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ONDANKS DE FORMELE VEBKLABINQEN VAN SPINOY: 

HET KERNC 
BLIJFT VEBDEB ONil ''ïlüt 
M e n zal zich her inneren dat minister Spinoy een viertal maanden ge
leden in het Par lement beloofde, dat omstreeks m 'dden december 1963 
he t taaieven wicht zou verwezenli jkt zijn in de Raad van Beheer van het 
K e r n c e n t r u m te Mol. Midden december ging voorbij zonder dat er 
iets g e b e u r d e . . . 

Enkele weken geleden stelde onze 
volksvertegenwoordiger R. Mattheys-
sens aan Spinoy een parlementaire 
vraag daarover. Hij kreeg een ant 
woord dat een rekord van bondigheid 
was : in twee regels deelde de minis
te r mee, dat het taalevenwicht was 
verwezenlijkt. Hoe en sinds wanneer 
bepaalde hij niet nader. Inmiddels 
iiad ook de pers bericht dat het nu 
t e Mol toch nog allemaal in orde was 
gekomen. Volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens bleet echter aandrin
gen en verzocht de minister opnieuw 
via het buUetijn van vragen en ant 
woorden om meer details en enters. 

Terwijl wij thans het antwoord 
van de minister afwachten, staat al 
vast dat zijn vorige verklaring volko
men onjuist was : het taalevenwicht 
werd in de Raad van Beheer te Mol 
ip geen enkel ogenblik bereikt. 

Wel is het zo, dat de samensteUing 
van ae beheerraad werd gewijzigd. Er 
zete en thans 16 Walen tegen 13 Vla
mingen Nog twee benoemingen moe
t en worden gedaan; zelfs als dat alle 
twee Vlamingen worden, kan hei e-
venwicht niet meer worden oereikt. 
Gezwegen dat aog van een billiiKe 
vertegenwoordiging, aan de hana van 
de grootte van de Waalse en ae 
Vlaamse bevolkingsgroep. Maai dié 
demokratische illuzie hebben we al 
"ang niet meer... 

BiJ nader toezicht blijkt trouwens 
da t de 13 Vlamingen in de Beheer
raad ternauwerdood voldoen aan de 
benaming «geografische Vlamiug»; 
onder hen znn er zes die hun studies 
m het Frans hebben gedaan Het 
^lopt dan OOK meer met de werKeniK-
heid, vast te stellen dat in de Beheer
raad op 2/3 van de mandaten oe.s ag 
gelegd wordt door franssprekenopn. 

Het is duidelijk, waarom de muns
te r met zo'n verdachte bondigheid 
-intwooidde op de vraag van onze 
volksvertegenwoordiger ! 

Dat voor wat oetrett de top van hpt 
Kerncentrum, de Raad van Be* eer. 
En hoe zit het m de lagere reeionen? 

Inmiddels gaan daar de a n u -
Vlaamse plagerijen verder De '"^inn-
<iaard» van verleden dinsdae ^ U T I -
-ceerde afschrift van een Diief, 

« H E T E K O N O M I S C H B E L F I D Mr^^r V O ' " ' ? Z I J N 

I N DE P L A A T S V A N HET I N D I V I D U E E L W I N S T B E 

J A G MOET E E N GEORDENPP- E K O N O M I E K Q V I F N 

T E N BATE V A N DE H E L E G E M P F N S C H A o E ^ N 

E K O N O M I S C H E O R D E N I N G DIE STEUNT OP DE 

S A M E N W E R K I N G TUSSEN A L L E B E V O L K I N G S 

G R O E P E N ». 

V U - K O N G R E S B E S L U I T E N 15 12 6 3 

gericht aan de fameuze Goens door 
een ontslagnemend bediende van de 
biblioteek van het centrum, de heer 
Bijnens Deze brief is één lange op
somming van plagerijen en vernede
ringen, waarvan de Vlamingen te 
Mol het slachtoffer zijn. De aanhef 
IS reeds schrijnend : «Gedurende 
vijf jaar heb ik, op 15 km van mijn 
(Kempische) geboorte- en woon
plaats, mijn brood moeten verdienen 
in dp iJ'rqnsje taal » VPTHOT in (\e 
brief heet het : « Dat ik nu pas 

schiijf, is omdat ik vroeger nooit zou 
gedurfd hebben ». Nu de man is bui-
tengepest, neemt hij de gelegenheid 
te baat om ziin vroegeie broodheren 
zijn menina eens te zeggen; zij ech
ter die om den örode moeten blijven, 
zwijgen verder uit schrik voor de 
franskiljonse diktatuur. 

Deze diktatuur wordt verder ge
duld door de socialist spinoy ' Niet 
de kleine werkman en bediende, 
maar de franskiljons van de direktie 
en van de Beheerraad zijn de vrien
den van deze Vlaamse BS P -minis
ter Dat, zoals de heer Bijnens ziin 
brief besluit. « de taal van de werk
man zou ?ere«t>ek*eer»? wot den », is 
voor deze gearriveerde slechts bij
zaak H«»+ v?o'v fr >nsl<i'ioni«mA flekt 
hij desnoods met valse verklaringen ! 

I'l/ ^ / ) ' / l t V 
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DE VOLKSUNI]̂  

GEZINSLEVEN? 

Waarde Volksurie 

U vraagt in een pepernoot van 
1 februan j l een \erkiai ing voor 
he t geringer cinemabezoek m 
Vlaanderen dan in Wallonië Hier 
volgt een uitleg die wel eens de 
goede zou kunnen zijn 

De statistiek bevestigt onder 
andere, dat de Vlamingen een an
der voak zijn dan de Walen De 
Vlaming is uiteraard huiselijk ge
moedelijk en gezellig van aaid, 
zit graag thuis bl] de haard De 
Waal daarentegen is over het al
gemeen genomen uithuizig De 
Italianen en God weet hoeveel al 
tot « Belgen » genaturaliseerd 
werden, zijn nog veel uithuiziger 
Het klimaat zit daar voor vee 
tussen : de zuideise \olkeren Ie 
ven meer op s t iaa t dan thuis 
Wanneer ze dan uitwijken naar 
noordehjker landen verliezen ze 
echter die gewoonte niet 

Het familieleven is m Vlaande 
ren doorgaans geordende'- De TV 
heeft dat nadrukkflijk bevestigd 
en bij de Vlamingen nog geaksen 
tueerd Ik zou dus eerder daar de 
reden zoeken voor het dalend ci
nemabezoek in Vlaanderen, mste-
de dan bij het groteie inkomen 
van de Waal, dat hem beter zou 
toelaten de betrekkelijk dure ki
no's te bezoeken 

' I H - Antwerpen 

WERE Dl 
Waarde Vrienden, 

Mogen we even de aandacht 
vragen voor de werking van onze 
Verenigmg van Vlaams-nationale 
ouders en opvoedeis, « Were di »? 

De taak van « Were di » kan al 
te bondig aldus omschreven wor
den de VI-nat opvoeding uitbou
wen, propagerer en inhoud ge
ven 

Einde januari zijn we gestart 
met een geslaagde Leuridanavond, 
waar Aithur de Bruyne sprak voor 
een volle zaal Enkele dagen later 
ging eveneens te Antwerpen onze 
eerste VI na t Jeugdmiddag door 
met medewerking van Willem De-
meyer en Ward Hermans De twee
de Jeugdmiddag grijpt plaats op 
22 februan te 14 uur 45 in « Pe
ter Benoit » (bovenzaal) Het pro
gramma vermeldt : de Geuzen-
tijd 

Willem Demeyer is van de par
t i j ' Verder • poppenkast en fi^m 

In de periode tussen beide we
reldoorlogen vervulde de Herman 
van den Reeck-Volksuniversiteit 
een belangrijke opvoedende rol. 
Deze instelling verdween in de 
bevrijdingsrepressie Dit veroor
zaakte een ernstige leemte inzake 
kadervormmg en algemene poli
tieke scholing 

« Werl Di » wil in die rich
ting een bescheiden poging wa
gen 

Een eerste less ncxcUis »tir t op 
woensdag 4 maar t (bovenzaal Pe
ter Benoit te 20 uur 30) 

Deze lessencyc us staat onder de 
algemene leidmg van H ctor de 
Bruyne De ^tof die tw»nt g les 
avonden vullen zal is gebunde ' i 
rond drie thema s 
— de veischijnmGSvormen van het 

nationalisme m Vlaanderen, 
— de groei van het sociaal be

wustzijn in Vlaanderen 
— ontstaan en achtergrond van 

de politieke paiti l^n m Vlaan
deren 

WIJ leggen er de nadiuk op dat 
net hier geen !o=-se spre°kb'^uiten 
betreft Br wordt voor de hele cy-
slus mgeschreven ieder dee nemer 
ontvangt een syllabus 'van de be 
handelde stof 

Het inschrijvirg geM bedraagt 
100 P (voor studenten en jeugd
leiders slechts 35 F) 

Het ligt m onze bedoeling deze 
weikmg over enkele r raanden ver
der uit te breiden ook gec^ra-
fisch 

Bovendien lijkt het ons zeer ge 
wenst te komen tot een bundeling 
van de Vlaamsbewuste leprkrach-
ten m dit land 

Wie bereid is m een of andere 
richting mee te werken zouden 
we vragen dadelijk verbmdmg te 
willen nemen 

Voor alle inlichtingen en in
schrijvingen (lessenreeks en jeugd-
middagen) ; 

« Peter Benoit » Prankrijklei 8, 
Antwerpen Van Boghout, Jor-
daenskaai 3 Antwerpen Telefo
nisch : 03-32 12 53 

OPEN BRIEF 
Door het V A K werd volgend 

schrijven geucht aan de firma 
Norabel die te Genk de nieuwe 
Fordfabrieken bouwt : 

Het spijt ons ten zeerste dat wiJ 
U deze broef moeten schrijven 
Wij hadden het anders gewenst 
en gehoopt 

Het is U waarschijnlijk wel be 
kend dat uw organisatie en uw 
arbeidsdomem in het Vlaamse 
laind gevestigd zijn en ook dat 
Genk nog altijd in het noordelijk 
gedeelte van België ligt, waar de 
spreektaal Nederlands is 

Uit ettelijke feiten blijkt dat 
dit geografisch feit tot U me t is 
doorgedrongen Of wordt he t 
moedwillig geloochend' 

Wij kunnen anders met uitleg
gen hoe het komt dat meerdere 
mededelingen en aienstaanwij-
zingen aangeplakt worden die 
blijkbaar niet voor nederiands-
sprekenden bestemd zijn 

W I J weten wel dat de Vlamingen 
doorgaans zo verstandig zijn dat 
ze benevens h u n moedertaal ook 
nog Duits, F rans en Engels ver
s taan en zelfs spreken; dat be
duidt echter niet dat ze daarom 
voor hun taal die plaats niet op
eisen waar ze recht op hebben, 

namelijk vooraan' 
Wenst U ten behoeve van an-

dci'-taligen ook nog de teksten in 
het Duits Frans, Engels of Chi
nees te geven, voor ons niet ge
laten Alhoewel wij doorgaans 
met met zoveel voorkomendheid 
be legend worden 

Wij zouden het normaal vinden 
als een organizatie die in het 
Vlaamse land industriële studies 
beoogt uit te werken en ook daar
om haar maatschappelijke zetel 
m een Vlaamse stad heeft onder
gebracht het Nederlands als voer
taal zou hebben of a l thans alles 
in het werk zou stellen om op 
een zo kort moge'ijke tijd de za
ken te kunnen behandelen m het 
Nederlands 

Het schijnt echter dat nog 
nooit een woord Nederlands werd 
gesproken m uw vergaderingen 
waar wel Franse vertalingen 
worden gegeven maar nooit aan 
een Nederlandse vertalmg werd 
gedacht Er blijkt zelfs geen ne-
derlandstalige dactylo m uw 
dienst te zijn En waar blijven de 
nederlandstalige technic i ' 

In welk normaal land is zoiets 
denkbaa r ' 

Is dat de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven' 

Wij hopen dat U niet zo aso
ciaal zijt om deze rechtmatige ei
sen der Vlammgen m de wmd te 
slaan 

Met dank voor Uw aandacht en 
hopend op welwillend begrijpen 

Hoogachtend, 

Vlaams Aktie Komitee 

N B Dit schrijven wordt door
gezonden naar de heer R o j ^ 
Goeverneur der provincie Lim
burg, de heer Burgemeester van 
en te Genk, de pers. 

BOERENBOND 
Geachte Heer, 

De Boerenbond zou zoveel kun
nen doen om onze boerenstand be
wust Vlaams te maken; hij be
schikt daarvoor over het weekblad 
« De Boer » over zijn maande
lijkse vergaderingen en zijn jaar
lijkse feestvergadering ovei het 
maandblad van de Boermnenbond 
en over de vergaderingen van de 
boerinnen enz 

Op die vergaderingen en in die 
uitgaven wordt er nooit over on
ze Vlaamse strijd gesproken of 
geschreven Slechts in de verkie
zingsstrijd geeft de Boerenbond 
zich ook uit voor Vlaamsgezmd 

En wat met zijn vertegenwoor-
digeis m het Pa r l emen t ' 

Een drietal Jaren geleden eisten 
ze dat de melkprijs met 10 cen
tiem per liter moest verhoogd 
worden, zoniet dreigden zij tegen 
de regering te stemmen Dit j aa r 
weer hetzelfde liedje de land-
bouwgroep had tegen de begrotmg 
van Ekonomische Zaken gestemd 
omdat Minister Spinoy de prijs 
van het varkensvlees had ver-

DRINGENDE OPROEP 
Als voorzitter van het Steunkomltee 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 zi] m 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 180 000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd 

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

Dr H Ballet 

laagd ' Dat durven die mensen 
aan, wanneer het gaat om de 
prijs van melk en varkensvlees en 
wanneer de regering toch zeker is 
van een meerderheid Maar ze 
beroepen zich te kens op de heilige 
part i j tucht , wanneer het gaat om 
de belangen van gans ons volkl 

H B - Glabbeek 

MIDDENSTANDERS 
Mijnheren, J 

Niet iedereen heeft m dit land 
dezelfde rechten, ook al luidt de 
grondwet « Alle Belgen gelijk voor 
de wet ». 

Een belachelijke vraag : is de 
neringdoener ook een mens? 

Deze vraag heeft haa r belang. 
De middenstander in dit land 
moet zich tot het uiterste verzet
ten tegen de grootwarenhuizen, 
tegen het groot-kapitaal, vooral 
tegen de middenstandspohtiek van 
deze regermg Wat meer is, de 
middenstandei moet zich verzetten 
tegen zijn eigen organisaties Wat 
invloed hebben deze in het land en 
wat kan de neringdoener langs 
deze weg verkrijgen? Niets ' Voor 
de boekhoudmg moet men elders 
ook betalen, nog minder dan bij 
de organisaties En voor al de an
dere moeilijkheden weet men 
nooit de juiste oplossing 

De nermgdoener heeft het moei
lijk Elke frank die nu verdiend 
wordt IS reeds aangesproken door 
de zware onkosten en lasten voor 
al de onkosten die nodig zijr »m 
de reklame-kampanje tegen deze 
van het grootkapitaal Midden
s tandeis kijkt uit uw ogen, laa t 

zien dat gij ook mensen zijt zoals 
de andeie en vooral laat u met 
doen Weet dat geen der drie gro
te part i jen u iets aan zal bieden. 

Uw voorkeur zal bij de eerstvol
gende verkiezmg naar onze partij 
gaan, een Vlaamse part i j , die op 
haar jongste kongres een degelijke 
en gedurfde middenstandpolitiek 
heeft uitgewerkt. 

G O . - Wilrijk 

LANDBOUW

PROBLEMEN 
Mijnheren, . ^ . „ >/ i, > 

De bekentenis van minister He-
ger is betekenisvol de ganse re
gering en dus ook hijzelf is ver
antwoordelijk voor het prijzenbe-
leid op landbouw g=b cd Dat wisten 
we al lang, maar onze brave 
Vlaamse C V P -kranten schoveB 
de schuld graag en vaak op (Me 
« slechterik » van een Spinoy. Ath 
of er maar één slechterik in ét 
regermg zit en dan « toevallig y 
nog een rode! 

Neen : alle ministers zijn soli
dair verantwoordelijk en we zullen 
hen bij de verkiezingen daaraan 
herinneren 

Wanneer schrijft U eens over 
het Zo brandend-aktuele melkpro-
bleem? 

K V D - Nevele 

De redaktle d r a a p geen verant-
woordenikneic toot de inhoud der 
gepuoiiceerOt ezersbrleven Ze 0 ^ 
houdt zlcb tiet reent can geuze « • 
Inkortins voor Ovei ae lezersnK 
briek wordt eeen oriefwisseling 
gevoerd. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
gestuurd aan onze 
«DE VOLKSUNIE > dienen toe-
PUBLICITEITSDIENST : 

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

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

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CONST ANTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand - Leven - FamlUaal - OnfevaUen 

ik koop bii ^ 

ü U R N.H O U TSJ f A A N I p i ; . » OR GE R H,D « T . TEt. ^ ^ 17 *; 
üiihuiTcn ; Antwcriic'n: D||«pc(tr̂  i i -W Tel: 3JiOKft; ic^iinrimr; S" l ï 

HER MES 

SCHOOL 

54 Zuid laan 
211 M Lemonn ie r l aan 
Tel 1100 33 

Brussel 
* 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
K Ü R S r S 
• 

a lgemene nandelsople id lng 
Schoolgeld • m a x i m u m 

8 000.. F per jaar of 

3 m a a l 3.000,- P 

m e t r ech t op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich tbu i s voelen 

Beter en voordelig:er 
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OE VOLKSUNIE 

i» 
In een voorgaand artilcel werd gesteld dat Vlaanderen recht heeft op 

territoriale persoonlijkheid. Wat houdt dit in als konsekwenties op het 

kulturele vlak ? Een dej; voornaamste uitvloeisels van het beginsel is, 

dat de volksgemeenschap het recht heeft een kulturele homogeniteit 

door te voeren over het ganse territorium. Deze eenvormige kulturele 

behandeling geldt alle leden van de gemeenschap, met uitzondering van 

He aanwezige minderheden uit vreemde bevolkingsgroepen. Het begin

sel van de kulturele homogeniteit i s een onvervreemdbaar recht van 

een volksgemeenschap en moet de gemeenschap toelaten, de innerlijke 

cohesie en eendracht te bewerkstellingen voor het verwezenlijken van 

zijn sociale, ekonomische en kulturele doelstellingen. 

ZELFBESCHIKKING 

,Wjat Is de bepaling van het begrip 
f minderheid > in deze context? 

Naar de definitie van de « Subcom
missie ter voorkoming van discrimi
natie en ter verdediging van de min
derheden > (orgaan van de Verenig
de Naties) wordt als mmderheid be
paald : c een bevolkingsgroep, die 
etnische, religieuze en taalkundige 
tradities heeft verschillend van de 
rest der bevolking » en die « bijzon
dere maatregelen van nationale of 
Internationale aard behoeven opdat 
zij hun tradities en eigenschappen 
kunnen bewaren en ontwikkelen >. 

Daaruit volgt dat niet als minder
heid kunnen worden beschouwd : de 
leden van de bev9lkingsgroep zelf. In 
de Vlaamse situatie betekent dit dat 
geen enkele Vlaming in Vlaanderen 
aanspraak kan maken op een gunst
regime om zijn kinderen in de Fran
se tsial op te voeden. De taal van de 
Vlamingen Is de volkstaal en geen 
andere. 

Wordt eveneens uitgesloten als 
een < minderheid > : een bevolkings
groep die te klein is om een afzon
derlijke behandeling te rechtvaardi
gen (1). 

Worden evenmin beschouwd als 
behorend tot een minderheid : de in-
wljkeüngen dl© van plan zijn zich 
blijvend in de cultuurgemeenschap 
te vestigen. Inderdaad, zulke Inwij-
kellngen worden beschouwd als ge-
lljkgestelden met personen « who de
sire complete identity o(f treatment 
with the rest of the population > (2). 
Dlt principe wordt toegepast in alle 
landen, ook in de landen zoals de 
Verenigde Staten en Australië, die 
Jaarlijks tienduizenden inwljkehngen 
opnemen. Wat houdt dit in als prak
tische gevolgtrekking voor Vlaande
ren? Dat Waalse en Brusselse InwiJ-
kelingen, ook deze die zich in de 
Vlaamse randgemeenten rond Bras-
sel en bij de taalgrens komen vesti
gen, zich op taalgebied dienen te 
voegen naar onze geplogenheden en 
te genen dele van een blijvend 
gimstregime kunnen genieten. Inder
daad, inwljkelingen dienen zich in de 
omgevende gemeenschap te assimile
ren en er kan hieromtrent geen dis
cussie bestaan. 

DE SOCIALE KASTE 

De toestand voor het Vlaams taal
gebied is dus buitengewoon klaar en 
eenvoudig. Verfranste Vlamingen 
kunnen te genen dele beschouwd 
worden als een minderheidsgroep, 
die van bijzondere voorrechten dient 
te genieten en wel om de volgende 
redenen. 

1. Ze zijn eenvoudigweg een socia
le kaste van Vlamingen, die zich wil 
onttrekken aan het algemeen aan
vaarde sociaal beginsel dat de ge
meenschap naar binnen toe als voer
taal de volkstaal moet gebruiken. 

Het eenvoudige feit van hun Vla
ming-zijn ontzegt hen het recht op 
bevoorrechte maatregelen. 

2. Zij zijn veel te klein in aantal, 
in verhouding tot de plaatselijke be
volking, om te kunnen aanspraak 
maken op de titel van « minderheid >. 

Blijvende inwljkelingen uit Wallo
nië en Brussel, wat ook hun oorsprong 
zij, worden door de loutere daad van 
hun inwijking beschouwd als zoekend 
« volledige gelijkheid van behande
ling met de rest van de bevolking ^ 

HET PROBX.EEM BRUSSEL 
Blijft nu nog het probleem Brus

sel. Brussel is Vlaams territorium. 
De bevolking bestaat gedeeltelijk 

uit Vlamingen, al dan niet verfranst, 
en uit Waalse uitwijkelingen. Het is 
on tegenspreken jk dat met de huidige 
groei van het Vlaamse bewustzijn 
Brussel meer en meer een buskruit
vat zal worden. De dooreenmenglng 
van etnische groepen met een ver
schillende identiteit is gedurende de 
twee wereldoorlogen in vele plaatsen 
van Europa aanleiding geweest tot 

Vlaanderen Js een « minderheid njn de zïn der U.N.O.-rezotutiet. 

^rens gebracht. Deze volksverhuizin
gen werden door de drie grote mo
gendheden erkend en bekrachtigd in 
de Conferentie van Potsdam onder 
de volgende termen : « The Three 
Goverments recognize that the trans
fer to Germany of German popula
tions or elements thereof, remaining 
In Poland, Czechoslovakia and Hun
gary, win have to be undertaken » 
(4). 

HOMOGENE TERRITORIA 

Deze volksverhuizingen werden 
door de Verenigde Naties als rechts-

Tsjechoslowaakse grensgebieden, te
gen Tsjechen en Slowaken in Ruthe-
nië(6). Hongarije en Tsjechoslowakije 
gingen over tot gelijkaardige uitwis
selingsverdragen en de Hongaarse 
bevolking in Tsjechoslowakije, die 
voor de oorlog 700.000 bedroeg, werd 
praktisch volledig teruggetrokken. 
Reeds eerder was door Roemenië en 
Bulgarije een bevolkingsuitwisseling 
doorgevoerd in het betwiste gebied 
van de Dobroedsja. Vermelden w« 
tenslotte dat India en Pakistaa» en 
Israil en de Arabische landen even
eens tot de repatriëring van hun be
volking zijn overgegaan, zij het dan 
ook op een zeer on vriendschappelij
ke wijze. 

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 aatfonali-
(eitsproblemen elders ter wereld bijeengebracht. Nu de fransta-
ligen voortdurend onze eis op zelfbeschikking met }aridische ar
gumenten trachten te ontzenuwen en menen, de internationale 
rechtsspraak (bv. te Straatburg) 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 
tweede bijdrage handelt over de konsekwenties van het recht 
op territoriale persoonlijkheid. 

hoog-oplaalende twisten. Om deze 
twisthaarden tot een minimum te 
herleiden, zijn de Europese mogend
heden na de tweede wereldoorlog 
overgegaan tot de uitwisseling van 
minderheden, teneinde elk geogra
fisch gebied in de mate van het mo
gelijke te herscheppen tot een et-
nlsch-homogene entiteit. 

Vooreerst werden de Duitsers, die 
sinds eeuwen nederzettingen hadden 
In Tsjechoslowakije, Joegoslavië en 
Polen, met geweld naar Duitsland 
teruggebracht. Van de 3 millioen 
Duitsers in Tsjechoslowakije, 9 mil
lioen in Polen, 740000 in Roemenië, 
500.000 in Hongarije (volkstellingen 
van 1930) en de 500.000 in Joegosla
vië (telling van 1921) bleven er na de 
2de W.O. slechts enkele resten (3). 
Een deel van deze bevolking wa.s 
reeds uitgeweken gedurende de oor
log, een deel vluchtte voor de aan
rukkende Russen, maar het grootste 
gedeelte werd na de oorlog over de 

geldig aanvaard en de nog blijvende 
Duitsers werden niet meer als een 
minderheidsgroep beschouwd (4) 
maar als personen « seeking comple
te identity of treatment with the 
rest of the population ». Trouwens, 
nog andere bevolkingsverhuizingen 
grepen na de tweede wereldoorlog 
plaats. 

De bedoeling was steeds, de ge
mengde gebieden te herscheppen tot 
homogene territoria door de weder
zijdse uitwisseling van bevolkings
groepen. 

In de betwiste grenszones tussen 
Rusland en Polen werd in 1944 een 
definitieve grenslijn getrokken. Tus
sen 700 000 tot 1.000.000 Oekraïners, 
Russen en Wit-Russen werden aan 
gene kant van de grens gebracht, en 
tussen 3 tot 6 miUioen Polen aan de
ze zijde van de grens (5) 

Op 29 juni '45 werd tussen Tsjecho
slowakije en Rusland besloten tot de 
uitwisseling van Ruthenen ia de 

STEEN DES AANSTOOTS 

Welke besluiten dienen hieruit ge
trokken te worden? Het zij ons voor
eerst toegelaten aan te stippen dat 
de etnische tegenstellingen tussen 
de hierboven genoemde Slavische be
volkingsgroepen, tussen de Indiërs 
en Paklstanezen, tussen de Arabieren 
en Joden zeker niet groter zijn dan 
deze tussen Walen en Vlamingen? 
Het ligt niet in onze bedoeling een 
lans te breken voor een taalgrens 

, doorheen het Brusselse menggebled. 
Wat wij echter niet kunnen aanne
men is, dat onze regeerders werkelijk 
zoals de struisvogels hun hoofd In de 
pluimen steken en niets willen doen 
om, voor de toekomst althans, het 
probleem te trachten in te dijken. 
Brussel is nu reeds een steen des 
aanstoots tussen Vlamingen en Wja-
len en de halve maatregelen die de 
Belgische overheid genomen heeft in 
het kader van de laatste taalwetge
ving zuUen het probleem niet oplos
sen, maar verscherpen en uitbreiden 
over alle Brusselse randgemeenten. 
Laat ons de toestand onder ogen zien 
zoals hij is. Ofwel is de bedoeling van 
Brussel, de Inwijkende Vlamingen 
en de oorspronkelijke nog vlaams-
sprekende bevolking te verfransen. 
Het is mogelijk dat men hierin 
slaagt, maar dan zullen de tegenstel
lingen tussen Vlaanderen en de 
franstalige hoofdstad slechts groter 
worden. Met de huidige expansie van 
het cultureel bewustzijn in Vlaande
ren is het gewocmweg zwakzinnig te 

(vervoxa ^^. 7) 
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Ut 1 l o 

aon (Ie manage r s 

van C.KSSNA 

U.S.A. 

Gent 'cnien, 

(iij verdient uw coi'n flakes en l iam-and-eggs niet aan liet 
mensdom <ie niogclijklieid te bieden, een \ an /.ijn ooudste d r o m e n 
Ie \ e r \ \ o / en l i j ken : /.icli gelijU wijlen de heer k a n i s te xerhelTcn 
op ciuien \ ieiinelci! eii ile /on legenioet (e \ liegen. i)e/.e nntl ige 
hc/Ay,'ncid \ c i se l i a l t u in de Slates s inds lai'en w e r k aan de 
iopende band, t e r \ \ i | l de sfiigeiide w c K a a r l in good <dd lü i rope 
H sinds enkele tijd erxan heel t overtuigd dat ook « ove r the re » 
zaken te doen zijn en dat hel opr ich ten van een vl iegtuigfabriek 
op het oude konl inent een n ieuwe mark t zou ontslui ien en een 
n ieuw aantal kap i t aa lk rach t ige were ldbu rge r s in st;iat zou stel
len. Ie genieten van de zegeningen van het lnoht \aar t t i ju |K ' rk . 

Met de i ipische mengel ing van zakeli jkheid en zendel ingen-
ijver ilie zo kenmerkend is \ o o r de l iard-hoiled \ m e r i k a a n s e 
zakenman /ijl gi.i liii.ir l-,u."i.|)a Hckonien om eens uit Ie kijken 
n a a r een geschikt plaats ie om er uw montagefabr iek neei te 
zet ten. De plaats van vestiging moest aan enkele essent iële 
\oorvvaardeu voldoen • gelegen in een we lva rend en d ich tbe-

, >\oond gebied, dicht bij een haven n^el het oog op de invoer \ a n 
I u w \ l ieg; i i igen-in-stukken en dicht bij een luchlhaven omwil le 
. Aan het proef vliegen en de verkoop. 

' Al die vereisten, genl lemen, \ o n d t gij verenigd in Anlwcr-
^ pens zorgenkind : de hichtl iaven van Dcuine . Met de goe<ie neus 

Aan de e rvaren zakenman snool t gij de Irisse br ies van de 
' S ihefde om de ziels\erl ieuqiie A iuwc ipse zaken- en l iaven-
j v e r e l d kond te doen dat de agglomera t ie b innenkor t zou ver-
j r kt worden met een bloeiend vliegtuigbedriif . Want uw vesti-
, p ing te Deurne scheen voor iedereen een uitersl we lkome 

oploss ing te brengen : gijzelt \ o n d t ei .illes wat gi | maar kun t 
I \ \ e n s e n en de Sinjoren begroet ten uw komst als hel veriossenrl 
! teken dat alles nu dik in o n l e zou komen met hel bedre igde 

D e u r n e De wederzijdse bcti ekkingen waren zó ha i te l i | k dat gij 
Jiiet uw Antwerpse zakenre la t ies een afspraak hadt gemaakt >]3 
30 ianuari il., met het doe ' de knoop definitief door te hakken 
en iiet beslissend ja-woord te sp reken . 

Wat hebt gij, gent lemen, s inds die da tum al niet meege
maakt ! Welke s terke verhalen over old Kuroi)e hebl gi) s inds
dien al niet kunnen vertellen aan uw verbaijsde .Nieuwe-Wereht-
se toehoorders , tussen Iwee long d r inks in op uw ftlub ! W a n t 
•Nvat u op :iO ianuar i en nadien in poor little ISelgium o v e r k w a m , 
is de moeite van het voortver te l lcn stellig w a a u i . 

I'wee man sterk zijt gij gekomen, op die bewuste d o n d e r d a g 
30 inuar i . Kn te Zavenlem was ei oen stel he ren aanwezig dat 
Jnei overgro te ijver en veel l u . l i t \ e rp l aa l s ing het onmogel i ike 
deed om u tr iomfanlcl i jk te on tha len . Kleiji detail : hel ont-
vangslkomitee beslond niet - zoals ge hadt ve rwach t - ui1 u w 
An(^\erpsc zakenrelat ies , maa r wel uil enkele hogere ambte -
n.Tcn van het depar t emenl l w gas theren sloofden zich dan ig 
al. s leurden u van de ene re -ep l i e naar de ande re visite, t roon
den u ee v,,or ver t rouwel l ikc mderhoud ies met l e r l r o u w e l i i k -
o e n p i P k e n d e politici en ambtena ren , zodanig dat e r niet éen 
jmnuiit je re.slte om eens naar ^ n l w e r p e n te telefoneren en de 
jongens daa r ge,u.st te s tel 'en nopens u w komst. ,De . \ n f w e r p s e 
jongens waren t rouwens al <lanig ongeru.st s ew ' . rden en deden 
twee dagen -lan een stuk vergeefse moeite om u aan het te le loou-
iip;j ir lat te kr i igen. 

Kwam dan. hersenyespoelde en k laarges toomde geni lemen 
onon .wi jkbaa r toch l^ei «j^enbl.k dat gi | Dem iiew .wiUi, ,n.,c>c 
t iegen. V.n weer gebeurde het dai - toevallig - iv is^ei /., n 
n) innct :es had laten .iitzw ••nuei» )m u .p ile \n lwe : i ) se lii iit-
h . x e n het ,even «einakke.i.k en gezellig te m.;Uen i.iver.ge i i i .n-
iielies d^e voo ikwamen dat men n lastig v,ei .net ' I U I M , U M-O 
\ o o r kan toor ru imie , met detai ls ovei gemiddelde l.men, -i'et 
ve. velende premie en kred e kwes t ies . Vliitjge ventics die e, n 
si lagden. u in alle gezei|i'.'h-ei<| en v r i e i u l e ü k h e i d totaal a. e 
s c i c r m e n van de verseien. ie zaaemannen ;l'e ii»t ;iitod ma i r 
h.KH-n over de voordelen --an hun h e i i m - e uh h thaven . 

till ziit. geiulemen. leruH . \ e . Ihe ie «e\ lo^en m het Dewi.st-
zi-'i dat iMi^iv e.-n u i ' e ' s t cha m-int land is. met ii-terst gedicn-
s -e menson en lei kere ion« d r inks hn in de wefenscha, , i .f 
cl" Decrnse h ich th iven fo-h piet ^-.io-,,nq| het ne.i>:ie var ie 
Z.OO' s. 

De heren die u te Zaventem uitgele.de üe.ien s taarden 
pp- ' vend uw vliegtiiig a r t i ' ^ rna en maakten bii x-cb/ei ' .e 
bedenking dat een vliegveld uitersl nutl ig i s ' e n .10.4 nm, i,cr 
w nneer het gelegen is dichtbi j tiet ha r t van ëen j^i.^le aggiome-
r e. Wi i ' l l .n kan men het eventneel nog - met bloedend h a r t 
naiu. t i i i jk • v e . k j v e . t n aan vliegende pr i jzen. 

Lw dio Genes. 

POUR LES F L A M A N D S 

UA MEME CHOSÈ. . . 

De Kommissie va-n Open
bare Onderstand te Brussel 
bestaat uit 12 franstaligen 
tecranover... O Vlamingen! 

Aan de door deze K.O.O. 
beheerde ziekenhuizen zijn 
250 geneesheren verbonden, 
waarvan 248 ingeschreven 
bii de franstaliee ordn te
genover... 2 bij de neder-
landstalige! 

De Brusselse taehceftigen 
zijn mins'.ens voor 50 % Vla-
mi.ngen. 

Opgedragen aan de onver
beterlijke optmi- ten die me
nen dat wij Vlamingen het 
toch al ver gebracht hebben 
in de Begische Staat en in 
Brusssl! 

D E REGfTRING 

V A N HET D U R E L E V E N 

Er gaat geen wee,k voorbij 
zonder dat nieuwe -priisver-
hogingen worden aangekon
digd voer p'oduklen.van eer
ste nood^akelijkheid-

Zo wordt nu weer gespro
ken over de verhoging van de 
broodnrüs van 1 mwart af. en 
die van de marear i ip waar
voor het adv'es van de prii-
zenkommï.ssie werd inee-
wonnen 

Honore Gepluimd zal zim 
bro'^i'-sr'em weer een gaatje 
di"b*'n- moeten snoeren! 

Een sn^adelMke ' 'api tul i t 'e 
voor vrie d D^qua^, d'e 
nochtans steeds 70 eraag de 
sterke Dries uithangt. 

19*53 SLECHT J A A R 

VOOR B O U W P R E M I E S 

Van 24 131 oremies die in 
1959 ingevoia-e de wet De 
Taeye we-den ver esnd. daai-
de dit Cijter tol 16126 m 
1963 De infiRtie is dus 'eker 
n e t veroorzaakt door de 
partikuliere bouwscktori 

De oorzaak van deze ab
normale evolutie is te zoe
ken in de besluiten van 1960 
en 1961, waarbij het grens
bedrag der inkomsten werd 
vastgesteld voor de toeken
ning der prem_ie. 

Wordt het geen tijd dit 
grensbedrag aan te passen? 

En voor het geval men 
weer eens mocht wijzen op 
de dreigende inflatie, heb
ben we een oplossing : trek 
enkele miljarden terug uit 
tanks en straaljagers der mi
litaire begroting van P.W. 

DE NIEUWE 

STAATSLENING 

Door de steeds toenemende 
financiële moeilijkheden ge
dwongen, heeft de Staat be
sloten een lening uit te 
schrijven van 12 miljard. -

De banken hebben reeds 
toegezegd 10 mi'jard voor 
hnn rekening te nemen-. 
Maar zoals ste 'ds, moet voor 
zo een gunst betaald wor
den! 

En zo komt het dat de 
6.50 %-rente in werkelijk
heid 6,85 % bedraagt, reke
ning houdend met de terug-
betalinssprem'e. Deze zeer 
hoge en voordelige intrest 
betekent in feite, dat de 
Staat" zii-n berucbtp roeiende 
voorheffing zelf betaalt! 

ARR'=:iDERSWONINGEN... 

VOOR 

VREEMDELINGEN 

Minister Servais heeft t i j
dens de besprekirig van zijn 
begri^ting bevestigd dat 
ma'ït'-e^.elen ten eunste van 
de vpemde 3rbpdf>r.s zullen 
eet'rif""pT wo'-den Hieronder 
va'len het toekennea van le

ningen voor aankoop of bou-' 
wen van woningen' en heC 
stemrecht bij de sindikale 
verkiezingen. 

tiet is maar spijtig dat zul
ke maatregelen niet geno
men worden In het voordeel 
van de Vlaamse mobielen. 
En wat sindikale verkiezin
gen betreft, hoe staat het 
daarmee In de overheids
diensten? Of zijn de kleur-
sindikaten dan toch zo bang 
van de overal opgerichte 
neutrale eenheidsvakbon-
den? 

FISKALE HERVORMING 

EN RECHTVAARDIGHEID 

Daar waar de administra
tie voor de rechtstreekse be
lastingen op het inkomen een, 
meeropbrengst verwacht van 
8 % (1964 vergeleken bij 
1962), is d't 14 % voor de on
rechtstreekse belastingen 
(overdrach^taks en aanver
wante rechten). 

Vermits automatisch de 
verbruikers hierdoor worden 
getroffen, en dan vooral de 
grote gezinnen, kunnen we 
moeilijk spreken van een 
evolutie naar meer recht-
vaardiïhe'd in ons belasting
stelsel. Te-nzil men met de 
hervorming van die onrecht
streekse b ' l stingen terzake 
radikale middelen zou ge
bruiken ' 'Maar Wij zijn zeer 
skeptisch gewrden ten aan 
zien van" hervormingen! 

Bjvendien -chijnen al die 
miljarden f's'vale ontvang
sten nog ang niet te vol
staan votr de uitgaven van 
va ie r St ia t , vermits de 
openbare schuld in 1963. in 
volle hoogkcniu 'ktuur met 
25 miljard is gestegen Nie
mand mirder dan Eyskens 
noemde dit abnormaal en 
zei dat deze stijging hoger 
lag dan in. laren van laag-
konjunktu'ir '-oen men hier 
redenen toe had. 

. . . mucliine^ om de nütjniden van 'Ie rTTan/.s-«^ wgenhoiiu' 'r ..^r.,.,-. r,-̂ n 
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Op « De Unie » werd voor 
de laatste maand pater Van 
Bladel als hoofdredakteur 
vervangen door Pater Van 
d . ^ Bussche, van ortodokse 
CVP-strekking. 

Zoals men ziet had de po
litieke zefstandigheid van 
« De l in ie » niets te maken 
met de stopzetting ervan. 

DE NEGERKOPPEN 

De diefstal van de « Ne-
feerkoppen >, de magistrale 
schets van Rubens, heeft het 
probleem van de bewaking 
van ons kunstpatrimonium 
in het schrille licht der ak-
tualiteit gerukt. 

Het IS een gril van het toe
val, dat juist de « Negerkop
pen » tot voor enkele maan
den bewaakt werden door 

"een elektronische appara
tuur die men dan terug ver
wijderd heeft omdat het sis-
teem te duur was. 

Het verlies van één enkel 
doek van onze grote Vlaamse 
meesters zou ia ieder geval 
— en als flnantieel verlies 
en als verlies voor ons kunst
patrimonium — duizenden 
keren méér bedragen dan 
een degelijk alarmsisteem. 

De grote Belgische musea 
zijn overigens sombere en 
ongezellige krochten, waar 
de kunstwerken hoegenaamd 
niet tot hun recht komen. 

Het land met de grootste 
schildertraditie van de ge
hele wereld denkt, dat kren
terigheid op dit gebied ren
deert. Met als gevolg dat 
huitenlandse toeristen en 
toiustkenners landen bezoe
ken waar ook Rubensen te 
zien zijn, maar dan in veel 
betere omstandigheden. 

Nu pa, die schilderschool 
was ook maar « Vlaams >. 

O N G E H O O R D I 

In antwoord op een parle
mentaire vraag heeft minis
te r Servais meegedeeld dat 
he t Fonds voor Minder-va-
liede Arbeiders nog steeds 
niet aan het werk kan gaan 
omdat er nog detailkwesties 
moeten geregeld worden. 

Zoals men weet, bestaat 
d i t Fonds van In 1958 en 
heeft het vanaf datzelfde 
j a a r een personeelsbezetting 
die om de maand haar wed
de opstrijkt. Waarvoor feite
lijk, vermits het Fonds niet 
werkt? 

Minister Servais heeft nu 
jtoch in het vooruitzicht ge
steld dat het Fonds zijn 
werkzaamheden zal gaan 
aanvat ten. En wel op een 
zeer merkwaardige wijze : 
men zal vragen aan de 24000 
gehandikapten, die hun zaak 
Teeds aanhangig hebben ge
maakt , of zij hun aanvraag 
handhaven! 

Zelfs de grote psychologl-
feche schok van de Softe-
non-zaak heeft deze aan ad-
ministratit is lijdende lul-
aards niet kunnen opschrik
ken en tot spoed aanzetten. 

Het feit dat de slachtoffers 
Van deze ongehoorde luiaar-
dij en onbekwaamheid, ge
handikapten zijn, maakt de 
«aak dubbel hatelijk. 

En de humane bekom
mernissen van zo'n kriste-
lijke excellenties kunnen 
best gemeten worden aan de 
«org en de spoed waarmee 
se het opnemen voor de ge-
tuuuUkapten. 

Het « beschaafde > en 
« grootmenselijke. » België 
op zijn best! 

OORDEEL ZELF. . . 

Onder die titel verspreidt 
de regering reeds wekenlang 
een brochure waarm ze me t 
kang IS met lof voor zich
zelf 

Aangezien we zo vriende
lijk uitgenodigd worden om 
zelf te oordelen, zullen we 
op dat verzoek maar even 
ingaan. 

Zo beweert de brochure 
dat de regering het vraag
stuk der werkloosheid heett 
opgelost. Dat is natuurliik 
b a n e onzin : de werkloos
heid IS verminderd in heel 
West-Europa, wat nauw sa
menhangt met de periode 
van hoogkonjunktuur De re
gering heeft daarin met 
meer of niet minder aan
deel of verdienste dan iede
re andere (goede of slech
te) regermg m West-Europa. 

. . .OVER DE CIJFERS 

Lefèvre heeft in zijn bro
chure cijfers laten verwer
ken om te bewijzen dat «zijn 
regering het werkloosheids
vraagstuk heeft opgelost >. 

De cijfers zijn al even ver
keerd als de bewering zelve. 

Zo stelt « Oordeel zelf > 
vast dat het werkloosheids
cijfer thans 77 000 bedraagt, 
tegenover 168 000 in 1958. 

Dat is een pertinente on
waarheid. Beide geciteerde 
cijfers zijn niet eens verge
lijkbaar : dat van 1958 be
vat zowel de volledige als de 
tijdelijke werklozen, het 
huidige slaat alleen op de 
volledige werklozen. 

Daarnaast zijn de niet-
herklasserbaren uit de sta
tistiek verdwenen. 

Of Lefèvre er met derge
lijke handigheidjes en leu
genachtige kneepjes in zal 
slagen, ons zelf te laten oor
delen dat we exaltante t i j 
den beleven? Hij moet er 
maar niet te vast op reke
nen. 

LEKKER VOORUITZICHT 

Verleden maandag werd te 
Brussel een voordracht ge
houden door de heer Hon-
dermarcq, directeur - gene
raal van Bruggen en Wegen, 
over de toekomst van het 
stedelijk verkeer. 

De heer Hondermarcq 
heeft daar, als technicus, 
belangwekkende en behar-
tenswaardige dingen gezegd 
in la langue de chez nous. 
En zijn kijk op de ontwikke
ling van het grootstadsver-
keer was interessant en 
merkwaardig. 

Minder Interessant echter 
was het feit, dat de direc
teur - generaal aankondigde 
dat de verkeersproblemen 
der Brusselse agglomeratie 
het land 15 miljard zullen 
kosten alleen voor de stede
lijke autowegen en de par
kings. 

Van de verkeerszorgen in 
steden zoals Antwerpen of 
Gent of ook Luik was er 
geen sprake. 

Zodat we ook dat weeral 
weten : in de komende ja
ren zullen circa 15 bijko
mende miljarden naar Brus
sel gaan. En op het ogenblik 
dat la capitale flink is uitge-

'... in een verheersknoop zoals iha ns reeds aan de Anlwerpse lunnel .. 

rust en aangepast op ver
keersgebied, zal men vast
stellen dat bijvoorbeeld heel 
Antwerper. in een verkeers-
knoop ligt zoals we die nu 
reeds kennen aan de tunnel
ingangen. 

« SOEPELE » TAALWET 

In de verschl'lende kon-
troles van de directie der 
belastingen van Brussel I 
(omvattende o.a. Brussel, 
Ukkel, Vorst, St. Gillis, Ei
sene en Etterbeek) werd een 
veertiental dagen geleden 
door de heer Maricq, direc
teur bij de belastingen, een 
konferentie gehouden over 
de fiskale hervorming. Op 
latere data werd deze kon
ferentie nog toegelicht door 
de inspekteurs. 

Zowel de spreekbeurt a^s 
de toelichtingen en de ach
teraf verspreide nota waren 
uitsluitend in het Frans, al
hoewel het personeel voor 
meer dan 50 % uit Vlamin
gen bestaat, vooral bij het 
het lager personeel dat ten
slotte in allereerste instantie 
te maken zal hebben met de 
administratieve gevolgen 
van de fiskale hervorming. 

MISNOEGDHEID 

Er heerst onder deze 
Vlaamse personeelsleden een 
meer dan begrijpelijk mis
noegen; zij deelden ons me
de dat zij zich « bij gebrek 
aan een taaikommissie » tot 
ons hebben gewend om aan 
hun klacht ruchtbaarheid te 
geven. 

Alle taalwettenj ten spijt 
wordt dus ook in Brussel I 
verder beroep gedaan op de 
« bonne volonté » van de 
Vlaamse personeelsleden. 
Goede wil die natuurlijk — 
op zijn Belgisch — steeds 
« a sens unique > moet zijn. 

Zo worden dag aan dag 
onze Vlaamse arbeiders, be
dienden en ambtenaren in 
hun menselijke waardigheid 
te Brussel gekrenkt. Alhoe
wel het juist zij zijn, die 
door « bonne volonté » — 
spijtig genoeg, wat ons be
treft! — het Belgisch sis-
teem tot op heden hebben 
moeten mogelijk maken. 

HEGER HOUDT 

Wij gaan te vroeg op de 
pers om nog deze week ver
slag te kunnen brengen Qver 
de stemmingen donderdag
namiddag in het Parlement. 
Hoe het met de stemming 
over de begroting van Land
bouw uiteindelijk is verlopen 
en welke beschouwingen daar
aan vast te knopen zijn, zul
len we dus volgende week 
moeten behandelen. Dat zijn 
nu eenmaal de beperkingen 
van de weekblad-formule. 

Wat echter reeds als een 
paal boven water staat, is 
het feit dat minister Heger 
een allerslechtste beurt 
heeft gemaakt verleden week 
en ook de jongste dagen. In 
de Wetstraat gaf men nog 
weinig krediet voor zijn (po
litieke) kop. 

FILIBUSTER 

Krenkend voor het parle
ment en voor de gehele boe
renstand was de wijze waar
op Heger verleden week de 
stemming wist te ontwijken 
door urenlang vanop het 
spreekgestoelte flauwe praat 
te verkopen. Het lamleggen 
van het parlementair werk 
door eindeloze praterij be
hoort o.m. In de Verenigde 
Staten tot de politieke folk
lore; het sisteem wordt er 
« filibuster > geheten en is 
een aanvaarde me tod e der 
oppositie. 

De filibuster van Heger 
was echter op en top onde-
mokratisch. Het was duide
lijk machtsmisbruik van een 
minister die er op rekent 
dat hij niet van het podium 
kan worden gezet na een 
half uur spreektijd. 

Voor één keer hebben wij 
dan toch enig medelijden 
kunnen opbrengen voor de 
parlementairen die het ge
zaag ambtshalve moesten 
aanhoren. We kunnen ech
ter wel verklappen, dat ze 
weinig talrijk waren. 

WAALSE HAAN 
Op 3 maar t a.s. zal in de 

Kamer de Waalse haan 
kraaien, in de persoon van 
ex-B.S.P.-kamerlid en thans 
onafhankelijk zetelende Mas-
sart . 

Rebel Massart tracht al 
sinds weken, zijn interpella
tie te houden over de gevol
gen die de regering denkt te 
geven aan het indienen van 
meer dan 600.000 handteke
ningen onder het Waals pe-
tionnement. De Kamervoor
zitter heeft deze interpellatie 
steeds op de lange baan ge
schoven. 

Nu zal het er toch van ko
men en meteen zal blijken of 
Massart de steun krijgt van 
enkele ongeduldige en krege
lige Waalse B.S.P.-mandata-
rissen die wel niet openlijk 
rebelleren, maar die sinds 
geruime tijd toch rondfluis
teren dat zij de veronachtza
ming van de 600.000 handte
keningen niet nemen en dat 
zij de inkwisitie-metoden van 
«Ie f lamin » — want dat is 
Jos Van Eynde zijns ondanks 
in hun ogen — grondig beu 
zijn. 

NOG EEN BARST 

Ook bij de christelijke" 
volkse broeders is de eenheid 
ver te zoeken. De Waalse 
P.S.C.-senator Moreau de 
Melen heeft enkele dagen 
geleden in de « Gazette de 
Liège > een artikel geschre
ven, waarin aangedrongen 
wordt op het ontslag van Le
fèvre als eerste - minister. 
Toppunt van ironie : de tekst 
van de senator verscheen in 
de Luikse krant onder de 
hoofding « Tribune du PSC >. 
zodat het er op leek alsof de 
eis tot ontslag een officiële 
en algemene partij-e's was 

In ieder geval komen sinds 
geruime tijd de meest extre
me verklaringen en persar-
tikelen — zo'.;'fl van ultra-
konservatieve als van ultra-
revolutionaire kant — alle
maal uit Luik. 

De stad doet waarlijk haar 
vurige reputatie eer aan. 

Moesten we Lefèvre heten, 
we zouden niet gerust zijn-
Want als minister van justi
tie heeft Moreau de Melen 
destijds bewezen dat, wan
neer hij koppen wil snellen, 
hij dat ook kan Zette hij de 
verkiezingsstrijd van 49 nielJ 
in met het fusi'leren van H 
incivieken? De allerlaatsten 
die tegen de paal gingen. 

Onder een C V P minister 
van justitie... hoe kon he i 
anders? 
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f VVELSHE T.V. IN 

G R O O T - B R I T A N N I E 

Van 9 februar i 1964 af is 
m e n bij de Britse TV beTon-
n e n m e t een eigen Welsli 

' p r o g r a m m a : BBC-Wales. 
Wekelijks zendt m e n 7 u r en 
in de Welshe t a a \ t a a l die 
u ' t s lu i tend gesproken word t 
door 656.000 mensen , hetzi j 
26 % van de bevolking van 
iWales. 

N a a r h e t schi jn t zijn de in 
Wales wonende Engelsen 
h ierover verontwaard igd . Zij 
m e n e n d a t al leen h e t Engels 
i n a a n m e r k i n g kan komen 
voor dergelijke u i tzendingen. 

Die men ta l i t e i t k e n n e n we 
van bij ons Met dit verschil 
d a t de Engelsen t e r e c h t k u n 
n e n wijzen op de verdere 
groei van h e t Engels in de 
wereld, terwijl de expansie 
van h e t F r a n s to t s t a a n 
werd gebracht . 

D E E - 3 IN D E 

N E D E R L A N D S E K E M P E N 

Door de Noord-Braban t se 
s t i ch t ing « K e m p e n l a n d » 
werd een r a p p o r t u i tgegeven 
w a a r i n de rol van de E - 3 -
weg in h e t l a n d s c h a p wordt 
omschreven en een p l an 
voorgesteld in ve rband nie t 
de toeneming van toer isme 
en recrea t ie die a ls gevolg 
van deze wegenbouw zal ge
beuren . 

Hoe ver s t a a t m e n bij ons 
m e t dergeli jke p l a n n i n g ? Of 
g a a t men , eens de E-3-weg 
aange legd (in 1980?),er m a a r 
op los improviseren volgens 
oeroude Belgische t rad i t i e? 

Wij ki jken uit n a a r wa t de 
bo t t e heer Spinoy d i t m a a l 
zal verpl icht zijn los te l a 
ten . 

V E R D A C H T E 

B O N D I G H E I D 

I n he t n a u w gedreven 
door de k a m p a g n e tegen de 
schanda l ige taa l t oes t anden 
in h e t Atoomcent rum te Mol, 
was minis ter '^'pinoy ver
p l ich t sewees t;£ beloven da t 
t aa levenwich t omst reeks 

midden december 1963 zou 
verwezenli jkt zijn in de R a a d 
van Beheer . 

Re imond Ma t theys sens 
heef t h e m in een p a r l e m e n 
ta i re v raag hierover a a n g e 
sproken. 

Spinoy a n t w o o r d t in twee 
r e g e s d a t h e t t aa l evenwich t 
werd verwezenli jkt . 

Da t is een zeer ve rdach te 
bondigheid voor deze econo-
m ' sche p r a a t v a a r . Onze ve r -
kozene heef t n u in een 
nieuwe vraag om cijfers ver 
zocht en om medede l ing van 
de m a a t s t a v e n die werden 
aangelegd om te bepalen wie 
f rans ta l ig en wie n e d e r -
lands ta l ig is. 

V O O R Z I C H T I G 

Enkele dagen geleden ging 
t e Antwerpen h e t B . R T . -
koncer t m e t de « z ingende 
vendels » — de V aamse 
zangkoren ui t ons leger — 
door. Het is na tuu r l i j k a l 
een hele s t ap voorui t da t nu 
ook in h e t leger ( dank zij 
h e t werk van Willem De 
Meyer) « Vlaams » gezongen 
wordt Maa r hoe voorzicht ig 
toch, die legeroverheid! Bij 
h e t koncer t werd zedig de 
n a a m verzwegen van Willem 
De Meyer ze"f ; een Vlaamse 
Leeuw kon er n ie t meer bij 
en werd « ve rvangen » door 
h e t ( i nde rdaad subl ieme) 
«Gebed voor h e t Vader land» 
van de pas overleden F e r e -
m a n s . He t r e c h t s t a a n d a a n 
ho ren van dit lied, bij wijze 
van « in m e m o r i a m », loste 
de « vervelende kwestie » der 
n a t i o n a l e l iederen onver 
wach t en onverhoopt op, a l 
t h a n s volgens de v e r a n t 
woordeli jken Het publ iek 
ze'f zong ach te ra f een n i e t -
gep rog rammeerde Vlaamse 
Leeuw. 

Met alle goede wil toch een 
beet je te be schamend a n n o 
1964 in Vlaanderen . 

Bi jna even b e s c h a m e n d 
als de houd ing van de « of
ficiële wereld » bij de b e g r a 
fenis van Gas ton F e r e m a n s 
vlak voordien Alhoewel de 
overleden komponis t door 
9rans de pers unisniprr °en 
groot k u n s t e n a a l werd ge 

noemd, schitterden op de 
begrafenis de officiëlen door 
hun afwezigheid. 

De Volksunie had zich te 
Antwerpen bij de uitvaart la
ten vertegenwoordigen door 
haar voorzitter mr F. Van 
der Eist, de prov. voorz. dhr 
R. Van der Paal, provincie
raadsleden Rolus en Ceup-
pens en gemeenteraadslid J. 
Dillen. Ook te Mechelen, bij 
de eigenlijke begrafenis-

plechtigheid, was een V.U.-
delegatie onder leiding van 
ir O. Renard, 

GEZONDE EVOLUTIE 

P.W. Segers heeft deze 
week nog maar eens beves
tigd dat er in het leger een 
gezonde evolutie is op taal
gebied. 

Uit de statistieken blijkt 
dat het taalevenwicht — als 

alles goed gaaï — kan VOT* 
wezeuUjkt zijn tegen he | 
einde dezer eeuw. Als dB. 
« gezonde » evolutie nu ooui 
eens een « snelle > wou wor-«' 
den. 

Of als P.W, nu eens eveii-» 
veel zorg besteedde aan df t 
taaiverhoudingen In het le-« 
ger als aan zijn zoon In hef 
leger. 

W.&.t zou het dan snel 
gaan! i 

DE KLAAGMUUR 
Slechte taalwetten - men hoefde voorwaar 

geen feniks te zijn om te voorspellen dat het 
goedkeuren van deze taalwetten het Belgisch 
politiek klimaat niet zou zuiveren van de 
eeuwige taaiklacht. Slechte toepassing der 
taalwetten - men hoefde evenmin een feniks te 
zijn om te voorspellen dat de gebrekkigheid 
der taalwetten nog zou verergerd en aangedikt 
worden door een deloyale toepassing ervan. 
Politieke pronostiek en waarzeggerij is in dit 
land tenslotte geen grote kunst, wanneer men 
bij zijn pronostiek gewoonweg maar rekening 
houdt met een mentaliteit die zo oud is als 
België zelf en die niet van vandaag op morgen 
zal verdwijnen : het anti-Vlaams vooroordeel. 

Wie een jaar geleden - in de maanden vóór 
Hertoginnedal zijn pronostiek opmaakte en 
daarbij terdege rekening hield met dat voor
oordeel, doch voor de rest trachtte te voorspel
len langs de wegen van waarschijnlijkheid en 
mogelijkheid, kon toch onmogelijk voorzien 
wat inmiddels is gebleken : dat de gebrekkige 
nieuwe taalwetten thans het voorwerp uitma
ken van een sabotage die alle grenzen van 
politiek en gewoon menselijk fatsoen reeds ver 
achter zich heeft gelaten. Het lag toch min of 
meer in de lijn der verwachtingen dat de 
regering, eenmaal de kaap van het goedkeuren 
der nieuwe taalwetten voorbijgezeild, de hand 
zou houden aan haar eigen teksten en besluiten 
om zodoende - gelijk zijzelt nooit ophield te 
beweren - in een rustiger klimaat te kunnen 
werken aan andere dingen. 

De Belgische werkelijkheid is nog altijd wat 
stouter dan de stoutste fantazie : het sabotage-
dossier dat thans reeds op tafel ligt, spot met 
iedere politieke logica. Het klimaat is rotter dan 
ooit en het is voorwaar niet in de eerste plaats 
het - door bijna niemand ernstig genomen -
werk der Rondetafelkonferentie van de grond-
wetherzieners dat daarvoor verantwoordelijk 
is. Het klimaat is grondig bedorven omdat het 
onmogelijke mogelijk is gebleken ; met een 
nauw verholen cinisme geeft de regering zelf 
dag aan dag het voorbeeld bij de taalwetsabo-
tage aan de top. Een les in incivisme ! 

Een greep uit de eindeloze jammerklacht van 
de Vlaamse dagbladpers moge volstaan om dat 

t..tnel en golvend door Wallonië., Foto « Gazet van Antwerpen % 

te illustreren. Sinds 1 september 1963 - uiterste 
vervaldatum ! - zijn onder meer drie belangrijk^ 
beslissingen in verband met de taalgrensafba
kening achterwege gebleven en in de drie 
gevallen is het duidelijk dat Gilson de beslis
singen op de lange baan schuift omdat hij naar 
het geschikte ogenblik zoekt om anti-Vlaamse 
maatregelen te treffen : de taalgrensafbakening 
aan Risquons-Tout, waar hij Rekkem wil bena
delen ; de taalgrensafbakening aan La Cor-
niche, waar hij de burgemeester van het 
Waalse (!) Terhulpen een onwettelijke vrien
dendienst wil bewijzen ; de benoeming van een 
arrondissementskommissaris in Komen-Moes-
kroen waar hij weigert, een Vlaamse kandidaat 
te aanvaarden. ""^ 

Wat uitgelekt is over de vice-goeverneur vau 
Brabant - de fameuze heer Cappuyns wiens 
nomen inderdaad omen schijnt te zijn - tart 
alle verbeelding. De topambtenaar die moet 
waken over een loyale toepassing der taalwet
ten in de Brusselse agglomeratie, de man die 
het sluitstuk moest worden van het monumen
tale werk van nationale verzoening dat de 
regering beweerde te Brussel bewerkt te heb
ben, wordt er op betrapt dat hij zijn eigen 
kinderen in een « école européenne > liever 
het Duits als tweede taal laat leren dan het 
Nederlands ! Een dergelijke blinde waanzin 
(quos vult perdere...) was een jaar geleden 
zelfs niet door het meest sceptische en fanta 
zierijke brein te voorspellen. , ^ „ , . .,,,^^, ^^^^ 

De kommissie voor taaltoezicht.,\i(i;orjii, ,?««.< ecrr 
thans opgediend in'een vorm die zelfs de meesi 
pessimistische Vlaamsgezinde een jaar geleden 
voor onmogelijk zou gehouden hebben : de 
taaiambtenaren die de administratie moeten 
kontroleren, worden ondergeschikt aan die
zelfde administratie ; de scherprechters moeten 
waken en oordelen over hun broodheren 1 

Dat is een kleine greep slechts uit het dos 
sier en we beperken ons bewust tot enkele van 
de talloze gevallen waarin het duidelijk is dat 
de sabotage méér is dan het zoeken van achter
deurtjes of het handig uitspelen van wetsinter
pretaties. We zouden tot in het eindeloze kun
nen voortgaan. 

Tot in het eindeloze, zoals de « Vlaamsge
zinde » dagbladpers dat doet. De ene redaktie 
wat hardnekkiger dan de andere, de ene joer-
nalist wat scherper dan de andere. Maar in de 
grond allen op dezelfde wijze : jammerend aan 
de grote klaagmuur en weigerend, iets positiefs 
te doen om die klaagmuur de rug toe te keren 
en te stappen naar het beloofde land. 

De Vlaamse minimalist, die niet verder ziet 
dan de bekrompen Belgische dagpolitiek, moge 
zich verheugen in het dagelijks bonzen met de 
voze Vlaamse kop tegen de klaagmuur der 
taalwetten ; dat is echter onwaardig voor een 
volk met normale aspiraties en ambities. 

Niets IS dodender, afstompender en neerha
lender dan de masochistische zelfkwellerij 
waarmee de « goedmenende » iedere dag op
nieuw welhaast met wellust de schoppen telt 
die hij weer voor de broek heeft gekregen. 

Is dat het klimaat waarin wij verder moeten 
leven en adjmen, zijn dat de perspektieven die 
wij moeten doorgeven aan een nieuwe gene
ratie ? 

Wanneer gaan zij, die verantwoordelijkheid 
dragen bij het vormen en richten der Vlaamse 
openbare mening - en die in hun eigen bin
nenste meestal goed weten hoe bevrijdend en 
zuiverend een konsekwente houding zou wer
ken - wanneer gaan zij ophouden met de dage
lijkse bouw aan de papieren klaagmuur ? Wan
neer zullen zij open en rechtuit schrijven in 
hun artikels wat zij oinnenskamers en fluis
terend voortdurend herhalen ' gedaan er mee ! 
Wij willen eindelijk baas zijn. helemaal en 
voorgoed, in ons eigen huis. 

Of kijken zij thans weer met een scheel en 
schuw oog naar het weekblad dat « te ver > 
ging en dat - < ge ziet het wel, hé, zover kontt 
het dan ! * - binnenkort ter ziele saat ? 

Toon van Overstraeten, 
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De zaaK « De Lïnïe » zal slecHts 'diegenen verwonderd hebben, 'S9 
meenden dat de geest van het Concilie het ook zou gehaald hebben op 
bet België van 1830. 
De boodschap van Paus Paulus VI zou nochtans reeds een waarschu-
{iving moeten geweest zijn. Wel is het zo dat onze huidige Paus reeds 
betere voorlichting uit België moet gekregen hebben want tegen Theo 

i< bi. » t 

19^-EEUWS 
KLERIKALISME 

tbiad De Linie 
f^'MÉ 

Lefèvre heeft hij afstand genomen van zijn tekst door te verklaren dat 
'<Êe boodschap hem « gevraagd » werd. Inderdaad, ook een Paus kan 
niet alles weten en moet op raadgevers steunen. Wanneer die raadge
vers misbruik maken van zijn vertrouwen om bepaalde politieke belan
gen voor te vechten, komt de Paus in opspraak bij de andere politieke 
groepen. Dat wil het Vatikaan steeds vermijden en daarom heeft het 
nu afstand genomen. 

Dat de Belgische eenheidsprofiteurs 
echter niets zullen ontzien en ieder
een voor hun kar zullen spannen is 
thans duidelijk. Alle logenstraffingen 
ten spijt of beter dank zij die logen
straffingen wordt het duidelijk dat 
de eenheidsprofiteurs andermaal de 
Belgische Kerk ingespannen hebben. 
«De Linie » wordt opgeheven, on
danks haar sterk stijgende oplage, 
omdat de redaktie ervan de politiek 
onafhankelijk wilde beoordelen. Dat 
is de waarheid. De provinciaal van de 
Jezuïeten wilde de publikatie niet 
stopzetten. Vandaar de druk van het 
aartsbisdom via de nuntiatuur op 
Rome. Zulke dingen gebeuren altijd 
op zo een omzichtige wijze en langs 
zovele kanalen dat iedereen achteraf 
bepaalde logenstraffingen kan uitge
ven. Geen zinnig mens zal zich daar
door echter laten misleiden. 

Voor de Belgische eenheidsprofi
teurs is dat na de pauselijke bood
schap de tweede stap. De derde zou 
erin bestaan dat, steunend op de 
pauselijke boodschap, de Belgische 
bisschoppen verkiezingsonderrichtin
gen zouden geven ten voordele van de 
«Belgische eenheid». De interpreta
tie zou dan overgelaten worden aan 
de wijsheid van de pastors. De C.V.P.-
ers eronder zullen dan hun hartje 
nog eens kunnen ophalen ! Alles is 
echter moeilijker geworden door het 
Concilie en door de vlugge ontvoog
ding en het groeiend antiklerikalisme 
bij de ontwikkelde gelovigen. Maar 
dat Hof, grootkapitaal en C.V.P. de 
Belgische Kerk willen blijven gebrui
ken voor hun politieke winkel staat 
als een paal boven water. De Kerk is 
de grootste macht in Vlaanderen en 
wanneer het uitgebuite Vlaanderen 
in verzet komt, dient de Kerk in te 
springen om dit verzet te helpen 
breken en de unitaristische machten 
verder te laten profiteren. Het valt 
de Kerk moeilijk zich hieraan te ont
trekken omdat zij op haar beurt Hof, 
Kapitaal en C.V.P. te vaak nodig 
heeft om bepaalde van haar doelein
den te verwezenlijken. Deze verstren
geling van belangen maakt het de 
=Cerk in ons land lastig, een zuiver 
godsdienstig gelaat te tonen. Toch 
2al de keuze niet zo heel lang meer 
<unnen uitblijven want de klerikale 
domper verliest alle vat op de eerlij
ke en ontwikkelde gelovigen, die er 
een groeiende en gloeiende hekel aan 
krijgen. 

Er is echter een groep mensen die 
het geloof niet willen dienen, doch 
die er zich van wensen te bedienen. 

Wij zouden willen weten of het juist 
is of de senatoren Leynen (Hasselt) 
en De Boodt (Turnhout) ooit drei
gende brieven naar « De Linie » ge
schreven hebben ? Wij zouden willen 
weten of het juist is dat volksverte
genwoordiger Moyersoen (Aalst) kar
dinaal Suenens ging opwachten op 
het vliegveld bij zijn terugkeer uit 
Rome om maatregelen tegen « De Li
nie » te vragen ? Wij voegen met op
zet de plaats van herkomst van deze 
parlementariërs bij omdat die steden 
iets zeggen. Is Aalst niet de Stad van 
Woeste, die de Kerk inschakelde te
gen priester Daens ? Zijn Hasselt en 

Turnhout geen verpolitiekte klerika
le stadjes waar allerongodsdienstigst 
de naastenliefde de nek omgewron-
gen wordt wanneer de Volksunie be
vochten wordt ? De 19e eeuw is ze
ker in senator Leynen niet dood; wel 
integendeel, hij leeft ervan. 

Dat de femelarij van dit slag Ka-
tolieken zovele mensen de Kerk de 
rug doet toekeren raakt hun koude 
kleren niet. Als zij maar zo lang en 
zoveel mogelijk ervan kunnen profi
teren. Zij maken hun geweten nog 
wel wijs dat zij de steunpilaren zijn 
van de Kerk ook, terwijl ze die in 
werkelijkheid ondermijnen. 

Wat niet belet dat de Kerk zelf in 
België uiteindelijk voor haar eigen 
politiek verantwoordelijk is. Zij heeft 
destijds de sociale trein gemist. Of 
ze de Vlaamse trein eveneens zal 
missen, daarover kan alleen 2Ajzelf 
beslissen. 

Maar dat die Vlaamse trein rijdt 
en zal blijven rijden is zeker. En het 
is voor het ogenblik geen boemeltrein. 

Wim Jorissen 
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ZELFBESCHIKKING 
(vervolg van blz. 3) 

willen speculeren op de hersenschim-
mige gedachte dat Vlaanderen zal 
blijven genoegen nemen met een 
franstalige hoofdstad. 

De tweede mogelijkheid is : dat de 
Vlamingen in Brussel een niet-assi-
milerende minderheid wordt, die 
haar Vlaamse cultuur en taal trouw 
blijft. In dit geval zal alleen al de 
aanwezigheid van de onwillige, we-
derspannige minderheid, die zich in 
de franstalige meerderheid niet wil 
assimileren, een haard worden van 
voortdurende spanningen, te meer 
daar de Vlaamse minderheid in 
Brussel zal gerugsteund zijn door een 
groeiende sensibiliteit in het Vlaamse 
land zelf. 

Er is nu reeds onder de franstali-
gen een gevoel van open onbehagen 
en bedekte vijandigheid, teweegge
bracht enkel en alleen door het plot
se besef vanwege de franstaligen dat 
in de Vlaamse provincies een gene
ratie is gegroeid, die zonder meer als 
Vlaams wil geëerbiedigd en bejegend 
worden en die eenvoudigweg niet 
meer kan geassimileerd worden. Wat 
zal er gebeuren wanneer een niet-
assimlleerbare generatie Vlamingen 
binnendringt m het franstalig bol
werk zelf? Het onbehagen p-n de wre
vel van de franstaligen zal onvermij
delijk overs aan m open vijandigheid. 
De Belgische regeerders, die zich de 
vrome begoocheling wijsmaken dat 
een Vlaamse minderheid als Vlaams 
door de franstaligen zal aanvaard 
worden en er op vreedzame wijze met 
de franstaligen zal samenleven om 
een gelukza'ige Vlaams-Waalse men
gelmoes te worden, sluiten gewoon

weg hun ogen voor de werkelijkheid. 
Zulk een vreedzame existentie is mo
gelijk rond een groene ministertaf el 
tussen Walen en Vlamingen, die be
ter kunnen discussiëren in het Frans 
dan in het Nederlands. Het is echter 
een domme dwaasheid te veronder
stellen dat de aankomende generatie 
Vlamingen, die haar ganse onder-
wijsketting in de Nederlandse cul
tuur heeft gevolgd, op een vreedzame 
wijze zal integreren in een vlaams-
vijandig midden als Brussel. 

Het zou de eerste maal zijn in de 
geschiedenis dat een meerderheid 
met een minderheid samenwoont, 
zonder dat de meerderheid drukking 
en geweld uitoefent op de minder
heid en de wederspannige minder
heid niet met drukkins: en geweld 
antwoordt. 

Als de regering een beetje wil voor
uitzien in de toekomst, dan moet zij 
deze onvermijdelijke wrijvingen tot 
een minimum beperken door de Brus
selse randgebieden in te richten als 
taalhomogene zones. Platonische 
verklaringen, zoals deze vervat in de 
jongste taalwetgeving, zijn hiertoe 
niet voldoende Het enige krachtda
dig instrument m dit verband is een 
ruimtelijke ordeningswet van Brus
sel-Rijksgebied, voorbereid niet door 
een franstalige Brusselse planning-
groep, maar door wederzijds overleg 
tussen Vlaamse en Waalse plannlrsr-
diensten. 

België is een tweeledige natie en 
dient de konsekwenties hiervan te 
aanvaarden. Alle multi-ethnlsche 
landen zoals Zwitserland, Rusland, 
Joegoslavië, India enz., hebben hun 
staat ingericht in funclie van de 

ethnische variëteiten. Waarom zou 
België het enige land m de wereld 
moeten zijn, die dat niet doet? 

(1) De « Subcommissie ter voorkoming van 
diskriminatie en ter verdediging van de 
minderheden n bepaalde op 18 januari 1950 
dat niet alle minderheidsgroepen dienden te 
genieten van de speciale bescherming det 
minderheden, zo o.m. « vohen the group in 
question seeks complete identity of treat
ment with the rest of the population... -
en vervolgens « when the group in quesli 
tough numerically inferior to the rest ^ 
the population, is the dominant grt 
therein ». 

Deze tweede bepaling is volkomen toepas
selijk op de Belgische situatie : de Waalsi 
groep is inderdaad numeriek in de minder-
heid, maar is daartegenover de heersende 
groep. De echte minderheid in België it 
dus Vlaanderen. De Vlaamse minderheid» 
groep beantwoordt helemaal niet aan het 
eerste lid van de bepaling hierboven , hij 
verlangt niet een « volledig dezelfde behan
deling als de rest van de bevolking », zo 
o.m. al vast niet op hel gebied van taal
gebruik. 

Uit de bepalingen, opgesteld door de 
hogervermelde subcommissie bij de V.N., 
vloeit duidelijk voort dat Vlaanderen vol
komen beantwoordt aan de criteria die 
gesteld worden voor een « te beschermen 
minderheid ». 

(ê) Zie hierboven. 

(S) Zie « Les minorités ethniques en Europ* 
Centrale et Balcanique n, door het Minis
terie van Nationale Ekonomie in Frankrijk -
« The Elimination of German Minorities im 
Southeastern Europe », door J.B. Slecht-
man - « European Population Transfer» 
19S9-19i5 n, door J.B Slechtman. 

(i) Zie « Study on the Legal Validity tf 
the Undertakings concerning Mino/ities », 
Sekr. V.N. (1950). 

(5) Zie het reeds geciteerde werk van Slecht
man en de New York Times van 15 septem
ber 19U. 

(P) Zie de New York Times van 30 juni 19i5. 
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H e t « meutelt » al lang onder de be ren . Denken we aan de tand aktie 

'die een paar jaren geleden begon, aan de t raktorenoorlog en aan de 

jongste s takingen. Stakingen inderdaad; verwijzen wij naar de slag te 

iWachtebeke waar het Algemeen Boeren-Sindikaat een eendaagse 

melks taking belegde, waar tegen C .V.P.-senator Scheire tweehonderd, 

zwaarbewapende rijkswachters op k o m m a n d e e r d e die de vreedzaam be

togende boeren uiteen knuppelden . Verwijzen wij ook naar de a lgeme

ne melkstak 'ng van 7 februari In West -Vlaanderen en deze van 20 

ff'biuari jongstleden in Oos -Vlaan eren. 

De kooperaUeve moei lerug onder konlrole van de leden. 

WIE SCHEPT DE ROOM VAN DE MELK ? 

DE MELKSTAKINGEN 
VESTIGEN DE AANDACHT OP DE SCHULDIGEN 

« Waarom een melkstaking? », 
denki de gewone man in de straat 
die zijn litertje 7.50 F betaalt en die 
er meteen bijdenkt (omdat hij van 
heel de achtergrond niets alweer) dat 
de boereen op zulk een prijs toch 
heelwat moeten verdienen. Niets is 
echter minder waar en hoe dat komt 
zul en wij hier zo bevattelijk moge
lijk trachten uiteen te zetten. 

KOSTPRIJS 

Hoeveel ontvangt een boer voor 
z.jn melk? Lang niet wat de verbrui
ker zich voorstelt aan de hand van 
de prijs die hij aan zijn leverancier 
moet betalen. De prijs aan producent 
schommelt rond 3.55 F per liter, voor 
melk met 33 p.d. vetgehalte; de ba-
zisprijs werd vastgesteld op 3.50 F. 
Even een verge ijking : in januari 
1953 werd voor 33 p.d. vetgehalte 3,98 
F uitbetaald aan de landbouwer. In 
december 1963 — dus tien jaar later 
— wordt nog slechts 3 50 F per liter 
op 33 p d. vetgehalte uitbetaald. 

Wat zijn intussen de voortbrengst-
kosten voor de boer? Die liggen in 
ieder geval heel wat hoger dan wat 
hem als bazisprijs wordt uitbetaald : 
4.18 F tot 4.27 F alnaargelang het 
seizoen; want om voor de hand lig
gende redenen kost het melkvee meer 
in de winter dan m de zomer, alleen 
reeds aan voeder. Zelfs wanneer een 
bescheiden melkveehouder voldoet 
aan alle vereisten om me"k van hoge 
hoedanigheid te leveren, kan de prijs 
aan producent hem niet voldoende 
opbrengen om zijn onkosten te dek
ken, laat staan in zijn levensonder
houd te voorzien. Een voorbeeld : 
verleden jaar werd een verhoging 
toegestaan van 0.20 F per liter aan 
de landbouwers die konden voldoen 
aan de proef die het bakter ëngehalte 
van de me'.k bepaalt. Ten eerste was 
deze verhoging nog onvoldoende om 
de kostprijs te dekken en ten twee
de diende de landbouwer, die aan de
ze proef wilde voldoen, de nodige uit
rusting te kopen hetgeen de kostprijs 
weer eens verhoogde. 

Om kort te zijn, de betogende en 
stakende landbouwers eisen dat de 

Ophaaldienslen hunnen hel ralloneUr en goedlcoper doen 2 

prijs die hen voor de melk betaald 
wordt, zou gesteld worden op 4 F in 
de zomer en op 4 50 F in de winter, 
dit zonder kwaliteitsbepaling. Inder
daad wo'dt er tevens geëist dat kwa-
liteilspremie zou worden toegevoegd, 
wat met meer dan bil ijk is. 

STOPZETTEN 

Om deze eisen kracht bij te zetten 
komen de boeren op de straat en 
gaan zij tot akties over die doen 
denken aan deze van de bewustwor-
dende arbeidersbeweging destijds. Be
wust worden, inderdaad, dat is wat 
de boerenstand heden ten dage mee
maakt. Geslachten hebben tot nog 
toe gewroet zonder uitkomst, talloze 
schone vooruitzichten werden kapot
gemaakt. Het aantal boeren slonk 
van jaar tot jaar : van 1950 tot 1959 
daalde het aantal bedrijven van 
250.000 tot 195 000, hetzij met een 
gemiddelde van nagenoeg 6 000 per 
jaar. De jongste cijfers duiden zelfs 
bijna een vermindering met 7.000 per 
jaar aan en men denkt dat dit zal 
oplopen tot 15.000! Er zijn thans nog 
ongeveer 100.000 bedrijven boven de 
vijf hektaren; het zijn vooral de klei
ne doeninkjes die mosten verdwijnen. 
Zij die opgaven deden dit pas nadat 
alle middelen uitgeput waren; de ve
len die voortdoen vechten voor een 
groot gedeelte verder tegen de dood 
op. Zoals de melkorijs aan voortbren
ger in tien jaar tijds niet verhoogde 
— zelfs verminderde — zo is dit het 
geval met de prijs van tal van land-
bouwprodukten. De voorbeelden zijn 
ta'rijk; denken wij maar aan de kip-
penkwekers, de eierproducenten die 
zodanig in de knel zitten dat zij uit 
protest gratis bedeling van eieren 
hielden. Denken wij aan de varkens
kwekers die jarenlang met grote ver
liezen werkten... Over elk klein boe
rengezin zou een hard boek 'e schrij
ven zijn, een lang verhaal van on
menselijk labeur. Hoe anders zou het 
moge ük ziin dat tiendu'zenden 1a-
renlaner volhielden ondanks de lage 
prijzen? 

V E R R A A D 

Daarbij komt het verraad van de 
grote boerennrganisatie die de Boe
renbond is. In plaats van de land-
bouwersbelangen te verdedigen. 

groeide deze groepering uit tot eea 
handelszaak die n^et de grofste mid
delen het geld uit de zakken van de 
boeren haalde. De Boerenbond is goed 
Ineengestoken : aan de bazis de 
landbouwers-leden en de plaatselijke 
bestuursleden die zich voor de zaak 
inspannen op een dikwijls idealisti
sche wijze Aan de top en in de ei
genlijke kaders harde zakenlui en een 
menigte ondergeschikten die om den 
brode klakkeloos de onderrichtingen 
van « Leuven » volgen. Bij de Boe
renbond kan men alles kopen : vee
voeders, meststoffen, kolen, en noem 
maar op. Men kan er ge dieningen 
en verzekeringen afsluiten De voort-
brengst van de boeren gaat naar vei
lingen die door de organisatie gekon-
troleerd worden en de melk gaat in 
vele gevallen naar melkerijen die 
eveneens in handen van de Boeren
bond zijn. Het beheer wordt verko
zen uit de landbouwers-aandeelhou
ders van de coöperatieve, maar de 
B.B zorgt er voor dat de direktie in 
haar handen blijft. « De drietand >, 
het orgaan van het AB.S., is enkele 
tijd geleden begonnen met het af
drukken van wat het noemt « de ver
dienstelijken uit de zuivelsektor >. 
Daarin komen de namen voor van de 
melkerijd'rekteurs die tegelijkertijd 
een mandaat hebben van volksverte
genwoordiger, senator, provincie
raadslid of burgemeester voor de 
C V P . 

Zij koppelen hieraan bovendien 
andere vette jobs : beheerder van 
melkpoederlabriek, verzekeringsagent 
B B., beheerraads ld in pen kaasfa-
briek, kassier in de plaatselijke raif-
feisenkas, funktie in ziekenkas, enz. 
« Veldmaarschalk » Scheire, de CVP 
senator die de rijkswacht op de boe
ren losliet, wist niet minder dan 
twaalf dergelijke « baantjes » op zijn 
naam te schrijven! De Boerenbond 
weet het zo te regelen dat de be ta
lingen van de melkerijen aan de boe
ren geschieden via zijn raïffeisenkas, 
dat het vetgeha te en het gewicht 
van de melk door zijn mensen ge -
kontroleerd worden en dat de boeren 
de mond gesnoerd wordt met allerlei 
middelen. De stem van de boeren 
dringt in het ' parlement niet door 
omdat de boeren-deputees door do 
B R '^'^'-"^^ntroleerd worden. In net 
or « "">€ Boer » wordt meestal 
met geen woord gerept over de schan
delijke prijzen, worden de boeren in - n 
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tegendeel aangespoord zoet te bli j
ven en zich niet te laten « gebrui
ken » door de hardschreeuwers die 
de < regering zouden kunnen in het 
harnas jagen tegen de boeren >. 

GEZONDMAKING 
Dit alles om aan te tonen hoe het 

met de landbouwers verging vóór ein
delijk de bom barstte en om duide
lijk te maken wat de achtergronden 
zijn van de huidige akties. Men zou 
voor minder op de straat komen! 

Wellicht vraagt de lezer zich af of 
het grote verschil " tussen de melk
prijs aan voortbrenger en deze aan 
verbruiker volledig verdwijnt in de 
zakken van de verkoper? Ook dat is 
fout, hoewel bij ons de laagste melk
prijzen aan voortbrenger van heel 
Europa worden genoteerd en de hoog
ste prijzen aan verbruiker (zie bijge
voegde tabel). Het verschil tussen 
3.50 F (bazisprijs aan landbouwer) 
en 7.50 F (maksimumprijs verbrui
ker) beloopt dus zo maar eventjes 
4 F. Waar gaan die vier frank naar 
toe? 

Allereerst zit hierin de winst van 
de melkhande'aar. Deze koopt offi
cieel (alhoewel hier ook dikwijls met 
de prijzen geknoeid wordt) tegen 
6.05 F voor gesteriliseerde melk en 
tegen 5.09 F voor gepasteuriseerde. 

In de winkel wordt deze flessen-
melk verkocht tegen 7.25 F en bij de 
venter tegen 7.50 F. De rest van het 
verschil tussen kostprijs en prijs aan 
melkverkoper blijft hangen in de ho
gere regionen van het verdeel- en 
verwerkapparaat : de melkerijen en 
de melkfabrieken. 

Er wordt de jongste tijd zeer veel 
gesproken over de gezondmaking van 
de zuivelsector. 

Men mag niet vergeten dat de jaar
lijkse melkproduktie in ons land 
minstens vier miljard liter bedraagt, 

Ze belopen van 40 naar 45 centiemen 
per liter, tegenover in Nederland 
bv. van 10 of 12 et. Er bestaat onder 
de melkerijen een ongebreidelde kon-
kurrentie; in sommige dorpen wordt 
de melk opgehaald door vijf of zes 
verschillende zuivelfabrieken. Er zijn 
zelfs gevallen van tien verschillende 
melkerijen in één enkele gemeente 
en van straten waar, op vijf boerde
rijen, zes verschillende zuivelfabrie
ken de voortbrengst komen ophalen 
omdat sommige boeren aan twee ver
schillende melkerijen leveren. 

MORSEN 
De verkoopsektor is nog erger. Te 

Brussel wordt door niet minder dan 
45 verschillende melkerijen gevoch
ten voor de verkoop van hun pro-
dukten. 

Er zijn gevallen gekend waarbij de 
melkprodukten tot over een afstand 
van 150 km. vervoerd worden. Som
mige Westvlaamse melkerijen verko
pen hun voortbrengot zelfs te Luik, 
Daarbij zijn er in ons land niet min
der dan 55.000 mensen die melk ver
kopen; in Nederland — met 12 mil
joen inwoners — zijn het er slechts 
10.000. De gebrekkige verdelings-sek-
tor laat bovendien niet toe dat verse 
waar aan de man wordt gebracht, 
hetgeen hoogst schadelijk is voor het 
verbruik dat tot het laagste van de 
beschaafde wereld kan gerekend wor
den. Men heeft uitgerekend dat om 
en bij 1,2 miljard frank per jaar in 
de verdeelsektor verloren gaan, geld 
dat anders ten goede zou komen aan 
onze reeds zo misdeelde landbouw. 

Een ander schandaal is dat van de 
boter Het ministerie heeft de boter-
prijzen geblokkeerd op 91 F aan 
voortbrenger en 100 F aan verbrui
ker. 

Zoals gezegd ligt bij ons de prijs 
voor de melk aan voortbrenger on-

hetgeen overeenkomt met een indus
triële waarde van minstens 20 mil
jard frank. En vermits de melkvoort-
brengers vooral in Vlaanderen geves
tigd zijn, slaat elk verlies zeer zwaar 
door op onze landbouwers. Elke tien 
centiemen die ergens « tussen de 
plooien » vallen — gerekend per liter 
— vertegenwoordigen een verlies van 
minstens 400 miljoen per jaar voor 
onze landbouwbevolking. Vooral de 
vervoerskosten van de hoeve naar de 
melkerij liggen ten onzent zeer hoog: 

der die van de andere Europese lan
den. Vergelijk even de boterprijs met 
die van Nederland, die rond 62 F ligt. 
Vandaar dan ook de intense smokkel
handel. Deze smokkel kost ons naar 
schatting 3 miljard, uit hoofde van de 
verliezen voortspruitende uit toela
gen die gegeven worden om de bo-
teruitvoer te bevorderen en om de 
smokkel te bestrijden. Toppunt daar
bij is dat de gelden voor deze strijd 
getrokken worden uit het landbouw
fonds dat in hoofdzaak door de 

m 
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Rijh'iwacht legen boeren : de oplossing der melheiij-honzen ? 

(Vlaamse) melkveehouders wordt ge
spijsd. Andere lapmiddelen en onge
lukkige maatregelen als het verlenen 
Van toelagen voor fabrikatie van 
melkpoeder en de indexpolitiek die 
hoogst diskriminerend is voor de boe
ren, werkten de jongste tijd de on
tevredenheid bij de landbouwers nog 
in de hand. 

een demokratizering in het bestuur 
van de coöperatieve melkerijen, 
waar thans de boeren dikwijls de on
derhorigen zijn van hun eigen be
stuur Het beheer dient waargeno
men door landbouwers - aandeelhou
ders, jaarlijks herkiesbaar bij gehei
me stemming. Iedere melkleverancier 
moet in de mogelijkheid geste'd wor-

.JOE^BOEB MaAAGt-4^,50 F PËR LITER MELK 
IN DE WINTER. IS DAT TE VEEL? EN-MOET 
DE VERBRUIKER DAARVOOR OPDRAAIEN? 
OF DIENT HEEL DE ZUIVELPOLITIEK HER
DACHT EN IS HET MOGELIJK, ZOZEER TE 
RATIONALISEREN DAT IEDEREEN TEVRE-
i>EN IS : BOER EN VERBRUIKER? 
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liiTLEG BIJ r)E TAnrt : 

1) Deze gegei'ens daieien van 1900, 
2) Kolom 1 geejl de prijzen, betaald aan t ooiIbie'nger. 

3) Kolom 2 geeft de prijs door de veibiaikei hclanld. 
i) Kolom 3 geejl het bedrag aan dat de vuoitbiengei univangt van de 10 F die 

de verbruiker aan melk uilgeejt. 
5) Kolom 4 geejt hel % aan dat de looilbrengei ontvangt lan de prijs door de 

verbruiker betaald. 
6) Kolom 5 geejt de handelsmaige in verliouding lol de gemiddelde handeh-

marge der vermelde landen, uilgedraki dooi 100 
7) De gegevens vermeld in de eerste 3 kolommen zijn niet noodzakelijk tn 

overeenstemming met deze uit de kolommen i en 5, daar zij ajkomslig zijn 
uil verschillende bionnen. 

Koeien op stal - rijkdom in huis f De hoer zegt : neen I 

GESLAAGD 
Zo kwam het tot melkstakingen die 

voor doel nebben de melklevering ge
durende een dag stop te zetten en zo 
aan de zuivelwereld en de overheid 
diets te maken dat de landbouwers 
niet meer met zich laten so len. De 
aanpassing van de melkprijs aan pro
ducent was daarbij de belangrijkste 
eis. Er was uitdnikkelijk gezegd geen 
schade aan te richten wel een werk-
verstonng te veroorzaken die voor ge
volg had dat de melk een dag later 
binnenkwam dan normaal. Daarin 
zijn de boeren van Oost- en West-
Vlaanderen volledig ges aagd. Het is 
de verantwoordelijken geraden, het 
niet zo ver te laten komen dat on7e 
landbouwers naar andere dan vreed
zame maatrearelen moeten grijpen. 

Tot slot willen wij lOg even wij
zen op de rndere punten van het ei
senprogramma der landbouwers, zo
als ze naar voor gebracht werden 
o m. door de verschi'lende provin
ciale afdelingen van het ABS. Er is 
de gezondmaking van de zuivelver-
deüng; hier dient gestreefd naar 

den aandelen te kopen wanneer ui t
breiding van kapitaal noodzakelijk 
wordt. Hierdoor zal de melkerij en 
het beheer in handen van de land
bouwers blijven en niet in de klau
wen van geldmachten (lees Boeren
bond) achter de schermen 

De vetbepaling van de melk dient 
op een wijze te geschieden die voor
al de rechten van de producent waar
borgt zowel wat staalneming als ont
leding betreft. Hier wordt gesproken 
van onafhankeU^'ke buiten öe zuivel
fabriek fungerende laboratoria, zoals 
dat reeds bestaat in het Meetjesland. 
De baziskostprijs dient berekend naar 
werkelijke maatstaven en niet naar 
indeksoverwegingen. De uitgespaar
de kosten in de melkerij dienen ten 
goede te komen aan de leveraars van 
melk en jaarlijks uitgekeerd te wor
den. Dergelijke en andere maatreee-
len zijn tevens een voorwaarde om 
over f3 gaan tot de gezondmaking 
van d ' verdelingssektor, ge^ïondma-
king die volgens de landbouwe-9 
dringend dient aangepakt en waar
van de verbruiker allerminst het 
slachtoffer zal zijn. 

SD.U 
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' 0 Over « Een tegen 'Allen » 
zullen we maar niet te veel ver
tellen : ons ajuinen-meerderwaar-
digheidsgevoel zou ons daarbij de 
parten kunnen spelen. Dat Den
dei monde niet kon wat Aalst met 
zoveel bno voordeed, zal niemand 
verwonderen die langs de Dender 
woont meer dan 10 hm stioom-
opwaai Is van haar monding . 

Voor eenmaal een likje boos
aardig ." innige deelneming aan de 
« hiiDlretters n 

=̂=:=--̂ ;̂^̂^̂=̂= 

' • J«/ Burin zal hel ons ver
geven, maar de non-figaratieve 
tilel « Burmaanse Muzzel » boven 
« ; n vri)dagavondkabaret had beter 
beeldend « Burmaanse mossel » 
geheten. Zo mag het wel een keer 
op een vrijdag in de vasten - vlees 
noch vis -, maar dan niet te vaak. 

Wij hebben ons innig beklaagd, 
de wijze en vooruitziende raad van 
Barm met te hebben ingevolgd 
Y« kijk er niet naar, ga liever een 
pint drinken ») en toch obstinaat 
voor ons kastje te zijn gaan zitten. 

Wij bidden nu eenmaal alle dagen 
voor het paaswonder van hel 
Vlaamse kabaret zonder zicht
baar gevolg overigens. 

Spijtig voor de Muzzel, want Jef 
p u r m kin het ; er waren jlitsen 
in het programma die hel nog eens 
ten overvloede kwamen bewijzen, 
tlaar de B.R.T. schijnt het niet af 
te kunnen leren, dat kabaret nog 
Iets anders is dan een haastig in-
eengetimmerd gevalletje dat ook al 
niet te veel mag kosten. 

Toch nvfar blijven hopen en bid
den. Wellicht is Jef mazzel genoeg 
om het er nog eens op te wagen 
en laat hem dan terdege zijn eisen 
ttellen. 

'^ We hebben niet zitten dave
ren van geestdrift bij de « Bolero » 
van Paul Hardy, alhoewel het toch 
geen verloren kijktijd is geworden 
die avond. Het is een heel waag
stuk, in Vlaanderen een burleske 
te gaan schrijven : het genre is 
hier helemaal nieuw. Hardy is 
tf wellicht niet in geslaagd, zijn 
tekst de hele tijd door op een be
hoorlijk peil te houden, maar we 
nemen hem dat niet zo heel kwa-
Ujk : ons lijkt de poging op zich 
telf reeds verdienstelijk We 
wienen dat « Bolero » nét genoeg 
had om het duo Hardy-Liebrecht 
etn nieuwe kans te gunnen en 
het ware spijtig dat een eerste 
(halve) mislukking meteen het 
tinde zou geworden zijn van hel 
toeken in een richting waar toch 
heei wat M. 

A Toneelwerk van Eugene lone'!-
co mag men nooit missen. Want 
ook al kan men zich met lift 
genre en met de persoonlijke sliil 
van lonesco met verenigen, hel it 
ollijd iets speciaals en meestal toch 
hel bekijken en beluitteren waard. 

Zo ook zondagavond met « IM
PROVISATIE n. Zeer spiritueel 
was hel allemaal niet, maar door 

zijn originaliteit - en ook door de 
ilotheid waai mee de vijf akteurs 
het stuk voor de kamera brachten -
wist deze eenakter toch voldoende 
te boeien Wim de Haas speelde 
een goed-getipeerde lonesco en 

van de anderen viel ons vooial Bas 
ten Batenburg mee als Bariholo-
meus I. 

We herhalen hel, ook voor wie 
zich met het genre niet verenigen 
kan, was het een genietbaar 
toneel-uurtje. 

0 Hein Nackaerts, de regisseur 
van het programma « VOOR BOER 
EN TUINDER », is de mening toe
gedaan dat de TV-kritici de zon
dag rond 15 u h u n middagslaapje 
houden. Want, naar hij aan een 
reporter van Humo wist te ver
tellen, komt er slechts zelden een 
woord over zijn programma in de 
krant. Over « De Volksunie » kan 
hij in elk geval geen klachten 
hebben, want dal wij ons middag
slaapje op een ander ogenblik 
houden, blijkt regelmatig uit onze 
kommentaren. 

Ook zondagnamiddag zalen we 
voor ons klein scherm, deze maal 
om te zien wat de ploeg van uVoor 
boer en tuinder» terechtbracht van 
een quizprogramma vanuit Paleis 
S van de Heizel in het kader van 
de « Internationale Week van de 
Landbouw ». Met spanning heb
ben we het verloop van het vra-
gcnspel gevolgd en we geven de 
inrichters graag een pluimpje voor 
wat We te zien en te horen kregen. 
De vragen waren verstandig opge
steld en het show-element was in 
het spel niet vergeten. Voor begin
nelingen in het quiz-vak was hel 
werkelijk een prestatie. 

Helemaal zonder haperingen is 
het natuurlijk niet verlopen. Zo 

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

• OVERPELT 
• NEERGLABBEEK 
• HELCHTEREN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST JOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 

Rechtstreeks van eigenares: maatschappij 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon: 37.54.38 

Direktie t Rwfi van der Paal 

Nog kaal en koud, m a a r toch lokt r eeds de len te . 

vragen we ons nog altijd af waar
om de punten-termometeis met 
wal hoger werden geplaatst. Nu 
stonden die 10 schoonheden regel
matig in de weg en kregen we van 
die termometers niet altijd veel te 
zien. Al vonden we dat - gezien de 
10 schoonheden - nu precies geen 
ramp... 

0 Maandagavond zagen we nog 
net het slot van « Panorama » ; 
enkele flitsen over de koninklijke 
reis in het Oosten en een inter-
vieuw met Vlaamse joernalisten 
uit 's konings reisgezelschap, op
genomen te Tel Aviv. 

Het reporlageweik over die 
koninklijke reis is door de jongens 
van de T.V. doorgaans goed ver
zorgd geworden , wij kunnen ons 
levendig voorstellen dat het geen 
sinecuur is geweest enkele tien
duizenden kilometer doorheen 
gans de wereld ie hollen en toch 
nog een massa prentjes te scliie-
ten. Maar daarover wilden we het 
eigenlijk niet hebben... 

Wél utillen we even lucht geven 
aan onze ergernis over de wijze, 
ivaarop de onovertroffen L D.L. 
nog maar eens op het kleine 
scherm te werk is gegaan. Heb
ben ze op de Jacqmainlaan 127 nu 
werkelijk niemand anders om op 
lezend en kijkend Vlaanderen los 

te laten ? Een archie-slechte rekla-
me voor de staatkundige en maat
schappelijke... 

Dat L.D.L. uit het Oosten niet 
veel pleegt mee te brengen, herin
neren we ons nog uit de tijd van 
zijn (mislukte) India-expeditie. 
Hij schreef toen over de Himalaya, 
waaraan hij « in het donker was 
voorbijgereden », die hij dus niet 
gezien had, maar waarvan hij be
weerde dat men hem « in het 
donker moet voelen » om de 
grootsheid ervan te ondergaan... 

Zijn Intellektuele reisbagage is 
er sindsdien niet groter om ge
worden en het dubieuze geestig-
heidje over de Thai-vrouwen zon
der kimono was flink aan de 
platte kant. Waar hij dan toch 
eens cijfers en feiten noemde, 
moest hij vriendelijk worden te
rechtgewezen door zijn kollega 
van de Gazet van Antwerpen. 

En zeggen, dat men zoiets ook 
i?i Nederland kan zien. Waar de 
welbespraakte dikkerd weer maar 
eens de nodige zuurzoete kommen
taren over « die leuke Balgen 
toch » zal uitgelokt hebben. Want 
o Belg » noemde Lowie zich tijdens 
hei intervtme dapper en ruidruk-

vUvfivfivfBv 
Klem, klem, kleutertie : het pro
gramma voor de jongste kijkers — 
15 20 : Romaanse bouwwerken in 
Frankrijk — 15 30 : De kat op de 
koord : Wel te rusten, pa .. — 
16 00 tot 18 00 : Wereldkampioen
schappen kunstschaatsen te Dort
mund. Rechtstreekse reportage van 
de demonstratie door de wereldkam
pioenen — 19 00 : FUmrepor-
tage voor de jeugd — 19 35 : Film
museum van de schaterlach — 
19 55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : De 
man met de trompet Muzikale film 
van Michael Curtlz met Kirk Dou
glas, Doris Day en Lauren Bacall. 
(Engelse versie met tweetalige on
derschriften) — 22 05 : Sportweek-
end : Bportaktualiteiten in woord en 
beeld — 22 35 . Tweede nieuwsuit
zending 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 19 45 • De Weerman — 19 50-
Sport In ' t kort — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 • De pick-nlck : 
eenakter door Fernando Arrabal. 
Nederlandse vertaling : Jules Crol-
set — 20 50 : Panorama — 21 35 : 
Taptoe : Optreden van het harpduo 
Suzanne Cotelle en Annie Challan 
— 22 00 : Medium Triomf van de 
Dood : Ballet op muziek van Renier 
Van der Velden — 2210 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

De Weerman - 19 55 : Sport la 
't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Speelfilm : O Cangaceiro : 
drama van Lima Barretto met Al
berto Ruschel. Muziek van G Mig-
liori (Portugese versie met twee
talige onderscliriften - voor volwaa
senen) — 21 50 : Romeinse kunst 
en architectuur — 22 20 : Tweedo 
nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 : 
Tekenfilms voor long en oud : De 
Flintstones - 19e afl. : Zakenrelaties 
— 18 55 : Sport m ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Aanvang... 
dames en heren 1 : een programma 
met en rond Corry Brokken — 
2110 : Dossier België (1). De Vlaam
se Beweging en de Waalse Beweging 
gisteren, een historische terugblik — 
2150 : Première : een programma 
met filmnieuws en fragmenten u i t 
nieuwe films — 22 35 : Medium : 
Toneel — 22 45 : Tweede nieuwsuit
zending 

VRIJDAG 

• D INSDAG 
14 05 tot 1515 : Schooltelevisie : 
- Aardrijkskunde : De Rijn - Na
tuurkunde : Lucht is een gasmeng
sel — 19 00 : Religieus programma 
. 19.30 • Te voet door Vlaanderen 
— 19 55 : Sport hi ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Bonanza : TV-
Western — 21 10 : Het Kremlin : 
een documentaire ui t de NB(3-reeks 
« Westers Witboek » — 22 00 : Ver
geet niet te lezen. Auteurs te gast 
üi onze studio — 22 30 : Tweede 
nleuwsu1t7pnrtlng 

• WOENSDAG 
17 00 : Televisum : Een uur met 
Bob Davidse — 19 00 : Teletaalles . 
Nederlands — 19 25 : Penelope : de 
uitzending voor de vrouw — 19 50 : 

14 05 tot 1515 : Schooltelevisie : 
- Aardrijkskunde • De Maas - Aard-
nlkskunde : De Rijn — 19 00 : 
Teletaalles : Frans — 19 20 : Tiener
klanken : een programma voor de 
jongeren — 19 50 : De Weerman — 
19 55 • Sport in ' t kort — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 
Als Ie de wind vreest (SI Ie vent te 
fait peur) Psychologische film van 
Emiel Degelin met Elisabeth Dulao 
en Guy Lessire — 2140 • Tweede 
nieuwsuitzending — 21 50 tot 23.40: 
De fontein van Bakhchissaral, ballet 
van Boris Asafjew. uitgevoerd door 
cl" Bolshoiballetgroep uit Moskou. 

• ZATERDAG 
10 00 . Teletaalles : Frans — 10 20 } 
Energie voor een nieuwe wereld — 
11.10 : Matjemosj maakt een trom 
— 16 30 : Klein, klein, kleutertje —:: 
17 50 tot 18 25 • Schooltelevisie S 
Kunstgeschiedenis : De deur — 
IS 00 : Religrieus programma — 
19 30 : Autorama — 19 55 : Sport in 
• tkort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Eén tegen allen — 2135 : 
Echo — 22 05 : Dlck Powell stelt 
voor : Op zoek naar een zoon — 
22 55 : Tweede nieuwsuitzending. 

VLAAMSE ZELFSTANBIGEN 

De wei van 9.8.6J verplicht U aan te sluiten bij een wette
lijk erkend verzekei ingsorganisme 

Dw Keus kan met cnoeuijk zi jn 
D hebt Slechts een Keus . 
De s Vlaamse Ziekenkas È alleen is uw vertrouwen waard. 
ZIJ IS 100 % Vlaams. Zij aJleen ais Vlaamse mutualiteit, 

fean bogen op 12 laat strijd en ondervinding. Zij alleen neeft, 
toen Vlaanderen nog verguisa werd ae kastanjes uit tiet vuur 
geiiaaid voor sociale neropstanding 

O zult bewijzen dat u die strijd Wcutrdeert. 
D zult aansluiten Dl] de oudste en de grootste Vlaamse mu

tualiteit, de « Vlaamse Ziekenkas » 
welke beschikt over afdelingen In gans net Vlaamse land. De 
Vlaamse ziekenkas werd gesticht tn novembeT 195] en wettelijk 
erkend op 16 4.52. 

Knip onderstaande strook uii en stuui riem in open omslag, 
met frankenng 5e et., naar ons Centraal Secretariaat, Kipdorp 
50. Antwerpen tel 03-32 31.39. 

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

Handtekening. 
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N u de A.B.N. -week voorbij ïs, beïelcenï dit nleï dat He p ropaganda voor 
een a lgemeen beschaafd Neder lands voor een jaar rus ten gaat , in tegen-
3eel . D e bestendige akt ie die doox d e verenig ing voor beschaafde om
gangstaa l en door de A.B.N. -kernen gevoerd word t , is zeer lofwaardig 
e n werp t zeker haar v tuch ten af. 

'a* b* n* - gezin - onderwijs 

Wij zijn echter, met prof. Van Me-
chelen, van mening dat de grondslag 
voor een beschaafde omgangstaal 
(zoals trouwens voor elke opvoeding) 
in het gezin wordt gelegd en dat een 
kind dat Pas op zijn zesde of zeven
de jaar voor het eerst met het A.B.N, 
in kontakt komt, een achterstand 
heeft op andere kinderen die van 
kleinsaf het juiste woord en de juis
te uitspraak hebben geleerd in de 
huiskring. Deze achterstand kan in
gelopen worden, inderdaad, maar het 
kan jaren vergen. 

Daarom kunnen wij volmondig 
beamen wat prof. Van Mechelen in 
dit verband zei. 

Er is echter nog iets anders en het 
Is spijtig dat wij dit moeten vast
stellen. Het gebeurt namelijk dat 
kinderen die thuis A.B.N, hebben le
ren spreken, juist op school door de 
omgang met andere kinderen dit 
A.B N. wel niet afleren, maar toch 
zekere dialektische wendingen, klan
ken en woorden overnemen die hun 
oorspronkelijke zuivere taal ontsie
ren. 

De school, die juist opvoedend zou 
moeten werken ook öp dit gebied, 
wordt een element dat de gezinsop
voeding zo niet vernietigt, dan toch 
gedeeltelijk aantast . Dat zulks nog 
mogelijk is, getuigt voor de lange 
weg die er op dat gebied — vooral 
in het lager onderwijs — nog moet 
afgelegd worden. In geen enkel an
der land is een dergelijke situatie 
mogelijk. AU een in Vlaanderen kan 
het gebeuren dat de opvoeding die 
door de ouders gegeven wordt, door 
de school in gevaar wordt gebracht. 

In de eerste plaats zijn hiervoor 
de onderwijzers en de schooldirek-
ties verantwoordelijk Zij dienen er 
op te waken dat er niet slechts in de 
klas en tijdens de lesuren, maar ook 
op de speelplaats en bij elke andere 
gelegenheid waar de leerlingen on
der toezicht staan een beschaafde 
omgangstaal gesproken wordt. Aan 
de poort van de school moet elk dia-
lekt halt houden. 

Wie echter de toestanden kent, 
weet dat er al te veel onderwijzers 
op dat gebied veel te zorgeloos zijn 
• - en dat in sommige scholen de on

derwijzers onder elkaar op de speel
plaats hun dialekt spreken terwijl de 
leerlingen dit horen. Welk voorbeeld 
kan er dan uitgaan van hen? 

Begint de opvoeding tot een be
schaafde taal in het lager onderwijs 
bij de onderwijzer, daar kan ook 
hem niet alle schuld worden gegeven 
wanneer hij deze taak verwaarloost 
en zich, buiten de vijf tot zes school

uren per dag, als een dialektspreker 
gedraagt. 

De vorming der onderwijzers en le
raars zelf moet hen van de noodza
kelijkheid van een beschaafde om
gangstaal als element van een alge
mene beschaving bewust en overtuigd 
maken. Men zegt dat het opvoeden 
van de jeugd een roeping is. Wie zich 
tot deze taak geroepen voelt (en ze 
niet alleen als een werk zoa's een 
ander beschouwt), moet er zich ook 
van bewust zijn dat deze taak ondeel
baar is en dat het niet opgaat een 
gedeelte van de opvoeding — en de 
opvoedende waarde van een be
schaafde omgangstaal is onbetwist
baar — als assepoes te blijven be
handelen. In de normaalscholen 
wordt de basis gelegd voor de taal 
die in het lager onderwijs zal ge
bruikt worden. 

Een bijkomende faktor is eveneens 
het feit geweest dat vele onderwij
zers in eigen gemeente of streek be
noemd werden, dit tengevolge vsna de 
obediëntie van het gemeentelijk on
derwijs van de benoemende gemeen
tebesturen. 

De jonge onderwijzer, die na vier 
of vijf jaar studie naar zijn dorp te 
rugkeert en vaak terechtkomt in een 
kring van ouderen die konservatief 
tegen elke vernieuwing gekant zijn, 
mist de moed om tegen de sleur in 
te gaan en spreekt zoals de anderen 
zijn dialekt. Men heeft wel eens de 
mening geopperd, dat een benoeming 
van de jonge onderwijzers in een an 
dere streek dit be'etsel zou weg kun
nen nemen. Maar ook dan zouden de 
andexe belemmeringen nog blijven 
bestaan hebben. 

De enige blijvende oplossing, die 
meteen de weg vrijmaakt naar een 
algemene verhoging van het onder-
wijspeil op taalgebied, ligt in een be
wustmaken van de opvoeders zelf, 
in het opwekken van liefde en eer
bied voor hun taal en van een natio
nale fierheid die niet in de geschie
denisboekjes kan ge'eerd worden, 
maar alleen geput uit een gezond 
nationalisme. 

Inmiddels kan echter een strengere 
inspektie op dit gebied reeds heel 
wat vruchten afwerpen. 

herman teirlinck 85 jaar 

H e r m a n Teir l inck werd zopas , op 2 4 februari , vijfentachtig jaar. Met 
Stijn Streuvels behoor t hij tot de tweede « lichting » van V a n Nu en 
Straks , waar in hij debuteerde met gedichten. Hij werd geboren te St-
Jans-Molenbeek, « deed » het a t e n e u m en s tudeerde daa rna in de medi 
cijnen te Brussel en in de G e r m a a n s e filologie te Gen t , zonder deze 
s tudies te voleindigen, docent in de Neder landse le t terkunde, leraar 
Neder lands aan het Belgisch hof, d i rekteur van het Hoger Insti tuut 
voor Sierkunsten. 

De bewogenheid van dit leven 
loopt paralleel met een geestelijke en 
literaire bewogenheid die van een vi
talistisch naturalisme naar een de
cadente verfijning, van een natuur
verbonden instinktief levensgevoel 
naar een ironisch scepticisme, van 
een innige verbondenheid met het 
Brabantse landschap tot een zich-
thuis voelen in de cosmopoUtsche 
sfeer van de stedelijke salons gaat. 

Na zijn eerste landelijke romans 
(De Wonderbare Wereld — Het stille 
Gesternte) volgen « Het Ivoren Aap
je » en « Johan Doxa », de eerste 
stadsromans onzer literatuur Teir-
linck's naturaHsme evolueert naar 
een gemilderd impressionistisch rea
lisme. Dan verschijnt « Mijnheer Ser-
janszoon », het verhaal van een acht-
tiendeeuws Brabants rentenier wiens 
gekultiveerd epikurisme op zacht-

ironische toon verteld wordt en dat 
daardoor haast een tegenhanger 
wordt van het natuurverbonden le-
vensgenieten in « Pallieter ». 

Jarenlang zou de romancier Teir
linck dan zwijgen om zich naar het 
toneel te wenden en er aan te slui
ten bij de toneelvernieuwing die uit 
het expressionisme geboren werd. 
Wat zijn betekenis voor de toneel
vernieuwing ook moge geweest zijn, 
zijn stukken waren qua inhoud en ak
tie te cerebraal, al was de vorm er
van vaak schitterend Zijn toneel
opvatting ruimde een grotere plaats 
in voor de uitvoerings-elementen en 
hij beschouwde de dramaturg niet 
slechts als de schrijver van een lite
raire dramatische tekst. 

Tijdens de oorlog kwam de roman
cier terug aan het woord, met « Ma
ria Speermalie » en « Rolande met 

fïlip de pülecyn 
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de Bles ». « Maria Speermahe » ver
schilt totaal van zijn vroegere ro
mans, al blijft de stilist Teirlinck 
steeds aan het woord. 

Het onderwerp is echter wijdser 
en rond de tragische, donkere figuur 
van een soort Lady Chatterley juicht 
het landschap dat ook weer het ka
der zal zijn van «Ro'.ande met de 
Bles », een roman in briefvorm 

Weer wat later — in 1952 — ver
schijnt « Het Gevecht met de Engel > 
dat de worsteling uitbeeldt van een 
generatie natuurverbonden mensen 
met een mi'ieu dat hun instinktieve 
vrijheidsdrang, hun ongebond'^'^he'd 
wil inperken en aantasten. Deze 
breed-opgezette epische kompos' ie 
bevat prachtige gedeelten en Teir
linck weet hier zowel als in zijn an 
der proza, de taal op luisterrijke wij
ze te hanteren. 

Zijn grote kracht ligt echter daar 
waar hij, in de beperking van de fa
bel, naar de onverhulde wezenstrek
ken van zichzelf pei't : zowel in 
« Zelfportret of het Galgenmaal > 
als in « Mijnheer Serjanszoon », dat 
archaïserend ê - ironisch evenzeer 
een « zelfportret » is van de ekletti-
sche epikurlst, de levenskunstenaar. 
Tussen beide werken spant Teirlinck 
de veelkleurige boog van zijn facet-
tenrijke wereld, op vaak speelse wij
ze ons misleidend omtrent de ernst 
van zijn konfrontatie met mensen en 
dingen. Achter de glanzende rijkdom 
en de luister van het woord speuren 
wij naar de koele nuchterheid van 
een man wiens schijnbaar - afstand-
nemen slechts een diep en innig aan
deel-nemen moet verbergen : zijn 
geloof in het leven beantwoordt aan 
een even sterk geloof in zijn ta.ak. 

In een artikel over Felix Timmer
mans sprak hij over de noodzaaV ^an 
een eigen Vlaamse levensstijl, die 
slechts groeien kan uit de bevruch
tende aanwezigheid van een Vlaam
se elite. 

Zonder het aandeel der literatuur 
in het scheppen van deze stijl en do 
wording dezer elite te overschatten 
— daarvoor Is zijn belangstellings-
veld te groot — heeft hij echter 
steeds geloofd in haar taak, die daar
door een nationale taak is. Aan deze 
taak heeft hij een leven gewijd, dat 
niet slechts scheppend, doch ook 
stimulerend vruchtbaar is geweest — 
en nog steeds is — ondanks, of wel
licht dank zil de vaderlnke otidT-
dom van een dezer Nestors onzer il-
veratuur. 
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Het be.angi'ijkste feit deze week 
fa het kader van de Vlaamse ont
voogd ngsstrijd was uiteraard het 
dwangbevel tegen de Linie uilge-
iproktn om te verdwijnen. 

_)ie belangrijkheid was niet af te 
•leien volgens de dikte van de 
koppen en de lengte van de arti
kels ex- aan besteed in de pers. 
Alleen de Gazet van Antwerpen 
maakte daarop een gunstige uit-
jondenng. 

In de vuile warboel die het ge
ta l van de Lir-ie zo langzamerhand 
4reigt te worden i.s onderstaande 
teuze mt de verschil ende opinie-
t icht ngen wel interessant. De ju-
teltoon in de unltaris tucht pers 
feett ons in elk geval antwoord 
Kp de vraag die e!ke onderzoeks-
techter stelt bij een misdaad «Wie 
heeft er belang bij?». 

Standaard 
Heeft ï«ldi.ii uuidelijker geiilus-

Ireerd welke dweil ze geworden is 
»p Vlaams gebied. VrijJagmorgen 
{af de Gazet van 4ntwerpen al 
ten ruim vers'ag over de niaalre-
ïel tegen de Linie en verwittigde 
*evens dat men met het smoesje 
l a n fiuanc.ele redenen 70u afko-
« e n . Zaterdagmorgen dlert de 
Standaard nog met vo'gend « be
richt » verschijnen. 

« Alhoewel wij gisteren geen be
vestiging of ontkenn ng van dit 
bericht konden bekomen, schijnt 
üe stopzetting van de pub'ikatie, 
waar al geruime tijd geruchten 
over liepen, wel aegelijk beslist te 
lijn. De reden zou ziin, dat het 
weekblad een financiële verlies
post betekent, die de overheid van 
de Jezu'ëten niet langer wil dra
gen. » 

Dat is zoal het enige wat we 
•ver deze zaak konden lezen in 
« het zwaard en schild van Viaan-
i e r en ». Als dat de reden zou zijn 
waarom dan niet duidelijk de 
Traag gesteld aan provinciaal, ge-
meraal van de Jezueten of moe
ten we daarvoor bij de kardinaal 
«ijn of de Linie verder mag ver
schijnen als door een perskampa^ 
tne het abonnentrn-aa'-tal kan 
•pgedreven zoals dit in Nederland 
tebeurde? 

FAMILIE GEVRAAGD 
als gerant 

van het schoonste café 
van het land. 

Verzekerde broodwinning. 
Antwoorden kantoor blad. 

DE GAZET 
In een meesterlijk stukje joerna-

listieke kundigheid en eerlijkheid 
bond de Gazet de Vlaamse kat de 
Liniebel aan. 

'< Wij zijn met bevoegd om de 
taak van verantwoording, die lo
gischerwijze de uitgevers van <{De 
Linie» toekomt, over te nemen. 
Wij zijn wel gen.igd op te mer
ken, dat de lezers die jarenlang 
bun vertrouwen hebb 'n gesteld in 
deze uitgave, recht hebben op een 
afdoende verklaring. 

Wat ons tot dusver als motive-
r i n j wordt opgegeven lijkt ons te 
onwaarschijnlijk om waar te zijn. 
Men verzekert ons. dat de beslis
sing van de hogere overheid ver
band zou houden met het feit, 
dat de red ktie de vo'.le maat nam 
van het recht op vrije en oprech
te meningsuiting ten opzichte van 
de nolitiek, die door de regermg-
Lefèvre-werd gevoerd, onder meer 
Inzake de taalkwestie. » 

De Gazet spoort onrechtstreeks 
de katoUeke Vlaamse opinie a a a 

om zich te verzetten tegen dit er-
grerlijk staaltje van moderne in-
kwisitie. 

« Tot deze mogeliike omstan
digheden rekenen wij het misnoe
gen, dat van Vlaamse katolieke 
zijde zou kunnen tot ui tmg komen 
ten overstaan van het verdwijnen 
als zodanig maar ook tegenover 
de omstandigheden, waarin aan de 
geschiedenis van dit belangrijk 
katoliek weekblad een einde ko
men zou. » 

Op Het Volk dat enke'.e minder 
fraaie insinuaties had gedaan te
gen de Gazet replikeert het .Ant
werps blad als volgt. 

« Of is de enige eerlijke hou-
d.ng het zwijgen t n het goedkeu
ren. Want hier gaat het dan niet 
meer over ingenomen standpun
ten, waarover kan. en misschien 
ernstig moet gesproken worden. 
maar wel over de vraag oi een 
vijftien jaar oud algemeen kato
liek weekblad, het enig nog be
staande, plofs mag verdwijnen, 
liefst zo stil mogelijk,, zondei dat 
iemand zegt, dat het toch ".ets 
heeft betekend in hft na-oorlogse 
kultureel en katolek V'aams lezen. 

En met spijt stellen wij vast dat 
deze houding een uitzondering 
schijnt te zijn, en misschien zeifs 
als een fout wordt aangerekend. » 

Ieder onbevooroordeeld mens zal 
de Gazel in deze zaak bewonderen 
om haar moed. Ook in deze voor 
haar delicate zaak waar hogere 
geestelijken en CVP-, n t a r i s t en 
aan de andere kant van de barri-
kade staan heeft haar houding 

' getuigd dat voor haar de mondig
heid van de katolieke leek geen 
ijdel woord is. <i In dubüs liber-
tas 11 telt echter nog niet in Bel
gië. 

LA LiSHE Emm 
De vijand jnlielt. Spijtig kunnen 

we niet alles aanhalen wat de 
voedsternioeder en bewaarster van 
het Belgique de papa iu verband 
met de Linie schrijft. De Libre 
valt heftig de Gaz ' t aan en be
weert ddt het lout ' r om geldge
brek is. Als argument h>alt zij on
der meer de Standaard aan. 

Goed gezelschap voor de voor
vechters van de Standaard. 

« De Lm e 7ou een / 1 ' kt-" van 
slapheid hebben gehad, een soort 
Van uitputting-knsis voor een lege 
kas. En daar helpt gern heelmid
del tegen. Voor het overige zouden 
heel wat paters er niet kwaad om 
zijn verlost te zijn van het na
buurschap van deze rumoerige en 
kompromitterende krant, daaren
boven weinig verspreid. 

Een nog fellere aanval krijgen 
de studenten van het KVHV die 
scherp de inkwlsitiepraktijken te
gen de Linie aankloegen. 

« Laten we voorbijgaan aan die 
snotters die reeds enkele maan
den geleden de les spelden aan de 
Paus na zijn IxKxJschap aan het 
Belgische Volk. Deze stellingname 
is daarenboven nog meer ongepast 
daar alles er op wijst dat de geld-
moeilijkheden met dewe'ke dit 
blad worstelde de ware reden uit
maakt van zijn verdwijnen in het 
niet. 

Al de rest zou niets anders kun
nen zijn dan een publiciteitskam-
pagne bestemd om de oplage met 
hoe weinig dan ook omhoog te ja
gen vooraleer het blad in andere 
handen zou overgaan » 

Wat dit laatste betreft zijn de 
« néantiseurs » of vern'etigers 
vooruitziend. Het adressenstelsel 
der abonnenten is reeds gelikwi-
deerd door de aangestelde groot-

Inkwisiteur, naar wij vernamen. 

Het Volk 
Die de huidige regeringskoalitie 

steunt tot in haar dwaasheden 
schakelt zich in in het front van 
de beschaamde volgelingen van de 
inkwisiteurs. Wij betreuren het 
voor een man a's Miei Van Cau-
welaert dat dit vuile werkje hem 
werd opgelegd. Waaj- is de tijd 
van het A.K.V.S.? 

« Kortom, vooral de jeugdige le
zers van « De Gazet van Antwer
pen », die haar bericht opdiste 
met een sensationele titel op de 
eerste bladzijde, twijfelen er geen 
ogenblik meer aan dat « De Li
nie » haar venschijnsn moest stop
zetten onder drukking van de Bel
gische kerkelijke overheden en 
van Eerste-mm.sier Theo Lefèvre 
en zijn regering. De reacties lieten 
niet op zich wachten Vrijdag
avond protesteerde het Kath. VI. 
Hoogstudentenverbond - Leuven in 
een motie tegen deze ongehoorde 
.drukking: en. vorige zondag, pro
testeerde Jong - Davidsfonds te
gen het feit dat een vooruitsre-
vend Vlaams weekblad « met één 
pennetrek uit Rome kan worden 
stopgezet ». Voor ons ligt op dit 
ogenblik — en wij zijn al maan
dag — de motie van een Davids
fonds - afdeling uit de Brusselse 
omgeving, waarin eveneens wordt 
geprotesteerd tegen het feit « dat 
De' Linie eerlang zal verdwijnen 
op verzoek van de kerkeijke over
heden van Belg'ë ». En de motie 
die tamelijk lang is, aarzelt niet 
te herinneren aan de praktijken 
van Woeste legen priester Daens!» 

Fundamenteel is er inderdaad 
in de machtverhoudingen nog niet 
veel gewijzigd. 

Op beslissende momenten moe
ten de " Vlaamsgezinde » kristen-
demokraten die om redenen van 
zogezegde raachfsopportuniteit 
zich hebben ingeschakeld in de 
burgerlijke unitaire CVP zich mee 
keren tegen de << ketters ». Het is 
inderdaad met de hulp van de 
kristen - demokraten binnen de 
katolieke partij dat Graaf Woeste 
indertijd de vooruitstrevende 
Vlaamse en sociale parti j van 
Priester Daens heeft afgeslacht. 

Le Peuple 
In hun zegevierende brutaliteit 

geven we hier de reakties van de 
unitaire Brusselse socialisten. Zij 
weten waarom ie triomferen. 

Alles wordt nogeens door elkaar 
gehaspeld met de nodige verdacht
makingen. 

« Het blad van de Vlaamse Je
zuïeten had bij verschillende gele-
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genheden buitensporige politieke 
stellingnamen gedaan op he t vlak 
van politiek, taalstrijd en kultuivr. 
Men weet ook dat het nooit dui
delijk zijn houding heeft bepaald 
tegenover de koUaboratie met de 
nazis. » 

Dan komt de reden waarom de
ze BSP-roden voor een keer front 
vormen met het kardinaalsrood 
van de katolieke unitaristen. 

« Herinneren we er tenslotte aan 
dat de orde van de Jezuïeten de 
eerste was in België om een sis-
teem van taalkundige ontdubbe
ling toe te passen en reeds voor 
de oorlog van 1940 twee provincies 
schiep van de orde in België. Het 
spreekt van zelf dat de simpatie 
van de Linie voor de oud-nazis 
van de Volksunie, voor bekende 
koUaborateurs en voor de geeste
lijke erfgenamen van het beruch
te VNV zijn krediet niet hebben 
kunnen doen stijgen bij de grote 
massa van de gelovigen ' in dit 
land. 

Men kan besluiten dat alleen 
zij, waarvan het voortdurend de 
belangen heeft gediend, zijn ver
dwijning zullen betreuren. » 

Le Peuple keert zich in gezel
schap van de Libre en Het Volk 
tegen de Leuvense studenten met 
volgend schijnheilig geschrijf. 

« Die reakties van deze studen
ten - organisaties met verborgen 
Volksunietendenz kunnen geen 
verwondering wekken. Het is ove
rigens nogal droUig de voorvech
ters van een super-nationalisme en 
racisme te horen spreken over de 
oekumenipche idee. De oekumeni-
sche idee en het onmenselijke fla
mingantisme van de vrienden van 
de Linie zijn als water en vuur, 
raken elkaar nergens en zijn on
verzoenbaar. » 

Voor het overige ajnuzeert het 
Brusselse blad zich over de « Je-
zuietenstreken >i vanuit Rome, het 
bericht van het generalaat dat de 
Belgische hogere geestelijfcheié 
« er voor niets tussen zit ». 

« Deze logenstraffing van de 
Curie der Jezuïeten te Rome zal 
al de ingewijden doen schateren 
van het lachen. Het Belgische 
episcopaat heeft natuurli jk geen 
ul tamatum gestuurd aan de gene-
i-aal der Jezuïeten. De Hoge admi
nistratie van de Kerk gebruikt 
meer verborgen procedures, die 
meer uithalen en meer gekamoe-
fleerd zijn. 

Men kan zeker aan de Jezuieten 
en a a n de curie het verwijt niet 
toesturen dat ze slecht ingelicht 
zijn. Zo wist men te Rome dat de 
Linie de taroepen van de Volks
unie had ondersteund die de Fran
se sermoenen te Antwerpen had
den gestoord. Dat dit blad de aka-
demische overheden te Leuven had 
gesaboteerd, dat het de aanvreting 
van de Vlaamse CVP door de 
Volksunie had bevorderd en dat 
het tenslotte de radiorede van de 
Paus had belachelijk gemaakt. Om 
al die dingen te Rome te doen 
weerklank vinden was er Inder
daad geen brief van Mgr Suenens 
nodig. 

Dit gezegd zijnde behouden wij 
onze stelling. 

De poliieke gezondheid van dit 
land zal niet geschaad worden 
door de verdwijning van deza 
crypto-Volksunie publikatie. 

Wij hebben indertijd ingestemd 
met de slag met de kromstaf die 
wijlen Mgr Van Roey toebracht 
aan het rexistisch fascisme. WiJ 
kunnen nu deze slag niet afkeu
ren die werd toegebracht aan de 
nationalistische flaminganten, ra
cisten en geestelijke erfgenamen 
van het beruchte VNV. 

De toon ten opzichte van «Van 
Roey» is wel veranderd tegenover 
die van de schoolstrijd en van d« 
grote staking in 61. Liever paaps 
nu, dan Vlaams. Waar is het so
cialisme uit de tijd van Dreyfus. 

De Nieuwe Gazet 
In deze liberale k ran t wijdt 

volksvertegenwoordiger Grootjans 
een hoofdartikel aan de likwida,ti« 
van de Linie, 

« De vraag mag zelfs gesteld ol 
de liquidatie van « De Linie » niet 
moet gezien worden in het r a am 
van een breed opgevatte actie der 
hoogste katholieke autoritei ten 
van ons land tegen het federa
lisme. 

De Vlaamse Jezuieten die In 
him « Linie ». het federalisme ver
dedigden hebben thans op hun 
beurt ondervonden hoelang de arm 
van Mechelen wel is. 

Hij is zo lang dat diegene, die 
hem uitstrekt, langs Rome om tot 
in de uitgeverijen van een Vlaams 
katholiek weekblad reiken kan. 

We hebben zelden of nooit de 
s tandpunten, die « De Linie » 
voorop zette, kunnen delen en ze
ker niet de verdediging van het 
federalisme. Maar dit zal ons van
daag niet beletten te betreuren 
dat machten, die zich met dur
ven noemen, een weekblad beve
len op te houden te verschijnen, 
niet bij gebrek aan lezers maa r 
omwille van de opinie die- verde-
digd werd. 

In een vrij land is dergelijke 
aanslag op de onbelemmerde me
ningsuiting af te keuren. 

Het bewijst ook dat bij ons he t 
duistere clericalisme lang niet 
dood is. 

Men moet ook vaststellen dat an
dere gezaghebbende katholieke m-
stanties heel veel moeite doen om 
zich wit te wassen. Hetgeen de in
druk nog versterkt dat men hier 
te maken heeft met één van die 
politlek-religleuze operaties die 
het daglicht niet zien mogen, om
dat ze inderdaad niet zoveel fraais 
te bieden hebben. 

De brutale manier waarop to t 
de liquidatie van de « De Linie » 
wordt overgegaan kon niet duide
lijker aangeven dat de Vlaamse 
jezuieten, die het weekblad u i t g ^ 
ven, voor een («overkomelijk ul
t imatum zijn gezwicht. » 

Op bet vlak van het liberale 
flamingantlsme heeft Grootlans 
om partijredenen het federalisme 
van vroegere liberalen verlaten. 
Op het vlak r a n de persvrijheid 
moeten we hem toegeven da t hlJ 
echt liberaal gebleven is. 

W. Luyten. 

LOUIS MOUS 
HEIDEBAAN, 107 
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ANTWERPEN 

ANTWERPSE VOOKKEMPEN 
Werftochten. 

Sedert Nieuwjaar werd de werf-
aktie weer degelijk in gang gesto-
kes door ploeg Schilde en Schoten; 
Sint-Job (12-1), Oelegem (19-1), 
Kapellen (26-1), Pulderbos (2-2), 
Schoten (9-2), HaUe (16-4) en Em
blem (23-2) werden grondig be
werkt. Bert De BiTjyne, kantonaal 
gevolm. spant zich in om nieuwe 
krachten uit Brasschaat en omge
ving te mobiiizeren. Het is inder
daad niet logisch da t Schoten (5 
Jaar) en Schilde (3 jaar) steeds de 
zwaarste last blijven torsen. 

Kampgi-oep Schilde diende in de 
vervanging van het oude « Bak-
ske » (5 jaar dienst!) te voorzien 
en het « buske » van Schoten werd 
op 12-1 op 't einde van de werf-
tocht zwaar aangereden; gezien de 
ouderdom van het vehikel wordt 
de herstelling slechts gedeeltelijk 
gedekt. 

Financiële hulp voor beide groe
pen Is dringend gewen.st! Als men 
bedenkt wat door onze oropagan-' 
disten sedert ISöS tussen Antwer-
pen-stad en de Nederlands grens 
gepresteerd werd, is dit bes.ist 
niet te veel gevraagd. 
Sociale werking. 

a. Algemeen Vlaams Vakver
bond. Na de periode van de af
zonderlijke toetredingen mogen 
wij t hans beleven dat ganse gi'oe-
pen ( t rammannen, petroleum- en 
autonijverheid) de rijen van het 
A.V.V. vervoegen. 

Dhr. Juul Creten Alg. Sekr. ge
west Antwei-pen, gaat verder met 
de uitbouw van het kaderperso
neel : nog deze week zal onze pro
pagandist. Dolf Meuterirans, Ol-
menlei 3, Schoten, tot bode van 
het A.V.V. voor Schoten en omge
ving aangesteld worden. 

b. Vlaamse Ziekenkas. E'ke dag 
een nieuw Ud! Dit motio werd van
af 1 lanuar i bijna verwezenlijkt. 
Ten einde de gestadige groei op 
te vangen werden twee nieuwe se-
kretariaten in de Voorkempen m 
't leven geroepen. De organizatie 
ziet er thans uit als volgt : 

1. Schilde : Maurits Vander-
bruggen, Turnhoutsebaan 395, 
Schilde. Tei. : 79 07.95. 

2. Schoten : Voorkempen I 
(Schotfnhof, Koningshof). 

Pol Venken, Grote Smgel 105, 
Schoten (52.41.45). 

Voorkempen I I (Centrumi. iVtej. 
S. Gielen, J.-Hendrickxstr. 84, 
Schoten. 

Voorkemper 1X1 (Donk, s Gra
ven wezel). Dolf Meutermans Ol-
menlei 3 Schoten. 

Voorkempen IV (Schoten-ZW.) 
Miei Drumont. R.W.-van Havre-
laan 369, Pchoten (52 56.02). 

Voorkempen V (Sn t - Job) . J . 
Scho'liers Eikenlei 36 Sint-Job 
(73 05 29) 

Voorkemoen VI (Brasschaat) . 
Prans van Dessel, Leopoldlei 32 
Brasschaat. 

Elr is nu geen enkel uitvlucht.sel 

meer geldig voor de V l nationalis
ten uit Schoten, Schilde, 's Gra-
venwezel, Smt-Job, Brasschaat, om 
bij de klem-kassen te blijven en 
onrechtstreeks met eigen geld ei
gen propagandisten te bekampen. 
Üit is nu aktief flamingantisme 
en — het kost U geen duit! 

U wordt beter bediend en in ve
le gevallen hoger vergoed! 

Maar wat zal mijn Z.K. er van 
denken? Zij denkt niets meer, 
want voor U kwamen er reeds cir
ca 400 aangeslotenen in de Voor
kempen naar ons overl 

Pater-Brauns-avond. 
Op 3 maar t spreekt Pater Braims 

te Bazel. Een autokaravaan (tje) 
met vrienden uit Merksem, Scho
ten en Schilde vertrekt rond 7 
uur om onze Waaslandse vrienden 
een har t onder de n e m te steken! 

Wie rijdt er mee? 

WILRIJK 
Onze afdeling heeft twee prach

tige kolportages achter de rug. 
Ruim 200 bladen werden verkocht. 

Door deze kolportages hebben 
wij een buitengewone aanwinst 
van nieuwe adressen. Deze zuilen 
bewerkt worden voor onze grote 
abonnementenwerving m het voor
uitzicht van de 14-daagse m het 
aiT. Antwerpen. 

Wij wagen zo mogelijk nog 
medewerkers. 

Geef uw naam en adi-es op: wij 
nemen kort daarop met u kon-
takt. 

Tel. : 38.42.81, G. Celis, Juul Mo-
retus'ei 310, Wiü-ijk. 

MECHELEN 
Op 29 2 64 ontspanningsavond 

ten voordele van het K.P. 11 okto
ber 64, in het Vlaams huis « Op-
smjcorke ». 

Zang, dans, eten en .. er wordt 
niet gebedeld. 

Alle Vlamingen zijn welkom! 

L I M B U R G 

Nieuwe initiatieven. 
Door de prov. voorzitter drs De-

graeve en secr. ir Olem Colemont 
werden twee zeer belangi-ijke ini
tiatieven inzake propaganda uitge
werkt. Spijts de zeer zware fi
nanciële lasten en zorgen hieraan 
verbonden heet i het provinciaal 
bestuur zijn goedkeuring gegeven 
en werd een aanvang gemaakt 
mer de uitwerking 

Het eerste actiepunt is de ver
spreiding van een nieuw maand
blad « Kijk-zelf », dat ondertus
sen reeds een eerste maal ver
scheen op 10.000 exemplaren in de 
provincie. 

Het tweede punt , nog belangrij
ker, is het in dienst nemen van 
een vrijgestelde propagandist voor 
Limburg. Hiervoor werd onze sym 
pathieke secretaris Gustaaf Begas 
uit Lanaken aangeworven. Deze 
onontbeerlijk^ hulp komt juist op 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

LOTERIJ 

en 58.02S LOTEN van 

200 000 F tot 400 F 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Volksunie - week. 
Van 19 tot en met 24 april 1964. 
Massaal Lenteoffensief onder het motto : 

Wij hameren verder! » 
Met de medewerking van alle kaderleden, propagandisten 

en smipatisanten. 
Zondag 19 april : 

In de voormiddag grote ko'portage met het weekblad « De 
Vo'ksunie » door de gemeenten Boigerhout en Deume. 

Met deelname van 200 propagandisten en zes microwagens! 
Maandag 20 april : 

Abonnementenslag! 
Onze kaderleden en propagandisten op bezoek in alle ge

meenten van ons an'ondissement. 
Dinsdag 21 april : 

Propaganda-offensief in de middenstad. 
Draagborden- en spandoeken-aktie door onze militanten. 

Woensdag 22 april : 
Jongeren-avond • « De jeugd moet leven m het land dat nu 

wordt opgebouwd ». 
Spo'eker : lic. Walter Luyten. 
Toegankelijk voor al" e jeugdleiders, universitairen, studen

ten en jongeren. 
Te 20 uur 30 m het lokaal « Peter Benoil », Piankrijklei 8, 

Antwerpen. 
Donderdag 23 april : 

Massale fakkeloptocht door heen de middenstad. 
Verzamelen vanaf 20 uur aan het lokaal « Peter Benoit ». 

Veitrek : 20 uur 30. 
Daarna grote slotmeeting te 21 uur 30, m de zaal « Palla

dium », Offerandestraat 42. 
Voorzitter : Dokter Hektor Goemans. 

Sprekers : 
Volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens. 
Volksvertegenwoordiger Prans Van dJr Eist. 

Vrijdag 24 april : 
Tot slot van de Volksunie-5-dagenweek : 
Reuze-bal met het orkest « De Reizende Troebadoers ». 
Zaal « Palladium »; deuren 19 uur 30, aanvang 20 uur. 
Trekking van de tombola ten behoeve van het boetefonds 

der 17 teerkladdeis! 
Oproep : van nu af zullen de verschillende afdelingen zor

gen voor de nodige vaande's, spandoeken en draagborden m 
verband met de fakkeloptocht. Nieuwe richtlijnen vo'gen! 

haar tijd want de gestadige aan
groei kon niet meer voldoende 
opgevangen worden door het be
s taande propagandakorps. 

Vanaf 1 maar t kunnen onze 
propagandisten zijn hulp inroe
pen voor huisbezoeken en andere 
actiepunten op plaatselijk vlak. 
We hopen dat deze beslissing een 
nieuwe stimulans zal betekenen 
voor de afdelingsbesturen en dat 
ze onverwij d de abonnementen
werving zullen hernemen, want 
Limburg heeft nog een belangrijk 
aanta l abonnementen te maken 
om het voorgenomen streefcijfer 
te bei-eiken. 

Tot de sympathisanten doen we 
een krachtige oproep om meer 
steunbijdragen te willen geven of 
storten op per. 48.1526 van de prov 
secr. Clem Ctolemont, Nieuwerker
ken, teneinde de ve"e en grote fi
nanciële inspanningen te verge
makkelijken 

MAASEIK 

Tijdens de voorbije week hielo 
afd. Maaseik een .edenvsrgadering 
waarop een definitieve bestuurs-
verkiezing heett plaatb gehad. De 
opkomst van de leden was buiten
gewoon goea zowel wat éiantal als 
geha' te betreft De vergadering 
werd bijgewoond door het noofd 
bestuurslid Renaat Vanheusden 
die de geldigheid van de verkie 
zing heeft bekrachtigd. 

Meteen werden ook versch'llpn 
de actiepunten besproken waar
na tot de werkverdel ng werd 
overgegaan. 

Afdeling Maaseik is op de goe
de weg en zal bes'ist doorbre
ken. 

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

AALST 

In St. Maria - Oudenhove en 
St. Goriks - Oudenhove boekte 
onze kolportage-ploeg, onder lei
ding van senator Diependaele een 
zeer goede uits 'ag : 100 verkoch
te nummers. 

Prachtig voor deze kleine lan
delijke gemeenten 

Nu gaat het verder ; op zondag 
1.3.64 te Herdersem. 

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

Vervo'gens luidt het programma 
voor maar t als vo'gt : 

8.3, Ninove, grote arrondisse-
mentele kolportage. 

15.3. Erembodegem. 
22 3, St. Lievens Esse, Ressegem. 
Alles moet in het werk gesteld 

worden om aan deze kolportage 
deel te nemen. Onze mandataris-
s<-n geven het voorbeeld. 

GENT 
Grote voorlichtingsvergadering 

op vrijdag 13 maar t a.s. te 20 uur 
m de « Rode Hoed », Klein Tur
kije (aan üe Korenmarkt) te 
Gent, mgencht door V.V.B.-Gent 

Spreekbeurt door Mr. W. Mar
tens. 

Op 7 maart a s. te 21 uitr ge
ven de vriendenkring « Artevel-

de », het V.BV. en V.V.M., hun 

WEEKBLAD De VOLKSUNIE 
üitgai'e van üe v.z.w. VOLKSUNIE 
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derde halfvastenbal In de zaal 
« Roeland ». Dansorkest S t aa 
Philips. Toegang 30 P. 
Vlaamse Sociaal Hulpbetoon. 

In aanwezigheid van Dr Leo 
Wouters, I r Deroo en G. Dekeyser, 
verzamelden 30 ouden van dagen 
rond de smaakvolle koffietafel op 
zondag 16 februari. Een gratia 
tombola en talrijke geschenken 
brachten onze ouderlingen in de 
beste stemming. Een namiddag 
waarover nog lang zal worden na
gepraat. 

Voor de toekomst plannen wlJ 
een kosteloze reis. De datum en 
de reisweg zullen later volgen. 

Elk hulpbehoevend geval mag 
ons kenbaar gemaakt worden: vol
strekte geheimhouding is gewaar
borgd. Maak het adres bekend aan 
V.S.H.. Bierhuis Rome, Kleine Vis
markt 3, Gent. 

Smakelijk, 
In de ruime zoldersalons van de 

werkgroep Zwijnaardesteenweg -
St. Pieters, werd op zaterdag 22.2 
een mosselsouper gehouden. I n 
aanwezigheid van Dr Leo Wouters 
en het voltallig d striktbestuur 
werd het een zeer gezellige 
Vlaamse avond. Deze werkgroep, 
die aan gezonde V aamse beweging 
doet, is vo. van geestdrift en ini
tiatief. Hij zorgde tevens voor de 
verspreiding van 3 OCO pamfletten 
in de buurt Een applausje voor 
deze gezonde, jeugdige V.U. kern l 
Kolportage. 

Het distr.kthestuur doet een war
me oproep tot alle sympatisanten 
om deel te nemen aan de kolpor-
tpge te Drongen ' n te Baarle » 
Drongen op 15.3.1964 

De verkiez'ngen naderen! Ieder
een op post op 15.3.64 aan de Roe
land om 9 uur. 

GEBOORTE 
In het gezin Wulems - Blr-

louet te St. Stevens - Woluwe 
werd een dochtertje geboren d a t 
Johanna werd gek.rstend. 

Harteli ke gelukwensen aan h e t 
hele gezm! 

In het gezin De Bouvre - Saey-
voet te Antwerpen kreeg Hendrik 
een zusje Hilde, op 19 februari 
1964. 

Hartelijke gelukwensen! 

ZOEKERTJ 
Dett. en eerlijke neer 35 j . zoekt 

werk (autovoerder) te Schoten ot 
Merksem 

Schrijven naar De idder G., Lm-
denlei 123, Schoten. 

13 

Huurwoning : 5 (of 10) ruim
ten - hof - kom v. ééntal g Relegem 
(Brussel) - 700 F. Tel. 78.99.35 

.4 

Wie biedt mij een vaste betrek-
King aan van rek'ame-on« werper-
tekenaar? 

Betreft aue ontwerpen zoals 
aanplakbiljetten, loiders. Kartons, 
naamkaarten, sianden enz. 

3 jaar praKtijk inzake neon en 
plexilichtrek amen. Ontwerpen, uit;-
tekenen en Konstruktie. 

Op hoogte pisloolschi dering 
voor piexi, alsook van de moge
lijkheid rot plaatsuig. 

Houder van dip oira. Voor ver
dere mlichtingen g^l^eve iel.~fo-
nisch Kontak' te nemen na 18 uur 
30 telefoon 03-36 43 34. 

15 

Wie bezorg! bepr juffr. (in be
zit van schnifmacmnei thulsweik? 
Schrijven van adr s?> n - plooi-
werk - plakwerk - sorteren jf der
gelijks. Ook naaiwerk en her.^tel-
llngen. S<'hri,ven santoor Dl'f" 

Beproefd groot gezin mr ne l 
Antwerpse, vader ongenees'illr 
ziek, vraagt hulp bij Plechtige 
Kommunie (kleed) Zich wen'i.'ii: 
sekretariaat Vo kbunie. Grote 
Steenweg 156, Berchem Aniwer-
pen 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN-STAD 
Eerste dinsdag der maand (3 

maar t ) om 20 uur 30 : maande
lijkse politieke studieavond in 
c Peter Benoit », Prankrijklel 8. 
Poaitlek overzicht door meester 
Schiltz. Pensioenvraagstuk der 
selfstandigen door een zeer be
voegd persoon. 

DEURNE 
Week van de Volksunie. 

WIJ doen een oproep, niet alleen 
to t onze vaste medewerkers, maar 
to t alle slmpatisanten, om gedu
rende twee uren mee te kolporte-
r e n (In groepsverband) op 19 april 
1964. 

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

Gebeurlijke medewerkers aan 
deze aktie kunnen hun naam op
geven op het sekretarlaat : Ver-
•trepen. Gen. Slingeneyerlaan 117, 
D e u m e (C). 

Abonncmentensla?. 
Tijdens de maand maar t 1964 

Bal onze afdeling een grote abon
nementenslag voeren in gans Deur
ne . Wi] zullen een pogmg doen het 
c Boek der maand » te winnen. 
Wl] wensen onze penningmeester 
geluk met de prachtige resultaten 
die hij tijdens de maand februari 
bereikt heeft. 
HOBOKEN 

Hiermede nodigen wij alle le
den en simpatizanten uit op onze 
gezellige worstenbroodavond op 4 
«pril om 20 uux in lokaal « Pal
lieter », Kioskplaats 115. Twee 
worstenbroden met koffie aan de 
prijs van 25 P. Inschrijvingen : 
o p het sekretarlaat P. Anthonis-
•en, Edm. Cretsstr. 25; K. Brue-
lemans, Fodderiestraat 36; lokaal 
c Pallieter », Kioskplaats 115, tel. 
S8.42.38. 

Stel niet uit tot morgen en stuur 
• l ug een kaartje aan een van 
Toornoemde adressen l 

BRABANT 

BRUSSEL 

Werkgroep Rijksg:ebied. 
De bijeenkomst van donderdag 

13 februari stond in het teken van 
de gemeenteverkiezingen en ve/a 

de toepassing aer taalwetten in 
het Brusselse. 

In de stad Brussel bestaat reeds 
een sterke stroming om bij de ge
meenteverkiezingen met een alge
mene Vlaamse lijst op te komen 
als protest tegen de verderfelijke 
houding van de drie traditionele 
partijen in de gemeenteraad. Ook 
in de andere Brusselse gemeenten 
groeperen de Vlamingen zich op
dat er in de komende jaren met 
wat meer ernst zou gestreefd wor
den naar gelijkberechtiging van 
Vlamingen en Walen aldaar. 

Bij de stemming van de taal
wetten in 1932 werden de Brusse
laars aan hun lot overgelaten. De 
eerste berichten wijzen er op dai 
de taalwetten van verleden laar 
op de meest heimelijke manier 
gesaboteerd worden. 

Het adres om over die wantoe
standen klacht 'neer te leggen is : 
de h. Cappuyns, Vice-Goeverneur. 
Provinciaal Gosvernement, Eik-
straat 22 Brussel 1. 

Hulp voor het Steunkomitee. 
De Brusselse propagandisten 

willen niet dat hun vrienden door 
de deurwaarder worden lastig ge
vallen. Daarom bes oot de werf-
ploeg van het arrondissement dat 
de opbrengst van de komende kol-
portages zal afgedragen worden 
aan het Steunkomitee. Een eerste 
voorschot van 500 P werd reeds 
deze week gestort op Prk 86.89.97 
van Bert Raets, St. Mattheus-
s t raat 45, Borgerhout. 

DILBEEK 

Te onthouden data. 
Op zondag 12 april gaat een 

sterke afvaardiging uit DUbeek en 
Itterbeek naar St. Martens-Bode-
gem de spreekbeurt van Z.E. Pater 
M. Brauns bijwonen. 

Steun met woord en daad deze 
verdienstelijke inspannmg onzer 
zusterafdeling. 

MOLENBEEK 
Op zaterdag 11 april geeft de 

Blauwvoetfederatie haar eerste bal 
in de « Groenpoort », Gentsesteen
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 Verenigmgen van Jette, 
op zaterdag 4 april 1964 te 20 uur 
in de feestzaal van het adminis
tratief centrum, A. Vanden-
schriekstraat, Je t te (op 2 min. v. 
h. s tat ion). 

LIMBURG 
E) 

Ziekenfonds PLANDRIA — wettig erkend. 

Keizer Karelstraat 39, Gent — 09/23.52.27. 
Raad van Beheer ; Dr Van Leemput '*a Dr. Van Boxe-

laere. Dr. Muysman, Dr Gilbert, Dr. Van der Sloten. Adv. Ver
niers, Adv. De Rljcke, Adv. Thoeye. Apoth. Chlelens. Ir Deroo, 
Ir. Deroo. Industr Sturtwagen. 

Vanaf 1-1-1964 kunnen en uiterlijk op 1-7-1964 moeten alle 
VcrpUcbte tiektevercekering voor Zelfstandieen. 

dltelt (Wet 9-8-1963) bij een wettig erkend ziekenfonds, (Deze 
verzekermg zal niet volledig zijn maar enkel de grote risico's 
dekken). 

Het ziekenfonds P T J A N D R I A IS Inmiddels uitgegroeid tot de 
voornaamste Vlaamse Mutualiteit, met sekties verspreid over 
het Vlaamse lana. WiJ verwachten dan ook dat de Vlaamsvoe
lende zelfstandigen, tot hiertoe nog niet aangesloten, onze ran
gen zullen vervoegen. 

Steunende op de ervaring willen wij nochtans de zelfstan
digen, vrije beroepen 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 ziekteverzekertog biedt, 275 P per maand, en dit voor 
gans hel gezin, schoolgaande kinderen tot 25ste levensjaar in
begrepen-

Met P.C. rekening en telefoon kan men rechtstreeks bij het 
sekretarlaat aansluiten. 

Afsnijden en in open omglag als drukwerk, 50 et., naa r het 
centrsial sekretarlaat sturen. 

Ondergetekende, .-.„ 
' wonende " 

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

•""••"""U ,. <p8)3BP apuaSioA ap do }sj9i vjnatiVJ^ 
•Ifstandigen verplicht verzekerd zijn tegen ziekte en invall-

Telefoon : 
Wenst inlichtingen, zonder verbintenis. 

Handtekening, 

B R E E 

Verleden week konden we mel
den dat afdeling Halen de her-
nieuwmg van de l idmaatschaps-
kaarten volledig m orde heeft ge
bracht en deze week is Bree aan 
de beurt. De secretaris Jaak Kne
vels heeft ons bovendien een hele 
lijst adressen bezorgd om ons nieu
we maandblad « Kiik-zelf » naar
toe te sturen. 

Nu wachten we oelangstellend 
de vo'gende afdeling af die haa r 
ledenherniouwtng aal binnenstu-
ren. 

fEER 
We kondigen reeds van nu aan 

dat Pater Brauns s.j. zijn belang
rijke spreekbeurt zal houden te 
Peer op 20 maart . Deze voor
drachtavond over « Vlaamse strijd 
onder Bijbelse belichting » wordt 
ingericht door de afdeling V T B . -
V.A.B. Peer. Nadere gegevens wor
den later verstrekt. 

GENK 
Dansavond van Vriendenband -
Limburg. 

We nodigen alle nationalisten 
uit op ons 8 Halfvasten-dans-
feest » dat plaats heeft op zater
dag a.s. 7 maar t te 20 uur 30 in 
de mooie zaal « Rembrandt ». Weg 
naar As te Genk Dit provinciaal 
dansfeest is het vierde in de reeks 
ingericht door Vriendenband en 
zaj zonder twijfel de vorige over
treffen. Aan stemmigheid zal het 
zeker niet ontbreken, want het 
orkest <t Gebr. Minten » î^ weer 
van de par t i j ; wie ze kent weet 
wat dit betekent. Ze ziin onver
vangbaar in het brengen van 
geestdrift en gezel'igheid. 

Ook werd er gezorgd voor een 
tombola met zeer mooie pnjzen. 
We vermelden enkel dat de hoofd
prijs een schilderwerk is ter waar
de van 5.000 F, van kunstschilder 
Ludo Laagland die de prijs eigen
handig zal komen overhandigen 
aan de gelukkige winnaar. 

Mogen we er u aan herinneren 
da t een uitnodteing strikt vereist 
is? 

Deze kan bekomen worden op 
het prov. secretariaat : Urbaan De 
Bruyn, Grote baan 287, Kuringen 
of bij de bestuursleden van Vrien-
denbandafdelingen. 

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

ERWETEGEM 
Vnjdag 27 maar t (niet 13, zoals 

gepland was) st ichting van de 
V.U.-afd. Erwetegem, In « Ad Pun-
dimi » te 20 uur. 

OPHASSELT 
De afdeling telt reeds 43 leden. 

Vrijdag 20 maart , vo ' iwergade-
rlng. 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 VT.B. 
Bert Peleman, letterkundige en di
recteur van Scaldlana te Rupel-
monde, brengt de groet aan de 
Schelde. 

Onthulling van het waterwiel 
door de plaatselijke Burgemeester. 

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. 

WAASLAND 
Feestavond 21.3.1964 

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

WIJ doen beroep op aktieve me
dewerkers om de nieuwe afdelin
gen uit te bouwen In de gemeen
ten Helsele - tiokeren • Vrasene -

Temse en St-Gillis-Waas. Mensen 
die hieraan aktief willen mede
werken, gelieven naam en adres 
mede te delen aan de heer Leo 
Verbeke, Klelbekestraat 121, St-Nl-
klaas-Waas of aan Mr J a n Ver
niers, Walburgstraat 21. St.Ni-
klaas-Waas. 

V.ü.-bal der Denderstreek. 
Inrichters : afd. Welle-Erem-
bodegem. 
Op zaterdag 29 februari 1964 
in zaal « Animo » (Dender-
brug) te Erembodegem, vanaf 
21 uur. 
Orkest : Aktief-klub, Okt Boo
ne. 
Kaar ten te bekomen bl] de be
stuursleden. 
Onze politieke mandatar issen 
hebben hun aanwezigheid be
loofd! 
Wie zich nog het suc<;es van 
verieden jaar herinnert , zal er 
zeker dit jaar ook bij zijnl 
Allen hartelijk welkom I 

VELZEKE 
In herberg « De Vlerklaver », 

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

WETTEREN 

Studie-avond. 
Op zaterdag 29 feb. om 20 uur a i 

het Vlaams huis « D e Reuzen », 
Btudieavond over het federalisme. 

Spreker : dhr Martens P. 
Gezien de aard van het onder

werp verwachten we alle leden en 
een massa slmpatisanten. Gelegen
heid tot debat. 

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

ZOTTEGEM 
Vrijdag 3 april, in het St. Jorla-

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

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

DIKSMUIDE 

Werftochten. 
Zondag 1 maar t : Werken en 

VTadslo. 
Deze werftocht werd reeds vroe

ger uitgesteld. 
Zondag 8 maar t : Seisele, Bul»-

k a m p en Vinken (afdelingen : 
Adinkerke, Diksmulde en KoksiJ-
de) . 

MEITLEBEKE 
De Vlaamse Vriendenkring 
Meulebeke, die verleden jaar 
met sukses zijn eerste avond
feest inrichtte m de stemmige 
zaal « Relais », roept alle 
vrienden uit de streek op voor 
het halfvasten-avondfeest, m 
dezelfde zaal op zaterdag 29 
februar i Het bekende orkest 
Pol Rutger speelt ten dans. 
Karnavaleske en Vlaamse ge
zelligheid. 
Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard bij 
MUo Vanseveren, Bertje San-
tensweg 5. of op het sekreta
rlaat. Gents t raa t 40 te Meule
beke. De toegang tot het feest 
is 40 F. Leden van de k n n g 
hebben gratis toegang op ver
toon van hxm lidkaart 1964. 

KNOKKE 

Lentebal te Bmgge. 
Kaar ten voor net arr. Lentebal 

vas 7 maar t a.s. zijn te verkrij
gen m het « Vlaams Huis ». Ell-
sabethlaan 105, Knouke. 

Bestuursleden en leden van de 
afd. Knokke verbroederden op 
maandag 10 febr. 11. aan de feest-
dls in het « Vlaams Huls » te 
Kjiokke. 

In de beste sfeer werden nieu
we plannen gesmeed om de 
Vlaams - nationale werking in 
Knokke nog beter uit te bouwen. 

ROESELARE 

K De Mande! ». 
Niet te vergeten : op zaterdag 

21 maart , eerste dag van de Leö-
te. Lente - avondfeest van de 
Vlaamse Krmg « De Mandel » in 
de zalen De Beurs met het orkest 
Poi Rutger. Datum vrijhouden I Na 
het machtig sukses van verleden 
jaar zal n iemand willen ontbre-
ken. 

TORHOUl 

Het aar. bestuur besliste op S 
Januari U om vanai 15 maar i a.8. 
in net kanton Torhout een ultge» 
breide propaganda kampagne te 
voeren Worden voorzien . kolpor» 
tages, meetmgs op openbare plei
nen, vei spreiding van een speciaal 
pamflet Wie geldelijk of me t t en 
daad tot deze aktlvltelten wil bij-
d ragea Kan zich melden bij het 
a r r oestuur of bi} de kantonnale 
gevolmachtigde • dhi J. Roelof, 
Veldstr 53. Assebroek. 

VEÜRNt 

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

Dit onderwerp wordt behandeld 
door de heer WUfried Martens 
hoofdbestuurslid van het Vlaams 
Aktiekomitee. 

Hij wordt mgeieid door de h e » 
adv. R. Leper, voorzitter VVB-
Veurne. Verder op het programma: 
filmvoorstelling van de nationale 
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. 

OVERLIJDEN 

Te Rollegem overleed In dS 
leeftijd van 57 jaar mevrouw Ma
ria Demuynck, echtgenote van diir' 
Gentiel Yserbljt en schoonmoe
der van orov. voorzitter O.-Vli 
dhr ir G. Deroo. 

De begrafenis had plaats op 23 
dezer. Onze gevoelens van krist»» 
lijke deelneming a a n de geacüte 
famUie. 

Schuimrubbcnnatr assen 

met 
Gebreveteerde 
bedelcJclngslaRea 
(Brevet 529768) 

RessortmatraMen 
met 
OeDreveteerde karkassen 
(Brevet 5127011 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

NH-SIZfóZ 

.STAK' 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U bei adret van 
de dichtst oijRelegen 
verkoper Star Zele 

http://S8.42.38


DE VOLKSUNIE T5 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Filmsektie. 

Afspraak met Diir. Lauriks 
Frans, Offerandest 'aat 68, Ant
werpen. 

Nieuwe films : Mars op Antr 
werpen, autokaxavaan V.V.B. Oos
tende, enz. 
Oproep aan alle leden, handelaars 
en sünpatisanten. 

Op 24 apn l 1964 wordt door de 
Volksunie arr Antwerpen, m het 
kader van een massaal lente-of-
fensiet. een groots bal ingericht 
in de zaal « Palladium ». 

Tijdens dit bal zal de trekking 
plaats hebben van een reuze-tomi-
bola ten voordele van het boeten-
fonds voor de 17 teerkiaddersl 

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

WiJ Komen ter plaatse de prij
zen afhalen nadat D ons schrifte
lijk of teletonisch verwittigd hebt. 
Adres : Volksunie sekre tanaat . 
Grote steenweg 165, Berchem. TeL 
19.92 06. 
Publiciteit 

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

Wie graag een aankondiging 
plaatst, zal zich in verbinding 
stellen met het sekietar laat . TeL 
39.92.06. 

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

BOKGERHOÜT 

Op maandag 2 m a a r t te 20 uur 
30 gaa t onze maandelijkse verga
dering door In de bovenzaal van 
ons lokaal « De Nieuwe Carnot »i 
Camots t raa t 60, Antwerpen. 

Op deze veradgering zal dhr . 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Huish App Radio-TV-

Bandopnemers.. 
37 92.57 ELAGRO 38.7*.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deimex - Taplïlex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Corneiis ScSiut-
str 18 Oeurne - I 36 13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al aw Vlaamselektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladbandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabethl 105 T 632 70 

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

a PETER BENOrT » 
F r a n k r i . 1 k l e i ' A n t w e r p e n 

V o o r uw m o d e r n i n t e r i e u r : 

EURO-DOMl 
Kruldtulnlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

De beste Zw uurwerken 
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. 

Mattheyssens ons een beeld bren
gen van de huidige politieke toe
stand. 

Op zaterdag, 22 februari Jl., ging 
onze kolportage door. Alhoewel er 
slechts 3 m a n opgekomen waren, 
zijn ze er in geslaagd om op een 
uur 46 nummers van ong week
blad te verkopen. 

Hugo, zoontje van dhr en me
vrouw P. Tallon - Emous uit Bor
gerhout, meldt u langs deze weg 
de geboorte van zijn broertje Re-
naat . Onze hartelijke gelukwensen 
aan dit Vlaamse gezin namens de 
Volksunie afd. Borgerhout. 

MEBKSEM 

V.K. Groeninglie. 
Onder de auspiciën van de V.K. 

Groeninghe n c h t 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 
Tyl, 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 In de zaal Tyl. 

TCRNHOUT 

Voorjaarswerf tochten. 

1 maar t : Geel-cenirum (belde 
ploegen samen) . 

8 maar t : Geel, buitenparochies. 
15 maart ; Herentals (beide 

ploegen samen) . 
22 maar t : Tielen Wechelder-

zande 
5 april : Wescmeerbeek - Zoer-

leparwijs. 

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 II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nach t 
7Tipn voor vergaderingen 
•nz.. 
Var au al ae rmac Seeera 
'>nde ons» 7ar Monopoj 
Oen f aan de tapkraan-

DOKT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjea 

12 aprU : St. Jozef en Achter-
Olen. 

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

gen). 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Vlaams volksbal op zaterdag 7 

maa-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 programma iS 
vastgesteld als volgt : 

8 maar t : Nederokkerzeel. 
22 maar t : Zaventem 
5 april : Bever en St-Pletera-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 apn l • Heme. 
3 mei • Lembeek (Halle) 
17 mei : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

weder ol gevaai op de wegen 
wordt de werftocht automatisch 
afgelast. BiJ twijfel kan men de 
dag zeil nog bellen te 8 uur 15 
op nummer 15.51.75. 

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 overbekend amuzementor-
kest « Theo Craenen en zijn 6 so
listen » speelt zowel muzieg voor 
teenagers ais muziek om de <s 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 I 

LONDERZEEL 
De werftocht met verkoop van 

ons blad op zondag 16 dezer was 
de bevestigmg van de stijgende 
genegenheid, die de bevolking on
ze part i j toedraagt. Drie jaar ge
leden verkochten wij in Londerzeel 
met 12 man 45 bladen; verleden 
zondag verkocht een even sterke 
ploeg 145 bladen. 

NEDEROKKERZEEL-
NOSSEGEM 

Op zondag 8 m a a r t zal de werf-
ploeg ons blad verkopen in Neder
okkerzeel en Nossegem. De op
brengst gaat volledig naa r onze 
vrienden van het steunkomitee. 

Bij eenkomst- te 9 uur achter de 
KVS, te 9 uur 15 op he t Dailly-
plein te Schaarbeek, te 9 uur 30 
a a n de kerk te Nossegem of te 9 
uur 45 aan de kerk van Neder
okkerzeel. 

Geen propagandist, geen plak
ker, geen kalker mag ontbreken. 

SCHAARBEEK 
Donüeraag 5 maar t te 20 uur in 

het lokaal « Luxor », Paviljoen-
s t raa t 56 Ie Schaarbeek, spreken 
de n D. Bogaert algemeen voor
zitter van het A.N.S.A.V., en de h. 
Lotter. Kuliureei a t taché bij de 
Zuid-Afrfikaanse Ambassade, over 
< Wi] en Zuid-Afrika » 
Jaarl i jks gezellig samenzijn. 

Dit gezellig samenzijn, zoals 
steeds bestaahde uit een tombola, 
waaraan ieder aanwezige gratis 
kan deelnemen en uit het optre
den van een gekende humorist — 
dit .laar zal dat Jef Burm zijn — 
valt niet zoals eerst aangekondigd 
op 4 april maar op zaterdag 11 
april 

SINT MARTENS-BODEGEM 

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

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

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

N ie t v e r g e t e n w e l d r a 

Dort Thierbrauhof UI 
te Brussel 

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. 

Vertoningen : te 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 

DENDERLEEUW 

Gezellig samenzijn ter gelegen
heid van het vijfjarig bestaan der 
afdeling en de overhandiging van 
de V.U.-partijvlag op zaterdag
avond 11 april in de nieuwe zaal 
van he t pallnghuis « Plezante 
Hof », Steenweg op Aalst te Den
derleeuw. 

Vlaamse muziek afgewisseld met 
stemmige orgelklanken, dit alles 
overgoten met een saus van de 
meest pikante cabaretliedjes van 
Kor van der Goten. 

Lekkere dranken. Belegde brood
jes. 

Parkeergelegenheid. 
Begin : 20 uur. Einde : 's ande

rendaags. 
Bericht aan de propagandisten. 

De Lente breekt door, ook in on
ze rangen. Wij komen terug bui
ten! 

Vanaf 8 maar t s tar ten we met 
onze geregelde kolportages. 

De kolportages zullen via het 
blad aangekondigd worden. 

Samenkomst telkens in he t lo
kaal « De Klok », alwaar we te 9 
uur vertrekken. Op het middaguur 
zijn we steeds terug. 

Eerste grote kolportage zondag 
8 maar t te Ninove. 

Propagandisten : op post! 

GENT 
3.4.64 : massale meeting In het 

licht van de komende gemeente
verkiezingen. Vertoning van de 
fUmen < Volksunlebetoglng » en 
c Federale Mars te Antwerpen ». 

12.4.64 : kolportage met ge-
luidswagen te S t Denijs-Wcstrem 
en Afsnee. 

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

Amandsberg 
5.7.64 : kolportage te Merelbeke. 

september luiden wij dan In sa-

ST GILLIS-GREMBERGEN 
Aan de propagandisten, be

stuursleden, sympathisanten en 
leden der beide afdelingen wordt 
gevraagd, op volgende da ta te 
willen helpen bij de kolportages 
welke doorgaan als volgt : 

8 maar t te Zele. 22 maar t te 
Bugg'enhout, 5 april te B&a^o-
de, 19 april te Grembergen, 3 mei 
te Lebbeke, 24 mei te St. Gillis-
Dendermonde, 7 Juni te Wieze, 21 
Juni te Denderbelle, 5 Juli te 
Opdorp, 19 juli te Appels, 2 au
gustus te Oudegem, 16 augustus 
te Dend^monde , 30 augustus te 
Moerzeke, 13 september te Zele. 

Er zijn bij iedere kolportage 
minstens vijf propagandisten no
dig; ook de dames zijn voor de
ze taak welkom. Helpt door uw 
medewerking de komende ge
meente- en parlementsverkiezin
gen voorbereiden. 

OKEGEM 
Vlaams-nationalisten uit de Den

derstreek, zaterdag 4 ap"il is een 
datum die u zeker moet vrij hou
den. De VriendenkTing « 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. 

ZOTTEGEM 
Zaterdag 18 april 1984 tweede 

V.D.-bal te Zottegem, zaal Par
king Orkest Clees Five Een wenk 
voor de andere afdelingen van het 
arrondissement : de datum vrij 
houden I 

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

De Volksuniesigaar wordt 
steeds te koop aangeboden. 

Bestellmgen worden ingewat*^ 
Op vo'gende adressen : 

Provinciaal Sekretariaat, P le ta r 
Bortie laan 27, Gistel. 

De C!ock Rene. Kerkstraat 3^ 
Wondelgem 

Bestellingen van minder d a » 
1000 stuks 4 F 

Bestellingen van minstens lOO* 
stuks 3.25 F. 

West-Vlaanderen rekent op ak 
onze vrienden om de kas te beV 
pen spijzigen. 

BLANKENBERGE 
Het avondfeest van de afd. Blai>. 

kenberge wordt verdaagd tot za
terdag 11 ap>rll a.s.; op die da tum 
geven alle bewuste Vlamingen van 
de kust elkaar afspraak In de zaal 
< Thalia » te Blankenberge. 
Opening nieuw Vlaami lokaal 

Het afd. bestuur nodigt alle be
langstellenden uit de opening b i | 
te wonen van het lokaal c RUP 
benshof » op de hoek van d« 
Weststraat en de Gen. Lemaa-
laan te Blankenberge. Deze ope
ning vindt plaats op zaterdag
avond 29 februari. 

BRUGGE 

Naar het 2de LentebaL 
De kaartenverkoop voor het 2de 

Lentebal, dat doorgaat op 7 maar t 
a,& vanaf 21 tn het Boudewijn-
park, St. Michlels, is geopend. Het 
avondfeest is toegankelijk aan 35 
P (voor de leden) en 40 P. Elke 
toegangskaart geefi daarbij recht 
op deelname aan de blzondere 
tombola. Al wie Jong van ha r t e 
is vervoegt op zaterdag 7 maar t 
he t Boudewijnpark om er zich t e 
verlustigen op de muziek van < de 
Meloritmers » 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 dat ze niet In 
gebreke zullen blijven. De prijzen 
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
chlels - Brugge, op zaterdag 7 
maar t a.s. vanaf 21 uur 
Tweede Lentebal met het or
kest « de Meloritmers s en 
8 die Edelweiss Kapelle ». 
Toegangsprijzen : 35 en 40 P . 

KOEKELARE 

De Volksunie Veurne - Oosten
de - Diksmuide houdt haar arron
dissementeel bal op 7 maar t 1964 
om 20 uur. Dit groots bal gaa t 
door in de feestzaal Monty te Koe-
kelare. Orkest : The Sea-Siders. 

Alle danslustigen w t H ^ n veiv 
wacht OD deze gezellige avond. 

IVIEULEBEKE-TIELT 

De Vlaamse Vriendenkring Meu-
lebeke - Tielt geett op 29 februari 
1964 zijn Jaarlijks halfvastenbal 
In de zaal « Relais », Bmgse-
steenweg. Meulebeke. Aanvang csn 
20 uur 30. D ook komt stellig ge
nieten van de karnavaleske sfeer 
en de meeslepende dansmuziek 
van het orkest Paul Rutger. De 
lidkaart 1964 van de kring — kost
prijs 40 P — geldt als toegangs
bewijs. 

Graaf- en grondwerken met of zonder vervoer 
Voor verkaveling van gronden, verhuring van 
alle materialen zoals 
rups- en autokranen, bulldozers, kamions, em 

Vraag onze prijs 

P.V.B.A. ALWABO 
Kouterstraat 12 , Kieldrecht, telefoon : 03 /75 .44 .31 
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D. f E tegenstanders van de 
Vlaamse beweging zijn sluw en hardnekkig. 
Zalvend, aan zich bindend met gouden ketens 
als het gaat. Brutaal, het machtsargument ge
bruikend, desnoods met andere ketens als het 
moet. Altijd doelbewust mensen en toestanden 
beoordelend en behandelend volgens één maat
staf : het behouden van hun machtspositie bin
nen het kader van de Belgische eenheidsstaat. 

Gebrek aan doorzicht is daarentegen een van 
de grote kwalen van zovelen die het goed menen 
met Vlaanderen maar geen besef hebben van die 
hardnekkigheid van onze tegenstanders. Op 
hoeveel meetings hebben wij dat gezegd ? Het 
incident met « De Lmie » is daarom niet slecht 
geweest en heeft velen in Vlaanderen de ogen 
geopend. Wij hebben deze dagen de sponiane 
verontwaardiging gezien van vele lauwe flamin
ganten, die door dit gebeuren hebben ingezien 
dat het front van de unitaristen geen insijpe-
ling duldt. Geen renardistische inbreuk op «Ie 
bloc socialiste beige >, geen Vlaamse kritiek 
binnen < ie bloc catholique beige». Van B.S.P.-
rood tot kardinaalsrood is de ring gesloten. Een 
kijkje in de persspiegel van deze week spreekt 
boekdelea. 

IN OCHTANS, boeken als < De 
Kerk in Vlaanderen >, «Geloof en wereld», 
tijdschriften als «De Maand > en «De Linie » 
leken nieuwe geluiden. Als jonge kristen hoop
ten wij dat deze nieuwe geluiden ook tot de top 
waren doorgediongen. Wij hoopten het tegen de 
scepcis van ouderen in. De eksploitatie van de 
pauselijke boodschap door de unitaristen werd 
door «De Maand» als een veeg teken gezien. 

Elk Vlaams intellektueel ziet de lidkwidatie van 
«De Linie » als de volgende stap in die oude 
konsekwentie. Wij zeggen dit niet zo maar. Wij 
zeggen dit met beklemd geweten in het licht van 
recente feiten en uitspraken en op de achter
grond van de kernstrijd van de huidige Vlaam
se beweging. 

U: IJ weten reeds lang dat de 
unitaristen in dit land hopen, ons ooit te ver
pletteren door de verdere verfransing van 
Viaams Brabant. Er is de uitspraak van Spaak 
dat het Brussels feit zich binnen enkele tiental
len jaren zal uitstrekken binnen de vierhoek 
Mechelen - Leuven - Nijvel - Aalst. Een andere 

INKWISITIE J o4 
\j EBREK aan openhartigheid, 

wanneer we op deze gebieden komen, is een an
der kenmerkt van het katolicisme in Vlaande
ren, waar de leek decenniën lang wel zeer on
mondig was en werd gehouden. Wij hebben deze 
dagen in gesprekken met katolieke journalisten 
de verontwaardiging gevoeld, maar als het ge
schrijf in de krant begint wordt het zo inge
kleed, zo «indient» en « misschient», dat van 
de spontane heilige verontwaardiging niet veel 
overblijft of zelfs de waarheid geweld wordt 
aangedaan. Openhartigheid wordt echter plicht. 
Het < dat de waarheid ons bevrijde » geldt méér 
dan ooit bij de katolieken in Vlaanderen. Niet 
iedereen kan zich die weeide veroorloven in een 
Vlaanderen waarover het katolieke maandblad 
« De Maand » schreef « dat er zoiets als een ou
de traditie bestaat van ontijdig ingrijpen der 
kerkelijke overheid ten aanzien van de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd » en dat « er in de Vlaamse 
opinie op dit punt een ervaring is die meerdere 
generaties oud is en ten aanzien van kerkelijke 
gezagsargumenten in politieke zaken gewoon
lijk en nu weer een behoorlijke dosis scepsis en 
realisme weet op te brengen ». Van het Daen-
siame, over het A.K.V.S. tot de verkiezingen van 
1958 loopt een konsekwente lijn bij het politiek 
katolicisme. 

uitspraak past in die legpuzzel. Wij hebben onze 
bronnen goed onderzocht en ze krijgt in die zin 
de kleur van de uitspraak van Kardinaal Mer-
cier over het Nederlands in het Hoger Onder
wijs. In de zomer 1963 zegde Kardinaal Suenens 
op de Sint Thomasviering op het Seminarie te 
Mechelen : «De Vlaamse seminaristen moeten 
goed Frans leren, want ons Bisdom is een frans-
talig bisdom, waar enkel op de periferie Neder
lands wordt gesproken ». 

Dit krijgt wel een zeer speciale kleur na de 
machinaties rond de herverdeling van de Bel
gische bisdommen in de mond van iemand die 
dan toch heeft ingegrepen bij de verkiezing van 
de nieuwe overste in het klooster der zusters 
Annonciaden te Heverlee en er zijn franstalige-
« Belgische » kandidate opdrong. Dit vormt een 
verhaal apart. In het licht van die gebeurtenis
sen, waaruit blijkt dat « de oude man * nog niet 
is afgelegd, is onze scepsis gewettigd. Wij heb
ben zelf geen gewetensgespletenheid, als wij 
vastbesloten zijn ons als volk niet laten kapot 
te maken door dergelijk monsterverbond. Zelfs 
als er nog bepaalde kruisvaartmonniken zijn die 
menen dat het geloof in Vlaanderen beter zal 
verspreid worden in het Frans, wat wij betwij
felen als zij als bondgenoot nemen de grote 
Turk van « Le Peuple ». 

R OND de gebeurtenissen van 
<t De Linie > bleef die scepsis dan ook bestaan, 
al kregen we de sterkste verzekering van gene
rale oversten, dat het bericht van de «Gazet van 
Antwerpen » over druk van de hogere geestelijk
heid onjuist was. Uit rechtstreekse bron werd 
ons volgende versie gegeven en bevestigd langs 
verschillende kanten. Het is juist dat er ook 
hier Jezuïeten zich keerden tegen de lijn in « De 
Linie ». De Provinciaal der Jezuïeten heeft zich 
echter verzet tegen het opheffen van het blad 
wegens de weerklank die dat zou vinden in 
Vlaanderen. Op tussenkomst van Mgr Suenens 
heeft dan het generalaat te Rome ingegrepen, 
zij het dan langs de nunciatuur, zo was dan 
ook deze kring gesloten. Heeft het ons pijnlijk 
getroffen als Vlaming, dieper ontgoocheld heeft 
het ons als jonge kristen. 

IJ geloven niet meer in een 
kristendom, waar de « Burcht Gods » als ideaal 
geldt, de Civitas Dei waar iedere « ketter » moet 
afgemaakt worden. 

Wij geloven niet meer in de Kristus die in 
Zijn lijdensweek niet het argument van het 
zwaard van Petrus en de legioenen engelen ge
bruikte, maar wel het getuignis van de hoogste 
liefde. 

In de Volksunie hebben wij vrijzinnigen leren 
kennen die dit met ons, kristenen, gemeen heb
ben dat zij « hongeren en dorsten naar de ge
rechtigheid ». Als socialist hadden zij zich vol 
walg afgekeerd van het B.S.P.-socialisme; het 
deed ons deugd als zij door bladen als < De Li
nie » meenden dat de oude klerikale gewaden 
waren afgelegd. «De katolieke Vlaamsgezinden 
vormen in België de meest vrijstaande groep » 
zegde een van hen. 

Pijnlijk trof mij hun ontgoocheling de morgen 
yan de pubükatie over « De Linie » in « De Ga
zet van Antwerpen ». 

W IJ hebben onze vorming gehad 
in een kollege en zijn opgegroeid in een gene
ratie van na de oorlog die er opnieuw van 
droomde « in dit land geestelijke en stoffelijke 
levensmogelijkheden te veroveren voor onze 
Vlaamse volksgemeenschap», zoals Van der 
Hallen dat zegde. Wij hadden als 'jonge kriste-
ne gehoopt dat die hunkering zou gewaardeerd 
worden door de kerkelijke hiërarchie in Vlaan
deren. Al is dit niet zo, toch zullen wij verder 
opstappen, in de Vlaams-nationale strijd en in 
een geest van open kristendom die, beter dan 
welk machtskristendom ook, in staat is de te
genstelling links-rechts te verzoenen. Ondertus
sen steunt ons de goedkeuring van tientallen 
oudere en jongere priestrs, die niet in de palei
zen maar in de huizen van de gewone man door
dringen, en die weten welk gelaat de Kerk in 
Vlaanderen moet vertonen opdat men er de we
zenstrekken in zou terugvinden van de kriste-
lijke rechtvaardigheidsdrang, zo dikwijls onher
kenbaar door het onvlaamse en onsociale mas
ker dat de Kerk hier werd opgezet. 

Walter Luyten 

Z O N D A G A A N Z O N D A G . W I N T E R E N Z O M E R . 

JAAR- IN JAAR-UIT G A A N O N Z E P R O P A G A N O I S T E N 

D E BAAN O P OM ONS BLAD TE K O L P O R T E R E N . I N 

D E LOOP DER JAREN H E B B E N ZIJ REEDS M C ^ R 

D A N E E N M I L J O E N B L A D E N AAN DE MAN GE

B R A C H T . Z IJ Z I J N D E SPITS V A N OMZF PROPA

G A N D A . D E STOOTTROEP V A N ONS W E E K B L A D . 

EN WAT DOET GIJ? 
Nochtans Is ook uv^ hulp en s teun voor ons onontbeer
lijk. Gij die abonnent zijt : geeft gij het blad soms 
door aan een bekende of s tuurt ge het aan een goed
gezinde ? Gij die propagandist zijt in een onzer afde-
lineen : maakt gij van iedere gelegenheid gebruik om 
een kandidaat -abonnent aan te k lampen ? 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 ? 

HEf tUEINE WERK VAN VELEN MAAKT DE GROTE 
TAAK DEir y.U. LICHTER. UW LAND EN VOLK HEB
BEN RECHT OP UW GEESTDRIFT EN WERKKRACHT. 


