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A B O N N E M E N T S -
H E R N I E U W 
Binnenkort komt de postbode bij de kwar-
taalabonnenten het kwijtschrift voor de 
hernieuwing aanbieden. Leg het geld ge
reed en verwittig uw huisgenoten. Maak 
het u en ons gemakkelijk : een abonne
ment tot einde 1964 kost slechts 160 P. 
Mogen we in deze beslissende maanden op 
u rekenen, op uw trouw aan ons blad ?, 
Wij danken u bij voorbaat! 

« Weldra zeslien jaar gele
den werd «Ve Vlaamse Linie 
Stichhng » opgelicht. Deze 
vereniging zonder winstoog
merken stelde zich tot doel 
leiding te ge'ven, in het licht 
van de katholieke leer, in hel 
beoordeiep van alduele ge-
beuileniisen en stromingen, 
door o.m het publiceren van 
een weekblad. Dit weekblad 
was « Pe Vlaamse Linie », se
dert 195i — toen iedere moge
lijke venvarring mei de in 
Nederland verschijnende Linie 
niet meer bestond — « De Li
nie ». 

« Meer dan vijftien jaar lang 
heeft « De Linie » gepoogd de 
taal, die haar was opgedragen 
naar best vermogen te vervul
len. In een moeilijk land. In 
een m.oeihjke tijd. Leiding en 
medewerkers hebben zich niet 
gespaard en zijn voor geen of
fers van welke aard of hoe 
zwaar ook, teruggeschrokken. 
Gedurende deze gehele perio
de werd herhaaldelijk nage
gaan — wat voor iedere on
derneming normaal is — of 
er een redelijk propoitie be
staat tussen de vrucht van hel 
gepresteerde werk in het per
spectief van de ooispronKclijke 
doelstelling enerzijds, en de 
inspanning die dit vei eiste 
anderzijds Een nauwkeurig 
onderzoek hieromtrent heefl 
thans geleid tot een negatief 
antwoord. Om deze reden zal 
«De Linie » na Pasen niet 
meer verschijnen. Het laatste 
nummer zal gedateerd zijn 27 
maart 19Gi ». 

«De Vlaamse Linie Stich
ting » blijft evenwel bestaan 
en behoudt zich alle rechten 
voor om haar doel met de ge
paste middelen verder na te 
streven ». 
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De — ietwat sibillijnse — tekst die hierboven 

prijkt, stond in « De Linie » van verleden week 

onder de hoofding «Mededeling aan onze le

zers ». De medeling kon niet beletten dat ook 

deze week de kommentaren hun gang gingen en 

dat de tekenaars (« Pan », « Pallieterke » en « De 

Linie » zélf) het elders gingen zoeken. 

rH 'twiuA. 

VERZOENINGSPROCEOURE 
Tijdens het jongste C.V.P.-kongres in december II. werden 
dure ede gezworen dat de partij-afvaardiging op de rondeta-
felkonferentie der grondwetsherziening steeds eensgezind zou 
optreden. Deze eensgezindheid omvatte o.m. het feit, dat de 
verzoeningsprocedure, die op het kongres werd verworpen, 
niet meer verdedigd zou worden. 

Op de vergadering van de 
Rondetafelkonferentie deze 
week werd het definitieve be
wijs geleverd dat een C.V.P.-
verbintenis niet eens zoveel 
waard is als het vodje papier, 
waarop ze werd geschreven. 
De Waalse C.V.P.-ers hebben 
er rustig en zonder zich om 
het gegeven woord te bekom
meren de verzoeningsproce
dure van Wigny-Moyersoen 
terug bovengehaald en ver
dedigd. 

Wij vragen ons af, hoe in 
die omstandigheden, ten 0-
verstaan van een zo flagran
te schending der plechtige 
overeenkomsten en verbin
tenissen, de Vlaamse C.V.P.-
ers op de konferentie nog 
verder willen blijven zetelen. 

Niet alleen trouwens de 
houding van de Vlaamse 

C.V.P.-afvaardiging op de 
Rondetafelkonferentie wordt 
verder onverdedigbaar, maar 
tevens ook de houding van de 
ganse Vlaamse C.V.P.-vleugel. 
Na de onafgebroken reeks 
nederlagen die deze vleugel 
— en mét hem spijtig genoeg 
gans Vlaanderen — heeft 
mogen slikken, werd ons op 
alle toonaarden gezegd dat de 
grondwetsherziening « de 
laatste kans» was en dat 
daar van toegeven géén spra
ke zou zijn. 

Is het ja dan neen toege
ven, wanneer men thans de 
Walen niet onmiddellijk het 
mes op de keel zet, nu ze zich 
zo flagrant in tegenstrijd be
vinden met de eigen kongres-
besluiten en -overeenkom
sten ? 

Of heeft de Vlaamse C.V.P.-

•'6 'C 
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« Merci, mon gars. » 

vleugel niet de macht, om het 
mes op de keel te zetten ? En 
om de anderen het gegeven 
woord te doen eerbiedigen ? 
En om als meerderheid zich 
te laten gelden in de eigen 
partij ? 

Dat is wat wij altijd be
weerden ! 

"— En hoe is de toestand m UVJ land, mi jn «loo" 
.— De steriele twisten zijn er weinig vruchtbaar. Uwe 

Heiligheid. 
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BROEDERBAND 
Mijnheren, 

Zaterdag 7 maar t te 20 uur vindt 
de trekking plaats van de tombo
la, ten voordele van Broederband. 
Er zijn voor duizenden F prijzen. 

Deze trekking iieeft plaats in de 
ru.me zalen van « Ad Fundum », 
te Erwetegem (Zottegem) en zal 
gepaard gaan aan een groot zang
feest, onder de leiding van Wies 
Pee. 

Tevens zal er gelegenheid zijn 
tot dansen voor jong en oud. 

Steun 'Broederband! Stort uw 
steunpennlng op P.C.R. 710.23 van 
A. De Troyer, Leeuwergem. 

Bestel 'oten aan zelfde adres; 
5 P per lot. 

A.D.T. - Leeuwergem. 

VERDER HAMEREN 

Mijne Heren, 

Als gelegenheidslezer van uw 
blad las ik enkele interessante bij
dragen, nl. van D. Deconinck en 
« De Boeman der Inflatie », gete
kend E. Slosse. Het gevolg hiervan 
was dat ik mij liet abonneren op 
uw blad, zodat ik met enige ver
traging in het bezit kwam van uw 
kongresbesluiten. 

Welnu, deze handelend over de 
« Volkswelvaart » hebben mijn bi-
zondere aandacht getrokken. Ik 
stel met genoegen vast samen met 
u, « dat de politieke en kulturele 
ontvoogding van het Vlaamse Volk 
niet mogelijk is zonder sociaal-
economische ontvoogding.. ». Ver
der heet het dat politieke struk-
tuurhervormingen alleen de red
ding niet kunnen brengen dus ook 
sociaal-economische struktuurher-
vormingen. Tweemaal bravo! U 
stuiu't aan op nationalisaties van 
bepaalde sektoren. Zeer goed! 

Maar wat ik vooral waardeer is 
hetgeen opgenomen werd onder 
nr 20. 

Wij moeten inderdaad een bete
re verhouding kapitaal-arbeid on
der ogen nemen. 

Wij moeten eveneens van een 
zakengemeenschap naar een men
selijke gemeenschap evolueren. 

Dat meer en meer mensen we
ten waar het schoentje wringt, 
komt duidelijk naar voren uit de 
eindstemming van deze sektie : 
9.361 ja-stemmen tegenover slechts 
274 onthoudingen en 392 neen-
Btemmen. 

Ik zou zo zeggen : hamer maar 
verder! 

H.V.H. - Herenthals. 

DE UNIE 
Mijnheren, 

Ik r ichtte een brief aan « De 
Standaard » over het verdwijnen 

van « De Linie ». Natuurlijk bleef 
hij ongepubliceerd Ziehier de in
houd ervan : 

Waar de « Gazet van Antwer
pen » reeds vrijdag U. op de voor-
pagma kon uitpakken met een de
gelijk artikel over het stopzetten 
van « De Linie », verscheen in Uw 
krant s'echts zaterdag 22 dezer 
hierover een klein bericht in de 
rubriek « Echo's » 

Dat uw Krant een dagje later 
dan de « Gazet » komt, tot daar
toe. Maar dat U als w?arschijn-
lijke en dan nog en'ge reden tot 
de stopzetting « finantiele verlies
post » aangeeft, vind ik zacht uit
gedrukt schanda' ig! 

Dergelijke berichtgeving zou be
ter passen m « De Volksgazet », 
waarvan de meeste lezers toch 
maar klakkeloos slikkfn wat ze le
zen i.p.v. in een krant die de pre
tentie heeft zich tot mt'Iiektuelen 
te richten. 

Ik begrijp werlseiijk niet dat O 
er zich zo gemakkelijk wil van af
maken, want U weet evengoed als 
gelijk wie dat « De Lin e » haar 
finantiele moeilijkheden sinds en
kele maanden te boven was geko
men. 

Is het tragisch toeval of sarkas-
tisch opzet dat de titel van uw 
echootje over « De Linie » op de
zelfde hoogte s taal als « Er zijn 
wel degelijk Belgen »? 

Dat die er nog zijn — ik bedoel 
unitaire fossielen en niet realisten 
met begrip voor de werkelijke no
den van Vlamingen en Walen ih 
dit land — moeten we thans spij
tig genoeg voor de zoveelste maal 
herhalen. En de ervaring is voor 
de katolieke Vlamingen des te 
pijnlijker omdat de kerkelijke 
overheid zich alleszins weer eens 
aan de kant van het anti-Vlaam
se front heeft geplaatst en zich 
daardoor voor de zoveelste maal 
op politiek terrein beweegt. 

Het kan toch allemaal geen toe
val zijn dat Z.H. de Paus zijn ge
zag in de weegschaal werpt om de 
ontvoogdingsaktie van de Vlamin
gen te remmen, dat men Mark 
Grammens onlangs prolieerde het 
zwijgen op te leggen, dat men 
thans « De Linie » tot likwidatie 
dwingt mee omdat deze redakteur 
zijn scherp mes in de Belgische 
politieke rotboel blijft steken, dat 
men het St. Lievenskoor zijn 
Vlaamsgezinde stichter en leider 
ontneemt om hem ergens te Brus
sel godsdienstleraar te maken. 

Moeten we daarbij niet denken 
aan de zeer positieve houding van 
« De Linie » t.o.v. de federale mars 
te Antwerpen, aan de komende 
verkiezingen en het steeds maar 
stijgend diskrediet van de massa 
tegenover de C.V.P.? 

De rol die « De Linie » speelt 
is voor velen een doom in het oog 
en daarom moest die doorn weg. 

Spijtig dat dit weekblad niet 
« La Ligne » of iets dergelijks 
heette. 

Finantiele verliespost? Kom, 
laten we lachen. Moest dit de wer
kelijke reden geweest zijn. dan zou 
een oproep tot de katolieke flamin
ganten volstaan hebben om het 
weekblad er bovenop te helpen. 

Dat uw krant zich tot dergelij-, 
ke berichtgeving heeft geleend, 
kan ik niet nemen. Voortaan zal 
ik me dan ook maar beter aan de 
G.v. Antwerpen houden. 

Rechtuit met rancune! 

F.D.B. - Schilde. 

BLAD DOORGEVEN 

Geachte redaktle, 

Wij, Volksunielezers, worden tel
kens aangespoord de oude num
mers na lezing aan goedgezinden 
en bekenden te zenden om zo
doende mee propaganda te voeren. 
Zoals reeds werd opgemerkt heeft 
dit ook een schaduwzijde, vermits 
er mensen zijn die op deze koste
loze lektuur rekenen en niet ko
pen. 

Ziehier mijn voorstel (ik weet 
natuurlijk niet of het uitvoerbaar 
Is) : iedere abonnent houdt de ou
de nummers bij en bezorgt deze 
langs op te geven adressen aan de 
oropagandisten der gemeente. De
ze mensen verkopen de Volksunie 
en gever? er een oud nummer gra
tis bij. Twee kranten ous m ae 
plaats van een. Zou dit niet tot 
kopen aanzetten? 

G.E. - Borgerhout. 

De redaktle draagt «een veranl-
woordelilKneic t/ooi de mnouö der 
eepuolipeerOe lezersbrleven Ze De-
houdt zich het recht van seuze en 
mkorting vooi Ovei de lezersru
briek wordt geen orlefwissehnu 
eevoerd 

UW KANS. 
OP 

MILJOENEN!. 
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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 zij in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassart. 

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

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

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

Dr. H. Ballet 
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Levering van 

Gas en stookoliën 

BECO 
P a a r d e n m a r k t 20 

A n t w e r p e n 
T e l e f o o n : 

OJBi »Ji.a^(03>32O477 - ( 0 5 6 ) 1 0 9 . 3 7 

a\fui j u m n .ƒ»• t-4 *^il^<r^'r 

Graaf- en grondwerken met of zonder verv«er 
Voor verkaveling van gronden, verhuring van 
alle materialen zoals 
rups- en autokranen, bulldozers, kamions, enz. 

Vraag onze prijs : 

P.V.B.A. ALWABO 
Koulers t raa t 12, Kieldrecht, telefoon : 0 3 / 7 5 . 4 4 . 3 1 

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

Anlwerpsebaan 2 3 2 Berendrecht - Tel . 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretarlaat : 

M. Lemonnier laan 8 2 Brussel 1 - Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CON ST ANTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon : (03) 39.92.06 
Brand - Leven - Familiaal - Ongevallen 

LOUIS MOUS 
HEIDEBAAN, 107 

SINT-NIKLAAS 

TELEFOON ; (03)763001 

Automohïlisten opgelet l 
Voorziet U tijdig van nieuwe banden 

De beste merken aan de voordeligste voorwaarden. 

Herrubbering van banden binnen de 24 uren. 
Montage gratis - Hergroeven - Reparaties. 

Uitbalanceren der wielen,-

Batterijen VARTA. 

Alle herstellingen met waarborg. - Eigen werkhuis 

Benzine APO-Super 0.60 onder de normale prijs 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 
211 tVl Lemonnierlaan 
TeL 1100 33 

Brussel 
• 
VOLLEDIGE 
SERRETABIAAT-
KüRSr<! 

algemene handelsopleldlng 
Schoolgeld : maximum 

8.000.- F per Jaar of 

3 maal 3.000- F 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zlcb thuis voelen 

Beter en voordeliger 



OE VOLKSUNIE 

In twee vorige bijdragen onder de ti tel «Zelfbeschikking», hebben we het 
antwoord gezocht op de vraag naar de rechtsgronden voor de Vlaamse aan
spraak op territoriale persoonlijkheid en onderzochten we de konsekwenties 
daarvan. 
Deze bijdragen hebben ons heel wat korrespondentie bezorgd, Eén der op
werpingen die daarbij gemaakt werden, had betrekking op de verhuizing van 
Duitse minderheden uit Oost-Europa en de Balkan n a de weede wereldoorlog, 
waarbij onze korrespondenten verwezen naar de onmenselijke voorwaarden 
waarin deze verhuis geschiedde. 

ZELFBESCHIKKING 
Aan dit aspekt van de zaak zijn we voorbijgegaan, evenals aan het feit dat 
Duitsland, na de verovering van Tsjechoslovakije en Polen, zélf een reeks 
Duitse minderheden « Heim ins Reich » heeft gevoerd. We onderzochten uit
sluitend de rechtsgronden voor de volksverhuizingen, zoals die in de 
O.V^. naar voor werden gebracht. 
In een laatste bijdrage werpen wij een blik op de taairegelingen, zoals deze 
werden doorgevoerd in enkele multi-etnische landen. 

INDIA 

Ter inleiding zij er op gewezen dat 
India een federatie vormt van 14 
deelstaten en 6 njKsgebieden. 

Op basis van de Indische grondwet 
werd in 1949 de taairegelmg in het 
lager onderwijs in dezer voege door 
de « Central Advisory Board of Edu
cation > vastgelegd (1) : « the me
dium of instruction in the Junior 
Basic Stage (N.v.d.r. : dit is het la
ger onderwijs) must be the mother 
tongue of the child and where the 
mother tongue of the child was dif-
ferr from the Regional or State 
language, arrangements must be ma
de for Instruction in the mother 
tongue... The Regional of State lan
guage where it is different from the 
mother tongue should be introduced 
not earlier than Class i n (N.vd.r. : 
dit Is de derde klas van het lager 
onderwijs), not later than end of 
the Junior Basic siage (Nvd . r : dit 
is vóór het einde van het zesde stu
diejaar) > Deze tekst stelt klaar het 
begmse vast dat de streektaal reeds 
voor het zesde studiejaar van het la
ger onderwijs ais voertaal dient op
gelegd te worden. Er wordt evenwel 
een uitzondering gemaakt voor de 
minderheidsgroepen. Een amende
ment op artikel 30 van de Grondwet, 
betrekking hebbende op minder
heidsgroepen, luidt : « it shall be the 
endeavour of every State and every 
local Authority within the State to 
provide adequate facilities for in
struction in the mother tongue to 
linguistic minority groups > (2) Een 
minderheidstaal kan slechts als of
ficiële taal aanvaard worden, wan
neer ze door een « substantial pro
portion of the population of State > 
(3) gesproken wordt 

Wat het middelbaar onderwijs be
treft, geschiedt alle door de over
heid gesubsidieerd onderwijs In de 
streektaal. De lezer zaï opmerken 
da t volgens deze bepalingen de frans-
tallgen in Vlaanderen nooit als min
derheidsgroep zouden aanvaard wor
den en zij neties in de streektaal hun 
onderwijs zouden krijgen. 

RUSLAND 

Het tsaristisch regime, vóór de 
kommunistische revolutie, was sterk 
centraliserend en beschouwde het 
Russisch als enige officieel geldende 
taal. De revolutie bracht hierin een 
volledige omwenteling. 

Van overheidswege werd een in
tense politiek gevoerd ter ontwikke
ling van de streektalen. Deze poli
tiek werd beschouwd als een recht
streeks uitv oeisel van Het emancl-
patierecht van de arbeidersklasse Er 
zijn in de Sov1et-Unie ongeveer 200 
gesproken talen en dialecten, waar
van er 16 gesproken worden door 
omvangrijke bevolkingsgroepen. 

Russisch wordt gesproken door 100 
millioen personen, Oekramisch door 

36,5 millioen, Bjelo-Russisch door 
8,7 millioen, Uzbekisch door 4,9 en 
Tar taars door 4,3 milüoen. De streek
taal IS steeds de taal van het bestuur, 
het onderwijs en de industrie De in
terne voertaal van de centrale ad
ministratie in Moskou is Russisch. 
Voor de communicaties met de wes
terse landen wordt het Engels ge
bruikt. Engels wordt gedoceerd als 
verplicht vak in 40 % van de Sovjet-
scholen en men schat dat ongeveer 
10 millioen schoolkinderen voor het 
ogenblik Engels leren. 

De voorgaande cijfers tonen aan 
dat het Nederlands, in Europa ge
sproken door meer dan 19 miljoen 
mensen, helemaal geen splintertaai 
is. In het Sovjetterritorium zou het 
de 3de belangrijkste taal vormen. 
Het duidt ook aan dat in het Europa 
van morgen het Nederlandssprekend 
taalgebied belangrijk genoeg is om 
zijn eigen cultuurleven te lelden, op 
voorwaarde nochtans dat het wor
dende Europa zo gestructureerd 
wordt dat dit gebied als een op zich
zelf staand gebied wordt aanvaard. 
Dit is enkel mogelijk als Vlaanderen 

Wonneer hlinkt Vlaanderen's slem in hel gehouw der VN.? 

nomisch zo te ontwikkelen, dat mi
graties tot een minimum beperkt 
worden. 

ZWITSERLAND 
Zwitserland is het land, waar « Ie 

droit de sol > in zijn meest strikte 
vorm wordt toegepast. Elke bevol
kingsgroep heeft zijn territoriale 
omschrijving en de verplichte voer
taal binnen deze omschrijving is de 

De Oostvlaamse Sociaal-EkonomischeWerkgroep der V.U. heeft 
in eea studie onder de titel a Vlaanderens els op territoriale 
rechtspersoonlijkheid », een indrukwekkende reeks argumenten 
uit liet internationaal recht en vergelijkingen met nationali
teitsproblemen elders ter wereld bijeengebracht. Nu de fransta-
llgen voortdurend onze eis op zelfbeschikking met juridische 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 
derde en laatste bijdrage is een vergelijkende studie van het 
taalprobleem in enkele meertalige staten. 

voorafgaandelijk als zelfstandige 
deelstaat In België aanvaard wordt. 

JOEGOSLAVIË 

Joegoslavië is een staat, bestaande 
uit 5 republieken (Servië, Kroatië, 
Slovenië, Macedonië en Montenegro). 
Elk dezer volksgroepen wordt be
schouwd als natie en zijn territoria
le rechtspersoonhjkheid strekt zich 
uit over het ganse grondgebied van 
zijn republiek De 5 bovengenoemde 
republieken zijn etnisch homogeen. 
Daarnaast zijn er drie etoisch - ge
mengde gebieden : Bosnië - Herzo-
gowma dat het s tatuut van repubUek 
heeft en de autonome zones Vojvo-
sina en Kosovo - Metohija (4). 

In elk der etnisch - homogene zo
nes geschiedt het ganse cultureel, in
dustrieel en administratief leven in 
de streektaal. In de gemengde zones 
zijn bijzondere maatregelen voorzien 
voor de minderheidsgroepen. 

Er wordt uitdrukkeliik naar ge
streefd om elk der republieken eko-

volkstaal. In de duitsprekende hoofd
stad zijn bijzondere scholen voor de 
kinderen van functionnarissen van 
het centraal bestuur, die uit niet-
dultsprekende gedeelten van Zwit
serland afkomstig zijn. 

Deze school is strikt voorbehouden 
aan de kinderen van deze function
narissen en geen enkele Bemer kan 
er zijn kinderen heensturen De In-
wijkelingen uit anders sprekende 
kantons dienen zich zonder meer te 
voegen naar de taal van de streek 
waar zij inwijken en genieten niet 
de minste faciliteiten. 

ISRAËL 

De jongste geschiedenis van Israël 
heeft aanleiding gegeven tot een der 
belangrijkste taaiverschijnselen van 
de wereldgeschiedenis Inderdaad, de 
oprichting van de staat Israël ging 
gepaard met een in wij king van Jo
den van zeer verschillende herkomst, 
die uiteenlopende talen spraken De 
Joden uit Polen en Rusland spraken 

Jiddish, een vervormd Rijnlands dia-
lekt. De inwijkelingen uit de Arabi
sche landen spraken Arabisch, deze 
uit Noord-Afrikaanse landen spraken 
het Ladino, een oud Spaans dia'eet. 
Een der eerste taken die de nieuw op
gerichte staat zich stelde, was het 
hersmeden van het aloude Hebreeuws 
tot een moderne taal Deze taal is de 
voertaal van het onderwijs (van la
ger tot universitair), het bestuur, 
enz. De inwijkelingen, ook volwasse
nen, krijgen deze taal aangeleerd in 
bijzondere klassen. Engels is de 
tweede taai De enkele tienduizenden 
Arabieren, die nog in Israël leven, 
hebben lagere scholen met het Ara
bisch als voertaal. 

CHINA 

Wij weten niet van welk der beide 
Chinas de Chinese sympatisanten af
komstig waren die de Antwerpse mars 
voor federalisme toejuichten; feit is 
in elk geval dat de Chinese volksre
publiek haar staatsinrichting gron
dig aan het wijzigen is, en wel in 
funktie van de verschillende natio
naliteiten die China rijk is. China 
vormt een eigenaardig en interessant 
geval van het naast en door elkaar 
leven van minderheidsgroepen De 
belangrijkste bevolkingsgroep wordt 
gevormd door de eigenlijke Chinezen 
of Han's. Deze Han's vormden de 
ruggegraat van het vroegere Chinese 
keizerrijk. Onder het keizerlijk tijd
perk hadden zij zich gespreid over 
het ganse toenmalige territorium, tot 
ver in Mongolië, Thibet, Sinkiang, 
enz. Zij vormden afzonderlijke kolo
nies tussen de plaatselijke bevolking 
en werden er de handeldrijvende en 
dominerende klasse. Bij de totstand
koming van de kommunistische 
volksrepubliek werd aan de sociaal-
mindergerechtigde minderheidsgroe
pen sociale en cult'j'-pip ontvoogding 
beloofd Om de vervanging van de 
Han's door lokale kaders te bespoedi
gen, werd absolute voorrang verleend 
aan de opvoeding en opleidi' "r "'*n 
lokale élites De volkstalen werden 
bewerkt en omgevormd tot volwaar
dige kultuurinstru-menten Het is de 
moeite waard, hier ev^n een vergelü-

(vervolg blz. 7) 
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H(Xifd aller plolton, 

Hoe groot en hoe l.iliijK uw verdiensten ook mogen zijn — m 
lellerlijke en in overdrachtelijke zin — het is uiterst twijfelachtig 
da l de strenge jury van de openbaie mening u ooit zal bekronen 
met de « Oscar » van de \ooi l icht ing. 

De «ijzc waarop uw departement en in de eerste plaats dus gij 
zelf, hoofd sergeant, het drama van Leopoldsburg hebt behandeld, 
Idil iedere vei beelding. Erger dan een fout, erger dan een politiek 
tekort een menselijk tekort aan goed fatsoen, aan har t en aan bc-
g ' ip-

Tien soldalen woiden in Leopoldsburg aangela<:t door een gifgas, 
een ervan sterft bijna een week later en terwijl we dit schrijven 
verkeren er nog andere slachtoffers in wat de kranten noemen « zeer 
bedenkelijke toestand ». 

Het eerste nieuws over het drama kwam in de kranten vijf da
gen na de feiten en een paar dagen nadat het hele land — en vooral 
de kringen van familieleden van dienstplichtigen — gegonsd hadden 
van wilde geruchten en jobstijdingen. Dat nieuws kwam niet van 
uw departement; het werd door joernalisten verzameld en samen-
gelezen op de wijze die gebruikelijk is wanneer er geen officiële in
formatie is. Met als gevolg dat, op het ogenblik dat we dit wel zeer 
triestig briefje door onze azerty schuiven, iedere k ran t er zowat zijn 
eigen versie over de feiten op nahoudt . 

Men vraagt zich af, hoe dergelijke dingen in ons land nog mo
gelijk zijn. Wanneer een Duits sergeant-valschermspringer zijn re
kruten naar aloud Pruisisch recept bijslijpt en daarvoor wordt be
straft, brengt onze hele pers zelfgenoegzame zie-je-wel-kommentaren 
over de onverbeterlijken Wanneer een Amerikaans sergeant acht van 
zijn manrten de dood injaagt tijdens een overlevingsoefening in he t 
moeras, zucht onze gans pers in tranerige zie-je-wei-stijl over die gek
ke Amerikanen waarvan men alles mag verwachten Maar hier, in 
dit gezegend landje van de gematigdheid en Ie bon sens beige, is zo 
iets toch helem&Sl uitgesloten. 

Hoezeer het uitgesloten is, werd onze deze week duidelijk aan
getoond. En het ergste daarbij is — hoe vreselijk het ook kl inkt — 
niet de idiotie van de ene of andere geborneerde streepjesdrager; da t 
is een idiotie die inderdaad van alle tijden en van alle landen is. 

Hel ergste daarbij is, oppermaarschalk, u w stilzwijgen, he t stil
zwijgen niet van een gamellenboeffer maar van een eerbaar kristen-
demokraal die door de grillen van de politiek aan het hoofd is ge
plaatst van een apparaat dat hijzelf toch — in he t gunstigste geval 
•— als een noodzakelijk kwaad moet beschouwen. 

Uw stilzwijgen, landsverdedigende minister , heeft onder meer 
al« ^ v o l g gehad dat tienduizenden moeders-van-dienstplichtigen en
kele dagen h u n har t hebben vastgehouden en zich bang hebben af
gevraagd • onze Frans of onze Albert of onze Jet, lag die niet in Leo
poldsburg ? Dat tienduizenden vaders-van-dienstplichtigen thans met 
het angslip vermoeden rondlopen : zal men het ons zeggen als er 
iets met onze Frans of onze Albert of onze Jef gebeurt i> 

Het is fraai, eksallante landsverdediger, en he t is te onthouden. : 
in 1964 is het nog altijd mogelijk dat das Militaer mensen de dood in
jaagt in volle vredestijd, zonder dat het depar tement van landsverde
diging het nodig oordeelt aan de vaders en de moeders van soldaten 
en aan de belastingbetaler meteen te zeggen dat er iets gebeurd is. 

Eerlijk gezegd, van das Militaer verbaast ons dat geen spier Maar 
van een kristen-demokratische opperlandsverdediger is dat onbegrij
pelijk fout en onmenselijk grof. 

In een land, waar d i t nog niet is veranderd, moet men zich de 
vraag stellen naar de menselijkheid in de politiek Moet men zich de 
vraag stellen naar het wezen zeU van de demokrat ie . 

Zwijgen tot in het onmenselijke is immers het voorrecht der dik-
ta toren, 

dio Genes. 

Z O P A S 

VERSCHENEN 

Enkele dagen geleden is 
een fraaie brosjure van de 
pers gekomen, 24 bladzij
den in een moderne drie
kleurige omslag. 

De brosjure bevat de 
merkwaardige kongresre-
de die door partijvoorzitter 
mr Van der Eist op 15 de
cember jl. te Mechelen 
werd gehouden; de tekst 
van deze kongresrede werd 
aangevuld met talrijke 
voetnota's. 

Dit hoogst belangrijk 
dokument hoort thuis bij 
ieder V.U.-lid. De brosjure 
is te bestellen op ons Na
tionaal Sekretariaat, M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 
1 (per 1176 97), tegen de 
prijs van 10 F. 

Voor de afdelingen die 
voortverkopen, gelden spe
ciale voorwaarden. 

J 

(NOG) GEEN PARTIJ 

Het Kongres der M.P.W. 
dat verleden zondag te Na
men werd gehouden, heeft 
beslist dat de Waalse volks
beweging (voorlopig) nog 
geen politieke partij wordt. 
Over het al dan niet deelne
men aan de partijpolitieke 
strijd zal echter nog op een 
buitengewoon kongres wor
den gehandeld. 

Daarmee heeft de M P.W. 
duidelijk gesteld dat zij niets 
te zien heeft met de onlangs 
opgerichte Waalse partij , de 
« Front Wallon », Hoewel de 
volksbeweging haar militan
ten individueel de vrije hand 
geeft, is het een publiek ge
heim dat het tussen de lei
ders van M.P.W. en «Front 
Wallon » nooit geboterd 
heeft. 

Er zweeft Genot en de zij
nen een andere formule voor 
de geest : het travaillistisch 
front. Ze achten de tijd daar
voor echter nog niet rijp. 

Betekenisvol in dat ver
band is echter het feit dat 
op het M.P.W.-kongres zowel 
sociaal-demokraten als kris-
ten-demokraten, liberalen en 
kommunisten aanwezig wa
ren. 

Een luidruchtige (Luikse en 
Brusselse) minderheid op het 
kongres eiste inmiddels, dat 
men reeds dadelijk de ooli-
tieke arena zou betreden. 

Tot een duidelijke en bin
dende uitspraak is het niet 
gekomen De M P W zoekt 
zich een weg in een gewij
zigde situatie. 

WAALS-VLAAMSE 

DIALOOG 
De M.P W.-kongresslsten 

vonden het goed, dat kontakt 
opgenomen wordt met 
Vlaamse federalisten. Mooi 
zo ! 

Maar in de gegeven om
standigheden zai dat wel een 
dovemansgesprek worden. De 
M.P.W, heeft nameMjk uit
drukkelijk bevestigd dat zij 
zich aktief gaat Inlaten met 
politieke aangelegenheden 
van het Vlaamse land, nl. 
met de gemeenteraadsverkie
zingen in de Voerstreek, De 
zeer progressistische wallin-

ganten gaan daar in oktober 
a.s. kiesdraver spelen voor 
kasteelheer en ex-graaf de 
Sécillon. 

Welke Vlaamse idioot zou 
in die omstandigheden tot 'n 
dialoog bereid zijn ? 

Ieder zijn zaken. En, in na
volging van een berucht 
woord van Renard : « pas de 
pattes wallonnes dans les 
Fourons ! ». 

Wanneer leren de Walen, 
ook de federalisten onder 
hen, dat imperialisme eens 
af? 

GEEN KUMULI 

Een buitengewoon kongres 
van het A.B.V.V. heeft zich 
bezig gehouden met de ku-
mul van sindikale en politie
ke mandaten en heeft deze 
kumul met een ruime meer
derheid verworpen. Mooi zo 
en inderdaad zeer demokra- " 
tisch ! 

Bij nader toekijken is het 
kongresbesluit van het 
A.B.V.V. echter — om het op 
zijn Antwerps te zeggen — 
een « drol in een puntzak ». 
Om allerlei misterieuze orga
nisatorische redenen strekte 
de bevoegdheid van het kon
gres zich slechts uit tot het 
nationaal sekretariaat van 
het A.B.V.V. En in dit natio
naal sekretariaat is er slechts 
één kumulard ; Louis Ma
jor. 

Moet Maj or nu onmiddel
lijk ontslag nemen als alge
meen sekretaris ? 

Bij lange niet : er werd hem 
toelating gegeven te zetelen 
zowel in het sindikaal als in 
het parlementair mandaat 
tot zijn 65e levensjaar. En na 
de leeftijdsgrens bereikt te 
hebben, kan Louis rustig als 
gepensioneerd A.B.V.V.-er 
verder zetelen in de Wet
straat. 

Veel geblaat om weinig wol 
dus. Maar de man aan de ba-i 
zis krijgt weer eens de indruk 
dat «he t» gebeurd is en de 
demokratie gered. 

Inmiddels zetelen dozijnen 
kumulards van alle kleur 
rustig verder in het parle
ment. 

LEOPOLDSBURG 

Dio Genes houdt zich In 
zijn « Open Brief » bezig met 
het voorlichtings-aspekt van 
het drama te Leopoldsburg. 
Maar daarmee is alles over 
deze ellendige zaak nog niet 
gezegd. 

Volgens de bladen heeft het 
anderhalf uur geduurd, voor
aleer de slachtoffers van de 
rookvergiftiging konden ge-
evakueerd worden en overge
bracht naar het ziekenhuis. 
De overbrenging zou gebeurd 
zijn met een vrachtwagen, 
waarop kannen geladen wa
ren. 
Op en tussen deze kannen 
was ternauwerdood plaats 
om te staan of te zitten. 

Hoe is zulks mogelijk op 
een oefenterrein zoals Leo
poldsburg, waar toch voort
durend met scherp wordt ge
schoten en waar op ieder o-
genblik ongevallen te vrezen 
zijn 

De tientallen miljarden van 
Landsverdediging gaan naar 
wapens, steeds weer nieuwe 
wapens die een paar jaar la
ter oud roest zijn. Met de 

• n*en«eli}ke' factor wordt nau
welijks rekenirxg gehouden en 
Centen voor veiligheid schij
nen er niet te zijn. 

Of acht het dierbare vader
land dat het zijn plicht heeft 
gekweten, wanneer het een 
verongelukt (waarom niet • 
vermoord ?) slachtoffer heeft 
helpen begraven met veel mi
litaire tralala en patriotieke 
prietpraat ? 

Te LiIJo, hei dorpje ir> de inliverpse Polders dnl ingevolge de ha-
venuiibteuling yedoemd is Ie verdu'ijnen, heerste de jongkle dagen 
beroering. 

Minstens diiehonderd zwaile vlaggen werden aan de huiten ge
hangen, terwql de stralen volgesehildeia werden met slogans nis pro
test legen de onteigeningspolitiek van de stad inlwerpen die de bewo-

'ners met een appel en een ei uit hun huizen wil verjagen De V V. komt 
sinds jaar en dag op voor de belangen der bedreigde poldernaars (denk 
o.m. aan de aklie legen minister Merlol te Zandvliel-Berendrecht), ook 
in deze kri tieke omstandigheden, wanrbii eenvoudige mensen het 
slachlofjer dreigen te worden, zal zi] zich met onbetuigd laten. 
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yerieden dinsdag heeft partijvoorzitter mr F. Van der Eist in 

de Kamer enkele zeer pertmente vragen gesteld aan minister 

Gilson, o.m. in verband met het feit dat de Brabantse vice-

goeverneur zijn kinderen naar de « section franco-beige » van 

de « école européenne » te Ukkel stuurt. 

Mr Van der Eist verklaar-
'de dienaangaande : « De be
noeming van de vice-goe-
verneur liet maanden op 
zich wachten. Nu staan wij 
echter voor een werkelijk 
schandaal. Is het waar dat 
de vice-goeverneur zelf de 
taalwet overtreedt door zijn 
kmd school te laten lopen in 
de Frans-Duitse afdeling 
van de Europese school? 
Indien dat bericht juist is, 
geeft de vice-goeverneur 
het slechte voorbeeld. In dat 
geval kan de vice-goever
neur geen aanspraak maken 
op het vertrouwen van de 
Vlamingen. Meent de minis
ter niet dat hij de plicht 
heeft, hier in te grijpen >. 

De minister meende dat 
niet. Inderdaad, in een ont
goochelend antwoord ver
klaarde hij : < Aangaande 
de vice-goeverneur van Bra
bant en het feit dat hij zijn 

kinderen naar de Europese 
school zendt, acht ik het 
niet nodig mij met het pri-
vé-leven van onze ambtena
ren te bemoeien. Ik zie trou
wens niet in dat het een 
ambtenaar bij de wet zou 
verboden zijn, zulke school 
voor zijn kinderen te kie
zen ». Gilson voegde er aan 
toe : « Ik geef echter wel 
toe dat hier een psycholo
gisch probleem kan rijzen >. 

Het antwoord van de mi
nister is onthutsend : hij 
acht het niet nodig, zich te 
bemoeien met het « privé-
leven > van Cappuyns! 
Waarom dan taalwetten? 
Die houden zich toch juist 
en vooral met dat «privé-le-
ven > van miljoenen staats
burgers bezig. Of zijn er 
Belgen en super-Belgen? 

Over de Kommissie van 
taal toezicht kwam het tot 
een bekvechterij; het loont 

wel de moeite, de tekst 
daarvan hier weer te geven: 

Van der Eist : Bevoegde 
aftredende leden van de 
vroegere taaicommissie kri j 
gen geen kans meer om op
nieuw benoemd te worden. 

Verhenne : Andere en be
tere, mijnheer Van der Eist, 
dat hebt u toch altijd ge
vraagd! 

Van der Eist : Alleen de 
parti jkaart telt, mijnheer 
Verhenne ! 

Verroken : Zoudt u dat 
durven volhouden in het ge
zicht van de kandidaten? 

Van der Eist : Het is een 
feit dat de drie nationale 
partijen al sedert geruime 
tijd over de benoemingen 
onderhandelen. Zijn het dan 
soms geen partijpolitieke 
benoemingen die men op 
het oog heeft? 

Verhenne : Dat is de wet! 
De eerste maal moeten de 
leden benoemd worden door 
de Kamer, omdat er nog 
geen kultuurraden bestaan. 

Van der Eist : De Kamer 
speelt hierin maar een zui
ver formalistische rol. Het 
zijn de partijbesturen die 
beslissen! Dit alles leidt er 
toe het vertrouwen in de 
commissie te ondermijnen. 

UNITAIRE P.V.V. ? 

Bij de bestuursverkiezin-
gen in de Luikse P.V.V.-fe-
deratie is er een voor som
migen wel zeer verrassende 
uitslag uit de bus gekomen : 
het bestuur der Luikse 
P.V.V. kwam in handen van 
federalisten! 

Zodat er nu reeds een 
heel grote vlek kleeft op het 
niet meer zo fris patriotiek 
blazoen van de P.V.V. 

Vanaudenhove zal het 
daarom niet laten, zijn par
tij in Vlaanderen voor te 
stellen als het laatste bol
werk van het unitarisme. 

In Vlaanderen is zij dat 
trouwens. Geen enkele 
Vlaamse P.V.V.-er is inzake 
federalisme zelfs nog maar 

aan de « zonde van begeer- heid door de kiezers op prijs 
te » toe. Dat kan al niet gesteld zal worden, is een 
meer gezegd worden van andere zaak. 
B.S.P. en C.V.P. 

De Vlaamse P.V.V.-ers in 
één en hetzelfde kamp met 
Luikse P.V.V. - federalisten! 
Als slippendragers! En a's 
eeuwige toegevers, om te 
voorkomen dat de waarde 
partijgenoten uit Wallonië 
nog verder zouden gaan. 

De Walen weten het wa
pen van de chantage mees
terlijk te hanteren. En met 
zo'n snuUen als Vlaamse 
partijgenoten, valt het hen 
nog niet te lastig. 

Zo krijgt de P.V.V. haar 
Janusgezicht : Belgisch-uni
tair in Vlaanderen, wallin-
gantisch-federalistisch in 
Wallonië. 

Of dergelijke dubbelzinnig-

DE KONKURRENTIEWET 

In de politiek telt de ijze
ren wet van de konkurren-
tie. Ook op sindikaal vlak is 
dat zo. Waar in bepaalde 
sektoren de grote sindikaten 
hun plicht niet deden, heeft 
het verschijnen van de 
« derde hond > op korte tijd 
soms grote resultaten be
reikt. 

In de trammaatschappij 
te Antwerpen, waar reeds 
geruime tijd sterke ontevre
denheid heerste in verband 
met de vergoedingen voor 
feest- en zondagswerk, over
bodige eksamens, herwaar
dering der verschillende ka-

'il 

ford heejl deze ivcck zijn nïetiwe Inilintieven aan de pers belend rfn-
maahl. De onderneming heejl ilians ie Genk in Limburg een gloed
nieuwe jabneh inel een lolah' opperilaltle vari 180 ha en een ruimle 
ondei dak lan IbJ, 000 n\2 (Antwerpen had jesp. 17 ha en 71.000 mg). 
In lie Genhse jabneh — wciar de auioprodahlie van Tord geve-sliqd 
tl rilt — zulten lirec maal zoveel tverknemers geplaatst worden als (« 
inliiiiixii lul qiial «.'fl?, zoilal Ford thans ruim G.000 mensen ie 

icerk steil in Maanderen. Te \nluerpen zullen in de toekomst op grol« 
scliaal landboiiirlreltkers giuiaakl uoiden en voorziet men ook een 
l erboneehudbi eiding. 

tegories, stelde — na tus
senkomst van provincie - se-
kretaris Creten van het 
A W — een werkgroep een 
eisenprogramma op dat door 
de grote sindikaten en de 
direktie zo maar niet meer 
kan opzij gelegd. Tienta'len 
t rammannen sloten zich aan 
bij het A W . 

STORENDE FOUT 

In het artikel «Inkwisitie 
1964» verleden week, van 
onze medewerker Walter 
Luyten speelde de zetduivel 
ons een lelijke part in vol
gende alinea : 

« Wij geloven niet meer in 
een kristendom, waar de 
«Burcht Gods» als ideaal 
geldt, de Civitas Dei waar 
ledere ketter moet afgemaakt 
worden. Wij geloven niet 
meer in de Kristus die in 
Zijn lijdensweek niet het ar
gument van het zwaard van 
Petrus en de legioenen enge
len gebruikte, maar wel het 
getuigenis van de hoogste 
Liefde ». 

De hierboven vetgedrukte 
niet moest natuurlijk weg
vallen. 

JOS EN DE KROMSTAF 

Jos Van Eynde had er de
ze week in < Volksgazet > een 
heel hoofdartikel voor over 
om zijn lezers te vertellen 
dat de Volksunie met de da
ver zit voor de tik van de 
kromstaf bij de eerstvolgende 
verkiezingen. 

Het was bepaald met wel
lust dat Jos dit tema in het 
lang en het breed uitspon. 
We verdenken hem er haast 
van. 's avonds op zijn beide 
knietjes aan het (kop-) eind 
van zijn bed te bidden : 
« Heer, verlicht onze herders 
opdat ze de schurftige scha
pen van de dwalingen huns 
weegs zouden doen terugke
ren ». 

Om het Parochieblad ja
loers te maken, het proza 
van J o s ! 

Maar het feit dat hij de 
laatste weken herhaaldelijk 
het hoofdartikel op pagina 1 
aan de Volksunie besteedde, 
wijst er wel op, wie in werke
lijkheid met de daver zit. 

En voor wie! 
Voor de rest bewijst zijn 

proza alleen maar, dat hij 
definitief aan de konservatie-
ve kant zit. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

Kronacker, de suikerbaron, zoals Van Eynde 

hem smalend noemde toen hij nog als voor

zitter de Kamer teisterde, was Weer eens niet 

in staat zijn ziekelijke anti-Vlaamsheid in te 

tomen. Deze (nieuwbakken) edelman heeft 

zich destijds met zijn gewone driftbuien hef

tig verzet tegen de maatregelen, waarbij 

onderaan in de diplomatie (de top blijft nog 

het bevoorrechte jachtterrein van de frans-

sprekenden) een vijftigtal Vlamingen extra 

zouden worden benoemd. Dit aantal werd 

totnogtoe, en men beweert ingevolge bedekte 

en openlijke sabotage, niet bereikt. Verleden 

donderdag werd er in de Kamer gestemd 

over de verlenging van deze wet . Een stel

letje Waalse en Brusselse liberalen, samen 

met de federalistische heer Massart en de in 

beide landstalen onmondige, franskiljonse 

heer Van Doorne (d'EecIo) hebben tegen 

deze wet gestemd, die een wankel stapje is 

naar de verre rechtsgelijkheid. Maar deze 

tegenstemmers hadden hun afkeuring, en voor 

sommige hun afkeer, stilzwijgend geuit door 

een rode neen-stem. 

Dat was echter voor de (suiker-) zoete 

edelman niet voldoende. Hij onthield zich. 

Niet om volgens het reglement te zeggen 

waarom hij niet voor of niet tegenstemde, 

maar wel om nog eens uitdrukkelijk te zeg

gen dat hij radikaal tegen die slechte wet 

was, en de onthouding te (mis-) bruiken om 

dat nog speciaal In het Frans te verklaren. 

Deze verfranste adellijke meneer bevolkt 

met zijn gezin de Antwerpse heide en siert 

de P.V.V.-lijst in het arrondissement Tienen, 

waar hij zijn zoetende bedrijvigheid uitoe

fent. Dat zal echter de lawaaierige P.V.V.-

manager Vanoudenhovo niet beletten verder 

rond te venten dat de P.V.V. in Vlaanderen 

Vlaams is. Dat Is al even onaanvechtbaar als 

de doorvoering onbetwistbaar is van de 25 % 

belastingsvermindering die de liberale heer

schappen 10 jaar geleden luidkeels hebben 

beloofd. 

Frans van der Eist bracht scherpe kritiek uit 

op de sabotage van de taalwetten. Hij wees 

er op dat de franstallge commissaris, die moet 

waken over de taalrechten van de Waalse 

minderheid In de Voer, sinds lang Is aange

steld. Maar In Komen-Moeskroen, waar de 

Vlaamse taalrechten dienen beschermd. Is nog 

steeds geen commissaris benoemd. En het 

toppunt Is, zo zei hij schamper, dat men er 

een Waal wil benoemen om over die Vlaamse 

rechten te waken. 

Massart, de onafhankelijke socialist, Inter-

pelleerde de eerste-minister over zijn weige

ring, vertegenwoordigers van het Waals Uit

voerend College te ontvangen naar aanleiding 

van het Waals petitionnement en het gevaar, 

geen rekening te houden met de wensen van 

de ruim 600.000 ondertekenaars van het pe

titionnement. De banken van de socialisten 

waren verlaten. Paque, de voorzitter van het 

Waals Uitvoerend College, dat Lefèvre wei 

gerde te ontvangen, had het niet eens de 

moeite gevonden te komen. Merlot, die os-

tentatief eerst het petitionnement had gete

kend, spijts de afkeuring van de B.S.P. en de 

hele rumoerige federalistische groep uit Luik, 

was weggebleven. Van de diehards was 

alleen de jonge Glinne aanwezig. Toubeau, 

de volgzame schildknaap van Collard, zat op 

de hem aangewezen post. Hij zou nadien de 

motie van vertrouwen Indienen tegen deze 

Massart. Massart Is de socialistische federalist 

die uit de B.S.P. werd gesloten omdat hij de 

Waalse socialisten, die reeds tweemaal op 

hun congres eenparig het federalisme eisten, 

maar het nadien verloochenden, ongezouten 

gezegd had dat zl] aan hun zak dachten In 

plaats van aan het Waalta belang. Hij hield 

zijn Interpellatie in gematigde meetingstijl, 

met goed gekozen stemverheffingen en ora

torische vragen. Hij gaf af en toe een prik 

aan lefèvre die Ijzig inkasseerde of raak 

terug trapte. Massart verdedigde de onmo

gelijke stelling van de gelijkheid der Waalse 

en Vlaamse stem en de eis der Waalse waar

borgen. Deze waarborgen sluiten In een uni

taire staat de gelijkheid van de Individuele 

stemmen uit. Het Is de gelijkheid van de 

enkelingen met al de gevolgen in de unitaire 

staat, of de gelijkheid van de volkeren in een 

federale staat. Een tussenoplossing is poli

tieke oplichterij. De federalist Massart had 

hier een uitgelezen gelegenheid om het fede

ralisme uitdrukkelijk te verdedigen. Na en

kele patetische momenten viel hij op hef 

eind uit de toon door er een scheldwoord 

aan te pas te brengen uit de gemeenzame 

Franse woordenschat. 

De Walen willen wel een huwelijk met 

Vlamingen, zo besloot hij, maar zij willen niet 

de a hoorndrager» zijn. Lefèvre wees op 

het juridisch uitzicht van deze zaak om ds 

weigering te verantwoorden. Hij probeerde 

de instemming van de schaarse leden te win

nen door de « geachte collega's > te vertellen 

wat de aanvragers van het onderhoud zoal 

over hen hadden gezegd. Hij besloot met het 

gewone deuntje dat de regering het probleem 

van de Waals-Vlaamse verhoudingen met 

wilskracht en omzichtigheid zal oplossen. 

Nik Claes 
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F L A U W 

Tussen de grote Vlaamse 
katolieke dagbladen is het de 
« Standaard » die het flauwst 
gereageerd heeft op het ver
dwijnen van de «Linie». 

De enige verontwaardiging 
die het blad kon opbrengen 
was niet gericht tegen de 
machten die de « Linie » doen 
verdwijnen, maar tegen het 
weekblad zelve omwille van 
de tekening van de vallende 
boom en de leeuw (zie onze 
pagina 1). 

Het verbaast ons van de 
« Standaard » niet. Het « blad 
der Vlaamse elite» (sic) be
hoort tot de sterkste kranten-
trust van Vlaanderen. Het is 
deze trust die het vroeger lei
dinggevende « Ons Volk » 
heeft laten verkommeren tot 
het meest idiote en onbenul
lige weekblad van Vlaande
ren. 

Wat de Jacqmainlaan 127 
aan weekbladen te bieden 
heeft is zonder uitzondering 
een kultuurschande. 

VISSERIJ O N T E V R E D E N 

De grotesk - onrechtvaar
dige verdeling van de kredie
ten voor Openbare Werken 
heeft ook in Oostendse visse
rijkringen heel wat kwaad 
bloed gezet. 

Inderdaad, volgende kre
dieten voor Oostende werden 
geschrapt : de herbouw van 
het staketsel aan de sluis 
Demey, de verbreding en 
verdieping van de havengeul, 
de derde slipway. 

De Oostendse visserij ha
ven, dreigt volkomen achter
op te geraken door deze kre-
dietendiefst'^1 ten voordele 
van Wallonië. 

De Vlaamse vissers, die 
sinds jaren vruchteloos aan
dringen op een bevredigend 
sociaal en beroepsstatuut, zien 
in deze achteruitstelling van 
de Oostendse haven een 
nieuw bewijs van de Brussel
se onwil te hunnen opzichte. 

TIMING 

Onze eksaltante ministers 
van de eksaltante regering 

lijden alle aan de kwaal van 
de eerste-minister : het niet-
nakomen van de zelf aange
kondigde timing. 

Hoe dikwijls heeft Lefèvre 
de E-3-werken al begonnen ? 
Of de Boudewijn-autostrade 
ai beëindigd? Of de zetelaan
passing « vóór Nieuwjaar » 
lar^n van kracht word*̂ *" 

Wie bij de hond Siaapt, 
kri,]gt zijn vlooien. Het zal 
dan ook niemand verbazen 
dat Gilson een kampleen-ti-
mingbreker is geworden 

Hij be oof de een v/e^aont-
werp voor de depolitisering 
van de administratie vóór 
einde 1963 Er kwam niets 
van ' Hij beloofde het op
nieuw vóór einde februari '64. 
Er kwam niets van ! 

In afwachting van het ont
werp zijn alle eksaltante ek-
sellenties haastig en ijverig 
bezig, politiek te benoemen 
aan een verdubbeld tempo 

Zodat het wetsontwerp Ie 
zoveelste komedie wordt 

Wanneer het er ooit Jsomt, 
kan men dan nog altijd van 
«levensbeschouwlijke benoe
mingen » spreken in plaats 
van « politieke ». Dat is na
tuurlijk koek één deeg. Maar 
het klinkt fraaier ! 

J A C O U E S ZEGT H E T O O K 

De Waalse volksvertegen
woordiger Jacques, die in de 
Kamer de Naamse landbou
wers vertegenwoordigt en die 
verleden jaar in de pers ge
raakte toen hij bij de bespre
king van de begroting van 
landbouw een uitbarsting van 
Franse koleire kreeg en door 
ettelijke ordebewaarders in 
bedwang moest worden ge
houden, heeft zich terug doen 
opmerken, ditmaal echter 
met een zeer pertinente op
merking. 

Op een vergadering van 
C.V.P.-mandatarissen beet hij 
Lefèvre toe : « Gij zoudt be
ter wegblijven van de T.V. 
ledere keer dat gij op het 
scherm komt. kost dat de 
part i j 10.000 s temmen». 
Ze zien het dus in Wallonië 
ook zo... 

Alhoewel daar geen leef-
kamers zijn, maar wel livings. 
De kiekeborsten daarentegen 
zijn algemeen-Belgisch. 

T O U W T R E K K E N 

Het instellen van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht 
wordt meer en meer een 
schoolvoorbeeld van par t i j 
politiek geharrewar rond be
noemingen. 

Dat men met de instelling 
van deze Kommissie — sluit
steen der taalwetten ! — al 
maanden over tijd is, kan de 
heren kleurpolitiekers slechts 
matig schelen. Hoofdzaak 

voor hen is de kleurdosering 
en de benoeming van politie
ke vriendjes. 

Enkele dagen geleden eiste 
de P.V.V. plots twee kommis-
sieleden i.p.v. van een enkel, 
zoals voorzien. 

De G.V.P. vond het goed, op 
voorwaarde dat het bijko
mend mandaat afgenomen 
werd v£tn de B.S.P. 

Jos Van Eynde replikeerde 
in « Volksgazet » dat het hem 

niet kon schelen, op voop* 
waarde dat het bijkomend 
manaaa t afgenomen werd 
van de C.V.P. 

Over het eigenlijk t a a l t o ^ 
zicht spreekt niemand. Dafl 
is tenslotte van onderge-< 
schikt belang, vergeleken bt i 
de mandaten zelf en bij he* 
vergroten van de invloed de« 
eigen part i j . 

Demokratie op zijn Bel
gisch ! 

STEM 

IN HET 

KAPITTEL 

.geen kredieun voor kaaimuar te Oostende., 

Het verdwijnen van « De Linie» inspireert 
nog tot andere dan verontwaardigde over
wegingen. Binnen een paar weken name
l i jk, wanneer het blad zal ter ziele zi jn ge
gaan, moet het Nederlandse taalgebied in 
België het stellen zonder algemeen ku l tu-
reel weekblad. Geen « Linie » meer, maar 
ook geen « Haagse Post » of « Groene A m 
sterdammer », geen « Vr i j Nederland » Het 
vergt wel geen betoog dat deze toestand 
absoluut onwaardig is voor een kuituurvolk 
van vi j f mil joen zielen, dat hij beschamen
der is dan menige statistiek waaruit de 
achterstand of achterstefling VMn VfeHÖèy^*-'^ 
ren bl i jk t . * '- ' 1 

Deze bittere overweging >wijst 'rVaSr^ é ^ " 
dubbele verantwoordeli jkheid. In de eerste 
plaats de verantwoordeli jkheid van de 
Vlaamse intellectuelen, die slechts in zeer 
geringe mate belangstelling bli jken te heb
ben voor een algemeen kultureei weekblad. 
Dat « De Linie » zou verdwijnen omwil le 
van haar pi jnl i jke financiële situatie en haar 
gering lezerskorps, behoort natuurl i jk tot 
het domein van de zéér goedkope voorwend
sels. Waarmee echter nog niet gezegd is, 
dat de niet zo hoge oplage helemaal geen 
rol heeft gespeeld- de machten, die « De 
Linie » wensten te zien verdwijnen, hebben 
stellig de niet zo hoge — alhoewel stijgende 
— oplage van het blad bij hun berekenin
gen betrokken. Er is thans in Vlaanderen 
heel wat posthume verontwaardiging bij 
mensen, bij intellectuelen, wier aktieve be
langstelling voor een algemeen kultureei 
weekblad best wat vroeger tot ui t ing ware 
gekomen. En wanneer we schrijven « ak
tieve » belangstelling, bedoelen we o.m. dat 
menig Vlaams intellectueel er nog lang 
niet aan toe is, een weekblad te lezen ook 
wanneer hij er niet of niet helemaal mee 
akkoord is, met dat weekblad eventueel te 
gaan korresponderen en dialogeren en op 
die wi jze bij te dragen tot de vorming van 
de publieke opinie. Want , wat men ook 
bewere: een weekblad — vooral dan een 
weekblad als « De Linie » — is zeer gevoe
lig voor de prikkel van verstandige krit iek 
die uitgaat van de lezers. 
Men kon het rustig met « De Linie » roe
rend oneens zi jn, maar toch het blad iedere 
week graag ter hand nemen: de charme en 
het nut van lectuur waarmee men het niet 
eens is, wordt goeddeels ontleend aan het 
fei t dat men geprikkeld wordt tot verzet, 
tot stelling nemen en dus tot aktieve be
langstelling voor een bepaald probleem. 
Deze — we zouden haast zeggen « angel-
saksische » — manier van lezen wordt in 
Vlaanderen nog onvoldoende beoefend; het 
is een bewijs van onze kulturele achter
stand Men ki jke maar eens de lezerskro
niek er op na van een Brits weekblad — of 
zelfs van een Duits; we denken aan « Der 
Spiegel » — om vast te stellen hoe een groot 
deel van de lezers het blad bijna uitsluitend 
leest juist omwil le van de prikkel tot ver
zet. Dat maakt de — meestal omvangrijke 
•— brievenrubriek van zo'n blad tot één der 
meest genietbare kronieken. 

Deze overwegingen verminderen in niets de 
verantwoordeli jkheid van hen, die thans 
« De Linie » doen verdwijnen. Wel l i ch t is 
de psychologische schok van deze verdwi j 
ning in Vlaanderen sterk genoeg om binnen 
afzienbare t i jd te leiden naar de uitgave 
van een nieuw algemeen weekblad. De 
bladen echter die we — alle verschillen 
in acht genomen — zowat de voorlopers 
van « De Linie » zouden kunnen noemen 
(« Hoger Leven », « Nieuw Vlaanderen »)] 
werden uitgegeven door kringen die men in 
middels ook reeds goeddeels monddood heeft 
gemaakt: de Vlaamsgezinde professoren te 
Leuven. De geschiedenis van de katolieke 
Vlaamse en algemeen-kulturele weekblad
pers in Vlaanderen is reeds lang en — zoals 
het verhaal van Multatul i 's buffel — nogal 
eentonig. 
De stopzetting van een paar andere Vlaams-
katolieke kulturele init iatieven gedurende 
de laatste weken staat wel in geen enkel 
rechtstreeks verband tot het verdwijnen 
van « De Linie », maar het is haast onver
mijdel i jk dat tussen al deze verschillende 
ongelukkige beslissingen door de publieke 
opinie een gevoels-verband wordt gelegd. 
Er is de ontbinding geweest van de West -
vlaamse groep Thor, een groep die een t i -
pisch-Vlaamse vorm van volkskunst tot een 
zeer moderne en eigentijdse kunstvorm wist 
ui t te bouwen. Thor verdween omwil le van 
een belachelijk geschil over enkele honder-
déh"franken honorarium fnin of meer. Net 
alsof een J?^?4;l̂ îdQnoOpr£>ep tot^dekatol ieke 
Vlaamse opinie di t ini t iat ief, dat tot ver 
over onze grenzen bewondering en waar
dering voor ons volk en ons land wekte, niet 
had kunnen redden. 
In Antwerpen wordt het bestaan bedreigd 
van het St Lievenskoor. Om een ongeloof
l i jk piet lutt ige reden (we kennen ze !) werd 
de bezieler van di t koor « verbannen » naar 
een onderwijsinstell ing in een ander bisdom. 
Het ongenoegen in de kulturele kringen van 
de havenstad daarover is groot. Het St Lie
venskoor bezat een stevige reputatie ook 
buiten onze grenzen en leverde via een 
grote Duitse platenfirma een belangrijke 
bijdrage tot de verspreiding van de faam van 
zingend en musicerend Vlaanderen. Een 
echo van het ongenoegen, verwekt door de 
verdwijning van di t koor, konden we ver
leden maandag o.m. vernemen via de micro 
van de B.R.T. 
W e herhalen dat tussen het verdwijnen van 
« De Linie », Thor en het St Lievenskoor 
wel geen rechstreeks verband bestaat. 
Onrechtstreeks echter z i jn er wel enkele 
gemeenschappelijke vaststellingen : in de 
drie gevallen werd een beslissing getroffen 
over het hoofd heen van de Vlaamse kato
lieke gemeenschap, van de Vlaamse gemeen
schap « tout court »; die nochtans èn door 
haar bijdragen èn door haar belangstelling 
èn door de diensten die haar via de drie 
initiatieven werden bewezen, stem in het 
kapittel had moeten hebben. 
Het is met de ontvoogding van de leek nog 
maar een mager ding, wanneer het Vlaamse 
kunst- en kultuurpatr imonium kan aange
tast worden tegen alle protest in door be
slissingen van instanties waarop geen enkele 
leek vat schijnt te hebben. 
Onbegrijpelijk voor ons is de l ichtzinnig
heid, waarmee men initiatieven stopzet die 
ook bij de niet-gelovigen eerbied en bewon
dering voor de Vlaamse katolieke gemeen
schap afdwongen Onbegrijpelijk de onbe
wogenheid waarmee men voedsel verschaft 
aan de beweringen over obscurantisme, eng
heid en vooringenomenheid. 
Er is de laatste weken een klimaat van on
behagen geschapen dat onmogelijk ten 
goede kan komen aan de zaak die men « van 
hogerhand » beweert te dienen. Ook dat 
mag eens — in alle kalmte en bezadigdheid 
— gezegd worden. 

Toon van Overstraeten. 
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Z U I D - V L A A N D E R E N . . . 
V o o r ons , jongere nat ional is ten, nat ional is t geworden na He oorlog in 
een p ragmat i sche groei, be tekenden begr ippen als F rans -Vlaanderen 
nie t veel meer . H e t was voor de m e e s t e n nog slechts een historisch 
cu r iosum, ver bui ten de belangstel l ing van iedere dag. De repor tage 
In ons blad over de toneelgroep uit Wes tou te r , die sinds jaren de grens 
over t rekt met toneel in het W e s t v l a a m s dialekt, deed ons besluiten 
lo t een ontdekkings tocht naar Zu id -Vlaanderen , de meer optimistische 
b e n a m i n g voor deze s t reek. 

BoUezele, een dorp van 1.500 inwo
ners bijna 30 km diep in Frankrijk, 
was de plaats waar die avond « the
a t re f lamand» gegeven werd ten 
voordele van de « école chrétienne ». 
Kassei, de oude historische stad 
waaraan voor ieder Vlaming de naam 
Zannekin verbonden blijft, lag op 
onze weg. Op een drakerig monument 
boven op de Kasselberg stonden al de 
veldslagen vermeld, die in dit gebied 
geleverd werden. Het deed zeer, maar 
als de herinnering aan een oude pijn, 
dat we daar de lof gebeiteld zagen 
van koning Filips die Zannekin over
won. In wezen zoiets als een stand
beeld van een sansculottengeneraal 
op de plaats waar nu het boeren-
krijggedenkteken s taat te Hasselt. 

Schrijnender werd die pijn als we 
te Kassei in de herberg « Au Reuze » 
vier oudere mensen zagen kaarten in 
het meest onvervalste Vlaams, « met 
dezelfde termen als ze in Roeselare 
werden gebruikt», zegden onze West-

vlaamse vrienden. We konden de in
druk van een reusachtig Bokrijk niet 
van ons afzetten. 

Die indruk verandere die avond in 
Bollezele. Honderden gewone volks
mensen verdrongen zich in de arm
tierige zaal. Ze spraken meestal Frans 
bij het binnenkomen, maar onmid
dellijk waren ze mee, gevat in de 
bron van de « moedertoale », leefden 
ze het stuk mee, volledig, zoals hun 
reakties het aantoonden. In de ge
sprekken tussen de bedrijven en na 
de voorstelling was het die moeder
taal die de boventoon voerde. 

Een brede scheur was weer getrok
ken in het verfransingssisteem dat de 
Franse s taat sinds vele tientallen ja
ren toepast in deze onder Lodewijk 
de Veertiende veroverde gebieden. 
Dit sisteem zagen we weer duidelijk 
uitgestald In de zaal. Achteraan za
ten de jongere mensen, rond de veer
tien, die er blijkbaar niet veel van 
begrepen. Het sisteem lijkt inderdaad 

..STUIPTREKKING OF LICHTPUNT 
ongenadig. Van de kindertuin af be
noemt de Franse regering in deze ge
bieden vlaamsonkundige leerkrach
ten, zodat de ouders verplicht wor
den hun kinderen van aan de wieg 

ZELFBESCHIKKING 
(vervolg van ^,],?,r3Jl--

Mng' te trekken tussen de konformis-
tische houding van de Belgische so
cialisten en de uitwerking van de ei
genlijke principes van het socialis
me, zoals toegepast in Rusland, Chi
na en Joegoslavië. Evenals Rusland 
en Joegoslavië, werd China reeds van 
bij den begirme beschouwd als een 
multi-nationale staat, waarbij elke 
natie recht had op regionale auto
nomie. De Han's, zijnde de cultureel 
heersende klasse, t racht ten in den 
beginne een logica te ontwikkelen die 
gelijkt loopt met die van de Waalse 
socialisten en die als volgt wordt 
voorgesteld : « Sinds we allen gelo
ven In een geleidelijke Intrede in de 
universele harmonie, waarom zouden 
we dan regionale autonomie toeken
nen aan de minderheden? Zijn ze 
niet gelijkberechtigd in de grote 
broederschap, die de socialisten vor
men? Is deze regionale autonomie 
geen verkapt nationalisme? » Een 
zulkdanige houding werd door Tsjoe 
En-Lai en het presidium m sterke 
bewoordingen veroordeeld (5). 

In de laren 50 werd een definitief 
begin gemaakt met de territoriale 
herinrichting van het Chinese be
stuur Over het ganse and werden 
regionaal-autonome besturen opge
richt teneinde aan elke bevolkings
groep toe te laten zelf het kultureel, 
sociaal en economisch leven binnen 
de groep In te richten, te ordenen en 
te ontplooien. Er werd een onder
scheid gemaakt tussen drie soorten 
autonome streken : 

1) autonome streken bewoond 
door een kompakte, homogene be
volkingsgroep; 

2) autonome streken bewoond 
door een kompakte oevolkingsgroep 
met binnenin een of meer « nes 'min
derheden » (pocketmmorities) van 
andere bevolkingsgroepen; 

3) gemengde autonome streken 
(mixed regional autonomies), waar 
verschillende bevolkingsgroepen zo 
door elkaar vermengd ziln dat zij 
niet meer uit elkaar kunnen gehaald 
worden. 

In de streken van groep drie wordt 
een koali tie-bestuur gevormd, waar
bij elk der bevolkingsgroepen verte

genwoordigd is in verhouding tot het 
bevolkingscijfer, ü i de streken van 
groep twee wordt het bestuur waar
genomen door de meerderheid, maar 
de nestminderheden genieten van 
bij zondere beschermingsmaatregelen. 
In de streken van groep één stelt 
zich natuurlijk geen probleem. Elk 
der autonome streken heeft zijn ei
gen kultureel leven, ekonomisch en 
sociaal bestuur, legermacht, enz. 

De grenzen van de streken worden 
zo getrokken dat elk der streken in 
de mate van het mogelijke homogeen 
is wat de nationaliteit betreft. 

En in elk geval heeft elke kompak
te bevolkingsgroep recht op autono
mie bmnen de grenzen van zijn ter
ritorium. Wie dit leest, zal zich te
recht de bedenking maken dat de 
Belgische socialisten in hun politie
ke koehandel wel ver zijn afgeweken 
van de beginselen der sociale recht
vaardigheid, waarop de socialistische 
doctrine beweert pra t te gaan. 

En dan spreken we maar niet van 
socialisten zoals Spaak en konsoor
ten, die openlijk het Nederlands 
kleineren en menen dat de assimila
tie van de Vlaamssprekenden een 
voorafgaandelijke voorwaarde is tot 
hun intrede m de zogenaamde socia
listische wereldharmonie. 

Tot slot dient er met nadruk op 
gewezen dat ook de dekolonisatie 
van Afrika en Azië tot het hersme
den van oude talen zal aanleiding 
geven. 

De onder wijskommissie van de 
UNE.S.C.O in Azië en Afrika houdt 
een warm pleidooi voor de ontwikke
ling van de volkstalen Her Frans of 
Engels wordt behouden als tweede 
taal om de communicaties van de ge
meenschap met het buitenland mo
gelijk te maken Hierbii dient erop 
gewezen dat het Engels meer en meer 
het Frans verdringt a's wereldtaal. 
Engels wordt als eerste taal gespro
ken door 250.000 millioen mensen, 
het Frans door 65 millioen mensen 
Engels wordt als tweede taal aange
leerd in gans Zuid-Amenka, de Skan-
dinavische landen, Duits'and, de 
vroegere Engelse kolonies in Afrika, 
Japan, India, Pakistan, Indonesië, 
Iran, Irak enz Het Engels heeft het 
Frans als tweede taal verdrongen in 

Turkije en Griekenland (6). Enkel 
een vierde van de 111 landen in de 
Verenigde Naties vertegenwoordigd, 
gebruikt nog he t Frans in de debat
ten. 

Vlaanderen dient zich werkelijk 
de vraag te stellen of het Engels niet 
de voorkeur zou verdienen als tweede 
taal in plaats van het Frans. Het En
gels heeft benevens zijn wereldka
rakter specifieke voordelen als twee
de taal. Het blijft namelijk louter een 
technische taai en dringt niet door 
in de familie. Het is zuiver en alleen 
een medium voor betrekkingen met 
andere volken en leidt als dusdanig 
niet tot volksvervreemding. 

Zonder hierbij een definitief oor
deel dienaang'aande uit te spreken, 
dient deze aangelegenheid toch gron
dig in overweging te worden geno
men. 

S.E.W. 

(1) « De leertaai moet in het lager onder
wijs de moedertaal van het kind zijn en, 
waar de moedertaal van het kind verschil
lend was van de taal der Streek of hei 
Land, moeten schikkingen worden getrof
fen voor onderwijs in de moedertaal .. De 
Streek- of Landstaal, die verschillend is 
van de moedertaal, moet onderwezen wor
den niet eerder dan in de derde klas van 
het L.O. en niet later dan voor het einde 
van het zesde studiejaar ». 

(2) « Het zal de plicht zijn van ieder 
Staat of var iedere plaatselijke autoriteit 
binnen de Staat, gepaste faciliteiten te 
voorzien ooor onderwijs in de moedertaal 
aan taalminderheden ». 

(3) « Een belangrijk deel van de bevol
king van de staat » 

(4) (I Zie « Les rapports nationaux et Ie 
problème des minorités en Yougoslavie » 
door K Hadzi-Vasiljez, redakteur van het 
Joegoslavisch blad « L'Edification Socialis-
te ». 

(5^ Zie het werk a Policy Tovfards Natio
nalities of the People o/ the Republic o1 
China », Foreign Languages Press, Peking 
1963. 

(61 Zie o m K Times Magazine » van S9 no-
vernbei 1963. 

Frans te leren spreken, opdat ze hun 
onderwijzers zouden verstaan. 

Maar vele generaties lang voltrok 
zich toch weer ledere keer dat won
der van die totaal in het Frans opge
voede kinderen die, als ze in hun 
streek bleven, op latere leeftijd op
nieuw Vlaams leerden spreken al 
konden ze het dan niet lezen of 
schrijven. 

Er is een lichtpunt gekomen. Deze 
week schreef André Demedts, deze 
wroeter voor Zuid-Vlaanderen, in de 
«Gazet van Antwerpen» een bijdrage 
onder de titel « Nederlands onder
wijs in Zuid-Vlaanderen. Ëen histori
sche gebeurtenis». Inderdaad, zeer 
onlangs heeft nu eindelijk de Franse 
regering toegestaan dat aan het Ly
ceum te Hazebroek enkele uren Ne
derlands per week mogen gegeven. 

Het Is nog maar een schuchter be
gin. Uitkomst zal er maar zijn, wan
neer deze regel algemeen zou uitge
breid worden tot het volksonderwijs. 

Dat lichtpunt werd breder als we 
in gesprekken voelden dat de mensen 
meer en meer overtuigd worden dat 
hun onrecht wordt aangedaan, als 
hen het aanleren van hün moeder
taal onthouden wordt. 

We spraken met een gemeente
raadslid van een belangrijke Frans-
Vlaamse gemeente die het onom
wonden een schande noemde dat, in 
deze tij-d waar men sprak over Euro
pa, een groep van 200.000 mensen 
hun eigen taal niet aangeleerd kre
gen. Hij was ook sinds enkele jaren 
een vurig bezoeker van de toneel
voorstellingen van de groep van 
Westouter. 

Het begrip «moedertoale» was 
voor hem terug opgetild van het vlak 
van koestal en ploeg naar dat van 
kultuurmiddel Met dergelijke nieu
we, steeds groeiende geest kan dit 
lichtpunt een lichtstreep worden Wij 
hebben ons als Rijksvlamingen enkel 
diep geschaamd dat wij zo weinig 
hulp hebben kunnen bieden aan dat 
deel van ons Volk, dat eeuwenlang de 
loodzware druk van het zuiden op 
zich heeft gevoeld en toch niet be
zweken is Wij hebben ons afge
vraagd of die lichtstreep geen lich
tende zekerheid kan worden als in 
een zichzelf besturend Vlaanderen 
wij eindelijk eens in omgekeerde 
richting kunnen werken, met miljoe
nen franken aan kuituur- en school-
steun. zoals de Franse staat dat zo
lang bij ons in België gedaan heeft 
om het Franse feit hier te versterken. 

Hoe ook die toekomst zal verlopen, 
Zuid-Vlaanderen blijft intussen voor 
iedere Vlaming, en voor leder flamin
gant die moeg'estreden is. een buiten
gewoon bezinningsgebied over de es
sentie en het waarom van onze na
tionale strijd. 

n<utei Liuyien. 
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•(( Brug », het tijdschrift der progressistische Leuvense s tudenten , publ i 

ceerde een paar maanden geleden een interview met Gerard Walschap . 

Ter loops werd daarin vermeld dat kor t na de eerste wereldoorlog een 

'« jong priester Spruyt » zou geijverd hebben voor een samengaan van 

alle Vlaamse demokrat ische krachten in een soort V laams travaill isme. 

De pogingen tot het doorbreken der verzuiling op politiek en sociaal 

gebied blijken dus niet van zo een recente da tum te zijn als men wel 

eens meent . W a t nu die jonge priester betreft, zal het sommige der p ro -

gressisten wellicht verwonderen wanneer zij vernemen dat het hier 

gaat om Z .E .H . Odiel S p r u / t t e , een der grootste figuren uit het voor

oorlogse nationalisme, « wi. sgeer en censor n van de Vlaams-nat ionale 

strijd voor de oorlog en een der grondleggers van de nationalist ische 

ideologie in V l a a n d e r e i 

UIT DE 

ARCHIEVEN DER 

V L A A M S E BEWEGING 

Z E II 

ODIEL 
SPRUYTTE 

Dodenmasker 

Spruytte behoort — samen met 
Verschaeve, Callewaert, Robrecht De 
Smet, Pater Van Winckel e.a. — tot 
die rij Vlaamse priesters, wier volks-
getrouwe har t en universele geest 
hen maakte tot de autentieke leraars 
en de werkelijke gezagdragers van het 
vooroorlogse katolieke Vlaanderen, 
en dit ondanks de afwezigheid van 
alle officiële purper. 

SOCIALE BELANGSTELLING 

Odiel Spruytte werd geboren op 5 
j'.x.i 1891. Hij deed zijn humaniora-
siudies te Roeselare en was een uit
zonderlijk-begaafd student, de pri
mus perpetuus van zijn klas Zijn 
oud-leraar, Z.E H. Verhasghe, getuig
de dat hij t i jdeis ?ijr lange leraars
loopbaan nooit een zo schrandere 
geest had ontiroet Na zijn middel
bare studies volgde Spruytt>e zijn 
roeping tot het priesterschap, In 
1918 op het einde van de oorlog, vin
den wij hem te Beitem waar hij de 
bevolking bijstaat tijdens de evakua-
tie ïiaar Wi lebroek Vanaf mei 1919 
is hij surveillant aan de normaal-
school te Torhout. Dan gaat hij naar 
Leuven om er aan de teologische fa-
kulteit te studeren. In 1920 valt hij 
zwaar ziek, doch herneemt daarna 
zijn studies en behaalt het bacca
laureaat in de godgeleerdheid « mag-
n a cum laude ». 

Reeds toen ging zijn belangstelling 
naar sociologie zowel als naar wijs
begeerte. 

De sociale omwenteling die zich in 
Europa voltrok had zijn volle aan
dacht. Hij luisterde naar de nieuwe 

geluiden die overal opklonken : zo
wel naar Gandhi en het kommunis-
tisch experiment in Rusland als naar 
Valois en Maurras. 

Zijn voordrachten over het kom-
munisme en over sociale problemen 
kenden bij de Leuvense studenten 
een groot sukses 

In 1921 werd hij benoemd tot di-
rekteur der sociale werken te Ize-
gem Hjer toonde hij dat zijn sociale 
be'angste ling niet slechts teoretisch 
was, maar dat hij ook als organisa
tor zijn vooruitstrevende sociale 
ideeën in de praktijk wilde omzetten. 
Zijn sociale opvattingen zette hij 
uiteen -n « De Gids voor Maatschap
pelijk Leven. > 

WARE DEiVEOKRATIE 

De wijsgeer m hem sloot zich ech
ter niet af van de realiteit Evenmin 
als Plato, naar wie zijn voorkeur 
ging, achtte hij het beneden de waar-
dighe.d van de filosoof zich m te la
ten met politieke, sociale, artistieke 
of pedagogische problemen Hij ont
wierp een sociaal plan dat bedoeld 
was als een gezondmaking der demo-
kratie en een herstel van de eenheid 
van alle demokratische krachten, 
een afbreken met de bekrompenheid 
van anti-klerikalisme en klerikalis
me die elk gezond politiek leven ver
giftigden. 

Hij zag de redding van de demo-
kratie in een onttrekken van de so
ciale strukturen en organisaties aan 
de greep der partij-politiek. Voor 
hem betekende demokratie, in de 
letterlijke zin van het woord : volks-
medezeggingschap, volkskontrole. Hij 

zag echter het utopische in van elk 
internationalisme en de noodzaak 
van een solidariteit in het kader van 
de hoogste natuurlijke gemeenschap: 
het volk. 

DE REAKTIE 

Op het ogenblik dat Dosfel in « Het 
Vlaamse Land » de waarde-bepalin
gen van het nationalisme gewetens
vol onderzocht en uiteenzette, dat 
Pater Van Winckel in « Onze Jeugd > 
de wijsgerige en zielkundige grond
slagen van het nationalisme vastleg
de en dat Van Severen m « Ter Waar
heid > een nationalistische politieke 
ideologie uitbouwde, sprong Spruytte 
geestdriftig bij. Pater Callewaert 
stelde de kolommen van « Onze 
Jeugd » voor hem open Hoeveel bi j 
dragen van zijn hand verschenen in 
« Onze Jeugd », « Ons Geloof », « Kul-
tuurleven », « Het Vlaamsche Land > 
— en later in « Jong Dietschland > 
valt bij benadering met te zeggen. 

Maar dan kwam de reaktie Mon
seigneur Waffelaert legde hem het 
zwijgen op en verbood hem uitdruk
kelijk nog te schrijven voor « Het 
Vlaamsche Land » En ook de kleine 
plaatselijke politiek moeide er zich 
mee Men vreesde, in kleine bereke
ning, voor mandaten en postjes. 
Spruytte, die zowei geloof als poli
tiek van klenkalistische uitwassen 
wilde ontdoen om tot een zuivere po
sitie van beiden te komen, werd door 
partijpoUtici die juist uit deze ver
troebeling hun politieke macht haal 
den, als een gevaar beschouwd. Hij 
werd belasterd en bespioneerd Men 
leende al te gewillig het oor aan de 
aantijgmgen tegen een priester die 
ook omwille van zijn sociaal-vooruit
strevende ideeën a's een lastpost 
werd beschouwd Hij werd ontslagen 
als direkteur der sociale werken en 
verplaatst naar • de Vakschool van 
Oostende, zonder enige benoeming. 
Zijn overplaatsing lokte echter een 
waar volksverzet uit. Een voorstelling 

van het Vlaamse Volkstoneel onder 
leiding van Dr. O. De Gruyter groei
de uit tot een groots huldebetoon aan 
de volkse priester. 

DE GROTE VISIE 

Na het « interregnum > van Oos
tende werd Spruytte tot kapelaan 
benoemd te Zwevegem. Men meende 
zo zijn « gevaarlijke invloed > te kun
nen indijken. Maar hier rustte hij 
evenmin. Wanneer « Jong Dietsch
land > verschijnt, met een keure van 
medewerkers, s taat Spruytte weer op 
de bres. Hij is vriend en vertrouwe
ling van al wie in het werkelijke 
Vlaanderen naam en gezag heeft : 
vanaf Verschaeve die hij zeer vereer-

.vriend van Verschaeve.^ 
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de, vanaf Modest Van Assche die zijn 
boezemvriend is, tot de jonge Tolle-
naere, zijn discipel en vereerder. 

Zijn nooit-aflatende belangstelling 
voor de sociologie leidt naar een ver
dieping en verwijding van het sociale 
probleem in een alomvattende natio
nale visie. Zijn hoop op een gezond
making der demokratie voerde hem 
naar het solidarisme, naar de teore-

Verre van de Invloed van de ideo
logen te willen overschatten, moeten 
wij er toch op wijzen dat zij een es
sentieel aandeel gehad hebben in de
ze ontwikkeling : zonder hen ware 
deze politieke en sociale ontwikkeling 
ondenkbaar geweest. 

Spruytte werd ziek. Nog op zijn 
ziekbed bleef hij met zijn helder in-

ex-nationalist) en Viktor Leemans, 
toen sekretaris-generaal voor Eco
nomische Zaken (inderdaad, de hui
dige C.V.P.-senator), naast Staf De 
Clercq en Dr. Borms. Viktor Leemans 
hield een grafrede voor zijn vroegere 
vriend en medewerker aan « Jong 
Dietschland » — evenals advokaat 
Norbert De Witte, de vroegere Dlna-
so-studentenleider. 

EEN LEVEN IN DIENST VAN DE 

ALLESOMVAÏÏENDE NATIONALE VISIE 

tlci van de standenstaat : een tijd
lang beheerste Othmar Spann zijn 
sociaal denken. Hij bestudeert de po
litieke en sociale revoluties die zich 
voltrekken in Rusland, Italië en 
Duitsland. Niemand in Vlaanderen 
kent zoals hij de ideologie van het 
nationaal-socialisme. 

Het zou logisch geweest zijn, in
dien de geestelijke aristokraat die 
Spruytte was, in Joris Van Severen 
en zijn Verbond de emanatie zou ge
zien hebben van zijn politieke idea
len. Zijn sociale oriëntering deed 
hem echter meer overhellen naar 
een, spijts alle autoritaire teorie, 
meer naar het volk gerichte beweging 
zoals het V.N.V. Ook zijn Groot-Ne
derlandse opvattingen kwamen in 
botsing met een Nieuwe Mars-rich
ting in Boergondische zin, 

NOOIT-AFLATEND VERWEER 

Het Is In die jaren, dat Spruytte de 
« wijsgeer en censor > van de Vlaams-
nationale beweging werd. Het was de 
tijd van de geestelijke terreur tegen 
het Vlaams-nationalisme, terreur die 
Dosfel nog op zijn sterfbed bidden 
deed om « een goed gezag >. Het was 
de tijd van een bezonken, streng-
beredeneerd en teologisch onom-
stootbaar afwijzen van bisschoppe
lijke stellingen die buiten het kerke
lijke gezagsgebied en dus ook buiten 
de bisschoppelijke bevoegdheid vie
len. En ook hier heeft Spruytte zijn 
aandeel bijgedragen in een noolt-
aflatend verweer, in een scherp trek
ken van de principiële lijn. Hetzelfde 
gebeurde bij de pogingen tot vernie
tiging van de onafhankelijke kato-
lieke Vlaamse studentenbonden — 
waarbij de K.S.A. als officieel wapen 
diende. Spruytte onderstreepte de 
prachtige taak die voor de Katolieke 
Aktie was weggelegd, maar ontzegde 
haar elk recht op een politieke 
dwang, die uitsluitend tegen de 
Vlaams-nationale gezindheid was ge
richt. 

Van Zwevegem werd hij dan naar 
Wervik overgeplaatst, om tenslotte 
te Slijpe te belanden. Toch bleef hij 
aktief in de strijd. Toen de Van Cau-
welaertse « Courant » met schijnteo-
logische drogredenen het Vlaams-na
tionalisme aanviel, brak hij heel dit 
wankele gebouw tot op de grond af 
en de «Courant > kroop in haar 
schelp. 

HET EINDE 

In mei 1940 kwam de oorlog ook 
over Vlaanderen. Op dat ogenblik 
waren ideeën die voorheen slechts in 
beperkte kring door de « ideologen » 
van het nationalisme waren uitge
werkt, reeds gedeeltelijk doorgedron
gen in de praktische politiek : het 
korporatisme als evolutie-vorm in de 
ontwikke'ing van kapitalistische naar 
solidaristische maatschappij werd het 
bindend sociaal beginsel van het ak
koord KW-VNV, zoals het principe 
van de primauteit van het volk bo
ven de staat en het federalisme het 
bindend politiek beginsel ervan wa
ren. 

zicht en zijn nooit-aflatende kamp-
wil het geweten en de geestelijke 
raadsman voor velen. Aan een Duits 
officier die hem bezocht zei hij : « Ik 
geef nooit op : ik blijf vechten als 
een soldaat ». 

Hij stierf nog hetzelfde jaar, op 23 
november 1940, amper 49 jaar oud, 
in de volle kracht van zijn mannen-
jaren en de volle rijpheid van zijn 
geniale geest. 

Zijn vijfentachtigjarig moederke 

Verschaeve was belet en kon de be
grafenis van zijn vriend — die hem 
steeds om zijn houding had geëerd — 
niet bijwonen. 

DE WIJSGEER 

Wij noemden Spruytte de wijsgeer 
van de Vlaams-nationale strijd. Door 
zijn wijsgerige fundering betrok hij 
de volkse strijd echter in een univer
seel kcncept. Hij zocht in alle tijden 

beste Nietzsche-kenner van het Ne
derlandse gebied werd : zijn studies 
over Nietzsche in « Kultuurleven » 
vonden grote belangstelling in heti 
buitenland. Het valt te betreuren dab 
Spruytte's studies en artikels ver
spreid liggen over een aantal tijd
schriften en over een periode van 
bijna twintig jaar. Nog is het niet te 
laat voor een bundeling ervan. Wie 
ooit de geschiedenis van het nationa
lisme tussen de twee oorlogen wil 
schrijven, zal met Spruytte en ziju 
werk rekening moeten houden : het 
blijft een onmisbare wegwijzer naar 
de wijsgerige en sociale onderbouw 
van het nationalisme in het bizon
der, en naar de geestelijke evolutie 
op politiek en sociaal gebied in dia 
periode in het a'gemeen. 

OOK VANDAAG 
Spruytte blijft ook heden voor ons 

nog van betekenis : zijn zoeken naar 
een overkoepelende synthese, over 
alle vaak schijnbare antithesen heen, 
moet ons leren geen al te haastig© 
apodictische oordelen en scheidings
lijnen te trekken. Bij hem ging de 
aristokratie van de geest gepaard 
aan een zuivere opvatting der demo
kratie en der volksmedezeggingschap. 
De sociale idee werd niet van de na
tionale gescheiden, het geloof niet 
van het leven, de beschaving niet 
van de natuur, de maatschappij niet 
van de gemeenschap, de idee niet 
van het programma, de werkelijkheid 
niet van de droom. 

biFmm-iiEin 

H^^Lil^JigkARGANQl IVliQ^ANDSÊydLRUq: ré^fcUëüARMÖ2* 

Titelpagina van « Ter Waarheid », waaraan O. Spruycie ineewernte en waarvan Joris Van Severen de ziel waa. In dit blad kwam de revo

lutionaire sociale bewogenheid der SO-er jaren sterk tot uiting. 

stond bij zijn sterfbed en gaf haar 
zoon-priester, haar kind, doch tevens 
een der meest-begaafde kinderen 
van dit volk, een laatste kruisje. 

Op de begrafenis te Rumbeke was 
al wie naam had in de Vlaamse strijd 
aanwezig : naast zijn trouwe vri&nd 
Mgr. Van Assche waren er om. Pa
ter Callewaert en zijn oud-leraar 
Z.E.H. Verhaeghe, alsmede de pries
ters G. Lambrecht en J. Cardon, die 
om hun Vlaamsgezindheid naar 
Frankrijk verbannen waren en voor 
wie Spruytte steeds een innige vriend
schap had gekoesterd Bij de aanwe
zigen waren ook de toenmalige se-
kretaris voor Wederopbouw, Custers 
(inderdaad, de huidige minister en 

en in e ke kuituur naar deze imiver-
saliteit, scherp analyserend en met 
een uitzonderlijk dialektisch vermo
gen de essentiële waarheden samen
brengend 

Intuïtief voelde hij aan wat zijn 
scherpzinnige geest hem bevestigde : 
de fcrisis van de thomistische wijsbe
geerte — na de tweede wereldoorlog 
door Plus XII in « Humani generis » 
betreurd — deed hem over het tho-
misme heen grijpen naar Augustimis 
en de platonische ideeën. (Jaren la
ter zou het Spaanse Jezuitentijd-
schrift « Razon y Fé » in dezelfde 
zin schrijven). 

Zijn belangstelling voor Nietzsche 
groeide mettertijd, zodanig dat hij de 

Hij zag het gevaar in van een 
atheïstisch materialisme, dat het so
cialisme noodzakelijk moest beper
ken en opsluiten — en droomde er
van het te doordringen met een krls-
telijke gemeenschapszin en een na
tionaal solidarite tsgevoel, evena's 
hij ervan droomde de Kerk te ontdoen 
van de klerika e uitwassen die het 
geloof in zijn zuiveTbeid slecht'̂  aan
tasten. 

Dit ailes bewijst hoe Udiel 
Spruytte o»k voor ons, na'io"a' s eti 
van 1964, nog aktueel is: de proble
men die hij belichtte zijn nog dezelf
de en de oplossingen die hij Ï»""? e s 
hebben, in hun essentie, niets van 
hun waarde verloren. 
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Verleden maandag werd door de TV aan de pers in eerste visie 
voorgesteld de merkwaardige film « Bezette Stad ». Het scenario en het 
draaiboek werden geschreven door Jos Jacobs, naar het boek « Bezette 
Stad » van Paul Van Ostayen (tekening hierboven). De regie van de 
film wordt eveneens gevoerd door Jos Jacobs De verfilming van dit 
oorlogspoëem van Van Ostayen is voorwaar geen geringe laak geweest. 
Bij Jos Jacobs berustte ze echter in goede handen; met « Hel eerste 
hoek van Schmoll » (over Van Ostayen) behaalde hij in 1956 de prijs 
•oor het beste film-experiment op het Tweede Festival van de Balgi-
$che film. 

« Bezette Stad » komt op 17 maart as. op het scherm. Steik aan-
btvolenl 

DE ABONNEMENTENSLAO > D V Dv o V D V D V 
Einde februari zijn er (nog maar of reeds ?) vijf a r ron

dissementen die de eerste e tappe van de a b o n n e m e n t e n 

slag achter de rug hebben : Aalst , Mechelen, Roeselare, 

Oos tende-Veurne-Diksmuide en St Niklaas. Er zit ten nu 

wel een heel aantal andere a r rondissementen vlak voor 

de drempel , maar b innen zijn ze nog niet ! 

D O R T M U N D E R 

Tliierbrauhof I 
t« Leuven 

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

Vanaf 's morgens 
tot '8 nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepszelzen scholen enz.» 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof U 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

pruna koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 

Vai au al denna r ieeer* 
o^'if 1'ifL' var vlonopot 

DORT BIERKELDER 
O u d e Markt 22 L e u v e n 

S c h o o n s t e b i e r k e l d e r 
v a n h e t l a n d 
• 
Nie t v e r g e t e n d a t m e n In 
d e d r i e l o k a l e n de e c h t e 
D o r t m u n d e i T h l e r b r a u 
d n n k t m e t de 2 H e r t j e s 

Nïef v e r b e t e n weldra 

DorJ rhierbrauhof lil 
tf • irusse i 

Het «Boek der Maand» voor 
de periode februari 1964 gaat 
naar een afdeling die in het 
verleden reeds besiag legde 
op deze onderscheiding : 
Deurne - bij - Antwerpen. 
Deurne is een der Antwerpse 
randgemeenten die er voor 
zorgen dat de sinjoren-agglo-
merati^ nog min of meer fat
soenlijk voor de dag komt 
met haar abonnementenaan
tal. Alhoewel — het werd hier 
reeds meer dan eens gezegd 
— de grote steden Antwer
pen, Brussel en Gent ieder 
voor zich een grotere inspan
ning zouden mogen leveren. 

Groed nieuws uit Brabant 
en vooral dan het Payotten-
land De Brabantse kaderdag 
twee weken geleden heeft 
dan toch dadelilk organisato
rische en propagandistische 
vruchten afgeworpen en de 
Payotten zorgden gedurende 
de voorbije veertien dagen 
voor heel wat nieuwe en her
nieuwde abonnementen. Ook 
Aalst, St Niklaas en Brugge 
zijn niet bij de pakken blij
ven zitten. 

Daarmee dan is verslag ge
geven over de aanwinsten ge
durende de jongste weken. 
Rest ons nog, het algemeen 
klassement sinds het begin 
van de abonnementenslag te 
brengen. Geen wijzigingen 

« 

• Men kan « De toetssteen der 
Liefde » na niet precies een groot 
werk van Rossmi noemen. Daar
voor is niel alleen de intrigue veel 
te onbelangrijk, maar ook van de 
muziek kan niet gezegd worden 
dat zi] een opeenstapeling gewor
den is van vondsten en originali-
tciten. Het geheel is dus een nie
mendalletje zoals er in Rossini's 
iijd veel het licht hebben gezien. 

Interessanter voor ons is echter 
de manier waarop de Vlaamse [V 
deze komische opera voor de ka
mera's heeft gebracht, in « eerste 
uilvoering in België » dan nog 
wel I Nu is het voor iedereen die 
niet rnel de oogkleppen van een of 
ander vooroordeel rondloopt, een 
feit dat voor het werk van Fran-
cine Braylants (regie) wierook 
mag gebrand worden. Vergelijkin
gen met soortgelijke Duitse verwe
zenlijkingen kunnen we natuur
lijk nog. altijd niet maken, maar 
iedereen kan gerust toegeven dat 
het geheel een vlot verloop kende, 
dal de kamera-regie niet ondes
kundig gevoerd werd en dat het 
samenspel speler-zanger zeker be
vrediging gaf De Nederlandse be
werking van Liane Bruylants kon 
hier en daar zeker beter geweest 
zijn — muzikale aksenten vielen 
na soms op hel onbelangrijkste 
woord in de zin — maar storend 
werkte dat nog altijd niet 

Wij vonden het algemeen rezul-
taat voldoende om in die richting 

hier t.o.v. de stand veertien 
dagen geleden 
1 Aalst, 2 Mechelen, 3 Roese
lare, 4 St Niklaas, 5 Antwer
pen, 6 Oostende, 7 Brugge, 8 
Brussel, 9 Gent, 10 Dender-
monde, 11 Hasselt, 12 Oude
naarde-Ronse, 13 Tongeren, 
14 Leuven, 15 leper, 16 Turn
hout, 17 Kortriik. 

Maart : lentemaand ! Een 
abonnement kost vanaf van
daag tot einde van het jaar 
160 F. De verkiezingskoorts 
stijgt; de belangstelling voor 
de V.U. neemt toe. 

Welke arrondissementen 
maken gebruik van al deze 
gunstige faktoren om gedu
rende de maand maart in een 
nooit-aflatende reeks huis
bezoeken het reeds mooie re-
zultaat af te ronden of de 
achterstand in de klassering 
in te lopen ? Het ogenblik is 
gunstig ! 

En een werfaktie is nood
zakelijker dan ooit. Er werd, 
ter gelegenheid van het 
nieuws over « De Linie », her
haaldelijk gewezen op de 
uiterst pozitieve en belangrij
ke bijdrage van dit weekblad 
tot het sukses van de Mars te 
Antwerpen. Eén stem werd 
gesmoord; de anderen moe
ten thans des te luider klin
ken !, 

verder te Uferken, al zouden toe de 
Vlaamse TV de raad geven in de 
toekomst belanfrijker werken — 
niel noodzakelijk meer bekende 
— op het programma te plaatsen. 
De « Toetssteen n van vorige week 
donderdag leed inderdaad onder de 
kwaliteit van het gekozen werh. 
Rossini heeft vast en zeker inte
ressanter dingen geschreven, zelfs 
zonder direkt naar de uBarbier « 
te grijpen. 

• Het programmeren van een 
eenakter onmiddellijk na half-ne
gen blijft een risiko. Indien het 
tegenvalt, deelt het de TV-avond 
al direkt in brokken. « De Dieh-
iei » van Lambert de Beer, naar 
een verhaal van Karel GapeU, 
mocht er echter zijn. Het is een 
ietwat poëtisch gevalletje gewor
den, zeker niet zonder een zekere 
bekoring en dus interessant ge
noeg om het te programmeren. De 
tekst werd daarenboven gediend 
door een goede kamera-regie, een 
sobere, maar goedgekozen muzika
le omlijsting en eveneens door het 
dcgehjk spel van de akteurs. 

Namen noemen heeft deze keer 
icht geen zin. Iedereen heeft zoumt 
het zijne bijgedragen tot het uit
eindelijke (goede) rezultaat. Zodat 
wij zeker geen tegenstanders zijn 
geworden van nog dergelijk weik 
op ons TV-scherm. 

• Vl^al de Vlaamse TV-mensen er
toe heeft aangezet om « De pick
nick » van Fernando Arrabel te 
programmeren, we hebben er geen 
vermoeden van. De literaire kwali
teiten van het stuk zijn er zeker 
de oorzaak niet van geweest, want 
we hebben er maandagavond te
vergeefs naar gezocht. De idecBn-
rijkdom van de teksten zal even
min als reden kunnen ingeroepen 
worden, want we hebben daar 
maandagavond met even weinig 
rezultaat naar uitgekeken. Blijven 

• ZONDAG 
15 00 Voor boer en tuinder : land
en tulnbouwmagazine . Bedrij fson-
derzoek — 15 30 . Bloembollen : 
documentaire (programma van de 
Nederlandse televisie - NTS) — 
16 05 : Opera, de grote onbekende ; 
De ontvoering uit het Serail , Cosi 
fan tut te Orkest en koor van de 
Koninklijke Muntschouwburg ol.y, 
Andre Vandemoot — 16 50 . De 
Tiidscapsule — 17 20 tot 17 40 : 
Klem, klein, kleutertle — 18 40 : 
Het grote avontuur Olm voor de 
leugd (Franse versie met Neder
landse onderschriften) — 19 55 : 
Sportuitslagen — 20 00 • TV-nleuws 
— 20 20 Paul Anka-show — 21 10 : 
Sportweekend — 2140 VUftlen 
rozen eenakter van Tennessee Wil
liams Nederlandse vertaling Nel 
Bakker (programma van de Neder
landse televisie - NCRV) — 22.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• 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-nleuws 
- 20 20 . Tentoonstelling « World 
Press Photo 1963 », (programma van 
de Nederlandse televisie VPRO) — 
20 30 't Is maar een woor quiz-
programma (wordt rechtstreeks 
overgenomen door de NTS) — 21 05; 
Panorama — 21 50 Jazz In aan
bouw • een 1 azzprogramma met de 
« Boy's Big Band », (programma van 
de Nederlandse televisie - VARA) — 
22 15 : Mediunj — 22 25 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 
14 05 tot 1515 : Schooltelevisie : 
- Biologie : De merel - Aardnlks-
kunde De Maas — 19 00 Gast-
programma De socialistische ge
dachte en actie — 19 30 Teken
films voor long en oud De Plint-
stones (20e afl ) : De helikopter — 
19 55 Sport in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 De kat op de 
koord TV-feuilleton — 20 50 : 
FUmtribune Eerste voorstelling in 
ons land van de Indiase film « De 
Wereld van Apu » (Apur Sansar), 
(oorspronkelnke versie met tweeta
lige onderschriften) — 22 50 : Twee
de nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 Tele visum : Een 
uur met Bob Davidae — 19 00 : 
Openbaar kunstbezit « De dorps
dokter » van David Tenlers de Jonge 
(1610-1690) — 19 25 Penelope de 
uitzending voor de vrouw — 19.50 : 

dus andere dan literaire redenen 
te züehen, die echter buiten hté 
kader van de getvone TV-kommen-
taar vallen. 

Indien we daarenboven nog 
moesten vaststellen op welke stm^ 
telige manier de akteurs zich van 
hun taak kweten, dan begrijpt ie
dereen onmiddellijk met vyat vow 
een negatieve indruk we het stuk 
van het scherm zagen verdwijnen. 

Daarom dit kort gebed tot dt 
Vlaamse TV-goden : Spaar ons in 
de toekomst aub. van dergelijke 
nonsens I 

• « Bonanza » van deze week was 
terug eens zo geweldig dramatisch, 
p.iichologisch diepgaand en voor
al op de traanklieren werkend, 
dat we onze kopij tot driemaal toe 
zijn moeten herbeginnen. Alleen 
reeds de herinnering aan de Bo-
nanza-tragiek van dinsdagavond 
doet ons opnieuw zoveel zilte tror 
nen plengen, dat ons kopij-blad er 
helemaal doorweekt van wordt en 
geen zetter ter wereld nog wijs ge
raken kan uit die dooreengelopen 
tekst I 

We zijn van de Amerikanen 
vlotte afleveringen gewoon en aan 
de Vl^esterns hebben wij bepaald 
ons hart verloren. 

Maar na al die jaren jonggezel-
len-heldendaden, mag er gerust 
eens een zoon van « Pao » trou
wen. Liever dat dan psichologiel 

Ivb. 

FAMILIE GEVRAAGD 
als gerant 

van het schoonste café 
van het land. 

Verzekerde broodwinning. 
Antwoorden kantoor blad. 

De Weerman — 19.65 : Sport In 
' t kort — 2O00 : TV-nleuws — 
20.20 : Volkskoncert ( I I ) , gegeven 
door de Philharmonie van Antwer
pen o.l.v. Edward Plipse — 31.10 : 
Hello, 1ij daar I : eenakter door 
William Saroyan — 21 50 Blapen 
op wielen documentaire over slaap
wagens, ligriltuigen en ferry's — 
22 30 : Medium : Literatuur — 
22.40 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Teletaalles : Engels — 19 30 : 
Arena : onze veertiendaagse sport-
magaztne — 19 55 Sport In ' t kort 
— 20 00 TV-nleuws — 20 20 : 
Wereldreiziger met de camera Por
tret van een melsie TV-teuilleton, 
met Gralg Stevens {6e afl.) — 
21 10 Ten huize van André M Pols, 
musicoloog — 22 00 Première een 
programma met filmnleuws en frag
menten uit nieuwe films — 22.45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 1515 . Schooltelevisie : 
- Natuurkunde - Biologie — 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 Piccadilly 
Circus . een liedjesprogramma met 
Helen Shapiro, Mike Same en John 
Leyton — 21 00 De collectie spel 
door Harold Pinter Nederlandse vei>-
taling G K van het Reve, (pro
gramma van de Nederlandse tele
visie • NTS) — 22.15 Tweede 
nieuwsuitzending — 22.25 tot 23 15: 
Close-up van de Poolse ktneast Ro
man Polansky. 

• ZATERDAG 
10 00 . Teletaalles . Frans — 10 20 : 
In de spiegel van de kunst : Homo 
Ludens — 10 50 . Teletaalles : 
Engels — 17 00 Klein, klein, kleu
tertje — 17 20 Tijd voor U — 
17 45 tot 18 20 Schooltelevisie : 
Aardrijkskunde De Rijn — 19 00 : 
Top Cat satirische tekenfilm — 
19 30 . Dwaaltocht door het dieren
rijk Vleermuizen en vogels TV-
fllmreportage van de Britse tele
visie — 19 55 Sport in 't kort — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 Er kan 
altijd eentje bij TV-feuilleton — 
20 45 : Vlieg eens uit I een to»-
ristische quiz georganiseerd In 
samenwerking met de Sabena — 
2135 Echo — 22 05 Het 87e 
politiedistrikt • Bulten gebruik TV-
politiefeuilleton — 22 55: Tweede 
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RENAAT 

VEREMANS 

ZEVENTIG 
Renaat Veremans is verleden maandag 70 
geworden. Hij draagt de last der decennia 
gelijk zijn liederen dat doen : eeuwig jong, 
eeuwig spontaan, eeuwig veroverend. Zijn 
< Weiden als wiegende zeeën », die het hem 
nu al meer dan een halv eeuw doen, bij 
drie generaties Vlamingen. Zijn dinami-
sche dirigeerstijl op de Zangfeesten waar 
hij — waardig onder de grijze manen 
maar nog vlug en veerkrachtig naar het 
podium schrijdend — steeds een der meest 
omjubelden is. 
Zeventig jaar jong, meer dan een halve 
eeuw kreatief en nog steeds op de bres 
zowel in het artistiek leven als in de 
Vlaamse Beweging : men zou voor minder 
een eresaluut brengen. 

Deze zeventigste verjaardag van 
Renaat Veremans was en is een 
dankbare aanleiding om zijn oeuvre 
— dat door sommigen als « ouder
wets » wordt bestempeld — nog eens 
te toetsen aan de smaak van van
daag De Koninklijke Vlaamse Opera 
bracht onlangs zijn opera « Anna-
Marie » (op tekst van zijn boezem

vriend Felix Timmermans); meester 
Veremans zelf verklaarde vooraf, on
zeker te zijn over het onthaal dat 
zijn destijds ook te Keulen met zo
veel geestdrift begroette « Anna-Ma-
rie » thans nog zou genieten. Het ant
woord van het publiek was duidelijk: 
« Anna-Marie » heeft, net als de gro
te volksliederen .vaa Veremans, mor 

VERWERPELIJKE TUSSENWERPSELS 
V 

ZULLE EN WEJ ! 
Zuiver dialektisch is het gebruik van 

het Brabantse «zul le», «zunne» of 
« zenne » en van het Vlaamse «wej » of 
« w è » , die onderscheidelijk verbasterd 
zijn uit de werkwoordsvormen zul je ? 
(oorspr. Brabants zel-du, zelde) en weet 
je ? Deze wendingen dienen als onder
streping van een mededeling of van een 
bevel. In de beschaafde omgang kunnen 
we natuurlijk gebruik maken van de 
vormen «zul je» en «weet je» in hun 
letterlijke betekenis, doch daarnaast, als 
betekenloze versterking, gebruikt men 
veelmeer het tussenwerpsel «hoor !» 
dat in de dagelijkse omgangstaal zeer 
gewoon is. Aan het gebruik van « hoor» 
kan men onmiddellijk een beschaafd spre
kende van een dialektspreker onder
scheiden die, ook als hij «schoon 
Vlaams » probeert te « klapm », zich 
voortdurend met zijn zuUe's en wej's 
verraadt. Het verdient anderzijds vol
strekte afkeuring uit snobisme er een 
Hollandse «boei» van te maken... 

Dè 
Sommige Westvlamingen geven te 

kennen dat ze een bevestigend antwoord 
verwachten, door hun vraag te eindigen 
met « d è » ; bv. « Ist-en ziek, dè ? », « Re-
gen'et, dè ?, «Zi-je moe, dè ? ». Een 
Brabander zal hetzelfde weergeven met 
« maschien » : « Is em ziek maschien ? ». 
Dit misschien wordt in deze zin ook wel 
door beschaafd sprekenden gebruikt, 
maar we kunnen de vraag ook een an
dere wending geven : «Is hij dan ziek?», 
« Begint het dan ? », « Ben je dan zo 
moe ? », enz. 

Dit «dan » verwijst in feite naar een 
al of niet uitgesproken voorafgaande 
vaststelling waaruit een bevestigend 
antwoord op het gevraagde reeds blijkt, 
bijvoorbeeld : 
A. - Hij is sinds twee weken afwezig. 

B. - Is hij dan ziek ? (W-VL : ïst-en ziek. 
d è ? ) 

A. -Ja . 
Hoewel geen enkel woordenboek of 

spraakkunst gewag maakt van dit heel 
speciale «dan» , is liet korrekt Neder
lands ! 

E H ? 
Ook dit tussenwerpsel, waarvan de 

spelling reds onnederlands aandoet, is 
dialektisch en wordt aan een vraag ge
hecht om aan te geven dat men een be
vestigend antwoord verwacht, doch met 
dit verschil : terwijl bij « d è » (of dan) 
de vragende vorm behouden blijft, ge
bruikt men bij « e h » een bevestigende 
(positieve) zinskonstruktie, hoewel de 
inhoud duidelijk ondervragend is. in 
plaats van de vragende zin «is hij dan 
ziek ? », zal men met de zelfde betekenis 
(soms met gewijzigde gevoelswaarde) 
zeggen : «hij is ziek, eh ? ». In zekere 
zin loopt men dus bij het vragen reeds 
op een (bevestigend) antwoord vooruit, 
maar voegt er voor alle zekerheid « eh » 
aan toe, alsof men wou zeggen : is dit 
niet zo ? Mutatis mutandis wordt eh '! 
ook geplaatst na negatieve zinnen waar
op een negatief (dus in feite beamend) 
antwoord wordt verwacht. 

In het algemeen beschaafd zal men, 
naargelang het antwoord ontkennend of 
bevestigend is, (maar steeds beamend) 
de tussenwerpsels « wel » of « met » ge
bruiken, bv. : 
A. -Je bent moe, n ie t? B. - Ja. 
A. - Je bent er nog niet, wel ? B. - Nee. 
A.-Janssens is ziek, niet? B.-Inderdaad. 
A. - Janssens is toch niet ziek, wel ? B. -

Absoluut niet ! 
In plaats van «nie t» hebben we ook 

«nie twaar» , dat men niet hoeft te ver
basteren tot « newo ». Verder ook « niet 
zo ? » en «is het niet ? », doch dit laat
ste ruikt wel erg naar het Franse « n'est-
ce pas», dat ook vaak in Vlaamse mond 
wordt gehoord, maar dan als «nespa». 

des en smaken overleefd en blijkt 
een werk te zijn dat « blijft »• Over 
enkele weken volgt de kreatie van 
Veremans' jongste werk, het orato-
riuni « De Vijf Blijde Mysteries ». Het 
is geen viering van een « oude man »; 
het is integendeel de hulde aan een 
komponist die nog volop kreatief is 
gebleven en wiens zeventigste ver-

steentjes voor ONS TAALGEBOVW 

In het tweede geval, kan « w e l » ver
vangen worden door « toch» , maar dan 
liefst met een wijziging in de zinsbouw ; 
« Janssens is toch niet ziek ? », « Het re
gent toch niet ? », Een verwerpelijk ger
manisme is het gebruik van« of» in : Je 
bent niet ziek, of... ? (Du bist gar nicht 
krank, oder... ? ) . 

ZUTl 
« Zut !» roepen de Walen als hun lu

cifer uitwaait. Een Hollander zowel als 
een Vlaming (dit is mijn grondbewijs 
voor de Dietse eenheid) zal hier roepen: 
verdomd!, verdorie!, verduiveld!, ver...I 
Ook wel : jasses!, ajassesl, ajakkes! Dit 
zijn bastaardvloeken die geen zinnig 
mens missen kan. Sommigen gebruiken 
ook « zut » in de betekenis van « laat me 
gerust», « loop naar de duivel». Alge
meen Nederlands, hoewel niet speciaal 
algemeen beschaafd Nederlands hier
voor is : « stik ! ». 

Hiermee (niet met dit laatste woord, 
maar wel met deze beschouwing) wil ik 
een einde maken aan onze wandeling 
door de puinen en afbraakresten van het 
terrein, waarop we steentje voor steen
tje ons Nederlands taaigebouw willen 
doen herrijzen. Tussenwerpsels zijn in 
de dagelijkse omgangstaal als de kalk-
mortel tussen bouwstenen. Ze zijn on
misbaar doch vallen niet onmiddellijk in 
het oog. Hier is het dat de taalverba&te-
ring onmerkbaar blijft voortwoekeren. 
Hier is het dat de Vlaming die het goed 
meent met zijn taal (en met zichzelf) 
moet beginnen met een grondige oprui
ming. Een tussenwerpsel, evenmin als 
metselspecie trouwens, is niet iets dat 
men zomaar achteloos «er tussen 
werpt», maar iets dat nauwkeurig en 
met verfijnde zorg «geplaatst» wordt, 
met behulp van een door oefening en ge
duld gekweekt zuiver (taal)gevoel. 

J. Bouwman 

jaardagsgeschenk aan het Vlaamse 
volk het volop haalt bij alle eer en 
hulde die hem vanwege dat volk kaa 
worden betoond. ' 

Ook als schrijver is Veremans afe-" 
tief geweest; zijn «Herinneringen aan 
P. Timmermans » verwoorden een 
hechte en mooie vriendschap die hli 
eveneens herhaaldelijk heeft ver-
klankt, o.m. in « Nacht en morgend 
aan de Nete » en in de onovertroffen 
Adagio-liederen waarvoor de sublie
me verzen ran Timmermans de teks^ 
leverden. 

Ook als muziekpaedagoog heefti 
Veremans zijn sporen verdiend. Hïi 
werd professor aan het Vlaams Kori-
servatorium te Antwerpen, later be
stuurder van het Konservatorium tei 
Brugge waar zijn naam tot op onze 
dagen verbonden blijft aan het ui1>-
stekende Veremans-koor 

Daarnaast is de dinamische kun
stenaar voorzitter van de beheerraad 
van « Sabam », de vereniging voor 
auteursrechten, 

Operetten, opera's, oratoria, kan-i 
taten en liederen : er is wel geen 
genjre dat door Veremans niet werd 
beoefend. Doorheen heel wat werk Is 
de echo te vernemen van de idealen 
die sinds zijn jeugd onafgebroken de 
zijne zijn geweest, een geluid dat 
niet te allen prijze eigentijds wilde 
zijn en daarom juist evengoed van 
vandaag als van gisteren is gebleven. 

Eki nog een hele toekomst voor zich 
heeft! 

Het is niet mogelijk, binnen het be
stek van dit korte hulde-artikel die
per in te gaan op het oeuvre van Ve
remans. Terloops weze hier nog ver
meld dat de veelzijdige kunstenaar 
ook de filmmuziek voor «De Witte > 
schreef. 

Zowel de vriendschap als zijn werk 
verbonden hem met de grootsten on
der de Vlaamse letterkundigen van 
zijn generatie : Nest Claes en Felix 
Timmermans. 

Naast dat omvangrijke oeuvre is er 
de mens Veremans : eerlijk en op
recht, door en door Vlaamsgezind, 
idealistisch in zijn kunst en in zijn 
opvattingen Niet het minst ook om 
de grootmenselijke eigenschappen 
van Renaat Veremans weze hem hier 
oprecht en nadrukkelijk hulde ge
bracht bij zijn 70ste verjaardag Vior 
het « ad multos annos » zal de im
mer-jeugdige zelf wel zorgen I En 
wellicht zelfs voor nieuw werk, dat 
hij ons op zijn 80e. 90e en 100e ver
jaardag wil aanbieden. 

tvo 



92 OE VOLKSUNII 

PERSSmGBl 

RECHT 
IN KROMME 

LIJNEN 

fn de wc. 'kbli^cnparade g n g 
<fe interesse uiteraard d«ze Meek 
•og naar het stopzetten van de 
tLinie. Met de meeste aandacht 
werd dan ook uitg:ekeken naar 
wat het blad zelf over zijn ver-
Avrijnen zou schrijven. 

Hoe het gecensureerde blad 
*»ch nog enkele « waarlieidjes >' 
éoor de mazen \ a n het net liet 
flippen ziet ge hieronder, a Volks-
^azet )) legde de band tussen het 
•piloeken van deze vrije stem en 
ée naderende verkiezingen. Ook in 
«ndere bladen ziet men in de 
»erte de verkiezingswolken komen 
•pdagen. 

DG Linie 
Wie de juiste toedracht van de 

taken kent, heeft zich deze week 
kunnen amuzeren bij het lezen 
van « De Lm'e » Hoewel onder 
strenge kontrole staand*' (tussen 
liaakjes, we vonden nergens geen 
spoor meer van namen van redak-
ieurs en hoofdredakteur? Men 
•egt dat Pater Van B adel nog 
•óór de sti Ie uitvaart van zijn 
Wad gelikwideerd werd, en niet 
#m tinanciele redenen) hebben 
enkele Linieredakteurs veel » ge
suggereerd ». Men zegt dat God 
techt schrijft in kromme lijnen, 
In « De Linie D zijn enkele han
dige jongens daar ook in gelukt. 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Huish App Radio-TV-

Bandopnemers— 
37 92 57 ELA(iRO SS*/". 68 
De Damhouderstr 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedeK-
klngen Deüflex - Taplflex 
enz. InllchtlnRen : 
Claessens-Cornelis Scliut-
str 18 Deurne - T 36 13.12 

Bezoek tiet Payottenland 
Gueuze Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

<i DE KROON » 
O L.V-Lombeek (054)32381 
Voor al uw Vlaamse lektuur 

Een adres 
Boek- en dagbladhandel 

Paul BEQUET 
Nassaustraat 6 Antwerpen 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige steer 
Vermindering v sfroepen 
Etisabethl 105 . T (i32 70 

Geniet van de lekkere 
kottie « De Olitant > 
in hel Vlaam;- Huis 

« PETER BENOIT D 
Frankri.iklel 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur: 
EURO-DOMl 

Kruidtuiniaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester-uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11 Ouder gem 
t 72 45 43 - terminus tr 35 
10% korting leden V.ü-

Uit de verklaring van de eerste 
bladzijde geven .we volgende ge-
sluieide uitspraak. 

« Sedert een paar weken wer
den geruchten verspreid in ver
band met het verdwijnen van «De 
Lmle» en, precies een week gele
den, toen dit weekb'ad reeds ge
drukt was, namen deze geruciiten 
de vorm aan van persberichten. 
Sindsdien zijn aan deze geruchten 
en berichten nog kommentaren 
m a'le kleur en toonaarden toe
gevoegd. Daar n.et.'- van dit alles 
van de direktie 13 uitgegaan, en 
deze de beroepseer en de verant
woordelijkheidszin van konfraters 
m de gesproken en geschreven 
perswereld onaangeta.st wil laten, 
acht Zij het haar recht en haar 
plicht zich over deze geruchten, 
berichten en kommentaien met 
uit te spreken. » 

Na.ist de tekening van een ge-
ve'de Linieboom die op een ge
kwetste Vlaamse leeuw valt, slip
ten nog volgende stukjes door de 
censuur. 

« Premier Lefe\re heeft een 
bezoek gebracht aan Paus Pau'us 
VI. HIJ weigerde na afloop enige 
verklaring af te leggen, en bleef 
ook bij zijn aankomst te Zaven-
tem zwijgzaam. De bedoeling en 
de aanleiding voor dit bezoek 
werd door de hele publieke me
ning juist begi-epen. 

« De actuahteit in België stond 
deze week voorts m het teken 
van een aangelegenheid die op 
pagina één wordt « be.sproken ». 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

LA RELEVE 
Dat <i De Linie n vooral om 

haar Vlaams karakter, dat meer 
en meer federalistisch werd, stoor
de, toont de kommentaar van het 
progi-essistische Franstal 'ge week
blad van CVP-strekking. dat de 
hele Linie prijst behalve om haar 
V aamsgezüide ^trekking. 

« Abstraktie s;en>aakt van het 
taa kundig delirium waarin dit 
weekblad geraakte was het zeker 
het beste Belgische weekblad 

Het enige dat een kulturele in-
foimatie gaf van internationale 
klasse. 

Terwijl we er toch over bezig 
r 'Jn. vragen we ons af of « De 
Linie » met gaat ophouden te 
verschijnen om duistere redenen. 
Zou het kunnen dat het weekblad 
n 'et ten onder gaat om zijn dwa
ze taalkundige passies (die in 
waarheid schandalig waren) maar 
om reden van andere houdingen 
die in feite in het geheel niet 
schardalig waren. » 

Socialist, CVP-er. liberaal, con
servatief of progre'=sist is onze 
voornaam. « Unitaire Be'g » is 
onze f'^milienaam en profijten-
erc-titel. 

RAAK 

Vrank en vrij als gewoonlijk 
raakt het blad van de KWB de 
kwestie van « De Linie » a.an. 

« In de dagbladen wordt er 
naar de reden — die beslist niet 
van financiële aard kan zijn, want 
de laatste tijd ging het « De Li-
n'e » goed — van dit besluit ge
gist. Wat zit er achter? Allerlei 
druk achter de schermen wordt 
verondersteld. Men weet niets met 
zekerheid. 

We betreuren tea zeerste het 
heengaan van « De Linie », dat 
als b'.ad vrijmoedige commentaar 
bracht en zijn eigen bijdrage le
verde in de evolutie op godsdien
stig, zedelijk, sociaal en politiek 
vlak. We zullen de stem van « De 
Linie » missen in het geheel van 
de Vlaamse pers. 

We durven dan ook hopen dat 
op deze beslissing zal worden te
ruggekomen en dat we verder de 
vrije dialoog zullen kennen tus
sen « De Linie » en haar lezers. 

Het is onze vurigste wens da t 
het werk van openheid, verdraag
zaamheid en herbronning van veel 
vaste waarden, dat « De Linie » 
m Vlaanderen ondernam, kan 
voortgezet worden. » 

YOLKSGAZE^ 
Ontdekte eerst ha dagen het 

probleem van « De Linie ». Het is 
volgens Jos te herleiden tot een 
schrik van de Volksunie voor de 
naderende slag van de bisschop
pelijke kromstaf die bij de verkie
zingen zou op til zijn. 

«De enige aitweg voor het po
litiek katholicLsme schijnt dus : 
de oude, beproefde methode van 
de slag met de kromstaf en en
kele maanden na het verbod van 
« De Linie ». ook het verbod voor 
alle gelovigen om voor andere dan 
CVP-hjsten dn casu die van de 
« Vo ksunie ») te stemmen. 

Het weekblad van « De Volks
unie » kan er niet meer van sla
pen ' 

Niet minder dan drie volle 
bladzijden worden gewijd aan 
« De gebroken Linie », het « 19de 
eeuws clerical sme » en « Inquisi
tie 1964 ». 

ledere « Volksunie «-voorman 
verzet zich op zijn manier : pro-
paganda'eider Wim Jonssen met 
felle aanvallen op de Belgische 
kerk die zich door het Hof. de 
CVP en het grootkapitaal laat 
gebruiken voor hun politieke win
kel; Walter Luyten in jammeren
de termen, als de pijnlijk getrof
fen en ontgoochelde katholiek die 
zich beklaagt over « het onvlaam-
se en onsociale masker dat de 
Kerk hier opzet ». 

Wij vermoeden dat het incident 
zeker een zware slag is voor de 
« Volksunie » en haar doorgaans 
katholieke leiding. Maar ook de 
godsdienst zal er geen voordeel 
bij vinden. » 

Of onze houding van ze'fstan-
d'gheid ten opzichte van de mis
bruiken van het Belgisch verpoli
tiekt katolicisme tot «gejammer» 
moet verklaard, hangt af van het 
standpunt dat men Inneemt. Voor 
Jos Van E.vnde, dse gewoon is al
le purperdragers met de voorha
mer te lijf te gaan, is dit natuur
lijk het gevSil. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

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

LA LIBBE BEL&iaUE 
Heeft als trouwe bondgenoot in 

de zaak van « De Linie » nog
maals de dweil van Vlaanderen, 
<( De Standaard n, bij het duiste
re verklaringetje van « De Li
nie » over het waarom van het 
verdwijnen, 

« Overigens zal men noteren da t 
men ver af s taat van de fantasti
sche politieroman (de uitdrukking 
is van « De Standaard ») die «De 
Gazet van Antwerpen » had op
gebouwd rond de zaak van « De 
Lin-e », in dewelke zij met een 
kwaad oog een tussenkomst had 
gezien van het Belgisch eplsko-
paat te Rome. » 

Tweespan der krachten, zei Van 
Cauwelaert indertijd, maar hij 
dacht zeker niet aan een tandem 
Libre-Standaard. 

Het Pennoen 
In verband met de reeds lang 

aangeraakte noodzakelijke sa
menwerking van alle federalisti
sche krachten in Vlaanderen te
gen het bestaande front van de 
unitaristen geeft Wim jórissen 
zijn persoonlijke visie op het tot 
s tand komen van zulk Vlaams 
Front . 

« Een nieuwe Vlaamse part i j 
naas t de Volksiuile Is politiek uit
gesloten. 

Een opslorping bi] de Volksunie 
kan psychologisch bij zeer velen 
voor wie de Volksunie gisteren 
nog een tegenstander was een 
rem zijn voor een maksimale 
doorbraak. En die maksimale 
doorbraak is beslist noodzakelijk 
om de levensgevaarlijke grond
wetswijziging te verhinderen. 

De samensmelting met de 
Volksunie van de « mistevrede-
nen » als groep is een betere op
lossing. Zou ook dit psychologisch 
voorbarig kunnen zijn? 

Een verkiezingsbondgenootschap 
met als centrale themas het 
volksnatlonalisme — met als kon-
kreet doel het federalisme — en 
een sociaal - vooruitstrevende po
litiek voor alle Vlaamse volks
lagen, belde mnig verstrengeld, 
schijnt mij persoonlijk in de hui
dige omstandigheden de beste op
lossing toe. » 

KAPITALEN 

• 
Uw geld blijft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 
e 

Om het even welke som. 

Schr. kan. bl., onder M.V.R. 

,DIETSLAND 
,EUROPA 

Leo Kerremans bezint zich over 
de opgave van de politieker in 
een artikel « Profitariaat of 
dienst ». Ook op dat vlak moet 
het Vlaams • nationalisme een 
lichtend voorbeeld zijn. 

« Hierin moet het Vlaams - na
tionale voorbeeld vooraan s taan. 
(Het is met de eerste maal — om 
het dan zeer konkreet te zien — 
dat We er op wijzen welke kan
sen en mogelijkheden, maar ook 
verantwoordelijkheden en plich
ten hier liggen op elektoraal ge
bied voor de Volksunie.) 

Laten we ons ook hier niet te 
veel begoochelingen maken. Het 
Vlaams - nationalisme moet het 
menselijk voorbeeld geven en 
vooraan s taan. Allemaal goed en 
wel. Maar laten we niet te licht 
geloven da t het Vlaams - natio
naal programma als dusdanig vol
doende Is e n volstaat om het voor
beeld van grootmenselljkheid te 
zijn. De Vlaams - nat ionale we
reld is een wereld waar he t kleln-
menselijke evenzeer zijn rol 
speelt als elders. De mensen zijn 
er even vatbaar voor de bekoringen 
en de verlokkingen als elders. De 
baatzucht lokt er evenveel als el
ders. De Vlaams - nationale we
reld leeft niet in een goed geïzo-
leerde schuilkelder, veilig tegen 
alle wereldse pomperljen. » 

DE POST 
Dit Vlaamsgezinde weekblad 

met ook sterke verspreiding in 
Nederland brengt hulde aan he t 
Nederlandse kamerlid HRrmsen 
van de Boerenpartij die er voor 
waarschuwt dat het Nederlands in 
de Europese diensten niet mag 
tenachter gesteld worden. 

« En dan komt er uit Neder
land toch een berichtje, dat to t 
voldoening stemt. Daar heeft he t 
parlementslid Harmsen er bij de 
minister op aangedrongen, dat he t 
Nederlands als ambtelijke voer
taa l met de talen van de andere 
EEG-landen gelijk zal worden ge
steld. HIJ doet dit, omdat een 
boer uit Staphorst In een ver
zoekschrift aan de Raad van Eu-
roi>a antwoord kreeg in het F rans 
en in he t Engels. De heer Harm
sen sprak de vrees uit, da t he t 
Nederlands In de toekomst nog 
slechtst als streekdlalect zal blij
ven bestaan en dat de nederlands-
sprekenden zich voor h u n contact 
met de overheid van vreemde ta
len moeten gaan bedienen. » 

Proficiat voor dit Nederland» 
kamerlid. 

Walter Luyterf. 

Schuinirubb«rmatra>ten 

met 
Gebrereteerde 
bedelckingslaKen 
(Brevet - 629768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 5127611 

TE ZELE (O.-Vl.) 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden O bei adres van 
de dichtst tjlj^elegen 
verkoper Star Zele. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 

De wet van 9.8.63 verplicht ü aan te sluiten blJ een wette
lijk erkend verzekei mgsorganisme. 

Uw Keus kan met moeilijk zijn. 
D aebt slechts een keus ; 
De 8 Vlaeimse Ziekenkas s alleen is uw vertrouwen waard. 

Zi] is 100 % Vlaams. Zij alleen aJs Vlaamse mutualiteit, 
kan Dogen op 12 laai strijd en ondervindmg, ZIJ alleen heeft, 
toen Vlaanderen nog verguisd werd. de kastanjes uit hel vuur 
gehaald voor sociale aeropstandmg. 

O zult bewijzen dat u die strijd waardeert. 
O ault aansluiten blJ de oudste en de grootste Vlaamse mu

tualiteit de « Vlaamse Ziekenkas » 
welke beschikt over afdelingen in gans het Vlaamse land. De 
Vlaamse ziekenkas werd gesticht In november 1951 en wettelijk 
erkend op 16 4.52. 

ECnip onderstaeinde strook uit en stuur nem in open omslag, 
met frankering 50 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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bouwen 
O P D E Z E P A G I N A S T E L L E N WIJ U V A N D A A G E E N A A N 

T A L Z A K E N V O O R DIE - O P G E B I E D V A N B O U W W E R 

K E N , W O O N I N R I C H T I N G , MEUBILERING E N V E R K O O P 

V A N G R O N D E N - V O O R A A N S T A A N D E ZIJN IN V L A A N 

D E R E N . WIJ B E V E L E N D E Z E A D V E R T E E R D E R S V A N 

H A R T E A A N BIJ O N Z E L E Z E R S , TEMEER D A A R ZIJ 

D O O R H U N PUBLICITEIT TOT D E S T E U N P I L A R E N B E 

H O R E N DIE MEDE O N S B L A D S C H R A G E N E N O P B O U 

W E N . W A N N E E R U W E N S T T E B O U W E N , U W W O N I N G 

IN TE RICHTEN, M E U B E L E N A A N TE K O P E N O F E E N 

G E L D B E L E G G I N G TE D O E N , S T E U N D A N H E N DIE 

O N S S T E U N E N . 

ANTVERPIA 

Meubelen Antverpia 
Sint Gummarusslraat 28-30 

ANTWERPEN, Telefoon 32.94.77 

timmo 
kom even kijken in onze 
geheel nieuwingerichte zaak 
waar wij de meubelen 
naar uw smaak tonen. 

uitgeslapen 
wan l . . . 

ik kooD bii i 

• EETKAMERS a SALONS • SLAAPKAMERS • 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TUENHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT - TEL. 35.17.83 
Bijhuizen ; Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel : 31.01.18; 

Begijnenstr. 39-41. Tel. 33.47.24 
Deurne : Callifortlei 60. Tel. 36.25.22 

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

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

en wonen in 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLyS& 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon: 37.54.38 

Direktie : Rudi van der Paal 

WENTELPOORÏÏN 
In hout, siaal, alnmlninm 
of plastiek. 
StBndaardaitvoerlns ot 
qaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het boawwerk. 
Hand- of elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

flOLLUIKEN 

KOIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

' VENÉTlAAN§.Ë BLI NDEN 

mBmiA-FLEX 

'î JEüBISP-llLaOSTEBMAN̂ ẐONEH 70NHOVFM 

HET ALGEMEEN 

een van de 30 grootste tussen de 24.455 
bouwbedrijven van het land. 

BIEDT U 
EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 jaar ondervinding 
— meer dan 4.800 tevreden kliënten 
— 300 arbeiders in vaste dienst en 

200 specialisten 
— ruimste financiering en weergalo 

_ ze service. 
Prins Boudewijnlaan, 32S, Wilrijk, Tel : 49.39.30 • Scnu te<bfloif.tradt, i^, Ant-
vi^erpen. Tel : 32 92.18 • Onderbergen, 43, Gent, Tel : (09)25.19.23 • Molen
straat, 39, Genk, Tel : (011)544.42. 

VILLABOUW 
(s,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""|||""iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiT5 

Toonaangevende realisaties in | BOUWTIJDINGEN = 

klassieke, moderne en landelijke i . , j „ UI„A „.n hpf -
= Home building blad van net = 

stijl. I ALGEMEEN BüUWBEDRIJF f 
Een gezellig bezoek aan werven i KLNNEN. f 

ge e . . , , , = Deze bon behoorliik ingevuld =: 
en verwezenlijkingen overtuigt U = ^„^'^o^^'^'teruggestuurd geeft | 
en geeft de doorslag. Onverge- s recht op Gratis Jaarabonne- | 
lijkelijke grondenkeus in gans | '"^n*- | 
het land. 1 • " " . . . . . . .•••••••••••• ^ 
Uŵ  hypotheek is onze zorg § Naam : = 
Wij bouwen ook op uw grond = Adres : 1 
Steeds originele ontwerpen vol- | Handtekening : j 
gens uw wensen, eisen en per- ^ = 
soonlijkheid. üiiiiiiiiliiilMiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiimmiiiimd.imiiiiiiS 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Richtlijnen voor alle afdelingen. 

Van nu af zullen de verschil
lende afdelingen zorgen voor de 
nodige vaandels, spandoeken en 
draagboi-den in verband met de 
lakkeioptocht. 

Slogans en teksten zullen toege
stuurd worden aan alle sekretaris-
•en. 

Oproep tot alle militanten, le
den van de muziekkapel, vende-
ll«-s en vaandeldragers : zonder 
een uitzondermg verzamelen alle 
mili tanten op donderdag 23 april 
a a n het lokaal « Tourist », Groen
plaats 15, Antwerpen. 

Bijeenkomst vanaf 19 uur 30. 
Vertrek stipt te 20 uur naar het 

verzamelpunt « Peter Benoit », 
Frankrijklei. 

Balkaarten en loten. 
In het teken van de 5 dagen-

Volksunie-week zullen vanaf he
den onze propagandisten in alle 
gemeenten balkaarten en loten ten 
behoeve van de 17 teerkladders 
•anbieden bij al onze leden. 

Wij vragen aan deze laatsten 
leer mild te zijn. 

Mededelingen voor alle militan
ten, leden van de muziekkapel, 
Tendeliers. 

Maandag, 9 maar t : oefening 
Toor de trommelaars m het lokaal 
c Tijl » te Mortsel. 

Begin te 20 uur 
Donderdag, 12 maar t : herhaling 

Toor alle trompetters. Lokaal 
t Tijl » te Mortsel. 

Begin te 20 uur. 
Donderdag. 19 maar t : algemene 

yergaderlng voor alle militanten. 
Spreker : J. Van Hoogten. 
Lokaal : « Tijl », Antwerpsestr. 

69 Mortsel. Begin te 20 uur SO. 
Zaterdag. 21 maar t : tweede op

treden van de muziekkapel. 
Verzamelen vanaf 14 uur aan 

het lokaal « Tijl » te Mortsel. 
Vervoer per autokar. inschrij-

Tlngen in het lokaal of op het se-
kretariaat . 

Vertrek stipt te 14 uur 15. 
Allen op post. 

Dankwoord, 
De steunbus in het lokaal «Tijl» 

bracht 560 F op. 
Van harte dank aan de milde 

gevers en de lokaalhouder. 
Nieuwe leden voor de muziekka

pel kimnen zich laten inschrijven 
op de oefenavonden zelf of op het 
eekretariaat te Berchem. 
Vendeliers. 

Oefeningen alle maandagen van 
af 20 uur in het lokaal «Rubens», 
Stat iestraat 175 te Berchem. 

Inschrijvingen bij Dhr. Jans-
«ens. Klappeistraat 79 te Antwer
pen. 

LIEB 
Op woensdag 11 maar t wordt 

door de Vlaamse Kring te Lier 
een debat mgericht tussen volks
vertegenwoordiger J a n Verroken 
(C.V.P.) en Walter Luyten (arr. 
sekr. V.U.) over de grondwetsher
ziening. Het debat heeft plaats in 
lokaal « De Hoorn », Koning Al-
bertstraat te Lier en het begint te 
20 uur 30. Alle Vlaams-nationalis
ten worden hartelijk uitgenodigd. 

MECHELEN 
Het was geen sprokkelmg maar 

de massa van de grote dagen die 
de Vlaamse Klub bijeengebracht 
had op zijii Groot Sprokkelbal te 
Mechelen. 

De Vkiamse Klub deed qua af
werking zijn reeds stevige tradi
tie eer aan. 

De zaal was nc@ dichtbezet ails 
he t TV-orkest van Pam Quintens 
In de vroege uurtjes zijn mat ten 
oprolde. Dat ons publiek goed ver
tegenwoordigd was. werd duidelijk 
door het hartelijk applaus dat na
tionaal sekretaris Wim Jorlssen te 
beurt viel bij zijn intrede Van he t 
arr . bestuur waren aanwezig O. 
Renard, W. Luyten, A. Verschae-
rea en E. Bouwens. 

MERKSEM 
Op de ledenvergadering van 14 

febnmri 1.1. werd overgegaan tot 
herkiezing van een nieuw bestuur. 
Het is een verheugend teken voor 
de komende gebeurtenissen dat al 
de uittredende bestuurleden me/b 
volledige instemming In hun func
ties herkozen werden. Ten gerieve 

van onze leden geven wij de hui
dige samenstelling van het be
stuur, da t van af 1 mei tot e'nde 
april 1966 in functie zal ziin : 

Voorziter : Leo Michle'sen. Se
kretaris : Karel Van Bockel Pi-
nantiep : Frans Van den Evnde. 
Organisatie : Liic Droogrrans. Pro
paganda : Lieven Kalin^art. 
Wijkleiders : Vissers Ren<iat, 
Geens Frans en Mulleman Theo. 

Zonder barnumrc-klaam. zonder 
fotos, zonder verjaardagen zal ie
dereen te Merks^m toch weten dat 
dit de namen ^ijn die b'i de aan
staande verkiezingen d" zware en 
verantwoorde'iikp taak hebben on 
zich genomen gedaan te maken 
met de alleenheerschanpii van de 
kleurpolitlekers op het sem eente
huis. 

Voor allen is er maar een oplos
sing : De Volksunie! 

Het lokaal van de Volksunie is 
« Tyl », Bredabaan 298. Alle 
woensdagen te 20 uur zitdpg Het 
sekretariaat • Em. Lemineurstraat 
33. tel. 45.57.77. 

Indien er iets niet in ord" is, 
onze wijkleiders komen ten huize 
bezoeken, op aanvraag Loon^^rek-
kenden die niet weten hoe hun 
belastmgbrieven in te vu'len. wij 
hebbpn specialisten, bevoegd en 
belangloos! 

PUURS 
Alle Vlaamsgezinden uit de 

streek worden uitgenodigd op de 
voordracht van de gekende Vlaam
se schrijver Valeer Depauw te 
Kalfort-Puurs op zaterdag 14 
maar t te 20 uur in zaal «De Hert». 

De auteur zal handelen over 'e-
ven en dood van ziln vriend volks
vertegenwoordiger Leo Vmdevogel, 
over wiens terechtstelling « De Li
nie » sprak als over een gerechte
lijke moord. Verder over « Het 
Vlaams-nationalisme in de moder
ne tijd ». 

WILLEBROEK 

Het eerste avondfeest van de 
Vlaamse Krmg gewest Wiüebroek 
kende een reusachtige bijval. De 
vooruitgang van de Vlaamse slm-
pat isantenkring dreigt in deze ge
meente zowel rood ais geel groen 
te doen uitslaan van nijd. Hier 
werd bewezen da t het geestdriftige 
en nooit aflatende werk van en
kele mensen ook de moeilijkste 
gemeenten kan wakker schudden. 

WILRIJK 

De werving van nieuwe abon
nementen is volop aan de gang, 
indien we zo doorgaan zal het ver 
boven ons vooropgezet cijfer van 
100 gaan. 

Wie helpt er nog mee? Inlich
tingen G. Celis, Juul Moretuslei 
310. 

Kolportage. 
Zondag 8 maart . Met onze pro-

pagandaploeg naar Mortsel. Ver
trek te 9 uur 30 J. Moretuslei 310. 
Indien nodig komen we U per au
to afhalen en terug brengen. 

Vrijdag 13 maar t : avondkol-
portage te Wilrijk. Bijeenkomst te 
7 uur (19 uur) J. Moretuslei 310. 

Wij vragen dat iedereen tijdig 
«p post is voor deze werking. 

Onze schatbewaarder kreeg een 
schat bij. Proficiat. 

(De Heer en Mevr. CJoenen.) 

BRABANT 

KEERBERGEN 
Dhr. Jos De Saeger die, volgens 

de uitnodiging van de plaatselijke 
O.V.P.-afdeling, de persoon is die 
meer dan wie ook in deze aange
legenheid bevoegd is, sprak in on
ze gemeente over Vlaamse proble
men. Grondwetsherziening en 
Taalgrens. Wanneer wij dhr De 
Saeger mochten geloven is onze 
strijd en de V.D. overbodig, want 
de «strijdvaardige en dynamische» 
Vlaamse C.V.P .-vleugei lost al de 
Vlaamse problemen op. 

Spijtig voor dhr De Saeger was 
niet ledereen akkoord en zowel de 
gewone Vlaamsvoelenden als de 
V.U.-sympathisanten gaven de re
pliek waarop dan een parlemen
tair antwoord kwam, meestal 
naast de zaak. 

Dank zii onae aanwezigheid 
werd het zaaltje gevuld, maar wi] 
hebben de Indruk dat deze verga

dering de C.V.P -zaak te Keerber-
gen niet gediend heeft. Integen
deel! Da t is dan ook weer nor
maal! 

L IMBURG 

ALKEN 
Prinses van Vlaanderen. 
De derde grote schifting voor 
de verkiez.ng van de prinses 
van Vlaanderen, zal plaats 
hebben te Alken in de grote 
zaal Monty en dit op zondag 
22 maar t te 20 uur. De inrich
ters, waaronder de gekende 
schuttersgilde Uilenspiegel uit 
Millen, doen een opro?p tot al
le Vlaamse meisies (minimum 
16 jaar en niet ouder dan 26) 
om deel te nemen. De kandi
daten moeten Nederlandstalig 
zijn en de kandidaturen moe
ten voor 18 t raar t aangetekend 
toegezonden worden aan een 
van volgende adressen : 
Dhr Van Straeten. zaal Mon
ty, Alken: Leo Banken, Kerk
s t raat 180. M'llen (Limburg). 
Aan de verkiezing (waarover 
volgende week meer) zij» uit
erst waardevolle omzen ver
bonden : reizen naar de Ba
learen, Azurenkust. radio-tran
sistors, enz. De fma'isten zul
len aangezocht worden om een 
proef te draalen voor een 
speelfilm. 

BERINGEN 
Heden avond 7 maar t vertrekt 

vanuit Beringen een autobus naar 
het Vriendenbanddansfeest te 
Genk. Vertrek op de markt te 20 
uur & voor de prijs van 20 F per 
persoon. Terugkomst rond 1 uur. 
Wie wil meereizen geve zich aan 
bij de secretaris van afdeling Be
ringen (IJzerbedevaartkomitee en 
Vriendenband) dhr. Jacobs Albert, 
Hoogstraat 11. Beringen. Tel. 
32503. 

Pater Brauns-avond. 
Men verzoekt ons mede te delen 

dat Pater Brauns s j . zijn belang
rijke spreekbeurt over « Vlaamse 
Beweging onder Bijbelse belich
ting » te Beringen komt houden 
in de zaal Iris, Markt ,op donder
dag a.s. 12 maart te 20 uur. 

Een enige gelegenheid voor Be
ringen en omgeving. Deze avond 
wordt ingericht door het IJzerbe
devaartkomitee aanges'oten bij 
Vriendenband Limburg. 

GENK 
Dansavond Vriendenband Lim
burg. 

Heden avond, zaterdag 7 maar t , 
ter gelegenheid van halfvasten 
ontmoeten aUe V>aams nationalis
ten zich in de zaal Rembrandt , 
weg naar As, te Genk op het jaar
lijks Vriendenbanddansfeest. Wie 
er eens uit wL zijn kome die 
avond beslist met ad zijn vrienden 
en kennissen want. zoals vorige 
jaren, zal er buitengewoon veel 
plezier gemaakt worden. 

Het gekende orkest « Gebr. Min-
ten » zorgt voor stemmigheid en 
muziek naar ieders gsiding. 

Begin te 20 uur 30. Stadskle
dij. Uitnodiging vereist. 

Tijdens het feest wordt een tom
bola gehouden waarvan de eerste 
prijs een schilderwerk is van de 
hand van kunstschilder Ludo 
Laagland. Waarde 5.000 F . 

e i / O W « MONTUMH. 
&ra4is voor veaelierdan. 

Walter ROLAND 
— &MjiplDmeerd OptieW -at 

Karlvtraat, 58 — A.itwarpMi 
P a l * l i .b. op htt huitaURHMr^ 

Taiafom: 31MM 
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O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST-NINOVE 
In Herdersem. 132 Volksunie-

nummers verkocht. De verkoop 
gaat steeds maar in stijgende lijn. 

Wij verheugen ons steeds meer 
nieuwe medewerkers te mogen 
begroeten. 

Nu moet alles gezet op de grote 
arrondissementele kolportage te 
Ninove op zondag 8.3.64. Deze kol-
piortage is van het grootste be
lang voor de Vlaams-nationale op
gang in deze stad. ledere s t raa t 
moet bezo(dit. 

Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr. Aalst, 8 uur 30, 
of station Ninove. 9 uur 15. 
MEERBEKE 

Een nieuwe afdeling is tot stand 
gekomen in Meerbeke op 28.2.64. 

Werden aangesteld door het arr, 
bestuur : 

Als afd. voorzitter : Roosen? Ro
bert; sekretaris : Ifr. Dedijn: pen
ningmeester : Desamblanck Mar
cel. 

Verdere bestuursleden : Van 
Snick A.. De Smet Firm-n en De-
sambiank Ruf. 

Wij wensen de jonge afdeling 
alle heil toe. 

DENDERLEEUW 

Kolportage. 

Heden zondag 8 maar t eerste 
arrondissementele kolportage. 

De propagandisten verzamelen 
In de Klok te 8 uur 45. Vertrek te 
9 uur. 

Werkterrem : Nmove. Terug op 
het middaguur. Mannen van Den
derleeuw op oost! 
Broederband. 

Plaatse ijk groepeert Broeder
band een dertigta' leden. Allen 
die om hun Vlaamse dealen ge
leden nebben sluiten aan. 

Inlichtmgen bil Hektor Beeck-
m a n of in hei lokaal. 
Vlaginliuldiging. 

Senator Diependaele overhan
digt Op 11 ipril de vlag aan het 
afdelingsbestuur. 

Kor van ler Goten zorgt voor 
de stemming. 

Koop een s teunkaar t bij onze 
leden en p rop^and i s t en of in het 
lokaal De Klok of m het Palings-
huis. 
Lidmaatsctaapskaarten. 

Van deze week af gebeurt de 
hernieuwing der kaarten voor 
1964. 

Trouwe leden zijn een aanmoe
diging m onze strijd. 

Ieder lid werft een nieuw lid 
aan, zo worden we machtig. 

LEUFEGEM (OUDENAARDE) 
In zaal « Pallieter » rechtover 

de kerk, spreekt Pater M Brauns 
S.J. op zaterdag 14 maart te 19 
uur 30 over « Verdraagzaamheid 
onder V amingen » 

De avond wordt ingericht door 
de Vlaamse Vriendenkring van 
Oudenaarde die verwacht dat de 
vrienden uit Oudenaarde en om
liggende deze enige gelegenheid 
niet zullen laten voorbijgaan. 

ST GILL! S-GREM BERGEN 
Op 21 m a a r t a.s. te 20 uur in ca

fé « Ros Beiaard », Grote Markt 
te Dendermonde : groot Breugel-
feest. Frit met stoofkarbonaden, 
tombola, prijskampen, enz. Inkom 
45 F. Geschenken voor de tombola 
worden afgehaald : tel. 219.25. 

OVERLIJDEN 
Op 28 teoruarl overleed te Sï . 

Gillis - Dendermonde de heer Di-
sideer De Wit m de ouderdom van 
54 jaar . De begratenis had plaats 
dinsdag jongstleden te St, Gillis -
Dendermonde. Wij bieden de fa
milie De Wit - Waterschoot onze 
blijken van oprechte kristelljke 
deelneming bij dit treurige ge
beuren. 

Vlaamse Pmanciermgs- en im-
mobiliénmaatschappij, met ak-
tiviteit op de Kanarische El-
landen, wenst m dienst te ne
men : 
1. Vijftalig (spaans) bureel
hoofd. 
2. Spaanskennende vrouwelijke 
bediende. 
3. Vertegenwoordiger met fi
nancieel mzicht en immobi-
liënkennLs. 
Schrijven kantoor blad, onder 
LDH. 

70EKERTJ 
Den, en eeriijKe neer 35 ]. zoekt 

werk (autovoerder) te Schoten of 
Merksem 

Schrijven naar Deiidder Q.. Lm-
denlei 123. Schoten. 

Huurwonmg : 5 (ot 10) ruim
ten - hof - kom V. eentalig Reiegem 
(Brussel) - 700 F . Tel. 78.99.35 

14 

Wie Diedi mij een vaste oetrek-
King aa;. van rekiame-ontwerper-
tekenaar? 

Betreft aue ontwerpen zoals 
aanplakbiljetten, loiaers, kartons, 
naamkaar ten , s 'anden ena. 

3 jaar praktijk inzake neon en 
plexilichtrek.amen. Ontwerpen, uit
tekenen en konstniktie. 

Op Hoogte pisiooischli dering 
voor piexi. alsook van de moge
lijkheid tol oiaatsmg. 

Houder van dipioma. Voor ver
dere mllchtingen gelieve telefo
nisch Kontak' te nemen n a 18 uur 
30 telefoon 03-36.43 34. 

19 

Wie bezorgt oepr ]uffr. (in be
zit van schrijfmachine' thuiswerk? 
Schrijven van adressen - plooi-
werk - plakwerk - sorteren of der
gelijks. Ook naaiwerk en hersteld-
lingen. Schrijven kantoor blad. 

10 

Beproefd groot gezm uit het 
Antwerpse, vader ongeneesaiik 
ziek, vraagt hulp bij Plechtige 
Kommunle (kleed). Zich wenden: 
sekretariaat Volksunie, Grote 
Steenweg 156, Berchem Antwer
pen. 
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

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

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

en simpatisanten. 
Zondag 19 april : 

In de voormiddag grote koiportage met iiet weekblad « De 
VolksiHiie » door de gemeenten Borgerhout 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 arrondissement. 
Dinsdag: 21 april : 

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

Woensdag 22 april : 
Jongeren-avond : « De jeugd moet leven in het land da t nu 

wordt opgebouwd ». 
Spreker : lic. Walter Luyten. 
Toegankelijk voor alle jeugdleiders, universitairen, studen

ten en jongeren. 
Te 20 uur 30 in het lokaal « Peter Benoll », Prankrijklei 8, 

Antwerpen. 
Donderdag 23 aprij : 

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

Vertrek : 20 uur 30. 
Daarna grote siotmeetmg te 21 uur 30, m de zaal « Palla

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

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

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

der 17 teerkladders! 
Oproep : van nu af zullen de verschillende afdelmgen zor

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

A N T W E R P E N 

BROECHEM 

Algemene vergadermg van 21.2. 
1964 : druk bijgewoonde vergade
ring. Het bestuur van de afdeling 
werd aangevuld. Interne werkmg 
van de afdeling aangepakt en druk 
besproken. Medewerkmg aan mas-
sakolportage werd toegezegd door 
drie leden (V.U.-we^)^^,^^^ , , . , «-^w^qant voorzitter 

A f s t a a n d e gemeenteverklezln- ^^^^- voorzitter 
gen vormden hoofdbrok van deze 
algemene vergadering. Leden zeer 
aktief en vastberaden. Broechem 
2al er zijn! 

Kinderfeest samen met V.O.S. en 
IJzerbedevaartkomitee werd in het 
vooruitzicht gesteld 

Alle Vlamingen een front, tot de 
overwlnnmg! 

sten plaats hebben de 2de vrijdag 
van de maand. 

AJ de abonnementen op ons 
weekblaa werden, op een paar uit
zonderingen na, hernieuwd en de 
l idkaarten voor 1964 (ons wel laat-
tijd.g toegekomen) zijn bijna al
len geïnd. 

Onze atdeltog maakt zich ge
reed voor de aanstaande gemeen
teverkiezingen. De V.U. zal. tot 
spijt van wie net oeniidt op post 
zijn. ZiJ die verlangen kandidaat 
te zijn. wenden zich tot Piet Vo-

van de afdeling, 
W'lly Staeslel 79; Ekeren 2. 

DEURNE 

Ledenvergadering. 

Op maandag 16 m a a r t 1964 om 
20 uur 30 zal onze ledenvergade
r ing plaats grijpen in het lokaal 
« Plaza », hoek GalUfortlei en De 
Monterlj s t raa t te Deurne (C) 
(over cinema Plaza) . 

Dagorde : bespreking van de or
ganisatie van de V.U.-week; be-
stuursverkiezing. 

Wij doen een oproep tot al on
ze leden en hi het bijzonder tot 
al onze medewerkers om tegen
woordig te zijn op deze vergade
ring. 

Personen die zich kandidaat 
wensen te stellen voor een be
stuursfunctie dienen dit schrifte
lijk te doen voor 15 maar t 1964 op 
het sekretar laat : Verstrepen, 
Gen. Slingeneyerlar.n 117, Deume 
(O). 

HOVE 
Op dinsdag 10 maar t in de zaal 

«Welkom», Mortselse steenweg, te 
20 uur 15 spreekt de gewezen 
Vlaams-nationale volksvertegen
woordiger Hendrik Borginon over 
« Grondwetsherziening in Vlaams 
perspectief ». 

Deze voorlichting-savond, Inge
richt door de plaatselijke afdeling 
van de Vlaamse Volksbeweging, is 
warm aanbevolen. 

KAPELLEN 

Vergadering. 
De maandelijkse ledenvergade

ring vindt plaats op dinsdag 10 
maar t te 20 uur in het lokaal Ter
minus, Antwerpse steenweg 107 te 
Kapellen AUe leden v,>n Kapellen, 
Stabroek en Hoevenen worden 
dringend verzocht deze vergade
r ing bij te wonen. 

Lidimaatschapskaarten 1964. 
De leden die nog niet in he t be

zit zijn van hun Udkaart 1964 kun
nen deze afhalen m het lokaal. 
Mogen wiJ de achterblijvers vrien
delijk verzoeken zich ten laatste 
tegen 11 m a a r t in regel te stel
len. 

Belangrijke mededeling. 
Dit j aa r s taan we voor de ge

meenteraadsverkiezingen en mo
gelijk ook voor de parlementsver
kiezingen. Te Deurne zullen we 
de kiesstrijd aanvangen tijdens de 
maand april 1964 (VU.-week). 

Een eerste krachtproef zal gele
verd worden m de week van 12 tot 
18 aprU 1964 Tijdens deze week 
dienen er te Deume 20.000 pam
fletten gebust te worden. Op 19 
april houden we in onze gemeente 
een massale kolportage met 4 mi
crowagens en een honderdtal me
dewerkers. Wij hebben nog een 
twintigtal medewerkers nodig 
Voor kolportage pamflettenaktie, 
huisbezoeken, enz. 

Personen die bereid zijn aan 
deze akties mede te werken wor
den verzocht hun n a a m op te ge
ven aan het sekre tanaat . 

Bal « Vlaamse lirmg ». 

Wij nodigen ü aUen uit op ons 
« Lentebal ». Dit zal plaats heb
ben op zaterd. 4 april 1964 om 20 
uur in de zaal « Tirol erhof », De 
Roblanostraat te Borsbeek. 

EKEREN 

Onze algemene vergadering 
werd zeer druk bijgewoond In de 
toekomst zuUen deze bijeenkom-

Leden- en abonneraentenwerving. 
Is thans in volle gang : onze 

propagandisten hebben m de afge
lopen weken een reek.^ huisbezoe
ken afgelegd die met sukses be
kroond werden : talrijke nieuwe 
leden en abonnementen werden 
ingeschreven. De lijst van de af te 
leggen bezoeken is echter zeer 
lang; aktieve elementen die wen
sen onze propagandapioeg aan te 
vullen zijn steeds we'kom. 

Financiële steun. 
Wordt steeds met dank door de 

schatbewaarder aanvaard. 
Wi] hebben geen geld en geen 

macht maar wij hebben gelijk, 
zegt hij , maar met geld kunnen 
wij macht verkrijgen. 

Kolportage. 
Door de werfploeg van de Ant

werpse Voorkempen werden te 
Kapellen op 26 januar i 156 num
mers aan de man gebracht; een 
nieuw bewijs van onze gestadige 
vooruitgang en een hartelijk 
woordje van dank aan de jongens 
van Schoten en Schilde, die wer
kelijk geen rust kennen Wij ho
pen binnenkort de ploeg van Pol 
I en Pol I I met enkele van onze 
propagandisten te versterken. 

Sociaal dienstbetoon. 
Hulpbehoevenden Kuunen op 

aanvraag het bezoek ontvangen 
van een afgevaardigde van de 
Volksunie. In geval van nood bel 
een der volgende nummers op : 
74.29.91 - 74.46,62 of 36.41.95. 
Sport. 
.Zondag 27 maar t (Pasen) van

af 15 uur, grote tafelvoetbalwed
strijd in ons lokaal; minimum 500 
P prijzen; inschrijvingsgeld 15 P. 

We rekenen op een overwinning 
van een VU-ploeg. 

MERKSEM 
V.K, Oroeninglie. 

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

Zoals vorig jaar zal deze vrolij
ke avond plaats hebben in ons lo
kaal Tyl, Bredabaan 298. Deelna
me m de onkosten 20 F. 

MORTSEL 
Maandag 9 maar t : algemene le

denvergadering in lokaal « De Ar-
deense Jager », Gemeenteplein, te 
20 uur 30, 

Spreker : volksvertegenwoordi
ger Reunond Mattheyssens. 
Kolportage. 

Grote kolportage doorheen de 
gemeente Mortsel. 

Wij verwachten u allen op zon
dag 8 maar t te 19 uur 30 aan ons 
Vlaams huis « Till » Antwerpse 
straat . 

Uw aanwezigheid is meer dan 
ooit vereist! 

De Vlaamse Krmg Mortsel no
digt u uit op zijn jaarlijks bal m 
de zaal « Bristol », Mechelsestw. 
2, Mortsel, op 14 maar t te 20 uur 
30. 

Het orkest « De Waltra 's », van 
Stan Philips speelt ten dans. 

Een bal van de V.K.M, is een 
waarborg voor een gezellige avond. 

TURNHOUT 
Voorjaarswerftochten. 

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

ploegen samen). 
22 maar t : Tielen Wechelder-

zande 
5 april : Westmeerbeek • Zoer-

leparwljs 
12 april : St. Jozef en Achter-

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

gen). 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Het Volksuniebal van het kan
ton wordt vandaag 7 m a a r t 
gehouden te Anderlecht, Café 
Sint-Anna, Sint-Guidostr. 85, 
vanaf 20 uur. 
Trams en bussen 22, 45, 56, 76, 
64, 49.Toegang : slechts 25 P. 
Amusementsorkest Peter Phi
lips. 
Het bestuur doet een warme 
oproep tot alle vrienden uit he t 
kanton en tot alle Vlaamsge
zinden uit de agglomeratie om 
door hun aanwezigheid bij te 
dragen tot de bloei van de 
Volksunie in he t Brusselse. 

BRCSSEL 
Werftoctaten met verkoop van ons 
blad. 

Het voorlopig progiamma is 
vastgesteld als volgt : 

8 maart ; Nederokkerzeel. 
22 maart Zaventem 
5 apn l Bever en St-Pletera-

Kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april • Herne 
3 mei • Lembeek (Halle) 
17 mej ; Beert en Bogaarden 
In geval van werkelijk slecht 

wedei of gevaa? op de wegen 
wordt de werttocht automatisch 
afgelast. Bil twijfei Kan men de 
dag zeil nog bellen te 8 uur 15 
op nummei 15 51.75 

NEDEROKKERZEEL-
NOSSEGEM 

Op zondag 8 maar t zal de werf
ploeg ons blad verkopen in Neder
okkerzeel en Nossegem. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS, te 9 uur 15 op het Dailly-
plein te Schaarbeek, te 9 uur 30 
aan de kerk te Nossegem of te 9 
uur 45 aan de kerk van Neder
okkerzeel. 

L IMBURG 

GENK 
Dansavond van Vriendenband 
Limbm-g. 

We nodigen alle nationalisten 
uit op ons « 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 t« 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 « Gebr. Minten » is weer 
van de par t i j ; wie ze kent weet 
wat dit betekent. 

Ook werd er gezorgd voor een 
tombola met zeer mooie prijzen. 
We vermelden enkel dat de hoofd
prijs een schilderwerk is ter waar
de van 5 000 F van kunstschilder 
Ludo Laagland die de pri^s eigen
handig zal komen overhandigen 
aan de gelukkige winnaar. 

KERMT 
Ere aan wie ere toekomt. Het was 

verleden week gezegd dat de afde
ling Halen het eerst al zijn lid-
maatschapskaarten hernieuwd 
had doch we vergisten ons. Kermt 
was nog voorafgegaan Ondertus
sen bracht de voorziter dhr. Frans 
Werckx weer verschillende nieuwe 
abonnementen binnen zodat deze 
afdeling werkelijk goed geklas
seerd staat. Een bewijs temeer dat 
een voortdurende werking tot goe
de resultaten leidt. 

LANAKEN 
Vanaf deze week heeft Limburg 

haar vaste vrijgestelde die zich 
volledig zal wilden aan de vele 
activiteiten van de Volksunie Lim
burg. Hiervoor werd onze sympa-
tieke secretaris Gustaaf Begas uit 
Lanaken uitgekozen. 

Zijn werk zal zwaar zijn doch 
we rekenen op alle nationalisten 
om hem bij te s taan in zijn werk. 

Deze vaste werkkracht zal ons 
heel wat financieele kommer be
zorgen en we rekenen vast op een 
verhoogde steun van sympathi
santen die zelf geen tijd hebben 
om propagandawerk te doen Fi
nancieel steunen is ook werken. 
Daarom stort zonder uitstel uw 
bijdrage aan de prov. secretaris 
Limburg C31em Colemont, Nieuwer
kerken P.C. 48.1526. 

LIMBURG 
We doen nogmaals een oproep 

tot alle propagandisten om zich 
te willen inzetten voor het wer
ven van nieuwe abonnementen. 
De tijd is nog zeer gunstig en 
Limburg heeft nog een belangrijk 
aandeel te brengen om het be-
o<«de streefcijfer van dit jaar te 
bereiken. Stel nu eens niet uit en 
ga nog deze week op huisbezoek 
want elke propagandist, die naam 
waardig, moet er toch in slagen 
ten minste een paar nieuwe le
zers aan te werven. 

De bestuursleden van sommige 
afdelingen blijven blijkbaar in ge
breke om het voorbeeld te stellen. 
Op hen rust ook de plicht de le
denhernieuwing zo spoedig moge
lijk in orde t e brengen We vragen 
van hen een spoedige aanpak. 

MECHELEN AAN MAAS 
De prov. voorzitter en secretaris 

dhr Joris Degraeve en Clem Cole
mont hebben enkele belangrijke 
bezoeken gebracht in de streek 
van Mechelen en Eisden. 

HASSELT 
Hoofdbestuurslid Renaat Van-

heusden vernieuwde deze week 
weer enkele abonnementen en 
kontakteerde meteen enkele nieu
we personen. 

OPGLABEEK 
Onze werkzame secretaris Leo 

SchUdermans bezorgde ons deze 
week ook de afrekening van de 
hernieuwde leden. Het aan ta l is 
zeer goed en de uitslag bewijst dat 
de gezamenlijke Inzet van de ver
schillende propagandisten tot een 
goed resultaat heeft geleid. 

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

DENDERLEEUW 

Bericht aan de propagandisten. 
De kolportages zullen via het 

blad aangekondigd worden. 
Samenkomst telkens in het 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! 
OPHASSELX 

De afdeling telt reeds 43 leden 
Vrijdag 20 maart , vollfsvergade-
ring. Sprekers : Toon van Over 
straeten; dokter van Leemputten 
volksvertegenwoordiger. 

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

plechtige opening van de « Bier-
kelder ». 

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

Schelde. 
Onthulling vaji het waterwlrt 

door de plaatselijke Burgemeester. 
Een afvaardiging van de ge

meente aan de Leie, het zustep. 
dorp St. Martens-Latem. onder d« 
leiding van schepen Raf van den 
Abeele. komt verbroederen met da 
Vrienden van de Zwalm. 

WAASLAND 
Avondfeest 21.3.1964. 

Kaar ten voor deelname aan het 
avondfeest zijn te bekomen bij al
le leden van de afdelingsbesturen 
of op het secretariaat tegen de 
prijs van 50 F (leden slechts 30 
F) . 

Wij vestigen er de aandacht op 
dat zitplaatsen kunnen voorbehou
den worden in « Stad Nanttes », 
Grote Markt, St-Niklaas, tegen de 
prijs van 10 F per plaats. 

Naast het orkest en het optre
den van Luc Van Hoesselt wertJ 
eveneens een Oberbayemorkest ge-
kontrakteerd dat de ganse nacht 
door m de feestkelder de minder 
danslustigen in stemming zal 
brengen. 

Omstreeks 10 uur vindt de hul
diging plaats van Dr. Elewaut en 
Amedé Verbruggen. 

Nadien overhandiging van de af-
delingsvlaggen door de nationale 
voorzitter Mr. Van der Eist en drs. 
Wim Jorissen, nationale secreta
ris. 

Kolportage. 
Op zondag 15.3.1964, grote kol

portage te St-Niklaas waaraan al
le kaderleden van het arrondisse
ment zullen deelnemen. 

Bijeenkomst op. de Grote Mailtt 
te 8 uur 45. Einde wordt voorzien 
omstreeks 12 uur 30. 
Steunfonds. 

Alle bijdragen, hoe klein ook, 
worden met dank aanvaard door 
overschrijving op p.c.r. nr. 325.33 
van de Kredietbank te St-Ni
klaas, voor nummer 4713 van de 
Volksunie. 

Brochure E3 en Scheldeoeverver-
binding. 

In samenwerkmg met enkele les 
den van de studiedienst, heeft he t 
Waasland een brochure uitgewerkt 
die ons de geschiedenis vertelt 
van de E 3 en de Scheldeoeverver-
bmding. 

Dit verhaal brengt heel wat za
ken aan het licht die de meeste 
onder ons niet kenden 

Wie zich aan deze brochure in
teresseert, kan deze bestellen bl] 
M. J a n Verniers. Walburgstraat 
21, St-Niklaas. 

WELLE-EREMBODEGEM 
Het bal van de Denderstreek 

verleden zaterdag te Erembodegem 
kende een schittei-end sukse& 
Naast heel wat leden uit beide af
delingen, mochten we ons ook ver
heugen over een talrijke opkomst 
uit het omliggende en de aanwe
zigheid van talrijke V.U.-voorman-
nen. 

We bedanken dan ook langs 
deze weg de ongeveer 400 aanwe
zigen, die tot in de vroege uurtjes 
de stemming hooghielden. Voor de 
kameraden uit Erembodegem was 
het een sukses, dat belooft voor de 
komende verkiezingen. 

Nummers van de tombola, die 
niet afgehaald werden (inlichtin
gen café Cambrinus Welle) : 286, 
340, 882, 45. 

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

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zondag 8 maart : Seisele, Buls-
Kamp en Vinken (afdelingen : 
Adinkerke. Diksmuide en KoksiJ-
de). 

ABR. BRUGGE 
Heel het arr. Brugge danst In 
het Boudewtjnpark, St. Ml-
chiels - Brugge op zaterdag 7 
maar t a.s. vanat 21 uur 
Tweede Lentebal met het or
kest « de Meiorltmers » en 
« 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 gioots bal vindt 
plaats in de feestzaal Monty te 
Koekelare. Orkest : The Sea-Si-
ders. 

ROESELARE 
« De Mandel ». 

Niet te vergeten : op zaterdag 
21 maart, eerste dag van ae Len
te. Lente - avondfeest var de 
Vlaamse Kring « De Mandel » in 
de zalen De Beurs met het orkest 
Pol Rutger. Datum vrlihouden' Na 
het machtig sukses van verleden 
jaar zal niemand willen ontbre
ken. 



DE VOLKSUNIE 

IJ leven thans in een periode 
van betrekkelijke windstilte, die gevuld wordt 
met het stelselmatig overtreden en saboteren 
van de nieuwe taalwetten en met studie in de 
kommissie voor grondwetsherziening hoe men 
het best de eenheidsstaat kan redden door het 
opleggen van nieuwe grote offers aan de Vla
mingen. 

Het is een tijd die we dus aUerbest besteden 
aan de uitbouw van een organisatie die het 
Vlaams verweer kan organiseren en het nieuwe 
noodaakelljke Vlaamse offensief voor federalis
me voorbereiden. 

Leven wij in een land van gekken of van cy
nici? 

In elk geval leven we in een land waar een 
kaste boven alle wetten staat : de kaste van de 
unitaristische franstalige profiteurs. 

/ \ L deze cynische wetsverkrach-
tingen zouden reeds kunnen volstaan om alle 
Vlamingen met enig refleks in een breed Vlaams 
front samen te bundelen en op te stellen. 

De grondwetsherziening, de mentaliteit en de 
plannen van de unitaristen zijn echter nog an 
dere en sterkere koffie. 

D> 

ALLEN EEN FRONT 
D E stelselmatige sabotage van 

de nieuwe taalwetten zal slechts die vlaamsge
zinden verwonderen, die nog geloven in de eer
lijkheid of in het fair play van de Belgische 
unitaristen. Zo we enig realisme weten op te 
brengen zien wc echter dadelijk dat bij die re
kels alleen het catch as catch can geldt en dat 
alle knepen geoorloofd zijn, de meest gemene 
het eerst. 

Moeten wij nog herinneren aan de vaste kom
missie voor taaltoezicht, die nog' niet opgericht 
werd en waarvan men nu reeds zoveel mogelijk 
de macht aan het beknotten is om die geleide
lijk tot een fiktie te herleiden ? 

Moeten we over de heer Cappuyns spreken, 
deze socialistische « Vlaming », die zijn dochters 
in het Frans opvoedt en Duits als tweede taal 
aanleert. Alleen het bevrijdingspatriottisme 
b'ijkt hier overwonnen. 

Moeten wij nog vragen hoe het zit met de 
anondissementskommissaris voor Komen-Moes-
kroen, die de taalrechten van de Vlamingen al
daar moet beschermen? Spreken ze er niet van 
daar een Waal te benoemen ! 

Waarop wacht Gilson om de modaliteiten voor 
de taalgrensafbakening overal vast te leggen? 
Is het niet om de Vlamingen nog een maksimum 
aantal stukken grondgebied te kunnen ontro
ven, om een goede beurt te maken in 
de Brusselse salons? 

Hoeveel honderden overtredingen van de taal
wet zijn er sinds de goedkeuring ervan niet ge
weest in het Belgisch staatsblad zelf? 

Al te vaak vergeet men in de Vlaamse Bewe
ging dat, zo het Vlaams verweerrefleks toege
nomen is, de kracht van het unitaristisch cen
tralisme nog in veel grotere mate gegroeid is. De 
staat wordt van jaar tot jaar machtiger en het 
staatsapparaat is in handen van de unitarist i
sche Vlamingenverachters. 

Zij hebben hun verfransingsideaal niet opge
geven. A'leca hun taktiek is veranderd. Zij vech
ten niet meer op alle fronten, maar zoeken door 
een centrale doorbraak het Vlaamse front op te 
rollen. 

Zij zetten thans haast al hun krachten op 
Brussel om dat zo vlug mogelijk te verfransen 
en om de macht van deze stad te vergroten. De 
verf ranste Brusselaars zwermen uit over de om
liggende gemeenten en zullen het breekijzer van 
de verfransing in gans Brabant brengen. 

i jPAAK heeft het al gezegd dat 
de grenzen van het toekomstige Brussel liggen 
te Mechelen, Leuven, Aalst en N ijvel (over 
Kalle). 

De nieuwe kardinaal Suenens leeft reeds in 
deze visie. Zijn woorden, hier vorige week door 
Walter Luyten aangehaald, bewijzen het. Zei hij 
niet tot zijn jonge seminaristen dat het aar ts
bisdom Mechelen-Brussel een franstalig arron
dissement is waar alleen in de periferie (in de 
uithoeken) Nederlands gesproken wordt ? 

' E nog mogelijke hinderpaal 
voor de unitaristen is de Vlaamse meerderheid 
in dit land. Men weet nooit of ondanks alles 
die niet eens zou bewust worden van de eigen 
waarde. 

Deze laatste hinderpaal dient opgeruimd door 
de grondwetsherziening. Ten dien einde werd de 
Waalse minderheidsvrees aangewakkerd. Zo 
krijgt alles een onschuldig uitzicht en hoopt 
men Van Eynde en De Saeger er met beide voe
ten laten in te trappen. 

W IE de Vlaamse Beweging thans 
realistisch bekijkt, weet dat ons nog een kans 
overschiet om het ontzettend nieuw gevaar te 
keer te gaan : de grootst mogelijke bundeling 
van alle niet-kleurpolitieke krachten. 

Het Vlaams-nationale met als groot konkreet 
doel het federalisme heeft zijn weg gemaakt in 
brede vlaamsgezinde kringen. Het wezenlijke 
programmapunt van de Volksunie werd aan
vaard en wordt thans overal stevig bezit. 

4«or Ti^imO^nUMm 

De sociale stroming kwam anderzijds in onze 
Volksuniekongresbesluiten flink tot uiting. 

De gemeenschappelijke bedding voor het 
Vlaamse en het sociale ligt gegraven. Alleen 
moeten we nu nog zorgen dat beide stromingen, 
innig vermengd er doorheen spoelen. Het zal 
trouwens niet zo nieuw zijn in de Vlaamse Be
weging. 

/ i LS iedereen de dreigende nood 
voor ogen houdt zoals wij, en het bijkomstige 
voorlopig aan de kant stelt voor het wezenlijke, 
dan is de partij voor Vlaanderen nog niet ver
loren. 

Het breed Vlaams front zal de test zijn voor 
het politiek doorzicht en voor de politieke rijp
heid van alle Vlaamse strijdgenoten, de test 
voor de huidige strijdende generatie. 

Laten wij deze strijd winnen en ook nieuwe 
overwinningen worden mogelijk. 

V t̂y \ 

15 -
MAART 

r _ 964 - ^ 
^ BRUSSEL ̂ ^^^ 

GEEN KERNWAPENS, GEEN KERNUITRUSTING, NOCH IN BEL
GIË, NOCH VOOR HET BELGISCH LEGER. 

VERMINDERING VAN DE MILITAIRE UITGAVEN EN AANWENDING 
VAN DE ALDUS BESCHIKBAAR KOMENDE GELDEN VOOR SO
CIALE EN CULTURELE DOELEINDEN, ALSMEDE VOOR HULP 
AAN DE ONTWIKKELINGSLANDEN. 
STOPZETTING VAN ALLE KERNPROEFNEMINGEN MET INBE
GRIP VAN DE ONDERGRONDSE. 

NIET-AANVALSPAKT T U S S E N DE NAVO-LANDEN EN DE LAN

DEN VAN HET VERDRAG VAN WARSCHAU. 

TEGEN DE VERSPREIDING VAN DE KERNWAPENS. 

VERNIETIGING VAN ALLE K E R N W A P E N S . 

VOOR EEN VOLLEDIGE, GELIJKTIJDIGE EN GECONTROLEERDE 
ONTWAPENING. 

ANDERLECHT, FRANS HALS PLEIN - IS MAART 1 9 6 4 

VERTREK : 14 UUR 


