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V.Ü.-6RASANT 
Op 23 februar i lniiuit d e V.F. -Brabant h a a r 

kade rdag in het s (Iravenb")!' te Dworp . 
Op' hel pi-Dgrainnia : \ a r H( tot 12 u - Fede 

ra l i sme en t jr ' indwetst ierziening ; Verneder 
landsing van tiet t)e<lrMfsleven. Van 12 tot 
14 u - ( lezanienli ik midrliiumaal. Van 14 tot 
lli 11 M> - AliieiiH'iie Dropauandn en specifieke 
verkiezinKspi'iipai^iindn : M)"nneinenten- t-n 
l edenwerv ing : s t ruklui i r der nar l i i ; Gemeen-

, teraafisverkie/ . in^en lltiiitifje stand in de twee 
arrondis^erneidei i . Van \\\ u 'M\ tot 17 U - Slot-
\erfin(leriiifï. 

I 'e \ ' .l , Mratiant rekent op de aanwezigt ieid 
van alle k ' iderledei ' i>i> lie-ze belangr i jke kader -
daa die de inzet vuniU van een besl issend 
s t r i jd jaar . 

MILJARDEN GAAN DIT JAAR 
NAAR WAALSE WEGENBOUW, 
TERWIJL DE VLAAMSE VRAAG 
NAAR VIERHONDERD MILJOEN 
BIJKREDIETEN WERD AFGE
WIMPELD, ONDER DRUK VAN 
EEN VERTROUWENSKWESTI 
EN DE KORTE KOMEDIE VAN 
HET SCHIJNVERZET WERD 
GEVOLGD DOOR EEN LAFFE 
KAPITULATIE : ZIJ KEUR
DEN DE BEGROTING GOED! 



DE VOLKSUNIi 

FOTO'S EN NOG WAT 
Aan de Volksunie, 

Graag voldoe ik aan Uw oproep 
tot het verzamelen van fotootjes 

Or Uw weekblad. 
Op deze wijze hoop ik bij te dia

gen tot de verspreiding van het 
weekblad en tevens wU ik hier
door de aandacht trekken op het 
feit dat het mi] als katoliek niet 
kan schelen wat men bazelt over 
progressisten en nationalisten 

De Volksunie is een Vlaamse 
part i j , de enige Vlaamse pai t i ] en 
voor de Vlamingen blijft er maar 
éen logisch besluit over 

Zi] die de kleurpolitiekers steu
nen zijn geen Vlamingen; zi] kel
deren hun eigen volk, zij verraden 
he t Vlaamse ideaal Dat vergeten 
velen, velen die goed weten wat de 
huidige taalwetten inhouden en 
die (als ZIJ nadenken) ook goed ge-
gnjpen wat men bedoelt met de 
komende grondwetsherziening 
Daarom verbergen zij zich achter 
he t kristelijk geloof dat hun m ge
weten zou verplichten op die be
paalde lijst te stemmen. 

Ik ben ook een kristen; maar ge
loof heeft mets, maar dan ook 
niets met politiek te maken De 
laatste uitspraken van de Paus 
Btellen dat trouwens voldoende m 
he t daglicht. 

J - Tienen. 

BiJDRAaiBON z. i .y . 
Mijnheren, 

Bij het einde van ieder kwartaal 
dient de werkgever aan zijn weik-
nemers een bijdi^.gebon voor de 
Z I V af te level en 

Van 1945 tot 1950 kon de werk
gever m het Vlaamse land enkel 
nedei landstalige bons verstiekken 
daar hti ze alleen kon kopen m 
de postkantoren 

In 1950 nam het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsveize-
kermg te Brussel de veikoop over 
en van toen af werd de geest van 
de taalwef overtreden, de werk
gever kreeg de keuze tussen Pran 
Be, Nederlandse of tweeta ige for
mulieren. Aanvankelijk werden 
ook tweetalige formulieren Nedei-
lands-Prans verkocht, maar n a 
een paar jaar werden zij afge
schaft 

De aandacht van de heer Van 
den Berghe, C V P -volksvertegen
woordiger, werd m 1950 gevestigd 
op de loense bedoelingen van het 
Rijksinstituut, drie maanden 
voor de nieuwe foimulieien in ge-
teuik werden genomen De heer 
Van den Berghe liet weten dat hij 
zich in betrekking had gesteld met 
de minister van Sociale Voorzoig 
dat hij het nodige zou doen om 
de nieuwe regeimg te verijdelen 
en dat men enkele dagen later 
daarover een uiteenzetting m « De 
Standaaid » zou kunnen 'ezen 

Er kwam niets m « De Stan 
daard » en het R'jksinstituut 
kreeg zijn zm. 

In 1958 heeft een weikgever ver
geten op de strook van het stor
tingsbulletin, waarbij nieuwe bons 
weiden besteld, het wooidje «.Ne 
derlands » te vermelden en hij 
kreeg 100 tweeta ige bons Frans -
Nedc lands Hij weigerd? ze en 
s tuuide ze terug naai het Rijksin
stituut, er op wijzend dat hij de 
Nedeilandse taal had gebruikt bi] 
de besteU'ng 

Het Rijksinstituut weigerde 
nieuwe bons te laten di ukken Na 
tussenkomst van het V V O werd 
door het Rijks'n t i tuut be'oofd dat 
hierin verandeiing zou kom^n 
Maar alles bleef zoals het was 

In uitvo°iing van de nieuwe 
taa v/et mag deze dienst zeker 
geen Pianstalige bons meer afle
veren aan m Vlaandeien gevestig
de personen en bediijven, maar 
het Rijksinstituut leert het ons 
anders 

Dei gelijke wantoestanden zou
den niet kunnen bestaan mdien de 
vakbeweging in Vlaand ren gezond 
was d i werkelijk Vlaamsgezmd 
zoals ZIJ Waalsgezmd is ia Wa'lo-
nie ' Maar als unitaire gangmakers 
van de unitaire partijen rroeten 
ZIJ zwijgen, het taalflamingantisme 
als voorbijgestreefd beschouwen en 
het belachelijk maken ' 

D M - Dendei leeuw. 

Het is met fietheid dat wij Vla
mingen, de reisvei halen volgen 
die worden gebracht ovei de 
prachtige i eizen, die ons Vorsten-
paai Boudewijn en Pabiola maken 
m het sprookjesachtige Vene-Oos-
ten 

W I J beseffen dat al die eerbewij
zen, al die prachtige geschenken 
als een viiendschappelijk gebaar 
moeten aangezien woiden niet al
leen jegens onze voisten ook een 
beetje jegens ons, de ge\\one bur
gers m dit land, die werken, zwoe
gen en beas t i rgen betalen 

WIJ werden nog fierder »n trot-
sei toen wij vernamen dat onze 
geliefde vorst m Bangkok van de 
Koning de prerogatieven kreeg 
v?n een echte Vorst van het 'and, 
hij kieeg het recht op genade En 
hij maakte van d t genadeiecht 
onmiddellijk vee' gebiuik, zoals al
leen echte vorsten — zoa's m de 
sprookjes — dit kunnen Hij ver
leende amnestie aan al de gesti af
ten de gevangenissen waren ter
stond leeg 

Nauuilijk kennen die mensen 
en die Koning met de moeilijke 
naam niet veel over ons land 

Minister De Schrijver en eeiste-
minister Lefevre hebben hen nog 
niet op de hoogte kunnen brengen 
van de toestanden m Viaanderen 

De Koning van Thailand (Siam) 
weet niet dat het gebruik van het 
woord « Amnestie » hier haast een 
doodzonde is, dat hier zo nog maar 
eventjes 300 000 mensen rondlopen 
zonder bui gerrechten en zonder 
politieke rechten, dat die mensen 
hun eigen kinderen of kleinkinde
ren nog niet eens mogen gaan aan

geven bij de buigerlijke stand, dat 
ZIJ geen getuige bij een verkeers
ongeval en dei gelijke dingen meer, 
mogen zijn. 

Tiouwens, hunne Majesteiten, 
Boudewijn en Pabiola, weten dat 
ook niet Want zij wonen in La
ken m een paleis waarrond een 
muur IS gebouwd, bewaakt door 
gendarmes, waar men niet overge-
raakt als men Vlammg is en 
Vlaams voelt. Het is net als de 
muur van Ulbricht in Berlijn 

Hopelijk zal onze geliefde Vorst, 
bij zijn terugkeei van de lange 
vermoeiende reis, die muur la ten 
afbreken, en zodoende een voor
beeld geven aan Ulbricht, en «Am
nestie» verlenen De verkiezingen 
zijn in Eiantocht Er zal nu wel een 
Minister gevonden worden die dit 
verzoek mede-ondertekent. 

Er is ook nog een andere oplos
sing Vermits Zijne Majesteit Bou
dewijn zoveel geschenken krijgt, 
zou hij ook nog een Wetboek van 
Thailand kunnen medebrengen. 
Dan zou men het Belgische Wet
boek m de kachel kunnen stoppen. 
Het IS trouwens toch niet in orde 
met de Wet, vermits men na 133 
jaar nog de tijd niet heeft gevon
den het te vertalen Dit Wetboek 
van Thailand zou dan toelaten, 
wanneer hier een of andere vreem
de vorst op bezoek komt emde-
lijk « Amnestie » te kunnen uit-
vaaidigcn Een Belgische Vorst 
kon of durft zulks toch niet. 

V M - Antwerpen. 

NOG OVER DE 
MUTUALITEIT 
Mijnheer de redakeur. 

Het wordt werkelijk tijd dat er 
eens ovei de mutualiteit wordt ge-

• schieven We zullen maar direkt 
met de deur in huis vallen voor 
leden en kiezers van de Volksunie 
bestaat geen enkele kleurpolitieke 
sociale instelling waar zp terecht 
kunnen en op hun plaats zijn' Dit 
IS een groot feit, vooral wat be
treft de ziekenkassen, gezien de 
geweldige uitbreiding van de Ver
zekering tegen Ziekte en Invalidi
teit 

Het financieel aspekt van de 
zaak IS door K L duidelijk uiteen
gezet. 

Maar het sociaal en politiek as-
pekt mag ook eens worden beke
ken Om het duidelijk te maken 
zullen we eens terugblikken op wat 
te Aalst bestond en wat nu to
taal ontbieekt 

In het begin der jaren 30 mis 
schien vroeger, was er te Aalst, in 
de Molenstiaat een Vlaams Huis. 
Dit was natuurlijk een café met 
vergaderzalen, waar werd samen
gekomen Dit hebben we reeds te
rug, of het café nu Vlaams Huis 
of De Vriendschap heet 

Maar dat Vlaams Huis was meer. 
Het was het hoofdkwartier van de 
parti j met toen reeds alle ^ociale 
diensten als ziekenkas en svndi-
kaat De ziekenkas telde ongeveer 
3 300 leden m 35 nog wel, toen nog 

DRINGENDE OPROEP 
Als voorzitter van het Steunkomitee voor degenen 

die wegens de teeraktie Oostende zwaar nadeel, boe
ten en gevangenisstraf opliepen, doe ik een dringende 
oproep tot steun. Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktie, wij mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zij in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassart. 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort, waarmee wij een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400.000 F) hebben kunnen vereffenen. 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelijke partijen worden betaald. Indien wij niet 
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd. 

Stort daarom onmiddellijk uw milde bijdrage op 
postcheckrekening 868997 van Bert Raets, St. Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

ailleen maa r vrijwillige leden be
stonden, terwijl straks de hele Bel
gische bevolking wettelijk zal wor
den verzekerd 1 

De kmderen der Vlaams-natio-
nale ouders zogen hun Daensis-
tisch Vlaams-nationale overtui-
gmg m met alleen met de moeder
melk, maa r ook met hun eerste 
boterham, want ook deze kwam 
van de part i j , n l uit de bakkenj 
van het Vlaams Huis! De part i j 
van toen was een kleine « staat in 
de s taa t ». Wie eenmaal lid was 
kon er praktisch niet meer bui
ten; langs alle kanten was men ge
bonden' Om het kort te maken, 
deze organisatie gaf als aitslag 
twee volksvertegenwoordigers en 
een senator in een van de klein
ste arrondissementen van het 
Vlaamse land ' Het stemt tot na
denken dat op de pumen van deze 
part i j , vooral georganiseerd als 
« part i j van en voor de kleine 
m a n », na de oorlog een V U -volks
vertegenwoordiger en senator werd 
verkozen' En uitemdeliik wordt 
de macht van een parti j gemeten 
naar het aanta l gekozenen in het 
parlement! De rest is l i teratuur. 

Een parti j met diep in de grond 
gewortelde sociale organisaties kan 
nog wel eens stemmen verliezen, 
maar van nederlagen kan geen 
sprake meer zijn! 

J V . - AalBt 

KUDDEMENS ? 
Onder deze titel zou ik enkele 

beschouwingen willen neerschrijven 
die vooral tot diegenen spreken 
die zich buiten alle politiek den 
ken te moeten houden. 

Gaa t het u niet aan dat 500 000 
Vlamingen niet vertegenwoordigd 

zijn in het parlement? Raak t het 
u niet, wanneer duizenden Vlaam
se arbeiders t ientallen kilometers 
ver moeten gaan werken, omdat in 
de eigen streek geen werkgelegen
heid bestaat? Legt gij u daar zo
maar bij neer? Wüt gij da t er 
grondige veranderingen komen? 
Dat Vlaanderen niet langer een re 
servaat van goedkope arbeids
krachten blijft? Dat er evenveel 
Vlaamse als Waalse officieren ko
men? Dat de Vlamingen de kans 
krijgen zichzelf te besturen en er 
aldus voor te zorgen dat nieuwe 
industrieën opgericht worden m 
eigen streek, da* hun gelden ge 
bruikt worden om de vele noodza
kelijke werken uit te voeren? Dat 
de Vlamingen niet meer moeten 
vechten om een stukje Vlaams 
grond te kunnen behouden? 

Wat doet gij om de Vlaamse ar
beiders te helpen? 

Vlaamsvoelende Jongeman dlr 
deze opmerkingen onder de ogen 
krijgt : voor u zijn er geen proble
men. Sluit u aan bij een Vlaamse 
part i j , een parti j die alle opinies 
vertegenwoordigt Gelovigen, vrij
zinnigen, arbeiders zowel als mid
denstanders Een oart i j die geen 
tweedracht beoogt, geen ruzie bus
sen twee volksgroepen, maar wel 
gelijke rechten en plichten voor 
Vlamingen en Walen. Dit Is voor 
u : de Volksunie. 

G C - Wilrijk. 

De redaktle draafft geen verant-
woordelllkneio ÏOOI de innoua der 
gepubliceerde ezer-sbrleven Ze ue-
houdt zich net reent »an «euze en 
InRortln» iroor Over de lezersru
briek wordt geen Drletwlsseling 
gevoerd 

STEÜP^FOISDS 
Naar aanleidmg van de veroordeling van propagan
disten te Brugge werd een steunfonds opgericht om 
de kosten te dekken Dr Rik Ballet neeft het voor
zitterschap van het sleuntonds opgenomen Alle be 
dragen kunnen H;estort worden op giro 868997 van 
Bert Raets St Matheusstraat 45 Borgerhout 
Wil rekenen erop dat de solidariteit in de partij gee 
Ude! woord is De veroordeelde propagandisten beho 
ren tot de beste werkers van de partij 

Weg mei de zorjjen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordeli lkheid 

CONSTAISTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 185 - Berchem (Ant). 
Telefoon : (03) 39.92 06 
Brand • Leven • Familiaal • Ong^evallen 

ROLLUIKEN 

ROtXtnKKN 
m hout, itanl, alumi
nium oi plastiek 
Hand- ot elektrtichs 
setllenlng. 
Alia «ystemen. 
VENETUJLNSE 
ZONNKBUNDBK 
Bedlening met 
koorden ° ot met 
(tang en windwerk 

: tf EN ET IAANSC «,k IWPEN 

SOmRIUA-FLEK 

A JEURISSEN-ClOOSTERMANSiZONEN PVBA : ZONHOVEN 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, alamlniiun 
ot plattiek. 
StaDdaardoltvoerliic ot 
naar gewenct modeL 
Srstemen awigepast aan d» 
Mrd nul iMt boowwerk. 

Band- o( slektrtaelM bMUanlMT 

ZONHOVEN • TEL 132 31 
IS & ZONEN FVIA 

wmmf 

HER MES 

SCHOOL 
<;4 Zuldlaan 

211 IM Lemonnierlaan 
Tel 11 00 33 

Brussel 
• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KÜRST '-
• 

algemene tiandelsopleldlng 
Schoolgeld • maximum 

8.000,- F per laar of 

3 maal 3 onn . F 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen 

Beter en voordeliger 



OE VOLKSUNIE 

ZELFBESCHIKKING 
IS HET «DROIT DE SOL» EEN UITING 
VAN TIPISCH-VLAAMS RACISME? WAT 
ZEGT HET INTERNATIONAAL RECHT 
OVER DE ZELFBESCHIKKING? WAT 
HEEFT VLAANDEREN TE ZIEN MET IS
RAEL EN MET DE JURA-KWESTIE EN 
WAAROM KWAM T VLAAMSE VRAAG
STUK NOOIT OP DE INTERNATIONALE 
KONFERENTIES TER BESPREKING? 
België is een tweeledige s taa t , bes taande ui t twee ku l tuu rgemeen-
schappen . H e t is nu t t ig even onder oog te n e m e n w a t dit inhoudt aan 
konsekwent ies op het pol i t ieke vlak. V o o r t d u r e n d heeft de franstalige 
pers de V l a m i n g e n beschuldigd van « racisme )) en « inbreuk op de 
rechten v a n de m e n s ». Wi j willen a a n t o n e n dat de e rkenn ing v a n 
V l a a n d e r e n als afzonderli jke gemeenschap ons , V lamingen , op grond 
van de geplogenheden en precedenten der in ternat ionale rechtspraak en 
verdragen voorziet van welbepaa lde rechten die wij in he t Belgisch 
s t aa t sve rband nog s teeds niet hebben. 

BRUSSEL 

Vanuit het oogptmt van interna
tionaal recht zit het Vlaams-Waalse 
vraagstuk gevat in het kader van het 
vraagstuk der « minderheden ». De 
laatste tijd is in de Belgische pers 
herhaaldelijk gezegd geworden dat 
ledereen zich geminorizeerd voelt : 
De Walen in België, de Vlamingen 
in Brussel en de franskiljons in 
Vlaanderen. In werkelijkheid is het 
minderhedenvraagstuk in België be
trekkelijk eenvoudig van structuur. 
Brussel vormt een gemengd gebied, 
bestaande uit Walen en Vlamingen. 
Om het van uit het standpunt van 
het internationaal recht nog duide
lijker te stellen : Brussel is Vlaams 
grondgebied, waarin de fransspre-
kenden nederzettingen hebben ge
vormd. Deze nederzetting is iden-
tisch met de vroegere Duitse neder
zettingen in Polen (Oost-Pruisen, Sl-
lezië, Dantzlg, enz.), Tsjechoslowa-
klje (Sudetenland) en Hongarije, de 
Russische nederzettingen m Polen en 
Tsjechoslowakije (Ruthenle),de Hon
gaarse kolonies in Tsjechoslowakije, 
de Poolse in Rusland en, om een meer 
recent voorbeeld te geven, de Indrin
ging van duitstallge Zwitsers In de 
franssprekende Jura. Nu zou men 
kunnen opwerpen dat de toestand der 
franstaligen in Brussel en de rand
gemeenten niet vergelijkbaar is met 
bvb. deze van de Sudetenduitsers in 
Tsjechoslowakije, op grond van het 
argument dat de francofonen er 
« reeds zo lang » zijn. Laten we er in 
dit verband op wijzeu dat de boven
genoemde nederzettingen, behalve de 
duitssprekende in de Jura, veel eeu
wen ouder waren dan de indringing 
van de franstaligen in Brussel. 

GRENSMINDERHEDEN 

Een ander type van minderheid 
wordt gevormd door de < grensmin-
derheden » van Vlamingen in Wallo
nië en Walen in Vlaanderen, bv. de 
Indringing van Walen in de Voer
streek. 

Nu zou de lezer de opmerking kun
nen maken : dit is allemaal juist, op 
voorwaarde dat Vlaanderen een 
onafhankelijke staat ware of een 
dee'staat in een federaal België Dit 
is onjuist. Gans de hierboven uitge

zette redenering en de logische ge
volgtrekkingen ervan, vloeien voort 
uit het feit dat we een eigen volks
gemeenschap zijn. Inderdaad, het 
bestaan van de politieke grenzen tus 
sen Nederland en Vlaanderen en het 
ontstaan van de Vlaamse minder
heidstoestand in de Belgische een
heidsstaat in 1830 is het gevolg van 
religieuze en politieke oorlogen, die 
de Europese grootmachten onder el
kaar sinds de 16de eeuw hebben ge
voerd. Elke Europese volksgemeen
schap, ook de Vlaamse, die onder de 
gevolgen hiervan lijdt heeft het recht 
op een « natlMiale individualiteit > 
en, waar dit mogeliik is, moet deze 
nationale individuaUteit haar ui t
drukking krijgen In een « territoriale 
rechtspersoonlijkheid >, 

ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

Dit is uitdrukkelijk bepaald als een 
resolutie van het Mlnoriteitenkongres 
van 1925, dat onder de auspiciën van 

BTUssel vanuit het slandpu 
Vlaams grondgebied met 

ISRAEL 

Laten we enkele recente voorbeel
den onder oog nemen waarin het 
recht van territoriale persoonlijkheid 
werd toegepast en op het internatio
naal vlak gesanctionneerd. Zoals ie
dereen weet, werd het Joodse volk in 
de eerste eeuw n.C. uit het Heilig 
Land verdreven en verspreidde het 
zich in de « diaspora »• 

Aan het einde van de 19de eeuw 
ontstond onder de Joden een bewe
ging, die het recht opeiste in Israël 
terug een eigen staat op te richten : 
het Zionisme. Nu was het oude terr i
torium van Israël sinds de 7de eeuw 

De Oostvlaamse Sociaal-Ekonomische Werkgroep der V.U. heeft 
in een studie onder de titel « Vlaanderens eis op territoriale 
rechtspersoonlijkheid », een indrukwekkende reeks argumenten 
uit het internationaal recht en vergelijkingen met nationali
teitsproblemen elders ter wereld bijeengebracht. Nu de fransta
ligen voortdurend onze eis op zelfbeschikking met juridische ar
gumenten trachten te ontzenuwen en menen, de internationale 
rechtsspraak (bv. te Straatsburg) in te kunnen roepen, hebben 
wij het nuttig geoordeeld een paar bijdragen te wijden aan dit 
probleem. Ieder dezer bijdragen vormt een gesloten geheel. Deze 
eerste bijdrage antwoordt op de vraag naar de rechtsgronden 
voor onze aanspraak op territoriale rechtspersoonlijkheid. 

nl van internalionaal ¥echt i 
panstalige nederzettingen. 

die uitdrukkelijk stelde dat de Britse 
regering het Joodse recht steunde 
« for the establishment in Palestine 
of a national home for the Jewish 
people » (1). 

De U N O bekrachtigde dit recht en 
gaf op 29 november 1947 toelating tot 
vorming van een voorlopig Israëlisch 
bewind Op 15 mei 1948 werd overge
gaan tot de officiële verklaring van 
de vestiging van de staat Israël Laat 
ons toe de tekst weer te geven, die 
de rechtsgeldigheid van de oprichting 
van de staat Israël onder woorden 
brengt : « Eretz - Israël was the 
birthplace of the Jewish people. Here 
their spiritual, religious and politi
cal identity was shaped. Here they 
first attained to statehood, created 
cultural values... After being forcible 
exiled from their land, the people 
kept faith with it throughout their 
Dispersion and never ceased to pray 
and hope for their return to it and 
for the restoration in it of their po
litical freedom >. 

On the 22th November, 1947, the 
UJT. General Assembly passed a reso
lution calling for the estabishment of 
a Jewish State in Eretz-Israél. This 
recognition... is Irrevocable. This 
right is the natural right of the J e 
wish people to be master of their own 
fate, like aU other nations in their 
own sovereign State...» (2). 

de Volkenbond in Geneve werd ge
houden. Eteze « territoriale rechtsper
soonlijkheid > Is niets anders dan 
wat de Vlamingen .loemen « hun ei
gen huis » en wat in de Engelse ter-
mino ogie genoemd wordt " < the n a 
tional home ». Ieder volk heeft het 
beschikkingsrecht over zijn territo
rium. De francofonen noemen dit 
nu sctiimpend « Ie droit de sol » Wat 
ook de naam die er aan gegeven 
wordt, feit is en blijft dat dit recht 
alom wordt erkend en door het in
ternationaal recht werd bekrachtigd. 

door Arabieren bevolkt. Wat er aan 
Joden restte, was een onbelangrijke 
bevolkingsgroep, die slechts een mi
niem deel vormde van de Arabische 
bevolking. Het Zionisme steunde zijn 
aanspraak op het hierboven vermelde 
beginsel, dat elk volk het recht heeft 
op een « territoriale persoonlijkheid >, 
een «national home ». In 1917 werd 
dit recht erkend door Engeland, dat 
op dat ogenblik het Heilig Land als 
protectoraat onder zijn bevoegdheid 
had. Deze erkenning geschiedde on
der de vorm van de Balfour-konde, 

DE JURA-KWESTIE 
Na het Israëlisch voorbeeld, zouden 

We even willen blijven stilstaan bij 
de Jura-kwestie. Dit voorbeeld is bi j 
zonder interessant omdat het gaat 
over een franssprekende minderheid, 
die onder de politieke bevoegdheid 
staat van het duitssprekend kanton 
Bern. Het Juragebled valt uiteen in 
twee delen : het noordelijke is een 
homogeen Frans gebied, terwijl het 
zuidelijke, onder invloed van inwij-
kellngen, een sterk dult<?spTekend ele-

(vervolg blz. 7) 
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Beste niet-kameraden. 

Gij hebt hoegenaamd niet te klagen over het cffekt dat uw 
neen-stem in de Kamer verleden donderdag alom in den lande 
heeft gemaakt. Nauwelijks hadt gij - een 35-tal Vlaamse en krisle-
lijke kamerleden bijeen - u/ell opgepompt tot het heroïsch 
besluit om njet te /.eggcu en nauwelijks liadt gij uw bevende maar 
beshste vinger op het met dat hesluit o\ereenstemmend knopje 
gelegd, of Collard zelf kwam op de tribune om u de le\ieten te 
lezen ; voor één keer na al die tijd nog eens « de duivel C.ollard •>>. 
En de volgende dag in de u toegedane pers werd de lof gezongen 
van uw moed en vastberadenheid en putten de kommentators 
zich uit in toespelingen en gissingen in verband met het pre-
elektoraal klimaat. Geslaagd njet-interme/zo dus voor wat 
betreft de officiële kommentaren en reakties ; de huiselijke 
beloning is gekomen wanneer mocder-(lc-\rouw haar vermoeide 
maar nog heidhaftig-geestdriftige njet-strijder een \urige en 
bewonderende nachtkus oj) de kristelijke en ^ülkse lippen heeft 
gedrukt. 

Of echter, builen de bra\e C.V.P.-joernalisten \an dienst, 
buiten uw vrouw en buiten tacticus Collard iemand in gans het 
land uw gebaar ernstig heeft genomen, betwijfelen we uiterst 
sterk. De komedie was, dierbare njet-broeders, er een klein 
beetje te dik opgesmeerd en ten allen kante ging een ietwat 
kleinerend gegrinnik op : «/e hebben eens mogen neen steinment». 

Het loont de moeite, het scenario te boekstaven voor het 
nageslacht. De begroting 19G4 voor Openbare Werken is, van 
Vlaams standpunt uit, een ongehoorde pesterij. De Waalse pro
vincie Henegouwen alleen krijgt meer kredieten dan gans het 
Vlaamse land. De rijkswegen in Vlaanderen moeten het stellen 
met een kredietje, dat niet eens \olstaat om de opengevroren 
gaten te vullen met het klassieke weinig duurzame zwart goedje. 

De vrijschutter onder u, de eeuwige Gerard Van den Daele, 
heeft dat niet geslikt en - met een zijdelingse blik naar zijn Gents 
kieskliënteel dat in oktober geraadpleegd zal worden over zijn 
gemeentelijk beleid - heeft hij het in de kamerkommissie er kun
nen doordrukken, dat een amendement werd aanward waarbij 
400 miljoen bijkomende kredieten werden voorzien voor de 
industrieweg Gent-Zelzate. Tuur De Sweemer, wiens elektorale 
belangen eveneens in de schaduw van de Gentse Drake liggen, 
sprong op Gerardus' krakende kar en het amendement kwam in 
de openbare vergadering. 

Mijnheer Bohy nam dat op zijn Waalse kracht en eiste, dat 
'de regering de vertrouwenskwestie zou stellen over zijn tegen-
amendement, waarbij de oospronkelijke toestand werd hersteld. 
De tamme blauwvoeten Van Elslande, Custers en tutti quanti 
•telden het gewicht van hun excellente achterwerken met wel
lust ter beschikking om de balans te doen overhellen in de 
richting van de regering en haar ongehoorde bevoordehng van 
Wallonië. En toen kwam het heroïsch ogenblik dat moest 
gestemd worden : 35 njet-broeders schenen het maquis van het 
Vlaams verzet vervoegd te hebben. Althans voor vijf minuten. 
Want toen even later de begroting in haar geheel moest worden 
gestemd, was het front der 35 onversaagden reeds herleid tot 
drie tegenstemmers. 

Verwacht gij nu werkelijk, njet-broeders, dat wij achterover 
vallen van beate bewondering ? Rekent gij er stellig op, dat wij 
als zoete koek slikken uw zuiver elektoraal, berekend en grotesk 
gebaar ? Verlangt gij dat wij onze dank betuigen omdat gij -
•weglopend en u verstoppend - nog eenmaal geroepen hebt : hou 
me tegen of ik doe ongelukken ? 

Nee, beste njet-stakkers, er is meer nodig om ons te over
tuigen van uw Vlaamse konsekwentie en bruikbaarheid dan het 
komedietje dat gij zeer slecht op het podium hebt gebracht. Uw 
daadvaardigheid zal inderdaad aan uw njet worden gemeten : 
njet voor de varkensprijzen met 17 man, njet voor een amende-
mentje niet 35 man. Maar wanneer het er op aan komt, in naam 
van Vlaanderen en van uw Vlaamse kiezers een njet met een 
hoofdletter uit te spreken, verdwijnt gij in de wandelgangen of 
duikt gij - toppunt van moed ! - onder in de bange onthouding. 

Waarom dan al die herrie over uw goedkoop gebaar ? Och 
kom, beste njet-genoten, de wereld is zo gewoon aan uw zwij
gende, onderdanige, slaafse, laffe, hondse, buigende, kruipende 
m ruggegraatloze ja-knikkerij, dat zij even uit haar baan geraakt 
•wanneer de schijn van de schaduw van een schim van verzet bij 
n lijkt op te duiken. 

Even later zit diezelfde wereld al terug rustig om zijn as te 
draaien met op zijn kop de koele kap van de noordpool tegen de 
€>pwinding en de verontwaardiging : de njet-broeders hebben -
zoals steeds - hun eigen woord gegeten. Ik wou zeggen : hun 
eigen dinges, zoals sommige versukkelde straathonden plegen te 
doen. 

Wat het bolleke boven en achter uw naam betreft binnen
kort, zal het een grote njet worden vanwege velen, waaronder 

dio Genes. 

EEUWIG RODE-KRUIS 

Het flode-Kruis, dat on
langs nog in de bladen liet 
schrijven hoe « populair » 
het is in het land, volhardt 
in zijn franskiljonse boos
heid. Te Antwerpen ver
spreidde het een tweetalige 
folder voor zijn bridge-tor-
nooi en bal. 

De lijst der « comitards » 
was uitsluitend in het Frans 
opgesteld, zoals dat betaamd 
voor zo'n doorluchtig gezel
schap. 

Erevoorzitter van het ge
val is de dame van burge
meester en flamingant 
Craeybeckx. Haar man zal 
wel geen bezwaren gehad 
hebben tegen het franskil
jons gedoe van de « goede 
werken zijner echtgenote : 
wie Brussel niet loslaat, kan 
best een mondjevol Frans 
gebruiken. 

In ieder geval, wat ons be
treft : geen cent aan het 
RK., vooraleer het zich ra-
dikaal en definitief heeft ge
beterd. Men zegge het voort. 

OPEN BRIEF 

Dio Genes richtte verle
den week zijn « Open brief > 
aan de Luikse B.SP.-volks
vertegenwoordiger. André 
Coos, in verband met diens 
parlementaire vraag over de 
vrijlating van Jef Van de 
Wiele en naar iiet aantal 
oorlogsmisdadigers dat nog 
in de gevangenis verblijft. 

Mensen die de heer Cools 
van nabij kennen, hebben 
dio Genes er sindsdien a t 
tent op gemaakt dat de va
der van de Luikse volksver
tegenwoordiger door de 
Duitsers op gruwelijke wijze 
werd vermoord. 

Op het menselijke plan 
maakt dit feit de parlemen
taire vraag van dhr Cools 
meer dan begrijpelijk. Met 
alle eerbied voor de nage
dachtenis van dhr Cools sr. 
en voor het leed van zijn na 
bestaanden, menen we toch 
dat op het politieke plan de 
zaken enigszins anders lig
gen. 

De dag dat onze « Open 
Brief > werd geschreven, 
stierf een Vlaams komponist 
als een laat slachtoffer van 
de onmenselijke repressie. 

Het leed aan de ene kant 
kan toch onmogelijk goed 
gemaakt worden door het 
leed aan de andere kant. 

Dat oude wonden opnieuw 
zouden bloeden, is stellig niet 
onze bedoeling geweest met 
onze « Open Brief ». Hadden 
wij geweten dat het drama 
van de oorlog in het gezin 
Cools zo'n diepe sporen n a 
liet, wij zouden onze « Open 
Brief » ongeschreven heb
ben gelaten of hem gericht 
aan minister Vermeylen. 
Een vrijwillige onkiesheid 
zou inderdaad getuigen van 
weinig goede smaak en men
selijkheid. 

TAALKOMMISSIE 

Wanneer dit blad ver
schijnt, heeft de regering 
waarschijnlijk al een beslis
sing getroffen inzake de 
kommissie voor Taaltoezicht. 
We gaan te vroeg op de pers, 
om nog kommentaar uit te 
kunnen brengen bij de even

tuele regeringsbeslissing. 
Het staat echter omzeg

gens vast dat de regeling in
houdt dat de ambtenaren 
van de Taaikommissie zul
len benoemd worden door de 
minister van Binnenlandse 
Zaken binnen het adminis
tratief kader van dit depar
tement. 

Met andere woorden zul
len de ambtenaren van de 
kommissie voor Taaltoezicht 
voUedig afhangen van Bin
nenlandse Zaken, o.m. ook 
wat hun benoemings- en be-
vorderingskansen betreft. 
Zij zullen dus ondergeschikt 
zijn aan de ambtenaren, die 
zij moeten kontroleren. Wat 
in die omstandigheden van 
kontrole terecht kan komen, 
laat zich gemakkelijk r a 
den! 

Misschien geven de feiten 
ons nog ongelijk; we hopen 
het. Maar het ziet er hele
maal naar uit dat de kom
missie voor Taaltoezicht — 
sluitsteen van de nieuwe 
taalwetten notabene! — de 
grootste klucht en het grof
ste boerenbedrog wordt. 

We zullen volgende week 
stellig de gelegenheid heb
ben om de feiten te toetsen 
aan onze (bange) verwach
tingen. 

BOI5 DE CAZIER 

De staking van een hand
jevol arbeiders in de r amp
mijn « Bois de Cazier * heeft 
de Belgische regering er toe 
gebracht, de sluiting van de 
mijn op te schorten. 

De regering is wel zeer ge
voelig voor ieder Waals ver
langen, ook wanneer dat 
Waals verlangen geuit wordt 
door een overgrote meerder
heid van... Italianen. 

Het rezultaat is dus, dat 
de installaties en de 50 man 
sterke bezetting van Bois de 
Cazier verder zullen gebruikt 
worden voor het delven van 
50 ton kolen per dag, hetzij 
één enkele spoorwegwagen. 
Het heet, dat deze dagpro-
duktie bestemd is voor fami
lieleden van slachtoffers der 
grote mijnramp. We zijn er 
van overtuigd, dat de dage

lijkse aankoop van 50 ton d^ 
mijn goedkoper zou komen' 
dan de huidige exploitatie. 

Waarschijnlijk echter zijiï 
er hogere belangen en gro
tere machten in het spel daiS 
die van de naastenliefde en 
van enkele stakende Italia* 
nen.. . 

In ieder geval is eens té 
meer gebleken dat het onge
noegen van een paar t ien
tallen arbeiders in Wallonü 
de regering kan bewegen tod 
Interventie bij de E.G.K.S. 
om een beslissing van did 
organisme ongedaan te ma»* 
ken. 

ANTWERPSE 

TRAKTOREN 

Zou de regering met de 
zelfde hardnekkigheid bij de 
E E G . de zaak verdedigd 
hebben van de omschakeling 
der Ford-fabrieken te Ant
werpen? 

Het is, gelet op de nega
tieve beslissing van de 
E.E.G., weinig waarschijn
lijk. 

Men kent het probleem S 
door de bouw der Ford-fa
brieken te Genk komt het 
Antwerps Ford - kompleks 
vrij. De Ford Motor Cy had 
zich voorgenomen, in deze 
vrijgekomen bedrijfsruimte 
een grote traktorenfabriek 
op te zetten die landbouw-
en nljverheidsvoertuigen 
naa r heel Europa zou uitvoe
ren. Voor deze omschakeling 
heeft Ford onlangs de hulp 
gevraagd van de E.E.G. 

Dit organisme heeft tot 
ieders verrassing negatief 
over dit verzoek beschikt. 

Ford bevestigt, dat de Bel
gische regering haar volle 
steun aan het projekt ver
leende. Het is mogelijk. Maar 
we zijn zo vrij te veronder
stellen dat de regering zich 
vlug heeft neergelegd bij he t 
veto van de E.E.G. : er zijn 
in Vlaanderen immers geen 
Italianen om te staken en 
het « wereldgeweten » in be 
roering te brengen. Moest 
Antwerpen in Wallonië lig
gen, de regering zou zich 
niet zo vlug (en graag?) la
ten afschepen. 

l'üid-lraklorcn, maar niet vanuil Anlwerpen 
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Een stel Vlaamse excellenties en parlementairen, 

dat verleden weeh het niet nodig vond om de 

schamele iOO miljoen goed te keuien, achtte het 

absoluut noodzakelijk te gaan paiaderen op de 

werken aan de « route de Wallonië ». Nietwaar, 

Bertje Van Hoorick ? 

RONSE 
De franskiljons te Ronse 

wanhopen niet, de taalwet 
op het onderwijs te omzei
len. De afschaffing van de 
franstaUge afdeling van het 
ateneum te Ronse heeft hen 
opgeschrikt, maar niet ont
wapend. Ze zetten nu alles 
ih het werk om «©en gloed
nieuw ateneum te doen bou-

•"''Wefl"even-over de taalgrens, 
bijvoorbeeld te Vloesberg. 
Met de nodige steun van 

' ' « vaderlandslievenden > en 
met de kruiwagen van en
kele anti-Vlaamse politiekers 
hopen zij het klaar te spelen, 
de tientallen miljoenen los 
te maken die nodig zijn om 
hun kroost een waardige, 
want franstalige, opvoeding 
Ie bezorgen even verder. 

ONGEHOORD 

SCHANDAAL 

De misselijke komedie van 
de nieuwe taalwetten blijkt 
iedere dag duidelijker. In dit 
land schrikt men werkelijk 
voor geen enkele waanzin en 
geen enkele ploertigheid te
rug. 

Het nieuwste schandaal is 
dat van de vice-goeverneur 
der provincie Brabant, 
wiens specifieke taak het is, 
te waken over een faire toe
passing van de taalwetten 
en er zorg voor te dragen dat 
de beide kuituren in de ag
glomeratie Brussel de plaats 
krijgen, die hen wettelijk en 
moreel toekomt. 

Wat doet die fameuze vi
ce-goeverneur? Hoe vat deze 
uit Luik overgepompte ma
gistraat zijn taak op? Hoe 
geeft hij het voorbeeld? 

Hij begint met zijn vice-
goeverneurlijke broek aan 
het Nederlands te vagen en 
de taalwet inzake onderwijs 
te verkrachten. Hij geeft in
derdaad het voorbeeld : hij 
stuurt zijn kinderen naar de 
« section Franco-Beige > 
van de « école européenne k 
Uccle >. 

LIEVER DUITS I 

De kinderen van vice-goe
verneur Cappuyns volgen in 
die < section Pranco-Belge > 
onderwijs in het Frans, met 
als tw«ede taal Duitsl 

Dat Is flagrant in overtre
ding van artikelen 10 en 11 
van de nieuwe taaiwet inza
ke onderwijs, die bepalen 
dat zowel in het lager als in 
het middelbaar onderwijs 
het Nederlands resp. het 
Frans de tweede taal moeten 
zijn in de Brusselse agglo
meratie. 

• <' •' -MeMèer' Có,ppuyns, die 
aangesteld is om de taalwet
ten te doen eerbiedigen en 
om te waken óver een even
waardige behandeling van 
Frans en Nederlands in de 
Brusselse agglomeratie, geeft 
blijk van zijn grenzeloze ver
achting voor het Nederlands 
door zijn kinderen een 
Frans-Duitse opvoeding te 
geven. 

BOVEN DE WET 7 

Staat h«t partijpolitieke 
kreatuur Cappuyns boven de 
wet? Is het hem goegelaten 
de Vlamingen te honen en te 
verachten gelijk hij het 
doet? Is dat het bewijs 
waarop de heren Verroken 
en De Saeger gewacht heb
ben om hun rooskleurige ze-
gebuUetijns over de nieuwe 
taalwetten te Brussel kracht 
bij te zetten? 

Geen dag gaat voorbij of 
de Vlaamse pers brengt ette
lijke voorbeelden van moed
willige en Vlaamsvijandlge 
sabotage der nieuwe taal
wetten. Het (zwak) verweer 
van de laatste hardleersen 
klinkt dan gewoonlijk « dat 
in een overgangsperiode 
moeilijkheden en betwistin
gen mogelijk zijn ». 

Het geknoei met de kom
missie voor taaltoezlcht, het 
ongehoorde schandaal Cai>-
puyns echter zijn eens te 
meer onweerlegbare bewij
zen voor het feit dat de sa
botage der taalwet en de 
verachting van het Neder
lands in de hoogste regionen 
steun en aanmoediging — ja 
zelfs voorbeelden — vinden. 

« Le poisson pourrit par la 
tête »... aan de top is er niets 
veranderd : de hoogste amb
tenaren van het land, de 
ministers en de goeverneurs 
kunnen vandaag zoals giste
ren straffeloos ons in het ge
zicht spuwen. En ons schel
den voor idioten, In heli 
Frans en in het Duitsl 

PARLEMENTAIRE 

KRABBELS 
Bij de stemming over de begroting van Open

bare Werken onstond er een incident. Van den 
Daele had met enkele Waalse en Vlaamse 
C.V.P.-ers en een paar Vlaamse socialisten een 
amendement ingediend waarbij 400 miljoen 
werd voorzien om de Vlaamse wegen berijdbaar 
te maken. De commissie was overtuigd van de 
noodzaak en nam het amendement aan. Bohy, 
minister van Openbare Werken, diende namens 
de regering in de openbare vergadering een 
amendement in, waarbij de 400 miljoen zouden 
worden geschrapt. De regering stelde hierop 
de kwestie van vertrouwen. Collard, voorzitter 
van de B.S.P., oordeelde het nodig zulks extra 
te onderstrepen. Voorzitter Van Acker, die er 
de stemmingen steeds in spoed doorjaagt, vond 
nu de tijd om er nogmaals aan te herinneren 
dat het een vertrouwensvotum gold. 

Toen op het bord langs de C.V.P.-zijde een 
heel veld van rode lichtjes te zien viel herhaal
de de voorzitter nogmaals waarover het ging. 
Schielijk veranderden nog verschillende C.V.P.-
ers hun stem tegen de regering in een groene 
ja-stem. 

Toch stemden nog 36 Vlaamse C.V.P.-ers (en 
de onvermijdelijke Waalse C.V.P.-er Charpen-
tier) tegen de regering. 

De socialisten, die in de commissie het amen
dement hadden goedgekeurd, stemden er nu 
tegen en De Sweemer die het mee had onder
tekend, verloochende zijn handtekening. Hij 
kwam op de tribune verklaren dat hij protes
teerde tegen de Vlaamse achterstelling, maar 
Iiij zou toch maar, uit partij tucht, tegen dat 
rechtmatig Vlaams belang stemmen. • 

De C.V.P.-ers De Nolf en Verboven hieven op 
de tribune een klaaglied aan over de onduld
bare Vlaamse achterstelling onderscheidelijk 
van West-Vlaanderen en de Kempen. De enige 
konsekwente houding zou geweest zijn tegen 
de politiek te stemmen die zij veroordeelden. 
Dat zouden zij echter niet doen ; zij zouden 
zich onpartijdig houden en zich onthouden. 

Bij de stemming over de begroting slonk het 
aantal C.V.P.-tegenstemmers van 36 tot 2. 

En 16 onthielden zich. Deze dames en heren 
maakten door hun houding een anti-Vlaamse 
politiek mogelijk die zij met de mond veroor
deelden. 

Bij de Vlaamse socialisten werd er natuurlijk 
als automaten vóór de regering gestemd, ook 
door allen die in de commissie de 400 miljoen 
hadden goedgekeurd. Zij hebben daarmee eens 
te meer niet alleen het rechtmatig Vlaams 
belang (ditmaal geen « Vlaamse romantiek >), 
maar bovendien hun eigen houding verloochend. 

Collard, voorzitter van de B.S.P., geërgerd 
door deze schuchtere en voorbijgaands refleks, 
:H-oeg het woord. 

Hij zei dat sommige (Vlaamse) leden van zijn 
groep de 400 miljoen wilden stemmen en zich 
bij de stemming over de-begruting wilden ont
houden, maar dat zij het niet deden uit paitij-
tucht. 

Zou het bij de C.V.P. nog gebeuren, dieigde 
hij, dan zouden de socialisten hun houding 
herzien. 

De B.S.P.-voorzitter zelf kon de Vlaamse 
socialisten onbewust geen pijnlijker afstraf
fing geven : zij verkozen slaafse partijtucht 
boven het door hen zelf erkende rechtmatig 
Vlaams belang. 

Bij de bespreking van de begroting van land 
bouw zat minister Heger, die op een rente
niertje gelijkt maar een hereboer schijnt te zijn, 
schichtig te luisteren naar Jacques, een échte» 
boer die als een boom op de tribune stond. 

Toen deze aan zijn rede van verleden jaar 
herinnerde, ging er een rilling door de minis
teriële schoudertjes. Het was toen dat Jacques 
een aanval van acute razernij kreeg, tegen de 
voorzitter loeide dat hij een dictator was, de 
ministeriële bank met haar bemanning haast 
omver liep en dreigde de hele afgekomraan-
deerde, wat onregelmatige slagorde van tril
lende zaalwachters, met één exemplaar dat hij 
in zijn grijparmen zou te pakken krijgen, omver 
te kegelen. 

Richard van Leemputlen maakte ongenadig 
het proces van deze regering die een « offen
sieve » landbouwpolitiek zou voeren. Hij maakte 
de vergelijking met Nederland die erg nadelig 
voor het Belgisch landbouwbeleid uitviel. Voor 
de landbouw geeft men 2 miljard uit, zei hi j , 
en voor de patriotten 4 miljard. Het beroep vaa 
patriot is lonender dan dat van landbouwer, 
merkte hij schamper op. Hij zei de indruk t« 
hebben dat men planmatig aan de ondergang 
van de landbouw werkt. Hij bepleitte hogere 
sociale voorzieningen voor de landbouwers. 

Reimond Mattheyssens had scherpe kritiek 
uitgebracht op het uitblijven van plannen voor 
een moderne verkeersstruktuur in het Benelux-
middengebied (prov. Antwerpen, Limburg, ar
rondissement Leuven). Gebied met een schitte
rende toekomst waarover minister Bertrand zo 
lyrisch sprak in 1961 te Maastricht. 

In zijn antwoord probeerde de minister de 
verantwoordelijkheid op zijn collega voor 
Openbare Werken te schuiven en verwees ver
der naar een paar vage verslagen, wat hem 
een stekelig antwoord van onze verkozene op 
de hals haalde. De Antwerpse luchthaven werd 
weer door enkele Antwerpse mandatarissen ter 
sprake gebracht. 

De minister antwoordde met een vooraf 
geschreven tekst. Onze verkozene wou precies 
te weten komen welk het aandeel zou zijn van 
de Antwerpenaren in de « passende » lucht
haven, waarover de minister het vorige week 
had. De minister gaf dan na dralen te kennen, 
dat met de wensen en adviezen van de gemeen
tebesturen uit de Antwerpse agglomeratie reke
ning zal worden gehouden, niet met privé-
groepen. Dat leek reeds op de voorbereidselea 
van een elastische terugtocht. 

Reimond Mattheyssens ondervroeg verder 
minister Anseele over zijn uitlating in de 
Senaat, waarbij hij een soepele toepassing van 
de taalwet te Antwerpen bepleitte en Rotter
dam als voorbeeld stelde. Onze woordvoerder 
zei scherp dat een minister niet een soepele 
maar een eerlijke toepassing van de wet moet 
voorstaan, verder dat hij het paradoksaal vond 
dat een socialistisch minister het opnam voor 
een kastetaal tegen de volkstaal. 

Minister Anseele antwoordde met flegme dat 
het over het Engels ging en dat natuurlijk de 
taalwet moest worden toegepast. Hij werd er 
zelfs toe gebracht te verklaren dat een staats-
beambte een franssprekende, van wie hij wist 
dat deze Nederlands kende, niet in het Frans 
diende te woord te staan. 

Verder werden er o.a. ook nog opwindende 
kwesties behandeld over het afschaffen of he* 
bghoud vap buskglten in de steden. 

;<ik Claes. 



DE VOLKSUNIE 

V A D E R S EN Z O N E N 

Tijdens de kamerzitting 
van 13 februari 1964 stem
den enkele C.V.P.-ers tegen 
de regering om Vlaamse mo
tieven, nl. om 400 miljoen 
kredieten voor wegenwerken 
in Vlaanderen. 

Bij het overlopen van de 
namen der stemmers kan 
men enkele interessante 
vaststellingen maken. Zo ziet 
men bv. dat volgende «fla
minganten » toch nog voor 
de regering waren : Fim-
mers, Kiebooms, Posson en 
Vandamme vader. We spre
ken niet van de « flamingan
ten » die in de regering zit
ten : Custers, Van Elslande... 
Noch van de socialisten die 
het laatste greintje Vlaams 
ze'frespekt schijnen verloren 
te hebben. 

Waar we in het bijzonder 
de aandacht op vestigen is op 
het familiedrama te Brugge, 
waar vader Vandamme vóór 
en zoon Vandamme tegen de 
regering stemden. Alles zal 
hopelijk in de familiekring 
zijn bijgelegd achteraf! 

, Ook Blanckaert, de geeste-
ilijke zoon van Posson, stem
de anders dan laatstgenoem
de. Als dat maar geen gevol
gen heeft voor de carrière 
van de eerzuchtige kajotter 
Blanckaert... 

BCGROTiNGSSTEMMiNG 

De stemming over de be
groting van openbare wer
ken zelf verliep evenmin 

zonder incidenten. Toen was 
het geschil in de familie Van
damme blijkbaar reeds opge
lost, want vader en zoon 
stemden samen voor. Blan
ckaert vertoonde wel beter
schap, maar onvoldoende, 
want hij onthield zich sa
men met een tiental Vlaam
se C.V.P.-ers. Van den Daele 
en Verroken stemden tegen, 
tot grote woede van CoUard 
en niettegenstaande de rege
ring de kwestie van vertrou
wen had gesteld. 

NIEUWE TANKS 
Ons leger schijnt dringend 

behoefde te hebben aan 
nieuwe pantserwagens, wat 
een totale investering van 10 
miljard zal meebrengen. Wij 
vragen ons af of de socialis
ten van het gebroken geweer 
die krankzinnige geldsmij te -
rij ook gaan goedkeuren, juist 
zoals de beruchte aankoop 
van de Starfighters. 

Met minder geld zou men 
de autoweg Brussel-Antwer-
pen en de nieuwe weg Ant-
werpen-Zelzate kunnen aan
leggen. Werken die thans ge
woon niet op de begroting 
noch op het vijfjarenplan 
voorkomen. 

STAATSFIN ANCIEN 

OORZAAK 

VAN SPANNING ? 

Het verslag van de Natio
nale Bank dat vorige maand 

werd gepubliceerd, komt tot 
de vaststelling dat er niets 
haperde aan de prijzen- en 
lonenpolitiek, noch aan de 
in- en uitvoer, maar dat de 
staatsschulden de zieke plek 
vormen van ons bestel. 

In dit verband heeft de ro
de pers het over de verant
woordelijkheid van het pu
bliek, dat zijn geld oppot in 
plaats van in te schrijven op 
de binnenlandse staatslenin
gen. Er wordt echter niet bi j 
gezegd dat Honoré Ge
pluimd (door dezelfde rode 
pers geschapen) nu twee ke
ren nadenkt vooraleer s taats
obligaties te kopen omwille 
van de roerende voorheffin
gen ! 

PRODUKTIE, 

WINSTEN EN LONEN 

Het is ook opvallend dat 
het Verbond der Belgische 
Nijverheid geen gelijk krijgt 
van de Nationale Bank, waar 
deze grootkapitalisten kla
gen over vermindering van 
hun winstmarges. Zou dit 
niet een uitvlucht zijn om de 
loonstop te kunnen predi
ken ? 

Een ander argument van 
het V.B.N, was de lagere toe
name van de produktie t.o.v. 
de toename der lonen. Noch
tans vertoont de produktie 
van het 4e kwartaal 1963 een 
stijging met 7,3% tegenover 
het 3e kwartaal, en zelfs een 
stijging van 9,6% tegenover 
dezelfde periode van 1962 ! 

Dit zeer hoog stijgtempo 
werd in lang niet bereikt, zo
dat men zich afvraagt of al 
die beweringen van het 
grootkapitaal kunnen aange
nomen worden indien een ob-
jektief onderzoek zou inge
steld worden, met open boe
ken... 

ONTWIKKELINGS

LANDEN 

Volgens het jaarrapport van 
de Verenigde Naties wordt de 
kloof tussen de ontwikke
lingslanden en de c rijke » 
naties steeds maar groter. 

Wij moeten allen beseffen 
dat er meer dient gedaan 
voor de arme volkeren, die 
niet eens het hoogstnoodza
kelijke bezitten, terwijl wij 
in vergelijking met hen in 
weelde baden. Maar toch 
zouden we wensen dat een 
strengere kontrole wordt 
verricht op de verleende 
hulp, opdat het nu eens ein
delijk zou gedaan zijn met 
de ongehoorde zakkenvullerij 
van de enkelingen die een 
ministerportefeuille hebben 
bemachtigd en die zich niets 
aantrekken van de armoede 
van hun volk. 

TERUG NAAR DE 

WERKELIJKHEID 

De Waalse T.V. heeft be
slist, over te schakelen van 
het sisteem der 819 lijnen 
naar dat der 625 lijnen, zo

als dat in Vlaanderen vaa 
bij he t begin der T.V.-uiU 
zendingen wordt gebruikt. 

Daarmee zal een einde ge-* 
steld zijn aan een waanzin-* 
nige geldverspilling die heli 
land - ^ volgens deskundige 
ramingen — minstens een 
miljard heeft gekost. 

Het was destijds volko-i 
men het recht der Wjalen, 
he t lijnenstelsel van Frank
rijk te kiezen; wij hebben' 
begrip voor deze bezorgdheid 
om een uniform T.V.-stelsél 
in een gemeenschappelijk 
kultuurgebied. 

Aan dit recht werd noch-* 
tans perk en paal gezet door 
overwegingen van nat ionaal 
belang en door budgetaire en 
ekonomische motieven. De
ze overwegingen en motie
ven werden elf jaar geleden 
nonchalant weggewuifd; melj 
de vaststelling der technie-
kers, dat uiteindelijk alleen 
het Europees stelsel der 625 
lijnen kansen maakte, werd 
gelachen. 

Thans verlaat de Waalse 
T.V. de 819 lijnen, alhoewel 
Frankrijk die verder ge
bruikt voor zijn eerste net . 

Het gevolg van die ja ren
lange Waalse halsstarrig
heid is inmiddels geweest, 
da t de T.V.-toestellen om
wille van de twee stelsels 
heel wat duurder waren dat 
anders het geval ware ge
weest. 

Met andere woorden : wij 
hebben mede dik in onze 
zak mogen schieten voor dit 
Waalse fantazietje. 

WAAROM ONDERTEKENEN ZIJ HUN BRUSSELSE NIEUWJAARSWENS NIET?: 
I':, 

X 
V f^g^. h NOOIT EEN MUUR TUSSEN ONS 

\ J A M A I S PE MU« ENTRE N O U 3 
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ONZE WENSEN ^Oü^ ÉCJC^^ 
No^ voEux POUR ic:^!::^^ 
SUPPRE5S/ON DU MUR DES POLfT/C/EN^ 
was- M£T PE MUUFP i/AN DE POLITIEKERE 

ER BESTAAT IN DIT GEZEGEND LAND EEN TIJDSCHRIFT, UITGEGEVEN DOOR DE INVOERDERS VAN THf\IKR MATERIAAL' 

VOOR HET BOUWBEDRIJF. BIJ HET DECEMBER-NUMMER VAN DIT TIJDSCHRIFT WAS BOVENSTAANDE TEKENING GEVOEGD. 

FORMAAT DUBBEL ZO GROOT ALS ONZE AFDRUK. OP DE TEKENING GEEN ENKELE NAAM, NOCH VAN HET TIJDSCHRIFT, 

NOCH VAN EEN TEKENAAR. WILDE MEN ZICH VEILIG STELLEN VOOR HET GEVAL DE EEN OF ANDERE KLIËNT-AANNEMER » 

FLAMINGANT RABIQUE NATUURLIJK- GRATEN ZOU VINDEN IN DEZE TIPISCH-BRUSSELSE NIEUWJAARSWENS? IN DAT GEVAL 

ZOU DE TEKENING ER WELLICHT «TOEVALLIG» BIJGESUKKELD ZIJN. DE SPOTPRENT ILLUSTREERT IN IEDER GEVAL DUIDE

LIJK. WELKE HOOGSTAANDE VERZUCHTINGEN DE BRUSSELSE ZAKENWERELD BEZIGHOUDEN. WAT DENKEN DE (VOORAL 

AMERIKAANSE EN DUITSE) UITVOERDERS VAN AANNEMERSMATERIAAL OVER DEZE « PUBLICITEIT » VAN HUN VERTEGEN
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HET STAALBEDRIJF AAN ZEE 
O v e r he t be lang v a n de zware Industrie in het kader van de a lgemene 
Industr iële ontwikkel ing is iedereen het wel eens. Voora l voor. de eko-
nomische toekomst v a n vandaag industr ieel minder ontwikkelde ge
m e e n s c h a p p e n — zoals V laande ren — is he t van belang dat men er op 
k o r t e termijn in slaagt, deze gewes ten uit te rus ten met enkele fabrie-
Een uit de zwaar- indust r ie . 
D e rol van het S idmar-kompleks als s t u w e n d bedrijf ïn het kader van 
de V laamse industr iële u i tbouw is daa rom ook zo groot . O p de toe-
Eomstige ontwikkel ing v a n de G e n t s e ekonomie echter zal de vesti
ging van het « staalbedrijf aan de zee » een zeer bi jzondere en ingrij
p e n d e invloed ui toefenen. 

Voor de sektor « metaalbewerking » 
bv. brengt de inplanting van Sidmar 
in de Gentse ekonomie zeer grote 
veranderingen teweeg. Zo zullen — 
volgens deskundige ramingen — de 
verkopen na verloop van enkele ja
ren het zevenvoudige bereiken van de 
cijfers in 1960. De bijkomende verko
pen, voortvloeiend uit de inplanting 
van Sidmar, bedragen volgens deze 
ramingen inderdaad 6.553 miljoen F, 
waarvan voor 6.500 miljoen F als 
rechtstreeks gevolg van de leveringen 
van Sidmar aan bedrijfstakken bui
ten de streek van Gent, aan de ver
bruikers en aan de overheid van het 
Gentse en door verkopen van kapi
taalsgoederen. 

Indien Sidmar zijn cokes plaatse
lijk zou aankopen, mag men ver
wachten dat de sektor «gas en cokes» 
zijn verkopen met 960 miljoen F zal 
kunnen opvoeren, d.i. 432,4% van de 
huidige omzet. De sektor «nie t -me-
taalhoudende mineralen » mag reke
nen op een verkoopsaangroei van 
ongeveer 103 miljoen F, hetzij 19,6% 
van de*om2tet 1960. Voóf de eïektrici-
teitssektor ,wQjc<}Qn, deze cijfers resp. 
113 miljoen F en 13,8%. Enz., enz... 

NIEUW OVERWICHT 

Ook zonder dat we de cijferregen 
/erder zetten is he t duidelijk, dat de 
oprichting van Sidmar een ingrijpen
de invloed zal hebben zowel op de 
struktuur als de groeikracht van de 
Gentse industrie. Zo bevond het o-
verwicht van de stuwende bedrijven 
zich tot vandaag in de tekstiel- en 
kledingsnijverheid. Na Sidmar zal dit 
overwicht zich verplaatsen naar de 
raetaalsektoren. Ramingen hebben 
inderdaad uitgewezen dat in 1967 de 
metaalsektoren 31,8% van het Bruto 
Industrieel Produkt zullen voortbren
gen en de sektoren tekstiel, kleding, 
huiden en leder op hetzelfde ogen
blik nog slechts 21,6% van het B.I.P. 

Niet alleen de struktuur echter van 
de Grentse ekonomie zal diepgaande 
veranderingen ondergaan. Waar men 
nu de gemiddelde jaarlijkse groei-
koëfficiënt van het industrieel pro
dukt — voor de periode 1960-1967 en 
zonder de inplanting van Sidmar — 
op 4.1% schat, wordt dit 6,7% alleen 
door de komst van Sidmar. Noteer 
hierbij dan nog dat de invloed van de 
Sidmar-investeringsuitgaven niet in 
dit laatste groeipercentage verrekend 
i s l 

MOEILIJKHEDEN ? 

Er zijn aan het projekt « Sidmar » 
echter ook enkele moeilijkheden ver
bonden. Iedereen kent de huidige toe
stand op de Oostvlaamse arbeids
markt. Enerzijds heeft de heersende 
hoog-konjunktuur er voor gezorgd 
dat het werkloosheidscijfer laag ligt, 
anderzijds hebben de hand- en span
diensten van alle voor- en na-oorlog-
se Belgische regeringen Oost-Vlaan-
deren een ernorm aantal mobielen 
opgeleverd. Het (door de mobiliteit to
taal vervalste) aanbod op de Oost
vlaamse arbeidsmarkt is dus op dit 
ogenblik niet zeer groot. Ook in de 
nabije toekomst zal dit niet zeer 
groot worden, vooral gezien de st i j
gende tendens van de arbeidersmobi

liteit. Daartegenover s taat echter dat 
de voorziene vestiging van nieuwe be
drijven in het Gentse tegen 1967 ge
lijk zal staan met een verhoging van 
de vraag met ongeveer 7.000 manne
lijke eenheden, waarvan 4.000 voor 
Sidmar. Deze vraag is groter dan het 
voorziene arbeidersoverschot. 

EN D E MOBILITEIT ? 

En nu kan het touwtrekken begin
nen ! In de ijzer- en staal-industrie 
zijn de lonen traditioneel hoger dan 
in de andere sektoren, zodat het ge
vaar niet denkbeeldig is dat heel wat 
ondernemers — we denken hierbij 

vooral aan kleine en middelgrote on
dernemingen — moeilijkheden gaan 
ondervinden. De regering tracht deze 
toekomstige moeilijkheden nu te on
dervangen door een landbouwpolitiek 
die er op de allereerste plaats op ge
richt schijnt, zoveel mogelijk boeren" 
van hun erf te verjagen en dit in zo 
kort mogelijke tijd. 

De lezer vraagt zich natuurlijk af 
waarom geen politiek gevoerd wordt 
om in de toekomst arbeidskrachten 
te rekruteren uit het enorm leger 
Oost-Vlaamse mobielen. Het ant
woord op deze vraag is echter duide
lijk. De Waalse ekonomie, eerste en 
laatste zorg van alle Belgische rege
ringen, wordt één groot faillissement 
zonder de blijvende aanwezigheid van 
de tienduizenden en tienduizenden 
Vlaamse mobielen die vandaag de 
slechte Waalse demografische toe
stand korrigeren. Indien Sidmar hier 
arbeiders zou gaan rekruteren, gaat 
Wallonië een ekonomische krisis zon
der voorgaande tegemoet ! 

WAALS VERZET 
Nu weet iedereen hoe zwaar de 

Waalse belangen in deze unitaire 
s taat wegen en hoe weinig de Vlaamse 
er van tel zijn. Men hoefde vóór een 
paar jaar dan ook helemaal niet ver

wonderd te zijn dat de tegenstand 
legen het Sidmar-projekt niet zozeer 
van Belgische-kapitalistische zijde 
kwam, maar op de allereerste plaats 
van Waals-sindikale kant. De «val-
bijl voor Wallonië », zoals Sidmar bij 
herhaling werd genoemd, bedreigde 
de bevoorrechte pozitie van onze 
Waalse broeders aan de Belgische ta 
fel. En dus maar luid geschreeuwd ti 
« La Wallonië » bv. : « Alarm voor a l 
le sindikale federaties, opdat ze alle 
noodzakelijke akties zouden onderne
men, vooral bij de openbare machten 
en verantwoordelijke financiële mid
dens, tegen Sidmar, valbijl voor Wal
lonië » (22 mei 1962). Of in «Combat» 
van 12-4-62, waar Crainqueville «L* 
aggression de Selzaete » boven een 
artikel schrijft waarin hij betoogt 
dat Sidmar een ekonomisch onding is 
en een aanslag op Wallonië, waarte
gen de Waalse arbeiders zich dus 
krachtig dienen te verzetten. 

Het Waals — sindikaal en ander — 
verzet heeft echter niet mogen baten. 
Daarvoor zijn de tijden net iets to_ 
zeer veranderd. Ondanks alle ant i -
Vlaams verzet wordt het «staalbe
drijf aan de zee » een goede zaak 
voor Vlaanderen en een zegen voor 
de Gentse ekonomie ! En schept het 
de voorwaarden om vroeg of Iaat toch 
te beginnen met de afbraak van de 
ongehoorde Oostvlaamse mobiliteit. 
« Werk in eigen streek »: het klimaat 
rond Sidmar was de jongste jaren 
— vooral na de verkiezingsoverwin
ning der Volksunie — in Vlaanderen 
zó, dat het Waals verzet voor één 
keer te kort schoot. 

Willy Cobbaut 

RECHT OP ZELFBESCHIKKING 
(vervolg van blz. 3) 

ment bevat. Sedert de 2de wereldoor
log is onder de franssprekenden een 
stroming ontstaan voor kantonnale 
autonomie. In het noordelijk deel der 
Jura, dat homogeen franstallg is, be
staat omtrent de eis voor autonomie 
volledige eensgezindheid In het Zui
den is er vanzelfsprekend tegenkan
ting vanwege de duitssprekende be
volking. Volgens de Rassemblement 
Jurassien, het officieel orgaan van de 
beweging voor autonomie, behoort 
het ganse territorium, ook deze de
len waar de duitssprekenden in meer
derheid zijn, aan de franssprekende 
bevolking van de Jura. De Rassem
blement Jurassien wil derhalve dat 
de franssprekende bevolking autono
mie krijgt over dit ganse territorium 
en dat de ingeweken duitssprekende 
bevolking ofwel verfranst ofwel t e 
rug naar Bern uitwijkt. 

Is het nu niet eigenaardig, dat de 
franstalige Belgische pers, die zo 
graag schimpt op het « droit de sol », 
het Rassemblement Jurassien in zijn 
verzuchtingen steunt en scheldt op 
de kolonisators van Bern? 

WAAROM NIET IN DE U.N.O. ? 

Tot slot zouden we graag even stil
staan bij de vraag, hoe het komt dat 
het Vlaams recht op zelfbestuur 
nooit het voorwerp is geworden van 
diskussie in internationale organisa
ties. 

Een eerste reden hiervan ligt in 
het feit dat de Volkenbond en de 
Verenigde Naties zich enkel met een 
minderheidsprobleem inlaten wan
neer het een voorwerp wordt van een 
internationaal geschil tussen Staten. 
Het Vlaamse minderheidsprobleem is 
het enige minderheidsprobleem in 
Europa dat tussen de twee wereld
oorlogen niet op de tafel van de in
ternationale diskussie is gekomen. De 
enige mogendheid, die het Vaams 
probleem voor de Volkenbond had 
kunnen brengen, was Nederland Oos
tenrijk heeft het Tiroler vraagstuk 
op de tafel gebracht; alle Balkanmin-

derheden hadden ergens een broeder-
s taa t die hun verdediging opnam. De 
toenmalige kruideniersmentaliteit 
van Nederland en zijn kortzichtig 
meerderwaardigheidscomplex tegen
over de Vlaamse volksmassa heeft 
er echter de Nederlanders steeds van 
weerhouden, de Vlamingen te helpen 
in hun strijd voor ontvoogding. 

Een tweede reden is dat België 
nooit door Vlaamse woordvoerders in 
de internationale organismen is ver
tegenwoordigd geworden. 

DE MYTHE 

Feit is dat de Belgische regering in 
het buitenland de mythe verspreidde, 
dat de Vlaamse groep in België een 
verdoolde splintergroep was, die niets 
liever wilde dan opgeslorpt te worden 
door de franstalige meerderheid. Ter 
illustratie laten we hierna een tekst 
volgen die in 1917 in «A League of 
Nations » werd gepubliceerd. België 
werd hierin onderverdeeld in Opper
en Laag-België. 

« The uplands », aldus het verslag, 
« are peopled by the Walloons and 
form the area of French language. 
The lowland is the home of the Fle
mings who speak a Teutonic dialect 
but also know French. The official 
and the business language of Bel
gium is French This language is also 
tha t of polite society and represents 
the existence of national uni ty». (3) 
De Vlamingen werden nooit be
schouwd als een minderheid, maar 
als een folkloristisch overschot je van 
de Middeleeuwen. 

Vlaanderen had in de internatio
nale organismen nooit een eigen ver
tegenwoordiging, die de Vlaamse zaak 
voorstelde zoa'? ze was En dit is 
nog steeds zo. De Europese Organisa
tie voor Economische Ontwikkeling 
Tjubliceerde onlangs een brochure, 
waarin een inventaris werd gegeven 
van de researchmogelijkheden voor 
een vreemdeling aan de verschil
lende Europese universitenen. Wat 
betreft de Gentse Universiteit wordt 

hierin gezegd dat de vreemdelingen 
er enkel het Nederlands kunnen ge
bruiken. Dit is in tegenstrijd met de 
werkelijkheid, want meerdere bui
tenlandse studenten legden in de 
laatste jaren doctorale proefschrif
ten af in het Engels. 

Gans deze met opzet verdraaide 
voorlichting omtrent de bedoeling en 
het wezen van de Vlaamse beweging 
komt voort uit het feit dat Vlaande
ren geen eigen afvaardiging heeft in 
het internationale forum en zij kan 
deze enkel verkrijgen, wanneer zij 
als een zelfbesturende entiteit in het 
groeiende Europa wordt opgenomen. 

(1) Vertaling : « voor de oprichting in 
Palestina van een nationaal tehuis voor het 
Joodse volk ». (zie G. de Gaury « The New 
State of Israël » en L.F. Williams « The 
state of Israël). 

(3) Vert. : « Eretz - Israël was de geboorte
plaats van het Joodse volk Hier werd zijn 
geestelijke, godsdienstige en politieke per
soonlijkheid geschapen. Hier vormde het 
voor het eerste een natie, schiep het kul-
turele waarden... Na met geweld verbannen 
te zijn geworden uit dit land, blee] het 
volk er gedurende zijn diaspora nochtans 
trouw aan en hield het nooit op, te bidden 
voor en te hopen op de terugkeer naar het 
land en de herstelling van zijn politieke 
vrijheid in dat land Op 29 november 19i7 
keurde de Algemene Vergadering der V.N. 
een rezolutie goed waarin de oprichting 
van een Joodse staat in Eretz-Israël werd 
gevraagd. Deze erkenning is onwederroepe-
lijk. Dit recht is het natuurlijk recht van 
het Joodse volk um meester te zijn ovei zijn 
eigen lot, lijk alle andere naties in hun 
eigen soevereine üatenn. (zie <• Fundamental 
Laws of the State o1 JsraSl », \ew-'i ork, 
1950). 

(S) Vert. : « Hoog-België is bevolkt door de 
Walen en is de translalig> landsstreek 
Neder-Belgili is het lehuis der Vlamingen 
die een Teutoons niali-ki -preker maar lok 
Frans kennen De officiële • en di handels-
taal van België is Frans Dü ii >ok de laai 
van de politieke knnqen ii -'<'" ' " ' 
bestaan van een national' 
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UIT DE 
ARCHIEVEN DER 
V L A A M S E BEWEGING 
ï n dit laatste deel van onze repor tage doorheen 75 jaar u O n s 
Leven » v^rordt de periode behandeld van bij het ui tbreken van 
de tweede wrereldoorlog tot op heden. He t fei tenmateriaal uit de 
jongste tijd (bv. de aktieve deelneming van de s tudenten aan de 
Marsen te Brussel en te A n t w e r p e n ) ligt eenieder nog vers in 
het geheugen; w e zijn er dan ook overheen gegleden. Onze aan
dacht ging vooral naar de jaren waar in , na de tweede wereldoor
log, opnieuw werd aangeknoopt bij de tradities van onafhanke
lijke Vlaamse str i jdvaardigheid; de Fosty-aktie, de Rodenbach-
iABstf^n. enz. 

Op 12 maart 1941 komt Staf De 
Clerck naar Leuven spreken voor de 
V.N.V.-afdehng die totaal los van het 
Verbond staat. De Walen zoeken her
rie. Het Verbond neemt stelling a^s 
TOlgt : V.N.V. en Verbond hebben als 
dusdanig mets met mekaar te zien 
Doch indien de Walen herrie zoeken, 
herinneren wij hen er aan « dat U 
hier verblijft in een Nederlandse stad 
t n als dusdanig reden hebt om U or
delijk en bescheiden te gedragen »• 
Toch betogen de Walen. Er is « ba-
garre » en Feldgendarmen drijven de 
Walen uiteen. Een week ater moet 
de Rodenbachhulde doorgaan De 
rektor weigert de gelegenheidsmis op 
te dragen, verbiedt de professoren 
aanwezig te zijn op de hulde, ver
klaart dat Leuven geen Nederlandse, 
doch een Belgische universiteit is en 
dat het Verbond met de Duitsers sa-
menheult om de universiteit ten 
gronde te richten (sic). Toch gaat de 
Rodenbachhulde door en wordt er op 
de feestzitting verklaard • « Het Ver
bond verbiedt om het even wie, dat
zelfde Verbond met gelijk we'ke po
litieke vereniging te vereenzelvigen ». 
Pogingen om tot een gesprek met de 
rektor te komen, stranden op « uit
barstingen van woede en tranen ». 

1941 : Na de botsing met de rektor 
ter gelegenheid van het optreden van 
Staf De Clerck en de Rodenbachhulde 
verliest het Verbond aan prestige. So
ciale hulp, vroeger aoor het Verbond 
opgericht en onder Karel Goddeeris 
tot volle bloei gekomen, had zich van 
het Verbond afgescheurd en nam de 
initiatieven over : Sociale hulp or
ganiseerde nu kulturele avonden; het 

verzet tegen de verplichte tewerkstel
ling van de studenten-schachten. 
werd door de Katolieke aktie ge
voerd. 

Achter de schermen werd gekom-
ploteerd om ook het Verbond, na het 
A K.V S. te hebben gekraakt, te akka-
pareren. Er was meer dan één repres
sie. Eii bij de bevrijding « vlogen > 
enkele voormannen van het Verbond 
te Leuven buiten. 

NA DE 

TWEEDE WERELDOORLOG 

We vertrekken van een objektieve 
va^tsteUing : na de bevrijding heeft 
men geslaagde en mislukte pogingen 
gedaan om de zangbeweging, de 
IJzerbedevaarten, het Davidsfonds en 
andere strijd- en kultuurorganisaties 
in een gareel te dwingen De meesten 
hebben er zich uit gewrongen^ Dit 
was ook zo met het K.VH.V. 

In 1944 op de eerste Verbondsver
gadering, zet preses Carlos Gits het 
Verbondsstandpunt uiteen : « Het 
Verbond blijft Vlaams-radikaal; de 
Belgische staat wordt als een reali
teit aanvaard ». Verder een paar 
frappante uitspraken : 

« Nooit mag het Verbond het 
dankbord worden van een politieke 
partij en wie dit alles bedenkt (de
mografische vooruitgang van Vlaan
deren, ekonomlsche evolutie n.v.d.r.) 
moet het oordeel bijtreden, dat de 
toekomst van België hoofdzakelijk in 
de handen der Vlamingen berust en 

dat Vlaanderen van België niets meer 
te duchten, maar alles te verwachten 
heeft (sic)». 

Pikante details : Van Cauwelaert 
wordt terug te Leuven uitgenodigd, 
prof. Cardijn, « de man van de rek
tor », wordt voor een termijn van 5 
jaar tot erevoorzitter « verkozen > en 
in 1946, bij de eerste na-oorlogse ver
kiezingen, geven verscheidene stu
denten kiesmeetings voor de CV P en 
trokken ze zelfs in grote groepen 
naar Brussel, Mechelen, Tienen en 
Hasselt om de kiesmeetings van Van 
Acker te storen. Het Verbond was dus 

Tijdens de >ehoolsM]d : iedere dag 2warte vlaggen en betogingen te Leuven, 

wel het klankbord geworden van een 
politieke part i j . 

Die binding aan de C.V.P. zou nlei 
lang duren; n a de aktie voor de 
jeugdbedevaart, n a de dinamitering 
v.d. IJzertoren begon de groep «De 
Kegelaar» radikaal te ageren. Het 
Verbond volgt weer de lijn van vroe
ger, na een «nachtelijke pyjamaslag 
op het Hooverplein tusen klerikalen 
en radikalen». Het Verbond wint aan 
prestige en krijgt terug de simpatie 
van de oud-studenten. 

TERUG BEGINNEN 

1951 kent een spektakulalr Inci
dent : Flor Grammens zou naar Leu
ven komen spreken. 

De Walen ageren De officiële ma
chine wordt in werking geste d om de 
vergadering af te gelasten, doch de 
Verbondsraad beslist : Grammens zal 
spreken. De dag van de vergadering : 
geen enkele zaal ter beschikking en 
rektoraal verbod. De vergadering 
gaat door; met 40 bussen trekken de 
studenten naar onbekende bestem
ming : elanden 's Nachts doen de 
studenten een nachtelijke invasie in 
de stad Het Verbond heeft de zenuw
oorlog gewonnen. 

Guldensporenjaar 1952 : « De Goe
dendag » wordt gesticht. Dat wordt 
de verre aanloop tot de Rodenbach-
jeugdhulde te Roese are, het Vlaams 
Jeugdkomitee voor de W.T. en het 
Vlaams Aktiekomitee. 

Met Fosty wordt het « Jeugdkomi
tee voor beroep op het Volk » opge
richt. Een jeugdbedevaart op dezelfde 
dag van de herstelbedevaart der Fos-
tielen wordt aangekondigd De ganse 
Belgische gendarmerie wordt opge
trommeld en 500 studenten brengen 
gedwongen de nacht door in njks-
wachtkazernes en politiekommissa-
riaten. Doch Tij.1 heeft gezegevierd : 
de volgende week houden de « politie
ke gevangenen » van vorig weekend 
een optocht, a l e n in pyjama. Er 
wordt gevochten. 
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SCHOOLSTRIJD 

In « Ons Leven » zet het Verbond 
ï i jn standpunt uiteen : schoolvrede 
door splitsing van het ministerie van 
Openbaar onderwijs en federaUsme, 
en verder (zegt de kroniekschrijver) : 
« De vraag stelde zich, hoe het Ver
bond zou positie kiezen >. 

Dat lijkt gek, daar het toch ook om 
onze belangen ging. Anderzijds was 
het een feit dat, niettegenstaande 
het harde geroep om de principes, het 
er vingerdik bovenop lag dat hiermee 
ook de kiesbelangen van een partij 
rechtstreeks verbonden waren. Het 
Verbondsbestuur heeft toen terecht 
gemeend, dat het belangrijkste hier 
he t zwaarst moest wegen ». 

Het vervolg kent iedereen. De week 
vóór de schoolbetoging van maar t : 
Leuven op zijn kop, iedere dag een 
Btunt, de klokken van St. Pieter 's 
nachts aan 't luiden, Collardpoppen 
onder de ogen der fliks verbrand en 
weer gewelddadige betogingen : één 
te Leuven en één vanuit Heverlee 
naar Leuven. De C V P . mocht voor 
de studenten een kaars branden De 
schoolbetoging was psychologisch te 

Toen in 1956 te Roeselare de mas
sale jeugdhulde doorging waar Mau-
rits Coppieters het woord voerde, was 
dit de eksponent van de nieuwe een
dracht, bewerkt door de jongeren die 
eens en voorgoed de naoorlogse vitte-
rijen wilden vergeten. De aanloop tot 
een vernieuwde Vlaamse eendracht 
was geboren, 

In 1958 vroeg het Vlaams Jeugdko-
mitee voor de W.T. al onze aandacht. 
Samen met Wilfried Martens en een 
paar anderen hebben we toen meer 
op de trein gezeten en per wagen ge
reden, om overal vergaderingen te be
leggen, dan profs en kursussen ge
zien. Onze aktie werd bekroond door 
de Vlaamse dag op de W T. 

AMNESTIE 

1959. Einde januari verschijnt het 
amnestie-nummer van « Ons Leven >, 
Terzel f dertijd kondigt Merchiers zijn 
wetsontwerp over zijn « nationale 
raad voor civisme » af en zijn wet 
voor bestraffing van de apologie van 
het verraad. De hoofdredakteur Jan 
Rijckeboer wordt kwaad en schrijft : 

Door bemiddeling van Mgr. De 
Raeymaeker wordt t e maatregel be
gin mei opgeheven. Intussen is < Ons 
Leven » gedurende 4 weken niet ver
schenen en heeft er nog een woelige 
avondbetoging * op de stoepen > 
plaats gehad. 

TALENTELLING 

Het jaar 1959-60 staat in het teken 
van de strijd tegen de talentelling. 
Na een betoging waaraan 2.000 
Vlaamse studenten deelnemen tracht 
een groep Walen de spanborden van 
de Vlaamse studenten weg te 
halen. Ze worden letterlijk uiteenge-
ranseld door de mannen van de West-
vlaamse gilde. De Walen voelen zich 
niet veilig. 

Op 10 maar t nodigen ze toch Du-
vieusart uit om te spreken in de 
grote aula. 

Het Verbond roept in stilte zijn 
mannetjes samen. 

De aula wordt belegerd en weldra 
regent het langs opengebroken ven
sters sinaasappelen, voetzoekers en 
keien binnen. De deuren worden in-

« ONS LEVEN» NA DRIE-KWART EEUW; 

HET WEZENLIJKE BLEEF ONVERANDERD 

Licuven reeds een overwinning, 's Za
terdags zou dit te Brussel bewezen 
worden. Het was een Vlaamse beto
ging. De kroniekschrijver merkt op : 
* Hoe vervelend dit sommigen ook in 
de oren moge klinken, ik geloof dat 
Juist deze periode er toe bijgedragen 
heeft om het Vlaamse land zijn 
machtsbewustzijn opnieuw bij te 
brengen en dat voor het sukses van 
de eerste Vlaamse Mars op Brussel 
hier reeds de eerste kiemen zijn ge
legd >. 

TERUG O P D R E E F 

1956 : De tragische mijnramp van 
Marcinelles vraagt de aandacht voor 
he t mobielenprobleem De « Wale-
werkersgroep > wordt opgericht. 

Op het tiental avonden, die wij 
met een ganse groep in verschillende 
Waalse centra voor soms meer dan 
500 uitgeweken Vlamingen hebben 
«gepresenteerd», hebben we meer 
dan ooit de binding met de gewone 
man aangevoeld. 

« We hopen, dat ze (de regering, 
n.v.d.r.) gauw valt, of er zal bagarre 
van komen, opportuun of niet. We 
zullen onze verschillende opinies en 
tegenstellingen terzijde zetten en een 
monsterverbond vormen dat op s t raat 
zal komen ». J!en week later vraagt 
de kardinaal in zijn vastenbrief (ein
delijk) opruiming van de repressie. 
Drie weken later amnestiebetoging : 
er is bagarre, voorbereid door enkele 
Westvlamingen. « Ons Leven > 
schrijft : « de incidenten die we voor
speld hadden, zijn er geweest. Wat 
deze week is gebeurd, is ten slotte 
maar een voorsmaak je >, 

Enkele weken later keert « de ge
naamde Daels > uit het buitenland 
terug, doch wordt vastgezet. De stu
denten vinden dat die vastzetting 
wat lang aansleept en er komt een 
nieuwe betoging met heftiger inci
denten : geen enkele kasseisteen zit 
nog vast. Vier studenten, die bij de 
rellen zijn aangehouden, worden weg
gezonden tot na de paasvakantie. 
Hoofdredakteur Jan Ryckeboer wordt 
weggestuurd tot einde van het jaar. 

filtt ie Fosty-betoging : hoogtij 4er « pyama's m. 

gebeukt en de Walen worden als op
geschrikte mussen (500 in getal) weg
gejaagd. De rektor komt ter plaatse 
en wordt door de Walen uitgeschol
den. 

De week daarop richt het Verbond 
een tegenvergadering in onder het 
motto « Vlaams - Waals antwoord 
aan Duvieusart». 

Preses Martens wordt door het rek-
toraal driemanschap gedaagd om de 
vergadering af te gelasten. De rekto-
ren krijgen de voorzichtige raad : 
verbiedt de vergadering niet, ze gaat 
in ieder geval door 

De rektor laat de man gaan zonder 
aandringen. 

Over sankties wordt zelfs niet ge
sproken, wanneer de vergadering 
doorgaat. 

1962 : Paardekoper is komen spre
ken te Gent in de grote aula, na zijn 
radiokauserieën «Er zijn geen Bel
gen ». Hij wordt te Leuven door het 
Verbond uitgenodigd. De rektor ver
biedt het Verbond, na een kampagne 
van de Walen, zich verder met de in
richting van de avond bezig te hou
den. De zaaleigenaars worden onder 
druk gezet door de akademische over
heid : alle zalen onbeschikbaar. Dan 
maar naar Herent, buiten Leuven 
Doch volgende morgen meldt het mi
nisterie van justitie dat de komst var 
Paardekoper ongewenst is. 

De studenten zijn razend en voelen 
het kombinespel van het officiële Bel
gië en de officiële Belgische kerk Na 
de vergadering trekken de studenten 
in groep naar Leuven en naar het 
H Geestkollege. De poort wordt in
gebeukt en vensterruiten vliegen aan 
scherven. 

« Ons Leven » schrijft : « Kan men 
niet verwachten dat de overheid meer 
feeling zou tonen om dergelijke fei
ten rechtstreeks uit te lokken? ». 

VLAAMSGEZiNDHEID 
MODEVERSCHIJNSEL ? 

We waren onvolledig, we weten 
het. Over de ontwikkeling van de 
studentenbeweging in het A.K.V.S. 
zijn we heengegaan Het is een lange 
en treurige geschiednis. Men heeft, 
doelbewust « gekraakt ». Wellicht de 
oorzaak, dat er veelal van ons flamin
gantisme na of zelfs in Leuven niet 

veel overblijft. Want het is veeg t e 
ken dat in 1959, bij de voorbereiding 
voor de nationale amnestiebetoging, 
in een bepaalde provincie slechts één 
student was om de zaken op punt te 
stellen. Dat de aktie tegen de talen
telling vooral werd voorbereid door 
bedienden, arbeiders en niet door 
studenten, de schaarse uitzonderin
gen niet te na gesproken. 

Dat hebben we te Leuven trouwens 
meer dan eens gezegd. 

Men vergete trouwens niet dat, 
vooral sedert de tweede wereldoorlog, 
de Vlaamse « agerende » groep eer
der k'ein was en de grote massa 
slechts volgde als alles goed was voor-, 
bereid door kleine groepen, die er 
heel dikwijls in juh een buis aan 
haalden. 

De « fostieUn n 

De « streekwerking >, Verbondsak-
tie van de studenten aan het thuis
front, is dan ook tot nu blijven ste
ken in een immobilisme, door gemi» 
aan mannen die het aandurfden in 
eigen streek het Vlaamsgezinde zaad 
te gaan strooien. 

Wij geloven, dat de oorzaak van dit 
immobilisme op dubbel plan ligt. De' 
eerste oorzaak wordt raak geschetst 
door Rik Vandekerckhove in « Ons 
Leven » in 1956 . « Het Vlaams na 
tionalisme was reeds geniepig in de 
kiemen gesmoord en alles wat er 
maar naar zweemde buiten bereik 
geplaatst. Berten Rodehbach was 
door een zorgvuldige keuze uit zijn 
werken tot een brave KS.A.-jongen 
een romantische dichter gedeva
lueerd. 

En het is mijn innige overtuiging 
dat door de s'uipmoord op Rodenbach 
en het A.K.V.S , veel offerzin, hard
heid en diepdoorvoelde overtuiging 
uit onze jeugd zijn gebannen. Daar
voor zijn maar al te dikwijlb m de 
plaats gekomen : voorzichtige bereke
ning, arrivisme en de grijpgrage 
klauw naar het materiële ». 

En Nest Claes : « Er was eenheid 
/an streven en denken in ons studen
tenleven, dank zi; de Studentenbe
weging. En toen ze later, door het op-
gedrcMigen stichten van allerlei zelf
standige jeugdgroeperingen en bon
den die an und für slch wel een ver
dedigbare bestaansreden hadden, er 
in geslaagd zijn die beweging kapot 
te maken, is de verwarring en de 
verdeeldheid ingetreden, was de scho
ne verbondenheid gebroken en de 
nieuwe leuzen en slagwoorden, met 
de vlag voorop, bleken niet de vaste 
grondslagen te bezitten vn»- n^<^7P i 1 -
les omvattende Vlaamse studentenbe
weging De studerende eugo suMid 
te onafhankelijk op haar eigen, te 
weinig onder de tucht en zo moest 
haar sterke organisatie verdw'jnen. 

De eenheid is weg. Het is een be
droevende vergissing geweest En de 
nieuwe groeperingen hebben wel I ta -
zen, maar weinig ziel ». 

Het zou dus verkeerd zijn, alles op 
de schouders van de studenten zelf 
te schuiven... 

Mik Babyion. 
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l i l 
0 Ëen stuk van G.B. Shaw is 
altijd een gebeurtenis, zelfs tvan-
neer het eens iets minder go^'d 
nilvali. We waren dan ook trouw 
op post, vorige week vrijdag bij de 
NTS-overname vun « Majoor Bar
bara ». 

Nu is « Majoor Barbara » niet 
het beste stuk van G.B.S. Het 
gegeven is daarvoor veel te opper
vlakkig uitgewerkt en hij offert 
deze keer werkelijk te veel aan 
woordspelingen, anti-Britse gees-
ttgheden en aforismen in het al
gemeen. Dat alles maakt dat 
« Majoor Barbara » een zeer geniet
baar, maar ondanks dat niet zeer 
sterk torteelwerk geworden is. Da 
figuren zijn eaht wat te karikatu
raal getekend. En wanneer de 
spelers er de verf dan nog wat dik
ker opleggen, zoals bv. Anila 
Menist (als Barabara), dan raakt 
het helemaal niet meer aan de 
werkelijkheid. 

Maar we herhalen het, een stuk 
van Shaw is steeds 'n gebeurtenis, 
dus ook « Majoor Barbara n. Want 
was het gegeven wat oppervlakkig 
uitgewerkt, de dialoog ivas het 
zeker niet. Daar volgde het ene 
« bon mot » het andere op, daar 
volgden de geestighedcn, soms 

zeer geraffineerd, elkaar op de 
voet. 

Werkelijk een stuk om duimen 
en vingers af Ie likken ! 

0 Laai op de avond van dezelf-
di' vrijdag kregen we Jerome Vei-
liaeglie op het scherm als inleider 
van V Pagina één : de Kosmolo-
gen ». Zijn inleiding duurde welis
waar ivat lang, maar ze was inte-
rtssant gcsleld en vervelend WdS 
ze zeker niet. 

De eigenlijke hoofdschotel, een 
programma van de Britse TV, 
vormde een van de boeiendste uit
zendingen die we sedert lang op 
scherm hebben gekregen. Een 
openhartig gesprek over d-e zin en 
de evolutie van het universum, 
niet op de eerste plaats met de 
bedoeling andersdenkenden in het 
ongelijk te stellen. Dergelijke 
zaken zijn we van de Vlaamse TV 
niet dagelijks te verwachten. 

Hel is vrijdagavond dan ook'een 
T]-avond uit de duizend gewor
den 1 

Q Na de niet erg interessante-
« Pro en contra » van vorige week, 
kicgen we een optreden van 
Jacques Raymond, begeleid door 
het orkest van Francis Bay. Het 
moet ons eerlijk van het hart : 
noch het een, noch het ander heeft 
ons fel kunnen bekoren. Daarvoor 
gelijkt het ene nummer van Fran
cis Bay te zeer op het andere en 
daarvoor gelijkt de stijl van Jac
ques Raymond te zeer op die van 
Freddy Quinn. Vooral dat laatste 
viel ons zaterdagavond nog eens 
ekstra op , de zwerver - zonder 
vrienden, zonder liefde, enz., enz.. 

iedereen kent het schema - geleek 
ie veel op die andere heimat-zwer
ver, op wie hij nochtans helemaal 
niet gelijkt. 

Dat alles wil niet zeggen dat we 
geen oog zonden hebben voor de 
kwaliteiten die Jacques Raymond 
onbetwistbaar heeft. Alleen zou
den we graag zien dat hij meer 
zichzelf is, zijn uitspraak minder 
geweld aandoet... en een andere 
ti^kstschrijver neemt. Want dat 
ivas zaterdagavond echt e-r-b-a-r-
me-l-i-j-k ! 

^ Dat « Burger Bluffer » iver-
kelijk een mislukking geworden 
is, kunnen we niet beweren. Reke
ning houdend met de - finan
ciële en andere - mogelijkheden 
U'aarover de Vlaamse TV beschikt, 
nemen we zelfs ons petje af voor 
de verwezenlijking van Anton 
Peters (regie), R. tafontaine 
(koreografie) en Gaston Nuyts (ar
rangementen en muzikale lei
ding). Zelfs voor 't werk van Paul 
A Schrooten, die Molière's « Le 
Bourgeois Gentilhomme » onder 
handen genamen had, en voor de 
muziek van Jef Van den Berg en 
Hans Flower kunnen we de no
dige waardering opbrengen. 

Helemaaal kritiekloos staan we 
tegenover « Burger Blaffer » 
nochtans niet. Zo kunnen we bv. 
niet akkoord gaan met de keuze 
van Nand Bayl als Bernard de 
Bluphére. Naar onze mening zou 
iemand als Jef Burm (geen per
soonlijke alluzie I) deze rol met 
meer sukses vertolkt hebben. Nand 
Buyl dikte zijn- rol wat al te zeer 
aan, zijn uiterlijk is minder ge
schikt voor wat hij te spelen kreeg 
en daarenboven liep hij meestal 
gekleed als een echte klown. Hier 

HET BRUTO NATIONAAL PRODUKT 

In he t VEV-weekblad « Tijd » w e r d 
vor ige m a a n d een in t e re s san te s tud ie 
gepubl iceerd van A. Kempeneer s , ove r 
h e t vastgesteld b r u t o na t ionaa l p r o d u k t 
p e r a r rond i s semen t . 

Deze s tudie is voora l d a a r o m be lang
wekkend , omdat tot o p heden s lechts pe r 
p rov inc ie een soor tgel i jke be reken ing 
w a s gemaakt . Door b r u t o na t ionaa l 
p r o d u k t d ien t vers taan de w a a r d e van 
a l le p roduk t i e s en d iens ten samengete ld , 
z o n d e r dat dubbe le te l l ingen w o r d e n 
gemaak t . Het gaa t dus n ie t om he t gemid
de lde inkomen I 

H i e r n a w o r d e n d e BNP-cijfers pe r 
hoofd van de 21 Vlaamse a r r o n d i s s e m e n 
ten weergegeven, met h u n r a n g n u m m e r 
(op 41 Belgische a r r o n d i s s e m e n t e n ) . Zon
d e r ons te verdiepen in de ee rde r inge
wikke lde technische aspekten van he t 

vraags tuk , i s he t toch mogeli jk enke le 
be langr i jke p u n t e n n a a r voor te h a l e n . 

Zo zijn d e onde r l i nge verschi l len op
val lend. W a a r Brussel 47 % boven he t 
r i jksgemidde lde ligt, k o m t Diksmuide d e 
helft te k o r t ! 

16 op de 21 Vlaamse a r r o n d i s s e m e n t e n 
komen in de laagste t w e e ka t ego r i ën 
(30-40.000 en 40-50.000). W e l i s w a a r ken 
den deze gebieden globaal gezien een 
s t e r k e r e groe i dan de Waalse , doch de 
ach te r s t and vereis t een nog sne l l e r e 
expans ie . Voor de Vlaamse gewes ten 
komt bet er op aan , door i np l an t i ng van 

. n i jverheid de t ewerks t e l l i ng te ve rgemak
kel i jken en vooral de pendel in te d i jken . 

De hee r K e m p e n e e r s besluit , da t e r 
volgens he t hu id ige expans i e r i tme nog 10 
tot 15 jaar zullen ver lopen voora l ee r 
Vlaanderen het gemiddeld we lvaa r t spe i l 
van Wal lon ië evenaa r t . 

Kalegorie 

Arrondissementen 

met rangnummer 

BNP per hoofd % t.o.v. het 

1961 rijksgemiddelde 

t. - meer dan 90.000 
II. - van 80-90.000 

III. - van 60-70.000 
IV. - van 50-60.000 

V. - van 40-50.000 

VI. - van 30-40.000 

1) Brussel 
S) Antwerpen 
5) Hasselt 

10) Gent 
13) Oostende 
H) Brugge 
17} Veurne 
18) Kortrijk 
19) Roeselare 
êO) Tongeren 
SI) Turnhout 
êê) Leuven 

Si) Oudenaarde 
25) Eeklo 
S6i Mechelen 
37) St.-Niklaas 
301 Maaseik 
33) Aalst 
34) Dendermonde 
58) Tielt 
59) leper 
il) Diksmuide 

94.700 
84-800 
67.100 
56.400 
53.000 
5S.600 
49.300 
49.000 
48 900 
47.700 

146,6 
131,S 
103,9 
87,S 
8S,S 
81,i 
76,S 
75,9 
75,7 
73,8 

46 600 

46.400 

45.800 

45.400 

44 800 

44.600 
43.400 

40.400 

40 100 

37.700 

34.900 

3S.S0O 

72,1 

71,8 

70,9 

70,3 

69,3 

69,0 

67,2 
6S,5 

62,1 

58,4 
54,0 

51.4 

gaat 3 n f o n Feters zeker nïet vrij 
uit / 

Voor de rest stond alles niet op 
een verrassend hoog peil, maar 
anderzijds mogen We ons toch niet 
ontgoocheld tonen : « Burger 
Blufjer » was, in zijn geheel geno
men, zeker genietbaar J_ 

^ We zijn maandagavond nog 
eens gaan neuzen bij de N.T.S. ; 
de reden daarvoor was het door 
ons hooglijk gewaardeerde pro
gramma « De T.-V.rechtbank ». 
Onze eigen B.R.T. heeft reeds 
vroeger een der (fiktieve) proces
sen van deze (echte) rechtbank 
overgenomen. De meeste Vlaamse 
kijkers weten dus waarom het 
gaat : echte magistraten, echte 
ambtenaren en echte advokaten 
houden een gefingeerd geding, 
met het doel de kijkers vertrouwd 
te maken met de handel en wan
del van moeder Justitia. Wij vin
den deze processen spannender 
dan de spannendste thriller op 
hel kleine scherm. En er is daar
enboven nog een andere reden 
waarom lue deze uitzendingen van 
de N.T.S. voor geen geld willen 
missen : het vlot en keurig Neder
lands van de mensen in het pro
gramma - de echte rechters en 

advokaten, de vrijwilligers d b 
«oor beklaagde of getuige spelen^, 
We willen zeker niet beweren dct. 
onze eigen magistraten in VUmnn 
deren stuk voor stuk onbeschaafd 
zijn en dat onze advokaten him, 
pleidooi bijeenhakkelen, maar toe 
menen wel dat men zelden in een 
Vlaams gerechtshof een dergelijk 
festijn van doodgewone, door-de-
dagse taalbeheersing te genieten 
krijgt. 

Hou de Nederlandse T.V.-pro
grammalle in het oog en mis 
nooit de TV-rechtbank. Het is 
spektakel van de bovenste plank' I 

0 «De opgang van Kroesjtsjev» 
was dinsdagavond zeker geen mo
nument van objektiviteit, al was 
het voor de rest een zeer interes
sant programma. Maar waarom 
werd er zo angstvallig gezwegen 
over de (vuile) rol van de Suez-
kwestie bij het mislukken van de 
Hongaarse opstand ? En waarom 
zei niemand een woord over de 
mislukte top te Wenen, naar aan
leiding van het U-2-incident 1 

Kommunistische objektiviteit is 
waarschijnlijk een zeer eigenaar
dig iets Maar Amerikaanse objek
tiviteit is dat al niet veel minder I 

J^lr. 

• ZONDAG 
14.45 : Voor boer en tuinder : land
en tuinbouwmagazlne — 15.15 : 
Document 64 : korte documentaire 
rubrieken — 15.55 : De Tljdsoap-
sule : feuilleton voor de jeugd — 
16.20 : Klein, klein, kleutertje : het 
programma voor de Jongste kijkers 
— 16.40 : Wielrennen : het Euro
pees Criterium achter dernys — 
17.30 : Biljarten . Europees kam
pioenschap bandstoten — 18.45 : 
De drie gekke broers : TV-feuiUe-
ton — 19 15 : Disneyland : TV-pro-
gramma voor de jeugd — 19.55 : 
Sportuitslagen — 20.00 : TV-nleuws 
— 20 20 : Piste — 21.05 : Sportweek
end : sportaktualiteiten in woord 
en beeld — 21 35 : « Improvisatie » 
eenakter door Eugene lonesco.. 
Nederlandse vertaling : Jules Roy-
aards — 22 25 : Tweede nieuwsuit
zending 

• MAANDAG 
l&OO : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren — lfl.25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuall-
teit — 19.45 : De WTeerman — 
19 50 : Sport in 't kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : ' t Is maar een 
woord : quizprogramma o.l.v. Paul 
Van de Velde — 20 55 : Panorama 
— 2140 : Jazzprisma — 2210 : 
Medium — 22 ?0 : Tweede nieuws
uitzending 

• D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie :- Kunstge
schiedenis. - Aardrijkskunde — 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfilms voor jong en oud : De 
F m t s t o n e s — 19.55 : Sport in 
' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20 20 : De kat op de koord : TV-
feulUeton — 20 50 : Ziekten van 
deze tijd : een programma over de 
hemofilie of bloederziekte — 21.40 : 
Festival : een selectie van bekroon-
d? korte films — 22 30 : Tweede 
Sieu wsu 1 tzen '1' r> o 

• WOENSDAG 
17.00 : Televlsum ; Een uur met 
Bob Davldse — 19.00 : Teletaalles : 
Nederlands — 1915 : Openbaar 
kimstbezlt — 19.25 ; Penelope . de 
uitzending voor de vrouw — 19.50 : 
De Weerman — 19 55 : Sport In 
't kort — 20 00 : TV-nleuws — 
20.20 : Steekproef : Het sluitings
uur — 20 55 : Filmtrlbune : Pla-

cido, satirische film van de Spaanse 
kineast Luis G. Berlanga met J. 
Luis Lopez Vaszues en Elvira Quln-
tllla (eerste voorstelling in ons 
land) (oorspronkelijke versie met 
tweetalige onderschriften - voor vol
wassenen) — 22.25 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Teletaalles : Engels — 19.30: 
Arena : ons veertiendaags sportman 
gazlne — 19.55 : Sport in ' t kort 
— 20.00 : TV-nleuws — 20 20 : De 
toetssteen der liefde : komische 
opera van Gioacchino Antonio Ros
sini. Nederlandse vert^ihg^ ; Llaiie, 
Bruylants — 22.05 : Premiere : een 
programma met filmnieuws en frag
menten u i t nieuwe films — 22.50 : 
Medium : Toneel — 23.00 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie : - Natuur
kunde. - Kunstgeschiedenis — 
19.00 : Teletaalles : Frans — 19.2Q : 
Tienerklanken : een programma 
voor de longeren — 19 60 : De 
Weerman — 19.55 : Sport in ' t kort 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : De 
dichter ; TV-spel naar een verhaal 
van Karel Capek, vrij bewerkt door 
Lambert De Beer — 20.45 : Wereld
kampioenschappen kunstschaatsen 
te Dortmund — 22.00 • Tweede 
nieuwsuitzending — 22.10 to t 22.50: 
Paginé één. Kreet en kennis. Van 
het expressionisme to de wereld 
naar het expressionisme in Vlaan
deren. 

• ZATERDAG 
10.00 : Teletaalles : Frans (herh. 
van 28/2) — 10.20 : In de spiegel 
van de kunst — 10.50 : Teletaalles : 
Engels — 15.00 : Afwisselend . Wiel
rennen. Rechtstreekse reportage v.d. 
wlelerwedstrlld Gent-Gent en We
reldkampioenschappen kunstschaat
sen te Dortmund — 17.00 : Klein, 
klein, kleutertje — 17.20 : Ttld 
voor tJ De Periscoop — 17.45 : 
Schooltelevisie. Muziek : De hout
blazers — lfl.00 : Pllmmuzeum voor 
de jeugd • De triestige clowns — 
19.25 Dierenwereld : Aan zee en 
dijken — 19.55 : Sport in "t kort 
— 20.00 : TV-nleuws — 20.20 : Er 
kan altijd eentje bij ; TV-feullle-
ton (23e afl.) — 2045 : Echo — 
21.15 : Wereldkampioenschappen 
kunstschaatsen te Dortmund — 
23 00 : Tweede nieuwsuitzending. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 

X>e wei van a.a.ea verpucnt O aan te sluiten bij een wette
lijk erkend verzekei mgsorganisme 

Uw seus Kan oiei moeilijk zijn 
O aebi Slechts een Keus . 
De « Vlaamse ^liekenkas » alleen is uw vertrouwen waard. 
Zy IS 100 % Vlaamjv Zi] alleen aJs Vlaamse mutualiteit, 

ean oogen op 12 laai stnjo en ondervmding. Zij alJeen aeeft. 
toen Vlaanderen oog yerguiso werd ae Kastanjes uit het vuur 
gehaaia voor sociale leropstajidmg. 

U iult oewijzen dat u die strijd waardeen. 
ü zult aansluiten oli de oudste en de grootste Vlaamse mu

tualiteit ae a V^laarase Ziekenkas 8 
welke oeschikt aver afdelmgen m gans net Vlaamse 'and. De 
Vlaamse iaeKenkas werd gesticht in novembeir 1951 en wettelijk 
erkend oo 16 4.52. 

Knip onderstaande stroos uu en stuui nem m open omslag, 
'met frankering 50 et. naar ons Centraal Secretariaat, Kipdorp 
50 Antwerpen tel 03-32.31.39 

Ondergetekende : 
wonende te 
iferlangt het bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse zle-
" n k a s op te uur. 

Handtekening. 
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FRANS VAN ISACKER 

{Twee V.P . -dubbe l pockets b rengen ons de twee voo r naams t e r o m a n s 
ü ie F rans V a n Isacker liet verschi jnen in 1 9 4 8 ; ze waren een alleszins 
m e r k w a a r d i g debuu t , een d e b u u t dat ook bek roond w e r d met de 
ÏJrijs der Provinc ie A n t w e r p e n . 
Maar. deze beide r o m a n s zijn niet s lechts als debuu t m e r k w a a r d i g ; oolc 
een « geves t igde » au t eu r zou m e t deze lijvige famil ieromans de aan -
Hacht g e m a a k t hebben en dit o m diverse redenen . 

FRAAS VAN ISACKER : « De Wereld 

Verandert » - 343 blz. 60 F. « Maar er 

is een Uitweg » - 294 Wz. 60 F. 

Vlaamse Pockets, Heideland, Hasselt. 

Wij spraken van « familieromans » 
en op het eerste zicht lijken ze dit 
ook. Maar ze zijn meer, -want de fa
milies Brand en Toorop en hun 
vrienden s taan voor de duizenden fa
milies die in mindere of meerdere 
mate de oorlogsgebeurtenissen heb
ben beleefd. Het zijn deze gebeurte
nissen, die deze familiekroniek der 
oorlogsjaren tot een oorlogsroman 
maken : niet in de betekenis van een 
verhaal over de strijd op de slagvel
den zelf, of over de soldaten die deze 
strijd in al zijn gruwelijkheid mee
maken, maar als het verhaal van de 
gewone burger die de oorlog onder
gaat, een oorlog die ergens verweg 
uitgestreden wordt maar die iedereen 
in zijn fronten betrekt en in elk le
ven ingrijpt. 

Onze li teratuur is niet rijk aan 
oorlogsromans in de strikte beteke
nis : de werkelijke oorlogsfeiten zijn 
t e kortstondig geweest om een diepe 
indruk na te laten en het is daarom 
verklaarbaar dat de enige echte oor-
logsepiek van die zijde kwam, die 
langer dan een paar weken aan de 
effektieve strijd deelnam : romans 
als «Jan van Gent» en «Bloedgroep 
O » s taan in onze letterkunde apart . 
Er zijn een aantal faktoren die dit 
verklaren : de oorlogservaring van 
sommigen kan haar literaire weerga
ve niet krijgen mede door een repres
sie die ook op het literair forum haar 
gevolgen deed voelen. 

Om nu op Van Isacker's werk terug 
te komen : de oorlogservaring die hier 
haa r weerslag krijgt Is die van de 
burger, niet die van de soldaat. Maar 
ook hier botsen de opinies op elljaar 
en dwars door de gezinnen loopt de 
frontlijn. 

Van Isacker heeft op objektieve 
wijze de opeenbotsende meningen en 
de vaak onzinnige en kleinmenselijke 
partijdigheden van die tijd getekend. 
Het is een tijd waarin niet geargu
menteerd wordt, maar goed en slecht 
scherp gescheiden naar partijen. 

Door de tegengestelde opinies aan 
het woord te laten, bereikt Van Isa
cker een waarachtig beeld van toen. 
Soms komt hijzelf aan 't woord, om 
de kerk in 't midden te plaatsen. 
Vooral in het tweede deel, dat het 
einde van de oorlog en de repressie 
schildert, moeten regering en Londe-
naren het ontgelden. 

De veelvuldigheid der figuren be
let de lezer niet, de ontwikkeling te 
volgen en breekt geenszins de cohesie. 
Van Isacker slaagt er bovendien 
(en mij lijkt dat een zeer grote ver
dienste, waar wel eens al te weinig 
aandacht wordt aan besteed) de 
lezer onophoudend te boeien en mee 
te slepen, instemming of tegenspraak 
ui t te lokken al naar gelang de aan 
he t woord komende personages en een 
ii. te vaak aangewend speculeren op 

haa t of gruwelpropaganda te vermij
den. 

Wanneer men weet dat Van Isacker 
deze roman tijdens en kort na de 
oorlog schreef, dan blijkt hieruit een 
zeer groot talent tot objektiverlng, 
tot afstand nemen, die zulke van 
emotionaliteit geladen periode zeker 
bereikt. 

Van Isacker's romans zijn, naasti 
een uniek tijdsdokument van li terai
re waarde, een konfrontatie met de 
menselijke zwakheid en de mensehj-
ke grootheid, met de haa t en de lief
de, de partijdigheid en de verzoe-
ningsgezindheid, met alle menselijke 
deugden en ondeugden die een uit
zonderlijke situatie als de oorlog er 
een is, naar de oppervlakte brengt. 

Wij geloven dat deze beide romans 
— want wie de eerste las, wil ook de 
tweede lezen — niet alleen aan onze 
lezers literair genot zullen brengen, 
maar ook een beter inzicht in een pe
riode die velen van ons ook sterk e-
motioneel hebben meegemaakt 

J.D. Stemming in het Biugs Begijnhof. 

Steentjes voor ONS TAALGEBOVW 

VERWERPELIJKE TUSSENWERPSELS 
(IV) 

OEF I 

Op het eerste gezicht kan het erg gek 
lijken, maar liet Nederlandse tussenwerp
sel « oef ! » is iets geheel anders dan het 
Franse « ouf ! •». Dit laatste drukt een 
opluchting uit, een tevredenheid, het 
plots bevrijd zij'n van iets, bvb. : 
— Ouf !, il ne fallait pas grand'chose en 
plus ! — Ouf !, nous en sommes quittes... 
— Ouf, que j'ai eu peur ! 

Het Nederlandse « oef ! » daarentegen 
drukt benauwdheid, beklemming uit, 
meestal lichamelijk : 
— Oef, wat is het hier warm ! — Oef, 
wat een drukte I — Oef, wat een hels 
lawaai, enz. 

Met welk Nederlands tussenwerpsel 
geven we dan het Franse « ouf » weer ? 
Met de uitroep « hè ». Bovenstaande 
Franse zinnen worden immers als volgt 
vertaald : 
— He, dat was op het nippertje ! — Hè, 
dat is een pak van mijn hart I — Hè, wat 
was dat naar ! 

Let er vooral op dat dit « hè » wordt 
uitgesproken met de e van zeg en dus 
geheel anders klinkt dan het tussenwerp
sel «hee », dat dient om verbazing uit te 
drukken of om iemands aandacht te 
wekken. 

Dit verschil tussen « hè » en « hee » 
komt ook tot uiting in de spelling. Daar 
men in « hee ! » (verbazing, aanroep) 
dezelfde klank hoort als in zee, mee, enz. 
is het logisch dat we hier niet hé schrij
ven maar wel hee. « Hè » daarentegen 
heeft een enkele (gedekte) e zoals zeg, 
spek, ren. Het accent op de è duidt in 
onze taal nooit iets over de uitspraak 
aan. Het Nederlands bezit alleen klem
toon- of nadruktekens. 

CA Y EST 

De uitroep fa y est (uitgesproken 
sajè) kan in allerlei omstandigheden 

worden gehoord en kan dus met heel wat 
Nederlandse wendingen overeenstemmen. 

Om er enkele te noemen : 
ziezo ; daar !; beet !; eraan !; ik heb'm!; 
zie nou !; kijk nou 's 1; kijk me daar I ; 
daar hebbeme't weer !; daar is ie weer I; 
en nóg's !; raak !; erop I; roos !; doel !; 
pats ! 

BONI 

Merkwaardig ook is het gebruik van 
bon ! in de Vlaamse spreektaal. Het 
betekent zoiets als O.K. of « all right » 
en het wordt dan ook meer en meer door 
deze Angelsaksische wendingen verdron
gen. Er bestaan echter voldoende Neder
landse tussenwerpsels om hetzelfde weer 
te geven : 
goed zo ! , in orde !; fijn !; precies !; 
juist !; klaar !; goed !; best! enz. 

Zeer subtiel is ook het gebruik van 
« bon » om aan te geven dat men wel 
akkoord gaat met iets doch niet voor de 
gevolgen wil instaan : bon, ik zal het 
doen, maar... Hier kunnen we zeggen ; 
vooruit dan maar ! ; komaan dan ! ; goed 
zo... ! ; mij goed !; voor mij niet gelaten, 
hoor ! 

HELA (BAS) - HOLA (BAS) I 

Hela en hola zijn goede en veel 
gebruikte Nederlandse wendingen. Het 
eerste dient om iemand tot kalmte aan 
te sporen, het tweede om iemand halt 
toe te roepen, en allebei worden ze 
gebruikt om iemands aandacht te wek
ken. Let goed op deze schakeringen ! 

In Vlaanderen heeft helabas (of hola-
bas) vooral de gevoelswaarde van hei 
daar !; hei !; of van kalm wat I; kalmp-
jes aan !!; -wacht even !; of stop !; halt!; 
'n ogenblik ! en kan dan ook meestal door 
deze uitroepen worden vervangen. 

Behalve « voile >, < hein », « eh ? >, 
« ouste » en < zut > - d » wij in ons vol
gende artikel zullen Miandelen - worden 
nog heel wat andere Franse tussenwerp

sels door Vlamingen dagelijks in d4 
mond genomen. Van degene die we üiec 
tot dusver niet vermeldden zijn er een 
groot aantal die iedereen gemakkelijk 
vervangen kan door goed Nederlandse;, 
zoals « adieu >, « merci >, « surtout >« 
< d'accord » (of de bastaard t'akkoord 1), 
« pourtant > (« pertang »), « a moins >« 
« komsa », « auvoir », « a peu pres >, 
« ca va », « nespa », enz. 

Het komt erop aan goed naar je «igen 
woordgebruik te luisteren, vooral in de 
ongedwongen dagelijkse omgang . meest
al gebruiken we Franse tussenwerpsels 
zonder ons daarvan bewust te zijn. Het 
komt mij voor dat vooral Gentenaars zich 
aan deze verbeulemansmg van onze taal 
schuldig maken, hetgeen moge blijken uit 
het onderhoud dat ik eens afluisterde, 
tusesn een winkelier en een klant : 
— Kruidenier : 't ês w ere keêd, nes'pa 

madam ? 
— Klant : óöch, 'tês vriend, surtoe met 

diene weënd ! 
— Kr. : a moins daatjê go kiern... 
— KI. : 'k en pêêz et nie, 'j êstjê te coa-

pang, 'i êstjê te... 
— Kr. : daa'k ce interrompere, zoede 

nóóg etwade weèln ? 
— KI. : jojêk : 'n bwaateke zu de pom, 

oësde d'r éêt. 
— Kr. : Moewt absoluut 'n bwaate zên, 

ês 'n flasche uuk nie goed ? 
— KI. : 't ês gelêêk. Oe loet êstêt noe ? 
— Kr. : a peu prés roengst de vêven, o t 

mê nied en trbmpeer. 
— KI. : Allee, den daag ês were gepas

seerd. 
— Kr. : jojê. Oe êst met den zeun'om ? 
— KI. : ca va, mersi. Ze zên owp vwajaze 

met de schole. 
— Kr. : (lachend) jctjê mier sanse ofte 

•wêê !, newo ? 
— KI. : jojê. Allee, toe móórn en mersi. 
— Kr. : 'vwaar. Danke. Mersi. 
— KI. : au rvwaar. Mersi. Bong dimans I 
— Kr. i vaans gelêêke 1 

J. Bouwman. 



1 2 ^ DE VOLKSUNIE 

P£R3SP/eGBL 

SCHULDIGEN 
EN VER

KIEZINGEN 

Plotse kwade oprispingen en 
TIaams heldendom van één dag 
sijn blijkbaar voortekenen die de 
naderende verkiezingslente aan
kondigen. De Vlaamse CVP-ers 
die eens mochten tegenstemmen 
bij het amendement Van den Dae-
le. Wedlirzijdse beschuldigingen 
tussen Volksgazet en Gazet van 
Antwerpen wie er nu feitelijk de 
schuldige is bij het uitblijven van 
de kommissie voor taaltoezicht. 

LE MONDE 
« De wereid verandert » niet al

leen in het boek van Frans Van 
Isacker doch ook in een speciaal 
nummer over België uitgegeven 
door het vooraanstaande Parijse 
blad 'I Le Monde ». Het bracht 
een overzicht over de politieke 
toestanden met ondermeer een 
ïeer lang artikel van de hand van 
ons kamerlid Daniel Deconinck. 
Ook hun eigen bi.idrage o\er tie 
Volksunie door hun reporter Jac
ques Nobecourt was objectief ge-
bouden. Ver van de gewone opper-
Tlakkigheden die we in de Fran
se pers over Vlaandeien te lezen 
krijgen. Een citaatje. 

" « Op vijf volksvertegenwoordi-
' gers waarvan twee gekozen te 

Antwerpen en een te Brussel, telt 
zij vier universltairen, waarvan 
twee, M. Frans Van der Eist en 
Daniel Deconinck, zeer snel een 
reputatie hebben verworven van 
politiekers met klasse. De volks
vertegenwoordigers en hun twee 
kollegas senatoren komen regel-

0 inatig tussen als vrijschutter : 
•"•voldoende efficiënt om de CVP te 

dwingen haar aktie te verstevi
gen. 

Over het programma wordt het : 
« De partij beschouwt de klas-

eenstrijd als achterhaald, ver
klaart de oorlog aan het groot 
kapitaal en s taat niet afkerig van 
de groot-nederlsndse idee. Noch 
fascist, noch Poujadist aanvaardt 
zij het parlementair regime, ter-
zelfdertijd haa r apparaat uitbou
wend voornamelijk m studenten-
middens. » 

Details uitgezonderd is de klas
sieke kwade trouw bier ver te 
soeken. 

Le Peuple 
Was zeer kwaad omdat bij al die 

vraaggesprekken over Be'.giè geen 
vooraanstaand partijman aan het 
weord was gekomen. Alleen prof. 
f erin van de MPW en iemand 
van de studiediensten. 

« Het schijnt dus dat dit dag
blad geen enkel beroep gedaan 
heet i op een vooraanstaande lei
dende figuur uit de Belgische So
cialistische partij die een vleugel 
vormt van de regeringsmeerder
heid en die de idee vertolkt van 
30 % van de Belgische bevolking 
en de meerderheid in Wallonië » 

Over dat laatste kan de diskus-
•ie gevoerd. Maar verniet.gd was 
het antwoord van Le Monde zelf. 
Spaak had zijn artikel niet inge
stuurd, Fayat en Spinoy hadden 
vlakaf geweigerd. Mochten ze 
niet'? 

YOLKSGAZl 

Geraakt in bekgevecht met de 
Gazet van Antwerpen vo'gens het 
versleten schematje. Verwijt : De 
BSP saboteert de Vlaamse zaak. 
Repliek : Nee, het zijn de CVP-
ers. 

« Het Antwerps katholiek or
gaan « Gazet van Antwerpen » 
probeert een soort van anti-socia
listische hysterie op te wekken bij 
diegenen onder zijn lezers die veea-
eer Volksunie-mensen dan CVP-
ers a j n . 

Bijna dageMjks wordt er ge
zwamd over « de socialisten » of 
« de BSP » die er, naar beweerd, 
schuld aan hebben dat de uitvoe
ringsbesluiten betreffende de in de 
wet op het taalgebruik in be
stuurszaken voorziene commissie 
van taaltoezicht nog niet zjin ver
schenen. 

Want wij herhalen wat wij 
reeds op 25 januari jl. op deze 
zelfde plaats breedvoerig hebben 
uiteengezet : de taalwet die de in
richting van de vaste commissie 
voor taaltoezicht voorziet, werd af
gekondigd op 2 augustus 1963, 
d.w.z. meer dan een half jaar ge
leden! Gestemd was zij nog bedui
dend vroeger en vermits het de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
was die haar in het Parlement 
voortbracht en verdedigde en ver
mits dezelfde minister, steeds M. 
Gilson, ook wist dat hij voor de 
uitvoering zou moeten zorgen mag 
men veronderstellen dat hij toen 
we] ongeveer wist hoe hij dit zou 
doen! 

Maar M. Gilson heeft bijna een 
half jaar niets gedaan. 

Dofih het IS M. Gilson die zo
lang heeft gelanterfant, vermoede
lijk omdat zijn beschermeling kan
didaat oppertaalcontroleur de ont
werpen nog eens wilde polijsten 
en herpolijsten, voor zichzelf bij 
elk van deze « verbeteringen » ook 
nieuwe voordelen en mogelijkhe
den scheppend. » 

Dezelfde dag lazen we dan in 
de Gazet de felle motie van de 
Vereniging van het Vlaams over
heidspersoneel die aankloeg dat 
de beloofde onafhinkel jkheid van 
de kommissie door Gilson wordt 
bedreigd zo dat de leden voor hun 
carrière afhankelijk zullen zijn 
van de diensten die ze moeten 
kontroleren. Een conclusie uit al 
die beschuldigingen : het siacht-
offer van dat politiek getrek is de 
Vlaamse gemeenschap. 

LA RELEVE 
Herhaalt wat zo stilaan een pu

bliek geheim is geworden. 
« In elk geval, men spreekt van 

verkiezingen en van niets anders 
dan verkiezingen in de politieke 
middens. We leven m een voor-
verkiezmgssfeer, en men kan rus
tig een pronostiek maken : deze 
dat .de parlementsverkiezingen 
zullen getionden worden aan de 
gemeenteverkiezingen die binnen 
zes maand moeten plaats grijpen. 
Het is in het belang van de par
tijen trouwens, want verkiezingen 
kosten veel. De twee kombinerend 
zal men grote besparingen van 
krachten en geld doen. » 

En ook « korte pijn is snelst 
vergeten » zullen de heren Levè-
fre en Spaak van de duizendjarige 
koalitie zeggen. 

Standaard 
Manu Rays doorzag het struis-

doenerijtje van de Vlaamse CVP. 
De 40 dapperen vrezen het oordeel 
van de kiezer. 

« Gerard van den Daele die de 
kwestie opwierp, en J a n Verroken 
die de protestaktie m de Kamer 
aanvuurde, beoogden een politiek 
doel; de ea*ste verlangde een 
strikt evenwicht met de uitgaven 
voor Wallonië, de tweede zag in 
de stemming een middel om de 
Vlaamse groep nog eens solidair 
te doen optreden. Andere leden 
lieten zich echter beïnvloeden door 
elektorale verwachtingen. Derge

lijke, licht demagogische stemmin
gen, die tot de verbeelding van de 
gewone man spreken, helpen im
mers de reputatie van de gemid
delde mandatar is verstevigen... of 
ondermijnen. 

Uit de ontleding van de stem
men blijkt inderdaad, dat sommi
ge kamerleden die nooit blijk ge
ven van radikale vlaamsgezindheid 
(en om die reden hun plaats op 
de kandidatenlijst in gevaar zien 
komen) thans hun traditie van 
goevernementele trouw en gema-
tigdhe.d een ogenblik vergaten en 
tegen de regering stemden. An-
derdee's mocht minister Bohy re
kenen op de steun van Klebooms, 
Dewulf, Posson, J a n van den Eyn-
de e.a. die meestal achter De Sae-
ger en Verroken s taan. 

Het incident wordt aldus tot 
zijn ware afmetingen terugge
bracht. Het was geen beginsel
stemming van de gehele Vlaamse 
CVP tegen de politiek van open
bare werken; het was veeleer een 
uiting van kwaad humeur betref
fende een welbepaald punt , waar
bij een gedeelte van de Vlaamse 
groep het niet nodig achtte de re-
geringssolidariteit te verbreken. » 

DE GAZET 
Leverde ons de uil deze week. 

De krokodillentranen van Prinses 
Paola over haar echtgenoot die 
duizend dingen te doen heeft en 
de muur rond Belvedère legerden 
deze stof. 

« De mensen hebben een ver
keerde opvatting over ons, aldus 
de prinses. Zij menen dat wij een 
kommerloos leven leiden; da t wij 
steeds met vakantie zijn en van 
de ene afwisseling naa r de andere 
gaan. Het tegendeel is waar ; mijn 
man houdt zich met duizend za
ken bezig. Hij stelt belang in eko-
nomische problemen, maak t offi
ciële reizen, heeft representatie-
funkties en een oneindig aanta l 
plichten. 

Sinds enkele dagen maakt de 
Brusselse pers aanhoudend gewag 
van klachten en kritiek vanwege 
het publiek op de bouw van een 
muur rond he t Belvedère-kasteel 
te Laken, waar prins Albert 
woont. De tuin rond he t kasteel 
ligt thans vrijwel open voor he t 
zicht van de vele wandelaars, die 
op zonnige dagen in deze mooie 
omgeving komen genieten van de 
natuur . Mogelijk hindert het de 
bewoners van het Belvedère dat 
die wandelaars in de richting van 
het- kasteel kijken, zeker op de dar 
gen da t de pörins thui.s is, en zou 
het daarom zijn dat er thans een 
muur wordt opgetrokken. Het is 
een grijs geval, da t koud en on
vriendelijk aandoet en de hele om
geving ontsiert. 

Bovendien ontgaat het n iemand 
da t die muur een bepaalde bedoe
ling heeft, die nog onvriendelijker 
is. » 

Do Linie 
Boorde deze week dieper door in 

het probleem dat ze stelde toen 
n a Hertoginnedal bleek dat de t ra
ditionele Vlaamse politiekers door 
andere machten beheerst worden. 
Onder de hoofding « Voor de vor
ming van een Vlaamse politieke 
macht » zei Mr Roosens van he t 
Vlaams Aktiekomitee ondermeer 
het volgende. 

« In deze groep van mensen, die 
een werkelijke mvloed hebben op 
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de politieke beslissingen omwiUe 
van de plaats die zij bekleden in 
het geheel van he t maatschappe
lijk leven, is het aandeel van hen 
die wezenlijk met de Vlaamse 
massa verbonden zijn, uiterst 
zwak. 

Het ontbreekt Vlaanderen aan 
politieke macht, niet omdat wij 
een onvoldoend aanta l parle
mentszetels bezetten, maa r wel 
omdat de politieke élite essentieel 
on-Vlaams is. Deze politieke élite 
valt immers grotendeels samen 
met de maatschappelijke klasse 
die zich sinds meer dan een eeuw 
van de Vlaamse massa heeft af
gescheurd. 

Het pi-obleran van de Vlaamse 
politieke machtsvorming Is dus 

duidelijk te formuleren ; he t komt 
neer op he t breken van de over
wegende invloed van een tradi
tionele, franskiljonse klasse-elite. 
Deze klasse s teunt haa r gezag op 
haar ekonomische macht , op he t 
bezit van de produktiemiddelen 
en op de financiële kontrole over 
he t ekonomisch leven. Aldus wordt 
he t normale spel van de regels van 
de politieke demokratie gestoord 
door een sociaal-ekonomische 
s t ruktuur die essentieel ondemo-
kratisch is. Daarom behoort he t 
streven naa r ekonomische demo
kratie tot de essentiële doelstellin
gen van de Vlaamse beweging. » 

Walter Luyten. 

DE ABONNEMENTENSLAG 
We hebben weer maar-eena veertien-üageti gewacht"otn ver
slag uit te brengen over de abonnementenslag, in de hoop da t 
er verschuivingen zouden zijn in de rangorde. Dat is ook zo : 
de arrondissementen Mechelen en Roeselai^e deden een flin
ke sprong naar voren. - • 

De volgorde voor het to
taal aantal abonnementen 
ziet er uit als volgt : 1 Aalst, 
2 Mechelen, 3 Roeselare, 4 
St. Niklaas, 5 Antwerpen, 6 
Oostende - Veume - Diks-
muide, 7 Brugge, 8 Brussel, 9 
Gent, 10 Dendermonde, 11 
Hasselt, 12 Oudenaarde-Ron-
se, 13 Tongeren, 14 Leuven, 
15 leper, 16 Turnhout, 17 
Kortrijk. 

Voor wat betreft de aan
groei van abonnementen 
ligt het tempo het hoogst bij 
de arrondissementen die 
reeds vooraan in de ranglijst 
s taan : 1 Aalst, 2 Mechelen, 
3 Roeselare en St. Niklaas, 4 

Oostende - Veurne - Diks-
muide. 

We hebben het al vaker 
gezegd : het nog steeds be
vredigend aangroeiritme In 
de arrondissementen met 
hoge absolute cijfers bewijst, 
dat men niet zo snel het 
verzadigingspunt bereikt. 
Het zou moeten een aanspo
ring zijn voor de arrondis
sementen die nog heel wat 
achterstand hebben op te 
halen en die, door hun t raag 
aangroeiritme, steeds meer 
voeling met de kopgroep 
verliezen. 

Een zeer, zeer zware in
spanning is daar nodig! 

LOUIS MOUS 
HEIDEBAAN, 107 

SINT-NIKLAAS 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN ZÜID-KIEL 
Na een geslaagde eerste werf-

tocht op 16 febi-uari verwachten 
wlJ alle mil i tanten op de volgende 
werftocht nu zondag 23 februari. 

Bijeenkomst : 10 uur aan « Ama
dou », .^nerikalel 78. 

Vrijwilligers van buiten Zuid-
Kiel zijn natuurli jk ook welkom. 

AUen op post! 

HOBOKEN 
Hiermede nodigen wij alle le

den en simpatizanten m t op onze 
gezellige worstenbroodavond op 4 
april om 20 uur in lokaal « Pal
lieter », Kioskplaate 115. Twee 
worstenbroden met koffie aan de 
prijs van 25 F. Inschrijvingen : 
op het sekretariaat P. Anthonis-
sen, Edm. Cretsstr. 25; K. Brue-
iemans, Podderiestraat 36; lokaal 
« Pallieter », Kioskplaats 115, tel. 
38.42.38. 

Stel met uit tot morgen en s tuur 
vlug een kaart je aan een van 
voornoemde adressen! 
Werttocht. 

Zondag 23 februari neemt Ho
boken deel aan de kantonale 
werftocht te Wilrijk. De deelne-
•ners van Hpboken komen bijeen 
om 9 uur 45, Oudestraat 110. 

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

WAASLAND 
Leden- en aboniiementenwerving. 

Het arr . bestuur wenst langs de
ze weg de aktieve medewerkers ge
luk voor de degelijke aanwerving 
van nieuwe leden en abonnemen
ten. Reeds vele weken s taa t het 
arr. St-Niklaas mee vooraan in de 
rangorde. Sommige afdelingen 
<unnen echter nog beter. 
Feestavond 21.3.1964. 

Aan alle leden en sympathisan
ten zal kortelings een uitnodiging 
worden toegezonden om in te 
schrijven. Gelieve onmiddellijk 
daaraan gevolg te geven, want he t 
aanta l plaatsen is beperkt. Alles 
iaat voorzien dat 21.3.1964 een 
groot succes wordt. 
.Nieuwe afdelingen. 

Wij doen beroep op aktieve me
dewerkers om de nieuwe afdelin
gen uit te bouwen in de gemeen
ten Melsele - Lokeren - Vrasene -
Temse en St-Gillis-Waas. Mensen 
l ie h ieraan aktief willen mede
werken, gelieven naam en adres 
mede t e ' delen a a n de heer Leo 
Verbeke, Kleibekestraat 121, St-Ni-
fclaas-Waas of aan Mr. J a n Ver
niers, Walburgstraat 21. St.Ni-
klaas-Waas. 

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

\RDOOIE 
Het voltallig bestuur vergader-

ie m aanwezigheid van arrondis-
lementele en provinciale propa
gandaleider. Drie nieuwe bestuurs-
tunkties werden toegewezen : se
cretaris Georges Bourgeois; pro-
oagandaleider Gabriel Labeeuw; 
cassier Mr. X. Eerste objektieven: 
ibonnementen- en ledenslag, fi-
lanciële mobilisatie. Zondag gaat 
!e kleine, doch geestdriftige ploeg 
' e Koolskamp kolporteren. Goed 
neU a a n het verjongd bestuur. 

BRUGGE 
Op vrijdag 28 febr. te 20 uur 30 

houdt dhr André Simoens een ge
sproken en gezongen voordracht 
over he t Vlaamse « luisterlied » 
ofte « chanson », in he t clubhuis 
van de Willem De Dekenkring, 
Oostmeers n r 3, Bi-ugge. Dhr Si
moens, die als tekstdichter («Har-
lekijntje ») reeds n a a m heeft ge
maakt , maak t er een erepunt van 
Om ons publiek op het gebied van 
he t luisterlied het beste te bren
gen. Getrouwen van de Willem De 
Dekenkring en alle belangstellen
den zullen deze auditie zeker niet 
wiUen missen. I n de KoiTekelder te 
Brugge heeft dhr Simoens trou
wens bij herhal ing reeds een vol
le en enthou<;iasle zaal gelokt. 
Adresverandering. 

De korrespondenten van de af
delingen en kernen uit het arr . 
Brugge gelieven er rekening mee 
te houden da t het nieuw adres 
van Mr. Guido Van In vanaf 24 
lebr. a s . zijn zal : Predikheren-
rel 20, Brugge. 

DIKSMUIDE 

Werftochten. 
Zondag 23 febr. : Houthulst. 
We doen een laatste oproep aan 

alle afdelingen om op deze werf
tocht aanwezig te zijn. De afde
lingen die over geen vervoer be
schikken, stellen zich in verbindmg 
met Leo Devreese, Diksmuide (tel. 
051.50749). 

Zondag 1 maar t : Werken en 
Vladslo. 

Deze werftocht werd reeds vroe
ger uitgesteld. 

Zondag 8 m a a r t : Seisele, Buls-
k a m p en Vinken (afdelingen : 
Adinkerke, Diksmuide en KoksiJ-
de)." 

GalabaL-4Kut is*->>re nc 
Op zaterdag 22 februari wcffden 

alle Vlaamse vrienden uitgenodigd 
op het derde galabal ten voordele 
van de wederopbouw van de IJzer-
toren. Nu we s taan voor de laat
ste fase van de nieuwbouw, nl he t 
bouwen van de kruiskop, verwach
ten we veel volk in he t Hotel St. 
J a n te Diksmuide! 

Dit Is een oproep tot iedere Tijl, 
drager van een onsterfelijke geest
drift en iedere Nele, draagster van 
een minnend h a r t om aanwezig te 
zijn op dit jaarlijks avondfeest. 
Eerste dans te 19 uur 301 

Showorkest : The Sea-Siders! 
Tijdens de avond wordt ook een 

tombola ingericht met niet min 
dan 150 mooie prijzen, waaronder 
o.m. een met d iamant bezette gou
den ring, een kostbare ets en ver
schillende mooie stukken in kunst-
keramiek! 

Kortom een avond om niet te 
missen. Plaasbesprekrng : M. Hil-
lewaere, Hotel St. J an , Diksmuide 
(telefoon 051-50274). Voorbehouden 
tafels : 10 F (por 296679 M. Hüle-
waere, Diksmuide). Deuren : 19 
uur. Stadskledij. Inschrijvingen in 
het Vlaams Huis, hotel St. J a n of 
café 't Port te Diksmuide. 

KNOKKE 

Lentebal te Brugge. 
Kaar ten voor net arr. Lentebal 

vas 7 maar t a.s. zijn te verkrij
gen m he t « Vlaams Huis », Eli-
sabethlaan 105, Knokke. 

Bestum'sleden en leden van de 
afd. Knokke verbroederden op 
maandag 10 febr. 11. aan de feest-
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dis in het « Vlaams Huis » te 
Knokke. 

I n de beste sfeer werden nieu
we plannen gesmeed om de 
Vlaams-nationale werking m het 
Knokke nog beter uit te bouwen. 

MEULEBEKE 
De Vlaamse Vriendenkring 
Meulebeke, die verleden jaar 
met sukses zijn eerste avond
feest inrichtte in de stemmige 
zaal « Relais », roept alle 
vrienden uit de streek op voor 
het halfvasten-avondfeest, in 
dezelfde zaal op zaterdag 29 
februari. Het bekende orkest 
Pol Rutger speelt ten dans. 
Kaï'navaleske en Vlaamse ge
zelligheid. 
Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard bij 
Milo Vanseveren, Bertje San-
tensweg 5, of op het sekreta
riaat, Gents t raa t 40 te Meule
beke. De toegang tot he t feest 
is 40 F. Leden van de kring 
hebben gratis toegang op ver
toon van hun lidkaaii 1964. 

SCHÜIFERSKAPELLE 
Een bom ontplofte te Schuifers-

kapelle, verleden zatei-dag. Een 
bom van etoesiasme, Vlaamse 
stijl en danslust op het eerste 
avondfeest van de Vlaamse Kring 
Wingene-Tielt. In aanwezigheid 
van dokters Vandewalle en George, 
ingenieur Verslype, architekt 
Vromman en zijn broer, meester 
BaJduck, Vandenhende, Decavele, 
de vrienden Deman en Samijn die 
als leden van het aanbevelingsko-
mitee het feest openden; samen 
met 500 entoesiaste vrienden werd 
tot in de vroege uurtjes gedanst, 
gezongen en verbroederd. Voor de 
eerste keer sinds de owlog heb
ben de Vlamingen uit het Noor
den van het an-ondissement el
kaa r terug gevonden. Thans ligt 
he t terrein open voor werk in de 
diepte. Aan alle vrienden thans 
he t brake, doch vruchtbare ter
rein te ontginnen. Thans worden 
kontakten gelegd voor- enkele 
nieuwe kernen. De balans van 
« operatie ontginning » wordt ge
maak t in de maand september, op 
he t Breugelfeest van dezelfde 
kring. Speciale dank aan de vrien
den van het aanbevelingskomitee 
vo(M* hun financiële steim aan de 
reuzetombola. I n september s taat 
de jonge snaak op eigen benen. 

SIJSELE 
Een reeks huisbezoeken wordt 

voorzien te Sijsele zondagvoor
middag 23 febr. a.s.; de propa
gandisten komen samen aan de 
Gentpoort te Brugge te 9 uur 30. 
Iedereen op post! 

ROESELARE-TIELT 
Door onze drie kolportageploe-

gen werden op de twee voorbije 
zondagen eventjes 550 nummers 
aan de man gebracht! Resultaat 
van organisatiezin, werkverdeling 
en geestdrift. « Nicht raisonnie-
ren », dachten Geert Deman en 

Mik Babyion die met zijn twee
tjes naa r de dwerggemeente ICane-
gem trokken (1.200 inwoners). Ze 
verkochten er 70 nummers, dat is 
1 per 4 gezinnen. Om te slagen 
moet men inderdaad niet noodza
kelijk met een grote ploeg zijn. 
Geestdrift en overtuiging zijn 
vele mannen waard! 

Kolportages voor zondag : Rum-
beke (Roeselare), Wielsbeke (Ize-
gem), Egem . Schuif erskapelle 
(Meulebeke - Tielt) , Koolskamp 
(Ardooie). 

Tot nu werden reeds 300 nieuwe 
abonnementen aangeworven! Te
gen einde maar t moeten er dit 
400 worden. Pluimpje voor Vrom
man, Denolf, Depoorter, Verslype. 
Waar blijven de anderen? Indien 
iedereen meewerkte, kwamen we 
tegen einde maar t aan 500. 

Ingelmimster en Oost^Rozebeke 
moeten drmgend de niet-her-
nieuwde bewerken! De pre-elekto-
rale periode moet maksimaal uit
gebaat worden. 

Op de laatste arrondissementele 
bestuursvergadering l ^ d e de prov. 
propagandaleider Mik Babyion 
een nauwkeurig plan van propa^ 
gandawerking voor de pre-elekto-
rale periode aan de bestuursle
den voor; het werd eenparig goed
gekeurd. In dit verband worden 
de afdelingen die terzake nog 
niet vergaderden (Ingelmunster 
Wingene, Pittem, Meulebeke) drin
gend verzocht h tm bestuurs- en 
kaderleden op een speciale verga
dering uit te nodigen om de uit
werking van het plan te bespre
ken en de kolportageploegen te 
versterken. Datzelfde plan werd 
door het arr . Oostende - Veume -
Diksmuide in overweging geno
men. De financiering gebeiu-t door 
opbrengst van de avondfeesten, 
kolportages en vrijwillige bijdra
gen van slmpatisanten. Allen 
vooruit voor de doorbraak In West-
Vla ander en 1 

ROESELARE 
Voor een voUe Belfort-zaal be

handelde Pater M. Brauns verle
den vrijdag he t onderwerp « Ver
draagzaamheid onder katolleke 
Vlamingen », op uitnodiging van 
de Vlaamse Kring « De Mandel ». 
Voornaamste gedachten : ver-
dra t^zaamheld misgunt de andere 
de kans niet, zijn afwijkend In
zicht uit te stralen; erkent de kwa
liteiten van de andersgezinde, 
vooral het voortreffelijke van die 
gezindheid zelf; verdraagzaamheid 
en macht sluiten mekaar niet uit, 
doch m he t katolleke Vlaanderen 
wordt da t veelal vergeten. 

Bij he t einde van de v^gade -
r ing betoogde Mik Babyion da t 
een politieke tegenstrever niet mag 
gezien worden als een persoonlij
ke vijand, dat verdraagzaamheid 
niet onderstelt dat men zijn ei
gen overtuiging moet prijsgeven, 
doch een konfrontatie voor ieder
een verhelderend werkt : da t de 
Vlaams-nationalisten in de streek 
het gesprek niet weigeren met de 
politieke opponenten, omdat Ie-

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 F 

i.000.000 F 

500.000 F 

60 .000 .000 F 
loten 

NATIONALE 
LOTERIJ 

en 58.025 LOTEN van 

200.000 F to t 400 F 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 
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dereen, die zeker Is van zijn ovetM 
tuigmg, he t aandurft die overtut* 
ging me t anderen te konfront©. 
ren. In dit verband stelde hij een 
open debat met de andere par t i j 
en over de gi-ondwetsherzieninjf 
in het vooruitzicht. 
Abonnenten en leden. 

Het bestuur der afdeling Roes», 
lare besliste na het afsluiten vaa 
de abonnementenslag. waar in d« 
voorbije maanden 60 nieuwe wer
den gemaakt en er nog 30 moeten 
bijkomen (Roeselare-stad), 169 
nieuwe leden te werven in het ka
der van de ledenslag van het ar
rondissement in de maand maar t . 
Alle propagandisten worden voor 
die ledenslag opgeroepen. Indien 
elk 10 leden bijwerft, komen we 
aan ons getal. 

De kolportageploeg van de af
deling Roeselare spant de kroon 
bij de werftochten. Onze nieuwe 
mannen Roeland Vermander en 
Erik Vantomme doen VOOT de aa^ 
deren niet onder 1 
t( De Mandel ». 

Niet te vergeten : op zaterdag 
21 maar t ; eerste dag van de Len
te : lente-avondfeest van de 
Vlaamse Kring « De Mandel » in 
de zalen De Beurs met het <»-ke8t 
Pol Rutger. Datum vrijhouden! Na 
het machtig sukses van verleden 
jaar zal niemand willen ontbre
ken. 

GEBOORTE 
In het gezin van tandar ts H. De 

Jonghe uit Bnigge werd een der
de kindje. Wolf, geboren. Onze 
haitelijke gelukwensen. 

OVERLIJDEN 
Te Knokke is 12 febr. IL overle-

den dhr Gustaaf Dedercq, vadee 
van onze arr. onder-voorzitter, 
dhr Raf Declercq Aan de familie 
van de overledene bieden wij on
ze kristelijke deelneming. 

OVERLIJDEN " 
Te Leuven overleed op 12 fe

bruar i jl. aan de gevolgen van 
een auto-ongeval op 33-jarlge 
leeftijd de heer Staf Abts, zoon 
van de heer Maurits en Mevr. 
Rosalie Toilet. 

De begrafenis had plaats op za
terdag 15 dz. te Korbeek-Lo, on
der een massale toeloop vaa 
vrienden en bekenden. 

Aan de zo diep beproefde feuul-
lie, die in tragische omstandighe
den een voorbeeldige zoon en toe
gewijde helper heeft moeten ver
liezen, bieden wi] onze oprechte 
gevoelens van christelijke deelne
ming. 

ZOEKERTJ 
Deft, en eerlijke heer 35 j . zoekt 

werk (autovoerder) te Schoten of 
Merksem. 

Schrijven naar Derldder G., Lin-
denlei 123, Schoten. 
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Huurwoning : 5 (of 10) ruimi-
ten - hof - kom - eentalig Relegem 
(Brussel) - 700 F. Tel. 78.99.35. 

14 

Wie biedt mij een vaste betrek
king aan van reklame-ontwerper-
tekenaar? 

Betreft alle ontwerpen zoals 
aanplakbiljetten, folders, kartons, 
naamkaar ten, standen, enz. 

3 jaar praktijk inzake neon en 
plexUichtreklamen. Onwerpen, uit
tekenen en konstruktie. 

Op hoogte pistoolschlldering 
voor plexi, alsook van de m o g ^ 
lijkheid tot plaatsing. 

Houder van diploma. Voor ver
dere inllrhtingen gelieve telefo
nisch kontakt te nemen na 18 uur 
30 telefoon 03-36.43 34. 

IS 

Wie bezorgt bepr. juffr. (in be
zit van schrijfmachine) thuiswerk? 
Schrijven van adressen - plool-
werk - plakwerk - sorteren of der
gelijks. Ook naaiwerk en herstel
lingen. Schrijven kantoor blad 
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DE VOLKSUNIE 

A N T W E R P E N 

DEUBNE 
Week van de Volksunie. 

Tijdens de maand april 1964 zal 
er een week van de Volksunie ge
houden worden in iiet arrondisse
ment Antwerpen. 

Ook de afdeling Deurne zal hier
a a n haar medewerking verlenen. 

Wij zullen een kolportage voeren 
tol gans Deume (Zuid, Centrum en 
Noord) met een ploeg van onge
veer 100 medewerkers en met be
hu lp van 3 microwagens. 

Wij doen een oproep, niet alleen 
tot onze vaste medewerkers, maar 
tot aille simpatisanten, om. gedu
rende twee uren mee te kolporte-
ren (In groepsverband) op 19 april 
1964. 

De week vóór de kolportage aul-
len er te Deurne 20.000 pamfletten 
gebust worden. Er zullen ook nog 
andere initiatieven genomen wor
den. 

Verdere mlichtmgen vo'gen. 
Oebeurlijke medewerkers aan 

deze aktie kunnen hun naam op
geven op het sekretariaat : Ver-
strepen, Gen. Slmgeneyerlaan 117, 
Deume ( O . 

Abonnementenslas. 

Tijdens de maand maar t 1964 
•al onze afdelmg een grote abon
nementenslag voeren ;n gans Deur
ne. Wij zullen een poging doen het 
c Boek der maand » te wmnen. 
Wij wensen onze penningmeester 
geluk met de prachtige resultaten 
die hij tijdens de maand februari 
bereikt heeft. 
Orgranisatie van de afdeling. 

Het bestuur van de afdelmg is 
dankbaar voor iedere hulp die ge
boden wordt door onze simpatisan
ten. Om een behoorlijke werking 
In de afdeling te kunnen verzeke
ren, dienen de hierravo'gende plin
ten stipt nageleefd. 
.— ledere medewerker werkt mee 

uit vrije wil. Nochtans, bij het 
aanvaarden van een functie 
(hoe klein ze ook is), neemt 
hij vrijwillig de verplichting op 
zich deze ook uit te voeren zo-
ais ze voorgeschreven is. 

fr- Indien de medewerker door be
paalde omstandigheden een be-
pyaalde opdracht niet of slechts 
onvolledig kan uitvoeren is het 
noodzakelijk dat hij ofwel de 
opdracht niet aanvaardt, ofwel 
het bestuur of de kernleider on
middellijk verwittigt. 

Het is onmoge'ijk, een goede 
werking te verwezenlijken als men 
niet kan rekenen op betrouwbare 
medewerkers. Daarom zal iede
re medewerker, van wie vastge
steld wordt dat hij zijn opdrach
ten niet of onvolledig uitvoert, on
verbiddelijk uitgesloten wo/den 
van verdere medewerking. 

BRABANT 

« 's Gravenhof B te Dworp 
Op 23 febnian a.s., m het 
BR.'VBANT 
PROVINCIALE KADEBDAG 
Nadere Inlicbtingen volgen. 

DILBEEK 
Abonnementenwerving is eenie

ders taak! 
U weet beslist eentje te wmnen. 

Bezorg ons uitgezochte adressen 
van overtuigd vlaamsgezinden. 

Het spreekt vanzelf dat ons blad 
een van onze beste wapens is. Stel 
niet uit; elke lezer wordt bewust 
of onbewust een propagandist 
voor onze ideeën en voor onze par
tij . Het abonnementencijfer van 
vorig jaar is op heden reeds met 
50 % verhoogd. 

Wij willen meer : verdubbelen! 
stort op per. 4167.65 Van Wi]-
meerscU Emiel, Orangerielaan 4 te 
Dilbeek (voor inlichtingen tel. 
21.99.74). 
Te onthouden data. 

Op zondag 12 april gaat een 
sterke afvaardiging uit Dilbeek en 
Itterbeek naar St. Maitens Bode-
gem de spreekbeurt van Z.E. Pater 
M. Brauns bijwonen. 

Steun met woord en daad deze 
verdienstelijke inspanning onzer 
zusterafdelmg. 

Op zaterdag 11 april geeft de 
Biauwvoetfederatie haa r eerste bal 
in de « Groenpoort », Gentseste»n-
weg te Molenbeek. De sterkste 
schaar is in onze gemeente uitge
groeid. Wij achten het onze plicht 
onze jongeren zowel financieel als 
moreel bij te staan. Inlichtingen 
tel. 21.99.74. 

JETTE 
Eerste groot Lentebal van de 

Vlaamse Verenigingen van Jette, 
op zaterdag 4 april 1964 te 20 uur 
m de feestzaal van het adminis
tratief centrum, A. Vanden-
schriekstraat, Je t te (op 2 min. v. 
h. s tat ion). 

Ziekenfonds FLANDRIA — wettig erkend. 

Keizer Karelstraat 39, Gent — 09/23.52.27. 
Raad van Beheer : Dr Van Leemputten Dr. Van Boxe-

laere. Dr Muysman, Dr Gilbert, Dr. Van der Sloten Adv, Ver
niers, Adv De Rijcke, Adv Thoeye ^poth CSileiens Ir Deroo. 
Lr. Deroo Industr Sturiwagen. 

Vanaf 1-1-1964 Kunnen en uiterlijk op i-7-1964 moeten alle 
Verplichte ttekteverzfkerlng poor Zelfstandigen. 

diteit (Wet 9-8-l,<»63) ölj een wettig erkend ziekenfonds. (Deze 
verzekering zal niet volledig zijn maar enkel de grote risico» 
dekken) 

Het ziekenfonds F L A N D R I A IS tomlddels uitgegroeid tot de 
voornaamste Vlaamse Mutualiteit, met sekties verspreid over 
iet Vlaamse lana. Wij verwachten dan ook dat de Vlaamsvoe-
Énde zelfstandigen, tot hiertoe nog niet aangesloten, onze ran-
?en zullen vervoegen. 

Steunende op de ervarmg willen wij nochtans de zelfstan
digen, vrije beroep>en en landbouwers, die de leeftijd van 55 
Jaar — maximale leeftijdsgrens voor aansluiting — nog niet 
bereikt hebben, aanraden zich volledig te verzekeren en zich 
niet te beperken tot het wettelijk verplicht minimum Dit geldt 
des te meer voor de Jongeren omdat de betrekkelijk kleine 
maandelijkse bijdrage niet opweegt tegen de voordelen die een 
volledige ziekteverzekermg biedt, 275 P per maand, en dit voor 
gsaxa het gezin, schoolgaande kinderen tot 25ste levensjaar in-
•segrepen. 

Met P.O. rekening en telefoon kan men rechtstreeks bij het 
sekretariaat aansluiten. 

Afsnijden en in open omglag als drukwerk, 50 et., naar het 
centraal sekretariaat sturen. 

Ondergetekende, 
wmende 

• straat, n r 
te 
Wenst het bezoek te ontvangen van een afgevaardigde van 

(ua)SBp apaaSpA ap do jsja; vi'scniVIA 
•elfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen ziekte en invali-

Telefoon : 
Wenst Inlichtingen, zonder verblntenl». 

Handtekening, 

LIMBURG 

GENK 
Vierde provinciaal dansfeest. 

We hebben het genoegen te kun
nen mededelen dat « 'Vrienden-
band-Limburg » zijn jaarlijks 
provinciaal dansfeest inricht op 
zaterdag 7 maar t (ha'fvasten) in 
de zaal Rembrandt te Genk. 

Verleden jaar kende dit dans
feest een enorm succes en we zijn 
ervan overtuigd dat het dit jaar 
een nog grotere bijval zal ken
nen, gezien de geschikte datum 
die hiervoor werd gekozen 

Vriendenband Limbu'.'g heeft, zo
als vorige jaren, niets onverlet ge
laten opdat er een geest van 
Vlaamse strijdbaarheid, stemmig
heid, standing en plezier zal heer
sen. Wat goed was mag niet ver
anderd worden en daarom hebben 
we weerom het orkest Gebr. Hin
ten gevraagd. 

Gezien het dansfeest strikt pri
vaat is, zal de uitnodiging.skaart 
gevraagd worden. Deze ui trodigm-
gen kunnen bekomen worden bij 
de provinciale secretaris Urbaan 
De Bruyn, Grote Baan 287, Kurin
gen of bij de bestuursleden van 
de plaatselijke afdelingen van 
Vriendenband. 

Regel van nu af reeds de ver
plaatsing naar dit feest samen 
met vrienden en kennissen. 

Kent u personen die wensen uit
genodigd te worden, wil dan hun 
naam doorgeven aan he t prov. se
cretariaat. 
HALEN 

Afdeling Halen is de eerste in 
Limburg die volledig klaar is ge
komen met de hernieuwing van 
haar l idmaatschapskaarten. w e 
hopen dat de andere afdelingen 
spoedig zullen vo'gen. 

HASSELT 

Ons hoofdbestuurslid Renaat 
Vanheusden legde tijdens de voor
bije weken een reeks huisbezoeken 
af met het oog op de hernieuwing 
van achterstallige abonnementen 
en leden. 

HASSELT 
Een kommissie van het hoofdbe

stuur vergaderde te Hasselt 
over de werkmgsmogelijkheden in 
de provincie Limburg. L'mburg 
was vertegenwoordigd door de 
prov. voorzitter Drs Degraeve, Ir. 
Clem Colemont en Renaat Van
heusden. 

LANAKEN 
De arr . sekretaris Gustaaf Be-

gas heeft in de loop van de laatste 
weken tal van huisbezoeken afge
legd in de streek van Lanaken en 
Mechelen-aan-Maas. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
In Haaltert vond verleden zon

dag de eerste kolportage plaats 
van het arrondissement voor het 
jaar 1964. 

Er mag van een goede s tar t ge
sproken worden. 

Met een beperkt aan ta l deelne
mers werden 95 nrs aan de man 
gebracht. 

Volgende kolportage gaat door 
op zondag 23.2.64 te St. Maria Ou-
denhove St. Goriks Oudenhove en 
Godveerdegem. 

Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr. Aalst, 8 uur 30. 

Op zondag 1.3.64, komt Herder-
sem aan de beui-t en op zondag 8. 
3.64, grote arrondissement ele kol
portage te Ninove. 

Alle krachten moeten hier sa^ 
mengetrommeld worden om van 
deze kolportage te Ninove een 
even groot sukses te maken als de 
reuze-kolportage te Aalst. Verdere 
inlichtingen volgen. AUe propa
gandisten op post. 

DENDERLEEUW 
Tot financiering voor de aan

koop van een afdellngsvlag zullen 
aan de leden en lezers steoinkaar-
ten van 50 P aangeboden worden. 
Deze kaarten dragen een nummer 
van de gratis tombola. Er Is een 
prachtig leeuweschild te winnen, 

Vlagoverhandigmg en trekking 
winnend lot op 11 april. 

Naast Vlaamse miKlek en het or
gel van Bob, zal Kor van der Go
ten er de stemming inhouden. 

Dus : 11 april, afspraak te Den
derleeuw. 

V.ü.-bal der Denderstreek. 
Inrichters : afd. Welle-Erera-
bodegem. 
Op zaterdag 29 febniai'i 1964 
in zaal « Animo » (Dender-
brug) te Erembodegem, vanaf 
21 uur. 
Orkest : Aktief-klub, Okt Boo
ne. 
Kaar ten te bekomen bij de be
stuursleden. 
Onze politieke mandatarissen 
hebben hun aanwezigheid be
loofd! 
Wie zich nog het succes van 
verleden jaar herinnert , zal er 
zeker dit jaar ook bij zijn! 
Allen hartelijk welkom! 

ERWETEGEM 
Vrijdag 27 maar t (niet 13, zoals 

gepland was) stichting van de 
V.U.-afd. Erwetegem, in 8 Ad Fun-
dum » te 20 uur. 

OPHASSELT 
De afdeling telt reeds 43 leden. 

Vrijdag 20 maart , volïsvergade-
ring. Sprekers : Toon van Over-
straeten; dokter van Leemputten, 
volksvertegenwoordiger. 

ST. MARIA-LATEM 
Zaterdag 7 maart , te 20 uur 

plechtige opening van de « Bier-
kelder ». 

Toespraak door de heer Jozef 
van Overstaeten, voorzitter V.T.B. 
Bert Peleman, letterkundige en di
recteur van Scaldiana te Rupel-
monde, brengt de groet aan de 
Schelde. 

Onthulling van het waterwiel 
door de plaatselijke Biu-gemeester. 

Een afvaardiging van de ge
meente aan de Leie, het zuster
dorp St. Martens-Latem, onder de 
leiding van schepen Raf van den 
Abeele, komt verbroederen met de 
Vrienden van de Zwalm. 

ST. GILLIS-DENDERMONDË 
Aan de vrienden propagandis

ten, wordt langs deze weg om me
degedeeld dat de eerste kolpor
tage van dit jaar doorgaat op 
23.2.64 en wel te Moerzeke-CasteL 

De kolporteurs worden vriende
lijk gevxaagt om samen te komen 
aan het afdelingssekretarlaat 
Dijkstraat 18, Grembergen, en dit 
om 8 uur 30 zeer stipt. 

Aan de leden wordt bericht 
dat in de eerstkomende dagen de 
nieuwe lidkaarten zullen worden 
aangeboden. Helpt uw afdeling in 
de uitbreiding en zorgt dat wij bi] 
ieder lid er een nieuw bij ktin-
nen maken. 

VELZEKE 
I n herberg « De Vierklaver », 

vrijdag 6 maar t , stichting van de 
V.U.-afd. Velzeke. te 20 uur. 

WETTEREN 
Abonnementenslag. 

Ons arrondissement Dendermon-
de, dat m de abonnementenslag 
wekenlang op de eerste plaats ge
s taan heeft, Is reeds teruggezakt 
tot de vijfde plaats. I n Wetteren 
kunnen er zeker nog heel wat 
abonnementen gemaakt worden 
Als ieder zich eens extra inspant 
— en iedereen kent toch wel er
gens een goedgezinde, die nog niet 
geabonneerd is — zal ons arron
dissement wellicht terug een paa r 
plaatsen omhoogklimmen in de 
rangschikking. 
Mutualiteit Flandria. 

Wie wordt het 200ste lid van on
ze Wetterse afdeling van de mu
tualiteit Elandria? Nog altijd zijn 
bepaalde lezers van ons blad aan
gesloten bij een kleurmutualitelt . 
Zijn zij nu werkelijk zinnens via 
hun bijdrage aan die mutuali tei t 
he t kiesfonds van C7VP of BSP te 
spizen? Dat zij zich eons' beden
ken en niet vergeten da t Emiel 
Crapoen, Serskampsteenweg 147, 
steeds bereid is hen nadere in
lichtingen te bezorgen. 
Studie-avond. 

Op zaterdag 29 feb. om 20 uur in 
het Vlaams huis « De Reuzen », 
Btudieavond over het federalisme. 

Spreker : dhr Martens P 
Gezien de aard v ^ i het onder

werp verwachten we alle leden en 
een massa .simpatisanten. Gelegen-

' held tot debat. 

Deze avond wordt door he t ge
zamenlijk bestuur van het kanton 
Wetteren ingericht. 
Verkiezingen. 

Br werd overgegaan tot he t 
stichten van een verkiezingscomi-
té voor de gemeenteraadsverkie
zing. 

Dit comité heeft de eertse con
tacten genomen met mogelijke be
langhebbenden. 

Geïnteresseerden gelieven zich tot 
he t plaatselijk V.U.-bestuur t e 
wenden. , 

ZOTTEGEM 
Vrijdag 3 april, in he t St. Joris-

hof te Zottegem, receptie aangebo
den a a n de voorzitters en sekreta-
rissen der afdelingen van he t ar-! 
rondissement Aalst-Oudenaarde. 

WEST-VLAANDEREN 

VEURNE 

De Vlaamse Volksbeweging arr , 
Veurne belegt op zaterdag 29 fe
bruari te 20 uur in de zaal Reto-
rika te Veurne een voorlichtings
vergadering, met als tema « geen 
grondwetsherziening tegen Vlaan
deren ». 

Dit onderwerp wcwdt behandeld 
door de heer WUfried Martens, 
hoofdbestuurslid van he t Vlaam» 
Aktiekomitee. 

Hij wordt ingeleid door de heer 
adv. R. Leper, voorzitter W B -
Veurne. Verder op het p rogramma: 
filmvoorstelling van de nat ionale 
betoging te Antwerpen op 10 nov. 
1963. Om te eindigen houden wij 
een gezellig samenzijn op en rond 
de dansvloer. Een avond dus om 
van te snoepen, zowel voor Jong 
als voor oud. 

TORHOUT 

Het a n . bestuur besliste op 3 
Januari 11 om vanaf 15 maart a.8. 
In Qet kanton Torhout een uitge
breide propaganda kampagne te 
voeren Worden voorzien . koipor-
tages. meetings op openbare plei
nen, verspreiding van een speciaal 
pamflet Wie geldelijk of metter
daad tot deze aktlvlteiten wil bij
d ragen kan zicb melden bi] net 
arr bestuur of blJ de kantonnale 
gevolmachtigde • dhj J. Roelof. 
Veldstr. 53. Assebroek. 

Schuiinrubbemiatrassen 

met 
Oebreveteerde 
bedelclcingslagen 
(Brevet - 629768) 

Ressortmatrassen 
met 
Qebreveteerde tcarkassea 
(Brevet - 5127611 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAR: 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 
Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

IndleD O Ê een verkoper 
In aw omtrek kent stuur 
ons een isaartle en we 
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rs 
A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Fiimsektie. 

Vanaf 1 februari werden de 
filmavonden liernomen. 

Afspraak met Dhr. Laurlks 
F rans Offerandestvaat 68. Ant
werpen. 

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

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

Van 19 tot en met 24 april. 

Oproep aan alle leden, handelaars 
^ t s impatisanten. 

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

Tijdens dit bai zal de trekking 
plaats hebben van een reuze-tom
bola ten voordele van het boeten-
fonds voor de 17 teerkladdersl 

Wie van ü helpt het axrondisse-
mentsbestuur aan vele en mooie 
prijzen? 

W I J Komen ter plaatse de pri j
zen afhalen nada t ü ons sciirifte-
lljk of telefonisch verwittigd hebt. 
Adires : Volksunie • sekretanaat . 
Grote steenweg 165. Berchem. Tel. 
19.92.06. 

Aan de milde schenkers reeds 
van harte danki 
PttbUcitelt. 

Tijdens de week van 19 tot 24 
april 1964 wordt door het arr . be
stuur een volledig programma
boekje uitgegeven 

Wie graag een aankondigmg 
plaatst, zal zich m verbinding 
stellen met het sekretarlaat . Tel. 
39.92.06. 

BE€0 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 4 0 % KORTING 
Hulsh App Radlo-TV-

Bandopnemers... 
37 92.57 ELAGPO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klDRen Dellflex Taplflex 
enz Inlichtingen : 
Claessens-Cornel i s S c ü u t -
str 18 Oeurne X. 36 13.12 

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

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

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

Voor al uw Vlaamse l e k t u a r 
Een adres 

Boek- en d a g b i a d h a n d e l 
PauJ BEQUET 

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

o V l a a m s H u i s » K n o k k e 
K a m e r s vol pension -

gezellige sfeer 
Verminder ing v. groepen 
Elisabethl . 105 - T 63270 

Gen ie t van de lekkere 
koffie < De Ol i fant > 
in het Vlaams Huis 

a PETER BENOIT » 

Frankri . lklel C Antwerpen 

Voor uw modern i n t e r i e u r : 

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

S L A E I S 
A Dewlnterstr 11 Ouderg. 
t. 72.45.43 - terminus tr 35 
10% korting leden V.ü. 

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

MERKSEM 
V.K. Groeninghe. 

Onder de auspiciën van de V.K. 
Groenlnghe richt de Waterploeg 
op zaterdag 7 maar t een verkleed 
en onverkleed Halfvastenbal in. 

Zoals vorig jaar zal deze vrolij
ke avond doorgaan in ons lokaal 
IVl, Bredabaan 298. Deelname in 
de onkosten 20 P. 
Pater Marcel Brauns komt naar 
Merksem. 
De datum dat deze zeer eminente 

theoloog naar Merksem komt is 
nu door allerlei omstandigheden 
veranderd en uiteindelijk vastge
steld op zaterdag 18 april e.k. te 
20 uur m de zaal Tyl. 

Het onderwerp dat deze zeer be
kende Vlaamse Pa ter zaJ behande
len IS zeer interessant : Vlaamse 
en sociaie beweging bijbels belicht. 

De toegang tot deze uitzonder
lijke voordracht is vrij. Ieder Vla
ming is welkom. 

TURNHOUT 

Voorjaarswerf tochten. 
23 februari: Vorselaar - Bouwel. 
1 maar t : Geel-centrum (beide 

ploegen samen) . 
8 maar t : Geel, buitenparochies. 
15 maar t : Herentals (beide 

ploegen samen) . 
22 maar t : Tielen - Wechelder-

zande. 
5 april : Westmeerbeek - Zoer-

leparwijs. 
12 april : St. Jozef en Achter-

Olen. 
1 aprU : Veerle en Eindhout. 
3 mei : Turnhout (beide ploe

gen) . 

B R A B A N T 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

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

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

• 
DORTMUNDER 
Thierbrauhof U 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prlxna koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
sns.. 
Van au al dermao Sesers 
"ide 01 fl' /an \donopoj 
3ent aan de tapkraan 
* 

DÜRT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

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

ANDERLECHT 
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 
Werftochten met verkoop van ons 
blad. 

Het voorlopig progiamma is 
vastgesteld als volgt : 

8 maar t : Nederokkerzeel. 
22 maa.'t : Zaventem 
5 apn l : Bever en St-Pleters-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april ; Heme. 
3 mei : Lembeek (Halle) 
17 met : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

weder of gevaai op de wegen 
wordt de werftocht automatisch 
afgelast. Bij twijfel t a n men de 
dag zelf nog bellen te 8 uur 15 
op nummei 15.51.75. 

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 Smedl en M. 
Praet . 

Avonden van ontspanning. 
Na het schitterend bal van 8 fe

bruar i in Vilvoorde wordt op de 
volgende datums en plaatsen nog
maals gelegenheid gegeven om 
het ha r t eens op te halen : 

Op zaterdag 7 maar t te 20 uur 
In üe zaal St-Aima, St. Guido-
s t raat te Anderlecht. 

Op zaterdag 4 april te 20 uur in 
de zalen van het gemeentehuis te 
Je t te . 
Datums voor politieke werking. 

Zondag 23 februari in « 's Gra-
venhof » te Dworp ; kaderdag. 

Donderdag 5 maar t in zaal 
« Luxor », Paviljoenstraat 56 te 20 
uur : spreekbeurten over « Wij en 
Zuid-Afrika ». 

Zondag 8 maar t : werftocht met 
verkoop van ons blad in Nederok
kerzeel. 

Zondag 12 apii i in zaal Van der 
Borght te St-Martens-Bodegem te 
17 uur 30 : spreekbeurt door E.P. 
Brauns, gevolgd door film over 
IJzerbedevaart. 

JETTE 

1ste groot bal vaa het Vlaams 
Aktiekomitee Je t t e in de zalen 
van het gemeentehuls op 4 aprü. 

AUe Vlamingen te B:-ussel zul
len er aan houden hierop aanwe
zig te zijn. 

SCHAARBEEK 
Donderdag 5 maar t te 20 uur in 

het lokaal « Luxor », Paviljoen
s t raa t 56 te Schaarbeek, spreken 
de h D. Bogaert algemeen voor-
zitter van het A.N.S.A.V., en de h. 
Lötter. kultureei a t taché bij de 
Zuid-Afrfikaanse Ambassade, over 
« Wi] en Zuid-Afrika ». 

LIEDEKERKE 

VolksbaL 
Een warme oproep aan al onze 

leden en simpatisanten voor deel
name aan ons groot jaarlijks 
volksbal dat doorgaat in de zaal 
Anne-Marie, Opperstraat , op zar 
terdag 29 februari. 

Het overbeke.id amuzementor-
kest « Theo O a e n e n en zijn 6 so
listen » speelt zowel muzieK voor 
teenagers als muziek om de « ou
dere garde » enkele jaartjes te 
verjongen! 

Als eregast op die avond : de 
zo gekende als geliefde Ward Her
mans : een leven van liefde en 
trouw! 

Vergeten wij niet dat dit volks
bal misschien de laatste gelegen
heid biedt om de pa.rtijkas te spij
zen met het oog op de komende 
verkiezingen. Wij hebben de wind 
in de zeilen! De gemeenteraad.s-
verkiezlngen moeten onze door
braak bevestigen, maar .. het zaj 
geld kosten! Dit argument alleen 
zou al moeten volstaan om leder 
ervan te overtuigen dat geen en
kel ekskuus aanvaardbaar is om 
achterwege te blijven i 

SCHAARBEEK 
Jaarli jks gezellig samenzijn. 

Dit gezellig samenzijn, zoals 
steeds bestaande uit een tombola, 
waaraan ieder aanwezige gratis 
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. 

SINT-MARTENS-BODEGEM 

Op zondag 12 april 1964 geven 
de Vlaamsbezinden uit de streek 
van Anderlecht mekaar rendez
vous te Sint-Martens-Bodegem, 
zaal Prans Van der Borght, Sta
tionsstraat. 

Programma : kleurenfilm over 
de IJzerbedevaart 1962, film « De 
Boerenkrijg » (Voor Outer en 
Heerd). 

Spreekbeurt door E P . dr. 
Brauns S.J. 

Vertoningen : t© 15 uur school
gaande jeugd, te 17 uur 30 vol
wassenen. 

Toegangsprijs : 20 P en 10 P. 
De kaarten zijn genummerd voor 
een gratis tombola. 

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

EREMBODEGEM 

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 jaar ook zijni Het 
moet nog een groter ucces wo.den 
dan het vongel 

Allen hartelijk welkom 1 

GENT 

3.4.64 : massale meeting in het 
licht van de Komende gemeente
verkiezingen. Vertoning van de 
filmen € Voiksumebetogmg » en 
f Federale Mars te Antwerpen ». 

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

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

Amandsberg 
5.7.64 : kolportage te Merelbeke. 
Deze kolportages s taan bulten 

de aktiviteiten rond de gemeente-
verkiezmgen die worden uitgestip
peld door de bijzondere werkgroep. 
In de maanden Juli, augustus en 
september lulden wij dan m sa
menwerking met deze werkgioep, 
het Volksunie-offensief in te Gent 
om hier op gemeentelijk vlak de 
zege van de Vlaams Nationale 
gedachte af te dwingen 

OKEGEM 

Vlaams-nationalisten uit de Den
derstreek, zaterdag 4 april is een 
da tum die u zeker moet vrij hou
den. De Vriendenkring « Priester 
Daens » geeft immers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem, zaal « Vlaams 
Huis », Dorp. 

Kaar ten : 30 P. Aanvang 19 uur 
30. 

OUDENAARDE-RONSE 
Zaterdag 22 februari te 17 uur 

komt In het lokaal te Leupegem 
de arrondissementsraad bijeen. De 
gemeenteraad- en parleirentsver-
kiezingen zullen o.a. een van de 
punten van de agenda uitmaken. 
De leden van de raad worden 
eerstdaags uitgenodigd. 

Niet vergeten weldra 
Dort Thierbrauhof UI 
te BrnsseL 

REIZIGER voor BRABANT 

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

ZOTTEGEM 
Zaterdag 18 april 1954 tweed» 

V.U.-bal te Zottegem, zaal Pai>-
king Orkest Clees Five. Ben wen* 
voor de andere afdelingen van het 
arrondissement : de datum vrtj 
houden 1 

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

De Voiksuniesigaar wordt nog 
steeds te koop aangeboden. 

Bestellingen worden mgewach» 
Op volgende adressen : 

Provinciaal Sekretarlaat, Pieter 
Bortie-laan 27, Gistel. 

De Cock Rene, Kerkstraat S, 
Wondeigem. 

Bestellingen van minder daa 
1000 stuks 4 P. 

Bestellingen van minstens 100* 
stuks 3.25 P. 

West-Vlaanderen rekent op al 
onze vrienden om de kas te heW 
pen spijzlgen, 

BLANKENBERGE 
Het avondfeest van de afd. Blan-

kenberge wordt verdaagd tot za
terdag 11 april a.s.; op die datum 
geven alle bewuste Vlamingen y«n 
de kust elkaar afspraak in de zaal 
€ Thalia > te Blankenberge, 
Opening nieuw Vlaams lokaal. 

Het afd. bestuur nodigt alle be
langstellenden uit de opening blJ 
te wonen van het lokaal « ROr 
benshof » op de hoek van de 
Weststraat en de Gen. Leman-
laan te Blankenberge. Deze ope
ning vindt plaats op za t^dag -
avond 29 februari. 

BRUGGE 

Naar het 2de Lentebal. 
De kaartenverkoop voor het 2de 

Lentebal, dat doorgaat op 7 maar t 
a.s. vanaf 21 in het Boudewijn-
park, St. Michiels, is geopend. Het 
avondfeest is toegankelijk aan 35 
P (voor de leden) en 40 P. Elke 
toegangskaart geefi daarbij recht 
yp deelname aan de bizondere 
tombola. Al wie jong van har te 
is vervoegt op zaterdag 7 maar t 
he t Boudewijnpark om er zich te 
verlustigen op de muziek van < de 
Melorltmers » en « die Edelweiss 
Kapelle »! 

Kaar ten bij de leden en In de 
gekende lokalen. 

Handelaars steunen het 2de Len
tebal. 

Het is reeds traditie dat op on
ze handelaars een beroep wordt 
gedaan om de tombola van het 2de 
Lentebal met prijzen te stofferen. 
Ook nu hopen we dal ze niet in 
gebreke zullen blijven. De prl jz^i 
worden aan huls afgehaald; tele-
foneer a.u.b. nr 370.90 of 375.99. 

Heel het arr. Brugge danst in 
het Boudewijnpark, St, Mi
chiels - Brugge, op -iaterdag 7 
maar t ajs. vanaf 21 uur 
Tweede Lentebal met het or
kest « de Meloritmers » en 
8 die Edelweiss Kapelle ». 
Toegangsprijzen : 35 en 40 P. 

MEULEBEKË-TIELX 

De Vlaamse Vriendenkring Meu-
lebeke Tielt geeft op 29 februari 
1964 zijn laarlijks halfvastenbal 
tn de zaal « Relais ». B'ugse-
steenweg. Meuiebeke. Aanvang om 
20 uur 30. ü ook komt stelüp ge
nieten van de tarnavaleske sfeer 
en de meeslepende dansmuziek 
van het orkest Paul Rutger De 
lidkaart 1964 van de kring - Kost
prijs 40 P — geldt ais toegangs
bewijs. 

Geschenken voor de tombola 
worden mei dank aanvaard op het 
sekretanaat : Gentstraat 40. als
mede bij MUo Vanseveren. Bertje 
Santensweg 5 Meulebeke. 

Graaf- en grondwerken met of zonder vervoer 
Voor verkaveling van gronden, verhuring van 
alle materialen zoals 
rups- en autokranen, bulldozers, kimi'-ns, enz. 

Vraag onze prijs : 

P.V.B.A. ALWABO 
Kouterstraat 12, Kieldrecht, telefoon : 03 /75 .44 .31 J 

file:///donopoj
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VERNEDERLANDSING 

YAN BEDRIJFSLEVEN 
f CX)R de thans van kracht 

zijnde tekst van vernederlandsing van het be
drijfsleven, zoals vervat in artikel 41 van de 
taalwet in bestuurszaken, is men uitgegaan van 
een louter administratief standpunt. 

Twee zaken zijn geregeld : 
1) de akten en bescheiden door de wet voorge
schreven ten behoeve van de personeelsleden 
(bv. sociale dokumenten) en deze over te leggen 
aan de administratie (bv. voor tol en belastings 
verklaring of neerlegging ter griffie en publi-
katie in het staatsblad) moeten worden opge
steld of voorgelegd in de taal van de streek waar 
de exploitatiezetel is gevestigd. 
2) de ondernemingen mogen er echter een ver
taling aan toevoegen indien de samenstelling 
van hun personeel zulks rechtvaardigt. 
3) in geval van overtreding kan de benadeelde 
partij het openbaar ministerie of de kommissie 
voor taaltoezicht een aflevering in regel vragen 
aan de vrederechter op kosten van de overtre
der (art. 51). 

Die regeling is wel belangrijk doch zeer on
volledig en zegt niets over de gebruikelijke 
kourante werktaal in het bedrijf. Bovendien is 
het een bedrijf steeds toegelaten te korrespon-
deren met de centrale overheid in de taal die 
het verkiest. 

/IRTIKEL 30 en 31 zeggen het 
volgende : 
Artikel 30 : «De centrale diensten maken voor 
hun betrekkingen met de partikulieren gebruik 
van die van de drie nationale talen als waarvan 
de betrokkenen zich hebben bediend. 
A^n de private bedrijven (ondernemingen) die 
gevestigd zijn in een gemeente zonder speciale 
regeling uit het Nederlands-Frans taalgebied 
wordt echter in de taal van dat gebied geant
woord». 
Artikel 31 : «De centrale diensten stellen de 
akten, getuigschriften, verklaringen en machti
gingen en vergunningen m die van de drie ta
len waarvan de belanghebbende partikuUer (?) 
het gebruik heeft gevraagd». 

Mi J E N begrijpt dat het moeilijk 
is, uitgaande van een administratieve taalwet, 
tot een goede en sluitende vernederlandsing van 
het bedrijfsleven te komen, wanneer die admi
nistratieve taalwet zelf grote leemten vertoont 
zoals ar. 30 en 31 voldoende aantonen Vandaar 
een hele interpretatiestrijd om tussen de mazen 
te glippen van het weinige dat aan taalvoor
schriften voorzien is om de streektaal te doen 
gebruiken in het bedrijf. 

ijELFS afgezien daarvan meen 
ik bovendien dat buiten de administratieve 
maatstaf, die noodzakelijk beperkt is in zijn 
gevolgen en uitwerkselen, een andere eerder so
ciale maatstaf moet worden aangelegd uitgaan-* 
de van de taalvrijheid in de grondwet gewaar
borgd. Op grond daarvan ken men zeggen dat 
de werkgever geen recht heeft aan zijn werkne
mers een andere werktaal dan die van de streek 
op te leggen tenzij wanneer een duidelijke reden 
van externe aard zulks vraagt (bv. korrespon-
dentie met nederlandsonkundige klanten in 
Wallonië, Engeland, Duitsland). 

D 'EZELFDE maatstaf dient te 
gelden voor alle zgn. ongelijke kontrakten 
waarbij de wetgever in andere gevallen zoveel 
tussenkomt, tot bescherming van de vrijheid van 
diegenen die in mindere voorwaarden bedingen. 

Voor wat de kontrole betreft dient deze op
gedragen aan de syndikaten en niet overgelaten 
te worden aan de individuele werknemer die 
tegen een bierkaai vecht. Wat baat het dat hij 
zijn patroon voor de vrederechter daagt voor 
een bepaald taalkonflikt, als dit geen bindende 
kracht heeft voor gelijkaardige gevallen in de 
toekomst ? Zulk een werknemer maakt zich bo
vendien onmogelijk als hij geen syndikale steun 
kan genieten. De syndikaten mogen hun han
den niet blijven wassen in onschuld en onver
schilligheid in een zaak die de sociale waardig
heid van hun leden raakt. 

1 K vind het nuttig de aandacht 
te vestigen op enkele amendementen die Ik des
tijds heb ingediend teneinde artikel 41 in die 
zin aan te vullen. Ik meen dat het geheel der 
zaak te weinig de aandacht heeft gaande ge
houden, en dat vooral de sociale grondslag voor 
vernederlandsing van het bedrijfsleven ook in 
de wetgeving dient tot uiting te komen, vooral 
nu over het algemeen de sociale inslag van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd meer en meer in het 
daglicht treedt. Ik citeer : 

«Een § 3 en § 4 toevoegen, die luidt als volgt: 
« § 3. De werkgevers bedoeld in § 1 die vijf per
sonen in dienst hebben zijn verplicht ten minste 
voorrang te verlenen aan de taal van de streek 
voor het geheel der betrekkingen met hun perso
neelsleden en de lopende afhandeling der zaken 
tenzij wanneer een duidelijk belang van externe 
aard het anders vraagt». 

«In Hoofdstad-Brussel mag de werkgever die 
ten minste vijf personen in dienst heeft het ge
bruik van één der nationale talen niet uitslui
tend verplichtend stellen tenzij wanneer een 
•duidelijk belang van externe aard het vraagt. 

De werkersverenigingen, de ondernemings
raden en de rechterlij'ke instanties, bevoegd voor 
de verhoudingen in dienstverband, zijn ermede 
gelast te waken voor de loyale toepassing van 
deze paragraaf ». 

« § 4. De toetredingskontrakten en algemene 
kontraktuele voorwaarden die voor vijf personen 
of meer bestemd zijn zoals gebruikelijk bij type-
kontrakten, fakturen, ticketten, financierings-
en verkoopkontrakten, warenbeschrijvingen en 
gebruiksaanwijzingen, verzekeringspolissen, aan
delen en obligaties in België uitgegeven, alsook 
de algemene kontraktuele verhoudingen van 
medehuur en medeëigendom in appartements
gebouwen met vijf of meer medehuurders of me-
deëigenaars, dienen ten minste ook gesteld te 
zijn in de taal van het overeenkomstig taalge
bied waar ze worden aangeboden of gelokali
seerd zijn ». 

«Zowel in de eentalige Nederlandse en Fran
se taalgebieden als in het gebied van Brussel-
Hoofdstad kan de toetredende of zich verbin
dende partij in de bovenbedoelde ongelijke kon
trakten de andere partij steeds naderhand ver
plichten de algemene kontraktuele voorwaarden 
zoals hierboven aangeduid in haar taal te doen 
geworden op straffe van verbreking van het 
kontrakt». 

« De rechtbanken moeten eventueel op ver
zoek van de beschermde partij en uitsluitend in 
haar voordeel die stukken als niet bestaande be
schouwen totdat een tekst in de andere taal 

door T^.Ve^M^ftcé 
wordt voorgebracht. Zij zullen ook, eveneens op 
verzoek en uitsluitend in het voordeel van de 
beschermde partij, een vermoeden aanvaarden 
van onbekendheid met die voorwaarden telkens 
als zij bij de overeenkomst geen voldoende ken
nis heeft van de taal waarin bedoelde stukken 
zijn gesteld >. 

VERANTWOORDING 
« De taairegeling moet niet alleen toepasse

lijk zijn op de private werkgevers telkens wan
neer er 'n overgang is van openbare macht In 
hun handen, bv. wanneer zij bepaalde door de 
overheid opgelegde sociale formaliteiten vervul
len, of in het geval van door de wet opgelegde 
publikaties en bescheiden (§ § 1 en 2). 

Er is ook een ander meer sociaal uitgangs
punt voor de vernederlandsing van het bedrijfs
leven door een taalregeling die er op gericht la 
de sociale taaldwang uit te schakelen en mis
bruiken in die zin te bestrijden. Hierbij kan men 
er zich op beroepen, de belemmeringen weg te 
nemen die aan de taalvrijheid voorzien In arti
kel 23 van de Grondwet In de weg staan. De 
taalvrijheid wordt hierdoor niet gehinderd maar 
veeleer doelmatiger verzekerd. 

De sociale bescherming van de taalvrijheid 
in ongelijke kontrakten knoopt aan bij artikel 
1162 van het Burgerlijk Wetboek : «In geval 
van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten 
nadele van hem die bedongen heeft en ten voor
dele van hem die zich verbonden heeft». 

ZONDAG AAN ZONDAG, WINTER EN ZOMER, 
JAAR-IN JAAR-UIT GAAN ONZE PROPAGANDISTEN 
DE BAAN OP OM ONS BLAD TE KOLPORTEREN. IN 
DE LOOP DER JAREN HEBBEN ZIJ REEDS MEER 
DAN EEN MILJOEN BLADEN AAN DE MAN GE
BRACHT. ZIJ ZIJN DE SPITS VAN ONZE PROPA
GANDA, DE STOOTTROEP VAN ONS WEEKBLAD. 

EN WAT DOET 6IJ? 
Nochtans Is ook uw hulp en steun voor ons onontbeer
lijk. Gij die abonnent zijt : geeft gij het blad soms 
door aan een bekende of stuurt ge het aan een goed
gezinde ? Gij die propagandist zijt in een onzer afde
lingen : maakt gij van iedere gelegenheid gebruik om 
een kandidaat-abonnent aan te klampen ? Gij die 
kaderlid zijt van de Volksunie - waakt gij er over dat 
in uw afdeling of omgeving de huisbezoeken in een 
nooit-aflatende stroom worden voortgezet ? 

HET KLEINE WERK VAN VELEN MAAKT DE CROTE 
TAAK DER V.U. LICHTER. UW LAND EN VOLK HEB
BEN RECHT OP UW GEESTDRIFT EN WERKKRACHT.^ 


