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NA EEN HALF JAAR 

DE NIEUWE 
S HET REEDS DUIDELIJK: 

TAALWETT 

Welke niöet, na de verschillende partijkongres* 

sen, na de gebeurtenissen van verleden jaar en 

niet het oog op de grondwetsherziening, de 

Vlaamse taktiek zijn ? (mr Van der Eist, hl/. Ö) 

- In Kongo worden weer landgenoten vermooid. 

Zij, die aan de hel van Kwiloe ontsnapten, 

vielen te Zaventem binnen als honden in een 

kegelspel (Open Brief) - Volksvertegenwoordi

ger Mattheyssens werd de les gespeld door 

« Links ». Zijn antwoord op blz. 5 - Vrouwen

emancipatie en vrouwenarbeid, tweemaal het

zelfde begrip ? (W. Cobbaut, blz'. R) - Is loon

stop de oplossing voor de inflatie ? (E. Slosse, 

blz. 7) - Uené-de dercq , het nieuwe (ieuzenlici 

(reportage bl'/. 8 en 9) - Op de boekenmarkt r 

een werk over J. Leuridan ( b l z . ' l l ) . - Is een 

nieu\ye doori)raak z()als bij <̂ ^ Rprnjsverkij-

zingcn mogelijk ? (Wini juiussijn, is|z,;.'f\i>. 

D e n ieuwe taa lwet ten zijn nu prakt isch een Kalf jaar o u d : 
een termijn die zelfs de meest voorzichtige waarnemer 
moe t toelaten, een voorlopig oordeel te vellen. En het 
oordeel word t geveld ! W i e er de V laamse pers op na 
leest, stuit iedere dag opn ieuw op een eindeloze j ammer
klacht in verband met an t i -Vlaamse achterdeurt jes in de 
wét , waa r men ze een half jaar geleden in de roes van 
Her tog inneda l niet heeft gezien en vermoed. En , waar 
de wet dan al eens gunst ig is voor de Vlamingen , geldt 
de jammerklach t de kille en berekende sabotage zoals ze 
door de regering zelf word t gepleegd, daarbij ijverig na
gevolgd door alle an t i -Vlaamse machten . 

JAMf^ERtCLAGHT VAN VLAAHISE CJ.P. PERS 

Een half jaar geleden, op 
8.7.1963, schreef Schildwacht 
in «Het Volk» : «De zes 
randgemeenten blijven 
Vlaamse gemeenten, wier in
wendige dienst en wier be
trekkingen met de andere o-
penbare diensten deze van 
gewone Vlaamse gemeenten 
zullen zijn». Hij besloot zijn 
zeer optimistisch artikel in de 
gebruikelijke Hertoginnedal-
stijl van die dagen : «En, al
les samen genomen, weten de 
franstallgen die in de zes 
randgemeenten wonen nu 
zeer bepaald dat zij op 
Vlaams grondgebied wo
nen... ». 

Vandaag zingt Schildwacht 
al een ander melodietje, 
met een totaal gewijzigde 
tekst. « Het Volk » vroeg zich 
acht dagen geleden verbaasd 
en verontrust af : « Wil men 
de zes randgemeenten toch 
verfransen ? ». En het ver
volgt : « Het is met de Frans-
sprekenden altijd hetzelfde : 
geef hun een vinger en zij 
willen uw arm », 

«Het Volk», dat zeven 
maanden geleden het geven 
van de vinger dag aan dag 
verdedigde, komt eindelijk 
jtot inzicht! 

V t « Het Volk » zo veront
rust te deze week is het feit 
dat de zes randgemeenten in
gedeeld werden bij de frans-
talige afdeling van de Pro
vinciale Direktie voor Stede
bouw van Brabant. Deze in
deling brengt mede dat, om 
een vlotte en gunstige be
slissing over bouwdossiers te 
verkrijgen, de inwoners van 
de zes « Vlaamse gemeenten » 
(dixit «Het Volk» op 8.7.'63) 
best hun bouwaanvragen in 
het Frans kunnen doen. En 
dat is nog maar een begin, 
Schildwacht ! 

En « De Standaard » ? Het 
blad. dat de eerste helft van 
ve ^en jaar nu eens koud 
en dan weer warm blies, 
pm op het hoogtepunt van de 
strijd rond de taalwetten de 
mond dicht te knijpen, ver
gulde de pil van Hertoginne
dal met tientallen verwijzin

gen naar de schitterende 
vernederlandsing van het 
bedrijfsleven : «Als belang
rijkste resultaat stippen wij 
aan de beschikkingen Inzal^e 
de vernederlandsing van met 
bedrijfsleven... Dat zal de ko
mende maanden ten volle 
blijken». «De Standaard» 
schreef dat op 17 juli '63 en 
sindsdien Is inderdaad al ten 
volle gebleken, wat een prach
tige profetie dat was. Het be
gon met de franskiljonse 
verklaring van Van den Boey-
nants , dat «Ie bon sens bel-
ge » de wet wei van haar 
scherpste hoeken zou ont
doen. Het. vervolgde met een 
grootscheeps offensief van 
het verfranste zaken- en be
drijfsleven in Vlaanderen. 
Het is momenteel aan het 
verzanden in de bijna weke
lijkse jammerklacht van 
Standaardmedewerkers over 
bv. de franstalige publikaties 
van firma's uit het Vlaamse 
land in het «Staatsblad». 

Het wordt voor de Vlaam
se C.V.P.-pers een hard en 
pijnlijk ontwaken! 

Er is Mol geweest, er is de 
aanstelling van een Waal 
als opzichter van Gilson in 
de Voerstreek, er is de be
noeming van een Waals ma
gistraat tot vice-goever-
neur voor Brussel, er is de 
uitblijvende benoeming te 
Komen - Moeskroen waar 
men geen Vlaming wil be
noemen, er is de dagelijkse 
wetsovertreding te Brussel, 
te Tervuren en elders in de 
randgemeenten, er is de han
gende kwestie van de taal
grensafbakening te Overijsse 
en te Rekkem waar men op
nieuw stukken uit het 
Vlaamse land wil snijden, er 
is de komedie van de turn
zaal in Wezembeek, er is het 
gesjacher met kleuterscholen 
in de Voerstreek en in de 
randgemeenten, er is... te 
lang en te veel om op te noe
men. 

Het sluitstuk van de nieu
we taalwetgeving, de kom
missie voor taaltoezicht, 
werd nog niej eens opgericht 
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en is het voorwerp van de 
klassieke trouwtrekkerij tus
sen de partijen om een be
noeming meer of min. 

Er is, iedere dag van het 
half jaar sinds het in voege 
treden der taalwetten, de 
bewuste sabotage van de 
ministers, de topambtenaren, 
de hele regering. 

Vandaag jammeren de 
Vlaamse C.V.P.-bladen dat 
men Vlaanderen een hele 
arm wil afsnijden. Zij had
den moeten jammeren zes 
maand geleden. Maar toen 
boden zij onderdanig de 
Vlaamse vinger aan! 

Wat zullen zij doen bin
nenkort, wanneer bij de 
grondwetsherziening blijkt 
dat men met een hele 
Vlaamse arm nog niet te
vreden is? 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Geen sensationeel nieuws van het abonnementenfront deze 

week. Een lichte inzinking in sommige arrondissementen die 

de prikkel van de jaarwisseling reeds niet meer voelen. Opge

past : een geslaagde abonnementenslag wordt maar afgeslo

ten in april ! 

De dertiende week van de 
abonnementenslag brengt 
een klassement, dat grosso 
modo gelijk is aan dat van 
de twaalfde : 

1. Aalst; 2, Roeselare; 3. St 
Niklaas; 4. Oostende-Veurne-
Diksmuide; 5. Dendermonde; 
6. Mechelen; 7. Brugge; 8. 
Antwerpen; 9. Brussel; 10. 
Tongeren. 

Bij de aanwinsten voor de 

jongste week prijkt — net 
zoals verleden week - - Me
chelen weer vooraan, op de 
voet gevolgd door Aalst, 
Turnhout, Antwerpen, Brus
sel. Oostende-Veurne-Diks-
muide, Leuven en Tongeren. 

Het is nu, in de eerstvol
gende veertien dagen, dat 
nog eens alle krachten die
nen samengetaald voor een 
niet-aflatende reeks huisbe
zoeken in gans Vlaanderen. 



2 DE VOLKSUNIE 

J.V.S.G. 
Mijnheren, 

In verband met uw stukje in de 
Volksunie van zaterdag 18 januari 
volgende toelichting : 

Drie jaa r geleden in december 
1960 werd de Jong-Vlaamse Stu-
dentengemeenschap opgericht, na 
he t stopzetten van de voorberei
dende werking onder de naam van 
« Kontaktblad der Vlaams-Natio-
na'-e Studerende Jeugd ». 

In de s ta tuten van de J.V.S.G. 
kunnen wij het volgende lezen : 
« De JVSG heeft zich voorgeno
men een eenheidsfront te vormen 
van alle Vlaamse studenten en 
jongeren, ongeacht hun filosofi
sche ovef.-tuiging, met als ideaal 
de Nederlandse kuituur in België 
en vooral in Vlaanderen in al haa r 
uitingsvormen te behartigen en te 
bevorderen. De JVSG zal het 
s tandpunt innemen van de Vlaam
se student en jongere en in de eer
ste plaats wijzen op zijn noden 
en een bijdrage leveren tot de op
lossing ervan. I n dit streven zal 
de JVSG een nauw kontakt on
derhouden met zusterverenigingen 
ten noorden van de huidige rijks-
g ens. Het spreekt vanzelf dat wij 
als Vlaamse organisatie steeds en 
op alle gebied een radikaal 
Vlaamse houding zullen innemen 
tegenover de problemen die het 
Vlaamse volk in gelijk welk op 
zicht raken. Voor Vlaanderen ei
sen wij zelfbestuur, door federalis
me, demokratisering van het on
derwijs. Voor Antwerpen een 
Rijksuniversiteit, voor alle jonge
ren : stemrecht vanaf achttien 
jaar. » 

De J.V.S.G. beschikt over 5 bla
den. « Van nu af », het orgaan 
wordt aan alle leden verstuurd 
per post. « Sipido », « Delta », 
« Limburg sterk », « Vlaanderen » 
zijn de vier gouwb'aden, die door 
kolportageploegen aan de man 
worden gebracht. 

Tot hiertoe zorgde de propagan-
dastaf VOO» het verspreiden van 
25.000 pamfletten 7.500 affiches en 
38.000 nummei-s van de verschei
dene tjladen 127 kolportages wer
den mgericht, 87 vergaderingen 
(met m totaai 3.000 aanwezigen). 

Voor 1964 moet de J.V.S.G. 
doorged ongen zijn m 500 scholen 
(zowel middelbaar als hoger, vrij 
als offficieei, jongens als meisjes, 
technisch als normaal onderwijs). 
Het ledenaantal dient gebracht op 
4.000 jongeren en studenten Een 
pamflet werd opgesteld om in alle 
scholen vau het Vlaamse land te 
ve; spreiden : 125.000 eksemplaren' 

Voor 1964 zullen vaste sekreta-
riaten opgericht worden te Gent 
Brussel en Hasselt regionale se 
kretariaten te B ugge, Veurne 
Oostende, Ronse, Aalst, St. Ni 
klaas, Bree, Lummen Roese.'aere 
Tienen, Lanaen Boom, Mechelen 
Turnhout. Aarsenot en Diest. 

Van de ouderen verwachten wij 
reaktie. Hun m o e l e steun. Hun 
geldelijke steun, want dit laatste 
is van belang. De JVSG is een 
onafhankelijke organisatie : zij 

moet haar gelden bijeenrapen en 
bedelen. Dit laat .te wensen wij 
niet te doen : wij zijn geen bede
laars doch jongeren, die ds hulp 

• van de geldelijk sterke oude en 
nodig hebben. Tijdens het jaar 
1963 gaven wij 45.000 F uit. Voor 
1964 hebben wij een realistisch en 
op ondervinding gebaseerd balans 
opgemaakt : 120.000 F voor de 
JVSG in 1964. Veel. zegt U en 
nochtans geen geldvo kwisting. 
Reken maar even uit : huur cen
traal sekretariaat, telefoon, eleK-
triciteit, verwarming, afkortingen 
op sch ijfmachine en s tnc i ima-
chine. Administratie is een grote 
slokop : één enkele omzendbrief 
naar alle leden komt al op 2 000 
F en dit gebeurt om de veertien 
dagen! Het slencillen van de bla
den, het versturen ervan, Udkaaj"-
ten, briefpapier. Ik stop ermee 
want U bent er waarschijnlijk 
bijna gek van. Doch U weet nu 
waarom wij Uw steun d ingend 
nodig hebben. Onze postgiro : 
88.65.23 (t.n.v. R Degryse, Be--
chem). 

Ook dank zij Uw geldelijke 
steun kan de JVSG een v.z.w. wor
den en haar statuten laten publi
ceren in het Staatsb'ad. 

Jongeren, wij rekenen op uw ak-
tieve medewe kmg. Maak propa
ganda. 

Ouderen, gedenk uw tijd. Steun 
daadwerkelijk de J.V.S.G. 

Jong-Vlaamse Stud?ntengemeen-
schap JV.S.G. 

Centraal sekretariaat : Frank-
riiklei 8, Antwerpen. 

Tel (03) 32 47.35 — of (03) 
32.05.28. 

Uren van het sek etariaat : 
maandag, vrijdag : van 12 uur tot 
13 uur 30 en van 19 uur 30 tot 22 
uur 

Dinsdag : van 12 uur tot 22 uur. 
Woensdag : van 12 u w tot 13 

uur 15. 
Donderdag : van 12 uur tot 13 

uur 15. 
Zaterdag : van 14 uur 30 tot 19 

uur. 
Ouderen en jongeren, bij voor

baat dank. 

MUTUALITEIT 
.Mijnheren, 

Midden in de ziekt:verzekering 
staand en dagelijks in kon takt k o 
mend met zowel vrije als verplicht 
verzekerden heb ik vastgesteld dat 
leden van onze pa ' t i j (ten minste 
als dusdanig gekend) maandelijks 
liun lieve centen afdroegen en nog 
afdragen aan mutualiteiten van 
Icleurpartijen, die ons dagelijks en 
zeker in tijden van verkiezingen 
met onze centen bekampen en on
ze vooruitgang zoveel mogelijk 
belemmeren. 

Hoeveel leden de V.U. telt weet 
Ik niet, maar in 1961 hebben zo
wat 181.000 Vlaamse mensen voor 
de V.U. gestemd. Deze kiezers zijn 
volwassenen en ik veronderstel, 
om dan nog zeer langs de lage 

kan t te blijven, dat daarvan over 
de Vlaamse provincies verspreid 
50 000 een job buitenhuis uitoefe
nen en ik wil nog langs de lage 
kant blijven en bewer.'en dat daar
van de helft of 25.000 kiezers, de 
meest bewuste, verplicht verzeker
den zijn. 

Deze mensen dragen aan h u n 
mutualiteit maandelijks af, gemid
deld ongeveer 250 F. Wanneer ik 
deze bijdrage met 25.000 verme
nigvuldig, komen we tot een be
drag van 6 miljoen 250 duizend F 
per maand of 75 miljoen per jaar. 
Dit bedrag is zeker geen zuivere 
winst, maar ongetwijfeld kan daar 
iets voor andere doeleinden af! 

De aangeslotenen bij de kleur-
mutualiteiten betalen nog vrij
willige bijdragen voor alle soorten 
bijkomstige voordelen, dikwijls 
met een meer politiek-spektakularr 
aspekt dan een doeltreffend volks-
gezondheidsaspekt. Sommige bij
dragen gaan tot 50 F ; voor 25.000 
leden is dat 15 miljoen per jaar . 
Over het gebruik van deze som
men is geen kontrole. Het zijn 
vrijwillige bijdragen en de mutua
liteit beschikt enover lijk ze het 
goedvindt, wat niet zeggen wil dat 
ook hier aWes zuivere winst is. Op 
dit ogenblik zijn ei ongeveer 
5.800.000 gerechtigden in de ver
plichte ziekteverzekering. Het aan
tal vrije is niet gekend. 

Men ve moedt dat ongeveer 
2 000 000 leden van de Belgische 
bevolking nog niet zijn verzekerd 
(mogelijke effektieven en gerech
tigden) maar vanaf 1 juli 1964 
zullen deze zelfstandigen ook ver
plicht vezekterd worden, a l thans 
wat de grote risikos betreft. In
dien het w a a ' is dat onder de zelf
standigen de meerde"heid der 
V.U.-kiezers zijn te vinden dan 
voorzie ik dat onder het boven 
genoemd aantal kiezers en dan 
nog 'angs de lage kant blijvend, 
40.000 mensen van ons zich bij 
een bestaande en reeds goed ge
kende m.utualiteit zullen aanslui
ten 

De propaganda om deze nieuwe 
kategorie verzeke den te kunnen 
aansluiten begint reeds. In Gent 
o.a. maakt de federatie der socia
listische mutualiteiten propaganda 
m de bioskopen. De vermoedelijke 
bijdrage van deze nieuwe leden 
zal ongeveer 150 P perr maand be
lopen. Vermenigvuldigen we deze 
som met 40.000 leden, dan komen 
we tot een bedrag per j aa r van 72 
miljoen En ook hier kunnen vrij
willige bijdragen worden ge
v a a g d ! 

In 1965 zullen zonder overschat
ting 75 -I- 72 = 147 miljoen fran
ken door onze mensen aan de te
genstanders worden overgemaakt. 
Op de 16 miljard voor de verzeke
ring voorzien, is dit maar een 
peulschil, akkoord, maar in de 
veronderstelling dat op deze som 
1 % kan worden gespaard voor an
dere doeleinden, is ze nog te hoog 
om in de zakken van onze tegen
standers terecht te komen' 

Dit alles Is maar het financieel 
aspekt van de zaak. Het verzeke

ringswezen tegen ziekte en invali
diteit evolueert, ook de opvattin
gen over de gezondsheidszorg en 
over enkele jaren is de hele Bel
gische bevolking, dus ook de 
Vlaamse, verplicht verzekerd! 

Dit wil zeggen dat ledereen van 
zijn geboorte af tot met zijn over
lijden met de « Ziekenkas » zal te 
maken hebben. 

Om te eindigen nog dit : he t 
dient tot niets in ieder nummer 
van de V.U. t ienmaal te herhalen 
dat ons programma is opgemaakt 
met het oog op de noden van de 
kleine luiden, als we die kleine 
luiden niet de sociale instellingen 
kunnen ter beschikking stellen die 
onze tegenstanders reeds lang ter 
hunner beschikking hebben ge
steld! De kleine luiden wensen 
iets konkreets, alvorens zich te in
teresseren aan wissels op de toe
komst! 

K.L. - Gent. 

STAATS-

GEPENSIONEERDEN 
Mijnheren, 

Akkoord met de zienswijze in 
het schrijven van V., Mechelen, in 
V.U. van 11 jan. De regering en 
de gedweëe i>arlementairen heb
ben door de wet van juli 1962 een 
der ergste onrechtvaardigheden be
gaan tegenover duizenden gepen
sioneerden, door ze te beroven van 
een jaarlijks bedrag van 10 tot 
20.000 P, terwijl ze voor andere 
gelijksoortige gepensionee'den het 
pensioen onve"anderd lieten. 

Een zeer ongelijke behandeling 
van mensen van dezelfde klasse 
en verdienste! 

Daar geen kleurpartlj iets on
derneemt om dit onrecht goed te 
maken past het aan de V.U., die 
aUe sociaal onrecht wil herstellen, 
in deze zaak het initiatief te ne
men. 

Het ware m.i. wenselijk : 
Dat de afdelingen en de gewo

ne leden onmiddellijk zo volledig 
mogelijk lijsten zouden aanleggen 
van alle staatsgepensioneerden 
die hun pensioen toegekend wer
den voor 1 augustus 1962 (dit met 
volledig adres) . 

Dat de V.U. aan deze beroofden 
de namen zou bekend maken van 
alle partementairen die deze on
rechtvaardige wet goedkeurden 
(partij en arrondissement mede te 
vermelden). 

Dat de V.U.-pariementalren on-
veirwijld het initiatief zouden ne
men om een voorstel in te dienen 
tot schrapping van de beruchte 
wet van juli 1962. 

En daar we d e moeilijkheden 
voor zulk initiatief kennen da t de 
V.U. de parlementairen zou laten 
kennen die aan dit initiatief niet 
willen medewerken (naam, ari'on-
dissement en part i j ) . 

Dat ook de neutrale bonden van 
gepensioneerden zouden op de 

hoogte gebracht worden van he t 
verloop der aktie, met bede ze a a n 
h u n leden mede te delen (de par-
tijbonden zullen immers toch geen 
gehoor geven a a n zulke vraag) . 

De beroofde gepensioneerden 
zullen de V.U. e r dankbaar om 
zijn, en de kleurparti jen zal de 
vrees voor de kiezer om he t h a r t 
slaan. 

V. - Brugge. 

HANDEN TE KORT IN 

VLAAMSE POST 
Mijnheren, 

Is de S taa t dan werkelijk zo 
bang om een bediende meer In 
dienst te nemen? Of geldt zulks 
alleen voor het Vlaamse landsge
deelte van ons Belglkske? Als 
men wekelijks in een postkantoor 
moet zijn (ik zeg hier innige deel
neming aan de dagelijkse klanten) 
zou men werkelijk gaan denken 
da t het loon, uit te keren aan en
kele bedienden meer, een niet te 
rechtvaardigen suppiementaiir gat 
in de Staatskas moet teweeg bren
gen. 

Is he t werkelijk nodig da t men
sen, belastingbetalers, t w i n t ^ mi
nuten in de koude aanschuiven, 
voor zij een plaatsje In net ver
warmde lokaal bemachtigen? Het 
komt er niet op a a n of het is om 
nieuwjaarswensen te verzenden, 
om huishuur te betalen, om belas
tingen te betalen, enz. Dat « 20 
minuten in de koude » is niet ver
zonnen! Persoonlijk heb ik -t een 
half uur in de rij gestaan aan de 
buitenkant van net postkantoortje 
van Deume-Zuid (Antw.). nader 
bepaald te Boelaarlel, om dan bin
nen nog een twintigtal minuten op 
mijn beun te wachten. 

Zonder te gewagen van zenuw
slopende dagen voor de bedienden, 
bedenke men de vele uren tijd
verlies. 

Hoevelen zullen er niet zijn die, 
vooral rond Nieuwjaar en ook bij 
ieder begin der maand, n a een 
blik In het oostkantoor teomg 
huiswaarts keren en nopen een 
volgende keer meer geluk te heb
ben. En deze mogen zioh bij de ge
lukkigen rekenen : velen zijn ge
bonden aan bepaalde da ta en heb
ben geen keus 

Wachten.. . geduldig wachten 
voor de loketten en achter de lo
ketten werken... 

D.S. - Antwerpen. 

De redaktle draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrlevea Ze be
houdt zich het recht van Keuze en 
Inkorting voor Over de lezersru
briek wordt geen Drlelwlsseling 
gevoerd. 

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

Weg met de zorgen 
Be.scherm uw goederen 
Dek uw v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 

CONSTANTIA 
WIM MAES 
G r o t e S t e e n w e g 165 - B e r c h e m ( A n t ) . 
T e l e f o o n (03) 39.92.06 

B r a n d - L e v e n - F a m i l i a a l - O n g e v a l l e n 
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B r u s s e l 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSÜS 
• 

algemene handelsopleldlng 
Schoolgeld : maximum 

8.000.- F per jaar of 

3 maal 3.000.- F 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 
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WELKE VLAAMSE TAKTIEK ? 
VOOR DE ANTWERPSE KONTAKTKLUB 

HEEFT MR VAN DER ELST ONLANGS GESPRO

KEN OVER « DE VLAAMSE TAKTIEK NA DE 

PARTIJKONGRESSEN ». HET BELANGRIJKSTE 

UIT DEZE CAUSERIE BRENGEN WE IN EEN 

PAAR AFLEVERINGEN 

1 . EEN TERUGBLIK 

H e t is niu.ttig en noodzakeli jk, ons op dit ogenblik te bez innen over het 

hoe en waarheen van onze strijd, over de V laamse taktiek na de recen

te par t i jkongressen en in het licht der jongste gebeurtenissen. 

Dit onde rwerp vergt een inleiding^ een bondig overzicht van de recente 

poli t ieke gebeurtenissen, ten einde duidelijk te m a k e n hoe de huidige 

toes tand on t s taan is. 

H E T U I T G A N G S P U N T 

Als uitgangspunt daarbij nemen 
wij de verkiezingen van 26 maart '61: 
de spectaculaire vooruitgang van de 
VolTisunie, de beroering ontstaan in 
Wallonië rond de eenheidswet en die 
het karakter aangenomen had van 
een Waalse nationalistische stroming, 
bracht de nieuwe regering er toe in 
de regeringsverklaring van 2 mei '61 
belangrijke beloften te doen : de 
Vlaams-Waalse problemen zouden 
voor het einde van het jaar opgelost 
worden. Dit was een nieuw geluid in 
onze na-oorlogse binnenlandse poli
tiek. De traditionele struisvogelpoli
tiek, het hooghartig misprijzen voor 
de « valse problemen » werd opgege
ven en deze problemen kregen nu de 
eer, zeer belangrijg te worden geacht. 

De taktiek van drukking uit te, oe
fenen op de traditionele politieke 
partijen oogste hier onbètwistbaat' 
sukses : uit eigen initiatief zouden 
deze partijen hun politiek van im
mobilisme nooit opgegeven hebben. 

In het Vlaamse land werkte de 
doorbraak van de Volksunie daaren
boven het zelfvertrouwen zichtbaar 
In de hand : in het najaar van 1961 
kon de eerste mars op Brussel gehou
den worden, de grootste Vlaamse 
machtsontplooiing sedert de oorlog ! 

BREDE FRONTVORMING 

Gezocht werd naar een brede 
Vlaamse frontvorming over de par t i j -
grenzen heen rond een algemeen aan
vaardbaar Vlaams programma : teo-
retisch was het niet zo moeilijk een 
algemeen aanvaardbaar Vlaams pro
gramma op te stellen, maar in de 
praktijk volstond dit niet om de sa
menwerking tot stand te brengen. 
Spijt alle goede wil en het weren van 
elke slogan die betwist kon worden, 
bleven de Vlaamse B.S.P. en P.V.V. 
afzijdig, ja vijandig, terwijl de 
Vlaamse C.V.P. slechts schoorvoetend 
meemarcheerde. 

Bij de tweede mars op Brussel, een 
jaar later, met dezelfde slogan's, 
bleef ook de Vlaamse C.V.P. weg, op 
een paar mandatarissen na die en
kel in persoonlijke naam aanwezig 
waren. 

De derde mars, weer een jaar later, 
werd te Antwerpen gehouden in een 
gans andere geest : zij was in feite 
een protest-betoging tegen de drie 
traditionele partijen en hun politiek. 
De slogan's waren niet meer dezelf
de : er werd federalisme geëist. Een 
evolutie in de zin van een radikali-
sering had zich voltrokken in drie 
jaar tijd, in drie etappen. 

Wanneer wij deze gebeurtenissen 
zien van uit het s tandpunt van de 
Vlaamse taktiek is het uiterst be
langrijk vast te stellen dat de oor
spronkelijke taktiek, een algemene 
Vlaamse frontvorming rond een pro
gramma dat voor iedereen aanvaard
baar was, met medewerking zoal niet 
van de traditionele partijen dan toch 
van de Vlaamse mandatarissen van 
deze partijen, zeer vlug schipbreuk 

Dit zou nog duidelijker aan het 
daglicht treden bij de behandeling 
van de volgende wetsontwerpen tot 
wijziging van de taalwetten van 1932. 

D E T A A L W E T T E N 

De wetten van 30 juli en 2 augustus 
1963 zijn tot stand gekomen na felle 

geleden had : men kwam na drie 
Jaar tot een frontvorming tégen de 
traditionele partijen met een radi-
kaal programma. 

Dit betekent drukking op de par
tijen van buitenuit. 

We moeten er aan toevoegen dat ef
fectieve drukking op de traditionele 
partijen als taktiek slechts mogelijk 
is wanneer er voor de kiezer een al
ternatief bestaat, wanneer hij zijn 
stem kan uitbrengen voor een ande
re partij die wél akkoord gaat met 
het programma van de drukkings-
groep. Zo niet is de bedreiging onge
vaarlijk en de drukking ondoeltref
fend. 

De ontwikkeling die we bondig ge
schetst hebben moet gezien worden 
tegen de achtergrond van de gebeur
tenissen in het parlement en de ont-

^ goocheling opgelopen door de Vlaam
se openbare mening. 
' Wat heef^ er zieh afgespeeld ? 

D E T A A L G R E N S 
Er is vooreerst de wet van 8 no

vember 1962 betreffende de taalgrens. 
Deze wet kwam tot stand in de groot
ste verwarring en niet zonder onaan
vaardbaar geachte Vlaamse toegevin
gen. 

Het Vlaams standpunt was : mins
tens eerbiediging van de taalgrens-
lijn zoals die in gemeenschappelijk 
Vlaams-Waals overleg in het Cen
t rum Harmei aanvaard was en geen 
faciliteiten voor de nog overblijven
de anderstalige minderheden, na de 
aanpassing van de provincie- en ge
meentegrenzen aan de aldus vastge
legde taalgrens. 

Dit Vlaams standpunt werd niet 
geëerbiedigd door de regering, die een 
wetsontwerp hardnekkig verdedigde 
dat én gebiedsroof ten nadele van 
Vlaanderen én invoering van facili
teiten voorzag, terwijl het daarenbo
ven de Voerstreek bij Wallonië l ie t ! 

De traditionele partijen waren in
nerlijk verdeeld en kenden de groot
ste verwarring. De C.V.P. die gebon
den was door het kompromis van 
Oostende, verdedigde dit kompromis 
niet : de partijleiding zweeg, de na
tionale voorzitter van de C.V.P, liet 
zich zelfs niet zien in de Kamer en 
nam geen deel aan de stemmingen. 
De Waalse C.V.P.-ers hielden geen 
rekening met de resoluties van het 
partijkongres en bestreden openlijk 
de Vlaamse C.V.P.-ers in de kommis
sie én in de openbare vergadering. 

Er kwam een wankel Vlaams front 
tot stand op een teruggetrokken de
fensieve stelling, na veel toegevingen 
aan de Walen : de wet werd gestemd 
Vlamingen tegen Walen, maar het 
was geen Vlaamse overwinning ! 

Het bleek duidelijk dat noch op de 
regering, noch op de partijleidingen 
van de traditionele partijen kon ge
rekend worden voor de verdediging 
van de Vlaamse belangen, van het 
elementair Vlaams recht op eerbie
diging van de integriteit en de ho
mogeniteit van het Vlaams grondge
bied. 

partijgenoten niet kon gerekend 
worden en dat deze niet in het minst 
rekening hielden met de kompromis-
resoluties van het partijkongres van 
Oostende, waar de Vlamingen reeds 
zoveel hadden toegegeven. De Vlaam
se socialisten waren onbetrouwbaar : 
zij waren niet bereid de Vlaamse 
standpunten mee te verdedigen. 

Zo waren de strijdposities afgeba
kend : de Vlaamse C.V.P., meerder
heid in een van de twee regerings
partijen, was in het parlement ge
ïsoleerd, een minderheid. Het is dan 
ook een taktische fout van formaat 
vanwege de Vlaamse C.V.P.-vleugel 
dit niet te hebben willen inzien en de 
strijd niet te hebben gevoerd daar 
waar zij hem konden winnen, in hun 
parti j , in de regering Nog hielden zij 
een beslissend wapen in de hand : zij 
konden de regering ten val brengen, 
hun ministers tot ontslag dwingen 

Zij hebben het niet gedaan, zij 
hebben niet eens een eervolle aeder-
laag geleden, doch gekapituleerd. Dit 
heeft in het Vlaamse land een uiterst 
pijnlijke indruk gemaakt. Slechts 3 
Vlaamse C.V.P^ers stemden tegen(*). 

Het ligt nietnn mijn bedoehng hier 

.In drie faar tijd, drie etappen.. 

botsingen en ingevolge een echte 
chantage door de regering en de par
tijleidingen gepleegd. We bedoelen 
het schijn-ontslag van de regering 
en het daaropvolgend konklaaf van 
Hertoginnedal. 

Taktisch gezien voltrok de operatie 
zich als volgt : de regering diende bij 
het parlement wetsontwerpen in die 
onmiddellijk van Vlaamse zijde (ook 
door de pers van C.V.P.-strekking) 
als onaanvaardbaar betiteld werden. 
Doch het was toen reeds duidelijk 
dat de Vlaamse ministers, ook de 
Vlaamse C.V.P.-ministers, én de par
tijleiding die ontwerpen goedgekeurd 
hadden. De Vlaamse C.V.P.-vleugel 
had toen de partijleiding ter verant
woording kunnen roepen én de 
Vlaamse C.V.P.-ministers en de in
trekking of minstens amendering ei
sen van de ontwerpen. 

Dit gebeurde niet en de Vlaamse 
C.V.P. aanvaardde de strijd aan te 
gaan in zeer ongunstige omstandig
heden : de ervaring had hen geleerd 
«Jat op hun Waalse of franstalige 

bedenkingen aan toe te voegen : het 
moge volstaan vast te stellen wat er 
gebeurd is. 

De mislukking van de Vlaamse tak-
„iek, die onloochenbaar is vermits de 
\namingen de nederlaag geleden 
hebben, dwingt tot bezinning en o-
verleg. Want wij staan thans in een 
aieuwe faze van de strijd die nog niet 
uitgestreden is. Het belangrijkste 
komt nog : het consolideren van óe 
unitaire staatsstruktuur, door de 
Vlaamse meerderheid een grondwets
wijziging op te dringen die haar in de 
toekomst machteloos maakt. 

In de regeringsverklaring van mei 
1961 werd ook de zetelaanpassing be
loofd voor einde 1961 Einde 1963 is 
de zetelaanpassing er aog niet, maar 
is het duidelijk wat er on tou^- ge
zet wordt. 

(*) Op 19 december 196S stemden ld 
C.V.P.-ers tegen de begroting van 
Econ. Zaken, terwijl 9 zich onthielden 
omwille van de prijs v/h varkensvlees I 

t 
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aan het Bode Kruis 
van 
België 

Rode Kruistochters, 

Bijna iedere keer dat ilc mijn reukorgaan buiten de eigen 
enge landsgrenzen stak om elders wat te gaan rondneuzen, liep 
ik er het Rode Kruis tegen het lijf. In Noorwegen verspeelde ik 
menig öre en uur op (onschuldige) geldautomaatjes die zowat 
OAcral aan de muren hingen ten bate van het Noorse Rode Kruis. 
Bij het overschrijden van de Nederlandse grens werd ik eens 
overvallen door een geestdriftige en luidruchtige bende kinderen 
die mij een uiterst populaire reeks zegeltjes-met-opgave ten 
bate van het Nederlanse Rode Kruis aansmeerden. In Duitsland 
noemt men de verpleegsters zo maar niet Schwester, maar voluit 
D.R.K.-Schwester. In Zwitserland kan men het teruggegeven wis
selgeld overal kwijt in glazen spaarpotjes die met veel toewijding 
steeds opnieuw gevuld en leeggemaakt worden ten bate van het 
Rood Kruis. 

Deze inleiding, Rode Kruisheren en -dames, heb ik niet 
gepleegd om te geuren met mijn (trouwens goedkope, want 
jeugdherberg-) reizen maar om u duidelijk te maken dat het 
Rode Kruis in de meeste landen waarvan ik kan meespreken een 
zo populaire en alom-aanwezige instelling is, dat men ook bij 
een vluchtig bezoek haar aanwezigheid in het straatbeeld en in 
de harten der mensen niet over het hoofd kan zien. 

Kan, dierbare Uode Kruisbessen, hetzelfde gezegd worden 
van het Croix Rouge de Belgique - Rood Kruis van België ? Ik 
meen eerlijk, het te mogen betwijfelen. Onbetwistbaar zijn er 
ook in ons land talloze toegewijde en onbaatzuchtige wroeters, 
die zich inspannen op de ontelbare gebieden waarover de akti-
viteit van het R.K. zich uitstrekt. Maar of de organizatie 
populair is ? 

Ze is het niet, beste Rode Kruisbalken, omdat ze nooit de 
weg heeft gevonden naar de brede bazis, naar de gewone volks-
niens, naar Jan-met-de-Pet en zijn Fien. Teveel prinselijk voor
zitterschap, teveel adellijk management, teveel snobisme en veel 
te veel jacht op een gedegen reputatie en de eraan verbonden 
« madolle » hebben het R.K. in dit land goeddeels steeds doen 
zweven in de ijle luchtlagen van een maatschappelijk matuvu-
dom, een caritatieve modeshow. 

Wat Vlaanderen betreft, waarde Rode Kruis-of-munters, is 
daarbij steeds gekomen dat het raatuvudom en de modeshow 
zich bij voorkeur bedienden van de taal der superieure charité, 
gepaard aan een alles behalve karitatieve minachting voor de 
taal van meneer Helpers en mevrouw Bloedgevers . het incident 
met de T.V.-baron is destijds als een schok door alle Vlaamse 
leefkamers gegaan. Vlaanderen is zowat het enig land dat ik ken, 
waar de eerste gegadigden en geestdriftigen voor een R.K.-aktie 
het destijds - zeer terecht - noodzakelijk hebben geacht voor de 
pinnen te komen met een eigen Kruis, het Vlaams, dat nog steeds 
groeit en bloeit. 

Het zou nochtans verkeerd zijn, uw gebrek aan populariteit 
alleen te wijten aan het faux problème van de ambetante tweede 
taal. Er is in uw Rode Kruis al heel wat bloed gespaard. Maar 
daarom is er nog geen hart. 

Het bewijs voor de gegrondheid van deze bewering, Rode 
Kruisigers, werd eens te meer geleverd verleden zondag te 
Zaventeni, bij de aankomst van een vliegtuiglading vluchtelingen 
uit Kwiloe. Ik gebruik bewust dat ietwat pejoratieve « vlieg
tuiglading s> : wat daar verleden zondag uit het toestel der 
Sabena werd gelost was, dank zij uw schitterende afwezigheid, 
verlaagd tot het stukgoed der mizerie « en vrac >. 

Eens te meer - net als in de tragische dipendadagen van 
1960 - hebben enkele goedhartige en toevallige aanwezigen zich, 
met hun stellig niet overtollige eigen kleding en hun gastvrije 
eigen wagens, moeten ontfermen over een groep arme en ver
schrikte vluchtelingen die toch recht hadden, menen we, op een 
grootscheepse ontvangst onder het vaandel van het Rode Kruis. 
Eens te meer bleek - ondanks de verwittigingen via boordradio 
en nationale zender - het Rode-Kruis-met-zondagrust geen kat 
te hebben kunnen vinden om Zaventemwaarts te zenden. 

Trouwens : zoveel verschil maakt het niet. Het optreden van 
zenuwachtige, zelfingenomen en modeshow-matuvudametjes 
van het Rode Kruis in de vluchtelingsdagen van 1960 kreeg reeds 
zijn neerslag in onze Nederlandse letteren, in de roman 
« Schroot » van ex-koloniaal Jef Geeraerts die zijn hoofdfiguur 
op bladzijde zoveel een R.K.-vlinder te Zaventem laat toesnau
wen . Spreek Vlaams godverdomme. 

De kernachtige vloek van Jef Geeraerts sloeg op het taalge
bruik, maar evenzeer op de R.K.-kaste die af en toe ook wel eens 
fjsiek maar ach zo zelden écht aanwezig is. Zo meent 

dio Genes. 

WEGENFONDS 

OngeduMige en veront
waardigde Vlamingen heb
ben gedurende de jongste 
jaren herhaaldelijk op hon
derden plaatsen in het 
Vlaamse land de op grote r e -
klameborden aangebrachte 
slogan « Het wegenfonds 
bouwt .. » aangevuld met 
« ...Waalse wegen ». 

Dat zij het daarbij juist 
voorhadden, bewijzen de cij
fers. In 1961 ging 68 % der 
toedragen van het wegen
fonds naar de provincie 
Luik, in 1962 was dat 40 % 
en in 1963 tenslotte 50 %. 
Luik-^ kreeg gedurende die 
drie jaren in het totaal 5 
miljard 59 miljoen. De vier 
Vlaamse provincies samen 
ontvingen 2 miljard 926 mil
joen, hetzij alle vier samen 
iets meer dan de helft van 
Luik helemaal alleen. 

« Minorizatie » heet men 
dat op de kommissie voor 
grondwetsherziening. 

NOG MiNORlZATIE 

De taal der cijfers toont 
op alle gebieden aan, wie in 
werkelijkheid de gemlnori-
zeerden zijn. 

Het rechterlijk arrondisse
ment Hasselt telt 304.500 in
woners; het heeft zeven 
rechters en geen handels
rechtbank. Het Waals rech
terlijk arrondissement Ver-
viers daarentegen heeft met 
233.700 inwoners (70.000 
minder dan Hasselt dus) 11 
rechters en een handels
rechtbank. 

Het rechterlijk arrondisse
ment Tongeren (279.300 in
woners) heeft 7 rechters en 
geen handelsrechtbank. Na
men (228.000 inwoners, het
zij 50.000 minder) heeft 10 
rechters en een handels
rechtbank. 

Deze abstrakte cijfers be
tekenen een zeer tastbare en 
uiterst nadelige achterstel
ling in de werkelijkheid. 
Achterstelling bij de tragere 
rechtspleging, achterstelling 
bij de geringer kansen op 
een betrekking voor de 
Vlaamse afgestudeerden, 
achterstelling omwille van 
het feit dat een gelijk loon 
uitbetaald wordt voor een 
werk dat in Vlaanderen veel 
zwaarder is dan in Wallonië. 

DUUR GEVAL. 

Op dit ogenblik verblijven 
er in ons land zowat 1 100 
Kongolese stagiaires. Wat 
kosten zij aan de Belgische 

belastingbetaler per jaar ? 
Het rekensommetje is vlug 

gemaakt. Ongehuwde s ta
giaires kosten ons 136.000 F ; 
gehuwde 192 000 F. Dat zal 
zowat 175.000 F gemiddeld 
per hoofd bedragen. Hetzij 
in het totaal 2 miljard, nog 
te verhogen met een reeks 
bijkomende kosten. 

Ware het niet gemakkelij
ker en goedkoper geweest, 
gedurende ons tachtigjarig 
koloniaal bewind ter plaatse 
kaders te vormen? Deze op
lossing, die voortdurend werd 
aangeprezen door wie in 
Kongo werkte en leefde, leek 

de heren van het ministerie 
echter te « gewaagd » en te 
« voortijdig ». Wij kunnen 
ons, als Vlaamse gekoloni-
zeerden, best deze mentali
teit voorstellen. 

Maar of die paar miljard 
per jaar thans te rechtvaar
digen zijn? Wie bedenkt dat 
ieder jaar een aantal mili
taire stagiaires hun oplei
ding hier te lande komen 
volmaken en wie vervolgens 
bedenkt hoe het Kongolees 
Nationaal Leger thans prak
tisch met gekruiste armen 
toekijkt in Kwiloe, waar 
landgenoten van ons worden 
vermoord en vervolgd, is ge
neigd er aan te twijfelen. 

Een straatje zonder einde ! 

PECH 

De Antwerpse C.V.P.-sche-
pen Mane Bernaerts ver
scheen enkele dagen geleden 
voor het Brussels Beroepshof 
dat zijn straf in de zaak van 
de onderbrenging van een 15-
jarig van huis weggelopen 
meisje bevestigde en de geld
boete verhoogde van 2.000 tot 
6.000 F. 

Mane Bernaerts heeft wer
kelijk geen geluk : tijdens 
het proces bleek dat hij het 
meisje, dat door zijn zorgen 
en met behulp van een val
se inschrijving in het hotel-
register op een hotelkamer 
werd ondergebracht, 1.000 F 
heeft gegeven in ruif voor 
slechts één kus en een — o-
verigens door de ontwikke
ling der feiten niet nageko
men — afspraak voor de vol
gende dag met de 15-jarige 
schone. 

STAKING 
TE ANTWERPEN 

Te Antwerpen zijn me
taalarbeiders in de haven in 
staking gegaan om hun loon
eisen kracht bij te zetten. Zij 
eisen een loon, dat gelijk
waardig is aan dat van de 
Waalse metaalarbeiders. Hun 
ongenoegen werd nog aange
scherpt door het feit dat zij 
bij herstellingswerken aan de 

petroleumhaven moesten sa« 
menwerken met Waalse me-i 
taaiarbeiders, wier uurloon —• 
voor hetzelfde werk, op de-i 
zelfde plaats, in dezelfde om
standigheden — 4 è, 5 F h o 
ger ligt. 

TAALKOM MISSIE 

Verleden week werd in dé 
Kamer aangedrongen op een 
spoedige benoeming van de 
taaikommissie. Volksverte
genwoordiger Van der Eist 
steunde de tussenkomst van 
de C.V.P.-woordvoerder ter 
zake. 

De vaste kommissie voor 
taaltoezicht, die een onont
beerlijk instrument is bij de 
toepassing der taalwetten, 
had inderdaad reeds moeten 
opgericht zijn; de oprichting 
ervan wordt vertraagd door 
socialistische sabotage waar
tegen door de C.V.P. wel even 
verbaal werd geprotesteerd 
maar die niettemin haar 
volle effekt sorteert. 

In verband met deze kwes
tie hebben de « Standaard > 
en de « Volksgazet » mekaar 
in het haar gezeten. 

Zo wekt men de schijn, dat 
voor de Vlaamse rechten tot 
en met in lange krantenar t i 
kels hardnekkig wordt ge
vochten. 

Maar de verwijzing naar de 
inderdaad aanwezige socialis
tische sabotage bewijst in
middels toch ook, dat die sa
botage ofwel haar heimelijke 
bondgenoten vindt bij de 
C.V.P.-ministers ofwel nooit 
en nergens stuit op een 
krachtige en onmiddellijke 
eis van de C.V.P. 

Samenvattend : een rege
ring van saboteurs én zwak
kelingen. 

En wat de « Standaard « 
betreft : het blad heeft in 
het verleden zijn reputatie 
als « Vlaamse » krant steeds 
gehaald in een hopeloos ach
terhoede-gevecht om het lap
pendeken van de taalwette-
rij, die voor kortzichtigen het 
nee plus ultra van het fla
mingantisme was. 

Maar de tijden veranderen, 
nietwaar Standaard ? 

« Bonra Leopold avx vnilhmls défensenrs de la palrie » p ]ki op het 
sehreeuwlijke gcucnkleken vooi de ooiloge'n H la en 40-iö 'e Leopolds-
bury Een oi'erhhjiiel uil voorhi],- lijden ? Met helemaal Je Leopolds-
burg stuurde ook weer dit ]aar - we Moegen het feit vorig ]aar reeds 
aan - de burgemeesler-boargniestre Gaston Geven zijn beste heilwensen-
meilleurs voeux rond op een kaart, voorzien van het gcmeentewapen. 
Want Leopoldsburg is een der franskiljonse vestingen di> hei Belgiscli 
leger midden in Vlaanderen bezet houdt. 
De mentaliteit van « poui les flamands la inênm cliosc ... ». 
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... muizenissen en chinezerijen ... 

EET MEER WALEN.. . 

Het weekblad « Links » 
verwijt ons dat we te rechts 
zijn en dat we niet willen 
praten met de Walen. 

Als het aUeen maar praten 
is, dat willen we met ieder
een. Ook met Franco - kor-
poratieven of met Chinese 
kommunisten. al zijn we de-
mokraten. Wij willen ook 
met alle Walen praten, om 
het even van welke schake
ring Ze zijn. Alleen hebben 
de Wa'en zich in het verle
den nooit onderscheiden 
door standvastigheid op be
paalde beginselen. Zij waren 
altijd nogal wispelturig. 

Vandaar dat we nogal 
wantrouwend en zeker af
wachtend staan. 

Als de Walen blijven be
wijzen dat het hen ernst is 
en als zij de Vlaamse rech-
'tien volwaardig en zonder 
voorbehoud erkennen, zullen 
we echter graag op een ern
stig gesprek ingaan. Dan 
kan het ook vruchtbaar zijn, 
terwijl het nu toch bij uit
wisseling va£i beleefdheden 
(?) zou blijven. 

g .̂EN LINKSEN 

Volgens « Links » zijn we 
te rechts, volgens « De Stan
daard > is volksvertegen
woordiger De Coninck ex
treem links. Het is een kwes
tie van eigen standpunt. In 
tegenstelling met « E>e Gazet 
van Antwerpen » en « D e 
Linie », om van « Het Volk » 
nog niet te spreken, is « De 
Standaard » erg konserva-
tief. (Is het toeval dat de 
eerstgenoemde drie bladen 
4e laatste paar jaren zeker 
zo Vlaamsgezind zijn als 
« De Standaard »?). 

Waarom Daniël De Co
ninck s links » genoemd 
wordt? Omdat hij de schan
delijke misbruiken van een 
paar kapitalisten uit de 
Brusselse Trammaatschappij 
aan de kaak gesteld heeft. 
•Wleegt voor « De Standaard » 
soms het belang van die paar 
mensen door tegenover de 
honderdduizenden tramge
bruikers, die nu 1 F meer 
per rit mogen betalen? 

De financiële gezondma
king van die t rammaat 
schappijen werd op ons 
jongste kongres geëist. En de 
Volksunie staat daarvoor als 
één man achter Daniël De 
Coninck. 

TWEETALIG 

De Belgische ambassade te 
Tokio zette ter gelegenheid 
van 's Konings bezoek aan 
Japan haar beste beentje 
voor : ze stelde een sekre-
taresse - daktylo ter be-
beschikking van de Belgi
sche perslui. 

De Vlaamse krantenjon
gens kregen de verzekering 
dat mevrouw Mathieu — 
want zo heet de tik juf — 
volmaakt tweetalig was. 

Dat bleek te kloppen : ze 
kende Frans en Engels. 

Hopelijk hebben de Vlaam
se persjongens genoeg lef om 
hun reisgenoot Spaak at tent 
te maken op deze «klassie
ke » gang van zaken in zijn 
ambassade. 

PROBLEEM OPGELOST 

Er is dan toch weer in de 
C.V.P. een stekelig problgem 

opgelost : Van Hemelrijek 
heeft toegestemd, aan te 
blijven als voorzitter van de 
CV P.-senaatsgroep. 

Enkele weken geleden had 
hij. deze funktie ter beschik
king gesteld omdat hij «over
spannen» was 

Ze werd daarop aangebo
den aan senator De Man van 
Roeselare, die beleefd wei
gerde. 

Ex-premier Van Houtte, 
de volgende kandidaat die 
men de funktie aanbood, 
weigerde eveneens. De tijden 
zijn slecht en het dragen 
van verantwoordelijkheid 
zo dicht bij de verkiezingen 
lokt de heren niet aan. 

Uiteindelijk kwam men 
terecht bij de eeuwige Hou-
ben, die nooit verlegen zit 
om een funktie min of meer 
en die daarenboven behoort 
tot de eigenlijke stal van Le-
fèvre. Het was voldoende 
dat Houben aanvaardde, om 
Van Houtte terug op de 
proppen te zien komen en te 
horen verklaren dat hij zich 
niet door een meneer Hou
ben in het hoekje liet drum
men. Het zat er bovenarms 
op, in de beste traditie van 
de christelijke naastenliefde. 

pee l de partijtop is dan 
op de knieën gevallen om 
Van Hemelrijek te smeken, 
toch terug te komen op zijn 
vroegere beslissing. 

Wat geschiedde, tot meer
dere eer en glorie van de sa-
krosante eenheid en de ge
redde fagade. 

BEGROTING FINANCIËN 

Tijdens de bespreking van 
de begroting -van Financien 
in de Kamer werd het woord 
gevoerd door mr F. Van der 
Eist die er vooreerst aan 
herinnerde hoe hij reeds een 
jaar geleden de minister 
waarschuwde tegen de infla
tie-gevaren en de gevaarlij
ke prijzen-lonenspiraal. Hij 
stelde thans vast dat de re
gering in gebreke was geble
ven en de feiten achterna 
schijnt te hollen. Hij wees er 
op, dat het van het grootste 
belang is tijdig maatregelen 
te nemen t.o.v. dergelijke 
verschijselen. 

In de loop van zijn tussen
komst stelde mr Van der Eist 
vast dat de sanering der pu
blieke financiën tot geen 
tastbare rezultaten heeft ge
leid. Hij heeft er op gewezen 
dat het dringend noodzake
lijk is, de schatkist onafhan
kelijk te maken van de pri-
vésector, met name de ban
ken, niet alleen om financi
ële maar ook om politieke re
denen. Hij verwees in dit ver
band naar een artikel van 
prof. Vandeputte die even
eens de regering ernstig had 
gewaarschuwd. 

Mr Van der Eist behandel
de vervolgens tal van andere 
punten, o.a. de fiskale wet
geving. 

Hij nam het op voor de be
langen van het personeel en 
herinnerde aan de sociale be
roering in het departement. 
Hij vroeg de minister, de ver
eiste maatregelen te treffen 
om tegemoet te komen aan 
de gerechtvaardigde eisen 
van het personeel, vooral het 
lager personeel, dat redenen 
heeft tot ontevredenheid. 

Onze woordvoerder vroeg 
de minister, hoe het s taat 
met de toepassing der nieuwe 
taalwet in tal van instellin
gen die afhangen van het de
partement, zo o.m. de Natio
nale Bank en de A.S.L.K:. 

Tot slot verklaarde Mr Van 
der Eist dat de Volksunie 
geen vertrouwen kon stellen 
in het financieel beleid der 
regering. 

OOK EEN MIDDEL ! 

Geruchten doen de ronde 
dat de Vlaamse C.V.P., be
ducht voor een verkiezings
nederlaag, een poging zou 
doen om de argeloze flamin
ganten te lijmen door overal 
op de laatste plaatsen voor 
de Kamer- en Senaatslijsten 
kandidaten te plaatsen die 
tegen de vooropgezette 
grondwetsherziening zijn. En 
dat terwijl de officiële CV .F. 
de grondwetsherziening zou 
steunen ! 

Geen enkele dubbelzinnig
heid blijft de C.V.P. vreemd, 
maar we zijn toch benieuwd 
het aantal politieke onnoze
laars te tellen die nog in die 
val zullen trappen. 

SPAAK EN CHINA 

De op één pantoffel in J a 
pan rondstrompelende Spaak 
is meer dan ooit de pantof-
felheld, waar hij het heeft 
over de Belgische houding 
inzake de erkenning van 
kommunistisch China. De 
grote staatsman kronkelt 
zich in alle bochten om dui
delijk te stellen dat die er
kenning opportuun en toch 
weer niet opportuun, nood
zakelijk en toch weer niet 
noodzakelijk was. 

De « grote principes van 
onze buitenlandse politiek » 

vinden we in die diploma
tieke inktfles niet terug in 
ieder geval. 

Spaak verkeert in een las
tig parket ; de NATO-bond-
genoten Nederland, Noor
wegen, Engeland en nu ook 
Frankrijk hebben China 
reeds erkend. Het neutrale 
Zwitserland deed hetzelfde. 
Canada gaat het kortelings 
doen en zelfs de « fascist » 
Salazar overweegt de stap. 

Daarbij komt, dat Spaak 
lid is van de B.S.P. en dat 

op verschillende partijkon-
gressen de erkenning van 
Peking werd geëist. 

We hebben zo de indruk 
dat Amerika's meest slaafse 
bondgenoot in West-Europa 
ons klein en dapper vader
land is Het is trouwens een 
konstante in de Belgische 
buitenlandse po'itiek dat 
hondse en totaal overbodige 
kruiperigheid inzake enten
te-akkoorden de eigen be
schikkingen en initiatieven 
onmogelijk maakt. 

R. IHATTHEYSSENS 

ANTWOORD 

AAN ( (LINKS» 

Ons artikel van 11 januari jl. heeft het week
blad « Links » twee weken tijds en ruim twee 
kolommen druks gekost om er op te antwoor
den. De hoofdredakteur zélf is er voor in zijn 
pen geklommen. Met een scherpe detectiveblik 
heeft hij opgemerkt dat « de konservatieve 
leiders die de Volksunie in handen hebben, zich 
thans ontmaskeren ». Hoe ? Partijvoorzitter Van 
der Eist hield op het jongste Volksuniekongres 
een slotrede « in de zuiverste nationalistische 
stijl ». Frans Van der Eist « ontmaskerd » als 
nationalist ! Dat gaf een klap ! Gelukkig dat 
Van der Eist het nog tijdig zélf deed, anders 
was de hoofdredakteur in staat geweest het 
publiek te doen, want niets schijnt hem te 
ontgaan. 

En Mattheyssens gaat blijkens « Linies » nog 
een stap verder : « zijn nationalistische stijl is 
blijkbaar nog zuiverder. Hij wijst samenwer
king met de Walen en antikapitalistische struk-
tuurhervormingen duidelijk af ». 

Waar heeft de heer Deneckere dat gelezen ? 
Wij klagen de anti-Vlaamse politiek van de 
Walen in de unitaire staat scherp aan, maar wij 
willen samenwerking met hen in een federale 
staat. Samenwerking is een wezenlijk bestand
deel van het federalisme, naast de zelfbeschik
king waar die nodig is. Wij schreven verder 
toch dat wij geen enkele hervorming afwijzen, 
in dienst van de gehele gemeenschap. Het is 
mogelijk, dat de hoofdredakteur is ingedut 
tijdens de lange schrijfkarwei. 

Op onze opmerking dat de Waalse socialisten 
het federalisme hebben verzaakt antwoordt 
S Links > dat zij « blijven verder strijden voor 

federalisme ». Op twee Waalse socialistische 
küngressen - terloops . hoe staat het met de 
Vlaamse socialistische kongressen waarvoor 
« Links » sinds jaren ijvert ? - werd eenparig, 
met partijvoorzitter CoUard incluis, het federa
lisme in de besluiten geëist. En wat staat er in 
het « Vergelijk der Socialisten », door het 
jongste kongres van de B.S.P. goedgekeurd ? 
Wat vaag geleuter over decentralizatie, dat een 
ontkenning is van het federalisme. En een 
sterke Waalse socialistische meerderheid heeft 
dat goedgekeurd. Partijvoorzitter Collard heeft 
op heit kongres en nadien in artikels er nadruk 
Ivelijk op gewezen dat de kongresbesluiten bin
dend zijn voor allen. 

Waar zetten de Merlots, de Glinnes, de Le-
burtons, de Dehousses en de andere socialis
tische federalisten de strijd voort ? IMassart zet 
de strijd voort en heeft de Waalse socialisten 
scherp hun dubbelhartigheid inzake federalisme 
verweten. Maar hij nam ontslag uit de B.S.P. en 
in de Kamer werd hij smadelijk door de groeps-
voorzitter uit de banken van de socialisten 
gewezen. En « Le Peuple », die hem na zijn val 
nog « un bon camerade » had genoemd, maakte 
hem nadien verdacht wegens de plaats die hij 
nu bezet. 

Van sommige « neo-kapitalistische opvat
tingen », zoals zij in de besluiten van het 
Volksuniekongres voorkomen, verwacht «Links» 
geen heil. « Integendeel », zo schrijft het blad 
definitief, « het zijn remmen op de ontvoogding 
van het Vlaamse volk ». De ontvoogding van 
het Vlaamse volk, zo doceert de hoofdredakteur 
van « Links », is maar mogelijk door de ontei
gening van het privaat bezit der produktiemid-
delen en het beheer der werknemers. Steller 
geeft ruiterlijk toe dat zelfs vele socialisten dat 
niet slikken. En maar goed ook ! 

Leven de Scandinavische volkeren onder 
voogdij ? En daar is toch geen onteigening van 
het privaat bezit. Of zijn de socialisten daar de 
voogden, want zij hebben er de macht ? 

En de strijd van « Links » voor federalisme ? 
Het blad schrijft zelf « wij hameren meer op 
struktuurhervormingen dan op federalisme ». 
Maar waar hamert « Links » op federalisme tij
dens de jongste maanden ? Beslist niet in het 
blad. « Links » bleef zelfs weg van de massa
betoging voor federalisme en struktuurhervor
mingen te Antwerpen, waarover het nadien zo 
geestdriftig schreef. 

De hamerslagen zijn stiekum stilgevallen. 
Maar wij willen het blad voor de toekomst nog 
enig krediet geven en wij zullen de hamerslagen 
plechtig registreren voor het nageslacht. 
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Van FAslande klinkt wel Tone Bntlin. 
Op de g-ezondheid van het Vlaams ioncelleve^l ? 

VLAAMS TONEELLEVEN 

Het Kultureel Konvent van 
het Gents studentenkorps 
heeft op 24 januari jl. een 
motie gepubliceerd waarin 
protest aangetekend wordt 
tegen de te lage subsidies 
aan het Nederlands toneelle-
ven. 

Vervolgens klaagt de motie 
aan, dat door het schrappen 
van toelagen aan de Kamer
tonelen (E.W.T.-Teater 
Fakkelteater, Mechels Minia-
tuurteater, Teater 61 Vilvoor
de), deze tot verdwijning zijn 
gedoemd. 

De toestand waarin de Ka
mertonelen zich bevinden is 
inderdaad zo dramatisch, dat 

zij zich in een pamflet tot de 
Vlaamse openbare menmg 
hebben gericht. 

VAN ELSL.ANDE 

« Arm toneel m arm Vlaan
deren ï>, dat is de slotzin van 
het pamflet der Kamertone
len. In het pamflet wordt on
derstreept dat deze Kamerto
nelen de belangstelling genie
ten van een steeds groeiend 
Vlaams publiek, doch dat zij 
— zoals ieder toneel vandaag 
— niet kunnen leven zonder 
subsidiëring. Zij worden van
daag met ondergang bedreigd 
— wij citeren — «alleen 
maar omdat de raadgevers 

van de nu zo goed als auto
noom over Vlaanderen heer
sende minister van Kuituur 
besloten hebben dat het to-
neelleven in ons landsgedeelte 
gesaneerd moet worden en 
dat dit best kan gebeuren 
door de vooruitstrevende ka
mertonelen te likwideren». 
Het pamflet klaagt aan «dat 
het de Vlaamse minister van 
Kuituur moet zijn die, door 
een bijna absurde schraperig-
heid, het kamertoneel tot 
kommercialiseren en ver
dwijnen dwingt», dat «de 
toelagen, verstrekt aan het 
toneel in Vlaanderen, slechts 
de helft bedragen van één 
onbruikbare F104-straaljager 
en dat de toelagen aan de 
kamertonelen nog niet 1/100 
van deze totale subsidie be
dragen ». 

DE ROL 
VAN HET KAMERTONEEL 

Dit door minister Van Els-
lande naar het leven gestane 
Kamertoneel vervult noch
tans een belangrijke rol in 
het Vlaams kultuurleven, ten 
eerste als avant-garde-toneel 
en als podium voor auteurs 
die slechts langs het avant-
garde-toneel in Vlaanderen 
zijn doorgedrongen (lonesco, 
Brecht, Sartre, Camus, Osbor
ne, Becket en verschillende 
jonge Vlamingen) Ten twee
de zijn de Kamertonelen 
sinds jaren de voornaamste 
leveranciers van talent aan 
K.V.S.. KJSr.S., T.V., enz. 

Als voorbeeld citeren we 
het Mechels miniatuurteater 
Jan Reusens (de « Sander » 
dat mensen zoals Luc Philips, 
van de Schippersfamilie), 
Francine Deweerdt («Ma-
rianneke » in de Schippersfa
milie), Vera Veroft, Paula 
Sleyp, Gerda Marchand, Fons 
Van Delm, Ann Petersen enz. 
de eerste toneelstappen en de 

weg nagr omhoog mogelijk 
maakte. 

De onmiskenbare verdien
sten, die het Kamertoneel 
een niet te vervangen plaats 
in het Vlaams toneelleven 
schenen te waarborgen, wor
den door minister Van Elslan-
de eenvoudig afgewimpeld. 
Het starre schema krijgt de 
voorrang op de levende wer
kelijkheid. En de Vlaamse 
adjunkt komma minister van 
Kuituur is de man die de 
valbijl hanteert ! 

UITSTAPJE ? 

Op bevel van zijn genees
heren moet Van den Boey-
nants gedurende een paar 
maanden verzaken aan het 
voorzitterschap van de C.V.P. 
en zich onthouden van iede
re intellectuele Inspanning. 
De geneesheren waren for
meel : absolute rust. 

De pers deelt deze week 
mee dat de heren Van den 
Boeynants en Tindemans te 
Parijs de aktiviteiten zullen 
bijwonen van het bureau der 
« Nouvelles Equipes Interna
tionales», voorgezeten door 
Theo Lefèvre. 

Betekent zulks dat het bij
wonen van deze werkzaam
heden te beschouwen is als 
een sinecure, als een niet-
vermoeiende uitstap ? 

En wij die dachten dat mi
nisters en politieke groothe
den slechts naar buitenlandse 
konf eren ties trokken om er 
nog harder te werken dan in 
onze nationale Wetstraat... 

KORREKT 
FRANS EN NEDERLANDS 

De « Libre Belgique » vindt 
dat het radio- en T.V.-Frans 
van Theo Lefèvre — un fran-
§ais rocailleux, zegt het blad 
— alles behalve een streling 

Is voor heï oor der luiste
raars. 

Het Nederlands van de eer-
ste-minister is al even houte
rig en onwelluidend als zijn 
Frans. 

Hij is — franskiljon én 
Gentenaar — een tipisch 
voorbeeld van een «parfai t 
bilingue» : hij doet de twee 
talen geweld aan. 

EEN VERKLARING ? 

W« stelden al vaker vast 
dat statistische verschillen 
tussen Vlaanderen en Wallo
nië voorkomen op gebieden 
waar men die helemaal niet 
verwacht en zonder dat men 
er dadelijk een verklaring 
kan voor vinden. 

Het laatste voorbeeld in de 
rij betreft de statistiek over 
het kino-bezoek. 

Dat de filmzalen ingevol
ge de konkurrentie van de 
T.V. ieder jaar wat minder 
volk trekken, wordt door de 
statistiek bevestigd en is he 
lemaal niet merkwaardig. Wel 
merkwaardig is, dat de 
Vlaamse en Waalse provin
cies in twee groepen uiteen
vallen wanneer men de per
centages van de daling (over 
het jaar 1962) gaat rang
schikken. Voor Vlaanderen is 
dat : Antwerpen 17 ten hon
derd. West-Vlaanderen 18 ten 
honderd, O.-Vlaanderen 18,7 
ten honderd, Limburg 19,6 ten 
honderd. Al deze % liggen 
dicht bijeen. In Wallonië 
wordt dat : Henegouwen 10,1 
ten honderd, Luik 8,6 ten 
honderd, Luxemburg 9 ten 
honderd. Namen 8,1 ten hon
derd Ook de Waalse provin
cies vormen een aaneenge
sloten statistische groep. Het 
verschil tussen beide groepen 
is te groot om slechts toeval
lig te zijn. 

Vindt iemand een afdoende 
verklaring voor het verschijn
sel ? 

EVEN NADENKEN 
Een T.V.-uitzending over de emancipa

tie van de vrouw onlangs in het pro
gramma « Penelope », heeft lieel wat 
kwaad bloed gezet en heel wat mkt doen 
\loeien in kommentaren en lezersbrieven 
in talloze bladen. Instinktief heeft ook de 
meest ongeschoolde volksmens aange
voeld dat hier iets aan bod kwam waar
voor geen eigentijds woord schijnt te 
bestaan maar dat men, sprekend over 
het verleden, onwerkelijke romantische 
dromerijen zou noemen. Instinktief heeft 
zelfs de meest passieve TV-kijker begre
pen dat de « Penelope »-medewerkers én 
te ver én langs de verkeerde weg aan het 
doorhollen waren. Het was met dat eman
cipatie-programma inderdaad zo, dat hier 
(weliswaar niet woordelijk, maar dan 
toch in feite) twee begrippen werden 
gelijlcgesteld die elkaar hoegenaamd niet 
dekken : enerzijds een gezond emancipa
tie-streven van de moderne vrouw en 
anderzijds het uitoefenen van een betaald 
beroep. Daarbij werd het hele emancipa
tie-probleem herleid tot het protleem van 
enkele ontwikkelde dames, met voorbij
gaan van de grote massa der gewone 
vrouwen uit het volk. Met als argument 
dat haar financiële afhankelijkheid voor 
de vrouw een enigszins minderwaardige 
pozitie betekent, tracht men de idee in
gang te doen vinden dat een veralgeme
ning van de vrouwenarbeid als een voor
uitgang, als een verbetering van de 
maatschappij-struk tuur moet aanzien 
•worden. Dit is echter zéér aanvechtbaar 1 

Op de allereerste plaats heeft de vrou
wenarbeid als dodende faktor voor het 

gezinsleven zijns gelijke niet. Niemand 
hoeft te komen beweren dat men na acht 
uur arbeid aan een montage-band nog de 
nodige zorg kan besteden aan een gezel
lige woning, aan de kinderen (waar zijn 
die de hele dag geweest?) en aan de lieve 
echtgenoot die misschien acht uur met 
een soortgelijk afmattend en geestes-
dodend werkje bezig is geweest. 

Op de tweede plaats heeft de geëman
cipeerde, want buitenshuis-werkende 
vrouw met één kind reeds last te veel, 
zodat het tweede kind niet zelden nooit 
geboren wordt. Op de derde plaats bete
kent het werk buitenshuis meestal het 
einde van een bestaan vol afwisseling, 
van .een arbeid waarin de vrouw haar 
hele persoonlijkheid kan uitleven en het 
begin van een ondergaan in de naamloze 
massa van een geest-loos produktie-appa-
raal. Waar van de moderne huisvrouw 
gevraagd wordt dat ze tegelijk kokkin en 
kinderverzorgster zou zijn, bedrijfsleid
ster in de kleine gezins-onderneming en 
voedingswaren-specialiste, was- en kuis
vrouw (inderdaad !), maar ook echt
genote, moeder en gastvrouw, daar 
wordt deze hoog-gekwalificeerde arbeid 
nu in een minimum van tijd gauw-gauw 
afgehandeld om plaats te maken voor de 
moderne arbeid van de overgrote meer
derheid der « geëmancipeerde » vrou
wen : acht uur lang dezelfde twee stek
kers in dezelfde twee gaatjes steken en 
dit tot wel vijftienhonderd keer per dag ! 

LateB we ons beperken tot deze drie 
argumenten om aan te tonen dat het 

gelijkstellen van de emancipatie van de 

vrouw met het uitoefenen van een beroep 
op zijn minst genomen een vergissing is. 
Maar niettemin blijft deze misopvatting 
voortwoekeren. De rol van de echtgenote, 
moeder en huisvrouw geraakt minder in 
aanzien tegenover die van buitenshuis-
werkende vrouw. 

Heeft de vrouw als mens, als persoon
lijkheid er belang bij dat bij de strijd 
voor haar emancipatie op de ingeslagen 
weg wordt voortgegaan ? Of zijn het 
anderen die er belang bij hebben ? 

Wie rond zich kijkt Heeft de indruk 
dat de welvaart werkelijk gemeengoed is 
geworden voor alle standen en lagen van 
de bevolking. Het is inderdaad met te 
loochenen dat de arbeiders zich vandaag 
heel wat kunnen veroorloven, waaraan 
vroeger niet te denken viel. Het aantal 
radio's, fV-toestellen, bromfietsen, ijs
kasten en diepvriezers, auto's en vakan
tie-reizen is vandaag zeer hoog. Op het 
gebied van de bestaanszekerheid is men 
ei heel wat op vooruit gegaan in verge-
Ijiking met tien jaar geleden. De arbeids
duur is ingekort. De lonen zijn gestegen : 
zo t»eeft men de indruk... 

Maar is dit werkelijk zo ? Is dat alle
maal niet hoofdzakelijk schijn ? Verdient 
de arbeider en de bediende vandaag meer 
dan vroeger ? In 1948 bedroeg het totaal 
nationaal inkomen 256 miljard F. Daar
van ging 133 miljard naar de loon- en 
weddetrekkenden, hetzij 52 %. In 1960 
was het totaal nationaal inkomen geste
gen tot 444 miljard F. Daarvan ging 252 
miljard naar de loon- en weddetrekken
den, hetzij 56,7 %. Het aandeel van de 
loon- en weddetrekkenden in het natio
naal inkomeh steeg dus met ongeveer 9 %. 
Maar daartegenover staat dat er in 194,8, 
op een totaal van 3.506.000 geldverdieners, 
71,7 % loon- en weddetrekkenden waren, 
en in I960, op een nieuw totaal van 
3.615.000 geldverdieners, 78,1 % loon- en 
weddetrekkenden. Dat betekent een stij
ging van 8,9 % of ongeveer zoveel als de 

stijging van hun aandeel in het Rati««aal 
inkomen. Met andere woorden : de 
arbeiders en bedienden ontvangen van
daag geen Irank loon méér dan vroeger I 
En volgens de berekeningen van prof. 
Baudhuin is de toestand nog ongeveer de
zelfde als in !938 IH 

En toch is er meer 'welvaart. Toch 
kunnen zich vandaag heel wat mensen 
een auto aanschaffen die daar vroeger 
zeker niet moesten aan denken. Hoe komt 
dat ? Zonder hier een volledig antwoord 
te willen geven op deze vraag - de stij
ging van &e welvaart en de grotere sprei
ding ervan is inderdaad een zeer kom-
pleks verschijnsel kunnen we toch als 
voornaamste uitleg voor deze schijnbaar 
paradoksale toestand aangeven : de vrou
wenarbeid ! Alleen door het f«it dat de 
vrouw meewerkt kunnen heel wat gezin
nen zich dingen veroorloven waar ze 
vroeger niet moesten aan denken. Het 
plus-inkomen uit de arbeid van de vrouw 
geeft heel wat gezinnen een welvaart die 
vroeger onvoorstelbaar was. 

Maar is deze hogere welvaart wel als 
een vooruitgang te beschouwen ? We 
geloven het niet. We zijn van mening dat 
men deze schijnwelvaart veeleer als 
een beroezing moet zien, waardoor de 
arbeiders en bedienden de neiging krij
gen hun loon-eisen minder scherp te gaan 
stellen en hun werkelijke socialfr noden 
in gezinsverband te vergeten. Dat schept 
dan een sociale vrede die er geen is en 
een welvaart die er ook geen is. Voor de 
groot-kapitalist die zijn winsten niet 
w enst te zien inkrimpen is deze beroezing 
echter een noodzakelijkheid. 

We trekken uit wat voorafgaat geen 
besluit. De Jezer wordt echter uitgeno
digd, eens na te denken over het eigen
aardig samengaan van enerzijds een 
slogan in zijn hedendaagse, verkeerde 
interpretatie >en anderzijds een kapitalis
tisch belang, 
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In een vorige bijdrage hebben wij ontleed, welke aspekten de inflatie-
tendenzen in ons land ver tonen . 
O n d e r de verschil lende middelen om een inflatie ai te r e m m e n hebben 
w e de loons top genoemd en er onmiddelli jk aan toe gevoegd, dat wij 
dit middel krachtig afwezen 
T h a n s willen wij onze houd ing rechtvaardigen. 

DE BOEMAN DER INFLATIE 

GEEN LOONSTOP NODIG! 

HET STANDPUNT 

VAN HET V.B.N. 

Het Verbond der Belgische Nijver
heid, waar alle kapitaalgroepen in 
vertegenwoordigd zijn onder het 
mom van « bedrij fssektoren s>, slaat 
alarm. 

De machtige invloeden waarover 
het verbond beschikt, worden aange
wend om een inflatie-psychose te 
verwekken, en nog meer een psychose 
der lonen-prijzenspiraal. Als de lo
nen nog — zij het zeer weinig - s t i j 
gen, dan zullen de kostprijzen volgen 
en is de weg vrij voor de inflatie met 
alle gevolgen. 

Zelfs de vakbonden schijnen in te 
binden en akkoord te gaan met een 
« matiging » van hun eisenprogram. 

Het V.N.B. schermt, naast de be
ruchte spiraal, ook met de konkur-
rentiepositie van België in Europa en 
de wereld. Deze zou bij elke loonsver
hoging merkelijk verzwakken, daar 
België reeds hogere lonen kent dan 
de buurlanden. Bovendien zouden de 
winsten van het grootkapitaal niet 
toelaten, dat de marges worden ver
kleind... 

Het V.B.N, stelt het voor, alsof de 
rechtstreekse en oncecbtstreskse lo
nen de oorzaak bij uitstek zouden 
zijn van de huidige inflatoire teke
nen. 

In ons vorig artikel hebben we aan
getoond, dat de zaak veel komplekser 
is. De inflatietendenzen worden ver
oorzaakt in de eerste plaats door de 
fiskale hervorming en de evolutie van 
het rentepeil. ZoaJs we zagen zit de 
schatkist in financiële moeilijkheden 
en moet ze geld in het buitenland le
nen, omdat de banken niet langer 
verplicht zijn zoals vroeger een ge
deelte van hun deposito's in s taats-
fondsen te beleggen. 

De minister van financiën maait 
thans wat hij gezaaid heeft. 

DE WINSTEN 

De Kredietbank heeft op het einde 
van 1963 de gegevens gepubliceerd 
van 342 naamloze vennootschappen, 
die hun balans tussen 1-1 en 31-10-63 
bekend maakten. Hieruit bleek dat de 
nettowinst 8,262 miljard bedroeg, of 
2,3 % meer dan in 1962. Er is dus 
geen sprake van een algemene ach
teruitgang ! Bovendien verhoogden 
deze maatschappijen hun reserves 
met 10 % en hun fiskale provisies 
zelfs met 58 % ! Zonder rekening te 
houden met de non-ferrobedrijven en 
hoogovens, ligt de nettowinst 9,1 % 
hoger. Men kan zeggen dat in de 
meeste ondernemingen de winst wel 
10 tot 15 % hoger was dan tijdens 
he t jaar 1962. 

Wij doen u opmerken, dat het hier 
'om de gepubliceerde resultaten gaat 
volgens de « officiële » balansen. Hoe 
de werkelijkheid is, kan men slechts 
gissen... 

Ten slotte kunnen we in dit ver
band het weekblad van het V.E.V. 
aanhalen (nr. 3 van 1964, blz. 13 : 
« Zo werd 1963 niet alleen een goed 
'jaar voor de belegger, ook de indus
triëlen vonden er baat bij vermits de 
winst der Belgische vennootschappen 
met 3 % kon toenemen zoals in 1962 
reeds het geval was s>. 

We mogen besluiten dat de zaken 
goed gaan in ons land : nooit waren 
de bankdeposito's hoger en werden 
grotere winsten uitgekeerd. 

ONZE KONKURRENTIELE 

POSITIE 

Indien de lonen bij ons gestegen 
zijn, is zulks onweerlegbaar nog veel 
meer het geval bij de buurlanden. 
Uit het blad « Industrie » van het 
V.B.N, zelf, blijkt dat het gemiddeld 
uurloon, sociale lasten inbegrepen, 
bij ons 1,1 % lager lag dan in West-
Duitsland, 5 % hoger dan in Groot-
Brittanié, 10 % hoger dan in Frank
rijk, 20 % hoger dan in Italië en bij
na 30 % hoger dan in Nederland. 
Maar deze cijfers gelden voor 1959. 

Wat zien we einde 1962 ? Dat de 
uurlonen in België 20 % lager liggen 

En zelfs de beperkte indeks schijnt 
op hol te slaan : waar hij vroeger ge
middeld 1 % per jaar steeg, bedroeg 
deze aangroei in 1963 4 % ! 

Het is klaar dat de koopkracht der 
loontrekkenden een gevoelige daling 
heeft ondergaan, ongeacht de aan
passingen. En dat hierdoor ook de 
middenstanders en boeren worden be
nadeeld is wel duidelijk. 

B o v e n d i e n brengt een aan
passing der lonen hogere belastingen 
en hogere bijdragen aan de R.M.Z. 
mede. Zo berekende de sociale politi
cus oud-minister Romme in Neder
land, dat de recente loonsverhoging 
van 10 % slechts een koopkrachttoe-
name van 4 % vertegenwoordigde ! 

ders en bedienden procentueel had 
uitgedrukt, heeft men deze cijfers 
verbeterd. Inderdaad moest rekening 
worden gehouden met de omstandig
heid dat het aantal der loontrekken
den eveneens gestegen was, en wel 
van 71,7 % der aktieve bevolkmg in 
1948 tot 78,1 % in 1960. In deze pe
riode steeg hun aandeel in het natio
naal inkomen slechts van 52 % tot 
56,7 %. 

Na aanpassing der cijfers, en in
dien men als basis (100) het jaar '53 
neemt, kan men de indeks van het 
werkelijk aandeel der loontrekken
den in het nationaal inkomen bepa
len op : Voor 1948 : 100,7 

Voor 1953 : 100 
Voor 1960 : 98,5 ! 

De loon- en weddetrekkenden heb
ben hun aandeel dus niet zien ver
groten, maar eerder verkleinen ! 

Vergelijk daarmee bv. het percen
tage van de kapitaalopbrengst in het 
nationaal inkomen (zie tabel). 

BESLUIT 
1) Indien men aan de loontrekken
den een rechtvaardig aandeel in het 
nationaal inkomen wil bezorgen, moe
ten er loonsverhogingen komen. Ea 

dan in Duitsland, gelijk stonden met 
Frankrijk en slechts 2,5 % hoger la
gen dan de Engelse en 6 % boven de 
Italiaanse. Voor Nederland lagen wij 
nog 18,8 % hoger, doch deze voor
sprong werd in 1963 bijna geannu
leerd, ingevolge de sterke loonsverho
gingen aldaar. 

De konkurrentie der buurlanden is 
dus niet versterkt, maar integendeel 
afgenomen. 

Zulks wordt trouwens bewezen door 
het feit dat onze uitvoer in 1963 met 
10 % is gestegen (en voor de maand 
oktober zelfs 20 %) ten opzichte van 
1962. 

DE KOOPKRACHT 

DER LONEN DAALT 

Vermits de regering een indekspo-
litiek voert en slechts acht slaat op 
de 65 produkten die de indeks der 
kleinhandelsprijzen uitmaken, ont
s taat een voortdurende verlaging van 
de koopkracht der lonen en pensioe
nen, aan die indeks gekoppeld. In
derdaad heeft de prijsverhoging van 
de talrijke produkten en uitgaven 
(bv. h u u r ! ) die niet op de indeks 
voorkomen, geen enkele invloed op 
het bedrag der lonen. 

Naar boven o] naar beneden ? 

U kan zelf uitrekenen wat dat geeft 
voor een (vervalste) indeksaanpassing 
van 2,5 of 5 %. 

HET AANDEEL 

DER LOONTREKKENDEN 

Laat ons niet vergeten dat 80 % 
van de bevolking loon- of weddetrek-
kend is. Welnu, deze groep ontvangt 
minder dan 60 % van het nationaal 
inkomen. 

indien deze inkomsten te laag liggen, 
dan is zulks zeker het geval in Vlaan
deren, waar het gemiddeld uurloon 
7 F lager ligt dan in Wallonië. Het 
zijn de Vlamingen die weer eens het 
eerste en grootste slachtoffer zijn. 

2) Indien men beweert dat de pro-
duktiviteit trager stijgt dan de loon
kosten, dan moet men dat kunnea 
bewijzen. Dan moet men, met open 
boeken, de juiste winsten naast de 
juiste lonen leggen. 

Jaar : XHS 1953 1961 

Intresten, tantièmes, dividenden : i,8 % 5,5 % 7,0 % 
(Zie De Gids, nr. 9, jaar 1963, blz. 737). 

Nog sterker : er bestaat een ten
dens om dit aandeel nog te verklei
nen ! 

Laat ons hiervoor de gedetailleer
de studie nemen, gepubliceerd door 
de studiedienst van het A.C.W. in 
«De Gids op Maatschappelijk Ge
bied > (nr. 9, jaar 1963). 

Nadat men voor de jaren 1948 tot 
en met 1960 het aandeel van arbei-

3) Het gaat niet op de inflatieten
denzen te wijten aan de loonkosten. 
Het is in de eerste plaats een kwestie 
van thesaurie. 
4) Het gaat zeker niet op een loon
stop te proklameren als de oplossing 
bij uitstek voor het afremmen van de 
inflatie. En wij herhalen : geen loon
stop, maar bezuinigingen ! Vooral op 
de 20 miljard van landsverdediging. 
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i n het Jaar 1930 vierde België de h o n d e r ^ e verjaring va» zf)^.. 

©nafhankelijkheid. In dit land van stoeten, ommegangen en p ro 

cessies richtte het kleinste dorp zijn « eeuwfeeststoet » in me t 

papieren vlaggetjes, hardblazende fanfares en stijf s t appende 

«choolkinderen. Ik herinner mij uit die dagen dat de schoolmees

ter op ons dorp aan zijn knapen een liedje aanleerde, dat ein

dige met (( België bovenal ». Enkele jaren later, toen ik s tudent 

was en reeds aangestoken door de virus van het f lamingant isme 

'•— ik had pas een s tuden tengouwdag meegemaakt met een 

«prankelend-geestige redevoering van Jef Goossenaerts — kreeg 

ïk een briefkaart in handen met op de ene kant een kaar t van de 

verscheurde Nererlanden, en op de andere kant de tekst van het 

5« Lied van Groot-Nederland ». 

P P het eerste zicht lijkt het of er tussen deze twee liederen een 

afstand ligt « als een wereld zo groot ». En toch hebben ze iets 

gemeen. Z e zijn namelijk van dezelfde dichter: René De Clercq. 

RENE vt 
Nergens heeft René De Clercq de 

evolutie die hij heeft doorgemaakt zo 
lapidair en toch zo klaar samenge
vat als in een gedicht van een zestal 
versregels. Elk verhaal van zijn leven 
kan dan ook niets anders zijn dan 
een min of meer gedetailleerde pa
rafrase op dit gedicht, dat begint : 

H e t eerst had ik U lief 
W e s t Vlaandren mijn 

da t moest ' t begin, ' t begin der 
liefde zijn. 

René De Clercq werd geboren in 
'1877 in Deerlijk. Hij studeerde te 
Gent in de Germaanse filologie en 
behaalde zijn doktoraat met een 
proefschrift over Guido Gezelle, 
wiens poëzie ongetwijfeld sommige 
van zijn verzenbundels heeft beïn
vloed Hij debuteerde met enkele 
kleinere bundels die in 1907 herdrukt 
werden in « Gedichten ». Het onder
scheid tussen De Clercq en die an
dere West-Vlaming, Rodenbach, is 
duidelijk : waar de laatste zich di-
rekt in de strijd werpt en naar de 
wezenstrekken zoekt, naar de essenti
ële waarheden en naar de bazis, daar 
is er bij De Clercq in zijn jeugd een 
subjektieve weergave van een per
soonlijke bewogenheid en een indivi
duele innerlijke tweespalt. De titels 
van deze bundels luidden «Echo's», 
«Ideaal», «Natuur»; ze zijn type
rend voor deze eerste fase van zijn 
dichterschap en van zijn ontwikke
ling. 

Was de student en later de jonge 
ateneumleraar nog de dichter van 
een «individuele emotie» dan dra
gen zijn volkse, aan Gezelle herinne
rende verzen reeds de stempel van 
een duidelijke objektieve belangstel
ling. Deze groei is gestadig vanaf 
«Land» tot «De Huiskring» en 
«Voor het Volk». Het is in die pe
riode dat zijn populaire, eenvoudige 
verzen ontstaan, van «Klompenlie-
deke » tot « Hemelhuis » en dat zui
ver-schone « Wie zal er ons kindeke 
douwen...». 

Maar reeds zijn de eerste klanken 
waarneembaar die in « Toortsen » — 
verschenen in 1909 — zullen opdreu-
nen. Want uit de subjektieve in-zich-
zelf-gekeerdheid stijgt de dichter, 
over de liefde tot het kleine en na
bije, tot de liefde voor dit héle 
Vlaanderen : 

« Maar groeiend voeld' ik, 

en een scheid ng viel 

heel Vlaandren , heel schoon 

Vlaandren in mijn z ie l . . . » 

« Toortsen » en « Uit de Diepten » 
zijn een belijdenis van zijn sociaal 
geloof, van zijn liefde voor het arme 
Vlaamse proletariaat, in een periode 
waarin socialisme en kristen-demo-
kratie de eerste bressen sloegen in de 
kapitalistische vesting. De socialist 
De Clercq zong zijn «rood geloof» 
uit hier in Vlaanderen, zoals Adama 
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UIT DE 

ARCHIEVEN DER 

VLAAMSE BEWEGING 

Bene rJc Clercq in november 1917 tn het Itijri'ffji'rnnrjenenlamp Ic Gultinrjen Dt b inder 
rechts op de joto is, naai we ueiiiweden, L. i iuusiccu. 

van Scheltema dit in het Noorden 
deed. Uit zijn sociale verzen spreekt 
de revolutionnaire drift van een man 
die in het arme, uitgebuite proleta
riaat van de nijverheidsstad Gent 
het gelaat van zijn volk herkend 
had. Anderen hadden voor hem of 
omstreeks dezelfde tijd deze sociale 
nood geschilderd in romans en no
vellen : Em. De Bom, Gustaaf Ver-
meersch, Reimond Stijns. René De 
Clercq was echter de eerste werke
lijke sociale dichter. 

Doch ook hier, in deze sociale po
ëzie, zijn reeds aanduidingen voor een 
bredere, de hele natie omvattende vi
sie. De weg die voerde van het socia
le naar het nationale was er een van 
opgang, van horizon-verwij ding, van 
deel naar geheel. In 1913 waren zijn 
romans « Het Rootland » en « Harmen 
Niels» verschenen. Toen kwam de 
oorlog en zoals velen week De Ciercq 
uit naar het gastvrije neutrale 
Noorden. 

Reeds in het begin van de oorlog 
gingen van Vlaamse zijde stemmen 
op om de positie van Vlaanderen in 
België definitief uit te stippelen. Ve
le der latere aktivisten namen noch
tans een afwachtende houding aan. 
Daarenboven had de Duitse inval en 
de oproep van de koning «Vlamin
gen, gedenkt de Slag der Gulden Spo
ren » ook bij de jonge Vlaamsgezin-
den een klimaat van loyauteit tegen
over de bedreigde staat geschapen. 
De Clercq, de kamper voor recht en 
vrijheid, dichtte uit dit gevoel van 
verontwaardiging en dit gevoel van 
solidariteit met de zwakkere zijn 
vaderlandse verzen in «De Zware 
Kroon » Zijn houding verschilde niet 
van die van vele vooraanstaande 
Vlaamsgezinden en latere aktivisten. 
Ook Verschaeve uitte deze veront
waardiging in erlkele « soldatenliede
ren » en zijn oorlogsdagboek is reve
lerend in dit opzicht. 

Deze loyale houding zou spoedig af
brokkelen tengevolge van de houding 
der Belgische regering zelf. 

In de eerste plaats was er de hou

ding van Walen als Buisseret, die bij 
de Duitsers aandrongen om het Frans 
als enige officiële taal te erkennen. 
Daarenboven was er de uitspraak van 
veilig achter het front gevluchte 
joernalisten die ongecensureerd kon
den verklaren dat het met de Vlaam
se beweging na de oorlog uit zou zijn 
en dat België een Latijnse staat zou 
worden. 

In 1914 had te Gent dominee Do-
mela Nieuwenhuys Nyegaard, neef 
van de Nederlandse socialistische 
voorman, een groep radikale flamin
ganten rond zich geschaard De alge
mene tendens bleef echter voorlopig 
die van een voorwaardelijke loyau
teit : zij liep parallel met de opvat
tingen van de in Nederland verbhj-
vende Vlamingen, wier spreekbuis, 
«De Vlaamse Stem», onder leiding 
stond van de socialist Alberic De 
Swarte, met Dr A Jacob en Dr. René 
De Clercq als medewerkers 

Een historische betekenis voor de 
radikalizering der posities had het 
telegram van Bussum, Op 11 juli 1915 
waren te Bussem duizenden Vlamin
gen en Nederlanders samengekomen 
voor de Guldensporenherdenking. Er 
werd besioten een telegram aan de 
koning te zenden, waarvan de inhoud 
luidde : 
« Koning Albrecnt, De Panne. - Vla
mingen en Nederlanders, in duizend
tallen te Bussem verenigd, herden
kend in de Guldensporenzege de eer
ste grondslag van Vlaanderen's en 
Belgié's onafhankelijkheid, brengen 
hun huidegroet aan Uwe Majesteit in 
vertrouwen in haar wijs beleid om 
het zelfstandige Vlaanderen in het 
onafhankelijke België te vrijwaren. 
Namens De Vlaamse Stem: De Swar
te, De Clercq ». 

Het antwoord op dit telegram kwam 
neer op een «Vecht en zwijgt...». 
Daarenboven werden René De Clercq 
en Antoon Jacob uit hun ambt van 
leraar ontzet. Deze maatregel, samen 
met de anti-Vlaamse hetze der 
Franstalige pers en de anti-Vlaamse 
houding van de legerleiding, verstrak-
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!Be de positie der flaminganten. René 
De Clercq's antwoord «Aan die van 
Havere» trok scherp de frontlijn : 
< Wij zijn Germanen, geen Lat i j 
nen » en eindigde op het dreigende 
«Vlaanderen wordt ons eigen woning, 
of de Leeuw springt uit zijn schild ». 

De eerste stappen werden onderno
men voor het oprichten van een Ne
derlandse universiteit te Gent, die er 
dan ook kwam einde 1916. Raf Ver
hulst schreef bij die gelegenheid een 
gedicht waarin hij deze gebeurtenis 
vergeleek met de stichting van de 
Leidense universiteit door de Zwij
ger : « uw schuld zij ons schuld... ». 

In het Noorden werd de dichter 
van «Toortsen» nu de felle zanger 
van politieke liederen, in wier ritme 
men het dreunen hoorde van het op
rukkende aktivisme, een benaming 
die Dr. Jacob gegeven had aan deze 
eerste Vlaamse collaboratie, aan de 
eerste Nederlandse rebellie sedert de 
opstand tegen Spanje. 

Bij De Clercq ging de volheid van 
de liefde, de verdieping van het in
zicht, de verwijding van de horizont 
tevens gepaard met de volheid en de 
voltooiing van een steeds zuiverder 
dichterschap dat in «De Noordhoorn» 
zijn sterkste en zuiverste liederen 
zingt. Op de hoogte van dit dichter
schap en dit inzicht kon hij schrij
ven : 

({ T h a n s is mijn geest gerijpt, 
mijn liefde gans : 

mijn lied en leven luidi : 
Groot -Ne:Ier lands . . . » 

In de aktivistische strijd was De 
Clercq niet het symbool zoals Borms, 
niet de teoreticus en het geweten zo
als Dosfel, niet de vooraanstaande 
politicus : hij was de zanger ervan, 
die met zijn liederen geloof zaaide in 
de harten. In zijn hart Jong-Vlaming, 
zag hij echter over alle taktische ver
schillen heen de gemeenschappelijke 
lijn. Wie echter meent dat zijn poli
tieke betekenis alleen in zijn poëzie 
ligt, onderschat de kamplust van de
ze omtembare — aan wie het aan 
praktisch politiek inzicht niet ont
brak Het is verkeerd, de aktivisten 
voor te stellen als «onpraktische 
idealisten » Ook René De Clercq was 
dat allerminst en m de « Raad van 
Vlaanderen» getuigden zijn rede
voeringen en tussenkomsten voor dit 
praktisch politiek doorzicht Ook als 
redakteur legde hii een joernalistieke 
«feeling » aan de dag en hanteerde 
hij vaak geducht het ootlood. Hij 
hield lezingen en voordrachten : in 
Nederland in Vlaanderen in Duits
land, waar hij de Vlaamse kriigsge-
vangenen bezocht te Gottingen en 
waar hem door Dr Breyne, familie
lid van Verschaeve, een geestdriftige 
ontvangst werd bereid In 1917 werd 
hij benoemd tot konservator van het 
Wiertz-Museum. Na de ineenstorting 

ipf" 

René de Cleicq en Anloon Jacob. 

keerde hij naar Nederland terug, naar 
het vertrouwde Bussum, naar Am
sterdam. Maar ook daar rustte hij 
niet. De uitgeweken aktivisten had
den een Vlaams nationaal comité op
gericht, een soort Vlaamse regering in 
ballingschap, onder leiding van prof. 
De Vreese. Men richtte memoranda 
aan President Wilson, aan de Vredes-
conferentie te Versailles. René De 
Clercq stichtte de derde « Raad van 
Vlaanderen», werd ondervoorzitter 
van de «Dietse Bond» en mede-in
richter der Dietse landdagen. Maar 
ook op artistiek gebied bleef hij niet 
werkloos. In 1917 was zijn bijbels 
verhaal in verzen « Tamar » versche
nen, geïllustreerd door Fritz Van den 
Berghe. In 1919 kwam « Maria Mag-

dalena» uit en in 1921 de bijbelse 
drama's : Cain, Saul en David, en 
Absalon. Hetzelfde jaar verscheen 
«Het Boek der Liefde» en in 1925 
« De Meidoorn ». 

De eerste jaren waren nochtans 
hard, maar De Clercq vergat er zijn 
vrienden niet door. Hij richtte een 
Vlaamse kunsthandel op en deed veel 
voor de uitgeweken Vlaamse kunste
naars Frits Van den Berghe, Gustaaf 
De Smet en Jozef Cantré, die samen 
te Blaricum woonden en waar hij 
dikwijls heen toog. 

Intussen zette hij ook onvermin
derd zijn aktiviteit als voordrachtge
ver voort, zowel in Duitsland als in 
Nederland. Zelf getuigde hij in 1927 
in het dagblad « De Schelde » dat 

bevriende familie Pieck, om er uit te 
rusten en stelde er nog de rede op die 
hij moest uitspreken op 12 juni, voor 
de Raad. Hij stierf echter diezelfde 
twaalfde juni van het jaar 1932. Hij 
werd begraven in het Gooi, in een 
der mooiste streken van Nederland, 
te Lage Vuursche. Jozef Cantré ont
wierp het grafmonument, waarvoor 
de geiden door vrienden in Neder
land en Vlaanderen werden bijeen
gebracht. 

Wat is nu de betekenis van een fi
guur als De Clercq voor ons ? 

Er is in de eerste plaats de histo
rische betekenis; het zwaartepunt 
ervan ligt rond de periode van het 
telegram van Bussum, dat de stoot 
gaf aan het aktivistisch verzet. Wat 

«SLECHTS EEN VOLK VAN HOGE ZIELEN 
iS DER VRIJHEID GAVEN WAARD» 

/ Z ^ ^ 

Hené de Clercq (uiler^l lecJtls) mei enlele vrienden. Vnn l nanr r. : J. E Rieljens ; 
S. Leo Plcard (aan wi^ns Gescliientnis dor ^i. Beweging we onlangs nog een udooeiige 
bespreking hebben gewtjd) ; ö. Antoon Jacobs 

ruim 50.000 Nederlanders zijn lezin
gen hadden bijgewoond. 

Wanneer Verschaeve in zijn opstel 
over René De Clercq (Verzameld 
Werk, V, blz. 668) schrijft : «Hoe is 
De Clercq geen toonkunstenaar ge
worden... » dan is dat niet alleen een 
retorische vraag. De Clercq was in
derdaad buitengewoon muzikaal, 
maar had geen muzikale-teoretische 
scholing. Hij kende nauwelijks no
tenschrift doch maakte talrijke melo
dieën op eigen teksten en ' zelfs de 
melodieën voor een operatekst van 
zijn vriend Mr. P. de Koning : hij liet 
de melodie door een vriend opteke
nen. Later komponeerde hij ook een 
opera, op eigen tekst. 

In mei 1932 had hij op een verga
dering van de Dietse Bond nog hulde 
gebracht aan zijn overleden vriend 
Mr. P, de Koning en deelgenomen 
aan de Dietse landdag. Zijn vrienden 
merkten toen reeds op dat hij er 
slecht uitzag : hij leed aan een ern
stige maagziekte Hij ging voor en
kele dagen naar Maartensdijk, bij de 

dit aktivisme in onze strijd betekent, 
heeft Jef Simons op het einde van 
« Eer Vlaanderen vergaat » geschre
ven : «De aktivisten hebben in 
Vlaanderen neergelegd . het ferment 
der zelfstandigheidsgedachte » Het 
is de gedachte die wij dragen en dit 
is dan de aktueie zijde van deze his
torische daad. 

IVIaar er is, buiten deze ideële ver
bondenheid, nog een andere beteke
nis van De Clercq voor ons : als zan
ger van de Vlaamse opstand en de 
Nederlandse grootheid en eenheid, is 
zijn lied nog brandend-aktueel. ook 
wat de poëtische waarde betreft, om
dat zijn liederen, hoe onmiddellijk en 
tijdsgebonden ze ook waren, een zelf
de tijdloze klank bewaren als bv de 
Geuzenliederen en als alle grote en 
waarachtige poëzie. 

J. Dierickx 

Een deel van hel illustratiemaleriaal bij dit 
artikel werd ons bereidwillig gegeven door 
het Archief en Muzeum der Vlaamse Letter
kunde te Antwerpen, 
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^ ^ De TV-mensen die er in (je-
slaagd zijn ach naar Japan Ie 
laten sturen, veirdienen alles bij 
elkaar tatit onze bewondering. 

Want siel U vaor dat' ze er' zich-
mee vergenoegd zouden hebben de 
reis «are. ons vorstenpaar op de 
voet te volgen en ons Ie laten mee
genieten, van elhe voetstap en elk 
handgebaar van Fabiola en Boude-
wijn ! Nu hebben ze van de gele
genheid gebruik gemaakt om ons 
een stukfe Japan te laten zien en 
om eens te gaan praten met gin
der verblijvende land- en taaige
noten. Op die manier is de hele 
onderneming toch niet voor niets 
en alle moeite niet vergeejs ge
weest. 

' 0 Op gevaar af in herhaling te 
vallen en de lezer te vervelen, 

i gaan we vandaag nog maar eens 
de aandacht vragen voor hel pro
gramma met filmnieuws en 
soms ook een nieuwe film « PRE
MIERE ». Jaren ervaring ten spijt, 
leven we nog altijd in de mening 
dat zelfs de mensen van de 
Vlaamse TV tot rede te brengen 
zijn I En dus vragen we ons ntj 
maar eens af waarom een pro
gramma als « Première » nu in 
Godsnaam moet vervallen tot een 
reeks interviews, afgewisseld met 
vraaggesprekken en bij gelegen
heid ook al eens onderbroken door 
een of andere nieuwe film t 

Denken Roger de Pooler en 
Harry Kümel nu werkelijk dat het 
ons ook maar iets kan schelen dat 
Anthony Perkins het prettig vindt 

in dezelfde film te spelen als ons 
aller BB ? Of dat wij misschien de 
slaap niet meer vinden bij de 
vraag hoe de volgende film met 
CC zal zijn ? 

0 Uei PORTUGAL - programma 
van Jan Peré, Bert Lambrechis en 
Bert Hermans, heeft ons vorige 
week vrijdag geboeid. Op de eerste 
plaats kregen we veel mooie prent
jes, zodat we weeral eens wisten 
waarheen we beslist met vakantie 
moeten gaan... Op de tweede 
plaats was het programina vrij 
van de klassieke reeks dooddoeners 
legen Salazar. In 1961 is dat een 
prestalie, geloof dat I 

En voor' de rest was heit' e^n'reis
route mei' een' goede historische 
inleiding, met sobere maar vol
doende kommeniaar... Wat vragen 
we eigenlijk nog meer ? 

^ Over hel daaropvolgend pro
gramma in verband met DE MODE 
W HET EUROPA VAN DE ZES 
weten we niets te vertellen. Ten
zij dan dat we na tien minuten 
reeds ingedommeld waren, alle in
spanningen van de Italiaanse TV 
ten spijt om ons met verkeerde 
argumenten te bewijzen hoe wer
kelijk a Europees » van geest men 
in de beroemde « zes » reeds zou 
zijn 1 

0 Na een tamelijk genietbaai 
(1 't Is maar een woord », kregen 
We deze week het bijzonder sterk 
geschreven TV-spel van Gerd Oel-
sehlegel : « EXTRA VERLOF ». 

Omdat het niet' tegen de tradi-
tioneie « hoofden-van-Jut n gericht 
was, zal het stuk wel geen vloed 
van instemmende kommentaren 
voor gevolg hebben en zullen wei
nig mensen van een « sterk » stuk 
spreken. We doen het daarom met 
des te meer nadruk, ook en zelfs 
vooral omdat Oelschlegel's stuk 
inderdaad met bijlende zakelijk
heid en scherpe literaire zeggings
kracht een sisteem uitbeende dat 
van elke mens op de eerste plaats 
een produktie-eenheid maakt. 

Waarmee nog eens bewezen werd 
dat tendenz-werken soms sterker 
kunnen zijn dan zuiver literaire 
geschriften 1 

^ Ilel spijl ons voor Vilvoorde 
dal zich kranig heeft geweerd en 
uileindelijk niet de kracht op
bracht om met de glimlach te ver
liezen, maar we hebben de ont
knoping van de jongste « EEN 
TEGEN ALLEN « niet betreurd. 

Het is natuurlijk niet prettig 
i oor wie als' speler bij een betwis
ting is betrokken, maar het ele
ment belwisting is - vanop afstand 
gezien - absoluut inherent aan het 
succes van het programma. Wat 
kan men zich meer -wensen dan 
een boeiend uurtje T. V. - en dat 
was het zaterdag onbetwistbaar -
met daarna nog enkele dagen 
hevige pro- en contra-reaklies plus 
de onvermijdelijke nabeschouwin
gen in de pers ? 

Hel beivijsl alleen muur dat de 

• ZONDAG 
11.00 ; Uitzending van een H. Mis 
— 12.25 :• Olympische Winterspelen 
te Innsbruck — 15.00 : Cyclocross 
te Bomal — 16 00 : Internationale 
veldloop te Hannult — 16 50 : De 
kat op de koord- — 17.20 : Klein, 
klein, kleutertje — 18.30 : Olym
pische Winterspelen te Innsbruck 
— 19.55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Midavondsere-
nade — 21.10 : Sportweekend — 
21.40 : Olympische Winterspelen ta 
Innsbruck — 22.50 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
19.00 ; Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
Plintstones — 19.55 : Sport in 
' tkort — 20,00 : TV-nieuws — 
20.30 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 21.10 : Première — 
21.55 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 22.30 ; Postscriptum 
— 22.40 : Tweede nieuwsuitzending. 

T.F. met dit spelprogramma een 
voltreffer heeft geboekt : de ge
meenten en de heren Eén nemen 
het spel zeer ernstig op en winst 
of verlies wordt beschouwd als een 
erezaak, veel meer dan als een 
mogelijkheid om een (niet zo 
grote) geldprijs in de wacht te 
slepen. 

Inmiddels kunnen we het on
genoegen van Vilvoorde lichtelijk 
begrijpen en menen we ook dat 
de opgave over de 10 oude wagens 
praklisch onoplosbaar was, om al 
de redenen die door de Vilvoordse 
fans reeds in het lang en het breed 
in de pers zijn uiteengezet. De 
jury zal hier wel wat breed hebben 
geoordeeld. 

Maar we blijven menen : de be
twisting hoort er nu eenmaal bij. 

^ De Wegwijzer naar « Vrije 
Tijd » moet toch heel wat mensen 
hebben geïnteresseerd ; vijfdagen-
week en ingekrompen werkuren 

zorgen er nu toch reeds voor, dal 
iedereen af en toe de benen een» 
kan strekken of zijn hobby beoe
fenen. 

Afgaande op het programma 
« Vrije Tijd » is de slechtste vrija 
tijdsbesteding in ieder geval de 
T.V.... 

Spijtig : het kleine scherm had 
hier zijn rol van voorlichting én 
opvoeding zeer nuttig en nodig 
kunnen spelen. 

0< En om te sluiten nog een-
goed woordje voor het eerste deel 
van de laatste « KAT OP DB 
KOORD ». De achtste aflevering 
bracht ons voor het eerst een nor
maal-menselijke taal en zelfs hei 
verhaal stak (aanvankelijk) goed 
in elkaar. Uiteindelijk bleek dat er 
meer van te maken viel, maar zo
lang we vooruitgang zien kunnen 
we blijven hopen. Wat we du» 
maar doen... 

Jvb. 

DWARSE KRANT 

VOOR 

DWARSE MENSEN 
Jaargang 1 - nr 17 

Glim 
ERKENT BELGIË MAO-TSE-TOENG? 
SPAAK ZEGT KATEGORIEK: JAMAIS I 

Zal België kommunistisch China erkennen? Met deze bange 
vraag op de bevende lippen zijn de ogen van gans de wereld 
thans gericht op het klein maar dapper landje aan de Zenne. 

We hebben deze voor de toekomst van het Avondland be
slissende vraag telefonisch gesteld aan Paul-Henri Spaak, die 
momenteel verblijft in het land van de Rijzende Zon, .r..,. 

V. Tu vas .marcher, Paul? 
A. Non et non et non! Ce ne 

sent que des chinoireries de la 
part de De Gaulle. 

V. Wat hebt gij feiteUjk te
gen de Franse politiek? 

A. « Los van Frankri jk » is 
een van de konstanten in de 
Belgische politiek. Toen ik in 
juni 1940 weigerde in te gaan 
op het voorstel van Von Pal-
kenhausen om een regering op 
te richten, was het juist omdat 
deze konstante niet gewaar
borgd scheen. 

V. Hebt gij persoonlijk iets 
tegen China. 

A. Ik moet u zeggen dat de 
Japanse keuken mij helemaal 
niet bevalt. 

• .Bateï-G-rootaers^ utiijii -geeste
lijk raadsman hier in Japan , 
heelt me verzekerd dat de Chi
nese invloed op de Japanse be
schaving zeer groot is. Voor 
mij geen loempia's, geen vogel-
nesten en haaievinnen en zeker 
geen bami. 

V. Hoe verklaart gij de stap 
van De GauUe? 

A. Dat is toch zo klaar als 
pompwater. Men moet die s tap 
in een breder verband zien en 
dan wordt het duidelijk dat de 
toekomst van de Zes, de Zeven 
en zelfs de Acht gruwelijk be
dreigd wordt. Enkele dagen ge
leden immers heeft dezelfde 
De Gaulle de legervoorschrif
ten dermate gewijzigd da t on
dergeschikten, die een dame de 

a rm geven, h u n officieren niet 
meer hoeven te groeten. Het is 
toch duidelijk dat deze maat 
regel een zeer nefaste invloed 
moet hebben op de weerbaar-

^„hei^, .Y?!Ö . .het Westen.^_ Het is 
niet toevallig', da,5'hij"gevo'5gti 
wordt door de erkenning van 
China. Het recept De GauUe is 
eenvoudig : na de geest van 
weerbaarheid van bitmenuit te 
hebben ondermijnd, laat hij 
hem van buitenuit aan tas ten 
door een monsterverbond met 
Mao Tse Toeng. 

V. Zodat België dxis niet. . . 
A. Uitgesloten! Bedenk wel 

dat de Belg slechts onlangs na 
eeuwen van slavernij uit de 
graftombe is opgestaan. Onze 

landgenoten dragen trouwens 
nog een schrijnende herinne
ring aan Dzjengis Khan . Een 
erkenning van diens opvolgers 
zou een belediging zijn voor de 
nagedachtenis van de m a n van 
Spy. 

V. Wij danken u, excellentie. 

MAANDAG 
12.25 : Olympische Winterspelen te 
Innsbruck — 19.00 : Tienerklanken 
— 19.25 : Zoeklicht op de kulturele 
aktualiteit — 19.45 : Olympische 
Winterspelen te Innsbruck — 20.00: 
TV-nleuws — 20.20 : De Weerman 
— 20.25 : Speelfilm : Klare hemel, 
drama van Gregori Tsjoekrai met 
Nlna Drabyjevska en Jeoganl Der-
banskl — 22.00 : Panorama — 
22.40 : Postscriptum — 22.50 : 
Tweede nieu-svsuitzending — 23 00 : 
Olympische Winterspelen te Inns
bruck. 

DINSDAG VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Twee filmreportages — 19.30 : Te 
voet door Vlaanderen — 19.55 : 
Sport in ' t kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : Bonanza — 21.10 : 
Koeweit — 22.00 : Vergeet niet te 
lezen — 22.30 : Tweede nieuwsuit
zending — 22.40 : Olympische Win
terspelen te Innsbruck. 

• WOENSDAG 
n 00 : Televisum — 19.00 : Tele-
taalles : Nederlands — 19.25 • Pene
lope — -19.50 : De Weerman — 
19.55 : Sport In 't kort — 20.00 : 
TV-nieuwa — 20.20 : De opstelprils, 
oorspronkelijk TV-spel van John 
Bo-wen. Nederlandse vertaling : 
GutB Van Enkelen — 21 25 : Del-
crol3, tijd «n mens (1793-1863) — 
22.05 : Olymplsohe Winterspelen t& 
Innsbruck - - ^3 50 ; Tweede 
nieuwsultzendliig. 

14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Teletaalles : Frans — 19.20 : Tiener
klanken — 19.50 : De Weerman — 
19.55 : Sport In 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Nighclub : 
een varlétéprogramma — 21 10 : 
Barravento — 22.30 : Tweede 
nieuwsuitzending — 22.40 : Olsnn-
pische Wmterspelen te Innsbruck. 

• ZATERDAG 
10.20 : Volksuniversiteit — 11.55 : 
Olympische Winterspelen te Inns
bruck — 17.00 : Jeugdprogramma 
— 17.45 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Religieus programma — 19.30 : 
Schwarz-Welss-Blues — 19.45 : 
Olympische Winterspelen te Inns
bruck — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Eén tegen allen — 21.35 : 
Echo — 22.05 : Dick Powell stelt 
voor : Terug ui t ballingschap — 
22.55 : Tweede nieuwsuitzending — 
23 00 : Olympische Winterspelen te 
Inn.sbruck. 

TUSSEN POT EN PINT 

Ik heb gehoord, zegt Sus, 
dat de doktoore gaan staken. 
Dat is geen nieuws, zegt Soo, 
in mei 1940 staken al de dok-
toors van mijn stad - behalve 
twee - in het zuiden van Frank
rijk. 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU 

F.J. Demoen - JEROOM LEURIDAN, 

iECHT EN 

ven, 
Ing. 

Zulte. 
250 F ; 

TROUW -

(1963) -
geb. 350 F 

Oranje-uitga-
469 blz. geïll. JEROOM Li 

Bij de uitgeverij Oranje , die o.m. reeds een degelijke V a n Severen-bio-

grafie van de h a n d van A r t h u r de Bruyne uitgaf, verscheen einde van 

vorig jaar H.J . D e m o e n ' s biografie van Jeroom Leuridan, 

H e t is de schrijver van deze uitgebreide levensschets er in d e eerste 

plaats om te doen geweest , een gepaste en meer v a n verdiende hulde 

te brengen aan de onverzet tel i jke strijder Leur idan , w^iens leven één 

s t rakke lijn van t rouw aan zijn Diets en katholiek ideaal was . 

FJ. Demoen • JEROOM LEURIDAN, 
iECHT EN TROUW - Oranje-uitga
ven, Zulte. (1963) - 469 blz. geïll. 
Ing. 250 F ; geb. 350 F. 

JEROOM LEURIDAN 

Daarin is Demoen volledig ge
slaagd : uit de bladzijden van het 
boek, uit zijn eigen tekst en uit de 
overvloedige dagboek-citaten van 
Leuridan zelf, treedt ons de mens te
gemoet zoals hij was : met West-
vlaamse koppigheid en nooit-aflaten-
de geestdrift in de strijd, vergroeid 
met het landschap en de mensen van 
zijn streek, naar buiten een hard 
stuk graniet maar naar binnen de 
kwetsbare en gevoelige ziel van een 
kunstenaar, een dichter. 

Het boek van Demoen is echter 
meer geworden dan het pieus gebaar 
van een bewonderaar. Alhoewel het 
geenszins de bedoeling van de auteur 
is geweest, een bijdrage te schrijven 
tot de geschiedenis van het Vlaams-
nationalisme, heeft hij in deze bio
grafie zoveel feitenmateriaal ver
werkt dat het boek met vrucht zal 
geraadpleegd worden door al wie 
zich een afgerond oordeel wenst te 
vormen over de periode tussen de 
beide wereldoorlogen en de koUabo-
ratie. Een periode, waarover tot op 
vandaag nog bitter weinig is gepu
bliceerd, wordt in dit werk uitvoerig 
behandeld : de spanningen en de t e 
genstellingen in het Westvlaams na 
tionalisme die uiteindelijk geleid 
hebben tot de scheuring en de op
richting van het Verdinaso. De twee 
hoofdfiguren in deze botsing waren 
ongetwijfeld Leuridan en Van Seve-
ren; tot op heden was het vooral het 
standpunt van deze laatste, dat via 
zijn biografen de hedendaagse visie 
bepaalde. Op dit punt is het boek van 

VERWERPELIJKE TUSSENWERPSELS 

(III) 

TIENS ! 
Niet minder taai dan « allez » is het 

Franse « tiens » in het Vlaamse spraak
gebruik. Het wordt meestal tjê, tsjê of sjê 
uitgesproken, steeds met de Franse neus-
klank aan het einde. Te Kortemark in 
West-VIaanderen hoorde ik de uitspraak 
sjëe, te St-Amandsberg tseng. Het is een 
bastaard vreselijk om aan te horen ! 

« Tiens » wordt gebruikt om een matige 
verbazing aan te geven over de inhoud 
van een mededeling. Het is een antwoord, 
of leidt er een in. Met dezelfde gevoels
waarde wordt het echter ook vaak ge
bruikt om een vaststelling in te leiden 
en vertolkt het een plots inzicht, een 
verrassende waarneming : tiens, het 
sneeuwt; tiens, op mijn horloge is het al 
vijf !, enz. 

In het eerstgenoemde geval dienen we 
te zeggen : zo ? ; zo zo ? 
In het tweede geval kunnen een van de 
volgende tussenwerpsels dienen : kijk ! ; 
kijk nou ! , kijk even ! ; maar... !; nee...!; 
nee zeg ! , heb ik... ! ; maar kijk ! Om te 
kennen te geven dat men er een voor
gevoel van had : waarempel !; ja hoor ! ; 
waarachtig ! 

Als een Vlaming iemand iets toereikt, 
iets aanbiedt, iets doorgeeft, dan zal hij 
zeggen : tiens. Als dezelfde Vlaming 
Frans spreekt en zich richt tot iemand 

Demoen een uiterst belangrijke en 
noodzakelijke aanvulling. 

Arthur De Bruyne schreef in de 
Leuridan-biografie het hoofdstuk 
over de parlementaire aktiviteit van 
de Westvlaamse voorman : enkele 
uitvoerige citaten uit het Kamerver
slag geven een goed beeld van de 
heftigheid en de beginselvastheid 

Ongetwijfeld is de verwezenlijking 
van dit ideaal van het allergrootste 
belang voor de persoonlijke vorming 
van elke leerling afzonderlijk, het is 
tevens van onschatbare waarde voor 
het prestige van elke school en zo 
van de ganse volksgemeenschap. 

De promotoren van deze kernen 
hebben op hun jaarlijks congres be
sloten hun actie kracht bij te zetten 

die hij met « vous » aanspreekt, dan zegt 
hij ook : tiens », vergetend dat een Frans
man in dat geval « tenez » zegt. West-
Vlamingen zeggen : « nè », Brusselaars 
« na », of « doesie ». Dit laatste is een 
verbastering van daarzie en nè is een ver
korting van neem. 

Ik hoorde eens het volgende gesprek 
tussen twee Roeselarenaars (Roeselaar-
ders ?), typisch voor de kordate kort
afheid waarmee de West\laming spreekt-
— tillefong vo je ! 
— gim ! 
— nim ! 
waarbij « gim » en « nim » onderscheide-
lijk « geef me » en « neem » betekenden. 

In het Nederlands zeggen wij bij het 
aanreiken van iets : hier ; hierzie ; pak 
aan ; pak vast ; neem vast ; (of als het 
voorwerp reeds werd neergelegd) daar , 
daar zie. Het gebruik van « ziedaar » en 
« ziehier » in navolging van « voila » en 
« voici » is nog waar te nemen uit de 
mond van schoolmeesters « die schoon 
Vlèèmsch spreken. 

ENFIN ! 
Een tussenwerpsel dat de Vlamingen 

voortdurend gebruiken is « enfin » of 
« maar enfin ». In bepaalde betekenissen 
is het ook in Noord-Nederland te horen. 
Sommigen schrijven het daar : afijn. Dit 
is echter geen reden om het niet te ver
mijden. De gevallen waarbij het gebruikt 
wordt zijn velerhande : 

waarmee Leuridan vanop de parle
mentaire tribune — die hij in de 
grond verachtte, maar vanwaar hij 
zich over het parlement heen richtte 
tot het Vlaamse volk — met zijn on
geëvenaard redenaarstalent zijn be
ginselen verdedigde. 

We zegden hierboven reeds dat De
moen in de eerste plaats met het 
schrijven van zijn boek een daad van 
eerherstel en bewonderende hulde 
heeft willen stellen. Dit opzet is niet 
steeds in overeenstemming te bren
gen met de andere en strengere cri
teria, waardoor een historicus zich 
zou laten leiden. Het leven en de 
dood van Jeroom Leuridan, wiens na
gedachtenis nog levend is bij tien
duizenden, vragen zowel om deze 
hulde en dit eerherstel als om een 
historisch-objectieve benadering. Het 
succes, dat deze fraai-verzorgde Leu-

en verder uit te bouwen door van 9 
tot 23 februari een A.B.N.-veertien-
daagse in te richten. 

Tijdens die periode zal in alle mid
delbare scholen een grootse campag
ne voor het A.B.N. doorgaan. Naast 
de initiatieven van elke kern afzon
derlijk gaat op nationaal vlak een 
groot welsprekendheidstornooi door. 

In vele scholen zullen feestavonden 

1) als leken van opluchting : eindelijk ! 
2) ongeduldig, verveeld, meestal met 

maar : maar enfin ! (mais enfin !) 
3) besluitend, samenvattend : kortom, in 

één woord ! 
4) toegevend : maar «enfin, we zullen 

maar zwijgen... 
5) beperkend, verklarend : eigenlijk, 

feitelijk, in wezen. 

Om aan te geven dat men tevreden is 
met het einde van iets, waarop men lang 
en vergeefs heeft gewacht, als opluchting 
dus, kan men uitroepen • eindelijk!; 
toch !; en toch ! ; tenslotte !; 't was 
tijd ! ; 't was hoog tijd I 

De uitroep « mais enfin ! » in het Frans 
gaf aanleidng tot het Vlaamse « maar 
enfin ! » waarmee lucht gegeven wordt 
aan ongeduld, verveeldheid, prikkelbaar
heid, kregeligheid : « maar enfin, wat is 
dat voor 'n spel ! », « maar enfin, geraak 
jij daar nou wijs uit ? » « maar enfin, 
laat ons toch gerust! > In het algemeen 
beschaafd Nederlands kunnen we precies 
hetzelfde zeggen met . hoor 's hier !; 
kom nou ! ; in 's hemelsnaam toch !, en 
verder met alle tussenwerpsels en wen
dingen die wij vermeldden bij de behan
deling van « allee » in zijn derde beteke
nis (vorige bijdrage). 

Enfin wordt ook veel gebruikt om het 
reeds gezegde, het opgesomde, samen te 
vatten en zodoende een besluit in te lei-
dn. Vb. : s het sneeuwde, het vroor, het 

ridan-biografie ongetwijfeld zal ken-t 
nen, moge de een of andere jonge 
historicus er toe aanzetten om einde
lijk dan toch eens de periode van de 
dertiger en veertiger jaren in heb 
Vlaams-nationalisme frontaal aan te 
pakken. Het ogenblik is daarvoor 
gunstig : fragmentair werd al heel 
wat gepubliceerd, de afstand in tijd 
wordt groot genoeg om een serene 
benadering toe te laten en tal van 
betrokkenen zijn nog gemakkelijk te 
raadplegen. 

Wat de waarde van de Leuridan-
biografie in grote mate verhoogt, is 
het omvangrijke foto- en dokumen-
tenmateriaal dat in het boek werd 
verwerkt : niet minder dan een lion-
derdtal bladzijden. 

Wij bevelen het werk van Demoen 
ten zeerste aan bij wie een tastbare 
herinnering wil bewaren aan de 
grote strijdgenoot en vooral bij wie 
zich een onafhankelijk en eigen oor
deel wil vellen over de mens Leuri
dan en over de zozeer omstreden en 
veelal slechts met oppervlakkige 
dooddoeners benaderde periode 
waarin hij leefde. 

tvo 

gegeven worden die naast ontspan
ning de nadruk zullen leggen op de 
verdere verspreiding van het A.'B.N. 
Een speciaal nummer van het tijd
schrift «Bouw», een uitgave van de 
A.B.N.-kernen, zal op grote schaal 
verspreid worden. Hieraan is zelfs 
een grote prijsvraag verbonden met 
als eerste prijs een gratis reis van 10 
dagen naar de Costa Brava. 

Een nationale A.B.N.-manifestatie 
zal plaats hebben te Gent op zondag 
16 februari. Over het ganse Vlaamse 
land zal ondertussen door propagan
da in de pers en in de radio, mede 
door het verspreiden van speciale 
aanplakbiljetten, de aandacht getrok
ken worden op het grote belang ^ a n 
deze veertiendaagse in het kader -van 
het steeds meer toenemende gebruik 
van het Algemeen Beschaafd Neder
lands. 

Nadere inlichtingen over de werking 
v̂ an de A.B.N.-kernen of over het 
tijdschrift « Bouw » kunnen bekomen 
worden op het Centraal Secretariaat 
van de A.B.N.-kernen, Postbus 69 
Leuven. 

waaide, enfin 't was een echt honden
weer ». Dit enfin vervangen wij (best 
door : « kortom » ; « in één woord » ; 
« kort » ; « om kort te gaan » (niet om 
kort te zijn !) ; « in het kort (gezegd) > ; 
« alles bijeen » ; « alles wel beschouwd »; 
en verder ook : « kom » ; « zie » ; « zie 
je », enz. Maakt iemand anders het 
besluit, dan kan hij dat inleiden loet : 
« dus... », « begrijp ik 't goed... », enz. 

In de zin : « je bent in overtreding, 
maar enfin, we zullen het maar zo laten > 
of « ...maar enfin, we zullen zwijgen > 
is « maar enfin » een aanduiding dat we 
iemand in theorie, in principe ongelijk 
geven, maar dat we in de praktijk ttoe-
geven, dat we om verdere ruzie te .ver
mijden het maar zo laten. In goed N^er-
lands luidt dit : maar kom... ; roaar 
kijk... ; maar zie... ; maar och god... ; 
maar ja... ; 

Een laatste geval dat we hier Avjllen 
behandelen is het gebruik van « enfin > 
in deze zin : « het is zijn goed recht, want 
enfin, hij is toch de baas » of « daar zit 
niets kwaads aan vast, want enfin, we 
doen het toch met een goede bedoeliqg ». 
Dit Franse « car enfin » vertalen we : 
want feitelijk ; want eigenlijk ; want in 
de grond; want practisch; want in 
wezen ; enz. 

In betekenis zeer dicht bij het eerste 
« enfin »-geval dat we hier behandelden, 

staat het tussenwerpsel « ouf ! ». Dat dit 
Franse « ouf ! » niets, maar dan ook hele
maal niets met het correcte Nederlandse 
« oef » te maken heeft, hoop ik in eq 
volgende bijdrage ie bewijzen. 

«, Bouwmin» 

Steentjes voor ONS TAALGEBOVW 

VEERTIENDAAGSE VAN HET A.B.N. 

9 tot 23 februari 1964 
In meer dan 500 middelbare scholen van het Vlaamse land werk t een 
A.B.N.-kern . Aïïe vo rmen van middelbaar onderwijs worden hierdoor 
bereikt : zowel he t officieel als het vrij onderwijs, technische- en nor-
maalscholen als humanio ra . 
Een A.B.N.-kern is een groep leerlingen uit eenzelfde school of jeugd
beweging die zich tot doel stelt het gebruik van het Algemeen Be
schaafd Neder lands te bevorderen, op de eerste plaats door zelf be 
schaafd te spreken. 



02 OE VOLKSUNIE 

PERSSmOBl 

« Er werd gehouden een groot 
banket, het hootd werd op de ta
fel gezet )). Heer Halewijns hoofd 
fras dat in het middeleeuwse hed. 

In afwachting dat aan de Ron
de Tafel van de grondwetsherzie-
ners de messen gaan gekruist wor
den in alle scherpte, hebben de 
jsurnalisten zich een voorgerecht 
aaar keuze voorgezet. 

BI J sommigen werd oud zeer her
kauwd van ziekteverzekering en 
((geschonden) taalwetten Jos Van 
Gynde wierp zich bovenarms op 
Ae nieuwe Waalse parti j terwiU 
Bode Vaan en Pallieterke zich 
»erder het hoofd van jut, m casu 
de Volksunie, bleven betwisten 
Het aperitief bestond bij Palhe-
terice zelfs voor een keer uit melk. 

De Linie 
Het Jezuietenblad blijft op zijn 

woegere stelling : zulke grond-
wetshentienmg hebben we niet no
dig. 

« De zogenaamde giondwetshe^-
saening die m wezen nog moeilijk 
iets anders kan wolden als een 
milde en welwillende (« De sfeer 
is uitstekend » dixeiuntVanden 
Boeynants en Vanaudenhove na 
afloop van de eerste bijeenkomst) 
gift van de steeds nog geminori 
Beerde Vlammgpn aan de steeds 
nog « gemajorizeerde » Walen, 
Btartte dinsdagvoormiddag jn de 
lokalen voor Wetensch^psbe eid 
maar werd s namiddags reed-; 
verwezen naar Binnenlandse Za
ken Het standpunt van De Linie 
is duidelijk en weid /oldoende 
toegelicht de Vlamingen hebben 
geen giondwetfiherziening ge 
vraagd en er ook geen nodig Dus 
hoeven zij ook niet aan afronden 
de tafels aan te zitten Doen zij 
da t wel dan zijn zij m de eerste 
plaats de eisende partij i Wij laten 
de « dnepartnenkommissie » nog 
een eerste week haar gangen 
gaan » 

DE GAZET 
Hoezeer bepaalde Vlamingen 

reeds een kapitulatiekompleks als 
tweede natuur hebben verworven, 
tonen de beschouwingen van Louis 
Kiebooms over de grondwetsher 
zienmg. 

« Op het nationale vlak zijn het 
me t de Vlamingen die om waai-
borgen moeten viagen veimits ^ij 
de meerderheid zijn en voo ons 
moet de grondwe,, in deze niet 
wolden verandeid Wat niet wil 
eeggen dat wij er geen belang 
kunnen bij hebben bepaa de ma 
teries met ziekere waarborgen te 
omringen 

Hier komt dan het probleem 
»an de « waarboigen » op de voor
grond 

Voor UW winterlektuur en 
geschenken koopt boeken 
van uw eigen schrijvers ' 
Marcel Matthijs « Onder 
de Toren » De ?nlge wer
kelijke repressleroman tot 
hieitoe in Vlaanderen ge
schreven Hel boek van de 
aangrijpende waarheid 
30ü blz Ing 115 F, geb 
145 F . Wie kan dat be-
gnipen r" » Een van de be-
langrlikste Dslchoioglsche 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur 182 
blz ine 65 F eeb 110 F 
Te bestellen bij de auteur 
Oedelem Postrek 43 67 52 

BÜVERDIENSTEN 
rechrstieeks uitgegeven 
door firma's, thuiswerk, en 
ander Antwoord verzekerd 
Schrijven R D Postbus 245 
Gent of Postbus 27 Brus 1 

W I J begrijpen dat er Walen zijn 
die gedioomd hebben van een sys
teem waaibij een Waa'se rem 
kon wolden gezet op een Vlaamse 
meei dei heidsbeslissmg 

Zij ledeneeid-'n als volgt • fede
ralisme is gevaarlijk vooi het be 
houd van de staatkundige eenheid 
van België daar zij echter dooi 
de Vlamingen zou kunnen mis
bruikt wolden moeten er zekere 
waarborgen voor de Walen uitge
dacht wolden 

Het is rond deze laatste bekom
mernis dat ieed= in 1961 de CVP 
op haar kongres te Oostende en 
dat m 1963 ook de BSP een sys
teem van speciale meerderheden 
hebben iitgeweikt » 

Wie eigen \e rnedenng en krui-
perigheid op 7ulke wijze uitstalt 
heeft dringend eén psych ater no
dig Laat het ons toe het te zeg
gen, op gevaar af \aii xoor scheld-
demagoog \ersleten te worden 
Maar vanuit een minimum Vlaam 
se principes is bo\enstaand proza 
toch te bar. 

Katoliek onafhankelijk week 
Dlad uit Sint Niklaas, oordeelt als 
\olgt o\er onze houding rond de 
ZIV wet waar\oor onze mensen 
door ( La Libre Belgique » fel 
waren aangevallen 

« Daarenboven kwam een eeiste 
Konventie tot stand op het gewes 
telijk p an Tt Antweipen hebben 
namelijk het mt t imu tua ' s^isch 
kollege en twee medische beioeps-
verenigmgen een regionaie kon
ventie ondel lekend Een typerend 
detail bedoelde overeenkomst 
werd ontworpen Qoor het Alge
meen Syndikaat der Geneesheren 
en het Vlaams G=~neeshei en ver
bond twee v i e n i g m g e n onder 
stei ke Volksunie mv oed (alge 
meen sekretai is van het a gemeen 
syndikaat is een VU senator nl 
Dl Roosens) wat bewiist dat de 
V U -mensen met de onverant
woordelijke extremisten of dema
gogen zijn wiarvoo»- ze door som 
mige kringen worder afgeschil
derd » 

PALLIETERKE 
Zegt vijf <' stootjes » gekregen 

te hebben m « De Vo ksunie » 
van vorige week Het doet er nog 
een paar stoten bij Hieronder ten 
titel i an inlichting. H ermee be
schouwen wij in deze rubriek dat 
journalisten « spelletje » als afge
handeld 

« Het weekblad van de Volks
unie (18 jan ) geeft op wei vijf 
plaatsen een stootie m de richting 
van t Pallieterke en brengt er 
zelfs La Libre Belgique bij te 
pas Weten die Vo^ksunie-vooiuit-
strevenden misschien dat de Libre 
onze nieuwste geldschieter i s ' ( t 
geld van Hitler Degrelle, Franco 
en Verwoerd is op ) 

Maar ernstig nu de dag waar
op we m de Libre een woordje van 
lof voor t Pallieterke vinden zul
len we de Volksunie-vooruitstre-
veis een goede pmt betalen en 
voor Wa ter Luyten een glas melk, 
als hij dat verkiest Intussen 
vrienden is het toch maar De Ro
de Vaan die zich nu openlijk op-
weipt als veidediger van Dan el 
Deconinck van Het Pennoen de 
VI Volksbeweging het VI Aktie-
komitee en het «telletje « piogres-
sisten » m de Volksunie » 

de rode vaan 

« In feite is het « Pallieterke » 
eeilijker Dat noemt man en 
paaid dat 7iet ze fs tussen de na-
tiona'ist «:rhe schapen al wolven 
m schaapavacht rondsluipen 
Dat vraagt zich af of die ep die 
VU voormannen nog voor nationa-
lisien kunnen doorgaan Dat don-
de jaagt tegen bep.vaide redak-
teurs van het « Pennoen », tegen 
bepaalde organisators van de beto
ging van 10 november tegen be
paalde vooraanstaanden van Ak-
tiekomitee en Vlaamse Volksbewe
ging, tegen bepaalde medewerkers 

van « Doorbraak » Tot zelfs on
dergetekende krijgt een veeg uit 
de pan » 

Laat V niet vangen aan dit pro-
za^ <i Pallieterke ». Wij doen het 
met voor wat die kunstmatige in
deling in <( progressieve » en « con
servatieve » nationalisten betreft. 

LA GAUCHE 

« Te veel druipneuzen en te 
wemig melkmuilen » is ongeveer 
de kommentaar van het linkse 
weekblad bij een verslag van de 
BSP waaruit blijkt dat te Brussel 
meer dan 25 % van de socialisti
sche leden ouderdomsgepensioneer-
den zijn 

« Als het zo voort.gaat zal de 
Biusselse BSP-federatie vlug veel 
gelijkenis vertonen met een ge
sticht voor bejaaiden, waar enke
le socialistische burgemeesters nog 
zullen zorgen voor het goed ver
loop van ontspanningsavonden 
voor de gepensioneerden van hun 
gemeente 

In het officieel verslag wordt 
ook met geen woord gerept over 
de socialistische jeugdorganizatie 
Jongeren die zich voor de poli
tiek interesseren, kunnen slechts 
de rust verstoien die er m een 
goed geleid gesticht voor bejaar
den heeist » 

Ondertussen vluchten een deel 
\ a n de meest dinamische socialis
ten naar de pas opgerichte Waal
se Frontpart i j . 

VÖLKSGAZE^ 

Jos Van Eynde buldert los te
gen deze Waalse scheurmakers 

« Moreau, « cuitte un Bunde », 
van de Waalse scheurmakers der 
socialistische en •syndicale arbei
dersbeweging IS consequpnter op
getreden dan zijn MPW president 
Op hel huidige ogenblik duift De 
vroegere adjunct-nationale secre
taris van het A B W is eindelijk 
daar aangeland waar ieder waar
nemer van het begin af kon voor
spellen dat de naar het W a a s na^ 
tionalisme afgegleden syndicalist 
zou terecht komen m het ultra-
nationalisme en de reactie En 
morgen nisschien nog elders en 
nog m wat ergers Want wie was 
weer de klaarziende wijsgeer die 
lang voor het ontstaan van facis-
me en nazisme uitstippelde dat 
« de weg van humanitei t naar bes
tialiteit over nationaliteit loopt » ' 

Was dat misschien Elssrhot ' Die 
zich a's humanist vol walg af
keerde van het Belgisch-socialis
tisch hoera patriotisme toen onder 
de regering \ a n de bourgeois-so
cialist Van Acker « door rechters-
soldeniers beroepen door de 
staat » <i de oude door de pest ge 
slagen krukkevent » Borins werd 
afgeslachf 

Standaard 
Begint uit zij,i zegci Jes v m ju 

h 63 te geraken Het bhikt dat 
Brussel steeds meei zijn klauwen 
uitstrekt ober de randgemeenten. 
Ondermeer door de diensten van 
Stedebouw 

« El is verleden jaar e n haide 
strijd gevoerd om de aanhechting 
van zcb Vlaamse randgemeenten 
bij de Brusselse i gg omeratie te 
beletten Ten s o t t e is men er in 
geslaagd de aanhechting (en dus 
de verfransing) te verijdelen de 
gemeenten werden samengevoegd 
in een afzonderlijk arrondisse
ment dat bij het Vlaamse land 
blijft behoren en waar enkel een 

IDENTITEIT 
GEBOREN : 
BEROEP : 

SPECIALITEIT 

PRESTATIES : 

TIt ( (t rrxrt 

ONDERSCHEIDING 

SIGNALEMENT : 

Walter LUYTEN 
Berlaar bi3 de Pallieterstad 
Flamingant 
met zwarte spikkels (Rode Vaan, 

]un i 63) 
met rode spikkels (Pallieterke, 

23-1-64) 
Kerkmuziek en historisch-natio-
nale oratoria 
- Alt bi] het knapenkoor van Sint 

Gummarus- college 
- Zangleider-KSA Klem Semina

rie Mechelen (zie foto) 
- Zijn optreden als heldentenor 

in Sint Jozefs-kerk te Antwer
pen met de aria « O Kruise den 
Vlaming » werd door de geken
de kntikus-rechter Chaffroy de 

j>,u Courcelles hoog aangeslagen 
(1000 F effektief en 8 dagen 
voorwaardeliik) 

Erelid van de Franse Sermoenen
brigade (1962) 
Drinkt twee grote glazen melk per 
dag 
(vastgesteld door de kuisvrouw 
van het Pallieterke) 

uiterlijke administratieve tweeta
ligheid werd ingevoerd Het begint 
er echter op te gelijken dat de in
spanningen vergeefs zijn geweest 
en dat langs een omweg de anne
xatie toch zal doorgaan Op hon
derd velschillende manieren 
t racht het officiële en verfranste 
Brussel de randgemeenten verder 
op te slorpen Het jongste staaltje 
van die politiek is zeker het ver
melden waaid De zes gemeenten 
werden van de Vlaamse afdeling 
naar de Franse affdelmg van de 
provinciale Dienst vooi Stedebouw 
ovci geheveld Het gevolg is dat de 
dossiers voor bouwvergijnningen 
en dgl , die door de Vlaamse ge
meentebesturen en door de plaat
selijke bevolking worden opge
maakt door Franse ambtenaren 
behandeld weiden Het behoeft 
geen betoog dat zulks een indi-
lekte druk betekent spoedig zal 
geweten zijn dat, om een gunstig 
advies te krijgen het geraadzaam 
IS zijn aanvraag m het Frans op 
te stellen Voorts profiteert Stede
bouw van de 36 000 inwoners der 
zes randgemeenten om zijn Frans
talige kaders tp kunnen vei-meer-
deren De Walen winnen dus zowel 
in de administiatie als in de rand
gemeenten En de W a a s e minister 
van openbare werken de h Bohy, 
zal daar wel niet om rouwen Wi] 
menen dat de kwestie onverwijld 
door een Vlaams kamerlid m het 
Parlement moet worden aange
klaagd » 

Walter Luyten 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767J 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

Dringend gevr • Notaris of Dokter in de rechten Ken
nende vloeiend Spaans om aankopen, kontrakten en 
stichting van een maatschappij te besturen ter plaatse 
Kosteloze reis van 14 d naar de Can. eilanden, vermoe-
dehjk vertrek begin februari. Schrijven bur. bl. 

,STAK:̂  
Ge watteerde bedspreien 

Wollen dekens 
Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

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

ANTWERPEN-STAD 
Afdelingsvergadering. 

Dinsdag 4 febniari om 20 uur 30 
in « Peter Benoit », Prankrijklei 
8 (bovenzaal). 

Mr H. Schiltz geeft zijn maan
delijkse ontleding der politieke ak-
tualiteit. 

In plaats van een sociaal - eco
nomisch studie - onderweiTJ be
spreken wij deze maand de ko
mende praktische aktiviteiten der 
afdeling. 

CDe aanstaande V.U.-bestuurs-
verkiezingen, de komende gemeen
teverkiezingen, enz.) 

Het Pailiete sbal van 15 februa
r i 1964, gaat niet door op L'nker-
Oever, zoals aangekondigd, maar 
wel in Tyrolerhof, August Van 
Putlei te Borsbeek. 

BORGEKHOUT 
De nieuwe wet op de ziekteverze

kering, waa 'b i j we allen zo nauw 
betrokken zijn. zal op onze vol
gende verg-adermg behandeld wor
den door Dr. Roosens, senator. 

Wij verwachten voo" deze ver
gadering een zeer grote belangstel
ling. 

Als Volksunieleden is het onze 
plicht te kunnen antwoorden op 
vragen, die ons m verband met 
dit zeer aktueel onderwerp worden 
gesteld. 

Deze bijeenkomst heeft plaats op 
maandag 3 februari te 8 uUr 30 in 
de bovenzaal van ons lokaal «Nieu
we Carnot», Carnots t raat 60, 
Antwerpen. 

MECHELEN 
Kontaktklub. 

Op donderdag 6 feb 'narl 64 
spreekt de heer Lotter, kultureel 
gevolmachigde van de amba.ssade 
van Suid-Afrika voor de Vlaams-
naionale kontaktklub. Lokaal Gul-
denhuis. Veemarkt Mecheien, 20 
uur 30, 

Geschiedkundige inleiding met 
belichting van de toestand van de 
Nede"lands - Zuidafrikaanise kui
tuur in de Unie. 

Het probleem van de apartheid 
met gelegenheid tot vrijmoedig 
debat. 

Ter illustratie enkele mooie 
klank- en kleurfiimen over volk en 
land van Zuid Afrika. 

lede ' lid en simpatisant moet 
het als plicht oeschouwen aanwe
zig te zijn op deze uitzonderlijke 
avond, met deze voorname gast. 

Gezellig samenzijn in Opsinjoorlie. 
Op zaterdag 1 februari te 20 uui 

30 ten voordele van het VNJ 
Leute, dans. plezie' voordracht 

en sketchen. Frisse dranken, be
legde broodjes. 

MORTSEIi 
Prof. P.C. Paardekoope" spreekt 

op maandag 10 februari te 20 uur 
30 in de zaal « Bristol », Ivlechel-
sesteenweg 2, voor de Vlaamse 
kring Mortse! ove' : de Nederlan
der tegenovei Vlaandeien. 

HOVt 
Groot Vlaams Bal. 

Zaterdag 1 tebiuai'i a.s wordt 
door de p'saisplijke afdplmg van 
de' Vlaamse Volksbeweging een 
Vlaams Bal ingericht m de /aai 
« De Welkom » Mortse fe steen
weg, met medewerking van het 
orke.'t Jeft Deiwey. Aanvang 20 
UUT 30, 

Warm aanoevoien. 

HOBOKEN 
Ben flinke ploeg tvok vorige 

zondag op werttocht door Hobo
ken. In een minimum van tijd 
werden Knappe iezu'<aten geboekt. 
Proficiat! 

Doe zo voort. We nameren ver
der! 

Ziekenkas en Vakbond. 
Wie inlichtingen wenst betref

fende de Vlaamse Ziekenkas en 
he t Algemeen Vlaams Vakverbond, 
kan deze bekomen in lokaal « Pal
lieter », Kioskplaats 115. 

WILLEBROEK 
We nodigen langs deze weg alle 

Vlaamsgezinden uit, talrijk deel te 
nemen aan het eerste Vlaams 
dansfeest, ingericht door de 
Vlaamse kring van het gewest Wil-
lebroek. 

Dit eerste dansfeest, waarop het 
aan leute zeker niet zal ontbreken, 
wordt ingericht op zaterdag 15 fe
bruari 64 in de Rubenszaal, Me-
chelsesteenweg 186 te Blaasveld. 
Aanvang 20 uur. 

Machtig orkest, lieve zangeres en 
demokratische prijzen. 

Deze avond zal zeker sukses ken
nen wanneer eenieder door zijn 
aanwezigheid er toe bijdraagt. 

BRABANT 

PROVINCIALE KADERDAG 
BRABANT 
Op 23 februari a.s., m het 
« 's Gravenhof » te Dworp. 
NadoTe inlichtingen volgen. 

LEUVEN 
Na de succesrijke avond met Mr. 

D. Deconinck, die ons op klare wij
ze het hoe en het waarom van de 
gi-ondwetsherzienmg uiteenzette, 
heeft het V.F.S. het genoegen 
reeds een volgende knal-avond te 
kunnen aankondigen. 

Onze vo.gende vergadering gaat 
door in « Huize Erasmus », Vaart
s t raat 72, op woensdag 19 februari 
1964 om 20 uur stipt (!). 

Als eminente sprekers hebben 
We de heer Arthur De Bc uyne (au
teur- van o.a « De Boerenkrijg ». 
« De Guldensporenslag », « Joris 
Van Severen Droom en Daad »; 
medewerker aan o.a. « 't Pallieter-
ke », « Het Pennoen » e.a.). Hij 
zal ons handelen over « Onze na
tionale strijd ». 

Als tweede sprekei komt de heer 
Staf Verrept, Ud van het VAKBT 
handelen over « Aktuele Vlaamse 
problemen ». 

Als derde s p e k e r zouden we het 
publiek zelf willen aankondigen, 
want het krijgt ruimschoots de 
kans vragen te stellen aan de bei
de sprekers. 

Ongetwijfeld een avond om niet 
te missen en leerrijk voor Leuve
naars en studenten Allen daar
heen. 

P.S. — Denk nog even aan on
ze (treurige^ financiële toestand 
en schrijf v'ng iets over op onze 
bank ekenmg : Kredietbank 700 
(13)20283. 

Dank bij voorb„att. 

KESSEL-LO 
ledereen uit ons arrondissement 

hermne t zich beslist nog het 
schitterena dansieest van vorig 
jaar De inrichter.' zijn echter 
met DIJ dit sukses o.ijver stil 
staan. Tijdens fle >ilgeiopen 
maanden wera ei druK 3;.mmme'0 
aan de voorbereiding van .ie twee
de uitgave, zodat we vandaag 
reeds Kunnen voorspellen dat deze 
dansavond ü= eerste nog zal over 
treffen Hei wo dt werke'iik iets 
om van te snoepen. 

Een voorsmaak ie ; 
Een prachttombola met als 

hoofdprijs een radiotoestel, ver
zorgde dranken aan demokratische 
prijzen, een vlotte dienst'egeling, 
een ruime en gezellig-verwarmde 
zaal, en de muzikale leiding is in 
handen van Peter Philips 

Vlaamse vriend, knoop dadelijk 
uw zakdoek zodat u niet vergeet 
aanwezig te zijn op zaterdag 1 fe
bruari in de gemeentelijke feest
zaal te Kessel-Lo, Ma^telarenlaan 
11, vanaf 20 uur 30. 

MOLENBEEK 
Vrijdag 14 februari te 20 uur in 

de zaal « Chevalier Marin », Ge
meenteplein te Molenbeek, spre
ken volksvertegenwoo'diger D. De 
Coninck en J. De Berlanger. ge
volmachtigde van het Kanton Mo
lenbeek. 

Na de suksesvoUe volksvergade-
n n g van 17 januari te Andei'lecht 
wordt dit een belangrijke volks
vergadering VOO'.' Noord-Oost 
Brussel. 

SCHAARBEEK 
Donderdag 5 maar t te 20 uur in 

het lokaal « Luxor », Paviljoen-
s t raat 56 te Schaarbeek, spreken 
de h. D. Bogaert, algemeen v o o -
zitter van het AN.S.A.V., en de h. 
Lótter, kultureel at taché bij de 
Zuid-Afrfikaanse Ambassade, over 
« Wij en Zuid-Afrika ». 

LIMB^JRG 

GENK-WATERSCHEI 
De afdeling Genk houdt haa r 

maandelijkse werkvergadering he
den zate dag 1 febi^uari in het ge
woon lokaal « Oberbayern », Hoe-
vezavel, Waterschei te 15 uur in 
de namiddag. Er worden belang
rijke besprekingen gehouden en 
we verwachten iedereen f o u w op 
post. 

NIEUWERKERKEN 
Verleden zondag sprak E P. 

Brauns in de parochiezaal voor 
een talrijk en geestdriftig publiek 
over Vlaamse en sociale beweging 
onder bijbelse belichting. Dit ini
tiatief gmg uit van de KWB-Nieu-
werkerken. 

De voorzitter Albert Buymen 
kon wegens ziekte niet aanwezig 
zijn en de inleiding werd uitge
sproken door de ondervoorzitteir 
Theofiel Bamps. 

ST. TRUIDEN 
Heden avond houdt « Vrienden

band » St. Truiden zijn eerste 
dansfeest in de zaal «Zandtapijt» 
Luikersteenweg, Brustem. Het or
kest Joske Harry's speelt de eer
ste dans te 20 uur. We nodigen 
alle nationalisten dringend uit op 
deze gezelschapsavond. 

iW AASEIK 
Atde'ing Maaseik werkt zeer 

goed. We ontvingen deze week 
weer een reeks nieuwe leden en 
abonnementen. 

HASSELT 
Onder impuls van Renaat Van-

heusden groeit de afdeling stelsel
matig uit. Enkele huisbezoeken 
brachten een goed resultaat op 

IWEEUWEN 
Fonske Ge.vssels een gewone 

volks.'ongen. stuu t ons weerom 
nieuwe abonnementen b'ii'-en. Dit 
bewijst nogmaa'.<; d^t w?a- gewerkt 
wordt ook goede resultaten beko
men worden. 

GENK 
Dank zij een ijverige prooagan-

da heeft Jos Brion een stevige ac-

REIZIGER voor BRABANT 

gevraagd - Moet tweetalig 
zijn - Buitengewone hoge 
verdiensten voor harde 
werker - Vertegenwoordi
ging van wereldmerljen -
Geheimhouding verzekerd 
- Schrijf kantoor blad, on
der letters RvB. 

B R O E D E K B A N D wil gi opperen alle personen die voor 
Vlaande.en streden en die om nun Vlaamse idealen op de een 
of and&ie wijzt ge.eden neboen 

BROEDERBAND wi zijn -toen nelpen m nun --njfleLjke 
en morele noden, wu ijveren vooi net heiknjgen van ae bur
gerlijke en politieke reenten v-ar, zijn icaen ; eernerstei front-
streeprente, oorlogsschade. Broed tbana za met rusten v o o -
aleer voiiemge dinuestie wordt verieena. 

BROEDERS-^ ND zal elk laa in dt maana mpi een zieie-
dlenst .aten opaiagen voor zun overleden eden. 

BROEDERBAND wii er voor zoigen dat een waardige be
grafenis oezorga wordt oij net ove lijden van -een ud 

O n te voorzien m ae onkosten itort elk lid een jaarlijkse 
bijdrage van minimum 20 E. 

Alle briefwisseling in verbana met « Broederband » dient 
gestuurd aan het adres : De Troyer Arthur Gentsesteenweg 19, 
Leeuwergem. Tel. 09-700459 — P.C.R. 710 23. 

Wie helpt mede aan dit menslievend werk? 

tiviteit kunnen ontwikkelen in 
zijn werkgebied. Wekelijks verne
men we nieuwe aanwinstsn in zijn 
afdeling. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
De « Kulturele Vierdaagse » van 

Ontspannings- en Kultuurkrlng 
« De V'iendschap » is uitgegroeid 
tot een groot succes. De « Vier
daagse » werd verleden week 
donderdag geopend met een 
spreekbeurt door dr M. Coppieters, 
die zijn aandacht ig gehoor onder
hield over de huidige s tand der 
Vlaamse beweging. 

Vrijdagavond gmg onder grote 
belangstelling het Welsprekend-
heidstornooi door. Van dit tomooi 
mag we! gezegd worden dat he t op 
een vei~rassend hoog peil lag. Dhr 
Leo Van den Bremt werd eerste 
laureaat; de A.B.N.-prijs ging 
naar dhr J a n Caudron. Beide lau
reaten ontvingen een prachtige 
plakette van de hand van beeld
houwer' Mare De Bruyn; de overi
ge deelnemers kregen als herinne
ring een kunstboek. 

Zaterdagnamiddag n a m kam
pioen Pons Bomen het in het tor
nooi van schaakklub Rokade op te
gen een heleboel tegenstrevers, 
waarvan hij de meesten wist te 
kloppen : spannende simultaan-
wedstrijd die heel wat belangstel
ling trok. 

Voor het leden-dansfeest zater
dagavond liep « De Vriendschap » 
helemaal vol en de stemming was 
zo goed, dat de zondagmorgenbe
zoekers de zaterdagavondvierders 
in het lokaal nog aantroffen 

De zangavond o.l.v. Wililem de 
Meyer, met tussendoor optreden 
van Kor Van der Goten, trok het 
publiek der grote dagen. Na af
loop van het officiële gedeelte 
kwam er een flink toemaatje van
wege het « zingend peieton » en 
vanwege de « Universitas «-broe
ders die — zowel met hun optre
den in groep als individueel — 
buitengewoon goed geïnspireerd er. 
dus dorstig bleken te zijn. 

De pessimisten hadden eens te 
meer ongelijk toen ze beweerden 
dat zo'n Vierdaagse, vlak voor 
Karnaval, een hachelijke onderne
ming zou worden. Optimist en top-
organizator Luk Rombaut zag zijn 
vertrouwen niet beschaamd. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
Zaterdag 8 februari te 19 uux in 

het lokaal « De Blauwvoet » : 
gratis eetmaal, aangeboden aan 
alle leden (en echtgenoten) der 
afdaling Artistieke omlijsting door 
onze plaatselijke troubadour Ka-
rel Redant en door een jeugdige 
vedette van het Vlaamse luister-
lied, Robie Vanoutrijve. 

Het belooft een gezellige avond 
te worden en een gelegenheid voor 
de leden om het kontakt met me
kaar te verstevigen. 

GENT 
Op vrijdag 7 februari wordt het 

eerste nummer van 1964 van «Hier 
Gent» verzonden. Wij roepen alle 
trouwe medewerkers en werksters 
op om te helpen. Lokaal Roeland, 
20 uur 15. 

Nieuwe adressen zijn st«eds wel
kom. 

Wij moeten dit jaar 20.000 huis
gezinnen kunnen bewerken in ons 
arrondissement. 
Sociaal Hulpbetoon - Koffietafel. 

Op zondag 16 ftbruaii geett net 
V.aams Sociaai Hulpbetoon een 
ko.tietafei voor de sepensioneer-
den en/ot invaliden Het feest 
gaai d :o In de bovenzaal van ca
fé « Rome », Kleine Vismarkt 3 
te Gent om 15 uur 

Gratis tombola en verrassingen 
Beiang.stellenden Kunnen zich 

laten inschrijven oei open brief 
kaart te ''ichten öan oovenstaand 
adres uitsrlijk tegen 8 februa."i 
(de deemame is gans kosteloos). 

Personen welke zich moeilijk 
kunnen verplaatsen worden thuis 
atgenaaid en teruggeb acht 

Aarzel met om uw deelneming 
kenbaar te maken. 

Het werkprogramma van het 
distrikt Gent start met een goot -
se uolportage te Gent zelf op 2 
februari 1964 Wi] doen een war
me oproep tot aHe slmpatisanten 
om de totale doorbraak van de 
Volksunie af te dwingen. Wij moe

ten hier niet meer uitwijden ove» 
een kolportage die op zichzelf eea 
rechtstreeks kontakt inhoudt meft 
het kiezerskorps. Terzelfdertijd 
zal een nieuw pamflet op duizel t 
den exemplaren worden uitgedeeld. 

Wi] verzamelen om 9 uur 30 a a a 
de Roeland Iedereen op postl 

GENTBRUGGE 
Op vrijdag 7.2.64 gaat te Gent-

brugge in de grote zaal van he» 
Gemeentehuis (Kasteelstraat) oor 
der auspiciën van de plaatselijke 
V.V.B, een grote volksvergadering 
door. 

De eminente theoloog ' E.P. 
Brauns S.J.. die reeds op tal van 
plaatsen een buitengewoon succes 
oogstte, behandelt het onderwei-p: 
« De Vlaamse Beweging ondei bij
belse belichting ». 

Aanvang om 20 uur stipt. Toe
gang vrij en kosteloos. 

OKEGEM 
Vlaams-nationalisten uit de Den

derstreek, zaterdag 4 ap-il is een 
datum die u zeker moet vrij hou
den. De Vriendenkiring « Priester 
Daens » geeft immers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem, zaal « Vlaams 
Huis », Dorp. 

Kaar ten : 30 F. Aanvang 19 uur 
30. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
Het avondfeest van de afd. Bïait-

Kenberge wordt ve daagd tot zar 
terdag 11 april a.s.: op die datum 
geven alle bewuste Vlamingen van 
de kust elkaar afspraak in de zaal 
« Thalia » te Blankenberge. 

MEULEBEKE-TiELT 
De Vlaamse Vriendenkring Meu-

lebeke - Tielt geeft op 29 februari 
1964 zijn jaarlijks haUvastenbal 
in de zaai « Relais », Bnugse-
steenweg. Meulebeke Aanvang om 
20 uur 30. ü ook komt stellig ge
meten van de karnavaleske sfeer 
en de meeslepende dansmuziek 
van het orkest Paul Rutger. De 
lidkaart 1964 van de kring — kost
prijs 40 F — geldt als toegangs
bewijs. 

Geschenken voor ae tombola 
worden met dank aanvaard op he t 
sekretariaat : Gentstraat 40, als
mede bij Miio Vanseveren, Bertje 
Santensweg 5, Meulebeke. 

DIKSMUIDE 
Werf tochten. 

Het sukses der werftochten gaat 
steeds in stijgende lijn. Te Adin-
Kerke werden alle nummecs op 1 
uur 30 verkocht; de helft der ge
meente werd bij geb-ek aan bla
den niet bewerkt. 

Te Oostduinkerke werden 136 
nummers aan de man gebracht. 
Volgende werftochten. 

Zondag 2 februari : Leke en 
Keiem (afd G i s t ö en Diksmmde) 
verzamelen om 9 uur aan de kerk 
te Leke. 

Zondag 9 februart : Werken en 
Vladslo (afd. Ichtegem en Diks-
muide). 

Zondag 16 febniari : nog vrij. 
Zondag 23 februari ; Houthulst 

(voor gans het arrondissement). 
Verzamelen om 9 uur aan de 

kerk te Houthulst. De afdelingen 
die niet over vervoer beschikken 
moeten zich in verbmding stellen 
met Leo Devreese, Diksmuide (tel. 
051.50749) voor dinsdag 18 febr. 

ROESELARE-TIELT 
Prograaima der Kolportages. 

2 februari : Dadizele, Oekene • 
Kachtem. Plttem. 

9 februari : Moo'slede, Wielsbe-
ke, Aarseie-Kanegem. 

15 februari : Rumbeke. 
23 februari : Westrozebeke, Rod-

legem - Kapelle, Egem - Schuif-
ferskapelle. 

WINGENE-TIELT 
E was een tijd dat er geen 

Vlaams feest was in dr streek: die 
is echter voorbij. Nu Kunncn wij 
U Inderdaad uitnodigen op net 
dansfeest op zaterdag 15 februari 
m de zaal « Onder de Toren » m 
Schuife skapeUe. De Vlaamse 
Vriendenkrmg richt net n T het 
wordt aanbevolen dooi alle 
Vlaamsgezinden uit de street Ga 
er doodeenvoudig heen. 
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BEWEGINGSLEYEN 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Kontaktklub. 

Spreekbeurt van de heer Dr med. 
Robert Roosens, senator, over : 

« De herrie rond de ziekteverze
kering ». 

Deze voordracht he?ft plaats nu 
donderdag, 6 februari 1964 te 20 
uur 30 in lokaal « Bristol », Prank-
njkiel 19, Antwei-pen. 

De spreker wordt voorgesteld 
door advokaat Hugo Schiltz. 

Nadien : aïgemene bespreking. 

ANTWERPEN ZUID-KIEL 
We verwittigen langs deze weg 

de l«den en abonnees, welke door 
onvoorziene omstandigheden geen 
persoonlijke uitnodiging zouden 
ontvangen, dat er een algemene 
leden- en abonnementenvergade-
r ing wordt gehouden op dinsdag 
11 februari, te 20 uur 15 stipt, in 
bovenzaaltje van café « Brea-
gel », hoek Pacificatiestraat en 
Edw. Pecherstraat. 

Op de dagorde : beknopt verslag 
1963, bespreking politieke toe
stand, planning der eerstkomende 
aktiviteiten, o.a. voorbereiding van 
he t lenteoffensief van arrondisse
ment Antweipen (19-24 april),. 

MERKSEM 
Heraldiek. 

In ons relaas over de voordracht 
over de Heialdiek van Merksem. 
door onze Voorzitter Leo Michlel-
sen gehouden in de voordrachtzaal 
van het Davidsfonds werd ver
keerdelijk 15 februari vermeld. On
ze lezers zullen wel begrepen heb
ben da t dit 15 januar i moest zijn. 
Tevens wiHen wij er de aandacht 
op vestigen dat deze avond uitging 
van de Heemkundige Kring van 
Merksem. 

Algemene ledenvergadering. 
Deze vergadering zal plaats heb

ben op VI ij dag 14 februari te 20 
«ur 30. Verschillende zeer belang
rijke punten s taan op de agenda 
van deze vergadering. I n een bi-
zondere omzendbrief zullen onze 
leden nadere mlichtmgen beko
men. Alleen willen wij er de aan
dacht op vestigen dat kandidatu
ren voor de bestuursherkiezing 
voor woensdag 11 februari onder 
gesloten omslag moeten ingestuurd 
zijn op he t sekretai iaat Em. Le-
mineurstraat 33 «t in het lokaal 
Tijl, Bredabaan 298. 

MORTSEL 
De Volksunie-Mortsel geeft op 

zaterdag 15 februari te 20 uur in 
lokaal Tijl, Antwerpsestraat 59, 
een « Chinese Avond », een avond 
met Chinese gerechten en Vlaam
se gezelligheid. De inschrijvingen 
zijn beperkt en worden op 8 fe-
taruari afgesloten. 

SCHOTEN 
Verkiezing nieuw bestuur. 

Na he t verloop van de statutaire 
termijn, werd door de algemene 
ledenvergadering van 14 januar i 
1964 een nieuw bestuur van zeven 
leden verkozen. De fimktira wer
den als volgt verdeeld : Voorzit
ter : E. Slosse; Sekretarls : G. En
gelen; Ondervoorzitter : Brussel-
m a a s ; Penningmeester : S. Dene-
ve; Propagandaleider : M. Dru-
mont ; Raadsleden, afgevaardigd in 

ZOEKERTJ 
Twee winkel juf f r. gevraagd te 

Sint Idesbald-Koksijde, liefst een 
weinig franssprek. Eventueel 
slaapgelegenheid. Schrijven kan
toor blad of Strandlaan 281 met 
verl. loon. 

_ 8 

Piano, goede studiepiano, i>er ok-
kasie te koop, spotprijs. Oonstitu-
tiestraat 22 Antwernen. 

^ 9 

Vakkundig tekenaar (publiciteit-
dekoratie-illustratie van boeken en 
derg.) zoekt werk. Schrijven kan
toor blad. 

10 

Over te nemen Vlaams café te 
Antwerpen. Tel. 03-33,12.61. 

11 

Vlaamse firma uit het Brusselse 
zoekt autovoerder voor afleveren 
ten huize bij partikuUeren. Schrij
ven kantoor blad. 

12 

de arr. raad : W. Peeters en V. 
Devos. 

Op de vergadering van bestuurs
leden en mili tanten van 21 janua
r i werden de lidmaatschapskaar-
ten 1964 aan de wijkleiders over
handigd, evenals de nog te her
nieuwen abonnementen. Deze zul
len Zo spoedig mogelijk worden 
aangeboden Weer werden enkele 
nieuwe leden genoteerd. 

De politieke toestand op ge
meentelijk vlak werd besproken en 
er werd beslist voort te gaan met 
pamflettenakties. 

Ben slecht nieuws : onze propa-
gandaploeg kwam met haar be
stelwagen in botsing met. , een 
CVP-provincieraadshd! AUes be
perkte zich tot stoffelijke schade, 
die echter aanzienlijk was. De le
den en simpatisanten welke willen 
helpen de onkosten te dragen, 
kunnen steeds een storting doen 
op de postrekening nr. 60.71.96 van 
P. Venken te Schoten met vermel
ding : Steun propagandaploeg. 
Met dank bij voorbaat. 

TURNHOUT 
Op zondag 2 fetouari wordt er 

opnieuw gestart met een tweede 
reeks kolportagetochten. 

Het programma ziet er uit a 's 
volgt : 

2 februari Mol; 16 februari 
Turnhout; 1 maar t Geel; 15 maar t 
Herentals; 12 april Hoogstraten; 
26 april Meerle; 3 mei Turnhout ; 
10 mei Rijkevorsel; 24 mei Vlim-
meren. 

Wij rekenen er ten stelligste op 
dat al onze trouwe propagandisten 
van de eerste reeks even geestdrif
tig hun medewerking zullen ver
lenen aan deze tweede ronde. Br 
s taan 4 grote gemeenten op het 
programma. Hier zullen wij gehol
pen worden door onze vrienden uit 
de Zuiderkempen. Verder bezoeken 
wij nc^ enkele dorpen waar nog 
nimmer gekoliporteerd werd. Ben 
rede te meer om talrijk aanwezig 
te zijn. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Op zaterdag 8 febniari a.s. viert 

de Harmonie van alle Brusselse 
Vlamingen haar traditioneel ge
worden winterfeest voor de 8ste 
maal. 

Het programma werd ditmaal 
echter gans vernieuwd, behalve 
dan het optreden van het muziek
korps zelf. 

Verder zal Renaat G assin, het 
« Ketje », de aanwezigen vergas
ten op zijn sappige manier. 

AccordeonvirbuooB J a n Steurs 
voert enkele evergreens van het 
klassieke genre voor ons uit en he t 
geheel wordt met een mop en wat 
fantasie aan elkaar gelijmd door 
animator Van Cauwenbergh, van 
Radio Ijuksemburg. 

Van 22 uur af zullen de dans-
lustigen htm voeten mogen vagen 
aan de dansvloer. 

Dit keer zal de « Jozef Clot-
tenszaal » van de « Graaf van Eg-
mont », 28 Jules Van Praets t raat 
te Brussel-Beurs weer vol lopen, 
want de Brusselse Vlamingen la^ 
ten bun Harmonie Peter Benoit 
(voormalige Vlaamse harmonie) 
niet los. 

Kaar ten aan de ingang : 20 P. 

OOST-VLAANDEREN 

OOSTERZELE 
Op 24 januar i j.1. hadden wij te 

Merelbekê een geslaagde kantonar 
Ie VCTgaderlng. I n het kanton 
Oosterzele zal de abonnementen
slag in de eerstvolgende weken 
grondig gevoerd worden. Op de 
volgende vergadering midden fe
bruari rekenen wij op een dege
lijk resultaat. In de maand maar t 
vergasten wij dan onze simpati
santen van het kanton op een 
filmavond. 

LOCHRISTI 
De gemeenten Wachtebeke, Zaf-

felare en Lochristi kregen op zon
dag 26-1 het bezoek van de arron-
dissementele propagandaploeg die 
het speciale V.U.-blad voor deze 
streek uitdeelde Ben 1.000-tal bla^ 
den werden vooral door de boeren 
gretig aangenomen "^ druk be
sproken. 

De personen die brieven sohrl}-
ven naar mandatarissen of ande
re soclaJe werke r s , warden vrien
delijk verzocht steeds duideUjfe 
n a a m en adres te schrijven op h u n 
brieven zelf. Een handtekening te 
vaak onleesbaar en een adres op 
de omslag ailleen kan bij het ope
nen van de briefwisseling gemak
kelijk verloren gaan, zodat de 
aangeschrevene soms geen ant
woord kan geven bij gebrek aan 
adres. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

BRABANT 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
Telefoon : (015)14909 

BAAL 
2de dmsdag der maand, 2i uUr • 
21 uur 30. Bij Vos Gustaaf, Pa-
lingpotstr. 2 Dhr A Segers en M. 
Pelgrims. 

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

BRUSSEL-STAD 
Elke woensdag 9 uur - 21 uur An
dere dagen op afspraak Hoofd-
seki. M bemonnierlaan 82. t e l 
11 82 16 Dhr Sekretarls 

BRUSSEL-LAKEN 
iste en iae maandag der maand, 
19 uur 21 uur R. Neyberghlaan 
188, leL 2664.51 Dhr R Thiebaut 
1ste woensdag der maand. Steyl-
str. 115, tel. 25 50.94 Dhr J De 
Berlanger. 

BRUSSEL-MOLENBEEK 
Elke laatste vrijaag der mr and. 
vanaf 19 uur 30 « Chevalier M a 
rin » Gemeenteplem i a Dhr E 
Seré 
Elke dag op atspraak. (Jourtois-
straat 50-52. Dhr J De Berlan
ger. 

BRUSSEL-EVERE 
Elke laatste vrijdag der maand, 
vanaf 19 uur 30 « Welkom », H. 
Conscienceiaan 162 Tel. 33.13,30. 
Dhr E. Torfs 

BRUSSEL-VORST 
1ste maandag der maand, 19 uur -
21 uur « Bij J a n P.T.T ». 

Dhr M. Vanthournhout en H. 
Thuriaux, 

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

KEERBERGEN 
2de dinsdag der maand, 20 uur -
20 uur 30. « Sportwereld », Putse-
baan 51. Dhr A. Segers en M. 
Pelgrims, 

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

Zich wenden tot de nlaatselljke 
propagandisten. 

LEUVEN 
2de maandag der maand, 19 uur 
30 20 uur. e Crista! », Parijsstr. 
12. Volksvert, D. Deconinck 
EUke dinsdag 20 wxr 22 uur, 
8 Cristai ». Dhr P Rens, 
Elke zondag H uur 30 - 12 uur 30. 
« (Jrlstal ». Dhr P. Rens. 

MACHELEN 
Dagelijks op afspraak. Van Ob-
bergenstr. 16. tel. 51.32.20, dr V. 
Anclaux. 

SCHEPDAAL 
3de maandag der maand, 19 uur-
20 uur. Café « In 't Stropke », Sta
tion. Arch. L. Decoster. 

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

TERVUREN 
2de maandag der maand, 19 uur • 
19 uur 30. « De Toekomst », Hoom-
zeeistr. 6 Volksvert. D. Deco
ninck. 

WESPELAAR 
2de maandag der m a a n a 20 uur • 
20 uur 30. « De Roos &, Grote 
Baan. Dhr A. Segers en M. Pel
grims. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Iste vrijdag der maand 20 uur -
20 uur 30. Herberg < De Vriend
schap >, Kerkstr 9. tel. 053-261,60. 
Senator Dlenpendaele, 

BEVBREN-WAAS 
Iste zaterdag der maand , . 9 wir -
11 uitt. Café « Royal », Mai* t 5, 
tel. 03-75.72.21. Dhr W. Van Re-
moorter. 

DENDERHOUTEM 
2de vrijdag der maand, 21 nw -
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. 

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

ERWETEGEM 
Elke dag Ten huize na t e l af
spraak 09-70.0525. Senator Diepen
daele. 

GENT 
Iedere dag, op telefonische af
spraak, Krijgslaan 118. TeU 09-
22.39.42. Volksvert. L. Wouters 
Iste 2de en 3de vrijdag der 
maand, vanaf 20 uur « Huis Roe
land », Korte Kruisstr. 3. volks
ver t Dr L. Wouters. 

GERAARDSBERGEN 
3de vrijdag der maand, 21 uur -
21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Les-
sensestr. TeL 054-420 73. Senator 
Diependaele. 

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

NEVELE 
Elke Iste zaterd. der maand, ten 
huize van Dr Wannijn. Volksvert. 
Dr L Wouters 

KALLO 
Iste vrijdag der maand, 20 uur -
22 uur. Pabrlekstraat 45. Tel, 03-
75 70 88 Dhr De Vooght. 

KEMZEKE 
Elke zaterdag, 9 uur - 1% uur. Voor-
raadstr. 43, teL 03-71.72.82 Dhr. P. 
D'Hollander. 

KWAREMONT 
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten 
huize. Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr 
Gles Cosyns ""^ 

LEDE 
Iste vrijdag der maand, 21 uur • 
21 uur 30 « Reinaert », t e l 053-
227.31 Senator Diependaele 

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

NINOVE 
2de vrijdag der maand, 18 uur • 
18 UUr 30. « De S t ^ », Stations
plein, teL 054-320.95. Senator Die
pendaele. 

OUDENAARDE 
3de vrijdag der maand, 18 uur • 
19 uur « In de Jambon », Markt. 
Te i 055-319.50. Senator Diepen, 
dael& 

STEKENE 
Elke donderdag, 19 uur - 21 uur. 
Statlestr. 72, tel. 03-71.74.43. Dhr 
A. Heysen. 

ST. NIKLAAS 
Elke zaterdag, 9 uur • I l utir. 
Raaps t raa t 93 Dhr E, Neels 
2de maandag der maand. Café 
« Stad Nantes ». Volksvert. Dr 
Wouters. 

VELZEiCE 
Iedere dag, op telefonische af
spraak. Tel 09-70.08.32. Volksvert. 
R. Van Leemputten. 

WELLE 
2de vrijdag der maand. 20 uur . 
20 uur 30. s Oambrinus », Dorp. 
TeL 053-666.62. Senator Diepen
daele. 

ZOTTEGEM 
Iste maandag der maand, 16 uu r« 
17 uur. « St. Jorishof », Markt , 
TeL 09-701052. Senator Diepen
daele. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK : 
Elke dinsdag, 20 uur • 21 uur. 
Tulns t raat 6. 
BLANKENBERGE 
Elke maandag, woensdag en vrij
dag, 19 uur - 19 uur 30. Groene
s t raa t 45. Dhr C. de C3oninck. 
BRUGGE : 

Elke zaterdag, l i uur 30 - 12 uUr. 
Lokaal Vlissinghe, Blekersstr. 3. 
Advokaat G. van In. 

DIKSMÜIDE 
Iste maandag der maand, 18 uur -
20 uur t Vlaams Huis », Uzer-
laan 83 Tel 051-507.49. Volks
vert, L. Wouters. 

Iste zaterdag der maand, 15 uur • 
16 uur. 8 Vlaams Huls ». Dhr E. 
Lootens. 
Elke zondag vjn., « Vlaams Huls». 
I r A. De Ganck. 

GISTEL 
Op afspraak. P. Bortierlaan 27, 
tel 059-285.09.Dhr M. ZwaenepoeL 

KOBKELARE 
Op afspraak. Oostmeetstr. 56 A, 
teL 051-580.31. Burgem. E. Lootena 

KNOKKE : 

Elke zaterdag, 10 uur 30 - 11 uu t 
30. Lokaal a Vlaams huis » Blisa-
bethl. 105. Dhrn C. de Conlnck en 
P. Claeys. 

K O R T R I J K 

Iste maandag der maand. 18 uur-
19 uur s Vlaams Huis », Groenin-
gestr tel. 056-22522. Senator Die
pendaele. 

ledere zaterdagvoormiddag, op af-
spraeik Steenstratelel 8, teL 109.37. 
Dhr B Van Maldergem. 

NIEUWPOORT 
Elke werkdag vanaf 18 uur Cana
dalaan 9, teL 058-231.37. Dhr U 
Mertens 

CXJSTENDE 
' Op afspraak, Wapenpleln 9 ( t e l 

059 - 763.28) L. Van de Weghe. 

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

ST KRUIS : 
Elke weekdagavond (uitgenomen 
zaterdags). Vuurkrulsenlaan 8. Dlar 
M. Leroy. 

ST-MICHIELS : 
Iste vrijdag der maand, 18 uur 30-
19 uur 30. Rljselst3:aat 239. 

WESTEiNDE 

Alle werkdagen vanaj 16 uur. Ko
ning Ridderdljk 19, ted. 059-202.68. 
Ir. O. Huyghebaert. 

WEVELGEM 

Iedere zaterdag en zondag op at-
spraak. Lauwestraat 124. telL 
420.70. Dhr Herwijn Vandentmï-
cke. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 

De wet van 9.8.63 verpUoüt U aan te sluiten bij een wette
lijk erkend verzekermgsorgamsme. 

Uw keus kan niet moeilijk zijn. 
U hebt slechts een keus : 
De 8 Vlaamse Ziekenkas » alleen is uw vertrouwen waard. 

Zij Is 100 % Vlaams. Zij alleen, aJs Vlaamse mutualiteit, 
kan bogen op 12 jaar strijd en ondervinding. Zij aUeen heeft, 
toen Vlaanderen nog verguisd werd, de kastanjes uit üe t vuur 
gehaald voor sociale neropstandmg. 

ü zult bewijzen dat u die s tn jd waardeert. 
U zult aansluiten bij de oudste en de grootste Vlaamse mu

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

Knip onderstaande strook uit en stuur hem In open omslag, 
met frankertng 50 et., naa r ons Centraal Secretariaat, Kipdorp 
50, Antwerpen, tel. 03-32.31.39. 

Ondergetekende : 
wonende te : 
verlangt het bezoek van een algevaardigde van de Vlaamse zie
kenkas op t e uur . 

Handtekening. 

r' 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Filinsektie. 

Vanaf 1 februari zullen de film
avonden liernomen worden. 

Afspraak met Dlir. Lauriks 
Prans , Offerandestraat 68, Ant
werpen. 

Nieuwe films : Mars op Ant
werpen, autokaravaan V.V.B. Oos
tende, enz. 

Massaal Lenteoffensief 1964. 
Onder het motto « Wij hame
ren verder ». 

Van 19 tot en met 24 april. 

Oproep aan alle leden, handelaars 
en simpatisanten. 

Op 24 april 1964 wordt door de 
Volksunie arr. Antwerpen, in he t 
kader van een massaal lente-of
fensief, een groots bal ingericht 
in de zaal « Palladium ». 

Tijdens dit bal zal de trekking 
plaats hebben van een reuze-tom
bola ten voordele van bet boeten-
fonds voor de 17 teerkladders! 

Wie van U helpt het arrondisse-
mentsbestuur aan vele en mooie 
prijzen? 

Wij komen ter plaatse de pri j
zen afhalen nada t U ons schrifte
lijk of telefonisch verwittigd hebt. 
AdJres ; Volksunie - sekretariaat. 
Grote steenweg 165, Berchem. Tel. 
19.92.06. 

Aan de milde schenkers reeds 
van harte dankl 
PubUciteit. 

Tijdens de week van 19 tot 24 
apri l 1964 wordt door het ai-r. be
stuur een volledig programma^ 
boekje uitgegeven. 

Wie graag een aankondiging 
plaatst , zal zich in verbinding 

B E€0 

Aanbevolen 
Huizen 

Tol 4 0 % KORTING 
Hulsh App Radlo-TV-

Bandopnemers._ 
37 92.57 ELAGRO 38.7^.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Deliflex Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Scbut-
str 18 Deurne - I . 36.13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt ü in 
afspanning 

a D E KROON n 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uiv Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

((Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl 105 - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie c De Olifant > 
in het Vlaams Huls 

a PETER BENOIT » 
Frankrilklei '\ntwerpen 

Voor a\9 modern interieur: 
EURO-DOMI 

Kruldtuinlaan 6 Brussel 
met : Geschenken-kelder 

De beste Zw uurwerken 
met wereldwaarborg bl] 
meester-uurwerkraaker 

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

stellen met het sekretariaat . Tel. 
39.92.06. 

Prijzen : volledig blad 500 P, 
1/2 bl. 275 P, 1/3 bi. 180 P, 1/4 
bl. 150 P -f 6 % taks. 

BERLAAB 
De oprichting van de afdeling 

Berlaar zal niet doorgaan op za
terdag 1 februari doch wel op vrij
dag 7 februari, in café «Centraal», 
Misstraat 75. 
Spreekbeurt door Ludo Sels, boe
renleider; Wim Jorissen, algemeen 
sekretaris en Walter Luyten, arr . 
sekretaris. De klewfilm van de 
federalistische betoging te Ant
werpen, met in vedette de groep 
deelnemers uit Beiiaar, zal ver
toond worden. Alle leden, simpa
t isanten en belangstellenden wor
den hartelijk uitgenodigd. Aan
vang te 20 uur. 

HOBOKEN 
Een worstenbroodavond, opgevro

lijkt met allerhande vermakelijk
heden, zal vei-moedelijk doorgaan 
op 7 maart . 

Dr. Ba 'msherdenkmg op 12 
apri l : : de afdeling verleent haa r 
medewerking, wat op volgende 
vergaderingen zal toegelicht wor
den. 

Van iiu af reeds vestigen wij de 
aandacht van onze leden en sim-
patizanten op « De Week van de 
Volksunie » in het anondisse-
ment Antwerpen van 19 tot 24 
april en drukken er op. deze avon
den vrij te houden. 

Voor zover de afdelingsaktivltei-
ten voor de komende maanden, 
doch daarbij blijft het niet. Daar
om doen we een warme oproep 
a a n al de leden en simpatizanten. 
hun medewerking en steun te ver
lenen aan de enige partij die de 
rechten van het Vlaamse volk ver
dedigt. 

KESSEL 
Zaterdag 8 februari te 19 uur 

in de zaal Alcazar ; « Hanenfees-
ten » van de afdeling Kessei. Aan 
de spotprijs van 45 P wordt volgend 
menu opgediend : Waalse hanen. 
Vlaamse fritten en appelmoes, 
overgoten met Belgisch bier. Kes-
sels gebak. Echt f ede'alistlsch! 
Daarna muziek en gezelligheid. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

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

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en n a c h t 
Zalen voor vergaderingen 
enz» 
Vax) av al dermac Segers, 
oude oaa< / a r tVlonoDOl 
Gent aan de tapkraan. 
-k 

DUKT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes 

Ook nlet-eters worden hierop uit
genodigd. 

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

Uiterlijk 5 februari. 

MECHELEN 
Donderdag 6 februari. 
De Heer Lötter, kultureel gevol

machtigde van de Ambassade van 
Zuid-Afrika, spreekt voor de 
Vlaams-nationale kontaktklub. 

Geschiedkundige inleiding met 
belichten van de toestand van de 
Nederlands-Zuidafrikaanse kui
tuur in de Unie. 

Het probleem van de « apart
heid ». 

Met gelegenheid tot vi-ijmoedig 
debat. 

Ter illustratie enkele mooie 
klank- en kleurfilmen over volk 
en land van Zuid-Afrika. 

MERKSEM 
Kolportage. 

De volgende kolportage in onze 
gemeente gaat door op zondag 16 
februari. Wij vragen nog enkele 
toegewijde helpers voor dit mooi 
en nuttig werk. 
Bal van Groeninghe. 

Te midden van het werk mag 
er wel een avond van verpozing 
zijn. 

Voor het bal van Groeninghe, op 
zaterdagavond 1 februari in de ge
kende zaal « Sfinx », zijn reeds 
een massa kaar ten verkocht. Maar 
dat voldoet niet. Met het oog op 
de komende gebeurtenissen van 
dit jaa'" moeten op alle manifesta^ 
ties alle Vlamingen op post zijn. 
Het IS warm m de « Sfinx » Pui
ke muziek. De bediening is er goed 
en de dranken voortreffelijk. 

BRABANT 

ANDEBLECHT 
Vlaams volksbal op zaterdag 7 

maar t 1964. Zaal St. Anna. 
Orkest : het Brussels amuse

mentsorkest Peter Philips. 
Deelname in de onkosten : 

slechts 25 P. 

BRUSSEL 

Xe onthouden data. 
Donderdag 6 februari, donderdag 

5 maar t en donderdag 14 mei 1964, 
telkens te 20 uur m net lokaal 
f Luxor », Paviljoenstraat 56 te 
Schaarbeek wordt door de Schaar-
beekse Kuituur- en Studiekrtog een 
vergadering belegd waarop geken
de sprekers zuilen handelen over 
aktuele problemen 

Zaterdag 8 februari te 20 uuff 
In de zaal « Witte Leeuw »• Markt 
te Vilvoorde : jaarlijk arrondis
sementeel bal met Peter Philips. 

Zondag 23 februari : provmcia-
le kaderdag te Dworp 
Werftochten met verkoop van ons 
blad* 

Het voorlopig progd'amma is 
vastgesteld als volgt : 

9 februari ; Sterrebeek. 
8 maar t : Nederokkerzeel. 
22 maar t : Zaventem 
5 april : Bever en St-Pieters-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april • Herne. 
3 mei • Lembeek (Halle) 
X7 mei : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

weder of gevaai op de wegen 
wordT de werttocht automatisch 
afgelast. Bij twijfel kan men de 
dag zeil nog bellen te 8 uur 15 
op nummer 15.51.75. 

NATIONALE LOTERIJ 

Niet vergeten : weldra 
Dorl Thierbrauhof III 
te BrusseL 

S A R D I N I Ë 
Land der toekomst met 10 
m zon oer 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 hot] of vil
la voor bvolk. Zeer voor
delige belegging Inlchtin-
gen : kantoor blad. 

De zondagen, waarop geen werf
tochten voorzien worden voor de 
arrondissementele ploeg, zijn 
voorbehouden voor de ploegen uit 
de kantons Asse en Wolvertem. 
die onder de leiding s taan van de 
bestuursleden L. De Sm-edt en M. 
Praet . 

JETTE 
Iste groot bal van het Vlaams 

Aktiekomitee Je t te in de zalen 
van het gemeentehuis op 4 april. 

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

SCHAARBEEK 
Op donderdag 6 februari te 20 

uur wordt m het lokaal « Luxor », 
PavilJoenst 'aat 56 te Schaarbeek 
een referaat gehouden door W. 
Luyten over de Grondwetsherzie
ning. Dit wordt voor leden en sim
patizanten uit net Brusselse een 
enige gedegenheid om te horen 
wat er schuil gaat achter de schijn-
ba 'e eenheid van de C.V.P.- en 
B.S P.-partijkongressen 
Jaarlijks gezellig samenzijn. 

Dit gezellig samenzijn, zoals 
steeds bestaande uit een tombola, 
waai-aan ieder aanwezige gi-atis 
kan deelnemen en uit het optre
den van een gekende humorist — 
dit Jaar zal dat Jef Burm zijn — 
valt niet zoals eerst aangekondigd 
op 4 april, maar op zaterdag 11 
april. 

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

STERBEBEEK 
De ronde van het kanton Zaven

tem gaat op zondag 2 februari 
verder in Sterrebeek. Bijeenkomst 
te 9 uur achter de KVS, te 9 uur 
15 op het Daillyplein of te 9 uur 
30 aan de kerk van Sterrebeek. 

VILVOORDE 
Arrondissementeel bal. 

De mrlchtmg van het arrondis
sementeel 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 

O O S T - V L A A N D E R E N 

EREMBOOEGEM 
Het Volksuniebal der Dender

streek gaat door op zaterdag 29 
februari om 21 uur in zaal « Ani
mo » (Denderbrug Erembodegem) 
met een gekend orkest uit de 
streek. 

Wie het eerste bal bijwoonde zal 
er zeker dit j aa r ook zijn! Het 
moet nog een groter ucces worden 
dan het vonge! 

Allen hartelijk welkom! 

GENT 
9.2.64 : kolportage met geluids-

wagen te Gent, met verspreiding 
van nieuw pamflet 

15.3.64 : kolportage met geluids-
wagen te Drongen en Baarle-Dron 
gen 

3.4.64 : massale meeting in het 
licht van de komende gemeente
verkiezingen. Vertoning van de 
filmen « Volksuniebetoging » en 
(t Pederale 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 s taan buiten 

de aktiviteiten rond de gemeente 
verklezmgen die worden uitgestip
peld door de bijzondere werkgroep 
In de maanden Juli, augustus en 
september luiden wij dan, in sa
menwerking met deze werkgiroep, 
het Volksunie-offensief In te Gent 

om hier op gemeentelijk vlak de 
zege van de Vlaams - Nationale 
gedachte af te dwingen. 

Wij zijn ervan overtuigd da t 
vele nieuwe medewerkers zich 
zullen aansluiten. Meldt U bij G. 
Dekeyser, Onderbergen 57, Gent. 

ZOTÏEGEM 
Zaterdag 18 april 1964 tweede 

V.U.-bal te Zottegem, zaal Par
king. Orkest Clees Pive. Een wenk 
voor de andere afde'ingen van het 
a r ondissement ; de datum vrij 
houden 1 

W E S T - V L A A N D E R E N 

De Volksuniesigaar wo'dt nog 
steeds te kcjop aangeboden. 

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

Bestellingen worden ingewacht 
Op volgende adressen : 

Provinciaal Sekretariaat, Pieter 
Bortierlaan 27, Gistel. 

De Cock Rene. Kerkstraat 3, 
Wondelgem. 

Bestellingen van mtoder dan 
1000 stuks 4 F. 

Bestellingen van minstens 1000 
stuks 3,25 P. 

BRUGGE 

Lentebal. 
De Vlaamse Vriendenkring 

vraagt U de avond van zaterdag 
7 maar t a.s. vrij te houden. Op die 
da tum Immers (halfvasten) wordt 
U ten dans genodigd m het * Bou-
dewijnpark » te St Michiels. Toe
gangsprijzen : 35 P (leden van de 
kring) en 40 P. Nadere berichten 
volgen! 

BLANKENBERGE 

W i n t e b a l van de afdeling. 
Dit avondfeest gaat door m de 
zaal Thalia op zaterdag 8 februa
ri a.s.; deuren open vanaf 20 uur 
30, eerste noot om 21 uur. In-
gangsprijs : 30 P. Neem uw kaar
ten vooraf, want de zaal wordt 
weer te klein I 
Willem De Dekenkring. 

De vzw Willem de Dekenkring, 
a fd Blankenberge, nodigt alle 
belangstellenden uil op een voor
drachtavond met Ward Hermans. 

Deze voordracht vindt plaats op 
zaterdag 25 januari a.s. te 20 uiu: 
30 in de zaal van het Hotel Aqua/-
rium. De Smet de Naeyerlaan 
33. Dhr Ward Hermans spreekt 
er over ; hoe en waarom schreef 
ik « J a n van Gent ». 

NIEÜWPOORX 
Breughelfeest. 

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

Een smulpartij een reuzekwis en 
gezellige dansen zullen bijdragen 
tot een aangename avond. 

inschrijvingen voor 3 februari m 
het gastof « De Belaard » ofwel 
bij : 

H. Huyghebaert, Koning Ridder-
dijk 19 Westende. 

P. Laplasse, Polderstraat 91. 
Oostduinkerke. 

L. Mertens Canadalaan 9, 
iVieuwpoort. 

Deelname m de kosten ; 5ti P. 
Iedereen hartelijk welkom! 

TORHOUT 
Het arr oestuuj besliste op 3 

Januari 11 om vanat 15 maar t a.s. 
m het kanton Torhout een uitge
breide propaganda - kampagne te 
voeren Worden voorzien : kolpor
tages, meetings op openbare plei
nen, ve'spreidmg van een speclaaa 
pamflet Wie geldelijk of metter
daad tot deze aktiviteiten wil bij
dragen, kan zich melden blJ het 
arr. bestuur of blJ de kantonnale 
gevolmachtigde : dhi J. Roelof, 
Veldstr. 53. Assebroek. 
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H 1 ET ontgaat niemand meer dat 
de driepartijenkommissie de grondwetswijziging 
ziet in het licht van de getalminderheid van de 
Walen en de waarborgen, die men hen wil ver
schaffen tegen een mogelijke toekomstige on
derdrukking. 

Het ontgaat evenmin iemand dat men hele
maal niet bereid is om eindelijk, na 133 jaar, 
de Vlaamse meerderheid haar normale rechten 
te verschaffen. 

Integendeel, iedere politieke waarnemer in 
Vlaanderen is er zich van bewust dat men 
Vlaanderen in een blijvende minderwaardig
heidspositie wil vastspijkeren en de franstaligen 
in ons land, hoe anti-demokratisch zo een han
delwijze ook is, blijvend de heersende positie wil 
verzekeren. 

Het spel is inderdaad zo grof dat iedereen die 
politieke belangstelling heeft, zelfs de grootste 
naïeveling, het moet doorzien. 

1 S Vlaanderen nu machteloos? 
Realistisch gezien behoort in Vlaanderen 

straatgeweld niet tot de onmiddellijke mogelijk
heden. De mentaliteit van dezelfde sociale lagen 
is anders dan in WaUanië. 

Er is echter een andere mogelijkheid en dat 
is de politieke aardverschuiving bij de verkie
zingen. 

Al de geschiedschrijvers van de Vlaamse Be
weging, om het even van welke kleur, zijn het 
eens over de enorme weerslag die de Borms-
verkiezing had in 1929. Die joeg de schrik erin. 
Een verschuiving van minimum een 150.000 
stemmen zou zulke politieke aardverschuiving 
betekenen. 

Het zou een nieuw element zijn in de Belgi
sche politiek, waarmee men wel verplicht zou 
zijn rekening te houden, vooral omdat het nog 
vol verdere groeikracht zou steken. Nu is geen 

EEN BREED VLAAMS FRONT? 
«MM 

M> lEN moet dan de vraag stellen 
waarom men in een demokratie zo de meerder
heid voor het hoofd kan stoten. 

De ware machthebbers in dit land — en dat 
zijn de machten achter de schermen — die 
krachtige druk kunnen uitoefenen op de kleur-
partljen, vrezen de Walen meer dan de Vlamin
gen omdat ze menen dat de Walen voor geen 
straatgeweld zullen terugdeinzen. Ze vrezen dat 
dit het einde van de staat en vooral het einde 
van hun profijten kan betekenen. 

Ze hebben de kleurpartijen ervan kunnen 
overtuigen, daarvoor enkele zetels verlies op de 
koop toe te nemen. 

Ook de Vlaamse C.V.P. zal zich weer na enig 
tegenspartelen overgeven omdat ze niet opge
wassen is tegen de machten achter de scher
men, tegen de franskiljonse eerste - minister 
3n tegen de partijleiding waarin de fransspre-
kenden de meerderheid hebben. 

Van de 66 Vlaamse C.V.P.-volksvertegenwoor-
iigers vormen de overtuigde Vlaamsgezinden 
hoogstens een derde. Krijgen ze de steun van 
het A.C.V., dan kunnen ze rekenen op 40 tot 45 
kamerleden. Minstens één derde van de Vlaam
se C.V.P. is echter helemaal niet Vlaamsgezind. 

enkele partij in België bereid zelfmoord te ple
gen, vermits de partij voor hen het hoogste 
goed betekent. Zij zouden zich willens nillens 
moeten aanpassen aan de nieuwe stroming in 
Vlaanderen. 

D. 'AT de Volksunie volgende ver
kiezingen zal vooruitgaan, daaraan twijfelt nie
mand meer. Maar een politieke aardverschui
ving is mogelijk en waarschijnlijk indien een 
ruim Vlaams front tot stand zou komen. 

En hier zouden we elk misverstand willen uit
schakelen en in de eerste plaats de bewering 
dat iedereen zich in de Volksunie aan zijn 
plaatsje zou vastklampen en de nieuwe elemen
ten zouden geweerd worden. Zeker ig het zo dat 
we niet wensen bekwame en verdienstelijke ele
menten te vervangen door minder bekwame en 
minder verdienstelijke. Maar werkers en be
kwame elementen zijn bij ons steeds welkom. 
In het verleden hebben we voor zulke personen 
steeds plaats ingeruimd en in de toekomst zal 
het niet anders zijn. 

Omdat de ontvoogding van Vlaanderen door 
federalisme ons grote doel blijft en alles in 
funktie daarvan gezien wordt. 

D 'E moeilijkheid ligt niet in de 
Volksunie. Het probleem ligt bij hen, die nog 
niet in de Vlaamse partijpolitiek staan. Waarom 
aarzelen zij? 

Bij herhaling hebben wij gezegd dat wij de 
verruiming wensen, ja dat we ook in één ruim 
Vlaams front wil'en opstappen. Wij zijn bereid. 
Maar zij? 

Wij zouden hierbij een stap verder willen 
zetten en hen wijzen op hun Vlaamse plicht. 
Bij de grondwetsherziening speelt Vlaanderen 
onder of boven. Alles wijst erop dat het onder 
zal zijn. 

Zoals de ekonomische macht van V'aanderen 
in België door bevoegde ekonomisten op 20 % 
geschat wordt, zo kunnen wij de politieke macht 
op hoogstens 20 % ramen. De Vlaamse socialis
ten en Vlaamse liberalen betekenen voor Vlaan
deren een grote nul en in de Vlaamse CVP. 
wordt het paar dozijn Vlaamsgezinden ofwel 
verlamd door de vrees dat de partijleiding hun 
verkiesbare plaatsen zou ontnemen of door hun 
ambitie, door « overdreven > Vlaamsgezindheid 
hun ministeriële loopbaan niet te missen. 

f LAANDEREN heeft niets dan 
ongunstigs te verwachten van de kleurpartijen. 
De enige hoop blijft een sterke eigen Vlaamse 
partij, die door haar dinamisme het pleit in het 
voordeel van V'aanderen kan beslechten. 

Er gaat te veel energie in Vlaanderen verlo
ren omdat ze slecht en ondoeltreffend gericht 
is. Wij moeten het realisme opbrengen om alles 

door 7(^üK f^<n(ue*c 

op de politiek te zetten. Het is de politiek, die 
over het lot van Vlaanderen beslist. En wij 
moeten de moed hel .en, er de logische beslui
ten uit te trekken. 

W: IJ weten dat velen op dit 
ogenblik aarzelen of ze de stap zouden wagen. 

Wij begrijpen hen omdat wij tien jaar gele
den ook geaarzeld hebben. 

Maar als men het doel wil, federalisme, moet 
men ook het énige middel kiezen, de Vlaamse 
partij, en dat enige middel tot een sterk en 
doeltreffend wapen smeden. 

Zonder dat wapen : niets tenzij de blijvende 
en dan wettelijke kolonisatie van Vlaanderen. 

Mét dat wapen, in verenigde kracht, het vei
lig stellen van de toekomst van ons volk. 


