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G RON DWETVERK RACHTING 

DEZE WEEK 
Op onze eerste pagina hebben we ons een klein 
fantazietje veroorloofd : we projekteerden een 
foto van het Albertkanaal op een achtergrond 
Van industriële bedrijvigheid. In werkelijkheid 
loopt dat kanaal nog altijd - zoals de dichter 
zong - tussen «de weiden als wiegende zeeën»... 
Op blz. 3 nog maar eens over de Z.I.V. Dio 
Genes heeft het deze week aan de stok met de 
grondwethervormers, terwijl op blz. 5 even 
uiteengezet wordt, wat Sidmar eigenlijk zal 
zijn. Waarom staken de metaalarbeiders ia 
Vlaanderen ?(blz. 6). Preudhomme deed op de 
heide de wind waaien ; C.V.P.-senator Pairon 
heeft meer ongezonde belangstelling voor de 
heide zelf (blz. 7). Het Deltaplan wordt verder 
onder de loupe genomen op blz. 8 en 9, terwijl 
onze « dwarse krant » een onvervalste lezers-
brief van Brigitte Bardot brengt. Op blz. 16 ons 
hoofdartikel over de houding van de jonge 
generatie t.o.v. het Vlaams-nationalisme. 

Het dagelijks bestuur van de Volksunie, na een on
derzoek gewijd aan het "probleem van de grondwets
herziening, 

klaagt aan dat de grondwetsherziening in de ogen van 
regering en zgn. nationale partijen uitsluitend moet 
dienen om aan de Walen en franstaligen eenzijdige 
waarborgen tegen minorisatievrees te verschaffen; 

klaagt aan dat men langs die grondwettelijke waar
borgen tegen minorisatie in feite beoogt te komen tot 
een bestendig paritair evenwicht van invloeden in de 
regering en topleiding van het land, waardoor de 
Vlaamse meerderheid van 60% en meer bestendig zou 
worden afgegrendeld op de drempel der pariteit zodat 
zij zelfs voor haar rechtmatig proportioneel aandeel 
bestendig uitgeleverd bhjft aan de goodwill en chan
tage der Waalse en franstalige minderheid; 

protesteert met klem tegen die grondwettelijke be
stendiging van de minderwaardige positie van de 
Vlaamse gemeenschap; 

bevestigt dat alleen een stelsel van verregaande auto
nomie voor de Vlaamse en Waalse gemeenschappen 
in federaal verband uitkomst biedt voor het gestelde 
probleem; 

herhaalt haar voorstel om door een consultatief re
ferendum de mening van het kiezerskorps in te win
nen over de voorafgaande kwestie van een federale of 
unitaire slruktuur van het land, zoals tijdens het ko-
ningsvra,agstuk werd voorgesteld door een groep 
Waalse liberalen; 

stelt daarentegen vast dat de regering en de drie par
tijen koppig vasthouden aan een eenzijdige grond
wetsherziening en een akkoord voorbereiden om, on
geacht de uitspraak van het kiezerskorps na de aan
staande verkiezingen, hun wil door te zetten waar
door ze van nu af reeds een regering van nationale 
unie noodzakelijk maken om de vereiste 2/3-meerder-
heid te halen; 

De Volksunie zal zich met klem blijven verzetten te
gen elke aanslag op het levensrecht van de Vlaamse 
gemeenschap door een eenzijdige grondwetsherzie
ning en herinnert aan haar aanbod om in die zin 
haa r verantwoordelijkheid op te nemen in het raam 
Tan een breed Vlaams front. 

Deze motie werd op 14-1.64 aan pers, radio en X.V, 
overgemaakt. ^mmnm«m 
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Het Hoofdbestuur der Volksunie, 
na vastgesteld te hebben dat een nieuwe verhoging- der treintarieven thans 
wordt overwogen, 
— verzet er zich ten stelligste tegen dat een eventuele verhoging ten laste 
zou vallen van de tienduizenden Vlaamse pendelarbeiders en -bedienden; 
— wiisf er ot) dat een verhoging ten laste van de arbeiders- en belien-
denabonnenienten vooral Vlaanderen zou benadelen; 
— î  ^an mening dat de onvoldoende uitbouw van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen een grote studentenpendel voor gevolg heeft; 
— verzet zich derhalve eveneens tegen elke verhoging van de schoolabon-
nementen; 
— legt er de nadruk op dat het openbaar vervoer zijn karakter van pu
blieke dienst niet mag verliezen en tekent dan ook protest aan tegen de 
verhoging van de tramtarieven. -»i»ii»*«taM«p«i*é»r^ '̂̂ "^^ '̂' 11-1-64 
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DE VOLKSUr^ 
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ZIJN MIJNWERKERS 
OOK MENSEN ? 
Geachte Volksunie, 

De laatste paar maanden wordt 
er op de Kolenmijnen veel over u 
gesproken, veel goed en ook veel 
kwaad. Ik zelf weet mets van de 
Volksunie; ik ktn enkel maa,r een 
paar werkmakkers die daar voor 
uitkomen en de man die zo wat 
aan het hoofd staat van hun or, 
ganisatle 

Wat Ik van hem reeds gehoord 
en gezien heb. dat moet ik zeg
gen, is puik werk. Deze kerel heeft 
ten minste de moed voor ons mijn
werkers uit te komen. Vraag maar 
aan de andere mijnwerkers wie 
Bob IS, dan zult ge snel vernemen 
dat hij uit een ander hout gesne
den IS dan de 8 déléguékea » die 
hier rond lopen. Ik weet ook dat 
er gevallen zijn waarvan de par
tij syndikalisten bang waren en 
die hl] wist aan te pakken ea 
met sukses doorvoerde. Hij is 
nochtans maar een mijnwerker 
juist zoals wij, maar die man weet 
veel meer en heeft ook veel gele
zen en hl] kan zijn woord doen. 
Wat ml] vooral Interesseert Js 
dat hij zijn weten en zijn kunnen 
voor ons mijnwerkers m dienst 
stelt. 

Hadden we maar wat mee» van 
die mannen bij ons m de mijnen 
dan zouden we wel een stukje ver
der staan. 

Nu heb IK een abonnement ge
nomen op de Volksunie Ik wil 
die mensen beter leren kennen 
ik wil ook weten ot zij voor de 
kleine man in Vlaanderen iets 
doen Wij zijn hier nooit anders 
geweest dan de harde wroeters 
voor een klein loon; de grote par
tijen hebben de Vlamingen steeds 
In de "Steek gelaten. Mannen die 
eerlijk en moedig voor hun 
Vlaamse werkmakkers opkomen 
hebben we nog niet te veel 

Eentje die op 807 werkt 

VREDE OP AARDE 
Mijnheer, 

Zoais ge wellicht weet, heeft het 
Leger des Heils dit jaar nogmaals 
een kerstfeest Ingericht voor de 
oude behoeftige mpnsen uit her 
Brusselse 

Ik meen dat de meerderheid van 
deze oudjes Vlaamssprekenden 
zijn. Wei op gans dat feest zijn 
er amper 5 woorden Vlaams ge
sproken n 1 de aankondigmg dat 
een 78-jarlge uit Brussel enkele 
wiHles OD zim trompet zou spe 
len 

Maar voor de rest alles in het 
Frans! Oordeel zelf maar : toe 
gangskaarten menu's gedrukt* 
brochure met kerstboodschappen 
en kerstliederen, verwe'kommg 
gebed, kerstverhaal toespraak door 
de burgemeester van Watermaal-

Bosvooide, kooUiedeien, toespraak 
door kolonel Dufavs alleihande 
richtlijnen keist- en nieuwjaars
wensen, gebed bedanking, alles, 
maar alles in 't Frans De spijzen 
werden opgediend door dametjes 
van het R. Ki-uis van Brussel en 
we'ke taal die spreken is u zeker 
wel bekend. 

Ik denk dat zo'n feest een be
spotting en een vernedering is 
VOO' al die Vlaamse mensen Zou 
het « Leger des Heils » een feest 
Voor vreemdelingen durven inrich
ten, waar niet eens een kerst- ot 
nieuwjaarswens in hun taal gege
ven woidt' 

De zin « Vrede op aarde aan de 
mensen van goede wil » (zin wel
ke meermaals op dit feest gebruikt 
werd) zouden de miichters eerst 
en vooral bij zich zelve moeten 
toepassen 1 
, GV. - Brussel. 

MANIFEST 
Ik Menapie^ en nazaat van de 

polderbizons, wens hieibij mijn 
(stille) stem te veiheffen tegen 
het misbruik van het schone 
woord verdi aagzaamheid en alle 
broedeiwoo'den, superlatieven + 
adjectieven tot op heden in de 
politieke Kerkelijke en konink
lijke geschriften gesprekken en 
wandelgangen gebiuikt 

Mijn protest steunt hierbj op 
diverse feiten : 

De Menapie s zijii net harts-
grondig beu steeds als voorge
recht, middengerecht en nage
recht ter gelegenheid van jaar
wisselingen feesten, aanslagen op 
presidenten en oonciLes de zelf
voldane gezichten van « verdraag
zame », aan hun stam wildvreem
de elementen in net decorum van 
hun te dure kijkkasten te zijn 

De Menapiers houden eraan T 
op te wijzen dat zij gedurende 
130 jaar de « zeer verdiaagzame » 
kmderen zijn geweest van een pe
riode gekenmeiki in de geschiede
nis als zijnde de periode van de 
bloei en gioei der Romaanse heer
schappij m de menapische eewes
ten 

Steeds misbiuikt aoo nur goed
gelovigheid en naïveteit werden 
de Menapiers vaak met stenen 
en andere wapens bekogeld en dit 
ter gelegenheid van de blijken 
van verknochtheid in een recent 
verleden aan hur opp°r - leenheei 
koning Leopoldus 

Zelfs tot in het hait van hun 
door werkloosheid en arm.ocde be
dreigde gebieden volgde hen de 
« verdraagzaamheid ». De symbo
len van hur stam we'den biutaal 
vernietigd 

Velen hebben naderhano nog
maals geprofiteerd van de goed
zakkige, verdraagzame Menapiers 
en er was zelfs één die net aan
durfde om. langs de kinderen om, 
klinkende munt te slaan ondei 
vorm van een eerste - ministei-
portefeuiliel 

Nog ande en zwaaiden met ban
bliksems naai de arme, stuurloze 
Menapiers en dit alles van op 
hun eerbiedwaardige kansels waar
onder het gouden kalf zich koes
tert. 

Zelfs « zwartere » volken wer
den opgehitst tegen de zo brave 
Menapiers, ook al verwarden deze 
zwartere volken in al him vuing-
heid en bekomen kunstmatige 
vrijheid en brulden ze « fiamms ». 

Zo ver is het gegaan dat Mena
pische proletarie s medestreden m 
de rangen van Romaanse kapita
listische syndica'isten om de ge
boorte van een eenheidswet sprui
tend uit een mystisoh tenten -
huwelijk te bespoedigen 

Dit zijn nog maar enkele fei
ten . Wij, Menapiers, ti oosten 
ons echter met de blijken van 
dankbaaiheid welke wij dagelijks 
mogen ontvangen van de prinsen 
van koninklijke bloede, van de 
azijnfab leken van Eynde en Co, 
Van het geslacht Van Acker van 
« twee ogen zo blauw » van de 
Audenhove's en om met te verge
ten veevoerders De Qwade, gentil-
homme V.DB en last but not 
least de ertremisten-jager de be
zieler van uitgestelde zaken de 
f 11 ma met de brede (romaanse) 
visie op de problemen (waar de 
Menapiers liever hun neus buiten-
houden) nl Theo (zonder Ic^i-
sche!) Lef ever. 

Opgemaakt op nieuwjaarke -
zoete 1964 en overgemaakt na 
censuur door de diensten van 
bommodore Blbbermans aan de 
goede pers. 

'n Onverdiaagzame. 

VOLKSUNIE EN 

VREDESBEWEGING 
Mijnheren 

Nu ae Volksunie algemene be
kendheid heeft verworven als een 
vaste en degeljke organizatie. mag 
ZIJ niet afzijdig olijven van de 
Vredesbeweging, wU zij zich niet 
ernstig blameren 

Zij is immers de volgelinge van 
de door de IJzersoldaten gestichte 
Frontpartij die als -.leuze 8 Nooit 
meer Oorlog » had aangenomen, 
welke leuze ook pnlkt op de 
IJzertoren 

Maar niet alleen ter wille van 
de Vrede moeten wlj, Vlaams-na
tionalisten, ons betuigen als anti-
militaristen 

Ook het belang van onze strijd 
IS er mee gemoeid' 

Nationalisten worden nog steeds 
aangezien als militaristen en im
perialisten zij het dan in minde
re mate dan vooiheen omdat de 
dekolonlze'lng nu in volle gang 
is 

Onze hardnekkigste tegenstre
vers, de socialistische leidei-s. ne
men iedere mm of meer gunstige 
gelegenheid te baat om te trach

ten ons als dusdanig dood te ver
ven in 't biezonder biJ de Ideine 
man. 

Ons nationalisme Is anti-mllita-
ristisch en heeft uitsluitend de 
stoffelijke en zedelijke verheffmg 
van ons volk tot doel en het wordt 
bezield door naastenliefde 1 

De socialistische leiders zoudea 
beter m eigen boezem kijken! 

Wat hebben zij nog gemeen met 
de ware anti-militaristische socia
listen van de tijd van het « ge
broken geweer »? 

V. - Mechelen. 

HELP DE KUST 
Waarde Bedaktie, 

Voor een paar dagen kreeg ik 
een foldertje in mijn bus. Deze 
folder ging uit van de vz.w. Wil
lem De Dekenkring Daarin werd 
mij gevraagd loten te kojjen van 
de tombola Ars Handriae Inge
richt ter bevordering van het 
Vlaams kultuurleven aan de kust. 

Wi] mensen van de kust onder
vinden dagelijks dat het niet vol
doende Is, tijdens een betoging te 
Antwerpen of te Brussel te roe
pen « de kust is Vlaams » De 
werkelijkheid is anders. Wandel 
eens door Knokke Blankenberge, 
Oostende of De Panne; in sommi
ge straten waant men zich te 
Brussel of m het Waalse land. 
Daarom : laten we als bewuste 
Vlaams - nationalisten deze tom
bola steunen Als we niet wIKen 
dat de kust een tweede Brussel 
WO dt. dan moeten we van nu af 
aan met alle mc^elijke middelen 
onze kulturele gaafheid aan de 
kust verdedigen 

Een Ijoekje van vijf loten plus 
omslag kost 50 P, te bestellen door 
overschrijving op PCR 108W0> 
Bank van Brussel te Brugge, reke-
nmg Ars Flandriae 02-426524. 

De prijzen : Opel 1700, koelkas
ten, TV's, bromfietsen, boeken, 
enz.. 

D. - Blankenberge. 

RECHTZETTING 
Waa^-de Redaktie, 

Gelezen m 8 De Volkstmle » dd. 
4 1 64, onder bewegingsleven afde-
Img Molenbeek. 8 Door de voor
zitter der afd Molenbeek werd 
meldmg gemaakt van het ontslag 
als sekretaris van de heer De 
Schyteneer (aanwezig) wegens fa
miliale redenen. Hij wenste echter 
als raadslid in het bestuur te bij
ven. De heer Van Nieuwenborre 
werd als voorlopige secr. aange-
steld ». 

Mag ik U vragen een rechtzet
ting te willen opnemen? Mijn 
naam is niet Van Nieuwenborre, 
maar wel Van Nieuwenborgh. Ik 
werd niet als vooropige maar 
wel als vaste sekretans aange
steld. 

V.N. - Molenbeek. 

GEWAARBORGD 

WEEKLOON? 
Mijnheren, 

Grappige jongens van de grote 
kleuisyndikaten in de koolmijnen 
vertellen ons zeer mooie verhaaI1>-
jes Zo hebben wij bv het fabel-
je van het gewaaiborgd weekloon. 
Dit zou 80 % van ons normaal 
loon moeten bedragen 

In werkelijkheid ziet het er ech
ter een beetje anders uit. We gaan 
eens eventjes rekenen. Nemen wi] 
een schaalloon van 275 F. Tachtig 
% van 275 F is 226 F, maal vijf is 
1130 F. Mis hoor, het is maal vier, 
want de eerste ziektedag telt met; 
die is maar om te lachen. 

Dus maal vier dan en zo wordt 
het dan 904 F. Een vijfde valt weg 
en zo komen wij op 60 % In pdaats 
van op 80 %. Dit is de werkelijk
heid. 

Halt! hoor ik die grappenmakers 
reeds roepen, ge vergeet dat die 
eerste ziektedag wel betaald wordt 
aJs de ziekte langer dan veertien 
dagen aanhoudt. Zeer juist, brave 
jongens, maar er bestaat zo iets 
als een medische dienst In de kooU 
mijnen en dat zijn pientere man
netjes 

Die zorgen er wel voor dat de 
putters niet te lang in zalig niets
doen vegeteren. Nog voor deze he
ren U goed gezien hebben, weten 
zij reeds dat ge het werk kunt 
hervatten. De flinke houding van 
de syndlkale afgevaardigden der 
partijsyndikaten maakt het hiun 
niet lastig Wil U soms een paar 
krasse staaltjes, brave Jongens? Bc 
kan ze U geven met naam en toe
naam Wees nu maar zoetjes en 
vertel ons geen leugentjes meer, 
want anders worden we lastig en 
komen we met grof geschut voor 
de pinnen. 

G.R. - WaterscKfel. 

OVERMAAS 

BOEKENSLAG 
Mijnheren, 

We zouden uw lezers willen vra
gen, ons boeken voor Overmaas te 
zenden Alles is welkom oiode 
school- ea leesboeken, handboekoi 
over geschiedenis, oudheldtounde, 
electricitelt, oude tijdschrtfta», 
enz, in oude of nieuwe spellmg. 
Bond der Vlamingen van Oost-
België, Hasseltse steenweg 43, 
Tongeren. 

J.G. - Tongeren. 

De redaktie draagt geen veranC-
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
Inkorting voor. Over de lezerKTi-
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer 
tegen groothandelsorijzen bij 

GROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 Mechelen 
Telefoon : (015) 14909 

Tevens alle 
Kosteloze verzending bij hoeveelheid 

artikelen voor cafe's en restaurants. 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CONST AJSTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon • (03) 39.92.06 
Hrand - Leven - Familiaal - Ongevallen 
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HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 M Lemonnlerlaan 
TeL 11.00.33 

Brussel 
• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

• 
algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 
8.000,- F per Jaar of 

3 maal 3.000.- P 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 
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DR. LEO WOUTERS 

WAAROM STEMDE 

DE VOLKSUNIE 

DE WET OP DE 

Z.I.V. GOED IN HET 

P A R L E M E N T ? 
Zelden heeft een wet zoveel ophef 

gemaakt en werd zo moeilijk m toe
passing gebracht, als de beruchte wet 
« Lebnrton ». 

En nochtans was een regeling In 
deze sector dringend nodig 

Door aan alle wedde- en loontrek-
kenden — arbeiders en bedienden — 
de plicht op te leggen aan te sluiten 
bij een mutualiteit en alzo een ver
plichte bijdrage al te staan op hun 
loon om elkanders ziekte-onkosten 
en loonderving te vergoeden, was de 
regering er ook toe verplicht te zor
gen, dat iedereen zo goed mogelijk 
zou worden verzorgd en dat de on
kosten voor de zieken tot een mini
mum worden beperkt. Immers zij be
talen elke maand, gedurende gans 
hun leven, voor de mogelijke ziekten 
die ze eens kunnen doormaken. Of, 
als zij het geluk hebben altijd ge
zond te blijven, voor diegenen die 
door ziekte getroffen worden en moe
ten geholpen worden. 

Daar bijna 6 miljoen inwoners al
dus moeten verzekerd worden (en 
binnenkort, als de verplichting ook 
de zelfstandigen, de ambtenaren en 
studenten treft, meer dan 8 mil
joen) spreekt het vanzelf, dat de fi
nanciering van zulke reusachtige 
verzekering moet gewaarborgd wor
den. 

De bijdragen van alle verzekerden 
belopen verschillende miljarden per 
jaar, maar zij volsaan niet om de 
hoge onkosten van ziekte, hospitali-
zering, loonvergoeding, enz. te beta
len. De Staat moet tussenbeide komen 
met bijna 5 miljard, en meer nog 
binnen kort. 

De wet werd in juni 1963 door een 
grote meerderheid in het parlement 
gestemd. De Volksunie heeft zich toen 
onthouden, omdat zij voorzag dat 
grote moeilijkheden de toepassing er 
van zouden in gevaar brengen, omdat 
de regering niet alle maatregelen had 
genomen om bepaalde bezwaren op 
voorhand weg te werken. 

Namens de Volksunie heeft onder
getekende toen een vijftal van die be
zwaren opgesomd en voorspeld dat de 
regering moeilijkheden zou kennen, 
vooral met de doktersverenigingen. 
Wat wij hadden voorzien gebeurde. 
Zo verklaarden wij ons akkoord met 
de goede sociale verwezenlijkingen in 
deze wet, in dezer voege : 

« Een algemene indruk is dat er wel 
mogelijkheden voor sociale vooruit
gang in het stelsel zitten, maar dat 
vele essentiële punten, bij voorbeeld 
de financiering en de controle van 
alle werkzaamheden niet klaar en af
doende werden bepaald. In elk geval 
is de kosteloosheid van de ziektever
zekering van de sociaal minderbegoe-
de klassen, gepensioneerden, wedu
wen, invaliden, enz., een sociale op-

ZIJ HEEFT DAARBIJ VOORAL 

GEDACHT AAN WIE STRAKS 

IN DEZE STOEL ZAL ZITTEN 

lossing van een nijpend probleem, die 
wij volledig goedkeuren 

Om niet nogmaals, na zovele spre
kers, het ontwerp te ontleden in al 
zijn facetten, zal ik mij bepalen tot 
het aanhalen van enkele bezwaren, 
die ons sceptisch stemmen tegenover 
het ontwerp in zijn geheel». 

Daarna hebben wij de verschillende 
bezwaren ontleed, waarvan het voor
naamste wel was, dat de regering tot 
geen akkoord was gekomen met de 
dokters. 

We hebben dit aldus geformuleerd: 

« Een zwaarwichtig probleem, in het 
kader van deze wet, zal ook spoedig 
een oplossing moeten krijgen. 

Dit van de overeenkomsten met de 
geneeskundige groepen. Wij hebben 
hier al veel gehoord over boze stel
lingnemingen bij bepaalde dokters-
organisaties en wij hebben zelfs ho
ren spreken over « guerillastrijders » 
in de Brusselse hospitalen, enz. 

Wellicht zullen bepaalde groepen 
of personen uit liet medisch corps 
nooit vrede nemen met gelijk welke 
reglementering. Ik ben er echter van 
overtuigd dat de meerderheid van 
dat corps wel te overtuigen is, om 
zich in te schakelen in een groots 
werk van gezondheidsverzorging voor 
de ganse bevolking Wij bezitten nog 
talloze sociaal-voelende dokters, die 
bun ambt als een roeping opvatten en 
de tarieven toepassen die zij overeen
kwamen in hun organisaties of met 
collega's in een bepaald gewest. 

In elk geval zouden zij beter moe
ten worden voorgelicht en moeten de 
overeen te komen runten klaar en 
duidelijk worden sreformuleerd. Zij 
moeten worden gerustgesteld over 
de gebieden waarover nu twijfel en 
onklaarheid heerst. 

Kan uw departement niet een kor
te, maar klare uiteenzetting uitgeven 
en aan alle dokters van dit land stu
ren ? Ik meen dat op korte tijd de 
klaarheid het zal halen op de vaag
heid van allerlei voorstellingen. 

Bij het opstellen van de overeen
komsten moet in ruime mate reke
ning worden gehouden met de be
zwaren en praktische wenken voor de 
geneesheren en hun waardigheid als 
man uit een vrij beroep moet worden 
geëerbiedigd. Indien zij daarvan kun
nen worden overtuigd, zal het wel 
mogelijk zijn overeenkomsten af te 
sluiten. Deze overeenkomsten zijn 
noodzakelijk voor een goede werking 
van de gezondheidsverzorging en wat 
meer is, zonder deze overeenkomsten 
verliest uw ontwerp de helft van zijn 
waarde.» 

En het gebeurde zoals wij hadden 
voorspeld. De regering moest de wet 
nog vóór haar toepassing grondig 
herzien. 

De wet bevatte 159 artikelen en er 
moesten 46 nieuwe artikelen worden 
gestemd in een aanvullende wet om 
de eerste aanvaardbaar te maken. 
Deze aanvullende wet, die vele door 
ons voorziene verbeteringen aan
bracht, heeft de Volksunie in Kamer 
en Senaat dan ook gestemd. 

Wi] hebben dit gedaan om de grote 
sociale verbeteringen zo spoedig mo
gelijk, en wel vanaf 1 januari 1964, 
in toepassing te laten brengen. 

De meer dan 900 000 gepensioneer
den, weduwen, wezen en invaliden 
zullen vanaf 1 januari gans kosteloos 
kunnen verzorgd worden. Dit wil zeg
gen dat de ziekenkas alles terugbe
taalt van dokters- en apothekerskos-
ten, alsmede van hospitaalkosten. 

Van de andere verzekerden zal 75% 
terugbetaald worden voor de gewone 
verzorging en 100% voor langdurige 
ziekten en blijvende invaliditeit en 
hospitaal, alsmede de dagvergoeding 
voor 60% van het verloren loon. Hier 
had de V.U., voorgesteld te gaan tot 
80%. 

«Een zesde en laatste praktische 
opmerking is deze van het bedrag der 
uitkeringen bij ziekte en invaliditeit. 

Zestig ten honderd van het loon 
waarop een bijdrage wordt berekend 
zal in vele gevallen, juist in die moei
lijke periode van ziekte, zware lasten 
meebrengen voor het getroffen gezin. 
Wij zouden althans voor het gezins
hoofd die vergoeding op minstens 80 
% van het te derven loon willen ge
bracht zien.» 

In deze aanvullende wet werd ook 
tegemoet gekomen aan de rechtmati
ge bezwaren van de dokters : 

De verzekering van de onschend
baarheid van het beroepsgeheim. 

De vrijheid van behandelingsmeto-
de van hun zieken. 

De verzekering dat het geneeshe-
renkorps zelf de lijst mocht opmaken 
van de prestaties die zouden moeten 
vergoed worden. 

De wettelijke bepaling, dat de dok
ters volledig zouden vergoed worden, 
ook voor de behandeling van de ge
pensioneerden, weduwen, wezen en 
invaliden, waar in de eerste wet voor
zien was dat zij daar slechts zouden 
ontvangen wat de mutualiteit terug
betaalt, d.w.z 75% van het ereloon. 

De regering neemt deze 25% ver
schil voor haar rekening. Dat bete
kent meerdere honderden miljoenen. 
De V.U meende, dat deze tegemoet
koming aan de dokterseisen groten
deels hun bezwaren kon wegnemen 
en kon in geweten niet anders dan 
deze sociale wet goed te stemmen. 

Het doet ons genoegen dan ook te 
kunnen vaststellen, dat juist vandaag 
de eerste gewestelijke overeenkomst 
met de dokters uit het Antwerpse 
werd bekend gemaakt en we menen 
te weten, dat althans in het Viaamse 
land spoedig andere regionale over
eenkomsten zullen volgen. 

Wij hopen, dat weldra al de voor
delen van deze wet zullen toegepast 
worden, tot heil en geruststelling van 
de meest beproefden uit onze ge
meenschap. 

Leo Wouters 
Volksvertegenwoordiger 
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Mijnheren, 

Verleden dinsdag, op de eerste vergadering van de driepar-
lijkommissie voor de grondwetslierziening, hebt gij het land een 
zeer slechte les in algebra gegeven. Uw op het eerste zicht 
sluitende formule « 2 (X x 3) = rechtvaardigheid », blijkt bij 
nad«r toekijken helemaal niet te kloppen. Kón ook niet kloppen, 
omdat het gestelde vraagstuk niet op te lossen is met pen alge 
braïsche formule, wél echter met de door u totaal over het 
hoofd geziene regel van drie. 

Gij zijt, mijnheren, uitgegaan van het vals axioma dat uw 
kommissie moest samengesteld zijn uit een leden-aantal dat 
zowel door 2 als door 3 deelbaar is. Deelbaar door twee, omdat 
de beide volksgemeenschappen paritair moeten vertegenwoor
digd zijn. Deelbaar door drie, omdat de drie grote partijen recht 
hebben op een even grote afvaardiging. Zo zijt gij terecht geko
men temidden van de algebraïsche doling, want 24 is alles 
behalve rechtvaardigheid. 

De regel van drie, mijnheren, die gij hebt geleerd toen gij 
op de schoolbanken nog uw broekjes-om-door-de-pijp-te-pissen 
droegt en alleszins een paar jaar voor gij losgelaten werdt op 
algebra, zou het probleem veel eenvoudiger en op de koop toe nog 
juist ook hebben opgelost. Uitgaande van het feit dat uw kom
missie 24 leden telt en dat 60 % der Belgen van Menapischen 
bloede zijn, leert een eenvoudig drietrappig sommetje ons dat 
14 komma 4 van de 24 leden Vlamingen dienden te zijn en 9 kom
ma 6 Walen. Bekenen met komma's is - zeker voor mensen die 
zopas nog in algebra werden gebuisd - niet gemakkelijk en om 
geen Belgische staatsburgers in schijfjes te moeten hakken 
ronden wij maar af : 10 Walen en 14 Vlamingen zouden een 
rechtvaardige samenstelling hebben gevormd van uw 21-koppig 
cenakel. Wat achter de komma staat, geven we de Walen op de 
koop toe. 

Gij hebt, dierbare unitairen, naar het recept dat gij wilt 
laten doorgaan als het toppunt van verdelende rechtvaardigheid, 
twaalf franstaligen gezet tegenover twaalf zogezegde Vlamingen. 
Met aftrok van de gewone franskiljonse afval betekent zulks, dat 
de demokratische meerderheid in dit land binnen uw kommissie 
geminorizeerd wordt. Natuurlijk vindt gij dat normaal, vermits 
uw kommissie toch in hoofdzaak de kommissie-van-minorizatie is. 

Zo is uw werk, beste comitards, reeds van bij het begin ver
valst en absoluut waardeloos. De aanvang uwer werkzaamheden 
is niet van aard, ons van mening te doen veranderen : uw eerste 
kommunikee was reeds een volle kruik balsem op de Waalse 
miinorizatie-wonde. Eens te meer gaat gij uit van een vals 
axioma : dat de wiskundige minderheid in dit land tevens de 
politieke, ekonomische en sociologische minderheid zou zijn. 
Het omgekeerde is waar ! 

Vervolgens, waarde 4 x 2 x 3, is uw werk volkomen onvrucht
baar omdat gij zit te beletten niet met een normale boek van 
32, maar met in uw mouwen en broekspijpen de vervalste kaar
ten van de kongressen der grote partijen. Uw onderzoek geldt 
niet de hervorming van de grondwet naar noodzaak en 
behoefte, doch wel de hervorming ervan naar 'de eisen en ver
langens van uw respektievelijke partijen. Alhoewel de grondwet 
niet eens weet wat partijen zijn. 

Tenslotte, dierbare reformatoren, zijt gij en petit comité 
druk doende om de demokratie de kiekeborst in te drukken. Gij 
gaat onder mekaar een akkoord afsluiten, waardoor de volgende 
regering - onverschillig hoe zij er uit ziet en de uitslag van de 
e.k. verkiezingen ook is geweest - gebonden is en mét haar de 
grote parüjen en hun parlementairen. Uw metode is een kras 
staaltje van partijen-diktatuur : wij besluiten nu dit en dat ; het 
parlement moet na de verkiezingen eenvoudigweg onze besluiten 
goedkeuren ende bekrachtigen. 

Waarom, edele vierentwintig, moeten de mensen dan nog op 
de één of andere zondag van de komende maanden naar de stem
bus trekken ? Wat heeft, grote raad der wijzen, Jan-met-de-pet 
eigenlijk nog aan zijn stemrecht, wanneer het toch al allemaal 
lang in kruiken en in kannen is, geregeld door een onder-onsje 
van partijmanagers ? 

Waarom en wat ? Wel, omdat dan toch de mogelijkheid 
blijft om (volgens het voorschrift dat alle partijen bij de ver
kiezingen aan de minder-bekwame kiezers voorhouden) « een 
J)olleken zwart te maken >. Op lijst nummer zoveel van de 
Volksunie. Zoals 

dio Genes. 

NOG DC KIEKEBORST 

Premier Lefèvre, van wie 
steeds meer blijkt dat hij 
leeft naar de Aziliaanse lijf
spreuk «zazi et puis ze refle-
zi», heeft reeds platte brood
jes moeten bakken in ver
band met zijn kiekeborstra-
diorede. 

Enkele verenigingen van 
militairen en oud-militairen 
hadden verontwaardigd ge
protesteerd tegen de smaad 
die aan hun militaire fysiek 
werd aangedaan door de 
eerste minister. 

Deze laatste vond er niets 
beters op dan zijn kabinets
chef te laten verklaren dat 
« de passus natuurlijk niet de 
betekenis heeft die gij er aan 
geeft». 

M.a.w : de bewering dat de 
troependefilees van het Bel
gisch leger vroeger uit kieke-
borsten bestonden, betekent 
niet dat zij uit kiekeborsten 
bestonden. De redenering 
verraadt de glasheldere logi
ca van Pascal... 

Van dezelfde gelegenheid 
heeft de kabinetschef gebruik 
gemaakt om te herinneren 
aan het roemrijk verleden 
van gewapend verzetsman en 
verzetsman door de pers van 
ons aller Theo. Eén vraagje 
slechts desaangaande : hoe 
duik je in Godsnaam met 
zo'n neus onder ? 

ROUTE DE WALLONIË! 

Enkele Waalse parlements
leden en leden van de Waal
se Ekonomische Raad zijn 
gaan aandringen bij de heer 
Dumont, prefekt van het 
Franse Departement du 
Nord, om te bekomen dat de 
«Route de Wallonië» zou 
doorgetrokken worden op 
Frans grondgebied. De zaak 
is dringend, want nog dit 
jaar wordt het vak Doornik-
Franse grens aanbesteed; het 
zal in 1966 klaar zijn. 

Zoals de zaken thans staan, 
zal de « Route de Wallonië » 
doodlopen aan de Franse 
grens. 

Eens te meer een schitte
rend bewijs van de zorg die 
aan het projecteren van deze 
gans overbodige Waalse auto
strade werd besteed : aan de 
Franse grens eindigt ze dood
eenvoudig in het niets ! 

Waartoe Waalse groot
heidswaanzin en Belgische 
toegeeflijkheid zo al niet lei
den ! En of de Fransen zo'n 
bespottelijke inprovisatie 
ernstig kunnen nemen ? 

INVESTERINGEN 

In het raam van de bijzon
dere wetten van 1959 ter be
vordering van aanvullende 
beleggingen e.d. werden In 
totaal 23 miljard geïnvesteerd 
voor 1962 en de eerste helft 
van 1963. Deze som werd als 
volgt verdeeld : 49% voor de, 
Waalse arrondissementen? 
45,5% voor de Vlaamse en 
5,5% voor Brussel. 

Wat de geschapen werkge
legenheid betreft, zouden de' 
verhoudingen iets normaler 
liggen : 59% voor Vlaande
ren, 31% voor Wallonië en 10 
% voor Brussel. Dit zou in
derdaad overeenkomstig de 
werkelijke bevolking zijn, 
maar dan moet men beden

ken, dat 31% «Waalse» werk-
gelegenheden door Turken, 
Grieken en Spanjaarden wor
den bezet En dat Vlaanderen 
een reusachtige achterstand 
heeft... 

LA LIBRE BELGIQUB 

BEST INGELICHT BLAD 

Voor enkele dagen publi
ceerde de « Libre » een lioop 
zeer exclusieve en vertrouwe
lijke inlichtingen over de ge
meenteraadsverkiezingen te 
Antwerpen. Naast andere 
verzinsels werd geschreven 
dat Hugo Schiltz in de C.V.P. 
ingeschakeld zou worden en 
met de CV.P.-lijst naar de 
zege (!) zou trekken... 

Wij zeggen nog meer : Van 
der Eist zal kopman zijn op 
de C.V.P.-lijst voor de kamer 
in Antwerpen... 

AANTAL ARBEIDERS 

EN BEDIENDEN 

Op 30.6.1962 bedroeg het 
aantal arbeiders en bedien
den, onderworpen aan de 
RMZ, 1 937.039. Hiervan be
hoorden 859.340 tot het 
Vlaamse land (geen rekening 
houdend met de taalgrens
wijziging), 532.753 tot Wal
lonië en zo maar eventjes 
.544.946 tot het arr. Brussel. 
In vergelijking met de toe
stand in 1961 was er een ver
meerdering van 31.000 perso
nen voor Vlaanderen, 10000 
voor Wallonië, en 21.000 voor 
Brussel. 

INDUSTRIALISATIE 

De nieuwe fabrieken die in 
Vlaanderen werden opgericht, 
behoren voor 45% toe aan 
buitenlandse ondernemingen, 
terwijl het percentage voor 
Wallonië slechts 15 bedraagt. 

Het past dat wij ons niet 
blind staren op de nieuwe in
vesteringen, maar dat we het 
ongezonde van dergelijke 
verhoudingen tussen buiten
lands en binnenlands kapi
taal beseffen. 

HERNIEUWING 

Sommige onze lezers 
hebben verzuimd, bij de 
aanbieding van de abon
nementshernieuwing door 
de postbode hun leesgeld 
voor 1964 te betalen. Vaak 
is dat louter vergetelheid 
of afwezigheid. 

Mogen we aan deze le
zers vragen, zo vlug moge
lijk htm leesgeld over te 
schrijven op postrekening 
nr 1476.97 van de Volks
unie, Brussel 1. 

Abonnementsgeld voor 
een jaar : 200 F, voor een 
half jaar 110 F, voor drie 
maanden 60 F. 

Dank ! 

WEEK 
DER GEHANDIKAPTEN 

Er is in dit land een «week 
der gehandikapten» nodig, om 
onze regeerders te wijzen op 
de noodzaak, maatregelen te 
treffen ten bate van onze ge-
handikapte medeburgers. De 
grote schok vnn het Softe-
non-drama heeft blijkbaar 
nog niet volstaan... 

Het enige, wat door de re
gering werd gedaan ten bate 
van de gehandikapten, is de 
verhoging van de kinderbij
slagen voor gehandikapte 
kinderen tot op het peil van 
de wezenvergoeding. Veel is 
het niet, temeer omdat 
(weeral eens) de zelfstandi
gen daarvan uitgesloten blij
ven. Wanneer legt de rege
ring bv. eens de hand aan de 
uitvoering van het gehandi-
kaptenprogramma van de 
Bond der Grote en Jonge 
Gezinnen ? Of is er daarvoor 
(weeral eens) geen geld ? 

Het weekblad « De Bond » 
heeft in zijn nummer van 
verleden week eens uit de 
doeken gedaan hoe de ge-
handikaptenzorg in Neder
land er uit ziet. Eens te meer 
zijn onze Noorderburen een 
model, waaraan ons land 
«van pateekens en friet» 
zich niet eens kan meten. 

Wat werd voor hen gedaan ? 
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« Wij hebben géén Ministerie van het Gezin Geen minister voor 
Gezins- en Jeugdaangelegenheden. Alles wat de gezinnen aanbelangt, 
moet via een heel stel « verantwoordelijken » op de verscheidene groene 
tafels terechtkomen, want er is niet één tafel, met één man en één 
verantwoordelijkheid, er zijn tafels in vele departementen. Het is alsof 
de vader van een gezin, eerst al de familierelaties moet raadplegen, 
vooraleer hij zijn eigen gezinsproblemen kan proberen op te lossen..^ 

« De Bond », 10-1-64. 

DOORHOLLEN 

' t Pallieterke van vorige 
week is wat op hol geslagen. 
In verband met een paar na -
tionalisaties in sektoren van 
openbaar nut, die in alle lan
den van West-Europa doorge
voerd werden, ziet het reeds 
het kommunistisch spook van 
verstaatsing der priveebedrij-
ven opdoemen. « Mate is ten 
allen spele goed », s taat reeds 
in « Van de Vos Reinaarde » 
en is dus traditionele Vlaam
se wijsheid. 

't Pallieterke gaat toch 
niet « La Libre Belgique » en 
andere aartskonservatieve 
bladen achterna ? Goed dat 
we het kennen en dat we het 
dus niet houden voor^reak-
lionair. 

'Wij ümëT^ti immers dat het 
weekblad in een federaal 
Vlaanderen bepaalde na t io-
nalisaties, zoals die van de 
koolmijnen of van de ener
gie, aanvaardt Wij moeten 
daar inderdaad geen schrik 
voor hebben De misbruiken 
In de energiesektor en de 
volksvreemde uitbuiting van 
onze ondergrond hangen reeds 
lang iedereen de keel uit. 

DENKFOUT 

Een volksnationalist heeft 
tot plicht, in de eerste plaats 
voor zijn volk te zorgen. Ze
ker als dit verwaarloosd 
wordt, zoals met de Vlamin
gen thans gebeurt. Een 
volksnationalist moet zich 
echter niet onttrekken aan 
een algemene volkerensolida-
riteit, hij is niet verplicht an 
dere volkeren te misprijzen 
of te benadelen. 

Men kan op het vlak van 
de personen ook rustig meer 
achting hebben voor een be
paalde buitenlander dan voor 
een bepaald Vlaming. 

't Pallieterke verkiest de 
heer Cappuyns, voorzitter 
V E.V , boven de heer Yerna. 
Uitstekend ! Wij hebben ho
ge achting voor de heer Cap
puyns, een knappe kerel, 
Vlaming-uit-een-stuk en niet 
in het minst sterk sociaal 
voelend. Wij vragen ons ech
ter af of wij daarom de heer 
Yerna of de bisschop van Na
men achting zouden moeten 
onthouden. 

Wij zullen de vraag anders 
stellen : verkiezen wij de 
Vlaming D'Hoest boven kar
dinaal Feltin ? 

KERNCENTRUM MOL 

In antwoord op de inter
pellatie over het Kerncen
trum die op 26 november Jl. 

in de Kamer gehouden werd 
door volksvertegenwoordiger 
Berghmans, verklaarde mi 
nister Spinoy dat hij hoopte, 
ten laatste half december tot 
een evenwichtige samenstel
ling van de Raad van Beheer 
te komen. 

Volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens heeft thans op 
15 dezer, via het bulletijn der 
parlementaire Vragen en 
Antwoorden, de minister ver
zocht hem mee te delen hoe 
het s taat met de taaiverhou
dingen in dit organisme. 
Eens benieuwd, wat er van 
deze zoveelste timing is t e 
rechtgekomen. 

GEVULD LEVEN 

Prins Albert heeft deze 
week op zijn gewone meester
lijke wijze het lintje geknipt 
van het zoveelste automobiel-
salon De man heeft een ge
vuld leven : weinig mondaine 
manifestaties kunnen het 
nog stellen zonder prinselijke 
lintjesknipperij. 

De weinige dagen die hem 
resten om van dit vermoeiend 
leven te herstellen, wijdt hij 
gelukkig aan de Europese 
Kuituur. Zopas nog heeft hij 
te Wenen zijn vergelijkende 
studie in strip-teasespekta-
kels gaan voortzetten. 

We geven ons geld gelukkig 
niet voor niks u i t ! 

VRIJE PERS 

In de perswereld circuleren 
hardnekkige geruchten dat 
Mark Grammens in de «Li
nie» tot de orde zou zijn ge
roepen en dat zijn artikels 
voortaan een imprimatur 
zullen moeten hebben. 

Mark Grammens heeft voor 
en vooral na Hertoginnedal 
de politiek van de huidige re
gering niet gespaard. Zijn a r 
tikels om en rond het C.V.P.-
kongres bv. deden in de par 
tij heel wat stof opwaaien. 
De heren C.V.P.-ers zullen 
met opgelucht gemoed verno
men hebben dat — op hun 
aandringen — er eindelijk 
« van hogerhand » werd inge
grepen. 

Het is niet omdat sommige 
concilievaders te Rome voor
uitstrevend zijn en voorstan
ders van een dialoog, dat zij 
zich verplicht voelen dat ook 
in eigen land te worden... 

« GEDEGOUTEERD » 

De «Libre Belgique > is 
< gedegouteerd > omdat sena
tor dr. Roosens een bemidde
lende rol speelde bij het to t 

s tand komen van een konven-
ttte met de Antwerpse genees
heren. 

Het blad meent er goed aan 
te doen, Roosens te verslijten 
voor een inciviek. 

Ten eerste pakt dat fabel
tje in 1964 niet meer. En ten 
tweede is de «Libre» hele
maal niet vies van de talrijke 
ekonomische koUaborateurs 
onder haar lezers en intieme 
huisvrienden.., 

ONVERZADIGBAAR... 

Verleden woensdag trok 
door de straten van Gent een 
studentenbetoging waarin 
heel wat spandoeken en plak
katen in verband met de s t i j 
gende levensduurte werden 
meegedragen. 

De teksï, die het meeste 
succes had, luidde : < Geef 
ons meer Theovisie >. Ook de 
Gentse studenten hebben dus 
een onverzadigbare honger 
naar goede kabaretnummers 
op het kleine scherm. 

Met Theo weet men echter 
nooit op voorhand. Misschien 
vat hij het wel ernstig op en 
komt hij binnenkort dage
lijks op antenne. Zijn dage
lijkse verschijning zou onze 
vredige en in T.V -bewonde
ring wegdoezelende huiska
mers tot échte leefkamers 
maken... 

WAALSE PARTIJ 
De oprichting van een 

Waalse federalistische partij , 
die reeds geruime tijd in de 
lucht hing, werd dan toch of

ficieel te Charleroi aange
kondigd. De partijvoorzitter 
van de sectie Charleroi is een 
ex-B.SP.-er; rond hem heb
ben zich sindikalisten uit bei
de grote sindicaten en t radi-
tonele wallinganten verza
meld. 

De houding van de M.P.W. 
is nog steeds niet duidelijk. 
Officieel doet ze niet mee aan 
de nieuwe partij en laat ze 
doorschemeren, dat binnen 
haar rangen daartegen op
positie bestaat. Maar even 
officieel ontzegt ze de drie 
«traditionelen » herhaalde
lijk in motie's haar vertrou
wen. 

In de e.k. dagen zal moeten 
blijken, hoe vlug en met wel
ke personaliteiten de nieuwe 
partij zich buiten Charleroi 
weet door te zetten. 

SIDMAR: 

ZWARE INDUSTRIE 
IN 
VLAANDEREN 

In het sociaal-ekonomiscli referaat van het 
jongste VU-kongres werd nog eens gewezen op 
het enorme belang voor de Vlaamse ekonomie 
van nieuwe bazisnijverheid die, ongevoelig 

" voor de konjunktuur, een vast' element uitmaakt 
voor de volkswelvaart. 

De historische marsen op Brussel stonden 
mede in het teken van de honderdvoudig 
geskandeerde roep : « Zelzate » I 

Wij menen dan ook dat het onze lezers zal 
interesseren meer te vernemen over het staal-
kompleks aan het kanaal Gent-Terneuzen. Eerst 
een paar cijfers over de financiële struktuur 
ervan. Het huidig kapitaal beloopt 4.840.000.000 
F, door de tien oprichtende groepen bijeenge
bracht. Men rekent op een jaaromzet van 5 
miljard. De totale investering beloopt 15 mil
jard ; met intresten en kosten 17 miljard ! Dit 
geeft een idee van de omvang van het bedrijf. 

Het zal wel geen verwondering wekken dat 
de wereldstaalproduktie van jaar tot jaar ver
hoogt. Inderdaad volgt ze het verbruik, dat fel 
gestegen is door de toename der wereldbevol
king, door de ontwikkeling van voorheen pri
mitieve landen, door de evolutie van het staal-
verbruik in sommige sektoren. 

Van alle metalen die in de moderne bescha
ving worden gebruikt, is 95 % staal. 

Voor wat Sidmar aangaat, heeft het belang 
te spreken over de zgn. « platte produkten ». 
Het zijn de lichte gewalste platen, die steeds 
meer worden aangewend. De grote afnemer is 
de auto-industrie, maar talloze andere toepas
singen hebben een afzet in de bouwnijverheid, 
de fabrikatie van stalen meubelen, allerhande 
apparaten, verpakkingen, spoormaterieel^ enz. 
Dagelijks worden nog nieuwe aanwendingsmo-
gelijkheden gevonden. 

De toekomst van het bedrijf te Zelzate, dat in 
de platte produkten gespecializeerd zal zijn, 
blijkt dus wel verzekerd. 

Een der grote technische vraagstukken die 
dienden opgelost, is wei de aanvoer van de 
ijzerertsen. Een der voornaamste redenen voor 
de staalindustrie om zich zo dicht mogelijk bij 
de zee te vestigen, is wel de mogelijkheid van 
het lossen der ertsschepen bij het verwerkend 
bedrijf. Zo kennen we het voorbeeld van 
Bremen,. iJmuiden, Duinkerke; ook in Japan 
en Portugal gebeurt hetzelfde. 

Onze Waalse broeders schenen hiervan niet 
overtuigd te zijn... 

Langs een kaaimuur van 650 m lengte zullen 
de grote ertsschepen te Zelzate aanleggen. Daar 
zullen twee portiekkranen met een capaciteit 
van 1.000 ton per uur de ertsen lossen en een 
transportband voeden met een debiet van 2.000 
ton per uur. 

Dank zij de werken aan het kanaal Gent-
Terneuzen zal de toegang worden verzekerd 
voor schepen tot 65.000 ton. Zulks lijkt reeds 
ruim voldoende; doch gezien,yi hel ücbt van 

de steeds groter wordende tonnemaat, waar
door de rederijen miljoenen kunnen besparen, 
is het spijtig dat schepen van meer dan 65.000 
ton niet in de zeesluis zullen kunnen geschut 
worden. Er moet dan ook gezocht worden naar 
een oplossing om deze vóór de sluizen te lossen 
en de vracht per lichter verder te voeren. 

Voorzien wordt, dat de ertsschepen tegen 
1968 aan de kaai zullen kunnen aanleggen. 

Als verdere omslaginstallaties kunnen we nog 
vermelden : de speciale stockeringsplaatsen, de 
transitinrichting met mogelijkheid tot over
laden in spoorwagons of platboomschepen, de 
breek- en zeefinstallaties. 

Alle nieuwste uitvindingen en metoden zullen 
aangewend worden om aan de hoogovens het 
grootst mogelijke rendement te geven. De twee 
ovens van 9 meter doormeter bij de mond, met 
een hoogte van 80 meter en een gewicht van 
30.000 ton, zullen tot de grootste ter wereld 
behoren. Ze zullen 3.000 ton gietijzer per dag 
kunnen voortbrengen. Bovendien zal het gas 
gebruikt worden als brandstof voor het bedrijf 
zelf en voor het produceren van elektriciteit, 
die via een luchtleiding naar de nieuwe cen
trale te Rodenhuize zal gevoerd worden. 

De zuivering van het gietijzer tot staal zal 
gebeuren in twee convertors van een nieuw 
type (LD-procédé) van 200 ton elk. Ook zij 
zullen behoren tot de grootste ter wereld. 

De walserijen (warm en koud) vormen een 
fabriek op zichzelf. Daar worden de staalblok-
ken, die 10 tot 30 ton wegen, geplet tot plakken, 
die verder naargelang de behoefde in platen 
van de vereiste dikte worden gewalst. Het 
opslaan van deze plakken (20 cm dik) schiep 
een technisch probleem, namelijk dat van de 
bodemvastheid. Het gewicht van de voorraden 
zou inderdaad verschuivingen van de bodem 
kunnen veroorzaken. 

Het uiteindelijk produkt kan tot op een 
dikte van... 0,3 mm worden geplet 1 Op de ver
langde maten gesneden, kan de bestelling dan 
worden uitgevoerd naar de klant. Na de eerste 
faze zal wellicht nog een installatie worden 
gebouwd voor verdere afwerking : vertinnen, 
bekleden met plastiek, enz. 

Vermelden we nog dat het totaal elektrisch 
vermogen, dat in Sidmar wordt geïnstalleerd, 
300.000 Kw bedraagt. De bevoorrading in zuur
stof zal gebeuren door een eigen centrale. Er 
werd nog geen beslissing getroffen aangaande 
de cokesbevoorrading. Misschien wordt een 
cokesfabriek op eigen terrein (640 ha !) opge
richt. 

Volgens de heer Regnier, sekretarls-generaal 
van Sidmar, aan wie wij deze gegevens ont
lenen (zie ERV-berichten 1963 - nr. 3), zal in 
de eerste faze een personeel nodig zijn van 
600 bedienden en 3.400 arbeiders. Zeer interes
sant is wel het feit dat de helft der arbeiders 
ongeschoolden kunnen zijn, die ter plaatse 
worden opgeleid, terwijl de andere helft vak
lieden zullen zijn. Daarnaast zullen 70 inge
nieurs in het bedrijf werk vinden. 

Deze bazisnijverheid zal een heilzame in
vloed uitoefenen op de ganse streek. Nochtans 
zal men moeten rekening houden met sommige 
bestaande bedripen die misschien nadeel kun
nen ondervinden. 

Om menselijke redenen werd afgezien van 
het plan, zelf arbeiderswoningen te bouwen die 
van de fabriek zouden afhangen. De betrokken 
gemeenten zullen in dit verband zelf het 
nodige initiatief moeten nemen. 

Daar waar door Sidmar de wens werd uitge
drukt in de streek te integreren, hopen wij dat 
van het begin af het volledige bedrijfsleven 
Nederlands zal zijn. 

E. Slosse 
u«w-A.*»*-.JBPoM .Vü-Studiedienst. 
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R A A D V A N STATE 

Hoe schitterend het de Vla
mingen gaat in België, ook 
nog na de « overwinning » van 
Hertoginnedal, blijkt weer 
eens uit een lange jammer
klacht in het dagblad «Het 
Volk» over de Raad van State. 
«Het Volk» heeft in dat hei
ligste der heiligen v.d. unitaire 
staat een voorzitter van een 
der Vlaamse Kamers ont
dekt, die geen verstaanbaar 
woord Nederlands kan spre
ken. 

Heel wat Vlaamse raads
leden en onder hen professo
ren van de Gentse universi
teit (de «Nederlandse» uni
versiteit dank zij tientallen 
Jaren van strijd ook en voor
al door niet-intellectuelen), 
spreken voor en na de zittin
gen steeds Frans. 

Eerste-voorzitter Jean Sue-
tens spreekt bij haast alle 
officiële en semi-officiële ge
legenheden uitsluitend en al
leen Frans. Wat niet belet 
dat hij op de Nederlandse 
taalrol staat. 

Er is in dit land een bende 
ruggegraatloze parasieten, 
die slechts Vlaming zijn 
wanneer er een Vlaming 

moet benoemd worden. Een
maal de benoeming op zak, 
doen zij ongestoord mee aan 
het verbeulemansen van de 
Vlaamse gemeenschap. Hun 
weg naar omhoog leggen zij 
doorgaans af in een politieke 
kruiwagen. 

In de echte zin van het 
woord : verraders. 

« Het Volk •» moet daarover 
niet jammeren. Door de poli
tiek der CVP. door dik en 
dun te verdedigen, is het in 
de hoogste mate medeplichtig 
aan deze toestanden. De rest 
zijn krokodilletranen ! 

WAALS-VLAAMS 

DIALOOG ? 

Op een vergadering van de 
Raad van de M.P.W. te Na
men werd opdracht gegeven 
aan het bureau der beweging 
om « de voorwap,r"den en me
toden uit te werken voor de 
organisatie van een dialoog 
met de Vlaamse demokraten, 
die voorstanders zijn van het 
federalisme en van de struk-
tuurhervormingen ». 

Een nieuw geluid dat er — 
eindelijk dan tóch! — schijnt 

Er doken de jongste dagen in de pers herhaaldelijk berichten op i.v.m. 
moeilijkheden met buitenlandse mijnwerkers in Limburg. Hierboven het 
barakkenkamp tussen Lanklaar en Eisden, ex-krijgsgevangenenkamp uit 
de jaren 40-i5 en thans bewoond door buitenlanders. Een verklaring ? 

op te wijzen dat de traditio
nele Menapiërvret&rtJ ooit 
nog wel eens door een posi
tiever houding wordt vervan
gen. De Waalse federalisten 
kunnen alvast uit zo'n dia
loog met de Vlaamse dito 
heel wat leren. Bijvoorbeeld 
dat, in afwachting van het 
federalisme, de Vlaamse de-
mokratische rechten in de 
eenheidsstaat vanzelfspre
kend zijn... 

En dat Edingen geen «terre 
wallonne » is, evenmin als de 
Voerstreek. 

ENKELE VOORWAARDEN 
Maar waarom moet de 

Vlaamse federalistische ge
sprekspartner er dezelfde op
vattingen over de struktuur-
hervormingen op na houden 
als de M.P.W. ? De leiders der 
M.P.W. hebben toch altijd be
weerd dat zij federalisme wil
den juist omdat de Vlamin
gen — en de bewuste Vla
mingen in de eerste plaats — 
een blok aan hun been zijn 
bij hun doktrinair nogal ge
peperde ekonomische struk-
tuurhervormingen. 

Differentiatie op dat ge
bied kan dan toch alvast geen 
beletsel zijn voor een eerlijk 
en positief dialoog... 

Dialoog dat dan toch on
mogelijk zal kunnen begin
nen met de tekst van de 
jongste M P.W.-motie « tegen 
de zetelaanpassing»... 

« ZENDING » 
De Vlaamse kristelijke pers 

heeft verontwaardigd het 
verdwijnen gekommentarieerd 
van «Zending», het kriste
lijk-Vlaams tijdschrift voor 
beroepsofficieren. 

« Zending », dat zijn taak 
van vorming en voorlichting 
steeds ernstig heeft op gevat en 
herhaaldelijk de wantoestan
den op taalgebied in het le
ger hekelde, was sinds lang 
een gruwel voor het (frans-
talig) hoger officierenkorps 
van ons leger. De clan der 

generaals Is er thans in ge
slaagd om, door sociale druk 
en dreiging met broodroof, 
« Zending » te doen verdwij
nen. 

En dat op een ogenblik dat 
een Vlaams kristendemokraat 
minister van Landsverdedi
ging is... Een minister die 
trouwens de invoering van 
taalkaders in het leger totaal 
overbodig achtte. 

De Bernheims en Jaques de 
Dixmudes zijn voorwaar niet 
dood ! En zijn er geen kieke-
borsten, dan toch heel wat 
kiekehersenen in het Belgisch 
leger. Vooral bij de besterde 
(Waalse en andere) hanen... 

En wee de konsekwente 
Vlaming, die steun en be
scherming verwacht van zijn 
« Vlaamse » minister... 

JONG EN FRIS 
De Jong-Vlaamse Studen-

tengemeenschap werd ge
sticht in 1960 met als orgaan 
«Van nu af». Sindsdien 
heeft dit blad en deze orga-
nizatie heel wat weg afge
legd. Zij richt zich tot jong-
studenten. De organizatie telt 
thans 2.700 leden uit 279 
scholen (kolleges, atenea, 
technisch onderwijs). 

Het maandblad «Van nu 
af» doet jong en fris aan. 
Het ijvert o.m. voor de demo-
kratisering van het onderwijs, 
voor de overbrugging van de 
kloof tussen gelovigen en 
vrijzinnigen, voor federalis
me en voor stemrecht van 18 
jaar af. 

Jongeren, die inlichtingen 
wensen, die willen helpen of 
toetreden, kunnen zich rich
ten tot het sekretariaat 
J.V.S.G., Frankrijklei 8, Ant
werpen. 

Uit dê  Jon^;:yiaajnse Stura 
deritèriga'meenschap groeide 
de V.N S A. of Vlaams Natio
nale Soldaten Aktie. Deze 
vereniging geeft het « Vlaams 
Soldatenblad» uit. Voor in
lichtingen kan men zich 
wenden tot V.N.S.A., Velt-
wycklaan 283, Ekeren 2 - Ant
werpen. 

Beide organisaties zijn zeer 
aktief en bewezen groeikracM 
te bezitten. Wjj hopen dat z^ 
op die goede weg zullen ver-* 
der gaan. 

En dat talrijke jongeren" 
hun werking met de daad 
zouden steunen. 

GEEN NATIONALIST ? 
«'t Pallieterke» verliesï 

helemaal de draad waar het 
vorige week schreef dat ve
len twijfelen of Daniël de Co-
ninck nog wel een nationa
list was. Welke zegsman heeffi 
« 't Pallieterke » hier geraad
pleegd ? Want persoonlijk 
kent het Mr. De Coninck 
toch niet ? 
Onze Brusselse vertegenwoor
diger is in volle schoolstrijd, 
in '58 bij de Volksunie geko
men. Het ogenblik is type
rend want juist toen waren 
er velen, die het «Vlaande
ren eerst» vergaten, wan
neer het erop aankwam de 
Volksunieprovincieraads- en 
senaatslijsten te steunen. 

HARDE WERKER 
Daniël de Coninck is niet 

alleen intellectueel van bij
zonder formaat, maar daarbij 
een zwoeger zoals er weinigen 
in het Vlaams-nationalisme 
te vinden zijn. Een knap in
tellectueel, die daarbij hard 
zwoegt, is dat niet het ideaal 
als volksvertegenwoordiger ? 

Vandaar dan ook zijn gro
te populariteit. 

Is « 't Pallieterke » soms de 
strijd om de taalgrens verge
ten ? Welke Vlaams-nationa
list heeft toen méér gedaan 
dan Daniël de Coninck ? Hij 

•heett ?iQti niet beperkt tot 
een paar platonische verkla
ringen, maar is wekenlang 4e 
taalgrens afgerotst en is in 
het parlementair debat zelf 
tientallen malen naar de tri
bune gegaan. 

Een jong Brussels nationa
list vroeg ons lachend over 
« 't Pallieterke », hoe het in 
volle winter zo een zonne
steek kon krijgen. 

GELIJK WERK 

GELIJK LOON! 
De stakingsbeweging, die op 6 januari 

Jl. door ongeveer 7.500 metaalbewerkers 
"werd ingezet in een 40-tal bedrijven van 

' de Gentse omgeving, deinde verleden 
•week en in het begin van deze week uit 

'i naar andere sectoren en streken : in 
' iWest-Vlaanderen werd de blok er op ge
legd en 3.000 man in de Gentse chemische 
nijverheid kruisten begin dezer week 
eveneens de armen. 

In de metaalnijverheid is de weinig 
positieve houding van de patronale vere
niging « Fabrimetal > de direkte aanlei
ding tot de stakingen geweest. Sinds 
maanden wordt tussen de vakbonden en 
Fabrimetal onderhandeld over een nieu
we nationale konventie. De onderhande
lingen bleven aanslepen en toen door de 
houding van Fabrimetal zelf de eis voor 
een gewestelijke loonsverhoging van 
10 % in de Oostvlaamse metaalnijverheid 
werd gesteld, weigerde Fabrimetal niet 
alleen hierop in te gaan, maar vertikte 
eveneens, zelf enig pozitief voorstel te 
doen. 

En daarmee werd dan de stakingsaan-
zeg in de Gentse metaalnijverheid onver
mijdelijk. 

We sclireven hierboven dat de stugge 
houding \an Fai)riinetal de direkte aan

leiding is geworden. Er zijn echter ook 
meer verwijderde motieven, die echter 
niet weinig hebben bijgedragen tot het 
verwekken van een eksplosieve stemming 
bij de Vlaamse metaalarbeiders. Meer en 
meer zijn deze laatsten in de loop der 
voorbije maanden gaan nadenken over 
een feit dat hen vroeger niet bekend was 
omdat hun sindikaten het hen zorgvuldig 
verzwegen, doch dat o.m. door de Volks-
unie-propaganda stilaan steeds sterker 
tot hen is doorgedrongen : het verschil
lend loonpeil in één- en dezelfde bedrijfs
sector tussen Vlaanderen en Wallonië. 

Volgens de jongste gegevens ligt het 
uurloon in Wallonië nog steeds 7 F ho
ger dan in Vlaanderen. Dit verschil vindt 
men ook terug in de sektor Metaal. Een 
eis tot loonsverhoging met 10 % kan dan 
ook niet overdreven worden genoemd; hij 
zal slechts gemiddeld de helft bedragen 
van het verschil tussen het Waalse en het 
Vlaamse loonpeil. 

In « Fabrimetal » wordt de plak ge
zwaaid door het Waals-Brussels groot
kapitaal, dat te Gent maar al te gewillige 
helpers heeft. Het lijstje van de namen 
der grote bedrijven, waar de staking is 
uitgebroken, is een illustratie voor de 
verhoudingen anno 1963 in ons «Vlaams» 

bedrijfsleven : A.C.E.C, F.N., T.M.T., Bell 
voor het metaal en U.C.B., Soc. Chimique 
de Selzaete, Acide Carbonique Pur, Bleu 
d'Outremer en tutti quanti voor de che
mische bedrijven. 

Fabrimetal, dat van meet af aan heeft 
geoordeeld dat een harde houding de ar
beiders zou doen aarzelen en dat door 
zijn onverzettelijkheid zelf de oorzaak is 
geweest van de « gewestelijke » eis in het 
Gentse, zal inmiddels wel reeds tot zijn 
leedwezen hebben vastgesteld dat de sta
kingsbeweging ordevol en massaal is, 
m.a.w. dat de arbeiders van iedere opinie 
tucbtvol samenwerken om hun eisen 
kracht bij te zetten. 

In de chemische nijverheid ligt de toe
stand enigszins anders. De akkoorden 
tussen werknemers en patroons werden 
er steeds getroffen van bedrijf tot bedrijf, 
zonder tussenkomst van een overkoepe
lende patronale organizatie. Enkele gro
tere bedrijven in de scheikundige sektor 
hadden overeenkomsten afgesloten die op 
31 december jl. vervielen ; zij toonden 
weinig belangstelling voor een konstruk-
tieve verlenging dezer overeenkomsten. 
Hun houding is des te onbegrijpelijker 
wanneer men bedenkt dat in andere 
Gentse chemische bedrijven reeds nieuwe 
overeenkomsten op bazis van het eisen
programma der arbeiders werden afge
sloten. Wat daar kan, moet toch ook 
elders mogelijk zijn I 

Wat bij deze stakingsbeweging opvalt 
is het feit da t ' in de beide getroffen be
drij f ssektoren van werkgeverszijde de 
toon wordt aangegeven door enkele 
« groten », die behoren tot de koncen-
traties die gans het Belgisch ekonomisch 
leven beheersen. Deze groten, die sinds 
altijd een verschillend loonbeleid in 
Vlaanderen en in Wallonië hebbeu ge

voerd en die hun Vlaamse ondernemingen 
steeds als supplementair hebben be
schouwd, zijn de eerste verantwoordelij
ken voor de stakingsbeweging. In een 
pamflet van stakende Westvlaamse ar
beiders (La Brugeoise, St Michiels-
Brugge) heet het terecht : « Wij staken 
omdat wij, als Westvlaamse metaalarbei
ders, goed wensen betaald te worden, 
zoals dit in andere gewesten van het land 
het geval is. Wij wensen geen tweede-
rangs-arbeiders te blijven »... 

Het moet daarnaast betreurd worden 
dat de sindikaten het probleem van het 
verschillend loonpeil in Vlaanderen en 
Wallonië blijven omzeilen door het huidi
ge konflikt steeds nadrukkelijk « gewes
telijk » te noemen. Met dergelijke frag-
mentaire akties wordt nooit de achter
stand globaal opgehaald. 

Wellicht is dat trouwens de bedoeling ! 
Wij zien bijvoorbeeld niet goed in hoe 
het A.B.V.V. de Luikse metaalbewerkers -
sterkste stut van de M.P.W. ! - op de stang 
zou durven jagen met de eis : gelijk loon 
voor gelijk werk, in Vlaanderen zoals in 
Wallonië. 

Maar of de « samenzwering van het 
zwijgen » nog lang de Vlaamse bewust
wording der arbeiders en hun vaststel
ling dat Vlaams-zijn mede oorzaak is van 
sociale achterstelling en achterstand zal 
kunnen tegenhouden, is een andere 
zaak... 

Waar onze sjinpatiën liggen is inmid
dels duidelijk. Wanneer het verschillend 
loonpeil in Vlaanderen en in Wallonië 
mede gehandhaafd wordt om de pendel te 
bestendigen, is de Vlaamse eis « werk in 
eigen streek » slechts logisch te verstaan 
als « evenwaardig betaald werk in eigen 
streek ». 

'loon van Overstraeten. 
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De problemen rond de Kalm'tKouïse Keïde werden eln-* 
Uelijk op grote schaal aan het licht gebracht. Tot voor 
korte tijd werd slechts sporadisch een dagbladartikeltje 
aan dit vermaard stuk natuur gewijd, maar hierin kwam 
verandering : burgemeester Pairon, CV-P.-senator, 
Hacht dat zijn tijd gekomen was om eens de « redder » 
yan de Kalmthoutse heide uit te hangen. Graaf Lippens 
en de beheerraad van de « Vereniging van Natuur- en 
[Vogelreservaten » werden door hem aangesproken en een 
plan werd opgemaakt. Er dient opgemerkt dat leidende 
personen uit voornoemde vereniging belangen hebben in 
een maatschappij die zich bezig houdt met het kopen en 
verkopen van immobiliën. Dit alles kon niet verborgen 
blijven en de eerste reakties barstten los. 

«OP DE HEIDE 
WAAIT DE WIND.. . » 

V' 
Pairon bleef echter onverstoor

baar; na allerlei maneuvers werd 
het plan, om de Kalmtïioutse heide 
over te maken aan de Vereniging 
van Natuur- en Vogelreservaten, aan 
de gemeenteraad voorgelegd. De uit 
ja-broers samengestelde gemeente
raad was natuurlijk akkoord met 
Pairon. Een hoopvoPe uitzondering : 
de energieke heer Gaston Verheyen, 
die het plan moedig bekampte. 

Wat behelst dit plan nu? Het mooi
ste reservaat van Vlaanderen (op
pervlakte ca. 1.870 ha) zal worden 
herleid tot 500 ha. Bovendien zou 
het domein omheind worden. Om
heining betekent op bepaalde plaat
sen een toegangspoort; inderdaad, 
er zullen er drie komen. Verder zal 
een wandelweg, waarvan met mag 
afgaweken, aangelegd worden. Be
paalde afsluitingen zullen het onmo
gelijk maken de zeer populaire wan
deling naar de Zwarte Heuvel (pa
lend aan de Nederlandse grens) nog 
te doen, tenzij een omweg van 10-15 
km geen bezwaar is! Inkomgeld? 
Vanzelfsprekend — maar niet voor 
de inwoners van Kalmthout, die aan 
passenkontrole zullen onderworpen 
worden. 

" wat ligt in feite aan de ba-
si dit hatelijk ontwerp? 

..^cn hoeft niet ver te zoeken : sta
pels blauwe briefjes! De gronden, die 
buiten het zogezegde reservaat zou
den blijven, worden te gelde ge
maakt. Natuurlijk moet de klasse
ring (de Kalmthoutse heide is nl. 
geklasseerd geworden in 1941, door 
toedoen van professor Jozef Muls 
zaliger) opgeheven worden, maar dat 
achtte de franskiljonse vereniging, 
onderdanig geholpen door senator 
Pairon, slechts een peulschilletje. 

Eender welke Vlaamse gemeente 
zou fier gaan op het bezit van zulk 
domein, alhoewel een belangrijk deel 
ervan privaat eigendom is 

De gemeenteraad van Kalmthout 
laat dit koud : een gedeelte van de 
heide (nl. de Withoevense heide, in 
het bezit van de gemeente) heeït 
men moedwillig laten onderkomen : 
er worden motorwedstrijden op ge
houden en enkele tijd terug werd 
zelfs een vliegv€ldje aangelegd! 

Bepaalde private percelen werden 
reeds omrasterd. Een eigenaar ging 
zelfs zover, een bungalow op te trek
ken; een proces, gewonnen door Na
tuur- en Stendenschoon, zal hem 
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IN DE BESLUITEN VAN HET V.U.-KONGRES DD 15 .12 .63 

WORDT O.M. BEPAALD : 

DE RUIMTELIJKE ORDENING DIENT ERNSTIG AANGEPAKT EN 

UITGESTIPPELD MET HET OOG OP DE DEMOGRAFISCHE EVO

LUTIE IN VLAANDEREN, ER DIENEN GROENE ZONES AFGE

BAKEND, ALSMEDE REKREATIEGEBIEDEN VOOR DE MENSEN 

VAN MORGEN. HET IN GEVAAR VERKEREND NATUURSCHOON 

DIENT BESCHERMD. DE KALMTHOUTSE HEIDE, HET ZWIN, 

DE BOSGEBIEDEN EN ANDERE GEBIEDEN DIE DREIGEN VER

LOREN TE GAAN MOETEN TOT STAATSRESERVATEN UITGE

ROEPEN WORDEN. 

verplichten deze terug af te breken. 
Nog verdere bewijzen van geplande 
verwaarlozing ? De gemeente onder
nam mets tegen het ontgmningsof-

fensief (klandestiene ontgirming) 
van de landbouwers in 1953, noch te
gen het weghalen van dennebosjes 
e.d In een woord : een geplande af
takeling. De gemeente was hiervan 
op de hoogte, maar bleef laks toe
zien. 

De wetenschappelijke waarde en 
belangrijkheid van de Kalmthoutse 
heide werd enkele jaren geleden 
aangetoond door eminente vorsers 
en deskundigen uit binnen- en bui
tenland. Het projekt van de Vereni
ging der Belgische Vogelreservatea 
zal de vernieling van wetenschappe
lijk belangrijke terreinen in de hand 
werken Hoe lichtziimig hier te werk 
gegaan is, blijkt wel uit het voegen
de : het projekt duidt o.m. ook een 
zone aan die van mtzonderlljk hrOg 
wetenschappelijk belang zou tó]n. 
Welnu : die zone Is voor het groot
ste deel reeds ontgonnen! Die pot
sierlijk geval bewijst o.i. duidelijk 
genoeg hoe ernstig de plannen van 
die heren zijn! Deze plannen werden 
opgesteld zonder de minste kennis 
van de terreinen en problemen fefl 
zonder raadpleging van mensen, die 
van deze zaken op de hoogte zijn. 

Er is maar één oplossing : cte 
Kalmthoutse helde moet staatsrezer-
vaat worden. 

Deze oplossing werd reeds een he

le tijd geleden gepropageerd door fle 
Koninklijke Vereniging voor Natuur-
en Stedenschoon. 

Deze vereniging, die reeds meer 
dan 50 jaar strijd levert voor de 
Kalmthouse heide, is dan ook gestart^ 
met de « Operatie Staatsreservaat »«' 
Een der aktiemiddelen is de verzame
ling van handtekeningen. De meer 
dan 150.000 ondertekenaars, uit alle 
delen van het land, van het Mani
fest voor de Elalmthoutse heide, be
wijzen hoe men begaan is met he t 
lot van de heide. 

Een staatsreservaat zou ervoor 
zorgen, o.a. 
— dat de huidige eigenaars vergoedU 

worden voor de grond door hea-j 
af te staan; , 

— dat het wetenschappelijk waarde-t 
vol domein integraal behoude»] 
blijift; dat een brok gezonde na-i 
tuur, een oord zonder weerga VOQB 
wandelingen, niet teloor zal gaanj, 

-— dat het dan eindelijk 7ül gedaam 
zijn met schijnoplossingen, aaa. 
wier oorsprong men altijd de H" 
nanciële bekommerDis Jerugvin-* 
den kan. 

Dat * Operatie Staatsreservaat* 
een sukses is geworden, staat onder--
tussen vast 

Burgemeester Pairon vergelijkt de 
handteken-aktie met het verzamelen 
van luciferdoosjes en postzegels. Daï 
is natuurlijk erg plezierig gezegd: 
maar Pairon beseft met dan deze in
tekenaars mensen zijn, die het dwars 
l i t steeds gekonfronteerd te worden 
•B«" BChijnoplossingen van zijn hand. 

Natuurlijk zal hier niet met open 
Tizier gestreden worden : zoals wij 
dat geiwoon ziJn, zal achter de scher
men gewerkt worden, met het nodige 
gekonkelfoes. 

Laten wij samenvattend besluiten! 
het prajekt in zijn geheel, zoals bet 
is voorgesteld door de Verenigrinff 
van Belgische Natuur- en Voge'Jre-
servaten, heeft niet voor doel de uit-
.indelijke bescherming van de 
Kalmthoutse heide, maar wel de 
kommercialisering en uitbuiting vaa 
dit unicum in Vlaanderen 

Daarom : stop aan de grondspeku-
lant^i en verkavelaars 

Voorrang aan het voorstel van Na
tuur- en Stedenschoon. -" 
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D e kaart hierboven geelt eea dmi f l e l^ beeld van de 
Del tawerken en Ket tijdschema dat daarvoor is op
gemaakt . Door de afsluit4ng van de zeearmen 
word t de ganse Z e e u w s e ei landen- en schiereilan-
dengroep als het ware opgenomen in het vasteland. 
H e t is duidelijk dat een dergelijke totale s t ruk tuur -
verander ing revolutionaire gevolgen moet hebben 
yoor het ganse gebied. 

Over de n ieuwe kaar t van het Deltagebied, zoals het 
er over enkele jaren zal uitzien, buigen zich ds 
technici van allerlei slag, de ekonomis ten en de so
ciologen. Ove r h u n verwacht ingen en bereken n-
gen willen wij deze week — in afwacht ing dat 
wij volgende week de weerslag van het Del taplan 
speciaal op Vlaanderen zullen behandelen — het een 
en ander vertellen. 

DIJKEI 

tSOLEMENT OPGEHEVEN 

Het Deltagebied in de strikte be-
lekenls van het woord — het eigen
lijke mondingsgebied van de drie 
grote stromen — ligt in het ha r t 
•»an" dichtbevolkte en zeer bedrijvige 

gebieden : het Rotterdamse, Anï-
werpse en Gentse haven- en indu
striegebied, Noord-Brabant, de Kem
pen en de streek van Brugge. 

Van deze uiterst gunstige ligging 
heeft het gebied echter nooit ten vol
le kunnen profiteren : de noofdza-

^ Het Veerse gat 1 de eerste z e e a n n j t j e ^ afgesloten. 

keiijk noord-zuid gerichte kracht
lijnen van het ekonomisch verkeer 
werden opgehouden door de zeear
men en afgebogen naar het oosten, 
over het vasteland. Daarmee verviel 
de grootste baat van de ideale lig
ging : er bestond binnen het gebied 
geen degelijke kruising van het land
en zeeverkeer. 

Het gevolg daarvan (en mede ook 
van de excentrische ligging In Rijks-
Nederland) was een hinderlijk iso
lement van de Zeeuwse eilanden en 
Zeeuws-Vlaanderen. 

Het Deltaplan zal op dit gebied een 
ware omwenteling betekenen : over 
de dijken, die de zeearmen afslui
ten, komt een grote noord-zuid-ver
bindingsweg die nog slechts door de 
Westerschelde (die als zeevaartweg 
naar Antwerpen open blijft) zal wor
den opgehouden. Maar reeds wordt 
gedacht aan de mogelijkheid om ook 
deze laatste hinderpaal uit de weg 
,te ruimen door een snelle verbinding 
over of onder water : uitbreiding 
van het thans reeds vlotte pontver-
keer tussen Breskens en Vllsslngen 
en elders of bouwen van een tunnel 
onder de Westerschelde. 

De nieuwe Zeeuwse weg over de 
afsluitdijken zal het gehele gebied 
uit zijn isolement bevrijden. De be
tekenis daarvan is, alleen reeds ver
keerstechnisch gezien, enorm. Zo 
heeft het isolement steeds voor ge
volg gehad dat in het Deltagebied 
nooit een voldoend vrachtautopark 

oaistond. Dit had op zijn beurt dan 
weer tot gevolg dat de bestaans-
bronnen zich te traag ontwikkelden. 
Met de afsluiting der zeearmen zal 
de vrachtauto volop tot de normale 
uitrusting v^n,Zeeuwse landbouw en 
bedrijfsleven gaan behoren, wat op 
zichzelf reeds een reusachtige prik-
ke voor opgang en uitbreiding zal 
betekenen. 

Deskundigen hebben geschat, dat 
In het engere Deltagebied het ver
keer na de uitvoering der Deltawer
ken minstens 2 1/2 maal zo groot zal 
worden als thans; de totale voorde
len in de sektor verkeer zouden reeds 
in het jaar 1980 acht en hall mil
joen gulden bedragen. 

DE LANDBOUW 

De belangrijkste bron van bestaan 
in het Deltagebied is de landbouw : 
35 % van de aktieve bevolking is er 
In te werk gesteld. Het gebied is daar
enboven — omwille van de vrucht
bare zeeklei-bodem en de ijver der 
bevolking — beroemd om zijn reus
achtige opbrengsten die de hoogste 
van Nederland zijn en tot de hoog
ste van de gehele wereld behoren. 

Nochtans heeft men tot op heden 
nog niet het maximale profijt uit de 
bodem kunnen halen en dit tenge
volge van de onvolmaakte waterhuis
houding. De factor « water » is van 
ontzettende betekenis bij de keuze 
van de teelten en gewassen en bij 
het rendement ervan. 

Het belangrijkste gunstig gevolg 
van het Deltaplan voor de landbouw 
ligt juist op het vlak van de water
huishouding. De verzilting van gro
te oppervlakten en de verdroging 
van andere zal opgeheven worden 
door het ontstaan van de zoetwater
meren achter de afsluitdijken. Deze 
gunstige gevolgen zullen zich ook in 
he t randgebied van de mondings
delta laten gevoelen. Men schat, da l 
de meer-opbrengst in de land- en 
tuinbouw circa 8 miljoen gulden per 
jaar zal belopen, alleen door de be
strijding van de verzilting. 

Dat het opheffen van het verkeers
technisch isolement ook voor de 
landbouw zeer belangrijk is, weze 
met een voorbeeld duidelijk ge
maakt : de Zeeuwse eilanden zijn 
gedurende de laatste jaren steeds 
meer fruit en tuinbouwprodukten 

A 
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|iaan produceren. De niettwë Zeeuw
se verkeersweg maakt he t ganse ge
bied- praktisch tot een voorstad van 
de « randstad Holland > en brengts 
de verbruiker van verse groenten en 
fruit omzeggens JoJ op he t erf van 
de producent. 

Tenslotte zal het Deltaplan ook 
weer een nieuwe vergroting van Ne-
derland's oppervlakte voor gevolg 
hebben; de landaanwinst door bedij
king en inpoldering wordt thans 
reeds op ruim 15.000 ha (vooral 
landbouwgrond) geschat, met een 
Bociaal-ekonomische waarde van cir
ca 130 miljoen gulden. ** 

Het is duidelijk dat het Deltaplan 
voor de landbouw in het gebied een 
agrarische revolutie betekent, waar
van de gevolgen slechts te vergelijken 
ö j n met die van de omwenteling 
einde der vorige eeuw, toen he t 
kunstmest de landbouw op zand
gronden totaal revolutioneerde. 

DE INDUSTRIE 
De ontsluiting van het Deltagebied 

zal meteen ook de inzet betekenen 
van de ontstuitbare opmarsj der in-
dustrializering. 

Een der belangrijkste problemen, 
waarmee Nederland te worstelen 
heeft, is dat van de chaotische uit
breiding van het Rotterdamse ha 
ven- en industriegebied, waardoor 
bijvoorbeeld Rotterdam vast dreigt 
te groeien in de reusachtige opeen
stapeling van mensen en goederen 
die de randstad Holland Is. 

Het Deltaplan biedt Rotterdam 
een welkome uitbreidlngsmogelijk-
held naar het zuidwesten toe. Zo 
voorziet men o.m. de aanleg van een 
groot haven- en industriekompleks 
in het Efa,rlngvUet. Een direkt gevolg 
daarvan zal het ontstaan zijn van 
een zgn. « Deltastad > op Overflak-
kee, dat opgehouden zal hebben een 
eiland te zijn. Kleine gemeenten zo
als Spijkenisse en Hellevoetsluis 
ïullen gegrepen worden door de 
« b o o m > en voor deze beide centra 
irtiS"d€ '« Deltastad » voorziet men 
nu reeds een bevolking van 150 000 
öelen. 

Verdere decentralizalie vanuit de 
Randstad Holland en het Rotter
dams gebied is mogelijk naar de 
Westerschelde toe. In de streek van 
Bergen-op-Zoom en langs de Schel
de- en kanaaloevers te Temeuzen 
zijn groeipolen voor de Industriali
sering voorzien. Vooral de te ver
wachten stormachtige ontwikkeling 
van de streek rond Terneuzen is be
langrijk ook voor ons in Vlaanderen, 
omdat beneden de rijksgrens een 
zelfde ontwikkeling zich reeds heeft 
aangekondigd o.m. door de vestiging 
van Sidmar. 

Alles laat voorzien dat inzake de 
Industrializering, met haar ingrij-

tó, pende en verstrekkende gevolgen 

fl 

60* op sociologisch vlak, de kaarï* 
van het Deltagebied totaal herjekend 
zal worden.^, , , . 

TOERISME EN ONTSPANNING 

Reeds nu is het Deltagebied voor 
heel wat Nederlanders, Vlamingen en 
— in de jongste jaren steeds meer 
— Duitsers een begrip. In het toe
ristisch seizoen zijn de Walcherse 
Stranden bijvoorbeeld, met bad
plaatsjes als Domburg en Zoutelan-
de, druk bezet. De wateren in het 
mondmgsgebied zijn geliefd bij zei
lers en vissers. ""^ 

Op het gebied van het toerisme en 
de rekreatie zal het ganse mondings
gebied echter door het Deltaplan be
trokken worden in een thans nog 
slechts gedeeltelijk te voorziene op
gang. 

De betere verbindingen zullen 
vooreerst een belangrijke rol gaan 
spelen. En vervolgens roepen de gro
te, nieuwe zoetwatermeren achter de 
afsluitdijken als het ware om een 
valorizatie op het gebied der ont
spanning. In deze wateren, vrij van 
ebbe en vloed en in veel mindere 
mate dan vroeger onderhevig aan de 
nukken en grillen van het Lage-
landse weer, valt een geweldige toe
name van allerlei takken der water
sport te voorzien. De oevers en zand
platen om en In deze meren zullen 
worden voorzien van een aangepaste 

Het di jk l ichaam in het Veerse gs t wordt gebouwd rond caissons. 

stelt zich reeds thans het vraagstuk « elders te gaan zoeken. Men heeft wel 
der overbevo'king in het druk sei 
zoen. 

Het Deltagebied wordt ideaal ont
spanningsgebied voor honderddui
zenden uit de dichtbevolkte randstad 

het een en ander geleerd door de er
varing elders : dat in Zeeland een 
chaotisch termietennest zou groeien 
zoals dat aan de Belgische kust he t 
geval was, wordt uitgesloten geacht. 

begroeiing; jachthavens zijn thans 
reeds getekend op de kaarten van 
het toekomstig gebied. 

Experten hebben berekend, dat 
reeds onmiddellijk na de verwezen
lijking van het Deltaplan de inkom
sten uit toerisme en ontspanning 
verdrievoudigd zullen worden. Welis
waar zal deze plotse toename van 
het vreemdelingenverkeer ten koste 
gaan van bijvoorbeeld de kust ho
gerop in Nederland; daar echter 

Holland, uit het Roergebied en alt 
België 

De planners wensen echter deze 
stormachtige ontwikkeling in de 
hand te houden : liefhebbers van 
gezellige drukte tijdens de verlofpe
riode zu len in het Deltagebied him 
gading vinden, maar ook zij die de 
Zeeuwse eilanden kennen en waar
deren als oazen van rust en een
zaamheid, hoeven daarom na de ver
wezenlijking van he t Deltaplan njet 

'CL i' 

imim!mim^rjs.m»fm. iffM,m».,»iu»M,^..»! 

DE ANDERE WERBLI^ 

Het Deltaplan zal niet slechfe éeii 
diepgaande invloed uitoefenen op de 
verschillende gebieden die wij hier-i 
boven hebben behandeld. Letterlijk 
alle facetten van het leven zul
len er door veranderd worden. De 
afgesloten, » schilderachtige maar 
vaak introverte stadjes en gemeen
ten aan het nu nog woelige water 
zullen gewekt worden tot een nieuw 
en ander leven wanneer door hun 
straten de zwellende stroom van he^ 
vreemdelingenverkeer en de ekono-
mlsche bedrijvigheid zal rollen. 

Waarden, die thans als vanzelf
sprekend worden beschouwd omdat 
zij van oudsher onveranderd bleven 
en onveranderlijk leken, zullen op
nieuw worden getoetst aan een a n 
dere werkelijkheid. 
) Het Deltagebied wordt een nieuwe 
wereld. Wie nog naar Zeeland gaat 
om huifkarren te zien, klederdrach
ten en folklore, zal in de toekomst 
dieper naar de kern der eilanden 
moeten gaan of komt wellicht hele
maal niet meer aan zijn trekken. 
^ Want de Zeeuws-Vlamingen en de 
Zeeuwen hebben zich dat alvast 
voorgenomen } een nieuw Volendam, 
met klompen-voor-de-kiekjes en bin
nenkort wellicht sintetische har ing
luchtjes, zal het niet worden. De 
wind van een nieuwe Gouden Eeuw 
'— de eeuw na het Deltaplan — zal 
heel wat wegwaaien dat te lirht is 
bevonden. 

Wat echter onveranderlijk is, zal 
blijven : de stoere ernst en dege
lijkheid van een ondernemend slag 
van Nederlandse mensen die nieuwe 
kansen krijgen in een nieuwe ruim-

De dijk In het Veerse gat in aanbouw. Toon van Overstraeten. 
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'^ Er is een ii]d geweest dat 
« PREMIERE » ons uiltreksels 
bracht uit nieuwe films en soms 
ook uit hernemingen van oudere 
prenten. Dat is al lang geledere en 
in elk geval te lang om het ons 
nog zeer duidelijk te herinneren. 

Vandaag is dat enigszins anders. 
Het wekelijks programma van 
Roger de Pooier en Harry Kumel 
is nu een aaneenschakeling ge
worden van interviextfs, afgewis
seld met andere interviews en 
soms ook eens met een uittreksel 
uil een of andere nieuwe film. 

En nu ernstig : denkt de Vlaam
se TV werkelijk dat dit een ver
betering is ? Wij hebben de in
druk dat de Vlaamse kijker er 
anders over denkt. Vooral dan 
wanneer Paul Louyet in zijn inter
views van de ene diepzinnigheid 
naar de andere wandelt, waar de 
meeste vrouwelijke filmsterren bv. 
toch maar te bieden hebben wat ze 
van hun moeder meekregen en 
daar verder niets aan toe (kunnen) 
voegen... 

Hopelijk wordt « Première » 
terug eens een programma waarin 
ailtreksels getoond worden uit 
nieuwe films l 

'% De vijfde episode van « DB 
TIJDSCAPSULE », heruitgezonden 
vorige zondagnamiddag, dwingt er 
4>ns toe dit jeugd-feuilleton in het 
voorbijgaan met wat wierook te 
bedenken. « De tijdscapsule » is 
inderdaad een programma dat 
twee soorten kijkers tegelijk wat 
te bieden heeft, nl. én de jongeren 

Groothe id en verva l in he t T.V.-wereldje : enke le m a a n d e n 
geleden m a a k t e Mies B o u w m a n (h ie rboven met een Hei lssol
da te ) zich ongemeen p o p u l a i r met een u i t zend ing ten ba t e van 
een gehand ikap t en -do rp . V a n d a a g zegt m e n in N e d e r l a n d m i n d e r 
fraaie d ingen over h a a r , omda t ze m e e w e r k t e aan he t fel-om-
s t r eden p r o g r a m m a « Zo is he t toeval l ig ook nog 'ns een keer ». 

én de ouderen. We moeten er on
middellijk aan toevoegen dat deze 
vijfde episode iets minder gelukt 
was dan de voorgaande Maar dat 
nam toch niet weg dat er terug 
geestigheden op twee niveau's te 
vinden waren, dat de akteurs hun 
waar voortreffelijk aan de man 
brachten en dat ook deze afleve
ring vol mooie prentjes stak 

Wie kan nu nog ontevreden 
zijn ? 

toch vast dat er hier en daar wal 
sleet begint te komen op de for
mule. Dat valt vooral op wanneer, 
zoals deze week, het programma 
moet gered worden door hgt vast 
paneel. - - -

' 0 ' Over '« DE WRAAK » van 
Anton Tsjechow gaan we zeer 
weinig zeggen Want niet alleen 
was dit een verfilmde novelle en 
dus geen eigenlijk TV-programma, 
maar de kwaliteiten van deze ver
filming waren werkelijk niet van 
aard om naar huis over te schrij
ven. De meesterlijke vertolking 
van Rudolf Vogel, in de rol van 
bedrogen echtgenoot, was eigen
lijk het enige dat ons maandag
avond heeft kunnen boeien. Zelfs 
de tekst van Anton Tsjechow be
hoort niet tot de beste van deze 
auteur. 

Zodus... I 'l 

^ Eerlijkheidshalve moeten we 
zeggen dat de laatste tocht van 
« DE KAT OP DE KOORD » ons 

een stap dichter hl] de overkant 
heeft gebracht. Zover zijn we 
weliswaar nog altijd niet en ei; 
blijven nog heel wat stappen ta 
zetten, maar het was deze week 
evenmin een stap achteruit. Zeker 
niet l Wat we aan de tekst van 
Georges Wellekens vooral verwiJi 
ten is het feit, dat hij van de ont-
knoping niet heeft gemaakt wat er 
ontegensprekelijk van te maken 
was. Anderzijds was het deze keer 
een echt feuilleton-gegeven en had 
de grootmoeder een verteerbare 
rol gekregen. Ook zat de aflevering 
technisch goed in elkaar. Echtf 
wat een weelde voor een Vlaams 
familie-feuilleton _/ s ' l?} 

0 En om helemaal in schoon
heid te eindigen, gauw nog wat 
bloemetjes voor Jan Blaaser en 
zijn « JAN EN ALLEMAN ». Het 
programma heeft geen grote stuki 
ken gemaakt, maar het bezorgde 
ons een zeer onderhoudend half
uurtje. 

Jvb. 

^ Voor zijn « 'T IS MAAR EEN 
WOORD » van deze week had Pol 
Van de Velde enkele mensen van 
de Gentse Minart-schouwburg ge-
mobilizeerd. Ze hebben de oorlog 
echter verloren, vinden we, en dit 
dan nog wel op twee fronten : ie 
verzamelden noch winstpunten, 
noch geestigheden. Romain de 
Coninck heeft ons alleszins ont
goocheld, evenals de overigen die 
zelfs niet aan bod kwamen 

We kunnen er Pol Van de Velde 
natuurlijk geen verwijt van ma
ken. Maar ondertussen stellen we 

DEZE WEEK 

OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
10 00 : Plechtige Oecumenische Ere
dienst — 11 00 : Uitzending van een 
H. Mis — 13 25 : Skien te Kitzbühel 
— 15 00 : Romaans Frankriilc — 
1510 : De kat op de koord : De 
prilsvraag — 15 40 : Liefde bestaat 
— 16 05 : Basketball — 17 00 • Klein, 
klein, kleutertje — 19 00 : Safari i 
Harpoeneren van groot wild — 
19 30 : Filmmuseum van de schater
lach — 19 55 : Sportuitslagen — 
20 00 : TV-nleuws — 20 20 : Speel
film : Oklahoma Kidd Western van 
Lloyd Bacon met James Cagney, 
Rosemary Lane en Humphrey Bogart 
(Engelse versie met tweetalige onder 
schriften) — 21.35 • Sportweekend 
— 22 05 : Poëzie in 625 llinen — 
22 25 : Tweede nieuwsuitzending. 

versie met tweetalige onderschrif
ten - voor volwassenen) — 21 50 : 
Première — 22 35 : Postscnptum : 
Literatuur — 22 45 ; Tweede 
nieuwsuitzending 

• VRIJDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Teletaalles : Frans — 19 20 : Tie
nerklanken — 19 50 : De Weerman 
— 19 55 : Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Reisroutes : 
Portugal — 21 00 : De mode in het 
Europa van de Zes — 21 50 • Twee
de nieuwsuitzending — 22 00 : 
Eerste Loge : » ALCESTE a : TV-
opera van Ton de Ijeeuw. 

• ZATERDAG 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 25 ï 
Zoeklicht — 19 45 • De Weerman — 
19 50 : Sport m ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 • Als ik koning 
was Duitse TV-opvoerlng van de 
komische opeia « Si 1'étais rol », van 
Adolphe Adam — 21 45 : Panorama 
— 22 20 : Postscriptum — 22 30 i 
Tweede nieuwsuitzending. 

10 00 : Teletaalles : Frans — 10 20 : 
Lopen zoals iedereen — 1105 : 
Patrla mla — 17 00 : Jeugdpro
gramma — 17 45 • Schooltelevisie 
— 19 00 : Religieus programma — 
19 30 • Autorama — 19 55 : Sport 
in ' t kort — 20 00 : TV-nleuws — 
20 20 : Eén tegen allen — 2135 : 
Echo — 22 05 : Dick Powell stelt 
voor • De grote Anatole — 22 55 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 ; 
Gastprogramma — 19 30 : Mozaïek 
— 19 55 : Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nleuws — 20 20 • Bonanza : TV-
Western — 21 10 : Kreet en kennis 
— 21 50 : Vergeet niet te lezen — 
32 20 : Tweede nieuwsuitzendmg. 

• WOENSDAG 
17 00 : Televisum — 19 00 • Tele
taalles : Nederlands — 19 25 : 
Penelope — 19 50 : De Weerman — 
19 55 : Sport in ' t kort — 20 00 : 
TV-nleuws — 20 20 : Haasle-over in 
West-Berlijn, spel door Tone Brulin 
— 2150 : Wegwijzer — 22 35 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 - Gastprogramma — 19 30 t 
Tekenfilms voor long en oud • De 
Plintstones — 19 55 : Sport In 
't kort — 20G0 • TV-nieuws — 
20 20 • Filmtribune : Bad boys : 
JpnaTp fi m van "'nsumi Hani met 
Yamada en Katsuhiro Segawa In-
If " ng door Maria Rosseels (eer-te 
voor&tellmg in ons land) (Japanse 

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

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE MENSEN 
Jaargang 1 - nr 16 

GÜHIE 
REAKTIES OP ONZE ONTHULLINGEN 

Zoals t€ verwachten viel heeft onze vorige « Dwarse K r a n t », 
met zijn ophefmakende berichtgeving over De Kiekeborst 
Doorheen Ons Militair Verleden, heel wat stof doen opwaaien. 
Korrespondentie over dU sensationeel artikel bereikte ons van 
aJle (bewoonde) hoeken der aarde . 

We brengen hieronder enkele der voornaamste brieven. 

••«^ 

Korporaal Dingen te Daknara 
— Ik had tijdens mijn militaire 
diensttijd inderdaad een kieke
borst en dan nog meer de borst 
van een braad- dan van een 
soepkieken. Ik zie echter me t 
in, waarom ik me daarvoo^ zou 
schamen. Zoals blijkt uit de fo
to die Cc TJ hierbij opstuur, liet 
mijn germge borstomvang me 
toe, door de pnkkeldraadver-
speriing van Stalag 12 797 68-
K D P te kruipen en mijn vrouw 
te Daknam te vervoegen op 14 
j u m 1941 De komende genera
ties zullen met brede borst in 
de gevangenschap wegkwijnen 
Da t danken zij dan Lefèvrel 
(foto 1). 

kiekeborst ontmoet. Foto van 
mezelf In aktieve dienst voeg ik 
hierbij (foto 2) . 

Brigit te Bardot te Pari js — 
H a raison, Ie cher Theo. 
Twmtig j a a r geleden h a d ik 
inderdaad een borst die m e n 
me t de ijeste wil van de we<reld 
niet anders dan pla t kon noe
men. Vandaag verheugen ikzelf 
en mijn omgeving zich In mijn 
tipische ZI.V.-borst. Dank a a n 
Theo en 20 F voor uw goede 
werken (foto 3). 

Kees Dewllte te Den Haag. 
»— Nou zie je wel, h e ! J e hep 
gedacïht c late we effe die 
keeskoppe er ui t gooie en zo 
zijn we er bovenop ». J e hep 
nou je miu ten j van he t j a a r 
dertig gehad en wat mot je 

foto 2 

Johannes Belgicus — Niet de 
ziekteverzekermg. maa r het in
voeren van de schoolplicht door 
de missi dominici van K a r e l d e 
C o t e is oorzaak van de krim
pende borstomvang der Belgen. 
Gebrek aan beweging en in he t 
hoekje op straf s taan zijn de 
voornaamste verwekkers der 
kiekeborst. Ik ben een oudge
diende van he t CXXXXVIIde 
Gallisch Legioen onder Maximi-
liianus; in onze vertxroedering 
heb ik tot op heden nooit een 

foto 1 

Obersturmbrigadefuehrer H. 
Mueller — Sie haben geleich 
und der Theo 1st wieder einmad 
miss. Ich haabe in meme mili
taire Laufbahn bel der NATO 
ailem Beigier ml t dicke Bras
ten und viel Dekorationen ge
sehen. Auch der NATO-Sekre-
taer a D . Patil-Helnrich Spaach 
ha t t e bestlmmt ketne Kiechen. 
biusb. 

foto 3 

nog? Daar zit je met je lekke
re kippebo'^te. Wie is nou de 
sigaar, de pisang en de ba
naan? De Belg natuurl i jk! Ha t 
j e m a a r verder meegevrete van 
onze boter; je zou er beslist 
arigec hebbe mtgehange. Nou 
tabee hoor, mijn niet gezien. 

L 3 . J . t e Washington. —' 
Theo is ngh t . Come to my 
ranch and become a m a n Stop 
t h a t terrible chicken-war. The
re IS no time like cow-time and 
cowmilk can make it. I mean, 

a real chest! 

ZANZIBAR-LIMERICK 
Er was eens een Zanzibarkeepei^ 
die werkte op Zanzi en sliep er 
met een Zanzibarmaid 
Doch toen kwam er een raid; 
sindsdien viel de man nog wat dieper. 

ïitus. 
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FELIX DALLE : uDE BOMyy 

In zijn « T h e o r i e 'des gegenwar t ïgen Zei ta l ters » (een 
boek w a a r wij bij gelegenheid op zullen te rugkomen)] 
n o e m t de Dui t se socioloog en kultuurfilosoof H a n s Fre -
ger de eenzaamheid een begeleidingsverschijnsel van wa t 
hij de secundaire maatschappel i jke sys temen noemt . 
Deze eenzaamheid , zegt Freyer , kan omslaan in somber
heid, angst , vervel ing, w a n h o o p , in het « act ivisme du 
désespoir » van Sartre , 

Hiermede worden een aantal be
wuste of onbewuste aspekten van de 
moderne literatuur aangewezen (af
gezien van de verscheidenheid van de 
vorm) en tevens een aspekt van de 
mens in de moderne maatschappij. 
De eenzijdige beklemtoning echter 
van dit aspekt doet vele moderne ro
mans doodlopen in een pessimistisch 
nihilisme, een rebellie « without a 
cause » en een ongenuanceerde afre
kening met het verleden. Ook dit is 
— althans gedeeltelijk — een gevolg 
van de menselijke situatie in de mo
derne rationalistische maatschappij 
die alle organische, natuurlijke en 
irrationele bindingen heeft losge
maakt en ze als romantische over
blijfsels uit een voorbij verleden of 
als onwetenschappelijke fantasie 
heeft afgewezen De mens is daar
door echter ^eenzg.^^!.. afihte^geble-
veri : het enige wat hem overblijft is 
een gevöet van "klelKheid^eii-ottm-acht 
da t omgezet wordt in een rebellie 
zonder hoop, een nihilisme zonder 
dageraad en een angst voor de on
ontkoombaarheid der dingen, aan 
wier fatale loop wij niets wijzigen 
kimnen. Geconcretizeerd wordt deze 
angst in de bedreiging die op het 
mensdom weegt : een bedreiging met 
totale vernietiging, waaraan het in 
zijn eenzaamheid onmachtige indi
vidu niets veranderen kan.. . Tenzij 
he t deze eenzaamheid doorbreekt, 
niet slechts door de irrationele ban
den terug aan te knopen en de maat 
schappij tot een gemeenschap te 
doen groeien, maar ook door een an t 
woord te geven op de vragen naar 
zin en betekenis, door een ethische 
dageraad te plaatsen achter de nihi
listische nacht en door het rationele 
pragmatisme der moderne maa t 
schappij - opvattingen te vervangen 
door een erkenning van de totale 
mens als oirbeeld der nieuwe gemeen
schap. 

In « De Bom » van Felix Dalle 
wordt deze angst van de moderne 
mens op een concrete reden toege-
SDitst; de bedreiging heeft een vorm 
aangenomen en is werkelijkheid ge
worden. De vernietiging is begonnen 
en rond de aarde cirkelen de dode-
Ujke bommen die tenslotte stad na 
stad, land na land vernietigen en al
le leven uitroeien. En onder de da
gelijkse bedreiging van deze vernieti
ging schrijft een mens de kroniek 
dezer dagen — samen met de kroniek 
van zijn geestelijke opgang uit angst 
en dreigende waanzin naar de erken
ning van een oeroude waarheid, het 
vinden van een nieuwe hoop door het 
weer ontdekken van de essentiële 
verhoudingen tussen mensen en God. 

Laat me beginnen met te zeggen 
dat ik « De Bom » in een adem heb 
uitgelezen — en dat ik vierentwintig 
uur lang het gevoel heb gehad dat 
een kettingroker moet hebben na 
een voordracht over longkanker en 
zijn verband met het roken. Indien 
hij ten minste niet dcet wat men ook 
na de lezing van Dalla's boek zou 
kunnen doen : met een afwerend ge
baar het probleem uit de herinnering 

wegvegen : « het zal allemaal wel 
niet zo'n vaart lopen... ». 

Nu weet ik niet In hoeverre de 
spanning die de auteur weet te be
reiken en de nablijvende indruk, als 
positieve faktoren kunnen gelden 
wanneer men het boek zuiver-literair 
beschouwt Ook een literair-banale 
detective-story kan die spanning ver
oorzaken en een dagbladartikel kan 
evenzeer onder de indruk brengen. 

Wanneer een roman — of laten we 
liever zeggen met Dalle : een kro
niek — dit alles kan, en wanneer hij 
daarbij nog een originaliteit in kom
positie en vorm vertoont, een geeste
lijke diepgang en een poëtische ver
woording, zoals « De Bom » die bezit, 
dan moeten wij wel besluiten, voor 
een uitzonderlijk sterk en gaaf werk 

te staan, een boek dat benevens zijn 
merkwaardige literaire eigenschap
pen ook secundaire kwaliteiten be
zit die het tot een boek maken dat 
« blijft ». 

Het gegeven is niet nieuw en ook 
het genre niet : roman d'anticipa-
tion, science - fiction hebben sedert 
Jules Verne ai dan niet met sukses 
op de wetenschappelijke (en maa t 
schappelijke) ontwikkeling vooruit 
willen lopen en ons een beeld van de 
maatschappij van morgen willen ge
ven. Dat de moderne versies herhaal
delijk de vernietiging van de mens
heid of de totale onderdrukking van 
elke menselijkheid in het vooruit
zicht hebben gesteld, is echter symp
tomatisch. 

Koestier tekende de maatschappij 
in ontbinding vlak voor de grote uit
barsting. Cor Ria Leeman gaf ons 
een beeld van die maatschappij na de 
overwinning der « onmenselijkheid •». 
Een uiterst gedetailleerd beeld van 
wat een atoomoorlog zou betekenen, 
gaf Er win Erich Dwinger (de auteur 
van o.m. « Armee hinter Stachel-
d rah t») in een fantastisch «Tat -
sachenbericht >. 

Het boek van Dalle Is meer dan een 
« sclense fiction » - roman : niet de 
— beheerste — fantasie en de uiter
lijke gebeurtenissen zijn de hoofd
zaak, al dragen zij het werk. doch wel 
de reakties der mensen, de psycholo-

VERWERPELIJKE TUSSENWERPSELS 

(II) 
Van de vele tussenwerpsels die het 

Nederlands - zoals elke taal - bezit, is het 
niets-, en toch feitelijk alles-zeggende 
« nou » wel het meest typische voor onze 
taal. Maar « nou » is toch veeleer ken
merkend voor het Hollands I zul je op
merken... Inderdaad, maar evenzeer voor 
het Vlaams 1 Dit zal ik je pogen duidelijk 
te maken. 

Het woordje « nu », dat een grondbe
tekenis van « heden », « op dit ogenblik » 
heeft komt hoofdzakelijk m twee vormen 
voor : NU en NOU, en op grond hiervan 
kan men het Nederlandse taalgebied 
indelen in een nu-gebied en een nou-ge
bied. Denk nu echter niet dat Vlaanderen 
het nu-gebied uitmaakt en Holland het 
nou-gebied... Tot het gebied waar men 
nou zegt behoort alleen Noord-Nederland 
(gedeeltelijk) maar ook ons Brabant en 
Antwerpen, 

Maar Brabanders en Antwerpenaars 
zeggen toch zoiets als « naa » ? Wel juist, 
dat Brabantse naa is tenslotte niets an
ders dan het Nederlandse « nou », net 
zoals het Noord-Hollandse « NAU ». 
Immers, zoals Brabants kaa en zaa aan 
kou en zou beantwoorden, zo is ook 
« naa » slechts de Brabantse verschij
ningsvorm van « nou 2>, Een Brabander, 
die beschaafd wil spreken, heeft geen 
enkele reden om « nou » als Hollands te 
weren terwijl hij anderzijds wél kou, 
zou en oud zal aanvaarden. 

Daarentegen is « nu > eigenlijk een 
andere vorm. Het « nu » dat men o.m, in 
West-Vlaanderen hoort, is niet een 
plaatseliike vorm van nou, want dan zou 
het « noe » worden uitgesproken, zoals 
de West-Vlaniingen ook koede, zoe, en 
oed zeggen voor koude, zou en oud, « Nu » 
is eigenlijk een wisselvorm van « nou ». 

Vroeger was er werkelijk een gebied 
waar men uitsluitend « nou » zei en een 
gebied waar men uitsluitend « nu » zei, 
natuurlijk elk met zijn dialektische scha
keringen naargelang van de streek (nou, 
nau, naa (en nu, neu, noe). Later « over
lapten j . beide gebieden elkaar en kreeg 
men in het Algemeen Beschaafd een licht 
betekenisverschil tussen nu en nou : 

nu = heden, op dit ogenblik, nou = tus
senwerpsel. Uit de wisseivormen van 
éénzelfde woord zijn dus twee onder
scheiden woorden ontstaan, althans in de 
gesproken beschaafde taal - want in de 
geschreven taal vindt men - ook als tus
senwerpsel - vrijwel steeds « nu >. Laten 
we dus onze vooroordelen tegen dat 
« nou » eerst opruimen, alvorens na te 
gaan in welke omstandigheden het ge
bruik ervan past, 

ALLEE 
In onze vorige bijdrage gaven we een 

aantal gevallen op waarin Vlamingen het 
bastaardtussenwerpsel « allee » gebrui
ken. Een eerste geval was dat waarin 
iemand zijn twijfel te kennen geeft over 
de waarheid van een mededeling door 
ongelovig-sceptisch de vraag te stellen ; 
•s allee ? », bijvoorbeeld als antwoord tot 
iemand die zegt dat het al 10 uur is of 
dat het buiten vriest of dat de regering 
gevallen is. Het kan ook een uiting 
van nieuwsgierigheid of van gretige ver
bazing zijn. Een Bruggeling zal in dit 
geval zijn gevoelens kenbaar maken met 
de uitroep : « Lop » of « Lop gi ! >, wat 
zoveel betekent als « ga jij maar lopen 
met die bewering, hoor ! > en dus blijk
baar verband houdt met de betekenis van 
Fr, « allez >. Een Brusselaar zal hetzelfde 
zeggen met « serjuis ? > alsof hij aan de 
ernst van de spreker twijfelde.,, In het 
Nederlands zegt men in deze gevallen : 
toe nou I ; toe maar ! ; kom I ; kom nou I ; 
echt ? ; echt waar ? I werkelijk ? I ach 
wat ? ; och kom I ; nee zeg 1; niet waar I ; 
wat ! ? ; enz. De Engelsen zeggen vaak : 
not really I en de Duitsers : ach, gehen 
sie (doch) 1 

ALLEE wordt ook als aansporing ge
bruikt : allee, begin er mee I Allee, ver
trek ! Hier staat de betekenis natuurlijk 
zeer dicht bij de grondbetekenis van het 
werkwoord « aller >, d.i. « gaan », In het 
Nederlands zeggen we bij voorkeur : 
kom ; vooruit; schiet op ; vlug wat; 
komaan ; maak voort; hop ! ; gauw I 

Als iemand je voortdurend plaagt, of 
je in je bezigheid stoort, of je hindert 
met lawaai of gebaren, of je op andere 
wijze lastig valt, dan roep je soms vrij 
korzelig of kregel, vooral als je geduld 

gische ontwikkeling van de kroniek
schrijver, die uit de angst en de aan 
waanzin grenzende dromen opstijgt 
tot een bezinning, een tastend bena
deren van wat zijn moeder levensze
kerheid gaf : een woord dat haar een 
glimlach kon schenken... Niets van al
les wat ik vroeger ooit heb gezegd, 
heeft nog zin — noteert de kroniek
schrijver. 

Welk is het antwoord op dit vraag
teken? Dat er een antwoord Is, laat 
Dalle doorschemeren en hier ver
schilt zijn halucmerende evocatie 
van dit ondergangsgebeuren van de 
pessimistische, nihilistische angst
en wanhoopsliteratuur die ons voor 
een muur plaatst waarachter het 
niets ligt en die de zin van elk ge
beuren ontkent. 

Maar dit is niet het enige positieve 
in dit merkwaardige boek. 

Er is ook — zoals reeds gezegd — 
de originele kompositie in kroniek-
vorm : een dubbele kroniek in feite, 
die afwisselend de gebeurtenissen en 
de gedachten van Bernard noteert. 
Het geheel is als een lange brief aan 
zijn vriend Armln in Tel-Aviv opge
vat. 

Er is daarenboven een zeer poëti
sche verwoording, die nergens de dl-
rektheid van de stijl en de spanning 
van de lektuur vermindert. 

Felix Dalle heeft met dit boek —. 
na « Bieten », na « Aage Nielsen » en 
« Klabbatse » — zijn faam als auteur 
bevestigd. Zonder afbreuk te wiUen 
doen aan de literaire waarde der 
voornoemde romans durven wij « De 
Bom », zijn jongste, ook zijn literair 
beste werk noemen en een boek dat 
én door tema en behandeling, én door 
transpositie, én door stijl, tot het 
beste behoort van wat in onze literan 
tuur de jongste tijd verschenen is, 

steentjes voor ONS TAALGEBOUW 
ten einde is : allee. Iaat me toch gerust I, 
allee, hou toch op ! e.d. D»t ongeduldig 
« allee » is in goed Nederl. |ds weer te 
geven met : kom nou !; ga ]e nou.,, ? ; 
wil je even... 1; hoor's hier ! ; asjeblief 
zeg 1; hoor's even ; laat me toch ! ; om 
godswil !; in godsnaam !; stop dat 1; 
laat dat nou u i t ! ; schei nou uit zeg I ; 
komaan !; moet ik je... I; mot ik... I ; 
enz. 

Ook als toegeving, ak men na een 
gedachtenwisseling of twist zijn stel
lingen prijsgeeft aan de tegenstander, al 
is het om het kort te maken, hoort men 
zeggen : allee dan, je hebt gelijk; of : 
allee, je hebt weer eens gelijk 1 Hier 
passen de uitdrukkingen : vooruit dan 
maar ; nou dan ; ja dan ; komaan ; ja, 
kijk...; enz. Met een tikje ironie ook ; 
o ja 1; o nee !; precies !; zeer juist !; 
net zo I ; helemaal I 

Veel subtieler en dus heel wat moei
lijker te omschrijven is het gebruik van 
« allee > in het volgende geval : 
— ik heb zo'n verschrikkelijke hoofd

pijn en ik ben doodop 1 
— (antwoord) allee, je bent werkelijk 

te beklagen. Of : allee, dan zal ik maar 
vlug de dokter bestellen I 

Dit antwoord is zeer ironisch in dié 
zin dat het overdreven medelijden veinst, 
en op die wijze de mening vertolkt dat 
het wei zo erg niet zal zijn, of dat het 
wel zo'n vaart niet zal lopen, In plaats 
van dat allee gebruiken we liever : ont
zettend 1; hemel I; allemachtig I (met 
nadruk, op geveinsde verbazing) of J 
kom nou ; toe nou ; kom kom ; och kom { 
och god ; ocharme ; wat erg I; wat vrese
lijk I ; wat jammer !; of - zeer ironisch 
door het ouderwetse van de wending • J 
o jeminee, wat is dat naar I 

Sussend, kalmerend, ook wel licht ver« 
wijtend of berispend is « allee, allee » in 
de betekenis : trek het je niet aan, zo 
érg is dat nou niet, of : doe niet zo flauw, 
laten we ernstig zijn, schep wat moed, 
hou je wat kraniger. Dat kunnen we 
weergeven met : kom I, ach wat I, flink 
wat nou !, kom kom, vooruit nou !, kop 
op man I, och laat ze I, zo is het eea< 
maal !, nou kom !, wat moet dat ! enz. 

Een volgende maal dan over « tiens ». 
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Nu voor het eerst sinds 1830 de 
Belgische grondwet zal aangepast 
worden op basis van het feit der 
Iwee vollieren in België, kunnen 
we niet spreken van Vlaamse 
weerbaarheid. Hoewel het van de 
eerste dag duidelijk was dat het 
hele probleem benaderd wordt van
uit de zorg om Wallonië te sussen, 
durven omzeggens geen Vlaamse 
kranten die schreefwrong van bij 
de aanvang aanklagen. Misschien 
waren ze onder de indruk van de 
duivelbezweringen van onze natio
nale klown Lefèvre, die te Zotte-
gem op een C.V.P.-vergadering 
weer de hoofdvogel afschoot door 
de Vlaams - nationalisten niet lan
ger als scheurmakers en ekstre-
misten uit te schelden; hij pro-
klameert ze eenvoudigweg tot « af
godendienaars ». 

La Wallonië 
Hoewel de hele grondwetsherzie

ning duidelijk in het teken staat 
van de angst voor de WaUingan-
ten, zet het blad van de M.P.W. 
aich op het principiële vlak. Het 
blijft op zijn s tandpunt : federa
lisme en struktuurhervormingen. 

« Vandaag dinsdag begint de 
« Rondetafel van de partijen », 
bela.st met he t zoeken van een ak
koord voorafgaand aan de grond
wetsherziening, haa r werkzaamhe
den. De vrucht van deze bespre
king moet naa r het schijnt klaar 
zijn met Pasen. Lijk in het liedje 
van Malbrough : met Pasen of 
«net he t feest van de H. Drievul
digheid. Inderdaad, he t klimaat 
da t in de Belgische boomgaard 
beerst, belooft geen bevredigende 
vruchten. 

Het is overal mist en vaagheid 
In dewelke de part i jen zoeken, 
verloren lopen, tevoorschijn ko
men en weeir verloiren lopen. Van
daar he t achtereenvolgende uit
stellen van de Ronde Tafel. Het 
Is dus met reden dat de MP.W. 
verklaart dat zij in geen enkele 
van die part i jen haa r politieke 
Uitdrukking vindt. » 

Houdt dit laatste een nieuwe 
dreiging in van dje Waalse Een
heidspartij , waar in Wallonië 
steeds meer en meer over gespro
ken wordt? 

DE GAZET 
Was de enige Vlaamse kran t 

die op haar voorpagina de eerste 
dag reeds dierf blokletteren : 
« Rondetafelkonferentie slecht ge-
Start. Grondwetsherziening volle
dig in teken van minorizatie ». De 
drie partijen werken in die rich
ting, wat weinig goeds doet ver
moeden voor het eindresultaat. En
kele dagen vooraf had Mon Deri-
ne (ex-V.V.B.) onderstreept waar 
het naa r toe ging en maakte zich 
kwaad. 

« Overigens jaagt de boeman 
van de linkse regering me niet 
zoveel schrik aan. Zal een even
tuele linkse koalitie zo gemakke
lijk de winstpunten van de juli-
wetten teniet doen? Vooreerst 
moeten de Vlaamse socialisten en 
liberalen dan het odium dragen 
van de Vlaamse achteruigaxig. Dat 
zou ook in die kringen reaktie en 
weifeling vef oorzaken. Maar daar
bij komt vooral dat in die om
standigheden — wegens de groei
ende Vlaamse bewustwording en 
met de CVP, de Volksunie en de 
kultuurverenigingen in het ver-
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weer — het Vlaamse land onre-
geerbaar zou kunnen worden, zo
als Wallonië het was ten tijde van 
de koningskwestie. De teruggezon
den fo mulieren van de talentel
ling waren trouwens een voor- • 
gaande dat men niet zo licht ver
geet. 

Stoute taal? Mogelijk. Maar is 
dat een voorrecht van de Waalse 
landgenoten? De Walen zeggen 
immers kordaat neen voor de ze-
telaanpassmg. tenzij gekompen-
seerd door luime waarborgen, zo
als zij neen zegden voor de faci-
teiten in de Waalse randgemeen
ten van Brussel. Hebben wij, Vla/-
mingen alleen het recht gematigd 
te zijn voor de eenheid en de rust 
in het land? Het is wenselijk dat 
wij in het offensief t eden en even 
duidelijk zeggen : eerst worden 
de Vlaamse grieven opgelost, zo
niet kan men over de waarborgen 
en de gi-ondwetsherziening een 
kruis maken. » 

Wat laat om kwaad te worden. 
De betoging te Antwerpen was een 
beter moment. 

Standaard 
Het meestsiachtige b'ad van 

Vlaanderen, van C.V.P.-kruiperige 
artikels tot Vlaams - nationalisti
sche oprispingen van Scrutator, 
bewees deze week weer zijn hete
rogeniteit. Rond de grondwets
herziening kregen we zelfs éën 
halve triomftitel « Taalevenwicht 
in elke delegatie » (Flamands géo-
graphiques inbegrepen). Gezon
dere praat kregen we in de felle 
reaktie van Delaforterle in wie de 
Daensist boven kwam bij het aan
klagen van Lefèvrcs bewering dat 
de Vlamingen moeten gaan op
houden te offeren op het afgoden
altaar van het naliona'isme. 

« Het nationalisme in zijn ab
solute uitdrukking is inderdaad 
een afgod die aan de wereld veel 
kwaad heeft berokkend. Maar men 
kan niet alle redelijke verzuchtin
gen van een volk als afgoderij 
veroordelen. 

De bijvelvaste eer.st e-minister 
haalde hierbij het Oude Testa
ment aan : Jahwe vei-afschuwt de 
afgoden. Is er echter ooit een ge
schiedenis geweest, die meer afge
stemd was op het welzijn van een 
bepaald volk als die van de jo
den, zoals we ze in het Oude Tes
tament le"en kennen? Men moet 
tch niet ortodoxer willen zijn dan 
Jahwe. 

Het zou toch al te dwaas zijn, 
omdat de Vlamingen scholen vra^ 
gen te Brussel, dat ze daarom de 
afgod Baal aanbidden en da t een 
profeet hen moet komen bestraf
fen. » 

In elk geval : de Vlaams - na^ 
tionalisten hebben nog nooit Wa
len vermoord zoals de vrome vol
gelingen van Mgr. Makarios het 
doen met de Turkse Cyprioten. In 
ons land hebben we alleen in naam 
van een overkokend staatsnatio-
nallsme door katolieke ministers 
van justitie als Du Bus de War-
naffe mensen als een Vindevogel 
en Borms weten vermoorden. 

Het Volk 
Terwijl profeet Lefèvre stond te 

orakelen dat het nu al wel is met 
de Vlaamse eisen, staken de over
winnaars van Hertoginnedal in 
« Het Volk » klacht nr 3.487 in de 
taalwettengrieventronunel onder 
de titel « Vlamingen vernederd in 
de Raad van State ». Nota : de 
Raad van State is het hoogste 
morele gezag in dit land, da t moei 
oordelen over het wettenarsenaal 
van de Belgische demokratie! 

8 De Raad van State is een van 
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deze eerbiedwaardige nat ionale 
instelingen, waar, in theorie, Vlar 
mingen en Pranssprekenden op ge>-
lijke voet wo'-den behandeld, m a a r 
waar, in de praktijk, dag-in <iag-
uit de Vlaamse mensen en h tm 
taal vernederd worden. 

Een paar voorbeelden. 
Wij kennen een voorzitter van 

een der Vlaamse Kamers, die, als 
hij een of andere zaak moet in
leiden of verslaan, onze taal zo 
radbraakt , dat zij haas t onbegrij^ 
pelijk wordt. Gtsen wonder, als 
men weet, dat deze raadsheer — 
op de Vlaamse taalrol ingeschre
ven! — buiten de Raad nooit an
ders spreekt dan Frans . 

Meer nog : een aanta l zgn. 
Vlaamse raadsheren, ook de pro
fessoren aan de Gentse unive"si-
teit, horen wij, in de wandelgan
gen, voor en na de zittingen, nooit 
anders dan Frans spreken. Deze 
heren komen maar uit voor h u n 
Vlaming-zijn, als er een benoe
ming of bevordering op til is. » 

Maar zelfbestuur hebben we 
niet nodig. Dat is goed VOOT ne
gers en Aziaten. 

flüiSlAD 
Toont aan dat in dit land de 

evolués uit Vlaanderen, die met de 
Belgische heersers aanpappen, het 
nog steeds he t verst schoppen. 

In een reportage van « La Li
bre » over Diest werd als «groot
heid » van dit stadje een frans
kiljonnetje naa r voor gebracht. 
Het u Handelsblad » reageert er-
op. 

« En dan Louis Bakelants Wat 
heeft die man uitgespookt om als 
« beroemd » door « La Libre Bel-
gique » te worden binnengepalmd? 

Is die man « beroemd » omdat 
hij eveneens al zijn krachten in
spande om Diest « hoog op te voe
ren in de vaart der ftansminnen-
de volkeren? » 

« Hij s tamt uit een onderwijzers-
geslacht. 

De Bakelantse onderwijzers — 
die door de Diestse schooljeugd 
« bakelpin » w e d e n gedoopt — 
waren voortreffelijke onderwij
zers, en deden voor de rest heel 
normaal. 

En het is niet helemaal de 
schuld van wijlen ' Louis Bake
lants dat zijn zoon, eveneens 
Louis Bakelants, een verkeerd 
pad insloeg. Het belachelijke 
franskiljonse pad. Wij lazen des
tijds de doodsbrief van onze oud-
onderwijzer. 

Hij was in he t F rans gesteld, 
(en, zoa's dat bij een bourgeois-
mentali tei t pas, was de « onder
wijzer » omgedoopt tot een « pro-
fesseur »). In dit werk zag men 
de hand van de zoon. 

Voos- de rest heeft Louis Bake
lants J r . he t heel ver geschopt. 
Hij zetelt in een kommissie die in 
het ministerie van Nationale Op. 
voeding en Kuituur voor de be
noemingen zorgt 

Misschien s taa t hij als « Vlar 
ming » geboekt. 

Een Vawilng is he t niet. 
En Vlaamsvoelende leerkrach

ten zal hij wel laten wachten, 
als hij er de kans toe krijgt! » 

Met zelfbestuur schopt ieder 
volk met zelfeerbied zulke kerels 
eruit. 

I spiegel 

THEO. GETUIGE VAN JEHOVA. 

(DE STANDAARD) 

BURGER 
WELZIJN 

Dit Brugse weekblad klaagt 
aan hoe door Waalse druk de 
staalgieterij in La Brugeolse zal 
verdwijnen. Dit praktische voor
beeld van een zogezegd Vlaama 
bedrijf toont aan hoe we door het 
franssprekend groot-kapitaal vol
ledig als een <( gebniiksgebied » 
worden beschouwd. 

« De aangekondigde sluiting is 
echter geen unikum wat he t 
Brugs bedrijf betreft. Als eerste 
sluiting kwam deze van de «Pon-
deries» of ijzergiete'ij, waar men 
insgelijks het werk diende te stop
pen wegen het niet aanpassen van 
wei'kmetodes en machines. Een 
tweede sluiting kende men korte
lings n a de jongste wereldoorlog, 
toen werd de afdeling draaierij 
van wielstellen ve kocht aan 
Cockerili te Luik, aUioswei de 
werkplaats pas was ondergebracht 
in een ruimer gebouw da t volle
dig heringericht werd. In dichter 
bij ons liggende ja" en werd n a de 
samensmelting met de afdeling 
van Nivelle, ook de bouw van ge
binten en bruggen naar Wa ïon i ë 
overgebracht en nu volgt de slui
ting van de staalgieterij, 'Wat ze
ker ook een voordeel is voor de 
Waalse ondernemingen die meteen 
nog een konkurrent uitgeschakeld 
zien. Alles heeft er de schijn van 
da t sommige afgevaardigden uit 
de beheerraad en wellicht ook wel 
onder de druk van financiële 
machten, sommige hier bij ons 
minder renderende afdelingen in 
Wallonië willen overplaatsen om 
aldaa'- tot nieuwe investeringen 
over te gaan, daar waar een ka
pitaalbelegging in onze gewesten 
als nutteloos wordt besehouwd. » 

PALLIETERKE 
Zet het spelletje mee voort van 

sommige journalisten om op onze 
Vlaams - nationale pels te gaan 
zoeken of de Volksunie geen vlek
ken vertoont. De enen vinden er 
zwarte « rechtse » vlekken; Pal-
lieterke vindt er « linkse » vlekken 
en dan begint het door te draven. 

« Links » dat betekent vandaag 
nog de ouverture zoeken naar de 
Vlaamse arbeider, alhoewel tussen 
haakjes gezegd de Volksunie nog 
moet bewijzen da t zij bij machte 
is in de nieuwe modestijl een bre
dere massa (16 zetels in 1939) te 
mobilizeren dan he t V.N.V. Maar 
morgen kan « links » betekenen : 
nationalisatie van privébedrijven, 
erkenning van Oost-duitsland, ver
trek uit de Nato en wat weet ik 
allemaal meer. » 

Nog sterker! We zullen een ge-
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ü zult bewijzen da t u die strijd waardeeit . 
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mutualiteit, de « Vlaamse Ziekenkas ». 
Ze beschikt over afdelingen in gans het Vlaamse land. De 
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lijk erkend op 16.4.62 

Knip onderstaande strook u u en stuur hem in open om
slag, met frankering 50 et., naa r ons Centraal Secretariaat, 
Kipdorp 50, Antwerpen, tel. 03-32.31.39. 

Ondergetekende 
wonende te 

verlangt het bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse 
ziekenkas <^ te uur . 

helmpje vertellen. Niet aileen zal 
Oost-Duitsland erkend worden, 
m a a r zodra de Volksunie baas is; 
zullen we alle nonnekens naa r on
ze satelüetsitaat Siberië verbannen 
(behalve de Vlaams - nat ionale 
kameraadskens van het H. Graf 
te Turnhout en Regina Coeli in 
Dilbeek). Dit konvooi zal onder 
de leiding gesteld worden van on
ze kameratUn - hoofdbestuursle
den Toon van Overstraeten en 
Edgaa-d Bouwens; zij waren vroe
ger nog in Rusland. 

« Maar op een beperkt aan ta l 
t e reinen moet een keuze worden 
gedaan tussen de ideologische 
leerstellingen die de wereld be
heersen. 

Er zijn er maar drie. De kris-
ten-demokratische, de liberale en 
de socialisticche of ma xistische 
leer. Welnu, ind.en ik kiezen moet 
dan aarzel ik geen ogenblik. Geef 
mij maar de kristen-demokratie. 
Misschien ligt hier de kern van 
diskussie tussen progicssisten en 
historische nationalisten. Links 
denken en handelen is, niet voor 
Wim Jorissen maar voor anderen 
meer dan een mode. Zij zijn na
tionalistisch zo lang en zo ver 
he t kan, maar op de vrijblijvende 
domeinen zwenken ze over n a a r 
he t integiale marxisme En op die 
weg wens ik hen ncoit te volgen. » 

Vl'ij ook niet. Pallieterke moet 
trouwens eens goêtf * ttag'aaö" in 
w e k e tekst of u i t sp raak 'va i l "on
ze mensen er spraak kan zijn \ 'an 
(( integraal marxisme »• 

Wel van een sociaal-vooruitstre
vend volksnationalisme in de bes
te tradities van Daensisme en 
Frontpar t i j . Trouwens een aan
dachtig toeschouwer van de poli
tieke en sociale stromingen in 
Vlaanderen weet dat het niet de 
verburgerlijkte naam-marxisten 
zijn die het meest voor ekonomi-
sche demokratie gewonnen zijn in 
Vlaanderen. Men leze er maar de 
uitgaven van Raak van de K W B 
op nav 

Walter Luyten. 
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de dichtst bijgelegen 
verkoper Star Zele. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Iste maandag en 3de vrijdag, van
af 20 uur. e Peter Benoit » Prank-
rijklel 8. Volksvert. B. Mattheys-
Eens 
BEEHZEL 
Eerste en de 3de vrijdag v.d 
maand 19-21 uur, Veldenstraat 1 : 
G. Van den Bosoh 
BORNEM 
Elke eerste zxDndag, van 11 tot 13 
uur. Dhr Ward Rolus. « Ami », 
Grote Markt. 
BOOM 
2de maandag der maand. 20 uur -
21 uur bij Meulemans Pr De 
Schut terbaan 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 Jur Jo 
Belmans 
Elke jsondag 9 uur - 13 uur. Laars-
veld 15. t e l 581.42 Dhr. J. Van 
den Plas. 
LIER 
3de maandag der maand, 21 uur -
22 uur. Café « De Hoorn ». K. Al-
bertstr. 8. Volksvert. R Mattheys
sens. 
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 Wyn-
gaert Dorp. Dhr Ludo Sels 
MËRKSEIVl 

ledere vierde woensdag van de 
maand te 20 uur In het lokaal 
t Tyl ». 
MECHELEN 
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur 
30. « Guldenhuls », Veemarkt. 
Dhr Wim Jonssen. 
3de maandag der maand. 19 uur 
30 20 uur 30 Café « Opslnjoor-
ke »• Markt. Volksvert. R M a t 
theyssens. 
TURNHOUT 
4de maandag der maand. 19 uur -
20 uur. Café « Camonnus ». Grote 
Markt Tel 421.55. Volksvert. B. 
Mattheyssens 
Elke vrijdag 18 uur 20 uur 
Graatakker 142. tel. 421.05 Dhr J 
Van 'Bruggen. 

B R A B A N T 

BAAL 
2de dinsdag der maand, 2i uur -
21 uur 30. Bij Vos Gustaaf, Pa^ 
lingpotstr. 2. Dhr A Segers en M. 
Peigi-ims 

BOORTMEERBEEK : 
2de dinsdag der maand, 19 uur 30-
20 uur. Bij Geysemans Frans, 
Wespelaarbaan 32. D h m A. Segers 
en M. Pelgrims. 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf utn kosteloze 
brochure , d o c u m e n t a t i e 
ea li jsten a a a r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s . 11, O 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 a 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 l . 
H e t geroot, e r n s t i g oor-
s p r o n k e l i j b V l a a m s Hu 
i v e l i i k s w e r k v a n v e r t r o u 
w e n en w e l s l a g e n voor 
I e d e r e e n 
D e eniKe B e r o e p s t n s t e l 
l i n g voor b u w e l i j k s b e -
m i d d e l i n g v a n g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s « p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
D a g e l i j k s v e r s c b l l l e n d e 
v e r l o v i n g e n 
S t i p t e ( g e h e i m h o u d i n g . 

BRUSSEL-STAD 
Elke woensdag 9 uur - 21 uttr An
dere dagen op afspraak. Hoofd-
sekr., M. Lemonnierlaan 82, tel. 
11.82.16. Dhr Sekretaris. 

BRUSSEL-LAKEN 
1ste en 3de maandag der maand, 
19 uur - 21 uur R. Neyberghlaan 
188, tel. 26.64.51 Dhr R. Thiebaut. 
1ste woensdag der maand. Steyl-
str. 115, tel, 25.50.94 Dhr J. De 
Beriangea-. 

BRUSSEL-MOLENBEEK 
Elke laatste vrijdag der maand, 
vanaf 19 uur 30 « OhevaUer Ma^ 
rin », Gemeenteplein 18. Dhr E. 
Seré 
Elke dag op afspraak, Courtols-
s t raat 50-52. Dhr J. De Eerlan
ger. 
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 maandag der maand, 19 uur -
21 uur. « Bij J a n P.T.T ». 

Dhr M. Vanthournhout en H. 
Thurlaux. 

HAACHT 

2de maandag der maand, 21 uur • 
21 uur 30. « De Wielewaal », Wes-
pelaarstwg. 37. Dhr A Segers en 
M. Pelgi-ims. 

KEERBERGEN 
2de dinsdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. a Sportwereld », Putse-
baan 51. Dhr A Segers en M. 
Pe'grmis 

HALLE • ST - KWINTENS - LEN-
NIK (Kantons) : 

Zich wenden tot de plaatselijke 
propagandisten. 

LEUVEN 

2de maandag der maand, 19 uur 
30 20 uiu- « Cnstal », Parijsstr 
12 Volksvert. D Deconinck 
E ke dinsdag 20 uur 22 uur. 
« Cnstal ». Dhr P Rens. 
Elke zondag U uur 30 - 12 uur 30. 
« Cristal ». Dhr F. Rens. 

MACHELEN 
Dagel jks op afspraak Van Ob-
bergenstr 16. tel. 51.32.20, dr V. 
Anctaux. 

SCHEPDAAL 
3de maandag der maand, 19 uur-
20 uur. Cafe « In t Stropke », Sta . 
tion Arch. L. Decoster. 

ST MARTENS-BODEGEM 
1ste donderdag der maand vanaf 
20 uur. Lokaal Volksunie Station-
str. 38. Volksvert. D. Deconinck. 

TERVUREN 
2de maandag der maand, 19 uur . 
19 uuj 30. « De Toekomst » Hoorn-
zee str. 6 Volksvert. D. Deco
ninck 

WESPELAAR 
2de maandag der maand 20 uur -
20 uur 30. a De Roos », Grote 
Baan. Dhr A. Segers en M. Pel-
gruns. 

L IMBURG 

HAMONT 
Dagelijks, voormiddag. Pastoor 
Lemmensstr. 9, tel. 453.01. Dr L. 
Sempels. 

HASSELT 
4de vrijdag der maand, 15 uur -
15 uur 45 Hotel Warson. Stations-
p e m . Tel 011-236 64 Senator Die-
pendaele. 

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

•-
NEERPELT 
4de vrijdag der maand, 14 uur 15-
14 uur 45. Hotei Neuf. Stations
plein, tel 011-426 77. Senator Die-
pendaele. 

NIEL-BIJ-AS 
Elke dag op afspraak. Sta,tionstr. 
tel. 570.63. Provincieraadsl. J. De-
graeve. 

NIEUWERKERKEN 
Op tel of Schrift, afspraak. 'Prov. 
sekr VO., Diestweg 452 tel 
738.17. Ir Clem Oolemont 

OVERPEULl 
Op afspraak. Dorpstraat i42. Dhr 
Bene Evers. 

VOERSTREEK 
Laatste woensdag der maand. 16 
uur 18 UUT. « Hof De Voer ». 's 
Gravenvoeren. lx Olem Oolemont, 
dra. Joris Degraeve. 

WATERSCHE: 
Elke avond, behalve vrijdag, 19 
uur • 21 uur Etn. Vandorenlaan 
47. t e i 531.58 Dhr M. Adons, 
prov sekr. Dienstbetoon. 

ZONHOVEN 
Dagelijks. Welerstr. 2, 
Dhr All. Jeurissen. 

tel. 132.31. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Iste vrijdag der maand 20 uur -
20 uur 30. Herberg « De Vriend
schap », Kerkstr 9, teL 053-261.50. 
Senator Dienpendaele. 

BEVEREN-WAAS 
Iste zaterdag der maand, 9 uur -
11 uur. Oafé « Royal », Markt 5, 
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Be-
moorter 

DENDERHOUTEM 
2de vrijdag der maand, 21 uur . 
21 uur 30. Casino, Dorp. Tel. 054-
337.58. Senator Diependaele. 

DENDERLEEUW 
2de vrijdag der maand, 19 uur -
19 uur 30 Herberg « De Klok », 
tel. 053-666 53. Senator Diepen
daele. 

EBEMBODEGEM-TERJ. 
Iste vrijdag der maand 18 uur 30-
19 uur. « De Blauwvoet », Gee-
raardsbergsestwg. Senator Diepen
daele. 

EBWETEGEM 
Elke dag Ten huize na tel af
spraak 09-70.05.25 Senator Diepen
daele. 

GENT 
ledere dag, op telefonische af
spraak, Krijgblaan 118. Tel. 09-
22.39.42. Volksvert U Wouters 
Iste 2de en 3de vrijdag der 
maand, vanaf 20 uur « Huis Boe-
land », Korte Kruisstr. 3, volks
vert. Dr L. Wouters. 

GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Les-
sensestr Tel. 054-420.73. Senator 
Diependaele. 

LDDERGEM 
Elke 2de vrijdag der maand, 18 
uur 30 19 uur. Café Roxy, Hoog-
str. 57. Senator Diependaele. 

N1IVMJ9 
Elke Iste zaterd. der maand, ten 
huize van Dr Wannijn. Volksvert. 
Dr L. Wouters. 
KALLO 
Iste vrijdag der maand, 20 uur . 
22 uur. Fabriekstraat 45. Tel. 03-
75.70 88 Dhr De Vooght. 
KEMZEKE 
Elke zaterdag, 9 uur - l i uur. Voor-
raadstr . 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. 

LEIDE 

Iste vrijdag der maand, 21 ^ u r • 
21 uur 30. « Reinaert », t e i 053-
227.31 Senator Diependaele. 

NEDERBRAKEL 
3de vrijdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. Oafé « Transvaal », 
Wielendaalstr., teL 055-433.62. Se
nator Diependaele. 

NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur . 
18 uur 30. «' De Ster », Statlons-
plem, t e i 054-320.95. Senator Die-
pendaeie. 

OUDENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur • 
19 uur. « In de Jambon ». Markt. 
Tel 055-319.5a Senator Diepen, 
daele. 

STEKENE 
Elke donderdag, 19 uur - 21 vair. 
Statiestr. 72. teL 03-71.74.43. Dhr 
A. Heysen. 
ST. NIKLAAS 
Elke zaterdag, 9 ma • I l uur. 
Baapst raa t 93 Dhr E. Neels. 
2de maandag der maand. Oafé 
« Stad Nantes ». Volksvert Dr 
Wouters. 

VELZEKE 
ledere dag, <^ telefonische af
spraak. Tel 09-70.08.32. Volksvert 
B Van Leemputten. 

WELLE 
2de vrijdag der maand, 28 mir -
20 uur 30. « Oambrinus », Dorp. 
Teh 053-666.62. Senator Diepen
daele. 

ZOTTEGEM 
Iste maandag der maand, 16 utir-
17 uur. a St. Jorishol », Markt. 
Tel 09-701052. Senator Diepen
daele. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK : 
Elke dinsdag, 20 uur - 21 uur. 
Tulnstraat 6. 
BLANKENBERGE 
Elke maandag, woensdag en vrij
dag, 19 uur - 19 uur 30. Groene

s t raa t 45. Dhr O. de Oonlnck. 

PRINSES VAN VLAANDEREN 
Nadat enkele weken geleden te Zichen-Zussen-Bolder, 

in aanwezigheid van ruim 1.200 geestdriftige belangstellen
den, de eerste schifting plaats vond voor de verkiezing van 
« Ne'e, de prinses van Vlaanderen », zal thans de tweede 
schifting doorgaan op zaterdag 25 januari te 20 uur In het 
«Dortmunder Thierbrauhof », Tervurense vest te Leuven. 

' BRUGGE • 1 
,Elke zaterdag, l i utlr 30 - 12 umv 
Lokaal Vlissinghe. Blekersstr. JU, 
Advokaat G. van In. 

DIKSMUIDE 

Iste maandag der maand, 18 utn*« 
20 uur « Vlaams Huls », IJze«i. 
laan 83 Tel. 051-507.49. Volk»-
vert. L. Wouters. 

Iste zaterdag der maand, 15 uur « 
16 uur. « Vlaams Huis ». Dhr B< 
Lootens. 
Elke zondag vjn., < Vlaams Huls». 
I r A. De Ganck. 

GISTEL 

Op afspraak. P. Bortlerlaan 27, 
teL 059-285.09.Dhr M. Zwaenepoel, 

KOEICELARE 

Op afspraak. Oostmeetstr. 66 A^ 
teL 051-580.31. Burgem. E. Lootena 

KNOKKE : 

H k e zaterdag, 10 utlr 30 - 11 m u 
30. Lokaal « Vlaaims huis >, EOls»» 
bethl. 105. D h m C. de Oonlnck a l 
P. d a e y s . 

K O R T R U K 

Iste maandag der maand, 18 uu». 
19 uur. a Vlaams Huls », Oroenia-
gestr. tel. 056-225.22. Senator Dl». 
pendaeie. 

ledere zaterdagvoormiddag, op af» 
spraak Steenstratelel 8, t e l 109.31; 
Dhr B. Van Maldergem. 

NIEUWPOORT 
Elke werkdag vanaf 18 uur Cana
dalaan 9, tel. 058-231.37. rSw I*. 
Mertens. 

OOSTENDE 

Op afspraak, Wapenpleln 9 ( t e l 
059 • 763.28) L. Van de Wegbk 

ST-ANDRIBS : 
Elke zaterdag voormiddag. Lange 
Molenstraat 64. Dhr E. Maes. 

ST KRUIS : 

Elke weekdagavond (uitgenomen 
zaterdags). VuTirkrulsenlaan 8. D h j 
M. Leroy. 

ST-MICHIELS : 
Iste vrijdag der maand, 18 uur 3I>. 
19 uur 30. Rijselsfcraat 239. 

WESTENDE 

Alle werkdagen vanaf 16 uur. Eio. 
n l i ^ Ridderdijk 19, teL 059-202.6a 
Er. O. Huyghebaert 

WEVELGEM 

ledere zaterdag en zondag op af
spraak. Lauwestraat 124. teL 
420.70. Dhr Herwljn V a n d e n b * 
cke. 

Alle Vlaamsvoelende meis
jes-kunnen hun kandldatum 
stellen voor deze verkiezla-
gen, waaraan de volgende; 
voorwaarden en prijzen zijn 
verbonden : 

Iste prijs : een droomreis 
van 10 dagen naar de Balea
ren. 

2de en 3de prijs : een 
droomreis van 10 dagen 
naar de Azuren kust. 

Verder nog waardevolle 
prijzen in natura, de moge
lijkheid om proef te draaien 
voor een füm, enz. 

De kandidaten worden be
oordeeld op grond van na
tuurlijke schoonheid; er 
worden hen daarenboven 
enkele korte vragen gesteld, 
waarbij ge&n enkele teoreti-
sche kennis is vereist. 

De voorstelling gebeurt 
door de gekende Vlaamse 
konferencier Jef Burm. 

De kandidaten moeten mi
nimum 16 en maximum 26 
jaar zijn; zij dienen Neder
landstalig te zijn. 

Schriftelijke kandidaturen 

worden, samen met een dui
delijke en recente foto, in
gewacht op volgende adres
sen : « Dortmunder Thier
brauhof », Tervuurse vest te 
Leuven en « Blerkeider >, 
Oude Markt 22 te Leuven. 

Een bevoegde jury zal uit
spraak doen. De eerste 5 
kandidaten komen recht
streeks in finale. 

Inrichting : Schuttersgilde 
Tijl Uilesplegel tè Millen 
(Limburg), met de daadwer
kelijke steun van Davids-
fonds, Vriendenband, A.N.Z., 
A.N.V., V.T.B., V.A.B. en 
Noordstar. 

Na de tweede schifting op 
25 januari a.s. : grote dans
showavond met een pleiade 
van, vedetten. 

Vrouwelijke jeugd van 
Vlaanderen : wij rekenen op 
u. 

(med.) 

Tijdens de eerste sohuimg voor de verklezmg van « Neie, ae p n n s * 
van Vlaande 'en », werd Jurylid Staf de U e (redakteur van ons Wad) in 
de bloempjes gezet. Hetzelfde gebeurde ook met de overige Juryleden : 
wielrenner Yvo Molenaers, glazenier Yvo Baekeland, kunstschilder Ludo 
Laagland, voetbalvedette Jef Jurion en konferencier J e t Burm. 



fl4 DE VOLKSUNIE 

mill 

ANTWERPEN 

BERLAAB 

Zaterdag 1 februari : oprichting 
van de afdeling Berlaar. Korte 
epreel ibeut door Ludo Sels, boe
renleider; WIm Jorissen, algemeen 
eekretaris en Walter Luyten, ar r . 
sekretaris. De kleuivfiixn. van de 
federa'istische betoging te Ant
werpen, met in vedette de groep 
deelnemers uit Berflaar, zal ver
toond worden. Alle leden, simpa-
t lsanten en belangstellenden war
den har.telijk uitgenodigd. Aan
vang te 20 uur. 

BRASSCHAAT 

•Ledenvergadering : dinsdag 21 
Januari 1964. 

Wegens onvoorziene omstandig-
beden moest de ledenvergadering 
een week uitgesteld worden. Zij 
gaa t thans beslist door op dinsdag 
21 dezer om 20 uur 30 stipt. Bij-
Bcaider aanbevolen voor wie wijs 
wil geraken uit zijn fiskale zor
gen! 

Plaats : t Schuttershof, Breda-
baan, Brasschaat. 

HOBOKEN 

Op zondag 19 j anua ' i om. 10 uur 
30 ledenvergadering in lokaal 
c Pallieter », Kioskplaats 115, Ho
boken. 

Dagorde : aanbetalmg Mdgèld 
voor he t j aa r 1964. Jaarverslag 
1963. Bespreking wlnterwerking 
en alle"lei. 
Werftocht. 

I n samenwerking me t het kan
ton Berchem : werftocht te Hobo
ken op zondag 26 jamiarL De no
dige schikkingen werden deae 
week getroffen en zullen op de le
denvergadering worden medege-
cteeld. 

KESSEL 

Zaterdag 8 februari te 19 uux 
ia de zaal Alcazar ; « Hanenfees-

ZOEKERTJ 
Voor zoekertjes alle briefwisse

ling naar : algemeen sekretariaat 
M. Lemonnierlaan 82, Brussel i . 

Plaatsingen : 5 F per lijn (ml-
n tmum 4 L). 

Zoekertjes i.vjn. huwelijk en 
kennismaking worden niet opge
nomen. 

Gezxxïht huisgezin rond 50 Ja«r 
voor onderhoud woning omg. Ant
werpen. Woonst, vuur en licht + 
sociale voordelen. Tel. 02-56.83.22 
of schrljv. Brusselsesteenweg 158, 
Halle (Br.). 

Appartement te huur 4 gnote 
piaatsen, gelijkvloers, water, elek-
tr . en gas. Kleine hof. Liefst ou
dere personen. Huur 1400 F , Palei-
zenstraat 356, Brussel 2, bezoek 
dinsdag, donderdag en zateo'dag 2 
tot 4 of lel. 18.72.26. 

2 

Voor aansluiting bij het Verbond 
van Vlaamse Leerlingen schrijf 
V.V.L. Prins van Luiklaan 77, 
Brussel 7. 

3 

Steunt V.U. door Volksuniesigaar 
te roken! U geniet en U helpt! Tel. 
09-51.80.74 te Wondegem. 

4 

Beproeid Vlaams gezin met twee 
meisjes (10 en 8 j.) zoekt plaats 
als huisbewaarder of dergelijke. 
Schrijven kantoor blad. 

5 

ten » van de afdeling Kessel. Aan 
de spotprijs van 45 F wor d t vo'.gend 
menu opgediend : Waalse hanen, 
Vlaamse fritten en appelmoes, 
ovea-goten met Belgisch bier, Kes-
sels gellik. Echt f ede alistiseh! 
Daarna muziek en gezelligheid. 
Ook niet-eters worden hierop uit
genodigd. 

Inschrijven : Devos, Nijlen-
steenweg 90, tel. 701250. 

Uiterlijk 5 februari. 

MERKSEM 

Voor de leden en simpatisanten 
van de Volksunie is er in de ko
mende dagen heel wat te doen. 

In de tweede helft van januari 
zullen de lidgelden voor 1964 ge-
ind worden. Ze kunnen ook be
taald worden tegen kwijtschrift in 
het lokaal « Tyl », Bredabaan 298. 
De lidkaart zal dan aan huis be
zorgd worden. 

In de loop van februari : alge
mene ledenvergadering met be-
stuursherkieziog. Het mandaa t van 
het huidig bestuur, dat over twee 
jaar liep, vervalt einde april 1964. 
Al de uittredende bestuui'sleden 
zijn herkiesbaar. Eventuele nieu
we kandidaturen moeten voor 6 
februari onder gesloten omslag op 
het sekretariaat toekomen. Meer 
inlichtingen zullen per omschrij
ven a a n de leden worden toege
zonden. 
Kolportage. 

De volgende kolportage in onze 
gemeente gaa t door op zondag 22 
febi-uari. Wij vragen nog enkele 
toegewijde lielpers voor dit mooi 
en nutt ig werk. 
Bal van Groeninghe. 

Op zaterdag 1 februari te 20 
uur in de mooie zaal « Sfinx » : 
eerste bal van he t nieuwe jaar, 
waarop al de Vlaams-nationalisten 
van Merksem samen komen. Alle
man moet alleman medebrengen t 
Nieuwjaarswensen. 

Vanwege de vocanzitter en he t 
bestuur der Volksunie - Merksem 
aan al onze trouwe medeweolcers, 
aan a l onze leden, aan al onze 
vrienden en al diegenen die ons 
dit j aa r met aHe middelen gehol
pen hebben, a a n de duizenden die 
dit j aa r h u n stem op onze lijsten 
zullen uitbrengen ; de beste wen
sen voor het nieuwe jaar, met de 
verzekeffing van onze overtuiging 
dat wij dit Jaar In onze gemeente 
tot tastbare resultaten zullen ko
men. 

WILLEBBOEK 

Vrijdag 24 januari . Bierkelder 
«Luna Rossa», Tonstraat : debat
avond met inleiding door Walter 
liuyten. Studenten en belangstel
lenden zij hartelijk welkom. Aan
vang 20 U1U-. 

BRABANT 

PROVINCIALE KADERDAG 
BRABANT 
Op 23 februari a.s., in het 
« 's Graveahof » t« Dworp. 
Nadeaqe inlichtingen volgien. 

Troost in nood Gij die een boek 
ot . . ts dergslijks koopt wendt U 
t . t Ju ke V.U , Zi versrnidstraat 21 
i . itwtrpcn. 

6 

G.vr agd : bekwame huishoud-
st Paiuilie'evcn. Aanbieden : 
L.L. j Ve n i-rt, '^ntwerpsestr. 30, 
I ": T 1. 78.02.CJ. 

BRUSSEL 

De we-kgroep, aangevuld met de 
afdelingsvoorzitters en -sekretaris-
sen, wijdde op donderdag 9 janiia-
r i een vruchtbare vergadering aan 
de abonnenten- en ledenslag. De 
abonnementshemieuwing was mer
kelijk beter dan vorige jaren. De 
enkele niet hernieuwde moeten 
voor 1 februari bezocht worden en 
betaald op het hoofdsekretariaat. 

Vanaf 1 feb-.uari moet alle aan
dacht besteed worden aan he t in
nen van de lidmaatschapsbijdrage 
1964 en aan het klaarmaken van 
nieuwe adressen, die moeten aan
gesproken worden voor de abonne
mentenslag. 

Na deze punten werd nogmaals 
het belang onderstreept van de ko
mende gemeenteverkiezingen in 
het Busselse . 

Met de grootste aandacht moet 
in elke gemeente onderzocht war
den op welke manier de belangen 
van de Vlaamse bevolking en van 
onze scholen behartigd worden. 
Alle mogelijke druk moet aange
wend worden om in de Brusselse 
gemeentebesturen onze opvattin
gen over de samenwerking tussen 
Vlamingen en Walen te doen in

gang vinden. Voor de toekomst van 
Brussel als hoofdstad van de toe
komstige federale s taat , s taa t bij 
de komende gemeenteveükiezingen 
alles op het spel. 

De werkgroep besliste dat aan 
de voorbereiding van deze verkie
zingen alle aandacht zal besteed 
worden. De g o e p beschikt over 
ruim 60.000 adressen, die terzake 
van het grootste belang zijn. 

JETTE 

Iste groot bal van he t Vlaams 
Aktiekomitee Je t t e in de zialen 
van het gemeentehuls op 4 april. 

Alle Vlamingen te Brussel zul
len er aan houden hierop aanwe
zig te zijn. 

KESTER 

Bert Willemsfonds. 
Dit fonds is gesticht om het 

IJzerbedevaa tkomitee te steunen 
in de bouw van een verdieping in 
de nieuwe toren, gewijd aan Bert 
Willems, de Vlaamse gesneuvelde 
Pajot (Wambeek) die rust in de 
kripte beneden de Paxiwart. Die 
verdieping zou ongeveer 500 000 P 
kosten. 

Het Bert Willemsfonds doet een 
beroep op aKe Vlamingen - Pajot-
ten om dit steimfonds indachtig 
te zijn en te p opageren. Het 
adres ervan is : Bert Willems
fonds, Klein Brussel, 16, Kester. 

MOLENBEEK 

Op 14 februari grote volksver
gadering met als sprekers . 

De Ber.'langer J., kant . gev Mo
l e n h e i . 

D. Deconinck, volksvertegen
woordiger. 

Deze spreekbeurt gaat door in 
de zalen « Chevalier Marin », Ge
meenteplein, Molenbeek. 

Begin te 20 uur. 

OX.V. LOMBEEK 

Verrassingsbal. 
Heden zaterdag 18 jan. r ichten 

de afdelingen V.T.B. - V.A.B. Len-
nik en Lombeek een g o o t verras-
süigsbal in, in de zaal « De Filo
soof » (De Kroon) . 

Aanvang te 20 uur. Dans- en 
showorkest Mark Derway. Zangers 
Gregory Multy en Danny Rockin. 

Al wie Vlaming is, jong en oud, 
in Midden - Pajottenland, zal er 
zijn om V.T.B. - V.A.B, te steu
nen I 

SCHAARBEEK 

Op donderdag 6 februari te 20 
uur wordt in he t lokaal « Luxor », 
Paviljoenst aa t 56 te Schaarbeek 
een referaat gehouden door W. 
Luyten over de Grondwetsherzie
ning. Dit wordt voor leden en sim-
pat izanten ui t het Brusselse een 
enige gelegenheid om te horen 
wat er schuü gaat achter de schijn
bare eenheid van de C.V.P.- en 
B.S.P.-partijkongressen. 
Jaarli jks geiellig samenzijn. 

Dit gezellig samenzijn, zoals 
steeds bestaande uit een tombola, 
waaraan ieder aanwezige gratis 
kan deelnemen en uit he t optre
den van een gekende htunorist — 
dit Jaar zal dat Jef B u n n zijn — 
valt niet z»als eerst aangekondigd 
op 4 aprü, maar op zaterdag 11 
april. 

Het zal een onvergetelijke avond 
worden, aangeboden aan al de le
den VBH de afdeling Schaarbeek en 
aan de talrijke vrienden uit het 
Brusselse. 

SINT-STEVENS-WOHJWE 

Alleen gevaar op de baan of 
werkelijk onmogelijk we«: (in ge
val van twijfel telefoneren n a a r 
15.51.75) mag de propagandisten 
op zondag 19 januar i verhinderen 
aanwezig te zijn op een van vol
gende punten : 9 uur achter dê 
KVS, 9 uur 15 op het Daillypleln 
te Schaarbeek of te 9 uur 30 aan 
de kerk te St^Stevens-Woluwe. 

Een werftocht met verkoop van 
ons blad zal daar plaatg hebben. 

LIMBURG 

HASSELT 
Op dinsdag 21 januar i 1964 te 

20 uur spreekbeurt van D i a J . 
Weyns, konservator van BokrlJi; 
over : « Zeven eeuwen huisraad 
in ViaanderenJ », 

Restaurant « Victory t , Maas
tr ichterstraat 102. Hasselt, t ^ 

(011) 2233.00. 
Ingericht door V.V.A. 

NIEUWERKEBKEN 
Op zondag 26 januar i te 10 uur 

in de voormiddag spreekt Eerw. 
Pater Braims in de parochiezaal 
van Nieuwerkerken over « Vlaam
se en sociale problemen in bij
belse belichting ». 

Weer eens een gelegenheid om 
een van Vlaanderens grootste ge
lee 'den aan het woord te horen 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

De Kuituur- en Ontspannings-
kring « De vr iendschap » heeft 
het genoegen alle Vlaamsvoelen
den van Aa'st en omgeving ui t te 
nodigen op de kulturele vierdaag
se v.d. Vriendschap. 

Programma : 
Donderdag 23-1-1964 te 20 uur : 

Maiu-its Coppieters over « Vlaan
deren UI Europa ». 

Vrijdag 24-1-1964 te 20 uur : 
Weisprekendheidstornooi. 

Zaterdag 25-1-1964 Ie 15 uuir : 
grote simultaanpart i j ingericht 
door de Vlaamse Schaakklub « Ro-

kade ». Alle schaakliefhebbers wor
den uitgenodigd de kampioen van 
de Rokade te komen bekampen. 

Te 21 uur privaat - ledendans
feest. 

Zondag 26-1-1964 : zang o.l.v. 
Willem De Meyer, ontspanning met 
Kor van der Goten. 

Al deze aktlviteiten gaan door 
in he t lokaal « De Vriendschap >, 
Kerks t raa t 9. Aalst. 

Vow nadere inlichtingen : Luc 
Rombaut, Mólendreef 7, Aalst 
(tel. 053-217.66). 

GENT 
Op zondag 19 jan. in de kerk der 

E.P. Dominikanen, Holstraat, 
Gent : herdenkingsmis opgedra
gen om 11 uur 30 voor de gestor
ven vrienden M. De Carte en Juul 
Beou. 

WEST-VLAANDEREN 

De Volksuniesigaar wa""dt nog 
steeds te koop aangeboden. 

West-Vlaanderen rekent op al 
onze vrienden om de kas te hel
pen spijzigen. 

Bestellingen worden ingewacht 
op volgende adressen : 

Provinciaal Sekretariaat, Pieter 
Bortievlaan 27, Gistel. 

De Oock Rene, Kerks t raa t 3, 
Wondelgem. 

Bestellingen van minder dan 
1000 stuks 4 F . 

Bestellingen van minstens 1000 
stuks 3,25 P . 

ASSEBROEK 

Op 12 Jan. 11. overschreed de 
afd. Assebroek de 75 % van he t 
streefcijfer in de abonnementen
werving. Reeds meer dan 20 nieu
we abonnees werden binnenge
bracht. De Assebroekse propagan
disten belopen en bepraten inmid
dels aUe geficheerde adressen. De 
andere afd. u i t he t arr . Brugge 
mogen hier een voorbeeld aan ne
men 1 

BLANKENBERGE 

Tijdens een uitgebreide bestuurs
vergadering, die op 12 jan. 11. door-
ging, werd besloten mee te dingen 
aan de gemeenteverkiezingen van 
oktober 1964. Het Blankenbergse 
bestuur bouwt trouwens niet op 
losse grond vermits men daar goed 
op weg is om 5% van he t aantal in
geschreven kiezers tot lid van de 
V.U. te maken. Wie zei daar da t 
We de Vlaamse kust mogen af
schrijven ! 

BRUGGE 

Filmavond. 
Bij wijze van nieuwjaarsge

schenk biedt he t arr. bestuur z'n 
leden, abonnees en sympathisan
ten een filmavond aan op vrijdag 
31 januar i a s . te 20 uur 30 m de 
bovenzaal van het hotel « Welling
ton », 't Zand, B ugge. Naast fU-
men over de betogingen te Gent 
en te Antwerpen, worden tevens 
afgero'd de film « Van Leie tot 
Noordzeestrand » en «Brygja 843». 
Deze filmavond is kosteloos toe
gankelijk en wordt voorgesteld 
door de smalfilmgroep « Kul tura ». 
Lentebal. 

De Vlaamse Vriendenkring 
V aagt U de avond van zaterdag 
7 m a a r t a.s. vrij te houden. Op die 
da tum immers (halfvasten) wordt 
U ten dans genodigd in het ft Bou-
dewijnpark » te St Michiels. Toe
gangsprijzen : 35 F (leden van de 
kring) en 40 F. Nadere berichten 
volgen! 

NIEUWPOOBT 

Wie wenst aan te sluiten bij de 
ziekenkas « Broederliefde », ver-
wittige W. Devriendt Recollette-
s t raa t 66, Nieuwpoort. 

Zelfstandigen of a.'beiders, be
dienden of landbouwers ; geeft 
als bewuste Vlamingen geen geld 
meer aan mutualiteiten, wier bla
den u bestrijden. Sluit aan bij een 
Vlaamse ziekenkas 
Breughelfeest. 

Op zaterdag 8 februari a.s. om 
19 uur 30 in de zaal « De Bei
aa rd », Markt, Nieuwpoort : twee
de Breughelfeest ingericht door 
de VI. Vriendenkring. 

Een smulparti j , een reuzekwis en 
gezellige dansen zullen bijdragen 
tot een aangename avond. 

Inschrijvingen voor 3 februari in 
he t gastof « De Beiaard » ofwel 
bij : 

H. Huyghebaert, Koning Ridder-
dijk 19, Westende. 

F . Laplasse, Polderstraat 91, 
Oostdulnkerke. 

L. Mertens. Canadalaan 9, 
Nieuwpoort. 

Deelname l a de kosten : 50 F . 
Iedereen hartelijk welkom! 

ST. MICHIELS 

Maandag 13 jan. 11. werd he t 
stakingsparool in de werkhuizen 
« La Brugeoise » te St. Michiels 
algemeen oï>gevolgd. 

Deze staking werd door de drie 
syndikaten gezamenlijk uitgeschre
ven. In h u n motivering lezen we : 
Wij s taken omdat wij als West-
vlaamse metaalarbeiders goed wen
sen betaald te worden, zoals dit in 
andere gewesten van het land het 
geval is. Wij wensen geen 2de 
rang-arbeiders te zijn. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 

De wet van 9.8.63 verpUcht U aan te sluiten bij een wette
lijk erkend verzekeringsorganisme. 

Uw keus kan niet moeUijk zijn. 
tJ hebt slechts een keus : 
De « Vlaamse Ziekenkas » alleen is uw vertrouwen waard. 
Zij is 100 % Vlaams. Zij aUeen, aJs Vlaamse mutualiteit , 

kan bogen op 12 Jaar strijd en ondervinding. Zij aUeen heeft, 
toen Vlaanderen nog verguisd werd, de kastanjes ui t he t vuuir 
gehaald voor sociale heropstandtog. 

U zult bewijzen da t u die stri jd waardeert . 
U zult aansluiten bij de oudste en de grootste Vlaamse mu

tualiteit, de « Vlaamse Ziekenkas » 
welke beschikt over afdelingen in gans he t Vlaamse land. De 
Vlaamse ziekenkas werd gesticht in november 1951 en wettelijk 
erkend op 16.4.52. 

Knip onderstaande strook uit ea s tuur hem la open omslag, 
me t frankerlng 50 et., n a a r ons Centraal Secretariaat , Kipdorp 
50, Antwerpen. teL 03-32.31.39, 

Ondergetekende s 
wonende t e : 
VBïiBingt he t bezoek van een afgevaaifdlgde van de Vlaamse zie
kenkas op t e uur . 

, , , „ v̂ . Handtekening, 

http://78.02.CJ
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ANTWERPEN BRABANT 

BOBGËRHOUT 

De ledenvergadering van maan
dag 6 januari stond vanzelfspre
kend in het teken van de nieuw-
jaa'svierlng. In naam van het be
stuur wenste voorzitter Geerts aan 
aa de leden een voorspoedig jaar 
toe. een jaar dat zowel op lande
lijk als gemeentelijk plan uiterst 
belangrijk zal zijn Plaatselijk 
moet onze werking gericht zijn 
op de aanstaande gemeente" aads-
verkiezingen. 

Organisatieleider Dirks doet een 
dringende oproep om alles in te 
zetten voor de ledenwerving en 
abonnementenslag. 

Dhr. Verbeelen zet de aanwezi
gen aan tot het bijwonen van de 
« Soldatenavond », Ingericht in 
het kader van de Willem De 
Meyer-concerten, op dinsdag 18 
februari 1964 in de feestzaal van 
de Dierentuin. 

Tot slot van deze talrijk bijge
woonde bijeenkomst wist Wülem 
De Meyer met woord en lied een 
gezellige nieuwjaarsstemming te 
brengen. 

DEUENE 
Ledenvergadering. 

Op maandag 20 januari 1964 om 
20 uur 30 gaat onze ledenvergade
ring door in het lokaal « Plaza », 
hoek Galltfortlei en De Monterij-
straat te Deun-ne (C) (over cine
ma Plaza). 

Dagorde : jaarverslag; bespre
king van de werking en vooruit
zichten voor 1964. 

Wij trekken er de aandacht op 
van onze simpatisanten dat deze 
vergadering alleen toegankelijk is 
voor leden. Nieuwe leden kunnen 
zich aansluiten voor de vergade
ring. 

GE CO 
VI «:i inn" . «lit;/!»»». 

••"•' '""^f"" nfij' 

Aanbevolen 
Huizen 
Tot 40% KORTING 

Huish App Radlo-TV-
Bandopnemers._ 

37 92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36 13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

((Vlaamas Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl. 105 - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant > 
in bet Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 

Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur: 

EURO-DOMl 
Kruidtuinlaan 6. Brussel 
met • Geschenken-kelder 
De beste Zw. uurwerken 
met wereldwaarborg, bij 
meester-uurwerkmaker 

S L A E T S 
A. Dewinterstr. 11 Ouderg. 
t. 72.45.43 - terminus tr. 35 
10% korting leden V.U. 

ANDEKLECHT 
Vlaams volksbal op zaterdag 17 

maart 1964. Zaal St. Anna. 
Orkest : net Bnissels amuse

mentsorkest Peter Philips. 
Deelname ia de onkosten ; 

slechts 25 P. 

BRUSSEI, 
Dank zij de opbrengst van de 

steunkaarten, gestort door meer
dere afdelingen, kon ons blad van 
huis tot huis verspreid worden in 
de gemeenten Bever, Gataiaar-
den, Herfelingen, Herne, Oetin-
gen, Tollembeek, Hetknüs, Slnt-
Pleters-Kapelle en Vollezele. 

Wie verlangt dat deze vorm 
van propaganda door het an'on-
dissement Brussel zou kunnen 
voortgezet worden, gelieve in elke 
afdeimg bij te dragen tot de ver
koop van steunkaarten of zijn 
bijdrage te stoeten op Prk 86.54.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel, M. Lemonnierlaan 82, 
Brussel-1. 
Te onthouden data. 

Donderdag 6 februari, donderdag 
6 maart en donderdag 14 mei 1964, 
telkens te 20 uur in het lokaal 
« Luxor », Paviljoenstraat 56 te 
Schaarbeek, wordt door de Schaar-
beekse Kuituur- en Studiekring een 
vergadering belegd, waarop geken
de sprekers zullen handelen over 
aktuele problemen. 

Zaterdag 8 februari te 20 uuir 
in de zaal « Witte Leeuw », Markt 
te Vilvoorde : jaarlijk arrondis
sementeel bal met Peter Philips. 

Zondag 23 februari ; provincia
le kaderdag te Dworp. 

Zaterdag 7 maart : bal voor de 
afdelingen van Groot-Bi-ussel in 
de zaal St-Anna, Guidostraat 85 
te Anderlecht. Toegang : 25 P. 
Oakest P. Philips. 

Zaterdag 4 april : jaarlijks 
feest van de afdeling Schaarbeek 
in de zaal « Luxor », Paviljoen-
straat 56 te Schaarbeek. Jef Burm 
werd gevraagd. 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof 1 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags en 
's avonds beste keuken 
niet duur. 

Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepszeizen, scholen enz.,. 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

• 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 

Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DOi^T-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land -
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes 

Werftochten met verkoop van ons 
blad. 

Ingevolge het gevaar op de we
gen moest de werftocht naar St-
Stevens-Woluwe, voorzien voor 5 
januari, uitgesteld worden tot 19 
januari 

Het voorlopig progianuna is 
vastgesteld als volgt : 

19 januari : St-Stevens-Woluwe. 
9 februari : Sterrebeek. 
8 maart ; Nederokkerzeel. 
22 maart : Zaventem. 
5 april : Bever en St-Pieter&-

kapelle (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 men de 
dag zelf nog bellen te 8 uur 15 
op nummer 15.51.75. 

De zondagen, waarop geen werf-
tochten voorzien worden voor de 
a'rondissemente'e ploeg, zijn 
voorbehouden voor d* ploegen uit 
de kantons Asse en Wolvertem. 
die onder de leiding staan van de 
bestuursleden L. De Smedt en M. 
Praet. 

KESSEL-IO 
Dansfeest, 

De toegangskaarten voor het ar
rondissementsdansfeest van 1 fe-
brua'i 1964 zijn reeds te verkrij
gen in het lokaal Cristal te Leu
ven en bij de bestuursleden. Ge
schenken voor de tombola zijn nog 
steeds welkom. Dank bij voor
baat, 

a tMTlCH 

Grote dansavond op zaterdag 25 
Jan. 63. 

ST-STEVENS-WOLUWE 

Op zondag 19 januari werftocht 
te St-Stevens-Woluwe 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS te 9 uur 15 rechtover de 
Boudewijnkazeme, Daillyplein te 
Schaarbeek of te 9 uur 30 aan de 
kerk van St-Stevens-Woluwe. 

CKKEL 

Ons maandelijks ledenblad « De 
Olievlek » is zijn derde jaargang 
ingegaan. Dat het goed gelezen 
wordt bewijst zelfs de bescheiden 
rubriek 8 Zoekertjes », verzorgd 
door onze sektie-dienstbetoon. 
« Zoekertjes » staan ter beschik
king van alle leden; zoekt u werk? 
hebt u een bromfiets van de hand 
te doen? wenst u zaken te ver
wisselen? Steeds kimt u terecht 
langs de rubriek « Zoekertjes ». 
ü stuurt een berichtje (vier tot 
zes regels lang) naar uitgever 
Vanthournout. Engelandstraat 420 
te Brussel 18, samen met enkele 
ongebruikte postzegels om de 
kosten te helpen dekken; uw be
richtje verschijnt een, twee en 
zeifs drie maai, naar eigen wens. 

VILVOORDE 

Arrondissementeel baL 
De inrichtmg van het arrondis-

sementee bal, dat dit jaar zo'n 
groot sukses kende In Schepdaal, 
wordt deze maal verzekerd door 
de afdelingen Machelen en Vil
voorde 

Alle afdelingen gelieven nota te 
nemen van de datum : 8 februari 
1964 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

1963 was voor onze afdeling een 
"ohitterend jaar. Op 1 februari 
opening van het lokaal van de 
Volksunie, het gekende café « De 
Klok ». 

ledere tweede vrijdag van de 
maand houdt senator Diependaele 
er zijn zitdag. In oktober startte 
de Vlaamse ziekenkas Flandria, 
momenteel in volle uitbouw Ook 

Niet vergeten : weidra 
Dort Thierbrauhof l i l 
te BrusseL 

Grole Iftus: 
GLAZEN en MONTURfJ*. 
Gratis voor vBrzeitrótn. 
Hint«tni>9ai> i'n eigen wefltui», 

WoHer ROLAND 
, . • eidiplomeerd Optiekar ,— 

J(*>tuir«at. 58 — A.->tw«rp.j; 
I M a.a.b. op Itct huitRUmlMr Q 

Tthloon: KMM 

W % Iwling ep vttlDon AttTa 

met het vakvert)ond werd gestart 
«1 de laatste week van het jaar 
opende het Klokhuis haar deuren 
voor de jeugd. 

Zodat naast de partij nog drie 
andere takken van Vlaams-natio
naal leven ons aller aandacht vra
gen. Deze verwezenlijkingen zijn 
een vaste waarborg voor het nieu
we jaar, jaar der gemeenteverkie
zingen. Alle Vlaams-nationale 
krachten moeten zich terdege in
spannen om dit jaar een schitte
rend resultaat te bereiken. 

Deze maand nog : algemene le
denvergadering. 

GENT 

Op de bestuursvecgaderlng van 
9.1.64 werd het volgende werkpro
gramma voor de komende maan
den uitgestippeld : 

9.2.64 : kolportage met geluids-
wagen te Gent, met verspreiding 
van nieuw pamflet. 

15.3.64 : kolportage met geluids-
wagen te Drongen en Baa'le-Dron-
gen. 

3.4.64 : massale meeting in het 
licht van de komende gemeente
verkiezingen. Vertoning van de 
filmen « Volksuniebetoging » en 
« Federale Mars te Antwerpen ». 

12.4.64 : kolportage met ge-
luidswagen te St. Denijs-Westrem 
en Afsnee. 

10.5.64 : kolportage in De Pinte, 
14.6.64 : kolportage In St. 

Amandsberg. 
5.7.64 : kolportage te Merelbeke. 
Deze kolportages staan bulten 

de aktivlteiten rond de gemeente
verkiezingen die worden uitgestip
peld door öe bijzondere werkgroep, 
In de maanden Juli, augustus en 
september luiden wlJ dan, in sa
menwerking met deze werkgroep, 
het Volksunie-offensief in te Gent 
om hier op gemeentelijk vlak de 
z ^ e van de Vlaams - Nationale 
gedachte af te dwingen. 

Wij zijn ervan overtuigd dal 
vele nieuwe medewerkers ztöh 
zullen ajansMten. Meldt V bij G, 
Dekeyser, Onderbergen 57, Gent, 

Abonnementenslag. 
Van nu af wordt er koortsachtig 

gewerkt om het aantal abonne
menten op te drijven. Het gneekt 
vanzelf dat ons weekblad de enige 
infannatie is en tevens een uit
stekende propaganda. 

Ons doel : naar 100 nieuwe 
abonnementen! 

OUDENAARDE-BONSE 

Op 25 januari te 31 uur in de 
zaal « Pallieter » (rechtover de 
kerk) te Leupegem : groot bal 
van de Vlaamse klub arr. Oude-
naarde-Ronse. 

Alle vrienden en ^«Hjatizanteo 
hartelijk wolkom 1 

WAASLAND 

Het bestuur deelt tevens mede 
dat op het V.U.-feest, dat zal 
doorgaan te St-Niklaas-Waas Op 
21.3.1964, Dr. Blewaut en Amedé 
Verbruggen als eregasten weirden 
uitgenodigd. 

S A R D I N I Ë 
Land der toekomst met 10 
m. zon per jaar. Koop nu 
uw grond nog voordelig. 
Bouwen kost er 50% goed
koper. 
Ekstra steun van Staat . 
Reeds twee VI. hotels In 
opbouw. Onze reisagents. 
wachten op uw hotl of vil
la voor bvolk.. Zeer voor
delige belegging. Inichtin-
gen : kantoor blad. 

Het orkest Ivuc Van Hoeaselt 
werd gekontrakteerd. 

Steimgelden voor de aankoop 
van afdelingsvlaggen worden met 
dank aanvaard op p.c. nr. 325.3S ' 
van de Kredietbank te Sint-NW j 
klaas voor het nummer 4713 vao i 
de Volksunie. j 

ZOTTEGEM '1 

Zaterdag 18 april 1964 tweede 
V.U.-bal te Zottegem, zaal Par
king. Orkest Clees Five. Ben wenk 
voor de andere afdelingen van het 
arrondissement ; de datum wlJ 
houden1 

WEST-VLAANDEREN 

BX.ANKENBERGE 

Winte'bal van de afdeling. 
Dit avondfeest gaat door in de 
zaal Thalia op zaterdag 8 febn» ' 
ri a,£.; deuren open vanaf 20 utic 
30, eerste noot om 21 uur. Tn-
gangspirijs : 30 P. Neem uw kaak
ten vooraf, want de zaal wordt 
weer te kleinl 
Willem De Dekenkring. 

De vzw. Willem de Dekenkrin& 
afd. Blankenberge, nodigt alle 
belangstellenden uit op een voop-
drachtavond met Ward Hermaaa 

Deze voo<rdra<dit vindt plaats op 
zaterdag 25 januari a.s. te 20 u w 
30 in de zaal van het Hotel Aqua
rium, De Smet de Naeyerlaan 
33. Dhr Waard Hermans sppee** 
er over : hoe en waarom scbre^ 
Ik « Jan van Gent ». 

BRUGGE 

Iiiiisterrijk Lente-bal, 
Wanneer de V.tr.-arr. Brugga 

haar avondfeest aankondigt, dan 
weet de goegemeente reeds dat dB 
Lente in het zicht isl 

Ditmaal vragen Wij de avond 
van zaterdag 7 maart a.s. vilj t» 
houden. Meerdere berichten auV 
len spoedig volgen. Inmiddels li 
UW nieuwsjaarsgift bizonder wdi-
kom : POR. 1785.28, Kredietbanls, 
Brugge, voor rekening T.vxa. 
7408. 

DIKSMUIDE 
Werf tochten. 

Zondag 29 jan. : Adinkerke (dto 
vroeger werd uitgesteld); vensa^ 
melen aan de kerk te Adinkerk» 
om 9 uur. 

We rekenen op de afd. Nteuv-
poort en Idesbald. 

Zcmda^ 26 jan. : Oostduinkerfe* 
(afd. Oostende). 

Zcmdag 2 febr : Keiem en I*-
ke (afd. Gistel en Dfesm.). 

Zondag 9 febr. : Houüiulst (voor 
gans het arrond.)-

i;ORHOÜT 

iHet Bjrr. bestuur b^Jste op S 
Jaai^ri 11. om vanaf 15 maart a& 
in het kanton Tortiout een uits»-
breide propaganda . kaanpagne te 
voeren. Worden voorzien : koJjpop» 
tages, meetings op openbare p i * 
nen, verspreiding van een speciaal 
pamflet. Wie geldelijk of mette». 
daad tot deze aktiviteiten WH bJi-
dragen, kan zich melden bij het 
arr. bestuur of bij de kantcamal^ 
gevolmachtigde ; dhr J. Roelot, 
Veldstr. 53. Assebroek. 

Miljoenen voor ailen.. 

NATIONALE LOTERIJ 
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' E maatschappij wordt nogal 
eens Ingedeeld in drie g^ieraties : de afzwaai
ende, de heersende en de aankomende. 

Vermits de Volksunie nogal vaak niet alleen 
als jonge partij maar ook als partij van de jon
geren betiteld wordt, alleszins in die zin dat de 
jongeren in brede lagen met onze partij simpa-
tiseren, is het goed het zoeklicht eens op die 
jongeren ^ richten. 

Sommige ouderen klagen dat de jongeren de 
zaken niet zien zoals zij. 

Wat is meer normaal? 

M 

H> IET wereldbeeld van de jonge
ren heelt zich gevormd met hedendaagse idee-
en, die vele ouderen zich, ai naargelang hun 
aanpassingsvermogen, nog slechts in beperkte 
mate of helemaal niet meer eigen maakten. 
Ideeën, die 25 of 50 jaar geleden opgeld maak
ten en vroegere generaties mede gevormd heb
ben, doen het nu niet meer of veel minder en 
hebben de jongeren dan ook helemaal niet meer 
of weinig beïnvloed. 

Het is ten slotte ook normaal dat de vitale 
jongeren kritisch en vaak overdreven kritisch 
staan tegenover de ouderen en het is eveneens 
normaal dat ze weinig kritisch staan tegenover 
zichzelf. Is het ooit anders geweest? 

OOMMIGE ouderen hebben ge
meend dat de jeugd slechts tot ons zou komen 
wanneer ze opnieuw en stelselmatig de Vlaam
se Beweging zou ingeprent krijgen en zie, zon
der Vlaama dogma springen de Vlaamse jonge
ren massaal en geestdriftig in de strijd. 

Een stuk naoorlogse intellektuèle generatie, 
die men om dezelfde reden verloren waande 
voor de Vlaamse strijd, is thans in het werkelij
ke leven zeM Vlaamsgezind geworden. Vroeger 
ging het gewoonlijk andersom : radikalen aan 
de universiteit werden dikwijls lammetjes, eens 
opgenomen in de burgerij. 

OETEN de ouderen treuren 
omdat de zaken zich anders voordoen dan vroe
ger? Wij menen dat dit niet realistisch is, om
dat het toch niets uithaalt. 

Leven is een bestendige aanpassing. 

Het wereldbeeld van de jongeren heeft zich 
gevormd in de naoorlogse sfeer. Hoe is het ge
kenmerkt? 

De internationale politiek kreeg een veel gro
tere belangstelling dan voor de oorlog. De Euro
pese idee, vroeger sporadisch gepropageerd, 
kwam tot volle ontplooiing. De jongeren zijn ge
wonnen voor de Europese idee en een gevoel van 
wereldburgerschap begint reeds te kiemen. De 
jongeren zijn mede door die belangstelling voor 
de wereldpolitiek anti-koloniaUstisch. Dit anti-
kolonialisme heeft bij velen de belangstelling 
voor de Vlaamse Beweging gewekt of bevorderd. 
Ook het Europees federalisme heeft sommigen 
tot federalisme voor Vlaanderen gebracht 

door Vtd.7^émfata4€ic 

Hl IET konkreet menselijke won 
het van jaar tot jaar meer op het dogmatische. 
De abstrakte scholastiek in de Kerk b.v. heeft 
afgedaan. Men vertrekt van de konkrete mens. 
Het Thomisme wijkt meer en meer voor het 
existentiële. Die nieuwe ontiwikkeling kwam 
krachtig aan bod op het Concilie. 

Dogma's verliezen overal van hun pluimen. 
Zelfs in Rusland heeft men die ontwikkeling 
niet kunnen verhinderen. Kroetsjov gaat bij de 
Chinezen door als een verrader van het Marxis
me en van het Leninisme omdat hij door de 
ontwikkeling gedwongen wordt meer belangstel
ling te betonen voor de konkrete mens. 

Ook de Vlaamse jongeren zien het begrip volk 
heel wat minder abstrakt dan vroeger. Zij zien 
meer naar de konkrete volks-mens. 

RONDWETSHERVORMING, 

EMEENTEVERKIEZINGEN, 

ROTE VERKIEZINGEN, 

Dl 'E Strijd teg^i de venraiUng to 
een ander kenmerk. 

Men is tegen de starre Indeling : gelovig - on
gelovig; burger - arbeider; katollek - protes
tant - ortodoks. Men wü meer gelijkschakeling 
of meer overbrugging. 

De Kerk zelf voelt deze golfslag aan en pro
beert hem op te vangen door de theologische 
tjwisters onder de stolp te zetten en de bron, de 
naastenliefde naast d© eenheidsgedachte (ut 
unum sint) te beklemtonen. 

De demokratische idee is voortdurend ster
ker geworden in het westen. 

De belangstelling voor het sociaal - ekonomi-
sche is gegroeid. 

Wat De Raet voor de eerste en Prof. Pinxten 
voor de tweede wereldoorlog beklemtoonden, 
heeft thans door stelselmatiger en uitgebreider 
studie van velen algemeen ingang gevonden. De 
ekonomie neemt, naast de sociografie en de so
ciologie, een steeds grotere plaats in in de be
langstelling. Het gevoel voor het sociale is sterk 
toegenomen in ruimere lagen. 

H. LETT gevolg is dat het sociaal-
ekonomisch uitzicht van de Vlaamse Beweging 
naar verhouding meer naar voor gebracht wordt 
dan enkele tientallen jaren terug en de taai
en kulturele vraagstukken minder. 

Het aksent is verschoven. 

De meeste jongeren komen thans tot de 
Vlaamse Beweging op grond van cijfers die het 
verschil tussen Vlaanderen en Wallonië of tus
sen nederlands- en franstaligen aantonen. Dat 
het taalaspekt echter niet vergeten werd bewijst 
de strijd rond de randgemeenten, dat het ver
zwakt is bewijst de geringe strijd voor Edingen 
en de Platdietse streek. 

D E jongeren ziJn voor « Vlaan
deren eerst > en weten dat de Vlaamse Beweging 
een nationaliteitenstrijd is. Zij willen daarvoor 
vechten. Maar zij zijn eveneens sterk sociaal in
gesteld en willen de verzuiling doorbreken. Zij 
vrezen dat het daarzonder weer zou worden : 
Vlaanderen niets. 

Voor een liberale Vlaamse Beweging met een 
sociaal aanhangsel voelen zij niets evenmin als 
voor een anti- of a-Vlaams Belgisch socialisme. 

Het konkreet - nationale en het konkreet - so
ciale zijn hun drijfveren. 

De partij, die de Vlaamse stroming naast de 
sociale tot een krachtige synthese weet te bin
den en tot een drijvende kracht te maken, 
wordt de partij van de nieuwe Vlaamse gene
ratie. 

Dit te hebben Ingezien en het partijprogram 
zo te hebben uitgebouwd is de verdienste van 
onze partij sinds haar ontstaan. 

DE V E R V A L D A G E N LIGGEN THANS IN HET VERSCHIET, 

W E R F M E E R DAN O O I T A B O N N E N T E N DE VOLKSUNIE 
MixM 


