdduizenden in
de hand blijft stoppen, is een andere
zaak. Het ziet er thans naar uit of de
onbekwaamheid hier in dit land een
speciale aanmoediging krijgt. Als ze
maar kleurpoUtiek is, natuurlijk...
Ivo
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O p de grote Afsluitdijk, 'die d e Z u i d e r z e e veranderd©
in het IJsselmeer w a a r in de einderloze polders n i e u w e
r u i m t e en n i e u w e rijkdom voor Nederland is o n t s t a a n ,
prijkt een e e n v o u d i g m o n u m e n t . H e t stelt drie dijkwerIcers voor, die de zeshoekige bazaltzuilen stapelen tot een
zeewering, m e t d a a r b o v e n de w o o r d e n : « Een volk d a t
leeft, b o u w t aan zijn t o e k o m s t ».
E v e n zinvol z o u d e n deze w o o r d e n weer k u n n e n gebeiteld
w o r d e n in een toekomstig m o n u m e n t voor d e Deltaw e r k e n , deze n i e u w e en grootse faze in de nooit-aflatendé
strijd van de Nederlandse m e n s tegen de zee.
« E e n volk dat leeft, b o u w t a a n zijn t o e k o m s t », Dit is
h e t m o t t o dat wij uitdrukkelijk w e n s e n te p l a a t s e n b o v e n
o n z e nieuwe reportage die in een drietal bijdragen zal
h a n d e l e n over de D e l t a w e r k e n , een r e p o r t a g e die wij
schrijven in het trotse besef dat wij één zijn met dat
l e v e n d e , naar de t o e k o m s t gerichte volk b o v e n de grens
v a n 1830 dat steeds o p n i e u w bewijst, w e l k e de m o g e lijkheden zijn v a n de Nederlandse m e n s die baas is in
eigen huis.

KUST

10 GULDEN PER HOOFD EN PER JAAR
H E T DELTAGEBIED
I n strikte zin is het Deltagebied
een diepe kuststrook waarin de monding ligt van de drie grote stromen
Rijn, Maas en Schelde. In bredere zin
omvat het Deltagebied het ganse
kustland van Duinkerke tot boven de
"Waddeneilanden, waarvan het n a Ituurlijke middenpunt en krachtcent r u m het mondingsgebied der drie
«tremen is.
In onze reportage zullen wij het
Deltagebied behandelen zowel in zijn
strikte als in zijn bredere betekenis.
"Wij zullen vooreerst nagaan, wat de
Deltawerken betekenen voor het engere gebied tussen de Belgische grens
en het Rotterdams havengebied. Wij
zullen vervolgens aantonen, hoe belangrijk de Deltawerken zijn ook
voor gans het Nederlands kustgebied
en hinterland dat verspreid ligt over
örie staten : Nederland, Belgié en
Frankrijk.
WATERLAND
De Nederlandse dichter A.C.W Staring heeft ergens
geschreven :
« Gods Aliiiagt wenkte van den
troon, en schiep elk volk een land ter
woon; hier vestte zij een grondgebied, dat zij ons zelven scheppen
liet ».
Het vers is in zijn volle betekenis
toepasselijk op het mondingsgebied
der drie stromen. De Zeeuws-Vlaming en de Zeeuw wonen op een land
d a t zij goeddeels zelf hebben geschapen. De landkaart van het mondingsgebied, zoals wij ze vandaag kennen,
is de i-uimte'ijke projectie van een
eeuwenlange strijd tussen natuur en
kuituur, tussen de mens en de zee

Doorheen de geschiedenis is deze
landkaart voortdurend aan ingrijpende veranderingen onderworpen
geweest.
Het
hierbij afgedrukte
kaartje m a a k t dat duidelijk : de
Vlaamse kust bvb., zoals onze voorouders die gekend hebben omstreeks
de slag der Gulden Sporen, vertoonde
nog de diepe inham van het Zwin tot
in Damme met in de monding van het
Zwin het eiland Cadzand, dat nu een
bloeiend badplaatsje geworden is op
een paar km. van Knokke, aan de
overkant van het door verzanding
praktisch verdwenen Zwin. Aktie en
reaktie : de zee vreet aan de kusten
of doet vaargeulen en inhammen
verzanden, de mens houdt het vaarwater vrij en beschut het land door
dijken.
Uit het wirwar van zandbanken,
schorren en eilandjes werd door bedi]king en inpoldering in de loop der
eeuwen het gebied gevormd zoals wij
het terugvinden op de hedendaagse
landkaart. Een der laatste ingrijpende veranderingen in dit gebied
was de inpoldering van de Braakman
in 1952, waardoor v/estelijk en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen tot een geheel werden verenigd.
Aktie en reaktie : steeds opnieuw
heeft de zee getracht, het werk van
mensenhanden te verniet gen. De geschiedenis van het s^^romengebied is

Het Deltagebied ten tijde van de Slag der (Juiaeti ÖJJU/C/,

mede de geschiedenis van grote r a m pen en overstromingen. Dood en vernieling kwamen met het water over
het land o.m. in 1421, 1509, 1530,
1532, 1570, 1682, 1717, 1808, 1825, 1894,
1906 en 1911. Het volk noemde en
noemt deze watersnoodrampen n a a r
de kaenderheilige van de dag der
ramp; zo de St. Elisabethvloed van
1421, de St. Felixvloed van 1530, enz.
De jongste ramp m de rij was die
van 1 februari 1953.

voor de overstromingen langs de
Schelde tot partijpolitieke scheldpartijen ontaarden — werd in Nederland door de minister van Verkeer
en Waterstaat de Deltakommissie ge-

DE GROTE OVERSTROMING
In 1940 reeds was de Nederlandse
Stormvloedkommissie tot het besluit
gekomen dat, bi] een samenloop van
ongunstige factoren, waterstanden
konden optreden die 4 m hoger zouden liggen dan het N.A.P. te Hoek
van Holland. De kommissie was van
menmg, dat met een dergelijke ramp
eens per 300 jaar diende rekening te
worden gehouden en dat dus de
zeeweringen en waterkeringen aan
deze hoogte dienden aangepast Uit
deze konklusie groeide hee' wat plannenmateriaal en zo werd in 1952 de
opdracht gegeven, de afsluiting van
de drie grote zeearmen in studie te
nemen.
Toen echter kwam de storm vao 1
februari 1953 en het waterpeil liep
bij Hoek van Holland op tot 3.85 m.
+ N.AP.
De gevolgen van de overstroming
waren ontzettend. Het dodencijfer
liep op tot 1835; 72.000 mensen werden voor langere tijd geëvakueerd.
Het ekonomisch en maatschappelijke leven werd voor lange' tijd ontwricht en de tota'e ekonomische
schade beliep 1,3 miljard gulden. De
voornaamste schadeposten waren de
landbouw (203 miljoen gulden), de
nijverheid (115 miljoen gulden), de
woning- en dijkenbouw met de reddingskosten (1.300 miljoen gulden)
Ook de polders a a n de Schelde ir
Oost-Vlaanderen
en
Antwerpen,
evenals het Vlaamse kustgebied, werden zwaar getroffen.
De ramp had nog veel ernstiger
kunnen zijn; de hoogst mogelijke
voorziene rampwaterstand werd niet
bereikt.
Maar de watersnood van 1 februari 1953 had dan toch één gunstig en
verstrekkend' gevolg : de plannen
voor definitieve beveiliging van het
Lage Land kwamen onmiddellijk in
4e aktieve faze.
Op 21 februari 1953 — 20 dagen na
de ramp, terwijl in België de diskussies over de verantwoordelijkheden

fm
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Een eenzame vei dronken molen op
Schouwen-Duiveland.

installeerd met als opdracht n a té
gaan, welke voorzieningen moesten
worden getroffen om een herhaling
van de ramp te voorkomen.
HET DELTAPLAN
De Deltakommissie liet er geeiï'
gras over groeien en kwam in recoAïtempo klaar met haar advies.
Ze liet zich daarbij uitsluitend 1 ^ -
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den door de overweging, dat de veiligheid van Nederland iedere inspanning wettigde en dat alle halve qplossingen, die finantieel verleidelijk
schenen, dienden verworpen te worden.
Zi] ging uit van enkele oudere
vaststellingen : het deel van Nederland, dat bewesten een lijn BergenUtrecht-Groningen ligt en dat 50 %
van de oppervlakte van het Ri]k en
60 % van zun bevolking omvat, ligt
beneden N A P . en zal overstromen
wanneer de zeeweringen doorbroken
worden. Daarenboven is de bodem
van Neder and onderworpen aan een
langzame verzakking, die per eeuw
een 15 è, 30 cm bedraagt en nog
eeuwen kan aanhouden.
Ten overstaan van de ernst der bedreiging meende de Kommissie, dat
alleen definitieve maatregelen uiteindelijk voldoening zouden schenken Zij stelde dan ook voor dat de
zeearmen, — met uitzondering van de
Westersche'de en de Rot erdamse
Waterweg, die als o o e i scheepvaartwegen dienden behouden te worden
•— moesten worrlen afgesloten.
ZIJ raamde de kosten voor dit reusachtig weik OD 1 miljard 750 miljoen gulden en zette een vo'tooungstermijn van 20 a 25 jaar voorop
Met andere woorden ' zij gaf aan
h e t Nederlandse volk de raad, om
gedurende 25 jaar jaarl jks per hoofd
van de bevolking naast de gewone
uitgaven — d'e mgevolge o m de militaire inspanning, de Zuiderzeewerken, de industriauzering, het verlies
van de Oost en de gevolgen van de
oorlog toch al hoog lagen — nog een
tiental gulden te besteden aan het
Deltaplan.
« Een volk dat keft, bouwt aan
zijn toekomst »; het advies van de
De takommiss e werd aanvaard en
in een voor ons — die toch gewoon
zijn aan E-3 - en konijnepijp-tempo
— ongelooflijk korte tijdspanne werd
h e t advies omgezet m een Deltawet.

Naasf de beveiliging "tegen watersnood verwacht nien van de afsluiting der zeearmen nog enkele zeer
konkrete voordeden : ontsluiting van
gans het afgelegen en moeilijk toegankelijk Zeeuws gebied o m . door
een grote noord-zuid-weg die over
de afsluitdijken de Zeeuwse eilanden
zal verbinden met het Rotterdamse
gebied; valonzatie van gans het Deltagebied op industrieel plan; winst
van kultuurgronden; scheppen van
grote rekreatie-ruimten waaraan een
steeds stijgende behoefte bestaat in
het grote gebied dat o m de randstad Hor and, het Roergebied en
gans België omvat. In een volgende
bijdrage zullen wij trouwens uitvoeriger handelen over deze bijkomende aspekten van de Deltawerken en
over de grote omwenteling die zij
betekenen voor heel zuidwest-Nederland.
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ENKELE GEVOLGEN
Enkele gevolgen op het zuiver
technische waterbouv.-kundige p an
wil en WIJ thans reeds aanstippen.
De kustlijn in het Deltagebied
wordt van 700 km ingekort tot 20 k
30 km, wat het overzicht en het onderhoud eenvoudiger maakt. De afsluitdijken komen onder beheer van
het Rijk, waardoor 3 provincies, 28
gemeenten, 13 hoogheemraadschappen, 64 waterschappen en 125 polders
van een grote verantwoordelijkheid

X fibiuan

1953 . dijkdoorbiaak op Zaïd-Beveland.

Al deze gunstige gevolgen krijgt
Nederland om zo te zeggen gratis erbij; de uitvoering van het Deltaplan
immers kost niet veel méér dan de
verhogirg van de zeeweringen en
waterkeringen langsheen de honderden kilometer lange kustlijn van het
land en de eilanden in het Deltagebied.

Een brede streep door deze r e k e ning wordt getrokken door de af—
sluitdijk in de Oosterschelde. A l h o e wel thans proeven worden genomea
buitengaats van de toekomstige afsluitdijk en bij de Waddeneilanden^
wordt toch met de ondergang van d e
oesterkultuur gerekend.
Dezelfde ondergang bedreigt even->-

Op langere termijn — men rekent
en plant m het Deltagebied voor de
komende eeuwen — zal het Noordzeestrand breder gaan worden en zal
de duinenrij langsheen de Noordzeekust zich volledig gaan sluiten.
De De tawerken vergroten daarenboven Nederlands potentieel
aan
technisch weten en kunnen op het
gebied van de waterbouwwerken. Het
dichten van <ie stroomgaten In het
Deltagebied stelt de ingenieurs en
arbeiders voor nieuwe problemen :
nooit tevoren werden zeearmen van
een dergelijke diepte, stromingskracht On waterdebiet afgesloten.
Nederland zal met de uitvoering van
het De'taplan zijn voorsprong verhogen op een domein, waarop het
thans reeds onbetwistbaar eerste is
in de gehele were'd en waardoor het
zijn faam en mét de faam zijn ekonomische invloed n a a r tal van landen
heeft uitgedragen.

eens de mosselkultuur. Het D e l t a g e bied is de grootste mosselleverancier
ter wereld. Pogingen om de kuituur
over te brengen naar de Waddenzee,
zijn tot op heden steeds op een m i s lukking uitgelopen.
Het Deltaplan betekent eveneens^
een grote terugloop voor de g a r n a l e n visserij in de Oosterschelde en de o n dergang van de kreeftenvisserij, de
weervisserij op ansjovis en de bot—
visserij.
Uit al deze vormen van visvangst
vloeiden heel wat inkomsten naar de
bevolking van het Deltagebied. De
uitvoer naar het buitenland alleen
wordt jaarlijks op 13 a 14 miljoen
guden geschat.
Er is in de visserijkringen dan ook"
heel wat verzet geweest tegen h e t
Deltaplan. Dit verzet heeft dan toch
als gevolg gehad, dat het probleem
van de overbrenging der visserij n a a r
elders en/of de omscholing en- v e r goeding der in en door de visserij t e werkgestelden met de meeste ernst
Is aangepakt.
Aan de belangen van de gehele N e derlandse gemeenschap werd echter
meer waarde gehecht dan aan de belangen van een kleinere groep. Het
Deltaplan zal daarenboven het leven
in en om de Zeeuwse wateren op een
dergelijke ingrijpende wijze veranderen, dat de betrokken bevolking zich
daarvan thans slechts gedeeltelijk
een beeld kan vormen. De kansen
voor de bewoners van het Deltagebied
In de richting van een snelle ekonomische en gunstige sociologische o n t wikkeling worden door het Deltaplan
zozeer vergroot, dat de volgende generatie heel de strijd om de Zeeuwse
visserij als onwezenlijk zal gaan b e schouwen.
Maar over die kansen en de stormachtige ontwikkeling die de komend©
jaren zal inzetten in het Deltagebied
brengen we meer volgende we^k

DE DELTAWET
In de tekst van de Deltawet zijn
nauwkeurig de werken omschreven
die behoren tot het Deltaplan. We
sommen op : de afsluiting van de
zeearmen tussen de Westerschelde
en de Rotterdamse wa'erweg; de versterking van de hoogwaterkenngen
langs de zee tussen de Belgische
grens en de Dolaard, met inbegrip
van de hoogwaterkeringen op de
Waddeneilanden.
Dit p a n omvat dus de bouw van
afsluitdijken tussen Walcheren en
Noord-Beveland, tussen Noord-Beveland en Schouwen, tussen Schouwen en Goeree-Overflakkee, tussen
Goeree-Overflakkee en Voorne. Het
omvat tevens de verhoging en versterking van honderden kilometer
zeeweringen langsheen de ganse Nederlandse kust.

worden ontlast. De t h a n s bestaande
dijken en zeeweringen langs de afgesloten zeearmen vormen een tweede waterkering. De zoutwatergrens
wordt teruggedrongen n a a r de zee,
wa6 zeer belangrijk is nu de zoetwaterreserves steeds meer en meer a a n gesproken worden door de stijgende
bevolking, de groeiende industrie en
de voortschrijdende verontre naging
van het water in de slrom.en en rivieren. Het aans'ibben van de haven
van Rotterdam zal afnemen; ook m
de Westerschelde zal de aanslibbing
verminderen, wat van h e t hoogste
belang is voor de haven van Antwerpen.

EEN SCHADUWZIJDE

^eischor

op Schouwen-Duiveland.

Alvorens in een volgende bijdrage
onze volle aandacht te wijden aan de
haast onoverzienbare gevolgen van
een werk van dergelijke omvang en
betekenis, willen wij toch even stilstaan bij de belangrijkste schadepost
van de Deltawerken : h e t goeddeels
verdwijnen van de visserij in h e t
Deltagebied.
Het voornaamste verzet tegen het
Deltaplan is uil^egaan van de oesterkwekers, die in normale jaren een
bruto-produktiewaarde van vier miljoen gulden realizeerden. De oesterkultuur wordt sedert 1870 in de Oosterschelde — die een uiterst geschikt
oesterwater Is — bedreven; lerseke
bijvoorbeeld dankt er zijn welstand
en zijn bijnaam — het oester-Klondike — aan. Men voorzag voor de
oesterkultuur een uitbreiding tot 20
De kerh, op haar hoge zate, stacU dioog LenudUcn van è, 30 miljoen gulden bruto-produküewaarde per iaar.
het verdronken tand.

Toon van Otrerstraetea
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noodzakelijk
intellekluele
ontwikkeling
(hoeveel
mannen
hebben
dat?), ook nog een betaald beroep
moeten uitoefenen (en wij de kinderen
naar
staats-kindertuinen
moeten
sturen?).

0 « Penelope », de
uiizending
voor de vrouw, behandelde
voiige
week het tema van de vToavüentmancipatie.
Hel is niet ome gewoonte
het
dames-programma
cp de voet te volgen, maar deze
maal zijn we
toch maar
bhjven
kijken.
En we zullen
het zeer eerlijk
zeggen : met stijgende ergernis I
Dat was vorige
week
inderdaad
ook geen
voorlichtingsuitzending,
geen
dokumentair
programma,
maar doodgewoon
een
propaganda-haljuurtje,
op sommige
ogenblikken
zeljs in slechte
meetingstijl I De vooringenomendheid
om
te bewijzen
wat moest
bewezen
worden,
lag er niet
vingerdik,
maar vier en vi]f vingers dik op.
De stilzwijgendheid,
waarmee aan
de kernvraag
van alle
moeilijkheden werd voorbijgegaan
— wie
voedt hel kind op en
wanneer?
—, de welistuaar strijdbare,
maar
even oppervlakkige
manier
waarop een van de geïnterviewde
dames aan alle
oprijzende
problemen een « oplossing » gaj, maakten hei programma
op
sommige
ogenblikken
werkelijk
ongenietboar.
Hel is hier niet de plaats
om
het probleem
helemaal
uil de
doeken te doen.
Wie kan het zich vandaag trouwens nog veroorloven,
het verleden te
verdedigen?
Maar het is in elk geval r.iet op
die manier dat men ons zal overtuigen van de noodzaak dal alle
vrouwen,
naast
een
inderdaad

0 « Pro en contra » is vorige
week vei lopen zonder grote ongelukken. Het schoor geen hoge toppen, maar het was anderzijds
onderhoudend
genoeg om een stuk
van de avond te vullen.
Aanklager en verdediger
hebben er zich
anders
nogal gemakkelijk
vanaj
gemaakt
en
hun
erelonen
mee
naar huis genomen,
zonder
zich
in het zweet te hebhen
gewerkt
De aflevering
weid eigenlijk
gered door een paar leden van de
jury, waar nonkel Bob
anderzijds
ook niet
gaf wat ervan
te verwachten
viel en de
Noord-Nederlandse
deelname
haast
onopgemerkt voorbij is gegaan.
Schoor het programma
geen hoge toppen, het optieden
van Ray
Ellington
deed dat nog heel wat
minder.
Zijn
grote
naam
ten
spijt, was zijn prestatie
beneden
alles
en alleszins
beneden
de
maat
waarmee
zijn
vergoeding
voor de avond uitgemeten
weid!
0 Met welke
graad
van
volmaaktheid
de televisie alle werelddelen reeds met elkaar
verbindt,
konden we tijdens het
weekend
nog eens vaststellen
aan de hand
van de pauselijke
reis naar het
Heilig
Land.
Die graad
van
volmaaktheid
pleit voor het bestaan en voortbestaan van de televisie. En waarschijnlijk
niets anders. Wanl dat
de TV ook nog de smaak van de
kijker op een hoger plan zou hebben gebracht,
kan wel
niemand
meer in ernst beweren.
Dat de
kijker er op de koop toe nog kritische zin zou bij ontwikkeld
hebben, kan
ook
niemand
staande
houden.
Want we vragen ons andeis af
waarom « Von Melodie zu Melodie » op het scherm is verschenen, tenzij
dan
omdat
iedereen

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
•

ZONDAG

Tan 9.66 tot 11.30 en van 12 10 tot
13.45 : Skiën te Wengen — 16 00 :
Voor boer en tuinder — 15.30 : De
Tijdscapsule — 16 00 : Opera, de
grote onbekende — 16 50 : Klein,
klein, kleutertje — 18 45 : De drie
gekke broera Derde afl. — 1910 :
Disneyland — 19 55 : Sportuitslagen
— 20.00 : TV-nleuws — 20 20 : Het
«troolen hoedje — 2130 : Sportweekend — 22 05 : Nachtdienst —
S2 35 : Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG

19 00 : Tienerklanken — 19 25 :
Zoeklicht — 19 46 • De Weerman —
19 50 : Sport In 't kort — 20.00 :
TV-nleuws — 20 20 : 't Is maar een
woord — 20 55 : Panorama — 21.30 :
De wraak : verfilmde novelle —
22 20 : Postscriptum — 22 30 I
Tweede nieuwsuitzending.

•

DINSDAG

14 05 : Schooltelevisie — 19 00 •
Gastprogramma — 19 30 : Tekenfilms voor jong en oud : De PlmtBtones — 19 55 : Sport In 't kort —
20 00 : TV-nleuws — 20 20 : De kat
op de koord : De prijsvraag —
20.50 : Ziekten van deze tijd —
2140 : J a n en alleman — 22 05 :
Psalmensymfonie van Igor Strawinsky — 22 30 : Tweede nieuwsultzenflmg

•

WOENSDAG

12 55 tot 14 00 : Skiën te Bad-Gas
teln — 17 00 • Televisum — 19 00
Teletaalles : Nederlands — 1915
Openbaar kunstbezit — 19 25 :
Penelope — 19 50 De weerman —
19 55 • Sport in 't kort — 20 00 :
TV-nleuws — 20 20 . Autorama —
20 50 : Speelfilm : Opgelet... publiek
gevaar I (Classe tous rlsques), politiefilm van Claude Sautet met Ltao
Ventura en Jean-Paul Belmondo —
22 30 : Tweede nieuwsuitzending

•

DONDERDAG

12 25 . Sklen te Bad-Gasteln —
19 00 Teletaalles : Engels — 19 30 :
Arena — 19 55 : Sport In 't kort —
20 00 . TV-nieuws — 20 20 : Evergreen — 20 45 : India, land Tan
iroreen — 2145 • Première —
2'! 30 : Postscriptum • Toneel —
22 40 ; Tweede nleuwbuitzending.

VRIJDAG

14 05 : Schooltelevisie — 19 00 :
Teletaalles : Frans — 19 20 : Tienerklanken — 19 50 : De Weerman
— 19.55 : Sport In 't kort — 20 00 :
TV-nleuws — 20.20 : Gelooft u in
spoken, mevrouw 7 TV-spel van Leo
Derksen — 2135 : « Zen », oï de
volmaakte Weg naar de bevrijding
van zichzelf — 22 00 : Tweede
nieuwsuitzending — 22 10 tot 23 00
Peter Benoit

•

ZATERDAG

10 00 : Teletaalles : Frans — 10 20 :
In de spiegel van de kunst —
1045 : Teletaalles : Engels —
12 55 t o t 14 00 : Skiën te KitzbUhel
— 17.00 : Jeugdprogramma —
17.45 : Schooltelevisie — 19 00 :
Documentaire films voor de jeugd
— 19 30 : Dwaaltocht door het
dlerenriik : De arend — 19 55 :
Sport hl 't kort — 20 00 : TVnleuws — 20.20 : Er kan altijd
eentje bij (20e afl ) — 20 45 • Pro
en contra — 21 35 : Echo — 22 00 :
Kunstschaatsen te Grenoble —
23 00 : Tweede nieuwsuitzending.

Voor uw wlnterlektuur en
geschenken, koopt boeken
van uw eigen schrijvers !
Marcel Matthijs ; « Onder
de Toren » De enige werkelijke repressieroman tot
hiertoe in Vlaanderen geschreven. Het boek van de
aangrijpende
waarheid:
300 blz. Ing. 115 F; geb
145 F. < Wie kan dat begrijpen ? > Een van de belangrijkste psichologlsche
romans van de moderne
Vlaamse literatuur : 182
blz i r e 65 F ; geb 110 F.
Te besLellen bij de auteur,
Oedelem Postrek. 43.67.52.

weet «A verwacht dat de hiflttr
het toeh
(dlemaal *tófc<, ook en
vooral wanneer
hij voor de aap
gehouden
wordt. We hebben
inderdaad
nog maar
zelden
een
rommeliger,
oppervlakkiger
en
inhoudslozer
show op het
scherm
zien
verschijnen.
Maar wie
eens wou
zien hoe
men in 1963 stielkennis
kon paren aan
leegheid,
niets-zeggendheid en noem maar op, moest deze Montreux-inzending
van
de
DFF beslist meemaken.
Hij kreeg
waar voor zijn geld .

pmiimi
der drie blanlte
politieke
woordvoerders
(telkens
iemand
van de nationale partij, de Union
Party en de linkse
Progressieve
Partij),
alle in meerdere of mindere
mate
uitgingen
van
een
noodzakelijke
politieke
differentiëring tussen blank en gekleurd
in
Zuid-Afrika.
We betwijfelen
sterk,
of één
der drie
oplossingen
de
zwarte nationalisten
in Afrika zal
bevrediqen

De reportage h««ft
ous
echt«r
nog eens doen hu4»»ren bij de g^
dachte aan de reusachtige
verarïtwoordelijkheld
van eon
TV-reporter. Het is een verduivelde
kunst,
aan de hand
van
een
handvol
beelden en gesprekken
een objehtief besluit te suggereren.
Tegenover het geschreven
woord
staat
de menselijke
geest kritischer
dan
tegenover
het gesproken
v oord
rr de ri'sueïe
indruhken.
ir-'

0 Nadat de Vlaamse
T.V. onlangs — in « Reisroute's
», naar
we menen — het probleem
ZuidAfrika reeds een eerste maal had
aangesneden,
kwam
verleden
dinsdag
Omer
Grawet
op
het
scherm met « De Vier
Zuid-Afrijd a's » .
Omer Giawet is een man die
zijn stiel
voortreffelijk
kent en
die van de
apartheids-uitzending
gemaakt heeft wat er in de gegeven omstandigheden
van te maken viel
De grenzen
die
hem
daarbij getrokken
werden,
waren
zeer eng, men mag immers
niet
vergeten
dat, zo de T.V.
een
machtig
wapen
tot
voorlichting
en lof propaganda
is, het
medium
toch ook de invloed van de kijkers
ondergaat
—
weliswaar
slechts
indirekt,
doch
daarom
niet minder
dwingend
: de publieke opinie en de iendenzen
van
de dag verengen de ruimte
waarin voorlichting
mogelijk wordt. Js
het wellicht daaraan dat het scenario van de reportage — wit in
het begin, dan zwart, bruin
en
een heleboel
grijs
om met een
lichte wiite toets te eindigen
—
Ie danken
is?

^ i »
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...apartheid : ingewikkeld probleem
Wat we
over beide
Zuid-Afiikaanse uitzendingen
langst
zullen
onthouden,
is de ongemene
ingewikkeldheid
van het probleem
der
apartheid
of, zoals sommigen
het
bij voorkeur noemen, der « parallele ontwikkeling
».
Opvallend was,
dat de stand-

DWARSE KRANT
VOOR
DWARSE MENSEN
Jaargang 1 - nr 15

Gelet op
Zuid-Afrika
scherp en
ingenomen
poging van
objektiever
volkomen

het

feit
dat inzake
de
standpunten
onverzoenlijk
schijnen
te zijn, kunnen we de
Omer Grawet om een
beeld
op te
hangen,
ivnnrderen.

Alleen
groot
verantwoordelijkheidsbesef, kritische
zin,
oprechtheid en stielkennis
kunnen
de
TV-reporter
op het
goede
pad
houden.
Omer Grawet
verzeilde
nét met in de gracht
daarnaast...
jvb.
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ONZE VAADRENEN WIJZELF HADDEN
TOT VOOR KORT EEN KIEKEBORST
Een nieuw en schril licht werd op onze
vaderlandse geschiedenis geworpen door de
verklaring van de heer Theo Lefevre, d a t
h e t Belgisch leger tot voor 20 j a a r bestond
uit kiekeborsten. Deze verklaring stelt een
einde a a n de gruwelijke onzekerheid waarin
tal van Belgen verkeerden inzake h u n afstamming. Ze is vaoi aard, velen diep en
lang te doen nadenken.

Het IS een opluchting, t h a n s
te mogen vernemen d a t het beschamend gebrek a a n adelborsten in h e t Belgisch L ' g e r
van voor 1940 toch ruimschoots
weid vergoed door de aanwezigheid van ontelba e dappere
kiekeborsten. Het zijn
deze
laatsten die twee keer achtereen de Teutoonse horden uit
onze vader'andse
landouwen
hebben
buitengekiekeborsteld.
Hun voorvaderen h a d d e n trouwens leeds bij ontelbare gelegenheden met h u n lichamen
een
levende
kiekeborstweer
rondom h e t vadeiland gevormd.
Reeds de Oude Belgen, van
wie bekend is d a t zij een kiekeborstelige snor onder de neus
fokten, waren bekend OTI hun
dappe held.
Het rezultaat van deze historische dapperheid kan iedere ware Belg op 11 november
op onze vaderlandse straten en
pleinen aanschouwen : ontelbare kiekeborsten, gesierd met
eremetaal en dappei heidslinten, getuigen j a a r voor j a a r van

de waarachtige Belgische moed
D a t vooral de Kieketretters zich
daarbij niet onbetuigd laten,
vergt u i t t e r a a r d wel geen betoog
De kiskebo st is nochtans
een natuurlijke handikap voor
de dapperheid Zo viel ons oog
onlangs nog op e°n atleverlng
van het r.azi-blad « Signaal »,
waarmee gedurende de laatste
wereldooilog de trouw van de

burgers en soldaten jegens de
troon a a n h e t wankelen werd
geb'acht. I n dit
onwaardig
blad werden de Belgische sold a t e n m de meest grove term e n bespot omwille van h u n
kiekeborst Bij een foto v a n
h e t fort Eben-Emaai staat letterlijk : « Oberkrlegsberichter
Horst Muller neemt bij h e t zopas bestormde fort een kiekje ». Dergelijke tegen de kiekebo' st
stuitende
Teutoonse
wansmakelijkheid heeft m 1944
(volgens de heer Lefèvre h e t
laatste j a a r der kiekeborsten)
de giijze horden
echter m e t
mogen baten.
Dank zij de verkla. mg^n van
de eerste-mmister is t h a n s opnieuw een beslissende stap gezet bij de navorsmg van ons
roemrijk verleden W a t
gaat
de volgende stoot znn''

GRAFSCHRIFT VOOR DE ONBEKENDE
Voor Belgie's grond, die deze grafsteen torst,
heb ik mijn laatste druppel bloed gemorst.
Ik stierf voor vrijheid, vaderland en vorst
ondanks de handikap der kiekeborst
THEO.
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JEF GEERAERTS : « SCHROOT

»

Antwerpen.

In een bespreking die wij destijds aan Jac. Bergeyck's « De Levenden
en de Doden » en « Het Levende Beeld » wijdden, stipten wij terloops
bet feit aan dat onze « koloniale » literatuur sedert Emjel V a n der
Straeten, Frans Demers en Sylva De Jonghe een uitbreiding heeft
genomen die niet alleen kwantitatief is. In het geheel der na-oorlogse
Zuid-Nederlandse productie neemt deze koloniale literatuur momenteel een voorname plaats in en sommige recente werken behoren zelfs
tot het beste wat er de jongste tijd verschenen is, niet alleen in Vlaanderen maar in heel ons taalgebied.
Toen Sylva De Jonghe zijn essai
over het koloniale in onze literatuur
schreef, was het aantal werken dat
Kongo, zijn bevolking en zijn problemen als tema had, eerder beperkt.
Na de oorlog en vooral na de onafhankelijkheidsverklaring kwam het
literair talent van sommige oud-kolonialen verrassend tot uiting. Waren het de omstandigheden die hen
vroeger belet hadden dit talent tot
ontplooiing te brengen ? Of was het
heimwee, de herinnering aan het land
en de mensen, aan de «rode aarde
die aan onze harten kleeft», zoals de
titel van een recente Kongo-roman
luidt, er voor iets tussen?
In ieder geval zou een herschrijven
van Sylva De Jonghe's essai de auteur stellen voor een kwantitatief
veel groter exploratie-gebied en een
kwalitatief veel grotere diversiteit.
Het werk van Jef Geeraerts neemt
in de naoorlogse « koloniale » literatuur een aparte plaats in. Nu weten
wij wel dat dit als een gemeenplaats
klinkt : men zou hetzelfde kunnen
zeggen van Bergeyck's — zeer idealistische — romans. Wanneer deze
laatste het centrum van het probleem
plaatst in de negerziel zelf, wier geheimen hij probeert te ontsluieren
door de traditionele bindingen tussen
de «levenden en de doden » aan te
tonen en zodoende van uit de eigen
neger-ethiek de dingen te verklaren,
daar heeft Geeraerts — minder
idealiserend, maar even scherp de
negerpsyche aanvoelend en doordringend — meer oog voor de brutale naakte werkelijkheid van de
nieuwe situatie, die de oude bindingen althans gedeeltelijk heeft losgemaakt en de mensen ontworteld.
De vooroorlogse koloniale literatuur
stelde hoofdzakelijk de blanke in het
middelpunt (er zijn uitzonderingen,
zoals bij De Jonghe. .). Het was een
literatuur van blanken omringd door
negers. Dit betekent niet dat zij geen
oog of geen begrip zou gehad hebben
voor de raadselachige ziel van de neger : zij stond er vaak zeer begrijpend tegenover, was zeer scherp voor
de misbruiken en voor het wangedrag
van sommige beschavers en getuigde
vaak van een grote liefde voor natuur, land en volk, waarmee de auteurs zelf dikwijls in lief en leed verbonden waren : Sylva De Jonghe
droeg zijn roman «Waanzin in de
Tropen» op aan de nagedachtenis
van zijn dochtertje « dat in de zonverschroeide djungle van Dimbelenge
ligt begraven...».
Dat na de oorlog de negerproblematiek meer uitgesproken de koloniale roman ging beheersen (hoewel dit,
zoals gezegd, ook vroeger reeds gebeurde) willen wij niet wijten aan
een vaak naieve en al te eenzijdige
negrofilie Dergelijke sentimenta iteit
vindt men meestal bij hen die met
het probleem zelf nooit gekonfronteerd werden en die een paar vage
Westerse ideëen op ongenuanceerde
wijze als richtsnoer willen toegepast
zien op zeer complexe situaties, waarvan zij dikwijls niet het minste benul hebben.

Was Geeraerts' eerste boek « Ik ben
maar een neger » reeds een literaire
openbaring, niet slechts om de openhartigheid in literair opzicht, dan
geldt dit tevens voor zijn tweede roman «Schroot». Soms doet Geeraerts
denken aan het beste uit Sylva De
Jonghe's werk — met dit verschil dat
niet slechts het probleem maar ook
de literaire uitwerking modern zijn :
geen would-be modernisme, geen
« agorafoob » esteticisme, maar een
evenwicht tussen vorm en inhoud,
bereikt door een levensnabije direkte
zeggingskracht, een realisme dat ook
het banaalste dialoog oprecht doet
klinken, een flitsend heen- en weer
glijden tussen en ineenschuiven van
heden en verleden, van monoloog en
dialoog, van eerste en derde persoon.
Ook diegenen die Geeraerts afrekening met mensen, ideëen en situaties niet kunnen appreciëren, zullen
moeten toegeven dat hier een auteur
aan het woord is die meer in zijn literaire mars heeft dan vele «al te
modernen» waarop het woord van

Steentjes

Mauriac toepasselijk is : indien zij
een goede roman schrijven dan zal
het zijn spijts al hun theorieën...
« Schroot» is méér dan de historie
van een oud-koloniaal die zich niet
aan de moederlandse maatschappij
kan aanpassen. Andere motieven
groeien uit de herinnering en doorkruisen het originele verhaal.
Dit geldt in de eerste plaats voor
het verhaal der liefde van Harry voor
de negerin Julie : een hartstochtelijke
liefde, waaraan de herinnering telkens
weer opduikt uit het heimwee naar
gisteren en uit de opstandigheid tegen de bloedloze passieloze omgeving
van dit koude land... bij zoverre dat
dit boek tevens de roman is van een
liefde, haast uitsluitend door instinkt
en sexuele passie beheerst : een der
sterkste, brutaalste maar ook meest
oprechte liefde-romans onzer literatuur.
Daarenboven is er de liefde tot het
land, tot de heerlijke natuur waarin
de mens dit instinktieve bestaanleven
kan. Er is de opstandigheid en de
verachting voor diegenen die tienduizenden blanken en miljoenen negers
in het avontuur hebben gestort; er is
een grimmig anti-klerikalisme dat in
het kristendom de vijand ziet van dit
«instinktieve » leven; er is een bitter
woord over koning en kardinaal die
elkaar de hand reiken terwijl politieke gevangen nog vastzitten en over
het land dat een oude man als Borms
voor het executiepeleton sleurde; er
is de typische scène bij de weerkeer
in Zaventem, wanneer Harry aan een
Rode-Kruis-dametje dat vraagt of ze
iets voor hem kan doen, antwoordt:

voor ONS

TAALGEBOUW

De betekenis ervan hangt immers af van
« hoe » men het leest, en « waar » men
het tegenkomt. Vergelijk maar volgende
Hoezeer de Nederlandse taalwortel in gevallen :
Vlaanderen door de kiem van de ont- — « Het is al vijf uur ! » - (antwoord :)
aarding en taaiverbastering is aangetast,
« allee ? » (ongelovig).
moge hieruit blijken dat zelfs het meest — « Schiet wat op, allee ! », « allee, voorkarakteristieke van een taal, het voor
uit ! » (aansporend).
vreemde invloed minst toegankelijke van — « allee I », laat me nou toch even
het taaieigen, met name DE TUSSEN-.
gerust! s. (ongeduldig, korzelig).
WERPSELS, bij ons vervangen zijn ge- — «allee allee, doe toch niet zo flauw...»
worden door Franse.
(berispend).
Ver te zoeken is de - zelfs doorgaans — « allee dan, je hebt weer eens gelijk >
beschaafd sprekende - Vlaming die in
(toegevend).
de losse ongedwongen omgang niet zijn
—
«
allee... je bent zo verschrikkelijk te
zinnen doorspekt met ogenschijnlijk zinbeklagen
! » (ironisch). Enzovoort.
loze doch met gevoel geladen woordjes
Hoewel dit Franse « allez » tot de
als « allee », « enfin », « hela », « bon »,
« ouf » (is niet hetzelfde als Nederlands dagelijkse gesproken Vlaamse omgangs« oef »), « voila », « tiens », « ho-labas », taal is gaan behoren, kan het bezwaarlijk
« hé-labas », « adieu », « hein » (verdoft als algemeen Nederlands worden betot 'nn), « ouste », « sapristi », « zut » en schouwd. Kon vroeger een tweetalige
natuurlijk ook « dzjuu », « dedjuu », opvoeding en een gebrek aan kontakt
« nonde » en « nondedzjuu ». Wat deze met het levende Nederlandse taalgebruik
laatste lirachttermen betreft, zal ik mij als ekskuus gelden voor het hanteren van
er hier wel voor wachten U uit te leggen dergelijke Franse tussenwerpsels, heden
hoe men in het « beschaafd » Nederlands is de enige oorzaak nog : taalslordigheid.
moet vloeken, maar ik mag er toch even Met een betrekkelijk geringe inspanning
mijn spijt over uitdrukken dat zelfs een kan men zich de springlevende Nederzo typische eigenheid van de Vlamingen landse uitdrukking eigen maken en na
als het de ruimte insturen van profane enige oefening kan men alle allee's, enschietgebeden, niet van vreemde smetten fin's en tiens's uit zijn spraak bannen.
vrij werd gehouden...
De grondoorzaak voor het in gebruik
VERWERPELIJKE

TUSSENWERPSELS

Het is bijzonder moeilijk een betekenisomschrijving te geven van een tussenwerpsel. Hoogstens kan men aanduiden
in welke omstandigheden zo een term er
liefst wordt « tussengeworpen ». Het
voornaamste element in een tussenwerpsel is trouwens niet de reeks klanken
waaruit het bestaat, maar wel de toonhoogte, de intonatie, de stembuiging
waarmee het wordt uitgesproken. Daarnet schreef ik het woordje « allee » neer :
ongetwijfeld hebben mijn lezers dit op
zeer uiteenlopende wijze geïnterpreteerd.

« Vlaams spreken godverdomme... ».
Wanneer men n a lezing, een boek
weglegt, blijft er, tenminste wanneer
het ons werkelijk aangesproken heeft
en afgezien van de fabel en de problematiek, een algemene indruk, een
gevoel achter dat meer is dan het n a proeven van het estetische, literaire
genot, een gevoel dat zeer persoonlijk kan zijn naargelang de gesteldheid van de lezer en zijn gevoelsontvankelijkheid voor deze of gene indruk.
Na de lezing van « Schroot» is dit
wellicht de sterkste, meest-beklijvende indruk : die van een oppositie tussen h e t instinktieve, natuurnabije,
ongetruckeerde bestaan enerzijds en
de genormde, konventionele koude
maatschappij waarvan wij deel uitmaken anderzijds. Wij kunnen ons
verzetten tegen een dergelijke oppositionele voorstelling, m a a r wij kunnen
niet loochenen d a t dit gevoel waarachtig en intens aanwezig kan zijn
bij hen die van de éne wereld plots
in de andere overgeplaatst worden.
En wij kunnen evenmin ontkennen
dat dit gevoel door Geeraerts op een
wijze wordt weergegeven die ons
dwingt erin te geloven.
Wij hebben reeds gewezen op de
onverbloemde sexuele openhartigheid
waarmee h e t tema der verhouding
tussen Harry en Julie wordt behandeld. Maar ook dat ligt in de lijn der
hogervermelde oppositionele verhouding tussen een wereld waar het instinktieve, en een andere waar het
rationele de overhand hebben, en die
Geeraert o.m. illustreert door een
vergelijking van h e t vrouweUjke element in beide.
Geeraerts zal sommigen shockeren
door de onverbloemdheid waarmede
hij uitspreekt wat hem op de lever
ligt en zijn boek is zeker geen lektuur voor preutse of gevoelige zielen:
het is een boek voor gevormde lezers.
Wie echter meent d a t het blijft bij
een « pagan love song », zou de veelzijdigheid van dit sterk en hartstochtelijk boek onrecht aandoen.

raken van Franse tussenwerpsels grotendeels in de vorige eeuw - is m.i. te
zoeken in het feit dat ten onzent in het
Frans « gedacht » werd : het reageren
op een emotionele situatie verloopt uiteraard via het kanaal van de verwoording
van gedachten, gevoelens en indrukken
die in elke gemeenschap weer ènders in
begrippen en de uitingen daarvan worden
gerangschikt en onderverdeeld. Een
woord kan daarom niet vertaald worden
als weergave van een begrip, wel als
wergave van een uiting die ontstaat als

reaktie op een heel bepaalde situatie. Dit
is des te meer waar naarmate dat woord
méér emotioneel geladen is, zodat het
tussenwerpsel wel de onvertaalbaarste
woordsoort moet zijn. Dit staaft eens te
meer onze zienswijze dat om A.B.N, vlot
en ongedwongen te kunnen spreken, wij
niet volstaan met het aanleren van A.B.N.woordenschat en -taaieigen, maar dat we
ons vooraf van de Franse denkwijze
moeten ontdoen - die ontzettend veel
abstrakter is dan de onze.
Een voorbeeld van dit verschil in denkwijze ? Een Franse leerüng zal aan de
leraar « demander la permission » om
buiten de klas te gaan, maar een Nederlandse leerling zal vragen of hij « buiten
mag gaan ». Bij de Fransman staat het
abstrakte begrip « toelating » voor de
geest, bij de Nederlander staat de handeling zelf op de voorgrond, een handeling die in dit geval toevallig gekonditioneerd wordt door een « wijze » van
handelen, het modale « mogen ». Nu zult
U begrijpen dat het geen haarkloverij
van me is als ik bv. de zin « Ze hebben
de toelating om hier te stationeren > met
een dikke rode streep doorhaal, met als
enige verklaring : zo zeggen wij dat nieti
Het is nodig dat we ons dit onderscheid
terdege bewust zijn, alvorens m enkele
volgende bijdragen na te gaan hoe we
het juiste en tegeh'jk mecstzcggende
Nederlandse tussenwerpsel kunnen vinden voor eJk geval afzonderlijk. Probeer
ondertussen eens een aantal verschillende
gebruikssituaties in te denken voor
« enfin », « tiens >. « béla » en « voile ».
net zoals we voor « allee » hebben
gedaan, en schrijf even neer weik goed
Nederlands tussenwerpsel voor elk van
die gevallen kent : al was bet maar om
eens na te gaan in hoever U uw moedertaal - in deze bij uitstek gesproken voirabeheerst.
J.H. BuuNNinnn.
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DE
JEUGDBEDERVERS

In de leefkamefs v a n h e t land
heeft h e t nieuwste showprogramm a van onze eerste komiek Lefèvre weer grote hilariteit verwekt.
Vooral zijn nummertje over de
kiekenborst van de sold:iten van
voor de oorlog werd fel gesmaakt,
behalve bij enkele zuurpruimen
uit de Belgische pers en de weerstandsgroeperingen, die niet alleen over de echtheid van h u n
heldendaden, m a a r ook over d e
•breedte van de borsten die zij in
b e t vuur wierpen geen twijfel willen laten bestaan.
Wat baat een gezond lichaa-n
echter als de geesten rotten. «Quid
leges sine moribus? » zei Cicero
al. Wat baten goed ontwikkelde
Belgische bodys als de geest van
het echte vaderland er niet meer
is bij de jeugd?
Hierover een reeks
j immerklachten en beschuldigi.->gen.

baan. D a t zulks nog wogslijk is
onder een Vlaams en kristen-demokratisch minister v a n landsverdediging, zal velen verwonderen.
Het bewijst a n d e m a a l de opperm a c h t van de hogere militaire —
en uiteraard Franstalige — kaste,
dezelfde die ook elke s t a p n a a r
werkelijke gelijkheid tussen Vlamingen en Pranstaligen in h e t leger saboteert of t r a c h t t e verijdelen. »
Welke partij vond h e t niet n o dig taalkaders op t e richten in
het leger?
De Vlaamse C.V.P.!

LA LIBRE BELCiaUE
In een groot essay of « probeersel » onder de titel ((Patriotisme»
speelt prof. De Corte op zijn oud
tema « I n België gaat het al verkeerd, de jeugd heeft h e t patriotisme verieerd ».
Lees de inleiding van zijn « betoog » :
« De mensen van mijn generatie
herinneren zich nog, we k aanzien
de woorden vaderland, patriot, p a triotisoh en patriotisme h a d d e n
vlak n a de eerste wereldoorlog.
Het kleinste burga lijk of religieus feest zag a a n de vensters
een bos v a n driekleurige vaandels

STEUNFONDS
Naar aanleiding van de veroordeling van propagandisten te Brugge werd een steunfonds opgericht om
de kosten te dekken. Dr Rik Ballet tieeft h e t voorzitterschap van het steunfonds opgenomen. Alle bedragen kunnen gestort worden op giro 868997 van
Bert Raets, St Matheusstraat 45 Borgerhout.
Onze vroegere oproepen hebben totnogtoe al heel wat
rezultaat gehad. Maar er blijft nog steeds een bedrag
van 40 a 50.000 F te vereffenen.
Wij rekenen erop dat de solidariteit in de partij geen
ijdel woord is. De veroordeelde propagandisten behoren tot de beste werkers van de partij.
Alle giften, grote en kleine, zijn welkom.

HET LAATSTE
NIEUWS

oprijzen in alle steden en dorpjes
van h e t land. »
Dat is nu allemaal verdwenen
door de schuld van de socialisten,
meent de u Libre ».

La Wallonië

Maakt zich in de Vlaamse pers
lot spreekbuis van de oudstrijdees
Weigert lessen van patriotisme
die dat niet nemen. W a t ? De kiete aanvaarden voor de socialiskeborst die Theo hen toeschreef
ten.
in de tijd van voor de oorlog.
Prof. De Corte h a d Mgr Van
« De onthutsende
redenering
Waeyenbergh geciteerd om diens
volgens welke, zoals de eerste-miuitspraak ;< België is ons enig vanister oordeelde voor de radio t e
derland ».
mogen zeggen, de soldaten twintig
« Wij kunnen er: niet a a n doen
j a a - geleden m e t een «kiekeborst»
dat Degi-elle. Staf Declercq, Prof.
defileerden en t h a n s dank zij de
Daels, Elias, Romsee. Borginon
ziekteverzekering rechtop lopen,
geen socialisten waren. Maar in elk
zal de oudstrijders en ook de oudgeval, zij waren h e t niet.
gedienden m e t verstomming slaan
M. D e Corte h a d er goed a a n
en in elk geval niemand overtuigedaan die wijze mannen-vaad v a n
gen »
Wij wisten al d a t er in ons le- Mgr Van Waeyenbergh niet t e
vermelden. W a n t deze waardige
ger k'oeke borsten en adelborsten
prelaat heeft in zijn universiteit
waren, maar de kiekenborsten zijn
in de jaren n a de oorlog razende
er nooit geweest, althans volgens
anti-vade-landse geest laten ontk r a n t e n als deze en Soir, Libre en
wikkelen. »
t u t t i quanti en vooral weerstanDus de katoUeken zijn de slech•ders en rechthebbenden. Maar
te Belgen.
nuchter bekeken : wie defileerde
er twintig j a a r geleden? Dat waren de oostfronters, als we v a n
1964 20 jaar aftrekken.

PpurquoiPas?

Standaard
Onthulde echter erger. Het blad
van de Vlaamse Kato ieke officieren c( Zending » werd door de hof e r e legeroverhe-d kapotgemaakt.
De officieren die h e t nog zouden
»tcii"en, zouden weten a a n wat
li'ijs.
« Het juli-nummer 1963, sp-^ciaal
gewijd a a n de niet-toepassing gedurende vijfentwintig jaar van de
taalwet in het leger, heeft blijkbaar de maat doen overlopen. T o t
onmiddellijke sankties is het toen
met gekomen, alhoewel sommige
generaa's zulks eis* in. Maar verd e verschijnen betekende, zowel
voor de Vlaamse officieren in de
redaktie als voor de abonnees op
h e t tijdsohrif, hara-kirl plegen
t.o.v. h u n verdere militaice loop-

De liberaliserende
schutsengel
van la Belgique « een en onverdeelbaar » ziet zelfs worm in de

QM^Jfimi-mi aoiwlm.4ml.

NATIONALE LOTERIJ

liberale appel. Genot v a n d e
M.P.W. kwam p r a t e n t e Gent over
federalisme voor de studenten v a n
het blauwe « 't Zal wel gaan ».
« 't Zal W61 gaan », veiieniging
van links waar m e n niet houdt
noch v a n bourgeois, noch v a n pastoors. De vurige antiklerikalen
van « 't Zal » vergeten slechts één
ding : de federalistische betogers
Van Antwerpen h a d d e n h e t niet
in h e t minst o p mijnheer Pastoor
gemunt W a n t m e n m a g niet u i t
h e t oog verliezen d a t ds beweging
tot « ontvoogding » v a n de Vlamingen een zaak was waar m e n
lustig meer d a n één vertegenwoordig©- van de lagere geestelijkheid
in Vlaanderen zag schitteren. »
Dat die jonge vrijzinnigen a a n
hetzelfde Vlaamse federalistische
zeel kunnen trekken als de gesmade « petits vicaires » in Vlaanderen, pleit vor h u n echte vrijzinnigheid in een hipokriete tijd
waar « Volksgazet » e n <( Pourquoi-Pas? » veertien dagen geleden grote opmaak brachten voor
een rede van de Paus wa.irin
schijnbaar iets werd gezegd over
de eenheid v a n België model
1830.

vopr allen
Dit rode cc opvoedingsb ad »
brengt in een T.V.-rubriekje hulde a a n de lui van <( Het Vrije
woord )> van h e t Humanistisch
Verbond die in h u n T.V.^kroniek
weer eens dapper po'it!ek (rood)
misbruik hadden gemaakt via een
film en k o m m e n t a a r erbij over de
oorlog en d a a r n a .
« Maar d a t was m a a r een inleiding voor wat diende te worden
gezegd in de film. De verwezenlijkers hadden er hoofdzakelijk
n a a - gestreefd — en ze hebben
zulks bereikt — om t e bewijzen
d a t er vandaag opnieuw in Vlaanderen, duistere machten a a n h e t
werk zijn om de jongeren (onder
de twintig jaar, die de gruwelen
niet meemaakten) opnieuw
in
n a a m van datzelfde Vlaande-en te
misleiden. De methoden zijn op
dezelfde leest geschoeid, en de
wind waait uit dezelfde richting.
Het heldendom, trommen en banieren, romantisch gedoe, stormtroepen e n stijgende terreur voor
andersdenkenden deden opnieuw
h u n intrede. »
Dat is blijkbaar
weer op ons
bedoeld. Als we no ^ twijfe'.den,
lezen we elders in <( \ oor Allen »
over ons Kongres.
. « Over d a t laatste zullen wij
niet te vee] zeggen, alleen m a a r
d a t n a a s t h e t afgezaagd federalisme n u ook slogans n a a r voren
komen al? struktuurhervormingen
met de n a t i o n a l ^ a t i e van de enetgiesector. Het is tooh al d a t gewonnen. Alhoewel wij niet goed
mzien hoe al die boui-geois-flaminganten, leraars, dokters, advoca^
ten, ambtenaren, enz., nu ineens
de marxistische opvatti-gen over
nationalisatie gaan aankleven en
terzelfdo- tijd het socialisms bekampen of verjagen! »
M.a.w. : leraars, ambtenaren,
etc. zijn bourgeois. Is h e t da,arom
d a t de B S P er zo op vlast?

I

- spiegel
O N S DAPPER LEGERTJE
Z O N D E R ZENDING
MAAR MET KIEKENBORST.
:(LAATSTE NIEUWS)^

Besluit dus van de vorige vier
stukjes : Zowel socalisten, katoUeken, liberalen als Vlaams-nationalisten zijn slechte Belgen. W a a r
moet d a t n a a r t o e met ons?

LINKS
Vertelt ernstiger dingen over h e t
V.ü.-Kongres. Zij hebben oog voor
goede zaken uit de kongresbesluiten, m a a r van uit h u n doktrinair
marxisisch s t a n d p u n t gaan we n a tuurlijk niet ver genoeg.
« Bij h e t lezen v a n de thesissen
werden we getroffen door een
a a n t a l zeer goede stellingnamen.
Om er enkele m a a ' op te sommen
: nationalisatie v a n h e t
Kerncenti-um te Mol (wat zou pgt.
Somoy d a a i v a n zeggen?) en v a n
de Sabena; afschaffing
v a n de
loondiski iminatie voor de vi-ouwelijke werknemers; de arbeid m a g
niet langer als een koopwaar behandeld worden; recht op volwaai-dige arbeid op een a a n v a a r d bare afstand v a n de woonplaats^
enz.
Andete foi-mulerlngen zijn voor
linkse socialisten
echter' dubbelzinnig, halfslachtig en zelfs verkeerd.
Alles draait dus om h e t principe : loutere etatisatie en s'echts
liet nationalisatJeprlncipe diskrediteren; nationa'isatie = onteigening + zelfbeheer door de arbeiders en bedienden.
We hopen d a t de vooruitstrevende Vlaamsgezinden daar meer
en meer klaar in zullen zien. I n
alle geval is h e t principe v a n ekonomische demokratie
gesteld in
de Vlaamse beweging en d a t is al
iets fundamenteel
nieuws, ve geleken bij h e t verleden. »
We raden schrijver van dit artikel eens a a n h e t zeer vooruitstrevende programma van de vooroorlogse Frontpartij
te lezen voor
h e t sociaal-ekonomisch gedeelte.

VOLKSGAZE^g
Houdt in zijn nieuwjaarswensen
de myte verder op gang d a t n a
het
socialistische
partijkongres
heel de " zever », om h e t op zijn
Josses te zeggen, weldra tot h e t
verleden zal behoren.
« Men neme de beroering in
België, over taalkwesties en bepaalde sociale aangelegenheden,
zoals de opstand v a n de geneesheren, liefst met een grote korrel
zout. Wij zijn een klein land w a a r
m e n over betrekkelijk kleine din-

gen de grootste mond opsjet en d o
werkelijk betekenisvolle vaak achteloos laat voorbijgaan. Heel w a t
zaken die in 1963 vette koppen
hebben verwekt in d e Belgische
k r a n t e n (doch ternauwernood enige a a n d a c h t bulten onze grenzen!) zullen over enkele m a a n d e n
bijna geheel vergeten zijn.
Van p u n t e n die, n a a " h e t lawaai v a n sommige politieke journalisten t e oordelen, h a a s t belangrijk genoeg leken om er e e n Beagische revolutie voor t e ontketenen, zal geen m e n s n o g .spreken
voora'ee- 1964 t e n einde loopt...
tenzij degenen die zich steunend
op h u n goed geheug?n, de vraag
zullen stellen : « Hoe is h e t m o gelijk d a t iemand zich daarvoor
in h e t zweet heeft gezet? ».
M s s c h i e n kent de ondervoorzitter van de p a r t a a i geen F r a n s ,
Duits of Engels. Anders zou h i j a l
gelezen hebben d a t de buitenlandse pers nooit zulke belangstelling
h a d voor de Waals-Vlaamse ver^
houdingen.
Walter Luyten.

DORTMUNDER
Thierbrauhof I •
te Leuven
Alle zaterdagen en
zondagen
Opper-Beleren-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
VLAAMSE ZELFSTANDIGEN
De wet van 9.8.63 vei-plicht U, a a n te sluiten bij een wettelijk erkend verzekering,o. ganisme.
Uw keus k a n niet moeilijk zijn.
U hebt slechts een keus!
De « Vlaamse Ziekenkas » aJleen Is uw ve trouwen waardi
ZIJ is 100 % Vlaams. Zij alleen als Vlaamse mutualiteit,
kan bogen op 12 j a a r strijd en ondervinding, z i j alleen hieeCt
toen Vlaanderen nog verguisd werd, de kastanjes uit h e t vuu^
gehaald voor sociale heropstanding.
ü zult bewijzen d a t u die strijd w a a r d e » t.
U zult aansluiten bij de oudste e n de grootste Vlaamse
mutualiteit, de « Vlaamse Ziekenkas ».
Ze beschikt over afdelingen in. gans h e t Vlaamse l a n d De
Vlaamse ziekenkas werd gesticht in november 1951 en wettelijk erkend op 16 4.62
ï i n i p onderstaande strook uit e n stuur h e m in open omslag, m e t frankering 50 et., n a a r ons Centraal Seoreta;riaat,
Kipdorp 50, Antwerpen, tel. 03-32.31.39.
Ondergetekende
.'... ..
wonende te
.^
. "JÜ"
"*"
verlangt h e t bezoek v a n een afgevaardigde van" dè""viaamsë
ziekenkas op
te
uur.

Oude Markt 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.
•
Niet vergeten d a t men In
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thlerbrau
drinkt, met de 2 Hertjes.

Niet vergeten ; weldra
Dort Thierbrauhof UI
te BrusseL
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BLANKENBERGE
Elke maandag, woensdag en vrij*
dag, 19 uur - 19 uur 30. Groenes t r a a t 45. Dhr C. de Coninck.

SOCIAAL DIENSTBETOON
ANTWERPEN
ANTWERPEN
Iste maandag en 3de vrijdag, van.
af 20 uiir. « Peter Benoit » Frankrijklel 8 Volksvert. R. Mattheyssens
BEERZEL
Eerste en de 3de vrijdag v.d
m a a n a 19-21 uur, Veldenstraat 1 :
G. Van den Bosch
BORNEM
Etke eerste zondag, van 11 tot 13
uur Dhr Ward Rolus. « Ami »,
Grote Markt,
BOOM
2de maandag der maand. 20 uur 21 uur biJ Meu'emans
Pr De
Sohutterbaan
17. Volksvert
R.
Mattheyssens.
DUFFEL
Elke donderdag van 16 tot 17 uur
bij Van Loven, Kerkstraat. Dhr
Ludo Sels.
GEEL
Elke vrijdag 18 uur . 20 uur. Wa^
terstr 31, Tel 585.35. Dr Jiur Jo
Belmans
Elke zondag 9 uur - 13 uur. Laarsveld 15 teL 58142 Dhr. J Van
den Plas.
LIER
3de m a a n d a g der maand, 21 uur 22 uur. Café « De Hoorn », K.. Albertstr 8. Volksvert. R Mattheyssens.
2de en 4de donderdag van de
maand. Van 14 uur 45 tot 15 uur
15 Dhr Ludo Sels.
KONINIGSHOOIKT
1ste en 2de donderdag Van 13 uur
30 tot 14 uur 30 bij Van den Wyng a e i t Dorp. Dhr Ludo Sels
MLRKSEM
ledere vierde woensdag van de
m a a n d te 20 uur m het lokaal
« Tyl »
MECHELEN
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur
30. « Guldenhuis ». Veemai'kt
Dhr Wim Jonssen.
3de maandag der maand. 19 uur
30
20 uur 30 Café « Opsinjoorke », Markt. Volksvert. R Matthey.ssens
TURNHOUT
4de maandag der maand, 19 uur 20 uur Café « C a m o n n u s », Grote
Markt Tel. 42155. Volksvert. R.
Mattheyssens
Elke vrijdag 18 uur
20 uur
G r a a t a k k e r 142. tel. 421,05 Dhr J ,
Van Bruggen.

BRABANT
BAAL
2de dinsdag der maand, 2i uur 21 uur 30. Bij Vos Gustaaf, Pa^
lingpotstr. 2 Dhr A Segers en M
Pelgrims
BOORTMEERBEEK :
2de dinsdag der m a a n d , 19 uur 3020 uur. Bij Geysemans Frans,
Wespelaarbaan 32. D h m A. Segers
en M. Pelgrims.

VOOR
KENNISMAKING.
HUWELIJK
Schrijf om kosteloze
brochure, d o c u m e n t a t i e
en lijsten n a a t

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
P o s t b u s . 11. D e i n z e ;
of n a a r :
P o s t b u s . 381. A n t w e r p e n ;
of n a a r :
P o s t b u s . 149. G e n t ;
of a a a r :
P o s t b u s . 231 B r u s s e l 1.
B e t ? r o o i ernstig, oorspronkelijk Vlaams Huwelilkswerk van vertrouw e n en w e l s l a g e n voor
ledereen ;
Oe enige B e r o e p s i n s t e l l i n g vour b u w e l i j k s b e middeling van g a n s onze
Nederlands sprekende
taaistreek
Dagelijks verschillende
verlovingen
Stipte geheimhouding.

BRUSSEL-STAD
Elke woensdag 9 uur - 21 uux. Andere dagen op afspraak. Hoofdsekr., M. Lemonnierlaan
82, tel.
11.82.16. Dhr Sekretaris.

VOERSTREEK
Laatste woensdag der maand. 16
uur
18 utu. « Hof De Voer », "s
Gravenvoeren. Ir Olem Colemont,
drs. Joris Degraeve.

BRUSSEL-LAKEN
1ste en 3de m a a n d a g der m a a n d ,
19 uur - 21 uur R. Neyberghlaan
188, tel. 26.64.51. Dhr R. Thiebaut.
1ste woensdag der maand. Steylstr. 115, tel. 25.50.94 Dhr J. De
Berlangeï.

WATERSCHEI
Elke avond, behalve vrijdag, 19
uur • 21 uur. Em. Vandorenlaan
47, teL 531.58 Dhr M. Adons,
prov. sekr. Dienstbetoon.

BRUSSEL-MOLENBEEK
E'ke laatste vrijdag der maand,
vanaf 19 uur 30 « Chevalier Marin », Gemeenteplein 18. Dhr E.
Seré
Elke dag op afspraak, Courtolsstraat 50-52. Dhr J
De Eerlanger.
BRUSSEL-EVERE
E'ke laatste vrijdag der maand,
va/'af 19 uur 30 « Welkom », H.
Consciencelaan 162. Tel. 33.13.30.
Dhr E. Torfs
BRUSSEL-VORST
Iste maancfiag der maand, 19 uur 21 urn-. « Bij J a n P.T.T
».
Dhr M. Vanthournhout en H.
Thuriaux.
HAACHT
2de maandag der maand, 21 uur •
21 uur 30. « De Wielewaal », Wespelaarstwg. 37. Dhr A Segers en
M. Pelgrims.
KEERBERGEN
2de dinsdag der maand, 20 uur 20 uur 30. « Sportwereld », Putsebaan 51. Dhr A Segers en M.
Pelgrims
HALLE - S T - KWINTENS - LENNIK (Kantons) :
Zich wenden tot de plaatselijke
propagandisten.
LEUVEN
2de maandag der maand, 19 uur
30
20 uur « Cristal », Parijsstr
12 Volksvert. D Deconmck
E ke dinsdag 20 uur
22 uur.
« Cristai ». Dhr F Rens.
Elke zondag 11 uur 30 - 12 uur 30.
« Cristal ». Dhr F. Rens.
MACHELEN
Dagelijks op afspraak Van Obbergenstr 16. tel. 51.32.20, dr V.
Anclaux.
SCHEPDAAL
3de m a a n d a g der maand, 19 uur20 uur. Cafe « In t Stropke », Star
tion Arch. L. Decoster.
ST MARTENS-BODEGEM
Iste donderdag der m a a n d vanaf
20 uur. Lokaal Volksunie, Stationstr. 38. Volksvert. D. Deconlnck.

ZONHOVEN
Dagelijks. Welerstr. 2, tel. 132.31.
D h r Alf. Jeurlssen.

OOST-VLAANDEREN
AALST
Iste vrijdag der m a a n d 20 uur 20 uur 30. Herberg « De Vriendschap », Kerkstr 9, tel. 053-261.50
Senator Dienpendaele.
BEVBREN-WAAS
Iste zaterdag der maand, 9 uur 11 uur. Café « Royal », Markt 5,
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Remoorter
DENDERHOUTEM
2de vrijdag der maand, 21 uur .
21 uur 30. Casino. Dorp. Tel. 054337.58. Senator Diependaele.
DENDERLEEUW
2de vrijdag der m a a n d 19 uur 19 uur 30 Herberg « De Klok ».
tel. 053-666 53 Senator
Diependaele
EREMBODEGEM-TERJ.
Iste vrijdag der m a a n d 18 uur 3019 uur. « De Biauwvoet », Geeraardsbergsestwg. Senator Diependaele
ERWETEGEM
Elke dag
Ten huize na tel afspraak 09-70.05.25 Senator Diependae.e
GENT
ledere dag, op telefonische afspraak, Krijgslaan
118. Tel. 0922 39.42. Voksvert L. Wouters
Iste
2de en 3de vrijdag der
maand, vanal 20 uur « Huis Roeland » Korte Ki-uisstr. 3, volksvert Dr L. Wouters,
GERAARDSBERGEN
3de vrijdag der maand, 21 uur •
21 uur 30 Hotel <i Geeraard » Lessensestr Tel. 054-420.73. Senator
Diependaele.
IDDERGEM
Elke 2de vrijdag der maand, 18
uur 30 19 uur Café Roxy, Hoogstr. 57. Senator Diependaele.
NEVELE
Elke Iste zaterd. der maand, ten

TERVUREN
2de maandag der maand, 19 uur 19 uur 30. 8 De Toekomst », Hoomzeelstr. 6
Volksvert. D. Deconinck

huize van Dr Wannljn. Volksvert.
Dr L Wouters
KALLO
Iste vrijdag der maand, 20 uur 22 uur. P a b n e k s t r a a t 45. Tel. 0375 70 88. Dhr De Vooght.
KEMZEKE
Elke zaterdag, 9 uur - l i uur. Voorraadstr. 43, tel. 03-71.72.82 Dhr. F.
D'Hollander.
KWAREMONT
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten
huize. Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr
Gies Cosyns.

OVERPBLT
Op afspraak. Dorpstraat 142. D h r
Bene Evers.

KORTRIJK
Iste m a a n d a g der maand, 18 um>19 uiff. 8 Vlaams Huls », Groenlngestr. tel. 056-225.22. Senator Dtependaeie.

3de vrijdag der maand, 18 uur •
19 uur 8 In de Jambon », Markt
Tel. 055-319.50. Senator Diepen,
daele.

ledere zaterdagvoormiddag, <yp atspraak Steenstratelel 8, t e l 109.3Ï.
Dhr B Van Maldergem.

STEKENE
Elke donderdag, 19 uur - 21 utir.
Statiestr. 72, teL 03-71.74.43. Dhr
A. Heysen.
ST. NIKLAAS
Elke zaterdag
9 uur • I l uur.
R a a p s t r a a t 93 Dhr E Neels2de m a a n d a g der maand. Café
« Stad Nantes ». Volksvert. Dr
Wouters.

NIEÜWPOORT
Elke werkdag vanaf 18 utu- Canek»
d a l a a n 9. tel. 058-231.37. Dhr U
Mertens.
OOSTENDE
O p afspraak. Wapenplein 9 (tel.
059 - 763.28) L. Van de Weghe.
ST-ANDRIES :
Elke zaterdag voormiddag. Lange
Molenstraat 64. Dhr E. Maes.
ST KRUIS ;
Elke weekdagavond
(uitgenomen
zaterdags). Vuurkrulsenlaan 8. Dhr
M. Leroy.
ST-MICHIELS :
Iste vrijdag der maand, 18 uur 3019 uur 30. Rijselstraat 239.
WESTENDE
Alle werkdagen vanaf 16 uur. Koning Ridderdijk 19, tel. 059-202.68.
Ir. O. Huyghebaert.

WEST-VLAANDEREN

WEVELGEM

ASSEBROEK :
Elke dinsdag, 20 uur • 21
Tuinstraat 6.

ledere zaterdag en zondag op afspraak.
Lauwestraat
124.
teL
42070. Dhr Herwijn Vandenbulcke.

uur.

Ook in h e t zakenleven zult U ongetwijfeld als
Vlaming handelen en de voorkeur geven aan
een Vlaams-Nationalist.

em

NIEUWERKERKEN
Op tel. of schrift, afspraak. Prov.
sekr. V.V., Diestweg 452,
tel.
738.17. Ir Olem Colemont.

Elke zaterdag, 10 uur 30 - 11 UUB
30. Lokaal « Vlaams huls », EJllsabethl. 105. D h r n O. de Coninck ai
P. Olaeys.

OUDENAARDE

ZOTTEGEM
Iste maandag der maand, 16 u u r 17 uur. 8 St. Jorishof », Markt.
Tel. 09-701052. Senator Diependaele.

Bortlerlaan 27»
M. Zwaenepoel,

KNOKKE :

NINOVE
2de vrijdag der maand, 18 uur •
18 UUr 30. « De Ster », Stationsplein, teL 054-320.95. Senator Diependaeie.

WELLE
2de vrijdag der maand, 20 uur 20 uur 30. « Oambrinus », Dorp.
TeL 053-666.62. Senator
Diependaele.

a Vlaams HUISK

KOEKELARE
Op afspraak. Oostmeetstr. 56 A^
tel. 051-580.31. Burgem. E. Lootena

NEDERBRAKEL
3de vrijdag der maand, 20 uur •
20 uur 30. Café « Transvaal »,
Wielendaalstr., teL 055-433.62. Senator Diependaele.

VELZEKE
ledere dag, op telefonische afspraak. Tel 09-70.08.32. Volksvert.
R Van Leemputten.

maand, 15 uur Huis ». Dhr B.

Wim Maes blijft
op de hres!

HAMONT
Dagelijks,
voormiddag.
Pastoor
Lemmensstr. 9, tel. 453.01. Dr L.
Sempels.
HASSELT
4de vrijdag der maand, 15 uur 15 uur 45 Hotel Warson, Stationsplein. Tel 011-236.64. Senator Dlependaele.

NIEL-BIJ-AS
Elke dag op afspraak. Stationstr.,
tel. 570.63. Provincieraadsl. J. Degraeve,

Iste zaterdag der
16 uur. 8 Vlaams
Lootens.
Elke zondag v.m.,
Ir A. De Ganck.
GISTEL
Op afspraak. F.
tel 059-285.09.DhT

VLAMINGEN!

LIMBURG

NEERPELT
4de vrijdag der maand, 14 uur 1514 uur 45. Hotel Neuf, Stationsplein, tel. 011-426.77. Senatcw Dlependaele.

DIKSMUIDE
Iste maandag der maand, 18 uur 20 uur « Vlaams Huis », IJzerlaan 83
Tel
051-507.49. Volksvert. L. Wouters.

LEDE
Iste vrijdag der maand, 21 uUr 21 uur 30. « Reinaert », tel. 053227.31 Senator Diependaele

WESPELAAR
2de m a a n d a g der maand, 20 uur 20 uur 30. « De Roos », Grote
Baan. Dhr A. Segers en M. Pelgrims.

MAASEIK
Elke donderdag, 19 uur
30-21
uur. Vleumerstr. 28. Tel. 612.26.
Dhr A. Everts.

BRUGGE :
Elke zaterdag, l i uur 30 - 12 uur.
Lokaal Vlissmghe.
Blekersstr. 2.
Advokaat G. van In.

Als beroepsmedewerker
maatschappij en

van

de

verzekerings-

CONSTANTIA
biedt hij zijn diensten aan.

RAADPLEEG HEM V R I J B L I J V E N D VOOR
Levensverzekering
met
belastingsvermindering.
Brandverzekering m e t de nieuwste
voorwaarden.
Familiale verzekering m e t algehele
dekking.

Persoonlijke

verzekering met

uitge-

breide waarborgen.
Auto- en motoverzekering aan uiterst
voordelige tarieven.

Verder ALLE verzekeringstakken : W e t - Burgerlijke Aansprakelijkheid
Scheepvaart- e n luchtvaartrisiko - enz.

Sporten

Steeds ter beschikking :
WIM

M A E S , Grote Steenweg 165, Berchem-Antw. - Tel. (03)39.92.06

-

il4

Oltgave brosjuur studiedienst.
Ten einde aan een dringende
noodzaak te voldoen, heeft de
Studiedienst net plan opgevat
een brosjuur uit te geven
« Wat is en wat wil de Volksunie? ».
Deze zal zo dienen opgevat,
dat zij massaa.1 kan verspreid
worden bj de arbeiders, bedienden en zelfstandigen.
Diegenen onder onze lezers,
die menen interessante cijfergegevens te bezitten over de
achterstand van de Vlamingen
t n dit land, kunnen deze overm a k e n a a n E. Slosse, Elshoutbaan 25, Schoten. Zij gelieven
tevens de bron op te geven
waaruit deze cijfers werden
gehaald.

ANTWERPEN
DEVRNG
Ledenverg^aderlns.
Op m a a n d a g 20 januari 1964 oir
20 uur SO gaat onze ledenvergadering dooi- in h e t lokaal « Plaaa »
hoek Gallifortlei en De Monterij
Btraat te D e u m e (C) (over clne
ma Plaai).
Dagorde : jaarverslag; bespre
king van de werking en vooruit
zichten voor 1964.
WU trekken er de a a n d a c h t op
van onze simpatisanten d a t deze
•ergaderlng alleen toegankelijk if
Toor leden. Nieuwe leden kunner.
sslch aansluiten voor de vergad"
ring.
Werking van de afdeling tijden,
h e t afgelopen jaar.
D a n k zij h e t afleggen van honderden huisbezoeken en de prachtige wijze waarop we door onze
simpatisanten gesteund worden, is
D e u m e uitgegroeid tot een der

ZOEKERTJ
Voor inlassen en antwoorden op
zoekertjes één adres : algemeen
eekretariaat M. Lemonnlerlaan 82
Brussel, tel. 11.82.16.
5 P t>er lijn, minimum vier lijnen.
Handelsbediende 35 j , slachtoffer ff reconversion du Borlnage », perfekt tweetalig, 5 kinderen, zoekt betinekking m sektor
« aankoop » streek Bmssel. Schrijven kantoor blad.
Geen pijnlijke voeten meer : gedlplom. voetverzorger komt bij U
a a n huis (Antwerpen en omliggende;. Voor afspraak tel. 03-38.20.59.
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sterkste afdelingen van gans het
Vlaamse land, o a . inzake abonnementen.
Onze geslaagde financiële mobilisatie geeft ons de moge'ijkheld,
onze afdeling verder uit te bou-wen en de volgende verkiezingen
met groot vertrouwen tegemoet te
zien.
De ledenslag,
die
verleden
maand beëindigd werd, heeft onze verwachtingen ver overtroffen.

BRABANT

PROVINCIALE
KADERDAG
BRABANT
Op 23 februari a.s. , in h e t
« 's Gravenhof » te Dworp.
NadaKe inlichtingen toïgtsa.

JKKEIi
Ons maandelijks ledenblad « De
)lievlek » is zijn derde jaargang
.ngegaan. D a t h e t goed gelezen
wordt bewijst zelfs de bescheiden
.ubriek « Zoekertjes », verzorgd
door
onze
sektie-dienstbetoon.
« Zoekertjes » staan ter beschikking van alle leden; zoekt u werk?
hebt u een bromfiets van de h a n d
te doen? wenst u zaken te verwisselen? Steeds k u n t u terecht
langs de rubriek « Zoekertjes ».
U s t u u r t een berichtje (vier tot
zes regels lang) n a a r uitgever
Vanthoumout, Engelandstraat 420
te Brussel 18, samen met enkele
ongebruikte postzegels om
de
kosten te helpen dekken; uw berichtje verschijnt een, twee en
zelfs drie maal, n a a r eigen wens
VORST-SINT-GILLIS
Iedereen weet — ook het gemeentebestuur en de kleurpartijen! — d a t onze afdeling met brio
is gestart. Nu moet ze verder uitgebouwd worden tot een enig wapen ter herstelling van h e t Vlaams
karakter onzer gemeenten. Wie
wil meewerken? O * stille, administratieve medewe king is steeds
welkomi, n a a s t propagiandistiscihe
en andere. Kijk de k a t niet uit
de boom, wees niet de laatste
Vlaamsgezinde die men aanwijst
als de m a n die niet durft.

zicht van de oprichting van een
provinciale studiedienst der partij. Een goed initiatief!
LUMMEN
De
afdelingssecretat is
Theo
Rodiers, vergezeld van Juul Claes,
heeft een reeks huisbezoeken gebracht.
De afdeling heeft meteen al de
lidmaatschapskaarten
hernieuwd
en bmnengestuurd
Lummen vormt samen met Zelem t h a n s een volwaardige afdeling en zal m de toekomst onafhankelijk werken van de reeds
bestaande afdelingen uit h e t kanton Herk-de-Stad.
MAASEIK
Sinds deze afdeling
opnieuw
van s t a r t is gegaan, horen we
niets dan lof over h a a r initiatieven. V e l e d e n week werd een
kontaktvergadering
gehouden
waarop enkele v o o r a a r s t a a n d e en
belangrijke
personen
aanwezig
waren. Drs. Degi aeve hield een
uiteenzetting over doel en werking voor h e t nieuwe Jaar.
NIEUWERKERKEN
« Vriendenband » hie'd vorige
zaterdag h a a r j a a lijks winterfeestje in de parochirzaii te Nieuwerkerken. Het jonge volk heeft
er ten volle zijn hai't kunnen ophalen.
Op zondag 26 januari te 10 uui
in de voormiddag spreekt E e w.
Pater Brauns in de parocliiezaal
van Nieuwerkerken over « Vlaamse en sociale prob'emen in bijbelse belichting ».
Weer eens een gelegenheid om
een van V a a n d e r e n s grootste gelee den a a n het woord te horen
OPGLABEEK
We mochten weer enkele nieuwe abonnementen n o t - r e n uit deze actieve
afdeling.
Se.i etaris
Leo Schildermans, gesteund door
een reeks flinke werkers, onderneemt wekelijks een hele reeks
huisbezoeken die met succes bekroond worden.

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

OUDENAARDE-RONSE
Op 25 j a n u a r i te 21 uur m de
zaal « Pallieter » (rechtover- de
kerk) te Leupegem : groot bal
van de Vlaamse klub arr. Oudenaarde-Ronse.
Alle vrienden en simpatizanten
hartelijk welkom!

HALEN

Schuimrubbermalratsen

De lidmaatschapskaairten werden bijna volledig hernieuwd. Er
wordt goed en systematisch gewerkt in deze afdeling; v a n d a a r
h e t goede rezultaat.
HASSELT
De airondissementele
secretar
[Tls Gustaaf Begas kontrakteerde
enkele personen in h e t vooruit-

met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
Ressortma trassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

Gezocht : gemeubelde kamer,
centrum Brussel. Ruim, met h e t
nodige komfort.
Schrijven kantoor blad.
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Vlaamse jg. m a n 34 J. uit arbeidersmidden, bemiddeld, wenst
kennis voor huwelijk met vlaams.
meisje of beproefde weduwe, zonder kinderen ook uit arbeidersst.
Geen agentschappen.
Schrijven
kantoor blad.
118
Geh. heer 36 j . vlot spaans en
duits, kommerciel noties van boekhoud, en ook In bouwbedrijf niet
onkundig bezit eigen wagen zoekt
passende betrekking.
Schrijven
kantoor blad
119
Vooruitstrevende en ontwikkelde
vrouw zoekt gerantschap m Gent
of randgemeenten. Eventuele aanbrenger wordt beloond. Schrijven
kantoor blad
120
Jongeman 39 j . Gewezen oostfronter, werkman, verlangt kennismakmg voor huw. met VI. meisje 30 tot 50 J. Schrijven kantoor
blad.
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G.BERGERS
Zocht voor U uit :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenkonfektie
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
In alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunndi)
Antwerpen
^BL. St.M.61

MET

SPECIAAL
BREVET

.STAK^
Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 4 4 6 4 1 en 4 4 6 4 2
Indien ü geen verkoper
In uw omtrek kent stuia*
ons een kaartje en « •
lenden U het adres van
de dlcbtst
bl}geieg«i
verkoper. Star Zele.

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
Het laestuur van de afd. Blankenberge wenst de leden en sympatisanten een gelukkig en strijdend 1964! Meteen wordt iedereen, in en buiten Blankenberge,
opge oepen tot aanwezigheid op
h e t winterbal van de afdeling.
Dit avondfeest gaat door in de
zaal Thalia op zaterdag 8 februari a.s.; deuren open vanaf 20 uur
30, eerste noot om 21 uur. Ingangspfijs : 30 P. Neem \m kaarten vooraf, want de zaal wordt
weer te klein!
Willem De Dekenkring.
De vzw. Willem de Dekenkring,
afd. Blankenberge, nodfgt
alle
belangstellenden uit op een voordrachtavond met Ward Hermans.
Deze VOO d r a c h t vindt p ' a a t s op
zaterdag 25 janiiari a s . te 20 uur
30 in de zaal van het Hotel Aquarium, De Smet de Naeyerlaan
33. Dhr Ward Hermans sp eekt
er over : hoe en waarom schreef
ik « J a n van Gent ».
BRUGGE
Luisterlljk Lente-b-il.
Wanneer
de V U.-arr. B ugge
h a a r avondfeest aankondigt dan
weet de goegemeente reeds d a t de
Lente in het zicht is!
Ditmaal vragen wij de avond
van zaterdag 7 m a a r t a s . vrij te
houden. Meerde e berichten zullen spoedig volgen. Inmiddels is
uw nieuw<:jaarsgift bizondei- welkom : PCR. 1785.28, Kredietbank
Brugge, voor rekening
v.v.m.
7408.
Voor onze middenstanders.
Al te vaak horen wij de klacht
dat ons publiek de Vlaan s s f ijder.ds middenstand
vooib.j'oopt
Doch vede middenstanders vergeten h e t pub'iek aan t^ trekken
Wij geven hen een kans om dit
euvel te herstellen door een aanbeveling te laten opnemen m ons
arr. kontaktblad d a t voor einde
j a n u a r i 1964 zal wo den toegestuurd a a n een paar duizend geselekteerde adressen. Wie deze
kans wil te baat nemen, kan zich
nog wenden tot h e t adres Minderbroedersstr. 24, B ugge, tel.
375.09.
ST. K R U I S
De V.U. afd. St. Kruis biedt
haai- leden, abonnees en h u n families de hartelijkste wensen voos
een voorspoedig nieuwjaar.
Het bestuur meent van deze gelegenheid gebruik t e mogen maken om allen, die de vrijwillige

bijdragen zo rijkelijk hebben gespijsd, dank te zeggen.
TORHOUT
Het an*, bestuur besliste op 3
j a n u a r i 11. om vanaf 15 m a a r t a.s.
m h e t k a n t o n Torhout een uitgebreide propaganda . kampagne t e
voeren. Worden voorzien : kolpo(Ptages, meetings op openbare pleinen, va spreiding van een speclaaa
pamflet. Wie geldelijk of metterdaad tot deze aktiviteiten wil bijdragen, k a n zich melden bij h e t
arr. bestuur of bij de k a n t o n n a l e
gevolmachtigde : d h r J. Roelof,
Veldstr. 53. Assebroek.
WOESTEN
Met deze melden wij a a n de leden en simpatizanten d a t h e t
« Vlaams Huis » en het lokaal der
V.U. overgebracht is n a a r h e t café « I n de Leeuw van Vlaanderen », Dorp te Woesten. Wie zich
wil abonneren op de V.U. of zich
inschrijven als lid, wende zich
tot de lokaalhouder.
Vlaams - nationalisten op doorreis te Woesten, l>ezoekt h e t V.U.lokaal.
GEBOORTE
Ann en Iwein in he1 gezin Luc
Romt>aut - Asscherikx te Aalst
kregen op 31 december 1963 een
zusje Mai'ijke.
Hartelijk proficiat!
Dirk in h e t gezin R. De Grom Cornells te Wel'e kreeg op 30 december 1963 een broe tje Geert.
Hartelijk proficiat!

OVERLIJDEN
Te Meise werden op m a a n d a g
6 j a n u a r i de slachtoffers van h e t
vreselijk verkeersongeval op Oudejaarsavond te grave gedragen :
mevrouw Paula Depuydt - Vanwal'egihem, h a a r dochter K a t e lijne (19 j.) en h a a r zonen Mare
(17 j.) en D i ' k (4 p.).
De enorme volkstoeloop heeft
aan de zo zwaar beproefde familie De Puydt bewezen d a t g a n s
de gemeente Meise en ver daarbuiten met h e n meeleeft en meebreurt.
Langs deze weg bieden de Volksunie afd
Meise en de redaktie
van ons blad h u n gevoelens v a n
ki istelijke deelneming en oprecht
medeleven a a n de zo zwaar beproefde familie.
De Volksunie liet zich op de begrafenis vertegenwoödigen
door
volksvertegenwoordiger D. Deconinck. Verder werden opgeme^'kt:
burgemeester Van
Campenhout;
dhr M. Praet, V.U.-bestuursii eerr.
Brussel, e.a.

Ziekenfonds FLANDRIA — wettig erkend.
Keizer Karelstraat 39, Gent — 09/23.52.27.
R a a d van Beheer : Dr. Van Leemputten, Dr. Van Boxelaere. Dr. Muy.sman, Dr. Gilbert, Dr. Van der Sloten, Adv. Verniers, Adv. De Rijcke, Adv. Thoeye, Apoth. CJhlelens. Ir. Deroo,
Ir. Deroo, Industr. Sturtwagen.
Verplichte ziekteverzekering voor Zelfstandigen,
Vanaf 1-1-1964 kunnen, en uiterlijk op 1-7-1964 moeten aUe
zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen ziekte en invaliditeit (Wet 9-8-1963) bij een wettig erkend ziekenfonds. (Deze
verzekering zal niet volled^ zijn m a a r enkel de grote risico's
dekken).
Het ziekenfonds FLANDRIA is inmiddels uitgegroeid tot de
voornaamste Vlaamse Mutualiteit, met sekties verspreid over
h e t Vlaamse land. Wij verwachten dan ook d a t de Vlaamsvoelende zelfstandigen, tot hiertoe nog niet aangesloten, onze rangen zullen vervoegen.
Steimende op de ervaring willen wij nochtans de zelfstandigen, vrije beroepen en landbouwers, die de leeftijd van 55
j a a r — maximale leeftijdsgrens voor aansluiting — nog niet
bereikt hebben, a a n r a d e n zich volledig te verzekeren en zich
niet te b^jerken tot het wettelijk verplicht m i n i m u m D i t geldt
des te meer voor de Jongeren omdat de betrekkelijk kleüie
maandelijkse bijdrage niet opweegt tegen de voordelen die een
volledige ziekteverzekering biedt, 275 F per m a a n d , en dit voor
gans h e t gezin, schoolgaande kinderen tot 25ste levensjaar inbegrepen.
Met P.C. rekening en telefoon k a n m e n rechtstreelsa blJ h e t
sekretariaat aansluiten.
Afsnijden en In open omglag als drukwerk, 50 et., n a a r h e t
centraal sekretariaat sttu'cn.
Ondergetekende,
wonende
-.
.".."."""
straat, w
te
--...-,
Telefoon :
Wenst Inlichtingen, zonder verbintenis.
Wenst het beioek t e ontvangen van een afgevaardigde van
ÏIiANDRIA. ieffit op de volgende dag(en)
Bo mogeUJlE om
uur.
Pandtekenlag,

DE VOLKSUNIE

15
ANTWERPEN
BRASSCHAAT
t e d e n v e r g a d e r i n g op dinsdag 14
j a n u a r i '64.
Deze vergadering gaat door in
de zaal « Schutterhof », Bredab a a n te 20 UUIT 30. Onderwerp « de
fiskale hervorming », toegelicht
m e t h e t oog op de a a n s t a a n d e
aangiften door iedereen in te vullen.
Referaathouder : lic. R. Prickel.
Achteraf gedachtenwisseling over
h e t kongres van Mechelen.
DEURNE
Ledenvergadering.
Op m a a n d a g 20 Januari 1964 om
20 uxir 30 g a a t onze ledenve gadering door in h e t lokaal «Plaza»,
hoek GalUfortlei en De MonterijBtraat te D e w n e ( O (over cinem a Plaza).
Dagorde : a) Jaarverslag; 2)
besprekmg van de werking en
vooruitzichten voor 1964.
Kinderfeest van 29 december 1963.
Het kinderfeest van onze afdeling, dat plaats greep op 29 december 1963 in h e t lokaal « Plaza », is uitgegroeid tot een enorm
sukses.
Toen de voorzitter iedereen welkom heette, vulden een honderdtal aanwezigen de zaal. De nam i d d a g vloog voorbij. Goochelaar,
poppenkast,
chocolademelk
met
koeken, uitdelen van geschenken,
alles volgde zich op in een ononderbroken tempo.
Het beste bewijs van h e t suksjes
v a n dit initiatief was wel de
v r a a g van talrijke aanwezigen om
kortelings een nieuw feestje in te
richten.
Wij danken de heer Kusse David VOO' de schitterende wijze
waarop hij dit feest georganiseerd
heeft. Weinig afdelingen kunnen
over een dergelijke
medewerker
beschikken die zich volledig belangloos ten dienste stelt om ter
p'jaatse een beweglngsleven uit te
bouwen.
Kolportage van 19 j a n u a r i 1964.
Onze volgende kolportage
zal
doorgaan op 19 januairi 1964.

Aanbevolen
Huizen
Tot 40% KORTING
Huish. App
Radlo-TVBandopnemers...
37 92.57 ELAGRO 38.7^.68
De Damhouderstr. 23 Ant.
Plastic vloer en trapbedekkingen Dellflex - Taplflex
enz. Inlichtingen .
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Deurne - T 36 13.12

Verzameling : hoek GalUfortlei
en De Monterijstraat te Deurne
(C) (over het lokaal « Plaza ») om
10 uur.
Wij doen een oproep tot ai onze medewerkers om talrijk deel te
nemen a a n deze eerste kolportage
van h e t nieuwe jaar.

BRABANT

ANDERLECHT
De gemeente Anderleoht telt
93.700 inwoners. Volgens een statistisch onderzoek van de kiezerslijst heeft 60 % van de Anderlecht e n a r e n h e t Nederlands al.s hulstaal. De Volksunie wil een nieuw
Vlaams offensief inluiden. Met dit
doel werden er twee manifestaties
gepland voor h e t voorjaar 1964.
De afdeling doet een beroep op alle Vlaamsgezinden uit gans het
arrondissement om door h u n tegenwoordigheid een sukses
te
verzekeren.
Grote volksmeeting op vrijdag
17 j a n u a r i 1964 te 20 uur. in de
zaal Sint-Anna,
St. Guidostraat
85. Anderlecht
(tussen h e t Dapperheidspleln en het A s t r i d p a ' k ) .
T r a m s en autobussen : 22, 45,
46, 49, 56, 64, 76.
Sprekers : Dr Anciaux, Vanthournout en Mr Daniel Deconmck.
Vlaams volksbal op zaterdag 17
m a a r t 1964. Zaal St. A n n a
Orkest : het Brussels amusementsorkest Peter Philips.
Deelname In de onkosten
:
slechts 25 F .
BRUSSEL
Dank zij de opbrengst van de
steunkaarten, gestort door meerdere afdelingen, kon ons blad van
huis tot huis verspreid worden in
de gemeenten Bever, Galmaaiiden, Harfelingen, H e m e , Oetingen, ToUembeek,
Heikruis, SintPieters-Kapelle en Vollezele.
Wie verlangt dat deze vorm
van propaganda door h e t ar.ondissement Brussel zou
kunnen
voortgezet worden, gelieve in elke
afdeimg bij te dragen tot de verkoop van steunkaarten
of zijn
bijdrage te s t o ' t e n op Prk 86.54.50
van
Volksunie
Arrondissement
Brussel, M. Lemonnierlaan
82,
Brussel-1.
Te onthouden data.
Donderdag 6 februari, donderdag
5 m a a r t en donderdag 14 mei 1964,
telkens te 20 uur in het lokaal
« Luxor », Paviljoenstraat 56 te
Schaarbeek, wordt door de Schaarbeekse Kuituur- en Studiekring een
vergadering belegd, waarop gekende sprekers zullen handelen over
aktuele problemen.
Vrijdag 17 januari te 20 uur belegt Anderlecht in de zaal St-Anna, St. Guidost a a t 85 te Anderlecht, een zeer belangrijke volksvergadering. Iedereen wordt verwacht.
Zaterdag 8 februari te 20 uuir
hl de zaal « Witte Leeuw », M a r k t
te Vilvoorde : j aarlij k arrondissementeel bal met Peter Philips.
Zondag 23 februari ; provlnciar
ie kaderdag te Dworp.
Zaterdag 7 m a a r t : bal voor de
afdelingen van Groot-Brussel in
de zaal St-Anna, Guidostraat 85
te Anderlecht. Toegang : 25 F .
Oikest P. Philips.
Zaterdag 4 april : Jaarlijks
feest van de afdeling Schaarbeek

Bezoek het Payottenland
Gueuze - Kriek
goede spijzen vindt ü In
afspanning

HERMES
SCHOOL

(( DE KROON «
O.L.V.-Lombeek (054)32381
Voor al uw Vlaamse lektuur
Een adres
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
« V l a a m s Huis» K n o k k e
Kamers - vol pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen
ElisabethL 103 - T. 632.70

54 Z u i d l a a n
2 1 1 IVI L e m o n n i e r l a a n
T e l . 11.00.33
Brussel

•

VOLLEDIGE

SEKRETARIAAT-

In de jsaal « Luxor », Paviljoens t r a a t 56 te Schaarbeek. Jef Burm
werd gevraagd.
Werftochten met verkoop van ons
blad.
Ingevolge h e t gevaar op de wegen moest de werftocht n a a r Stetevens-Woluwe, voorzien voor 5
januari, uitgesteld worden tot 19
januari.
Het voorlopig p r o g t a m m a
is
vastgesteld als volgt :
19 j a n u a r i : St-Stevens-Woluwe.
9 februari : Sterrebeek.
8 m a a r t : Nederokkerzeel.
22 m a a ' t : Zaventem.
5 april : Bever en St-Pieterskapelle (op speciaal verzoek).
19 april : Herne.
3 mei : Lembeek (Halle).
17 mei : Beert en Bogaarden.
In geval van werkelijk slecht
weder of gevaar op de wegen
wordt de werftocht
automatisch
afgelast. Bij twijfel kan m e n de
dag zelf nog bellen te 8 u u r 15
op n u m m e r 15.51.75.
D e zondagen, waarop geen werftochten voorzien worden voor de
a rondissementele
ploeg,
zijn
voorbehouden voor de ploegen uit
de kantons Asse en Wolvertem,
die onder de leiding s t a a n van de
bestuursleden L. De Smedt en M.
Praet.
ST-STEVENS-WOLUWE
Op zondag 19 j a n u a r i werftocht
te St-Stevens-Woluwe.
Bijeenkomst te 9 u u r achter de
KVS. te 9 uur 15 rechtover de
Boudewijnkazerne, Daillyplein te
Schaarbeek of te 9 uur 30 a a n de
kerk van St-Stevens-Woluwe.
KESSEL-LO
Dansfeest.
De toegangskaarten voor h e t arrondissementsdansfeest van 1 februari 1964 zijn reeds te verkrijgen in h e t lokaal Cristal te Leuven en bij de bestuursleden. Geschenken voor de tombola zijn nog
steeds welkom. Dank bij voorbaat.
LEUVEN
Zoals vroeger reeds aangekondigd komt onze sympatieke volksvertegenwoordiger Mr Daniël Deconinck spreken
m
ons lokaal,
« Cristal », Parijsstraat, en wel op
15 j a n u a r i 1964 om 20 uur. Hij
spreekt over : « de grondwetsherziening, hoe en waarom? ». Na een
korte uiteenzetting zal een openbaar debat doorgaan. Allen h a r t e lijk uitgenodigd. Ingericht door de
V.P.S.
KUMTICH
Grote dansavond op zaterdag 25
jan. 63
VILVOORDE
Arrondissementeel bal.
De inrlchtmg van het arrondissementee bal, dat dit j a a r zo'n
groot sukses kende In Schepdaal,
wordt deze maal verzekerd door
de afdelingen Machelen en Vilvoorde.
Alle afdelingen gelieven nota t e
nemen van de datum : 8 februari
1964.

OOST-VLAANDEREN

« PETER BENOIT »

De
Voiksxmie
distrikt
Gent
wenst a a n alle leden en sympatisanten een zalig en gelukkig
Nieuwjaar.
Wij vestigen de a a n d a c h t van
de steuners op h e t feit d a t de
steunzegels van 1963 geldig blijven
tot in m a a r t 1964. Binnenkort zullen a a n alle Volksuniegezinden
onze
propagandabons
worden
aangeboden ter spijzing van de
kas voor de gemeenteverkiezingen.
Wij voeren de stnljd, geeft U ons
d a n de munitie!
Werking in 1964.
Eeerstdaags wordt U het komende werkplan voor de eerste zes
m a a n d e n van 1964 medegedeeld.
Voorbije werking van 1963.
Onze werking in 1963 kende kolportages te Gent, Drongen, St.
Denijs, Meile, Zwijnaarde en gro-

Voor uw modern interieur:

algemene liandelsoplelding
Schoolgeld : maximum
3 maal 3.000,- F
met recht op Kindergeld
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.

Kruldtuinlaan 6. Brussel
met : Geschenken-kelder

etAZCH « MONTUREN.
CnA voot verzelerdifl.
Hantalingeft in «igfln wirlKjnfc

Walter ROLAND
mm Gadiplomesrcl Opfiflfcw

—*

KtHstraat. 58 — Anlw«rp«ll
l i t i «.a.b. op M kitUnumffltfrQ

EURO-DOMI

léltlaMt »MM

Beter en voordeliger

OPHASSELT
De afdeling Ophasselt, de «jongste» van het arrondissement Aalst,
telt reeds meer d a n 30 leden, aangeworven op minder d a n een jaar.
Wekelijks komen nieuwe leden
binnen! Ha'telijke proficiat a a n
de stuwende kracht : R e n a a t van
Caetl
WAASLAND
Het a'r. bestuur wenst alle leden en sympathisanten een zalig
en gelukkig nieuwjaar voor 1964.
Het bestuur deelt tevens mede
d a t op het V.U.-feest, d a t zal
doorgaan te St-Niklaas-Waas op
21.3.1964, Dr. Elewaut en Amedé
Verbruggen als eregasten we"den
uitgenodigd.
Het orkest
Luc Van Hoesselt .
werd gekontrakteerd.
Steungelden voor de aankoop
van afdelingsvlaggen worden met
dank aanvaard op p.c. nr. 325.33
van de Kredietbank te Sint-Nlklaas voor het nummer 4713 van
de Volksunie.
ZOTTEGEM
Zaterdag 18 april 1964 tweede
V.U.-bal te Zottegem, zaal Parking. Orkest Clees Five. Een wenk
voor de andere afdelingen van h e t
arrondissement : de datum vrij
houden!

SARDINIË

BRUGGE
Oproep lol de liardclaars
De nande aar* woidsn
eraan
herinnerd dai iij een aan beveling
voor nun zaaK Kunnen latFn opnemen in net arr kontaktb ad
« de Bezem »: net eeistvoigende
nr van dit blad zal oegm lan. 64
verschijnen. Voor alle inlichtingen • MindP'broedcrs„tr. 24, Brug»
ge tel. 375.99.
DIKSMÜIDE
Werftothten.
Vanaf zondag 12 januari heiw
vatten we ae werf toch ten.
Zondag 12 jan. : Beerst (enkel
voor de afd. Diksmuide).
Zondag 29 jan. ; Adinkerke (die
v o e g e r werd uitgesteld); verzamelen a a n de kerk te Adinkerke
om 9 uur.
We rekenen op de afd Nieuwpoort en Idesbald.
Zondag 26 jan. : Oostduinkerke
(afd. Oostende).
Zondag 2 febr : Kelem en Leke (afd. Gistel en Diksm.).
Zondag 9 febr. : Houthulst (voor
gans h e t arrond.).
Noff het St. Niklaasbal.
Al degenen
die h u n kaarten
nog niet hebben vereffend worden dringend verzocht zich in orde te stellen bij A. De Ganck,
Beerst, of in het « Vlaams Huis »
te Diksmuide, of door storting op
postr. nr 40.17.45 van J. De Ganck<
Beerst.
VEÜRNE en K O K S I J D E
Help ons het streefgetal van de
abonnementen te bereiken door u
rechtstreeks op de Volksunie te
abonneren.
J.V.S.G.
Vlaamse studenten, binnenkort
beginnen we met een groot Vlaams
offensief.
Help ons, word lid van de enige radikaal Vlaamsgezinde
studentengemeenschap.
''
Ons maandblad « Van nu af » is
verkrijgbaar a a n de priis van
10 P.
Plaatse'ijk sekretariaat : Rc^er
CJat ysse, Zeepannelaan 9, Kok*
sijde.
OVERLIJDEN
Schielijk overleed te Veurne
1-1-64 de heer J a n Vanhove,
onzer trouwste medewerkers.
Langs deze bieden wij onze
rechte deelneming a a n de
p'oefde familie.

op
een
opbe-

Land der toekomst met 10
m. zon per jaar. Koop nu
uw grond nog voordelig.
Bouwen kost er 50% goedkoper.
Ekstra steun van Staat.
Reeds twee VI. hotels in
opbouw. Onze reisagents.
wachten op uw hotl of villa voor bvolk.- Zeer voordelige belegging. Inichtingen : kantoor blad.

GELD
voor iedereen !
Op gewone handtekening
en onder de strikste
geheimhouding, zonder
onderzoek bij geburen of
werkgever.
Terugbetaling in
12. 18,24 of 36 maanden.

Tel: (02)22.63.48
DE VOLKSUNIE

KURSUS

Frankrijklel 8 Antwerpen

HAMME
Gevraagd : uitbater voor het
« Vlaams Huis ». Gevestigd klienteel, gewaarborgde broodwinning.
Zich wenden of schrijven :dr. J.
Van Boxelaer, Margote 105, Wichelen (tel. 052-434.03).

WEST-VLAANDEREN

GENT

8.000.- F per Jaar of
Geniet van de lekkere
koffie <De Olifant >
In het Vlaams Buis

te autokaravanen te Deurle, St.
Martens-Latem en h e t Meetjesland. De verkoop van h e t n u m m e r
ging met 45 % omhoog en duizenden pamfletten werden uitgedeeld.
Het m a a n d b l a d « Hier Gent »
werd met zeer grote hoeveelheden
telkens gratis uitgedeeld. I n de
Kersttijd werd om te besluiten een
Amnestie-pamflet op 6.000 exemplaren gebust.
Verder verleenden wij
onze
daadwerkelijke medewerking a a n
Vlaamse manifestaties te Wemmei, Wezembeek, Uzierbedcwaart,
Landdag en tenslotte de federale
m a ' s te Antwerpen, waarbij onze
propagandisten zich inzetten om
duizenden pamfletten a a n de fabrieken te verspreiden. Voorwaar
een goede aan'.oop voor het j a a r
1964; wij v e r d a c h t e n nog zeer
veel bereidwillige handen.
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DE VLAAMSE BEWEGING

NIET OP EEN ZIJSPOOR RANGEREN

I l A de federalistische betoging
te Antwerpen verklaarde een socialistisch flamingant voor de camera van een buitenlandse
T.V. dat de Vlaamse kwestie een sociale kwestie is.
Deze opvatting duikt de laatste tijd vaker
op, zelfs bij radikale flaminganten. Zij is gebaseerd op de mening dat de verfranste Vlaamse burgerij alléén schuld heeft aan de Vlaamse
achterstelling en achterstand.
Deze voorstelling wordt door de Vlaamse socialisten wat graag verspreid : zij past perfekt
in hun klasseteorie en verschaft hen bovendien een alibi voor het samengaan niet de
Waalse socialisten in een unitaire partij, zonder wier steun zij zich in Vlaanderen al geminoriseerd wanen. Deze kijk geeft een onvolledig
en dus vals beeld van de werkelijkheid. De
Vlaamse kwestie is inderdaad ook een sociale
kwestie, maar zij is méér dan dat.

U E Vlamingen worden inderdaad sociaal geschaad, maar ook economisch,
ook kultureel, ook politiek, ook territoriaal.
Of is het niet waar dat het gemiddeld uurloon in Vlaanderen 5 F lager ügt dan in Wallonië (statistieken tot einde 61) en dat de Vlamingen niet hun rechtmatig aandeel hebben in de
hoge amben?
Is het niet waar dat bij het Kempisch kolenbekken geen grootnijverhited ontstond, alleen
reeds omdat daardoor de mogelijkheid kon ontstaan dat Wallonië zou bekonkurreerd worden?
Is het niet waar dat Vlaanderen 60 % levert
van de militianen en 40 % van de studenten?
Is het niet waar dat honderdduizenden Vlamingen niet in het Parlement zijn vertegenwoordigd en dat al de pohtieke partijen van
plan zijn, de socialistische inbegrepen, de politieke minderwaardigheid van de Vlaming in de
grondwet te schrijven?
Is het niet waar dat Vlaams grondgebied werd
ontstolen, dat Brussels grondgebied werd gekoloniseerd, dat Vlaams grondgebied met kolonisatie wordt bedreigd ?

U E oprechte Vlaamse socialisten zuPen dat allemaal toegeven. En zij zullen
de verfranste Vlaamse bourgeois onder hun
klassehaat bedelven.
Het zal niet veel moeite kosten de Waalse
bourgeois in die haat te doen delen, na eraan
herinnerd te hebben dat het voornamelijk de
Waalse bourgeois geweest zijn die deze bourgeoisstaat hebben gesticht en beheerst.
Maar hoe groot ons misprijzen moet zijn
voor de verderfelijke rol van de franskiljons
en Waalse burgerij wegens de onberekenbare
schade die zij niet alleen de Vlaamse arbeiders,
maar de gehele Vlaamse gemeenschap hebben
toegebracht, hoe inwrikbaar onze wil moet zijn
om radikaal met hun invloed gedaan te maken,
dat mag ons niet uit het oog doen verliezen dat
zij wei de grootste maar niet de enige schuldigen zijn.

vr AAN de Waalse arbeiders en
inzonderheid ae Waalse socialisten vrij uit ?
Was het niet de socialist Destrée die bij de
eerste eindjes schuchtere taalwet en de strijd
voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit schreef : «zij (de Vlamingen) hebben
ons Vlaanderen ontstolen. Het was de dief die

de eigenaar van diefstal beschuldigde! Deze
Waalse socialistische uitspraak was even stuitend kolonialistisch ais deze van een Waals
prelaat, stammend uit de bourgeoisie, volgens
dewelke het Waalse volk er was om te heersen
en het Vlaamse om te dienen.
De socialist Renard en met hem de Waalse
socialistische arbeiders hebben zich heftig verzet tegen de oprichting van Sidmar te Zelzate,
waar in deze mdustrieel onderontwikkelde
streek duizenden Vlaamse arbeiders werk zullen vinden. Dezelfde Renard kwam op voor
franskiljons kasteonderwijs in Vlaanderen en
eiste dat de diploma's wettelijk zouden erkend
worden. De socialist Genot, samen met de gehate blauwe en gele Waalse bourgeois, eist de aanhechting van de Voer bij Wa'Ioniè, In antwoord
op een voortreffelijke en gematigde toespraak
van de heer Cappuyns, voorzitter van hel VEV,
schreef « Le grand Liège » mede namens de socialisten dat zij de franssprekenden in Vlaanderen nooit in de steek zullen laten In hun
syndikale schrijfsels bestrijden zij diezelfde
verfranste antivolkse heerschappen als reactionnaire bourgeois die de arbeiders uitbuiten.
De socialistische « Le Peupie » noemde de
eenvoudige V'aamse buitenmensen, die tijdens
de schoolstrijd te Brussel
manifesteerden,
« boerebeesten » (des bovidés). Dezelfde vrijzinnige krant nam het op voor de kastepreken
ten behoeve van aanmatigende anti-sociale
snobs, die zij voor de gelegenheid zeer devoot
« de gelovigen » noemde, waar zij gewoonlijk de
katolieken smalend klerikalen noemt. Verder
drijft deze arbeiderskrant op grove en humorloze manier de spot met de taal van de Vlaamse arbeiders, die zij « la moedertaal » noemt.
De socialistische « La Wallonië » scheldt de Vlamingen voor onderontwikkelden en Menapiens.

n ET is onloochenbaar dat de
Vlaamse achterstelling en achterstand onmogelijk zou geweest zijn zonder de steun uit alle
Waalse kringen. Kan een verstandig mens
staande houden dat al de Vlaamse grieven nu
nog zouden bestatan, indien de verfranste burgerij alleen zou gestaan hebben sinds 1830 bv.
in een zelfstandige Vlaamse staat?
Het is toch overduidelijk dat er alleen nog
een sociale kwestie zou geweest zijn zoals overal elders.
De Vlaamse kwestie is klaarblijkend een nationaliteitskwestie; zij vertoont hiervan al de
kenmerken : de gehele gemeenschap en niet
een deel werd en wordt geschaad en niet op één
maar op al de terreinen van haar bedrijvigheid, en zulks kon en kan maar gebeuren met
de steun buiten die gemeenschap.
Het is dan ook zonder meer duidelijk dat sociaal-economische hervormingen geen nationaliteitsvraagstuk kunnen oplossen.
Hiervoor zijn politieke hervormingen nodig
waardoor de Vlaamse gemeenschap de gezagsorganen in handen krijgt.
In de verenging van de Vlaamse kwestie tot
een sociale kwestie schuilt het gevaar dat de
noodzaken jke politieke hervormingen niet
worden nagestreefd.

"AT
dit gevaar zo maar niet
denkbeeldig is, wordt pijnlijk bewezen door de
plotse koerswijziging van « Links », óq.t vroeger opkwam voor struktuurhervormingen en
federalisme. Na het vergelijk der socialisten
waarbij door de linkse Walen het federalisme

werd verzaakt, hebben de nieuwbakken federalisten van «Links > het federalisme stiekum
over boord gegooid omdat zij, zo heet het, in
navolging van de Waalse linkse socialisten tot
het Inzicht zijn gekomen dat struktuurhervormingen in het unitaire België plots weer mogelijk zijn geworden.
Wij zijn als sociaal vooruitstrevende partij
voorstander van alle sociaal-economische struktuurhervormingen, hoe radikaal ook, als zij de
gehele gemeenschap dienen en vooral de kleine
luiden ten goede komen. Al de kleine luiden!
Dat is sociale politiek; de andere is klassepolitiek. Wij willen de holdings in dienst stellen
van de gemeenschap; dat veronderstelt méér
dan kontrole. Wij willen de grootst mogelijke
welvaart voor de gemeenschap en binnen die
gemeenschap de hoogst rechtvaardige verdeling
voor allen En al de oplossingen die daarvoor
dienstig zijn, zul'en wij toepassen Niet op de
middelen komt het aan, alleen op het doel. Wij
moeten pragmatisch te werk gaan en ecclectisch kiezen tussen de middelen. Dat is geen
doctrine, maar een techniek Maar steeds met
het belang van de gemeenschap, niet van een
klasse of een groep, op het oog Niet om een of
andere socioloog of kerkvader posthuum in het
gelijk te stel'en Wij zijn geen doctrinairen en
nog minder dogmatici.

' 1 NS nationalisme is geen collectief egoisme dat geen rekening houdt met
de rechtmatige belangen der andere volkeren
en de internationale samenwerking bemoeilijkt, zoals de houding van sommige al dan nog
niet in de adelstand verheven socialisten. Ons
nationalisme is geen cultus van een door een
verhitte verbeelding geïdealiseerd verleden, die
leidt naar een prestigenolitiek of een « politique de grandeur », die regelrecht ingaat tegen
de belangen en de behoeften van het volk nu.
Ons nationa'isme is geen imperialisme maar
integendeel een ontvoogdingsstrijd tegen kolonisators binnen en buiten dit vo'k. Ons nationalisme is er een van de bereidhe.d tot internationale samenwerking, die luist het bestaan van
naties vooronderstelt Wij geloven dat d» wereldbevolking maar stabiel kap georganiseerd
worden op grondslag van de natie, van het
volk, niet van de klasse, omdat het volk als natuurlijke en kulturele gemeenschap een veel

door
R. Mattheyssens

hechtere eenheid heeft dan de klasse die geen
natuurlijke gemeenschap is Wij menen dat
Churchill, die wij niet steeds bewonderen, het
bij het rechte eind had toen hij zei : « het nationalisme Is de vooruitgang der volkeren, op
voorwaarde dat dit nationalisme de rechten
der andere volkeren eerbiedigt ».

I \ AN men één voorbeeld aanhalen waar wij de rechten der andere volkeren
niet hebben geëerbiedigd, ook de rechten van het
Waalse volk dat ons samen met de anti-volkse
en anti-sociale Vlaamse bourgeoisie heeft gekoloniseerd?

W IJ willen de opgang van de
Vlaamse gemeenschap, van de gehele Vlaamse
gemeenschap, materieel en kultureel in een federaal België, met een Nederlandse taak en een
Europese bestemming.
Dat is iets méér dan de oplossing van de
Vlaamse sociale kwestie in een aftandse, 19eeuwse unitaire staat.
Dat is een iets aanzienlijker taak en een iets
grootser vergezicht dan de linkse heren ons in
hun benepen Marxistisch vooroordeel als « burgerlijke nationalisten » wel wilien toedichten.
Sommige eerlijke flaminganten moeten dat en
de plotse ommezwaai inzake federalisme van
« Links » voor ogen houden; dan zuUen zij zich
niet op sleeptouw laten nemen door linkse
nieuwlichters die de Vlaamse Beweging op een
zijspoor willen rangeren.

