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DEZE WEEK

ABONNEMENTSHERNIEUWING
Binnenkort uomt de postbode bi] de kwartaalabonnenten het kwijtschrlft voor de
hernieuwing aanbieden, Leg het geld gereed en verwittig uw huisgenoten. Maak
het u en ons gemakkelijk : een abonnement tot einde .1964 kost slechts 160 fr.
Mogen we in deze beslissende maanden op
u rekenen, op uw trouw aan ons blad ?
Wij danken u bij voorbaat!

z e t t e d e V . U . h a a r p a r l e m e n t a i r offensief tegen de s a b o t a g e der t a a l w e t t e n
v o o r t . O p blz. 7 b r e n g e n w e de integrale tekst v a n de

INTERPELLATIE
g e h o u d e n door v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r
R . MattKeyssens in de K a m e r , verleden
d i n s d a g . Deze interpellatie g e n o o t r u i m e
belangstelling v a n w e g e g a n s de p e r s .

IEDER ZIJN WAARHEID
is j a r e n l a n g een strijdobject g e w e e s t v a n
d e V . U . Deze week n a m voor het eerst
een w o o r d v o e r d e r der V . U . deel a a n een
politiek debat o p h e t kleine s c h e r m .
D a a r o v e r m e e r o n d e r a a n deze bladzijde.

GRATIS PREVENTIEF
medisch onderzoek voor iedereen w e r d
n a m e n s d e V . U . geëist door volksvert e g e n w o o r d i g e r dr R. V a n L e e m p u t t e n
bij d e bespreking v a n de b e g r o t i n g v a n
V o l k s g e z o n d h e i d in de K a m e r (zie blz.

3). Van

ANTWERPEN NAAR
A k e n l a n g s d e a u t o s n e l w e g n o g dit
jaar ? W i j geloven er niets v a n . O p blz.
8 e n 9 zeggen w e ook w a a r o m .

IEDER ZIJN WAARHEID

c i s dat nu in de plaats van «Ieder zijn Waarheid ? », vroeg ons een simpatisant die het televisieprogramma «Dossier België » had gezien. Het heeft
inderdaad heel wat strijd gekost eer men op de Belgische T.V. zover is ger a a k t dat men bij het behandelen van een politiek probleem de vertegenwoordigers van de Vlaamse-nationale groep, die dan toch een totaal eigen
standpunt vertegenwoordigt in het Belgische politieke leven, heeft wiüen
aanvaarden We kunnen bij deze gelegenheid wel even in herinnering brengen hoe het bastion der «traditionele n » zich heeft moeten aanpassen aan
de minimum-normen van objektiviteit. Het is al iets, in afwachtinsr dat na
een volgende verkiezing ook een plaats zal ingeruimd worden voor de
< Vlaams-nationale Gedachte en Aktie».
Nadat moties van partijkaders en brieven van TV-kijkers in de scheurmand
waren terechtgekomen, begon de TV
terug te krabbelen toen vorig jaar aan
haar studios enkele honderden Vlaamsnationalisten « VU in het dcl)at » hadden
geëist. Men deed enkele vage beloften,
maar met de hulp van de zo weinig demokratische partijpers werd de zaak opnieuw in de doofpot gestopt. Zonder pers

vernam dan heel TV-kijkend Vlaanderen
onze eis, toen we op 'n zondagavond in
het Amerikaans teater Toni t.orsari een
reeks leeuwen in de leeuwenkuil bezorgden. Toen begon het welletjes te worden
en wanneer in de zomer 63 enkele nachtelijke Uilenspiegels TV-captatiewagens in
Berlaar besloganden met de eis « IEDER
zijn waarheid », gaven de kleurpartijen
er de voorkeur aan liever van het gemo-

nopoliseerde TV-scherm te verdwijnen
dan hel te delen met de vermaledijde
Volksunie.
Na zi]n sporen verdiend te hebben in
talriike buitenlandse reportages, heeft de
i»ekenrte I'V-repurtei Umer Grawet een
reeks uitzendmgen op het getouw gezet
onder de titel « Dossier België ». Het pleit
voor hem dat hij, in zijn gekende zorg
voor ohiektiviteit, ook de Vlaams-nationale stem heeft uigeschnkeid.
Het heelt )ns in elk geval het belacheli|k schouwspel bespaard dat we inderliid
moesten ineenuikep toen de drie traditionelen zich eens neerbogen over het
probleem \an het federalisme en « de
waarheid > zulk geweld aandeden dat het
programma van toen af definitief was
gediskrediteerd. In het programma van
dinsdagavond was hun argumentatie nog
niet fel verbeterd, maar ze hadden dan
toch een tegenspeler die er een nieuw
(vervolg blz. 5)

H e t Hoofdbestuur der V o l k s u n i e ,
na kennis g e n o m e n te hebben v a n
d e n i e u w e tarieven voor het S p o o r vervoer,
tekent krachtdadig protest aan t e gen het feit dat de minister v a n
V e r k e e r s w e g e n deze verhoging bij
het ingaan van het paasreces als
het ware aan het p a r l e m e n t heeft
opgedrongen;
herinnert er aan dat zowel de prijz e n k o m m i s s i e als talrijke sociale
organisaties, w . o . de v a k b o n d e n
en de Bond der G r o t e G e z i n n e n ,
deze prijsverhoging h a d d e n verworpen ;
stelt vast dat d e eersJte slachtoffers van deze prijsverhoging de arbeiders, bedienden, s t u d e n t e n en
scholieren zijn en dat, gezien het
verschijnsel van pendelarbeid
en
Dendelstudie in V l a a n d e r e n , d e
Vlaamse g e m e e n s c h a p het sterkst
benadeeld w o r d t ;
b r a n d m e r k t deze asociale m a a t r e gel van de regering.
Brussel, 2 5 m a a r t 1964
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De unitaristen spelen de komedie verder. Ze staan zeer begrijpend tcgrnover het streven n a a r
federalisme waar het andere volken d a n de Vlamingen betreft.
Het IS werkelijk ontroerend om te
zien ho? onze kleurpolitiekers bekommerd zijn met h e t !ot van andere volkeren, inzond?rheid d a t
van de Walen.
Zoals een vriend van mij droog
opmerkte naar aanleiding van het
lezen van deze gevleuge de woorden van het orakel De Saeger :
beschei-ming van de Waalse « minderheid » .. goed. Maar laat ons
eerst eens spreken over de bescherm ng van onszelt.
Op Euiooees vlak erkent De
Saeger de noodzaak van federalisme; in eigen land waar dezelfde redenen voorhanden ziln om
federalisme in te voeren, acht hij
het m e t nodig. On eender welke
maturiteitsproef.
afgelegd
voor
een neutrale jury. zou men voor
dergeliike logika nul krijgen. En
hPt is een hoon voor zijn toehoorder.-; en voor alle V'ami"gen d a t
De Saeger het Waagt (dergelijke
nonsens te vertegen. Daardoor
laat hij blijken d a t hil h e n als
snullen. als politieke kerstek nderen. beschouwt.
Dat het in België zou ieiden tot
sp'itsing en separati.srre? Wat
geeft de h. De Saeger het recht
en waar haalt hij de lef vandaan
dit te vertellen, daar waar het federalisme m zovele andere landen de vreedzame samenleving
van verschillende volken mogelijk
gemnakt heeft en het juist de
landen met een sterk centralistisch unitair bestuur zijn waar het
niet botert.
Maar kom, alles kan tot een
platte kwestie van aardse belangen herleid worden. De Saeger
verdedigt zijn unitaire
(portefeuille) belangen; d a t al diegenen
die geen aandelen bezitten in de
unitaire venootsehap van de kleurpolitiekers de hunne verd'-digen.
Gelegenhe'd daartoe krijgen zij
bij de volgende verkiezinspn
C.K.L. - Viivoorde.

smisNaar aanleiding van mijn brief,
•verschenen in de « Volksunie »
van 30-11-63 onder dezelfde titel
en waarin ik de regering hekelde
omdat zij de wet van 2-8-1955 afgeschaft heeft die de automatische aanpassing der pensioenen
van de Staat en alle Openbare
Diensten a a n de loon- en weddeschalen bepaalde, ontvang ik een
brief van een arbeider die van
oordeel is dat al de gepensioneerden een gelijk pensioen zou
moeten toegewezen worden.
Ik ben de schrijver dankbaar
d a t hij mij de gelegenheid geeft
hem op de hoogte te brengen. Hij
weet zeker niet d a t de weddeschalen vastgelegd worden, rekening gehouden met h e t pensioen.
Wordt het pensioen verminderd,
dan zullen de wedden moeten verhoogd worden, om de bedlenden
en ambtenaren in staat te stellen
een bijkomend pensioen te vorm e n bi] een private instelling. Zo
niet zullen de bekwaamste meerontwikkelden de openbare diensten de rug toekeren en d a t zou
een ramp betekenen voor h'et
land. D a t zulks geen klakke'oze
bewering is, wordt bewezen door
h e t feit dat, n a de wapensti'stand
In 1918, veel kontroleurs der belastingen n a a r de banken overgingen, niettegenstaande ze een
behoorlijk pensioen zouden gehad
hebben Wat zou er dan gebeuren, bepaa'de men er zich bij
zonder een merkelijke vertnoging
der wedden, de pensioenen «elijk
te schakelen n a a r omlaag.
Wat de pensioenen der arbeiders betreft, op h u n .salaris werd
daarvoor afgehouden
en het is
dus maar billijk dat h u n pensioen
evenredig bepaald wordt. Maar
ook voor de geschoolde arbeiders
geldt wat ik hoger schreef met
betrekking tot de bedienden en
ambtenaren.
Vers<jhaeren - Meche'.en.

De voorbije wallinganttsche terreur en de razernij van enkele
franskiljons, die met de kop tegen
de muur
lopen, hebben
het
voortbestaan
van de
grootste
feestzaal (1000 zitplaatsen) van de
Voerstreek In gevaar
gebracht.
Deze zaal is eigendom v a n de
Oude Harmonie v a n 's Gravenvoeren.
Deze 71-jarige Vlaamse vereniging van bij de Voer vraagt n u
de steun van Vlaanderen om de
hu.dige moeilijkheden t e boven t e
komen en om de schoonste zaal
van de Voerstreek voor de Vlamingen te redden. Steunkaarten
(respectievelijke prijzen : 100, 250
en 500 F) zijn op onderstaand
adres te bekomen door storting
van het bedrag op gemelde postrekening. Bij voorbaat dank!
Bond der Vlamingen van OostBelgiè, Hasseltse steenweg 41-43,
Tongeren. Postrekening 5338.48.

FILM
Mijnheren.
De gebroeders Delrue. hoofdbestuiu-s'.eden van de Pl'msektie
« Kultura » en scenaristen v a n de
geluidskleiu-enfilm « Frans Vlaanderen ». zullen deze zomer een aktueel geworden onderwerp
op
filmband
vastleggen Zij zoeken
daarom een vrijwillige medewerker die de figuur van Tijl Uilenspiegel kan symboliseren in deze
belangrijk nieuwe prent, een mannelijke figuur die zich ter beschikking houdt vooral op zondagen, ook eventueel andere vrije
dagen indien nodig. Liefst over eigen wagen beschikken.
Wie voelt iets om vedette te
worden in de rol v a n Tijl? Er is
geen speciale kennis vereist, doch
wel een goed voorkomen. Wij v e ^
wachten
dringend
schriftelijke
aanvragen
op hei sekretariaat
« Kultura », Pilips van de Elzaslaan 35. Kortrijk. Qiterste 'datirra
van inschrijving 15 april 1964.

vokaat Leo Lernaut u i t Mortsel;
E.H. Bruno
Morel,
nationaal
proost v a n Sporta; Meester Verhaeverbeke, advokaat a a n h e t hof
van Beroep t e Brussel; de heer
Willems, voorzitter van de Federatie van Antwerpse Vriendenclubs; verder de mensen die v a n
h e t begin af de Sportraad voor
Vlaanderen hebben gestimuleerd.
Verontschuldigden
zich
onder
meer Dr. L. Rombouts, voorzitter
van Berchem-Spwrt en René Marien, sportjournalist, die beiden
onverwachts belet waren, m a a r
h e t doel van de Sportraad volledig onderschreven.
Het doel v a n de nieuwe vereniging werd als volgt, in de staturen, omschreven : h e t behartigen van alles wat m e t de sportbeoefening verband houdt; h e t
bevorderen
van
menswaardige
verhoudingen In de sport; h e t
waken over en het bevorderen
van h e t Vlaamse belang in d i t
domein.
Tot h e t bereiken van dit doel
zal de R a a d bevoegd zijn tot alle
middelen v a n studie en actie welke rechtstreeks of onrechtstreeks
het geste'de doel helpen verwezenlijken.
Als beheerders werden door hogervermelde stichtende leden de
volgende personen gekozen :
Professor Roger Blanpain, die
tevens tot voorzitter we''d gekozen; de heer F r a n s Vetsuvpans,
die tevens tot sekretaris - penningmeester werd benoemd; als
gewone leden • Professor Van Hee,
Advokaat De Beuckelaere, advokaat De Ridder, advokaat Leo
Lernaut, Meester
Verhaeverbeke
en de heer Willems.
Een volgende vergadering wordt
belegd op 15 april te Brussel om
de dringende zaken af te handelen en een dagelijks bestuur ter
actie a a n te stellen.

EEUWIGE JOS
•<tiWftai<ée -Redaktie,

SPORTRAAD VOOR
FEDERALISME

STEUHT DE

VLAAKDEREN

VOERSTREEK!

Na verschillende voorbereidende
vergaderingen kwamen op woensdag 19 m a a r t te Brussel enkele
gezaghebbende
personen
bijeen
om « De Sportraad voor Vlaanderen » officieel te stichten en de
statuten v a n de vereniging op te
stellen, goed te keuren en de ondertekenen
Bij de aanwezigen noteerden
wij professor Van Hee dekaan
van de rechtsfakulteit v a n de universiteit te Leuven; professor Roger Blanpain die met zijn studies
over sport reeds een grote faam
geniet; advokaat Adiel De Beuckelaere, lid v a n het IJzerbedevaartcomlté; advokaat E. De Ridder die onlangs nog in de aktualiteit kwam m e t zijn spreekbeurt
over «Sportdoping en Recht»; ad-

Geachte Redaktie,
« Federalisme is een goede formule voor de beschermlr^ van
een minderheid. Ik begrijp daarom het streven van vele Walen
n a a r federalisme, maar om dezelfde reden zie ik dan ook niet tn
waarom de Vlamingen, als groeiende gemeenschap, hiervoor zouden ijveren ». Zo sprak CVP-kamerlld De Saeger enkele dagen
geleden op een studiebijeenkomst
van ACW-militanten te Meohelen.
Op EKiropees vlak zei hij verder,
•wel voorstander van federalisme
te zijn omdat het verschillende
staten tot een vorm van eenheid
brengt I n eigen land echter zou
federalisme — steeds volgens De
Saeger — leiden « naar splitsing
en separatisme ».

"

Mijnheren,
De Walllnganten In d a t stukje
nieuw-Llmburg
kijken van dag
tot dag zuurder
Ze voelen de grond onder hun
voeten wegzinken. Nu is h e t nodig d a t de Voer-Vlaamsgezinden
heel het volksleven (ook het plezlerlevem in handen krijgen.
Begrijpt in d a t verband het belang van een harmonie in een
dorp, vooral d a n een harmonie
die een grote en moderne zaal bezit. Groter nog is het belang van
een Vlaamse Harmonie en van een
Vlaamse zaal In de Voerstreek
(degelijke zalen zijn er zeldzaam
en meestal franskiljon).

In een toespraak t e Izegem zou
J o s V a n Eynda. ondervoi» zitter
van de B.S.P, volgens de « Volksgazet » v a n 17.3 o.m. gezegd hebben : « Vroeger werden de Vlaamse arbeiders verdrukt door franstalige patroons. Wanneer dit vandaag gebeurt door
vlaamstalige
patroons, is er n o g niets veranderd. De verdrukking moet uitgeroeid worden »•
Goedkope demagogie v a n een
man, die zich tijdens wereldoorlog
I I voor de bezetter wou inspannen m a a r t o t zijn spijt afgewimpeld werd.
Ik zal de verdediging v a n de
Vlaamse patroons niet opnemen.
Dat is mijn taak niet. Maar een
feit is zeker : zo er In Vlaanderen grote patroons zijn, d a n zijn
deze nog overwegend franssprekend. Of heeft « Kop » h e t gem u n t op de in meerderheid klei-

ne
patroons-zelfstaMdtgen.
éSTie
uitgezogen melkkoeien van '<*e
flskus?
L a a t ons echter zijn geheugen
wat opfrissen. Is de Vlaams-onkimdige direkteur v a n het atoomcentrum te Mol soms geen socialist?
Zijn de profiteurs v a n h e t r e gime soms geen socialisten?
Bijvoorbeeld Evalenko van h e t
kolendlrektorium, m e t zijn miU
joen per Jaar? Zijn de socialisten
in Vlaanderen niet schromelijk t e kort geschoten?
Hebben zij h e t grootkapitaal In
Brussel en Wallonië geen h a n d
toegestoken door h e t bestendigen
van de Vlaamse jjendelarbeid?
Of zijn de socialisten (ook de
•Vlaamse) de bondgenoten
niet
van de franssprekende
grondspekulanten in de Brusselse randgemeenten?
Hebben de socialistische h e r e n
Major en Spinoy m e t alles in h e t
werk gesteld om 'Vlaamse industrien n a a r de Borinage over t e
brengen, gelijk zijzelf bekenden?
Van Eynde heeft
hierover In
Izegem natuurlijk niet gerept.
Eerst socialist zegt Jos, d a n
Vlaming.
Dat ettelijke Vlaamse patroons
de
Vlaamse
ontvoogdingsstrijd
genegen zijn, hem aktief steunen
en meestrijden valt niet t e betwisten. E n d a t zij hierbij geen
•winstbejag nastreven — integendeel! — staat als een paal boven
water.
K u n n e n de socialistische voorm a n n e n nog v a n zoveel onbaatzuchtigheid getuigen?
B.H. - Erembodegem.

De redaktie Oraap zoen »eranV
woordelijkheio »oor ae inhouo des
gepubliceerde .ezersbrteven. Ze oehoudt a c h het recht »an teuze « a
Inkorting yoor Ovei de lezertnibriek. . n^pfdv.. geen wleïwisaeünf
gevoera
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HERMES

LET

WEL
ALLE ADVERTENTIES VOOR
« DE VOLKSUNIE > dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :

Antwerpsebaan 2 3 2 Berendrecht - Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9
•
Alleen de zoekertjes gaan naar
het noofdsekretarlaat :
M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1 - Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

Weg met de zorgen
Bescherm uw goederen
Dek uw verantwoordelijkheid

C(^NSTANTIA
WIM MAES
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant),
Telefoon

(03) 39.92.06

Brand . Leven - Familiaal • Ongevallen

DRINGENDE

OPROEP

Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen
die wegens de teeraktie Oostende zwaar nadeel, boeten en gevangenisstraf opliepen doe ik een dringende
oproep tot steun
Wat ook onze mening weze over
de opportuniteit van die aktle. wij mogen niet vergeten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse
strijd hebben gestaan en d a t zij tn verhouding zoveel
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten
van de groep Stassart.

SCHOOL
54 Zuidlaan
211 !V1 Lemonnierlaan
Telefoon : 11.00.33
Brussel

•
VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSÜS

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage gestort, waarmee wij een deel der onkosten (zijnde ongeveer 400.000 F) hebben kunnen vereffenen
Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van
de burgelijke partijen worden betaald Indien wl] niet
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bijeenbrengen,
worden die mensen met aanslag door de deurwaarder bedreigd.

Algemene handelsopleiding
Schoolgeld : maxim.
8.000,- fr. per jaar of
3 maal 3.000,-fr.
met recht op Kindergeld

Stort daarom oiuniddeliljk uw milde bijdrage op
postcheckrekening 868997 van Bert Raets. S t Mattheusstraat, 45, Borgerhout.

De school waar Vlamingen
" zich thuis voelen

Dr. H. Ballet
Beter en voordeliger

DE vULKSONtfc
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Verleden week werd in de K a m e r n a m e n s de V . U . het w o o r d gevoerd
d o o r v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r dr R. V a n L e e m p u t t e n bij de begroting
v a n V o l k s g e z o n d h e i d en het G e z i n . H e t is ons onmogelijk, deze zeer
u i t v o e r i g e en g e d o k u m e n t e e r d e t u s s e n k o m s t in haar geheel o p te n e m e n ; w e b r e n g e n h i e r o n d e r enkele belangrijke passages er uit.
S t i p p e n w e a a n dat onze w o o r d v o e r d e r o.m. v o l g e n d e
v e r m e l d e p u n t e n b e h a n d e l d e : de bestrijding

van

hieronder

kanker,

niet

T.B.C,

en

venerische z i e k t e n ; het probleem der s t o r t p l a a t s e n ; de absoluut onvold o e n d e sociale w o n i n g b o u w in het kader

van

de

Z u i d e r k e m p e n . W e vestigen speciaal de a a n d a c h t

ontwikkeling
op

wat

der

hierond'^r

s t a a t over het a l g e m e e n preventief g e n e e s k u n d i g onderzoek. D o o r '.Is
eerste partij in het land dit o n d e r z o e k in h a a r e i s e n p r o g r a m m a op te
n e m e n , heeft de V o l k s u n i e eens te meer de leiding

genomen

in

ie

strijd voor a l g e m e n e welvaart en sociale g e n e e s k u n d e .

Voor wanneer Gezinsminislerie T
B E L A N G R I J K E BEGROTING
Het komt mij voor dat de begroting
van Volksgezondheid de belangrijkste is van de hele reeks. Inderdaad
heb ik in deze vergadering bij herhaling al kollega's horen gewag maken
van een « bon sens beige » die — naar
h e t heet — spreekwoordelijk zou zijn.
Daarbij hoort — volgens de oude
spreuk « mens sana in corpore sano »
— een fit en gezond lichaam. Volksgezondhied is dus wel de eerste vereiste tot het behoud van een geestelijke eigenschap die — ik herhaal het
— in deze vergadering om de haverklap wordt geprezen.
Uit dien hoofde althans is dus deze
begroting de belangrijkste uit de
reeks. Spijtig genoeg blijkt dat niet
uit de cijfers; de verhouding van deze begroting is in de loop der jaren
ten overstaan vai> de totale Rijksbegroting steeds ongunstiger geworden.

DR VAN LEEMPUTTEN EIST
IN DE KAMER BIJ DE BESPREKING DER BEGROTING
VAN VOLKSGEZONDHEID:

ALGEMEEN PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK
OM DE 2 JAAR VOOR GANS
DE AKTIEVE BEVOLKING

leken bij Nederland, Engeland en
Duitsland slaat België hier een zeer
zwak figuur. Dat komt onze internationale reputatie helemaal niet ten
goede en het berokkent daarenboven
schade aan onze zo belangrijke toeGEZINSBELEID
ristische nijverheid. Ik vraag de aandacht voor de uitbreiding van het
Dit is des te erger, omdat mede onjeugdherbergnet
en ik verzoek de
der Volksgezondheid één der bazisminister,
de
mogelijkheden
te onderproblemen van België ressorteert,
zoeken om de verenigingen, die zich
d a t namelijk van de demografie, van
met de jeugdherbergen bezighouden,
h e t gezinsbeleid.
veel meer als voorheen te steunen.
Ik betreur ten zeerste dat de psyHet is mij bekend dat voor de oprichchologische schok n a de publikaJEUGDHERBERGEN
ting van een jeugdherberg in Westtie van het verslag Sauvy in het
In de tweede plaats wil ik hier een Vlaanderen het nodig is gebleken,
land, geen blijvende en duurzame
Engelse kapitalen aan te trekken. Is
gevolgen heeft gehad in de oprich- lans breken voor een buitengewoon
de heer minister niet van mening dat
simpatiek
werk
dat
gedeeltelijk
onder
ting van een afzonderlijk ministerie
wij
daardoor zo'n beetje gaan-funVolksgezondheid ressorteert en dat er
voor het gezin.
geren als ontwikkelingsland ?
De goede goede wil van de minis- nogal stiefmoedelijk wordt behanIk beveel in de aandacht speciaal
ter en zijn belangstelling voor het ge- deld : dat der jeugdherbergen.
De toename van het sociaal toeris- aan de jeugdherbergprojekten te
zin volstaan geenszins om tot een
frontale nieuwe aanpak en een dy- me, de mogelijkheid die de jeugd ge- leper, Knokke en Tongeren. Ik dring
namische gezinspolitiek te komen. boden wordt om haar vrije tijd nut- er ook op aan dat de jeugdherberg
Daartoe is In de eerste plaats nodig tig en leerzaam te besteden door de Hofstade. die eigendom is van het
d a t de verschillende sectoren van het wereld, die binnenkort de hare zal Rijk en waarvan in onderhavige begezinsbeleid, die t h a n s over meerdere zijn, te doorreizen en te verkennen, groting gewag gemaakt wordt onder
departementen liggen gespreid, ver- heeft in de ons omringende landen post 26/1 beter zou worden onderenigd worden onder één enkele mi- geleid tot een sterke uitbreiding van houden Het is mij bekend dat deze
nisteriële bevoegdheid en verant- het net der jeugdherbergen. Verge- jeugdherberg gedurende de winterperiode praktisch onbruikbaar is en dat
het gebouw tevens grote schade lijdt
door een absoluut onvoldoende verwarming.
Ik wens dit pleidooi voor meer
steun aan en belangstelling voor het
jeugdherbergwerk niet te besluiten
zonder er op te wijzen, dat het werk
in onze buurlanden zo'n belangrijke
plaats inneemt, dat koninginnen en
eerste-ministers zich graag verplaatsen om een nieuwe jeugdherberg in
te huldigen Zoveel hoge spontane belangstelling verwacht en verlang ik
heus hier niet; ik ben er echter van
overtuigd dat de jongere generatie
uiterst dankbaar zou reageren op iedere tastbare blijk van sympathie
voor het .leugdherbergwerk. De minieme investeringen die in deze sector vereist zijn, zullen dubbel en dik
renderen • ten eerste door een toeneming van het sociaal- en jeugdtoerisme in ons land, ten tweede door
,.. « Slaat België een zwak figuur »... : Jeugdherherg « Bleye Haghe » te Azel, even over het kweken van goodwill bij de Jongeren van de gehele wereld.
de arens.
woordelijkheid. Het gaat niet langer
op dat de titel « minister van het
Gezin » een louter verbaal aanhangsel is waarih weinig of geen waarachtige bevoegdheid ligt vervat.
Ik herhaal dat de problemen van
h e t Gezin van dergelijke beslissende
betekenis zijn voor de toekomst van
ons land, dat alle aarzeling en kleinheid van visie zich hier zeer sterk
zal wreken.

BETALING
LEERLINGEN-VERPLEEGSTERS
Sta mij toe, hier nog even te verwijlen bij een ander jongerenprobleem, zij het dan op een gans ander
terrein. Ik acht het onduldbaar dat
talrijke instellingen die zich bezighouden met de opleiding van verpleegsters en
kinderverpleegsters,
hoge studiegelden vragen en de effektieve prestaties van wat zij hun
«leer'ingen» noemen, hoegenaamd
niet honoreren Het is wel niemand
onbekend dat een zeer groot deel —
om niet te zeggen het grootste — van
de opleidingsperiode besteed wordt
aan effektief werk. Dit sisteem, dat
veel weg heeft van exploitatie, zou
moeten onmogelijk worden gemaakt.
WATERVOORZIENING
Er is al heel wat gesproken over de
problemen in verband met de watervoorziening. In de commissie is door
de minister beaamd geworden dat
vooral het, Vlaamse land nog een
grote achterstand heeft in te lopen
op het gebied van de watervoorziening. In West-Vlaanderen is het propleem van de verzilting van de ondergrond angstwekkend; naar het heet
dringt de grens van het zeewater ieder jaar 300 m het land in. In OostVlaanderen is de ondergrond besmet
vooral door nitneten, colibaeillen en
andere bacteriën. Deze toestand is
ongunstig voor de voeding van jonge kinderen en vooral voor pasgeborenen. Ook onze landbouwers stellen
veel belang in deze kwestie : de watervoor-'ienlng van het vee komt in
het gedrang.
De minister heeft verklaard, het
maximum te doen om te verhelpen
aan de Vlaamse achterstand op dit
gebied bv. door in zekere mate de
uitbreiding van bestaande netten af
te remmen en de inspanningen te
concentreren Het zou me zeer aangenaam zijn te mogen vernemen, in
welke mate hij enerzijds afremt en
waar dit geschiedt, en anderzijds in
(vervolg blz. 7)
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DE PRIJS
Sinds verleden week de negen minst-aangetaste slachtoffers van de Beverlose rookbom uit het ziekenhuis ontslagen werden, kennen we
het volledig tarief van het
Belgisch leger voor slachtoffers van ongeluks-oefenlngen.
Een Leopoldsorde voor de
doden.
En volle vijf en dertig frank
extra-soldij voor de overlevenden.
« Het dankbare vaderland »
heet dat dan.
IMPERIALISME

Hoogedelachtbare R.M.A.A.,
Gij zijt een der weinige Nederlanders w a a r \ a n « La Libre
Belgique » kan dulden dat zij zicli inlaten met de Belgische
politiek en waarvoor « Le Soir » bereid is, een grote (paas) kaars
te branden op alle dagen van het jaar, schrikkeljaren inbegrepen.
Uw efemere roem immers, hoogedelgestrenge, is gevestigd
op één enkele zin die de wankele troon der Saksen-KoburgGotha's en het middenpuntvliedende rijk der dapperste Galliërs
weer een stevig fundament en een hechte stut heeft willen
geven : gij hebt - in tegenspraak met wijlen Jules Destrée en met
dr Paardekooper - urbi et orbi verkondigd dat er wel degelijk
Belgen zijn.
Deze uw verklaring, weledelgeborene, doet reeds sinds
enkele weken de ronde in de Belgische pers van unitaire makelij
en wordt met kennelijk welbehagen geciteerd door Belgische
vaderlandslievenden die in alle andere omstandigheden met een
kaaskop op hun neus lopen. Gij hebt ze trouwens zopas - om
juist te zijn : verleden week donderdag - nog eens zeer uitdrukkelijk bevestigd in een nogal hooggestemde causerie te Tilburg,
ten overstaan van een eminent gezelschap samengesteld uit de
Noordbrabantse fine-fleur.
Het is wel overbodig, hoogedelachtbare, dat ik hier op deze
plaats mijn energie zou besteden aan het weerleggen van enkele
uwer argumenten , van deze taak heeft zich immers op voortreffelijke wijze te Tilburg dr P.C. Paardekooper zélf gekweten.
De Eindhovense Vlamingenvriend deed dat trouwens zo schitterend en voortreffelijk, dat 'n geestdriftig publiek hem herhaaldelijk een open doekje bezorgde. En dat sinds die avond het
aantal mensen met inzicht in de Belgische situatie te Tilburg
en omgeving heel wat groter is geworden.
Ik wens hier slechts nadrukkelijk in te gaan op één enkel
van uw (nogal klassieke en reeds vaak uitgebeende) argumenten,
omdat ik meen u met mijn kijk op de zaak een dienst te bewijzen. In antwoord op het argument van dr P.C. Paardekooper dat
de topambtenaren en -officieren in België meestal Walen zijn,
hebt gij gesproken van een belachelijke « kultus van het sociale
onrecht ». En hebt gij u de onbegriipelijk-laatdunkende opmerking laten ontvallen « dat het zeer de vraag is of een bepaalde
bevolkingsgroep wel voldoende bekwame krachten ter beschikking kan stellen >.

De MP.W. eist de wederaanhechting van de Voerstreek bij Wallonië. Dat verbaast niemand;
de M.P.W.
moet het nu eenmaal van het
imperialisme en van het a n ti-Vlaams ressentiment in
Wallonië hebben.
De Luikse C.V.P.-ers ijveren voor de herovering van
de Voerstreek. Dat is al wat
minder normaal : de C.V.P.P.S.C is toch « nationaal » en
zeker niet « ekstremistisch »,
De Koninklijke Belgische
Akademie voor Franse Taal
en
letterkunde
verleent
steun
aan
het
Franst a ig onderwijs en bibloteekwezen
in
de
Voerstreek. Dat is wel zeer eigenaardig : zo'n deftige Koninklijke koffietafel die de a n nexatie een handje gaat toesteken.
Eigenaardig, normaal, abnormaal? Overtollige vragen : vanaf de « metallo > *in
de M.P.W. tot de « onsterfelijke » in de Akademie zijn
de Walen het roerend eens
over een
imperialistische,
ekstremistische politiek.
En dan komen sommige
wallinganten zoetsappig vertellen dat ze gewonnen zijn
voor een « dialoog » met de
Vlamingen.
Ons goed en hoe eerder hoe
liever
Maar het « dialoog »
dat we sinds 134 jaar met de
Walen en sind.s enkele laren
met de wallinganten gewoon

zijn, heeft meer van een dovemansgesprek.
Wij praten. Zij handelen !
Hoogstens verkopen ze wat
kletsika om ons een tijdje
zoet te houden.
En bij sommige brave jongens pakt het nog ook !
Spreken de feiten en de
daden dan nog niet duidelijk
genoeg ?

SEGERS
EN TAALKADERS
De Raad van State heeft
minister Segers geadviseerd
dat de nieuwe taalwet van
toepassing is op het hoofdbestuur van Landsverdediging.
Dat betekent dat taalkaders in het officierenkorps
wettelijk voorzien zijn.
Een paar maanden geleden
weigerde Segers in te gaan
op het voorstel van zijn partijgenoot De Boodt om taalkaders in te richten.
Thans krijgt hij wettelijk
het deksel op de neus. En
meteen is het bewijs geleverd
dat F W. Segers, grrrote
Vlaamse C.V.P.-manitoe, één
der hoofdsaboteurs der nieuwe taalwetten is.
Weest gerust: de Antwerpsse arrivist zal zijn hand niet
omdraaien voor het advies
van de Raad van State.
Hij is een der Belgische
€ onaantastbaren»
: langs
het laddertje van vele machtige en duistere invloeden
omhooggekropen tot hoog
boven de wet.
Vanwaar hij grinnikend
neerkijkt op sukkelaartjes
gelijk een De Boodt met zijn
taalkaders.
Zodat De Boodt al gauw
blij is wanneer hij terug mag
gaan zitten zonder straf te
krijgen.

SCHOOLJONGETJES
C.V.P. - senator
Orban
schrijft in een franstalige
k r a n t een artikel tegen Theo
Lefèvre Orban woont in St
Niklaas en St Niklaas ligt in

Vlaanderen : dus wordt hlJ
door de C.V.P.-leiding op de
vingers getikt.
Moreau de Melen schrijflj
in een Waalse k r a n t een a r tikel tegen Theo Lefèvre.
Jacques zegt dat Lefèvre met
zijn sm... van de T.V. moet
wegblijven. De Luikse C.V.P.ers rebelleren openlijk tegen
Theo Lefèvre.
Moreau de Melen en Jacques
wonen in Wallonië : dus
zwijgt de C.V.P.-leiding als
vermoord.
Zo gaat dat in de « grote >
partij waarvan 72 % der kiezers Vlamingen zijn : de
Waalse meesters « mogen »;
de schooljongetjes uit Vlaan_
deren krijgen een schop t e gen het achterwerk.
Nu het is al wat ze vragen [

BRUSSELS
MACHIAVELLISME
Volgens de nieuwe richtlijnen — de spitsvondige t a a l wetgeving van 1963 - moeten
de Nederlandstalige afdelingen van de Brusselse scholen
aan een afzonderlijk Nederlandstalig schoolleider toevertrouwd worden.
Doch het Brussels stadsbestuur heeft echt-«Belgische»
plannen uitgestippeld voor
haar onderwijsinrichting Karel Buis. De huidige Nederlandsonkundige direkteurvan
de tweetalige Bulsschool zou
als inrichtingshoofd overgeheveld worden n a a r de Nederlandstalige afdeling. Aldus zou voor de Franstalige
afdeling een nieuwe F r a n s eentalige directeur kunnen
aangesteld worden.
Onder de mantel van de
wettelijkheid wordt de karikatuui^van de tweetaligheid
verder gezet.
Er is dus niet alleen de
kandidatuur van een franskiljon voor het Vlaams a t e neum te Brussel. Ook in Karel Buis wil men de Vlamingen rollen.

Daarmee hebt gij, weledelgeborene, uzelf en de burgers van
uw goede stad Breda een gezegeld brevet van onbekwaamheid
gegeven. Want laat ons nog een kort ogenblik veronderstellen
. (om het dadelijk weer te vergeten) dat er lussen een Nederlander van boven de Moerdijk en van beneden de Schelde enig
verschil zou kunnen bestaan, hetzelfde kan toch onmogelijk en
in geen enkel geval gezegd worden van een Brabander uit Breda
en een Brabander uit laat ons zeggen Turnhout, Herenthals of
Antwerpen. Dat is, beste R.M.A.A., koek één deeg en geen zinnig
mens op heel het westelijk halfrond zal dat durven weerleggen.
Dit gesteld zijnde, hoogedelachtbare, is het vanzelfsprekend
dat wanneer 'n bepaalde bevolkingsgroep - en het is wel duidelijk
dat daarmee door u de Vlaamse, d.i. de Zuid-Nederlandse werd
bedoeld - niet in staat is bijvoorbeeld te ontwerpen voldoende
bekwame krachten te stellen hij daartoe nog veel minder in staat
zal zijn in een provinciestadje. Zodat zeer tot mijn leedwezen ik
uit uw argument alleen kan besluiten dat de goede stede Breda
bestuurd wordt door een ezel.
Dat een ezei zich zeer lastig met een Paardekooper kan verstaan, vergt daarbij wel geen enkel bewijs.
De tijd, hoogedelgestrenge, dat een Vlaming zich door tergende laatdunkendheid zoals de uwe gekwetst voelde, ligt al een
heel eind achter de rug. Vanuit een volwassen Nederlanderschap
geven wij er ons terdege rekenschap van dat, met de Belgen, ook
de laatste der smalle Hollanders zullen verdwijnen. Omdat een
bepaalde bevolkingsgroep voldoende bekwame krachten ter
beschikking heeft om niet meer verder te hoeven knoeien met
sukkels als gij.

Uw dio Genes.

Een bewijs voot de groeilcracht van de Volksunie in hel algemeen en van de Waaslandse VolTtsunte In hel
bijzonder werd verleden zaterdag te St Niklaas geleverd : niet minder dan zes aidelingsvlaggen werden er
door mr. Van der Eist aan Waaslandse afdelingen overhandigd*
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HET SCHANDAAL...

Nadat minister Giison herhaaldelijk geprobeerd had
zich van het geval te ontmaken en aan de interpellatie te
ontkomen, is hij dan toch samen met de ministers van
nationale
opvoeding
door
Reimond Mattheyssens geïnterpelleerd geworden. In
zijn uiterst zwakke repliek
verdraaide hij de waarheid
door het voor te stellen alsof
Mattheyssens het feit had
aangehaald dat het kind van
de vice-gouverneur de Europese school bezoekt. Niet dat
werd door onze verkozene
aangeklaagd,
wel dat de
dochter van de vice-gouverneur het Duits als tweede
t a a l aanleert.
Giison beging een gemeenheid waar hij beweerde dat
Mattheyssens van de afwezigheid van de beide ministers van nationale opvoeding
misbruik maakte om agitatie
t e maken. De waarheid is d a t
onze verkozene er bij de
voorzitter op aandrong, zijn
gezag aan te wenden om ten
minste een minister van de
S e n a a t n a a r de Kamer te
laten overkomen. De voorzitt e r oordeelde dat de interpellatie moest doorgaan, ook in
afwezigheid van de twee ministers.

5
één eenheid op te voeren.
Hij poetste echter onmiddellijk de plaat na de stemmingen, toen zijn aanwezigheid reglementair niet meer
vereist was. Mattheyssens, die
onmiddellijk daarna voor een
wederwoord op de tribune
kwam, kon hem dus niet ondervragen.
Wij vernemen echter dat
onze verkozene reeds een
parlementaire vraag in de
maak heeft, waardoor de beide ministers zullen verplicht
worden toch kleur te bekennen.
Wij wisten reeds lang dat
de taalwetterij een fopperij
was, en onze verkozene deed
er goed aan dat in zijn besluit te herhalen. De socialisten
verdedigden
heftig
Cappuyns, de rood geworden
(niet van schaamte) vertegenwoordiger van het « kaste-gerecht», zoals Van Eynde
de
magistratuur
noemde,
toen hij in het proces met
Theo Lefèvre werd veroordeeld.

AMNESTIE I

Verleden week werd te
Antwerpen door V.O.S. een
openbare vergadering belegd,
gewijd aan de Amnestie Voor
deze vergadering was een talrijk publiek opgekomen; a m nestie is nog steeds in de akE..CAPPUYNS
tualiteit!
Dat de aanwezigheiu van
Dit gelukkig initiatief van
de beide ministers van n a t i o - V.O.S., samen met de aktie
nale opvoeding in de Senaat van het K.V.H.V. gedurende
niet strikt noodzakelijk was, de laatste maanden, wijzen
bleek bij een onverwacht in- er op dat men zich in Vlaancident. Toen werd vastgesteld deren klaar maakt om — zod a t de Kamer niet meer^.jla, clra de, fcoinJuBktiuur iets mina a n t a l "Was om verder te ver- der politiek-geladen en dus
gaderen, w e r d ' m i n i s t e r ¥aö^, .ffliiastiger is — opnieuw van
Elslande naar de Kamer ge- wal te steken met een grööt-^'
roepen om h a a r a a n t a l met se amnestie-aktie.

Krijgt de Antwerpse amnestie-betoging anno 1959
eindelijk dan toch een groots
en geestdriftig vervolg ?
Het ware te hopen !

STERK AANBEVOLEN
Wie gedurende het Paasverlof een onvergetelijke dag
wil beleven, raden wij sterk
aan op zondag 5 april naar
h e t Sportpaleis te Antwerpen
te gaan, waar de eerste «Europeade» wordt
ingericht
door de onvermoeibare Willem De Meyer, in samenwerking met de Volkskunstfcderatie van Mon De Clopper.
Volkskunstgroepen uit heel
Europa zullen er een schitterend festival van zang en
dans brengen. Emiel Huliebroeck (eeuwig jong) en de
zopas 60 jaar geworden Armand Preud'homme zullen er
dirigeren.
Dezer eerste Europeade is
de inzet van een reeks jaarlijkse volkskunstfeesten, die
telkens in een ander land zullen worden gehouden.
Kaarten voor 5 april kunnen besteld worden op volgende adressen : Schrijnwerkersstraat 9 te Antwerpen en
Alfons Braeckmanstraat 104
te Gent.
Warm, zeer warm aanbevolen !

NEERLANDIA DOCET
Het
Nederlandse
leger
hesft besloten, niet mee te
doen aan de waanzin van de
vervang'ng der tanks.
De Neder"anders zijn van
oordeel, dat ze het met hun
huidige tankbewapening nog
wei een paar jaartjes kun-

nen uitzingen, temeer daar
de thans voorgestelde nieuwe tanks in het begin der
70-er jaren toch teru^ moeten vervangen worden.
Zo slim is onze nationale
P.W. nog niet en zijn ook
onze. sabelslepers nog niet.
Ons gaat die tankhistorle
ettelijke miljarden kosten.
Plus het « smeergeld » vanwege de w a p e n f a b n k a n f
Wanneer doen wij nu eens
onze NATO-boTidgenoot Neder and achterna? Zo bijvoorbeeld ook inzake het t e rugtrekken van troepen uit
Duitsland?

ACAPSUL

Enkele weken geleden meldden wij dat de met onteigening bedreigde
De bladen melden dood- Lillonaren een aktie begonnen waren, gericht tegen de schraapzuchtige
politiek van de stad Antwerpen. Na de zwarte vlaggen verschenen thans
nuchter dat de Acapsul — ook aan nagenoeg elk huis van het bedreigde dorp, de protestborden.
de beruchte
franskiljonse In dit verband is V.U.-gemeenteraadslid Mr Schiltz verleden maandag professoren - vereniging van loen 200 Lillonaars naar het Antwerpse stadhuis getogen waren - op
schitterende wijze tussengekomen in het voordeel van de- getroffenen.
Leuven — vergaderd heeft iMr
Schiltz eiste onder meer dat men een huis voor een huis zou geven
met een afgevaardigde vaiï' en dat voor de sociale gevallen geprefabriceerde woningen zonden ingeeen sindikaat, aangaande de richt worden. Intussen laat « 'de partij van de werkman », de B.S.P.
weten dat zi] zich niets aantrekt van de ongelukkige Lillonaren. Zoals
professorenwedde.
onze foto blijkt, protesteert men nochtans ook aan het plaatselijke
"«'Bn zeggen dat die Acap- op
partijlokaal dat immers eveneens door de eigenaars voor een appel en
sul al geruime tijd bij bis- een ei aan de stad moet afgestaan worden. '-^

IEDER ZIJN WAARHEID IN DE T.V.
(vervolg van blz. 1)
B Eén tegen Allen > heeft van gemaakt,
op een maaier die het Volksunie- en
Vlaams radikale prestige bij vele Vlaamse
TV-kijkers zeer goed heeft gediend.
Het oude Latijns spreekwoord < Woorden vliegen, het geschrevene blijft >, is
niet meer Juist. Wij deden de moeite, het
TV-debat op band op te nemen om het
daarna kritisch terug te beluisteren.
De heren wisten bij het slot niet meer
wat ze in de aanvang vertelden. Toen de
coalitie der unitaristen zich op het einde
op Mr. Van der Eist stortte om staande
te houden dat de Vlamingen geen prijs
moeten betalen voor de zetelaanpassing,
vergaten ze inderdaad wat de BSP-woordvoerder Pierson letterlijk verklaarde in
zijn eerste tussenkomst : « De Socialistische partij meent dat men de ongerustheid van de Waalse gemeenschap moet
bedaren, die terecht de gevolgen vreest
van de wet van het getal. De partij eist
tegelijkertijd met het principe van de
retelaanpassing, het principe van de
grondwettelijke waarborgen. De bescherming van de minderheid is insgelijks een
demokratische regel >.
Ieder die de zaken wat van dichtbij
volgt in België weet dat dit inderdaad het
leidmotief is van de hele onderneming.
In dit verband was het haasje-overspelletje van De Saeger bijna komisch,
als het niet zo tragisch was dat rond een
ernstige zaak zulke oppervlakkige nontens verteld wordt.
Dierf hij niet verklaren dat de rem van
de 2/3 meerderheid voor de Vlamingen
Mer interessant is ? < Het is een zeker-

schoppelijke beslissing moest
O'itbonden zijn
Of staat de Acapsul torenhoog
daarboven?
Waarsch jn'ijk wel : ze is immers
franskiljons.

heid ook voor de Vlamingen », zei hij,
<t het vetorecht is interessant voor de Vlamingen, want wij kunnen alleen rekenen
op het Vlaamsbewuste deel van het parlement ». Dat komt uit de mond van een
man die twee weken geleden op een vergadering van het ACW te Mechelen ging
verklaren « dat de Vlamingen geen federalisme nodig hebben, want dat dit alleen
goed is voor een minderheidsgroep in een
staat - in ons geval de Walen >. Tragische
nonsens omdat hier bewust wordt gedaan
gemaakt met de Belgicistische meerderheidsopvatting van Van Cauwelaert, die
zich steeds tegen federalisme heeft gekeerd met de bewering dat we als meerderheidsgroep naar de macht groeiden in
België.
Het is de moord op de geest van Frans
Van Cauwelaert, die we nu beleven in de
rangen van de Vlaamse unitaristen. De
dag van dit TV-debat dierf neef Karel
Van Cauwelaert, alias Schildwacht in
« Het Volk > de flaminganten bijeentrompetten in de Vlaamse CVP met volgend
brandproza : « Wij hebben aan de Vlamingen slechts alleen dit te zeggen : bij
de aanstaande verkiezingen staat gij voor
de grootste verantwoordelijkheid welke
het Vlaamse kiezerskorps ooit te dragen
heeft gehad sedert 1830. Het lot van uw
volk staat werkelijk op het spel. Met de
grondwetsherziening zijn dingen mogelijk
die de Vlaamse meerderheid van dit land
tot een wettelijke minderheid kunnen
maken. Tegen de mogelijkheid van dergelijk misbruik hebt gij slechts één onfeilbare waarborg : dat de Vlaamse C.VJ>. de
sleutel van de grondwetsherziening in de

hand houdt. En de aangelegenheid is zo
ontzaglijk, dat de Vlamingen het recht
niet hebben een risico te nemen >.
Diezelfde avond toen Van der Eist,
tegen de mening van De Clercq, Pierson
en De Saeger die steeds aan hetzelfde
unitaire zeel trokken, ook meende dat de
grondwetsherziening aan het oordeel van
het kiezerskorps moet voorgelegd als inzet van de kiesstrijd, snauwde De Saeger
op viswij venmanier : « Ge zult ze mogen
bevechten en ge zult het doen, vermits
gij a-priori tegen alles zijt, zelfs tegen de
dubbele meerderheid van de BSP, die van
federalistische inspiratie is >. Dat politiekertje wist toen dat het loog. De
verontwaardiging van Van der Eist was
die van ieder Vlaming die de Vlaamse
beweging in haar geschiedenis en essentie
kent en er niet wat politiek mee jongleert
zoals De Saeger, die dit jongleren trouwens uit schoolstrijd en koningskwestie
als tweede natuur heeft overgehouden.
Het antwoord van Frans Van der Eist
ging naar de kern van de zaak : « Mijnheer De Saeger, wij zijn voor klare en
duidelijke toestanden. Wij leven in een
unitaire staat, dan moet men de principes
eerbiedigen die aan de grondslag liggen
van een unitaire staat en dan moet men
die niet vervalsen. Het is ofwel een unitaire ofwel een federale staat, maar geen
mengsel van de twee, waarbij de nadelen
van de twee staatsstrukturen eenzijdig
opgedrongen worden aan de Vlamingen ».
Wij begrijpen dat een potentaat als De
Saeger niet erg opgezet was met het feit
dat de Volksunie ten gelijkwaardige titel
op het debat aanwezig was, maar we
konden niet vermoeden dat zijn laagje
vernis van joviaal Streber zo snel brak.
Hij was het inderdaad die het debat op
een laag peil bracht, toen hij Van der Eist
(die een akademische formule gebruikte :
<s Ik zou mijnheer De Saeger moeten
tegenspreken ») chagrijnig onderbrak
met de zin «Dat is de Volksunie gewoon>.
Erger vinden we het dat hij bewust
leugens ging gebruiken met zijn bewering

« De 2/3 staat in de grondwet, het is geen
nieuwe uitvinding ». ledereen weet dat
dit slechts slaat op het wijzigen der
grondwet; maar wat de CVP nu van plan
is, slaat op normaal wetgevend werk door
de kamers in de gewone zittijden.
Wij begrijpen de verontwaardiging van
die jonge licentiaat die zich voor zijn
klas liet ontvallen de dag na de uitzending : « De Saeger is een van de gemeenste politiekers van dit landje, die onwaardig is op het TV-scherm te komen >.
Pierson, de socialist, was een hoffelijk
en beheerst debater. Hij was tenminste
zo eerlijk te erkennen dat de houding der
B.S.P. praktisch uitsluitend bepaald wordt
door moeilijkheden met de Waalse BSPvleugel. Men had als simbool van het
huidige socialisme niemand beter op het
Vlaamse TV-scherm kunnen brengen dan
deze Brussels-Waalse officiële verslaggever van de BSP-besprekingen.
Een ander simbool van zijn partij was
PVV-er Declercq, de Gentse liberaal die
als goeie Belg meende te moeten snauwen
tot Van der Eist : « De nationale partijen hebben nationale bekommeringen ;
gij hebt alleen eenzijdige bekommeringen,
dit is een groot verschil ».
Wij gaan ons niet amuseren om de talrijke fouten van die veelal Franssprekende liberaal uit de bandopname samen te
brengen ; zijn Franstalig diskusietje met
Pierson op een bepaald ogenblik in het
debat illustreerde ook weer eens levendig
dat België inderdaad in de hogere kringen
gebouwd is op het geduld van de Vlamingen.
Ons slotwoord kan gaan naar onze
voorzitter Mr Van der Eist, die in die
« Eén tegen Allen >-kamp op een overtuigende manier de stem heeft vertolkt
van al degenen in Vlaanderen die zich
zullen keren in een bondgenootschap van
alle eerlijke lieden tegen de plannen van
de unitaristen, zoals ze in dit debat over
de grondwetsherziening maar al te duidelijk werden uitgestald.
W. Luyten.

DE VOLKSUNUi

6
LOMPERD
iOPAS

Ëni^ele aat^en geleden is
ee 1 traaie örosiure van de
oers i^eKonien 24 O'ladzijden m een moderne d n e l<leuri!ïe omslag
De örosiure bevat de
'Tierkwaardi^e (congresrede die door partijvoorzitter
mr Van der Eist op 15 december 11 te Mechelen
werd gehouden: de tekst
van deze Icongresrede werd
aangevuld
met
talrijke
voetnota's
Dit hoogst
belangrijk
dokument hoort thuis bij
ieder V U -lid De brosjure
Is te bestellen op ons Nationaal Sekretarlaat. M
Lemonnlerlaan 82, Brussel
l (per lt76 97). tegen de
orijs van 10 F.
Voor de afdelingen die
voortverkopen. gelden speciale voorwaarden.

OPENBARE

tMCNSTEN

Alhoewel voor het ogenblik schijnbaar kalm, smeult
er vuur onder de asse bij het
personeel
der
openbare
diensten. In het bijzonder
voor wat het Ministerie van
Financiën betreft.
In afwachting dat
een
grondige analyse der funkties zou toelaten een werkelijke en rechtvaardige administratieve
hervorming
door te voeren, werden daar
goocheltoeren uitgehaaM die
een buitenstaander perpleks
moeten doen staan. Naast
verschillende overgangs- en
andere examens, het Invoeren van een hoop nieuwe
graxien
(adjunktgraden),
kent men daar de ongelooflijke toestand dat tal van
betrokkenen, na een zgz. bevordering in graad, minder
wedde trekken dan voorheen!
Als uiterste toegevendheid
werd dan meestal hetzelfde
bedrag toegekend Dat echter slechts na jaren kan
verhogen.
Anderen kregen de fantastische som van... lo F verho€ing.

Onze volksvertegenwoordiger Mr. Daniel de Coninck
heeft, met de humor hem eigen, langs de neus weg aan
eerste-minister Lefèvre gevraagd of hij er voor iets
tussen was 'n die boodschap
van de Paus aan Belgiè.
« La Libre Belgique » vindt
daarin natuurlijk gelegenheid om tegen Daniel de Coninck heftig te keer te gaan
en" scheldt hem uit voor
« malotru » wat v'egel. lomperd of kinkel betekent De
onvervalste lakeientaai
is
een kenmerk van het huis
op de Warmoesberg.
Maar tussen haakjes : is
de vraag van onze volksvertegenwo-rdiger
niet
normaal, vermits de Paus bij
het jongste bezoek van Theo
Lefèvre uitdrukkelijk zegde
dat men hem de boodschap
gevraagd had!
Is Daniel dan zo ver mis?

VREDESAKTIE
In verband met de antiatoommars schi]nt er in
sommige kringen n<3g enig
misverstand te bestaan Deze mars was niet uitsluitend
tegen de atoombom gericht,
maar ook tegen al e bewapening.
Hét program van -deze internationale vredesbeweging
vermeldt uitdrukkelijk
de
afschaffing van alle legers
en van alle legeruitgaven.
Het program is dus identiek
dat van onze eigen vooroorlogse Frontbeweging. Om begrijpelijke psychologische redenep wordt ^ de^ propaganda
echter m de eerste plaats''fe-'^'
gen de atoombom gericht.
De Vlamingen vormden dit
jaar ruim de meerderheid in .
de betoging.
Het aantal deelnemers van
de Volksunie lag anderzijds
gevoelig hoger dan
vorig
jaar. Hopen we dat het bij
een volgende mars nog zal
stijgen
Het
traditionele
Vlaamse
anti-milltarisme
mag niet teloor gaan. Het is
een opbouwend bestanddeel
in de wereldbeweging voor de
vrede.

Per maand, wat dacht U?
PATRIOTTISME
WEDDEN
ZONOER

EKSANiENS I

Aan de andere kant stijgt
het misnoegen
van
het
staatsper.soneel in « regelmatige » dienst, wanne^er het
vaststelt hoe de «vriendjespolitiek 5. ijverig wordt bedreven bij het oprichten van
de talrijke parastatale of
zeer
bijzondere
diensten,
waarvan niemand de juiste
taak kent en die praktisch
aan alle kontrole ontsnappen.
Zo liggen de vergoedingen
en bezoldigingen van de leden der pas benoemde kommissie voor taaltoczlcht ook
•weer merkeUjk hoger dan
men normaal zou kunnen
verwachten. Hoe meer eksamens, hoe lager de wedde, is
blijkbaar de leus. En men is
het voorbeeld van makker
Evalenko nog niet vergeten,
die met zijn 1 miljoen per
jaar als direkteur van het
beruchte
kolendirectorium
alle andere direkteurs en dlrektenrs-generaal ver achter zich laat.

Het patriottisme zoekt de
meest eigenaardige uitwegen. In de provincieraad van
Limburg ontstond er hierrie
over de al dan niet te dure
aankoop
van
bouwgrond
voor scholen De oppositie
verliet de vergadering. De
verbouwereerde
C.V.P.-ers
vonden er niets beter op dan
terug te slaan op een echtpatriottische wijze. Op het
einde van de vergadering
riepen de brave Limburgse
C.V.P. - provincieraadsleden
al'en uit een mond : « Leve
de koning »!
Alleen de Brabangonne ontbrak nog!

E-3 BARENSWEEËN
We zijn nu reeds « zover J>
dat het tracé van de E-3
werd vastgelegd Het zal in
3 fazen worden uitgevoerd :
eerst de oeververbinding te
Antwerpen (waar de toestand nu waarlijk onvoorstelbaar benard is geworden), dan het vak Antwerpen-Gent en ten slotte de

vakken Gent-Franse grens
en
Antwerpen-Nederlandse
grens
Wedden dat ook hier weer
de klassieke achterstand zal
opgelopen worden?

lOO KM P E R J A A R

Op een zakenlunch van de
Koninklijke Vlaamse Ingenieurs-vereniging sprak O.
Vanaudenhove,
voorzitter
van de Be'gische Wegenfederatie, over het probleem
der autosnelwegen.
Interessant
waren
zijn
verklaringen over de snelheid waarmede deze zo noodzakelijke wegen worden a a n gelegd. Volgens minister Bohy zal dat 40 km per jaar
belopen, cijfer dat zelfs niet
werd bereikt!
In dat geval zou men in
1970 slechts 20 km van de
E-3 voor het verkeer kunnen openstellen! Bovendien
zal men dan nog niet begonnen zijn aan de E-10 ParijsBrussel-Amsterdam.
De ondernemers hebben
verzekerd, een tempo van
100 km per jaar te kunnen
halen, mits de nodige medewerking van de Staat wordt
bekomen Hetgeen zeer problematisch is.

.. 40 hm. aulosnelwpg per jaar ? ...

ALS DE VOS

van 100 km autoweg per i'aar
zou halen.

DE PASSIE P R E E K T

Want laat ons niet vergeten dat Omer ook voorz;itter
is van de beloverspartij bij
uitstek. En dat hi) vooral
voor Diest heeft gezorgd In
zijn tijd. En voor de « a u t o weg » rond de bluf-Expo van
1958!

Omer Vanaudenhove kan
het zeer goed zeggen. Maar
wil zullen zien, wanneer hij
oon weer eens minister van
Openbare Werken zou worden. Of hij dan het tempo

volle vertrouwen waard zouden zijn in de
komende verkiezingen.
Merkwaardig was het feit dat hij terecht
deed opmerken dat iedereen het in de Gentse
gemeenteraad steeds voor 95 % roerend eens
is : zowel liberalen, socialisten als C.V.P.-ers.
Wordt de klok, na het kancilie, terug achterInderdaad, in de Gentse gemeenteraad is een
uitgesteld ? Dit was de vraag die we ons verjonging en vernieuwing grondig nodig, -want
yehten fo"efi'^\^*1ané§'t!%"F(fei^'VJ¥B •VC«K>f*ï»i «•«hostaetigeeal*^ierJ^§^^jke gezonde oppositie :
dat iedereen uitgenodigd werd om aanwezig te alles wordt door een maffia « onder ons » afgezijn op een openbare vergadering van de Gentse handeld.
,, CV^Pv-aCéeiing Biandrnus in het parochiehuis,
Hoe kan het ook anders, nadat de C.V.Ï"., na
waarop burgemeester-senator Claeys op don- de laatste gemeenteraadsverkiezingen waarin
derdag 19 maart jl. antwoord zou geven op de ze de volstrekte meerderheid heeft gehaald, de
vraag « Wat doet de stad Gent met ons geld ? ». schone ziel van het kind verkocht aan de libeDat een katholiek burgemeester het recht had ralen om tesamen het schepencollege te vormen
in eèn parochiehuis objectief over het hoe en en de C.V.P.-schepenen tesamen met de sociawaarom van het bestuur der stad te spreken, listen-gemeenteraadsleden de regering moeten
steunen ?
zal wel niemand betwisten.
De C.V.P. h-eeft toen haar eigen kiezers verOns leek echter niet normaal dat deze openraden
en haar katholieke meerderheid verkocht
bare vergadering, in een overigens privaat
parochiehuis en aangekondigd in de pers, door aan de liberalen, onder druk van duistere
machten achter de schermen. Een maffia of
een politieke partij werd ingericht.
niet ? Onze mond ging dan ook wijd open van
Ons wantrouwen was dan ook gewekt en wij
verbazing toen even later ook nog E.H. pastoor
begaven ons dan ook die bewuste avond ter
met zijn geestelijk gezag de kiesmeeting kwam
plaatse.
bijwonen ; en dat in «en bisschoppelijke stad I
In hef café van het parochiehuis werden we
Maar onze verbazing werd verontwaard:^ing
zeer vriendelijk ontvangen. Doch door wie ? toen, na een korte hulde aan een propagandist,
Niet door de voorzitter van de afdeling die zich zonder enig protest en in aanwezigheid van
knus in een clubzetel had geïnstalleerd, maar pastoor en onderpastoor de Volksunie m één
door niemand minder dan de onderpastoor der adeïn 'Kïet de kommunisten -werd aartgevallen.
parochie.
Èn dat nog wel na het verraad gepleegd door
Goed, dachten wij naief : de C.V.P. heeft de C.V.P., die ondanks een meerderheid zich
wellicht een zaal gehuurd en de E.H. onderpas- verkocht aan de liberalen. (Gelukkig maar dat
toor verwelkomt ons als een nieuwe parochiaan de Volksunie toen niet opkwam, anders waren
die «ven in het parochiehuis een kijkj'e komt wij bet nog "wei die daarvan de schuld
nem*n.
droegen). Als einde van de avond werden tenSamen met een twintigtal gepensionneerden, slotte nog partij lidkaarten 1er vernieuwing
die reeds geduldig een twintigtal minuten zaten aangeboden.
te wachten, hebben wij nog ruim een half uur
Geheel het vertoon heeft ons in opzet, organinodig gehad om het publiek te zien aangroeien satie en voltrekking een zeer pijnlijke nadruk
tot amper een veertigtal aanwezigen en om met gelaten.
drie kwart uur vertraging te horen aankondiNa de hoopvolle spreekbeurten die o.m. ook
gen dat, gezien de geringe belangstelling, de door Use. De Smedt werden gehouden i.v.m.
uiteenzetting van de binnen enkele jaren hon- het koncilie over de verdraagzaamheid in de
derdjarige burgemeester niet in de zaal, maar in Kerk en de niet-inmenging in politieke zaken
het café zou gehouden worden.
van de mens, moeten alle rechtschapen kathoDe vergadering werd geopend door de « frans- lieken wel zeer erg geschokt zijn door deze
kiljonse » schepen van Schone Kunsten, Ver- gebeurtenis.
helst, in aanwezigheid van de « Vlaamse »
Wij hopen dat de hulpbisschop van Gent
sciïepen en volksvertegenwoordiger Vanden hiervan onwetend was en de katholieke VoiksDaeie.
unieleden van de stad Gent in de toekomst
dergelijke
ergerlijke provokatie zal besparen.
Schepen Verhelst droeg echter onmiddellijk
Onze
reaktie
kan alleen maar zijn : waakzaam
zijn taak over aan de E.H. or\derpastoor die als
en
met
jeugdig
vuur onze strijd verbeten voort
een volslagen propagandist het filmapparaat
te zetten voor een werkelijke vernieuwing en
bediende.
verjonging van een verouderd en reaktioftnair
Daarop gaf burgemeester Claeys een over- Gents stadsbestuur.
zicht van de «tadsbegroting en trachtte de
aanwezigen wijs te maken dat het stadsbestwir
ir G. Deroo,
ten slotte als een goede huisvader de stad had
provinciaal voorzitter
i)estuurd ea dat dvui de regerende partijen het
Volkswnie Oost-Vlaaftd^^n
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IN DE KAMER:

INTERPELLATIE MATTHEYSSENS OVER GEVAL CAPPUYNS
V e r l e d e n d i n s d a g hield v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r

R.

M a t t h e y s s e n s in de K a m e r zijn interpellatie a a n m i nister Gilson over het feit dat d e B r a b a n t s e viceg o u v e r n e u r C a p p u y n s zijn dochter n a a r de F r a n s D u i t s e sektie der E u r o p e s e School te U k k e l s t u u r t .
E l d e r s in dit blad h e b b e n w e a a n deze interpellatie
r e e d s een peiar echo's gewijd. W e m e n e n echter g o e d
er a a n te doen, de volledige t u s s e n k o m s t v a n onze
m a n d a t a r i s h i e r o n d e r te b r e n g e n .
V o o r deze interpellatie w a s er heel w a t belangstelling e n d e pers heeft er vrij veel p l a a t s r u i m t e a a n
besteed.
Ingang der Europese School

Een
Nederlandstalige
Brusselse
k r a n t deelde op 22 februari mede, dat
een kind van de vice-gouverneur van
Brabant de Franse afdeling bezoekt
van een Europese school met Duits
als tweede taal.
Bij dit bericht rijzen verschillende
vragen. Strookt deze mededeling met
de werkelijkheid ? Indien ja, betreft
h e t hier dan een wetsontduiking ?
Indien ja, is de opdracht van de vice-gouverneur een bezwarende omstandigheid? Onder wiens gezag staat
de vice-gouverneur en wie moet optreden om de wet te doen toepassen?
Hierover ondervraagd door Mr.
Van der Eist heeft minister Gtlson
h e t feit niet gelogenst^ t. in zijn

antwoord op mijn vraag, heeft hij
evenmin het feit tegengesproken. De
vice-gouverneur
zelf heeft
geen
rechtzetting gestuurd en mij zelf
werd het feit bevestigd. Men mag dus
voor vaststaand aannemen dat een
kind van de vice-gouverneur een afdeling van de Europese school bezoekt met het Frans als voertaal en
het Duits als tweede taal.
Is dat in strijd met de taalwet van
30 juli 1963 ?
Art. 10 en 11 zeggen immers duidelijk dat de tweede taal te Brussel het
Nederlands resp. het Frans moet zijn.
Het is overduidelijk dat volgens de
letter en de geest van de wet de
tweede taal, in Brussel Hoofdstad, al-

leen het Frans of het Nederlands
kan zijn. Om de geest van de wet aan
te tonen, wil ik een uitspraak van minister Larock aanhalen bij de bespreking in de commissie van de
tweede taal in Brussel Hoofdstad :
« I n Brussel moet van de tweede
graad af het Nederlands of het Frans
onderwezen worden omdat dit in het
tweetalige Brussel onmiskenbaar een
sociale en nationale noodzaak is ».
Het is echter ongehoord dubbelhartig, dat de minister, ontwerper van
de wet, die het aanleren van het
Frans en het Nederlands een sociale
en nationale noodzaak noemde, de
wet ontduikt die boven zijn handtekening verscheen en net als de vice-

gouverneur zijn kind naar de Europese school stuurt, met het Frans als
voertaal en het Duits als tweede taal.
Het lijdt niet de minste twijfel d a t
de vice-gouverneur in strijd handelt
met de letter en de geest van de wet
en met de sociale en nationale noodzaak.
Om de omvang van deze wetsont^
duiking te kennen, moeten wij de
opdracht van de vice-gouverneur
kennen.
De vice-gouverneur heeft duidelijk
tot opdracht te zorgen voor de toepassing van de taalwet in het onderwijs. Hij ontduikt dus onmiskenbaar
zelf de wet, voor wier toepassing hi]
moet instaan.
Wie moet optreden wanneer de vice-gouverneur in gebreke blijft ? Natuurlijk diegenen die over hem gezag
heeft. En wie is dat ? Het is een uitgemaakte zaak dat de minister van
Bmnenlandse Zaken moest ingrijpen.
En wat doet de ministet ? Hij doet
gewoon niets.
En wanneer de h. Van der Eist do
minister op die wetsontduiking wijst,
dan antwoordt deze dat hij daarvan
niets afweet, maar dat hij niet van
plan is zich te mengen in privé-aangelegenheden van zijn ambtenaren.
De minister wijst de vice-gouvernur niet terecht. Integendeel, hij dekt
diens houding door de onthutsende
bewering dat de wetsontduiking een
privé-aangelegenheid is waarmee hij
zich niet inlaat.
Deze houding van de minister
wordt gewoon verbijsterend, wanneer
men zich per absurdum zou voorstellen wat er zou gebeurd zijn wanneer
de vice-gouverneur een flamingant
ware geweest en de voertaal Nederlands en de tweede taal Duits in
plaats van Frans.
De Franstalige opinie en de franstalige pers zou de man begraven heb(vervolg blz. 10).

ALGEMEEN PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK
(vervolg van blz. 3)
welke mate en waar hij de inspanningen concentreert, Graag zou ik
vernemen of hij een termijn
kan
vooropstellen binnen dewelke de
Vlaamse achterstand zal zijn ingelopen.
WONINGBOUW
De verklaringen van de heer minister In de Senaat hebben mij er
niet helemaal kunnen van overtuigen
dat de bouw van premiewoningen niet
zou worden afgeremd omwille van de
heersende hoogkonjunktuur.
Graag
hoorde ik een kategorieke logenstraffing; deze logenstraf f ing zou nog aan
betekenis winnen moest zij gepaard
gaan met de aankondiging dat eindelijk dan toch de tnkomstgrenzen
worden opgeheven en dat de toegelaten minimumoppervlakten
zouden
worden aangepast aan de gewijzigde
levensvoorwaarden.
Mag ik er nog even aan herinneren
dat bij de Nat. Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom een tergende
en onverdedigbare diskriminatie bestaat ten nadele van de bedienden
inzake de inkomstengrens; het is onaanvaardbaar dat de herhaalde protesten tegen deze onbegrijpelijke
benadeling van de weddetrekkenden
steeds werden genegeerd
De inplanting van nieuwe indust n ë n in Vlaanderen heeft het probleem van de sociale huisvesting op
sommige plaatsen zeer akuut gemaakt. Ik dring er op aan dat bij
iedere be'angrijke inplanting ruime
zone's zouden worden afgebakend,
voorbehouden voor sociale huisvesting, dit om iedere vorm van asociale speculatie onmogelijk te m a ken Ik dring tevens aan op het invoeren van een huurgrendel.
ALGEMEEN P R E V E N T I E F
GENEESKUNDIG ONDERZOEK
De heer minister heeft als zijn
mening te kennen s^egeveu dat een

verplicht preventief
geneeskundig
onderzoek voor gans de bevolking
onmogelijk te verwezenlijken zou
zijn. Ik veroorloof mij, er daarover
een iets genuanceerder mening op
na te houden. Het preventief geneeskundig onderzoek gedurende
de
schoolplicht is verzekerd; met het
opschuiven van de leeftijd voor de
schoolplicht zal de periode van het
preventief geneeskundig onderzoek
binnen afzienbare tijd uitgebreid
worden en, wat de mannelijke jeugd
betreft, gebracht worden tot op de
drempel van het uitgebreid geneeskundig onderzoek dat de dienstplicht voorafgaat. Het
probleem
wordt zodoende gereduceerd tot een
periodiek preventief
geneeskundig
onderzoek voor de mannen die de
dienstphcht achter de rug hebben en
voor de vrouwen die de schoolplicht
achter zich hebben. Ook naar boven
is — althans voorlopig — een nuttige leeftijdsbegrenzing te stellen
die wetenschappelijk verantwoord is.
Een vluchtige raming laat me toe
voorop te stellen dat een algemeen
preventief onderzoek met een periodiciteit van twee jaar te verwezenlijken is met een verhoging van het
huidig budget van het departement
van nauwelijks 10 %, hetzij niet eens
de prijs van een half dozijn moderne
straaljagers.
Ik meen tevens te mogen bevestigen dat de medische uitrusting van
het land in staat is, deze stroom op
te vangen.
Een dergelijk tweejaarliiks preventief onderzoek, hetzij het gewone algemeen onderzoek aangevuld
met een X-stralen-doorlichting en
een summair bloed- en urine-onderzoek zou de tijdige opsporing toelaten van een hele reeks aandoeningen zoals T.B.C., kanker, bloedziekten, aandoeningen van de hart- en
bloedvaten, nierziekten e.a.
Ik durf aandringen bij de minister
opdat hij zijn mening aane^aande het
algemeen preventief onderzoek nog

eens kritisch zou willen toetsen, daarbij rekening houdend met het feit
dat de fragmentaire politiek die
thans wordt gevoerd, uiteindelijk
zoveel kredieten gaat opslorpen dat
het na te streven doel, nl. het algemeen preventief onderzoek, in gevaar wordt gebracht voor de toekomst. De Volksunie verkiest het geheel boven het deel en ik meen affirmatief te mogen zijn in mijn bewering dat het geheel reeds thans
binnen ons bereik ligt.
Dit tweejaarlijks algemeen preventief onderzoek zou nuttig dienen
aangevuld te worden met de zo noodzakelijke grootscheepse
kampanje
V03r de hygiëne en voor het verhogen van de frekwentie van het vrijwillig preventief onderzoek.
De inspanningen terzake zijn a b soluut onvoldoende en verkeerd gericht. Ik ben er van overtuigd dat
een intense, volgehouden en populaire kampanje zoals ze bvb. gevoerd
wordt ten bate van het melkverbruik. reeds nuttige vruchten zou
afwerpen.
TAALVERHOUDINGEN
Het is werkelijk niet mijn fout
wanneer ik — naar jaarlijkse gewoonte — mijn tussenkomst eens te
meer moet besluiten met een aanklacht tegen de mistoestanden op
taalgebied. Ik waardeer de persoonlijke inspanningen van de minister,
maar stel toch vast dat ook in zijn
departement er nog geen absolute
rechtvaardigheid bestaat.
De klachten die ons bereiken vanop talloze plaatsen wijzen er op, dat
het Rode Kruis van België bij voortduring weigert, zich neer te leggen
bij de~ wettelijke en werkelijke verhoudingen op taalgebied in dit land.
Talloze klachten bereiken
ons
eveneens over de Brusselse C.O.O.
Zopas nog werd me een franstalig
antwoord van deze C.O.O. op een
nederlandstalige brief overhandigd.

dr R. Van Leemputten

De toestanden in de Brusselse C.O.O.
zijn zo tergend en schijnen zo onuitroeibr^r, dat van Vlaamse zijde
reeds stemmen zijn opgegaan om
Vlaamse hospitalen te Brussel te eisen.
Tenslotte wil ik er nog op wijzen
dat in de ons voorgelegde begroting
in het geheel voor circa 2.115 000 F
aan kredieten is voorzien voor de
« Académie Royale de IVlédecine de
Belgique », terwijl de « Koninklijke
Vlaamse Akademie voor Geneeskunde » het moet stellen met iest meer
dan een derde van dit bedrag, hetzij
761.000 F.
Alleen reeds de benaming van deze instellingen is diskriminerend voor
de Vlamingen en moet de buitenlanders er van overtuigen dat er, naast
een volwaardige en franstalige akademie voor geneeskunde, er ook nog
zo iets is als een Vlaams en ondergeschikt aanhangsel daarvan.
Om de hierboven uiteengezette redenen is het de Volksunie niet mogelijk, de huidige begroting goed te
keuren.
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Verleden week hebben wij gemeld dat het vak A n t w e r p e n - W o m m e l -

g e m van de a u t o s n e l w e g A n t w e r p e n - D u i t s l a n d , zonder veel t a m - t a m
v a n officiële zijde, werd opengesteld voor het verkeer. Daarbij viel
o p te m e r k e n dat de zware b a a n r e u z e n de n i e u w e weg opschoten, n o g
y o o r alle afsluitingen g o e d e n wel w a r e n w e g g e n o m e n . W a t wel wijst
o p de dringende n o o d z a a k van de bedoelde a u t o s n e l w e g . Met de o p e n stelling v a n dit vak is d a n eindelijk — met een goed s t u k v e r t r a g i n g
— toch een b e g i n p u n t (of als m e n wil e i n d p u n t ) g e m a a k t a a n w a t
g e n o e m d werd « de a u t o s n e l w e g zonder uiteinden ».

GEKNOEI OP OPENBARE WERKEN
BELET VOLTOOIING VAN 8 0 KM

Is de autostrade wat Antwerpen
betreft dus nagenoeg af zij net ook
met een vertraging van ettelijke l a ren, dan staat men in Limburg en
verderop naar de Duitse grens toe,
nog lang niet zo ver Het 82 kilome-^
ter tellende lint van de snelweg e m digt op dit ogenblik vlakbij Hasselt,
De 80 kilometer tussen de Limburgse hoofdstad en de Duitse grens vor-i
men daarentegen het toneel van eeri
reusachtige bouwwerf, met 20 ver-*
schillende bouwterreinen verdeeld}
over 12 werven en 8 kurigtwerken,
Daar vechten dertien verschillende
ondernemingen tegen de weerbarstige
bodem, het weer, de tijd en de flaters van '^pt ministerie van Opeiibare Werken 1,

BOHY :
KLAAR OP T OKTOBER «64
De oorspronkelijke « uiterste d a tum > waarop het laatste vak van de
autosnelweg Antwerpen •- Duitsland
(via Luik) zou in gebruik genomen
worden, was voorzien in 1961. De verschillende ministers van Openbare
Werken (eerst was het nog de liberaal Omer Vanaudenhove) hebben
steeds met een smoesje de achterstand van de werken trachten weg te
praten.
Toen minister Bohy, tijdens het
jongste debat over de begroting van
Openbare Wp"ken VQ -n'lfi nmsnrong
met kredieten voor Waa.se wegen-

bouw, wist hij de Vlaamse kleurpolltiekers te paaien met o m. de belofte
dat de autosnelweg Antwerpen-Aken
op 1 oktober van dit j a a r zou klaar
zijn. Eerst willen wij er op wijzen dat
dit drie jaar n a de oorspronkelijk
opgegeven datum zou zijn en ---ervolgens kunnen wij, wat betreft de datum van 1 oktober 1964 bewijzen, dat
de minister hier de waarheid niet
heeft gesproken m a a r dat hlJ de
Vlaamse CV P -ers en andere brave
lieden, die zijn begroting en meteen
de achteruitstelling van Vlaanderen
goedkeurden, « een blaas in de nek
heeft geslagen > om het met een
volkse uitdrukking te zeggen.
JAREN ACHTERSTAND
Het gedeelte dat thans in aanbouw
is loopt van Hasselt via Bilzen en
Tongeren n a a r Luik; veraer over Me-

len, Verviers en Ba^en naar Llchtenbusch (Duitse grens) Het gaat hier
zoals gezegd om tachtig km.; h e t zij ongeveer de helft van de gehele
autosnelweg, maar dan ook de moeilijkste helft- Hij loopt door rotsachtige terreinen, kruist belangrijke wa^
terwegen en andere obstakels die
grote moeilijkheden opleveren. Het
weer is ook een spelbreker geweest;
vooral tijdens de harde winter v a n
vorig jaar waren er ettelijke verliesmaanden voor de aannemers. Ook een
minister kan niet voorzien welk
weer er gaat komen, maar het g a a t
niet op de weersgesteldheid in te roepen om jaren achterstand goed t e
praten, Nee, er zijn andere oorzaken
die wijzen op een schuldige nalatigheid vanwege de verschillende ministers (er zijn er vijf sinds het begin
van de werken) en op een moedwillige achteruitstelling van de Vlaamse belangen — die ontegensprekelijk
gemoeid zijn bij deze autosnelweg —•
vanwege de twee laatste ministers
van Openbare Werken : Merlot en
Bohy, beiden Walen.
ONMOGELIJKE OPGAVE

Het grootste kunstwerk op de autosnelweg is het viadukt van Boirs (Socol), begonnen op 15.4.63, lengte 564 meter,
3U palen tot onge\eer 3Ü meter in de grond, waarop evenveel pijlers, telkens op 26 meter afstand. De eerste halve
lengte was klaar op 15.2.64. Üp de foto ziet men de pijlers en de zware liggers De foto helemaal boven werd genomen
bij de grote doorsteek van Cheratte, de grootste onderneming van de ganse autosnelweg. De helling van de oostelijke
vallei van de Maas diende tot op een diepte van 40 meter - kruinhoogte 200 meter - afgegraven te worden. Begin'
februari tekende zich één van beide vakken enigszins af.

In het totaal behelst de aanbesteding van het nog uit te voeren gedeelte een som van 4,5 miljard F. Op
dit ogenblik leveren de aannemers er
een gevecht dat de inzet vergt van
duizenden
arbeiders,
honderden
vrachtwagens, bulldozers, scrapers en
ganse betonfabrieken. Zij strijden een
zenuwslopende strijd tegen de tijd.
Maar de door het ministerie opgegeven limieten zijn gewoonweg niet n a
te komen Er werd een veel te kleine
tijdsruimte b<-paald en er werd veel
te laat een bevel tot begin van de
werken gegeven Daar is het voorbee'd van de twee werven te Balen
die elk een vak van vijf kilometer
omvatten De aannemer kreeg 23
werkmaanden toebedeeld, voor h e t
eerste vak te beginnen vanaf december 62, net voor de zeer strenge winter en voor het tweede vak te beginnen vanaf 20 mei 1963. Dit is een o n mogelijke taak. want het is nog nooit
gebeurd dat een vak van vijf kilometer autosnelweg in ons land op een
tijdspanne van amper 17 m a a n d e n
werd voltooid. Bovendien moest hier
rekening gehouden worden met een
terrein dat buitengewoon rotsachtig
is, waar men met springladingen
diende te werken en waar duizenden
kubieke meter grond dienden a a n g e voerd. Daarmee werd op het ministerie bij het opmaken van de l a s t e n boeken weinig of geen rekening g e - '
houden.
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« O N A C H T Z A A M H E D E N »'

Dezelfde schromelijke onachtzaamheden werden begaan te Boirs bii
Tongeren waar een viadukt van 564
meter dient aangelegd over de vallei
van de Jeker. Het is zonder de minste
voorkennis van de moeilijkheden die
men zou ontmoeten, dat men op 15
april 1963 de werf inrichtte.
Het ministerieel bestek voorzag dat
betonpalen moesten ingeheid worden
tot op een diepte van 17 meter. Lat e r bleek dat de palen dienden ingeboord (met bijkomende moeilijkheden) en dat men pas op een diepte
van meer dan dertig meter op vaste
grond terecht kwam! Met enorme inspanningen is de aannemer er t h a n s
in geslaagd 300 palen aan te brengen. Daarvoor diende men zelfs bij
een temperatuur van mm 12 graden
(te betonneren en moesten de arbeiders — in regel Vlamingen en dan
vooral Limburgers — in het holle van
de nacht (ten laatste om 4 uur 's
morgens) n a a r de werf vertrekken.
Op dit ogenbhk de viadukt is
slechts voor de helft klaar — ploetert men In een echt slijkmoeras
waar bulldozers zeulen aan 26 meter
lange betonnen liggers die straks het
brugdek moeten dragen waarover
h e t verkeer zal gaan.
ONGELOOFLIJKE
MISREKENINGEN
Een andere hopeloze strijd tegen de
modder wordt geleverd op het vak

Op dit vak werden kostbare maanden
verspeeld toen men tijdens de werken ontdekte dat de onderlagen van
slechte hoedanigheid waren.
Men
vraagt zich hierbij af op welke wijze
het voorbereidend grondonderzoek
werd verricht en zelfs of het wel uitgevoerd werd !
Niet enkel te Bilzen werden dergelijke flaters begaan; op het daareven
genoemde vak te Balen in de PlatDietse streek, voorzag het lastenboek
h e t wegvoeren van 140 000 m3 rotsgrond; men is op dit ogenblik aan
de 500 000 m3 toe. Terwül daarbij de
110 vrachtwagens die speciaal werden ingezet om de achterstand in te
looen (maar daar niet in slagen) tot
nog toe reeds 750 000 m3 grond hebben vervoerd die moeten dienen om
de slechte onderlagen aan te vullen,
waar er door het ministerie slechts
80 000 m3 voorzien werd.
SCHANDAAL

Het grootste schandaal in heel deze onverkwikkelijke en ongelooflijk
lichtzinnig aangepakte onderneming
— waarbij het ministerie van Openbare Werken de volledige schuld
draagt — is wel dit van de bruggen
te Herstal. Dit kunstwerk omvat :
h e t overbruggen van het Albertkanaal en van de Maas met daartussen
een viadukt die beide bruggen verbindt.
Het werd begonnen in 59 en men
voorzag oorspronkelijk dat het klaar
zou zijn in 1962. Op dit ogenblik —

Brug nr. 88 maakt deel uit van het vak Hasselt-Bilzen, 11 km. lengte, werk uitgevoerd
door Wegebo. Begin der werken : winter 1963. Voorziene beëindiging : 1 oktober '64.
(Aannemer vreest niet voor liet klaarkomen der bruggen, wel voor de aanleg van
de weg zelf).

WAT DOET BOHY NET HET SCHAHDAAL DER

1^, 'lË BRUGGEN
Bilzen - Hasselt dat een lengte heefl
van 11 km. ' ^ k hier ongelooflijke
misrekeningen van h e t ministerie
aangaande de ondergrond. Men voorzag namelijk dat er 30.000 m3 grond
zou dienen verplaatst te worden. Op
dit ogenblik heeft men niet minder
dan 800 000 m3 weggevoerd of vervangen door een betere grondsoort.

twee Jaar later — ontbreekt er nog
steeds een gedeelte van dertig m e ter. En wat is nu de oorzaak van de
enorme vertraging en van andere —
misschien nog ergere gevolgen? Niets
anders dan de tussenkomst van Fabrimetal bij het ministerie
van
Openbare Werken, dat deze ongehoorde inmenging bijtrad. Fabri-

metal, als vertegenwoordigster van
belangrijke
Belgische
staaltrusts,
vroeg dat het ministerie meer staal
zou laten verwerken bij de bouw van
de autosnelweg o.m. bij de bruggen.
De heren van de staalbedrijven a c h t ten zich benadeeld in de bestekken
ten overstaan van de betonnijverheid. En zodoende voorzagen de lastencohiers dan de aanwending van
het Fabrimetal-procédé Later bleek
dit een grandioze mislukking te zijn:
de bruggen dansen als het ware boven het water, de betonnen balken
terzijde van de rijstroken, die pas na
maanden en maanden wachten konden geplaatst worden, barsten gewoonweg open door het « leven » van
de brug. Als er vandaag of morgen
met dergelijke « ondernemingen >
weer een ongeval gebeurt, dan weet
men waaraan en waaraf
Intussen wordt het beste bewijs,
dat de autosnelweg niet kan klaar
zijn binnen de door minister Bohy
gestelde termijn, geleverd door het
feit dat men op tal van plaatsen niet
eens een spoor van een bedding ziet
en dat men aan noodmiddelen toe
is. ondermeer op het vak Battice Balen waar het ministerie toe'ating
gaf slechts aan één enkele rijstrook
te werken.

VLAAMSE HANDEN
B O U W E N DE SNELWEG

Einde van de autosnelweg Antwerpen-IIasselt, enKele honderden meter voorbij het
aansluitingspunt op de baan Hasselt-Tongeren. üp het verdere trajekt is alleen maar
een vak van ongeveer 7 km. lengte, de omleiding van Luik vormend en in feite deel
uitmakend van de autosnelweg Brussel-Luik, berijdbaar. Al het vorige is slijk.

Aan te stippen valt dat het praktisch allemaal Vlaamse arbeiders zijn
die de autosnelweg bouwen, hoewel
slechts twee van de dertien ondernemingen hun zete in Vlaanderen
hebben (Limburg), De reusachtige
inspanning die daar door de bouwfirma's geleverd wordt om, ondanks
de flaters van het ministerie, klaar
te komen (zij het niet op de gestelde tijd, dan toch zo spoedig moge*

lijk), deze
enorme
onderneming
wordt mogelijk gemaakt dank zij|
duizenden Vlaamse arbeiders onder
de leiding van nagenoeg allemaaJII
Vlaamse ingenieurs of werkleiders.
Voor het merendeel zijn het Limburgse pendelarbeiders die op d e
werven werkzaam zijn. Ook hier
wordt weer eens onderstreept hoe dQ
nood aan werk in eigen streek de
arbeiders jaagt naar werkplaatsen
die goedbetaald werk verschaffen zij
het dan op soms honderd kilometer
van de eigen woonplaats. De autosnelweg die daar als het ware door
Limburg gebouwd wordt om zijn ekonomische opgang te bevorderen komt
er ten koste van honderden pendeluren van Limburgse arbeiders.
Want ontegensprekelijk is deze a u tosnelweg voor gans
Vlaanderen,
maar in het bizonder voor Limburg
van groot belang Langs dit witte betonnen lint zullen straks de zware
baantransporten niet alleen Antwerpen, maar ook Limburg verbinden
met Luik en in het bijzonder met
Duitsland. De thans nog zo benadeelde provincie zou bij een normale
ekonomische ontwikkeling de hoogste baten hebben van deze autosnelweg. Reeds thans liet de weg toe dat
een belangrijke autonijverheid zich
te Genk kon vestigen omdat de autostrade zowel Antwerpen als Luik en
de Duitse afzetgebieden zoveel dichterbij bracht. Reeds thans kan men
aan de stijging van de grondprijzen
in die Limburgse gebieden, gelegen
in de nabijheid van de snelweg afmeten wat deze autostrade betekent
voor de ontsluiting van de provincie
op toeristisch en ekonomlsch gebied.
Waar men vroeger een halve dag n o dig had Om langs de meest onmogelijke wegen naar wat men noemde
« de achterhoek van Vlaanderen > te
geraken, daar rijdt men thans —
zelfs met de kleinste wagen — in
nauwelijks één uur tijds van de
Schelde tot aan de Maas.
Daarom is het van het grootste belang dat de snelweg zo spoedig mogelijk voltooid wordt Er is al te lang
getreuzeld, de ekonomische opgang
van Vlaanderen en vooral van Limburg, die mede bepaald wordt door
deze verkeersader, werd reeds veel te
lang afgeremd.
Het is onze taak en die van de Limburgers, scherp uit te kijken op de
gedragingen van de Waal Bohy die
na zijn schaamteloze bevoordeliging
vaoa Wallonië onmoffelijb het vertrouwen vau Vlaanderen kan genieten.

—
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m DE UMIR:

LLATIE ÜÜATTHEYSSENS OVER GEVAL CAPPUYNS
(vervolg van b'z. 7)
ben onder scheldwoorden. Hij zo\i
worden verdacht gemaakt van incivisme, en als hij daarvoor oud genoeg was, of zelfs niet, beschuldigd
van activisme. Hij zou de eer van de
ambtenaar hebben bezoedeld omdat
hij de taal van de nazi-beul verkoos
boven het Frans waartoe hij wettelijk
gehouden was.
Op deze tribune zou reeds lang het
tMitslag van de onverlaat
zijn
verkregen, voor het geval de minister hem nog niet voordien zou
hebben buitengeschopt.
Maar nu bleef de minister passief
en zijn uitspraak is een ministeriële
aansporing tot volharden voor de vice-gouverneur, en a fortiori een aanmoediging tot wetsontduiking voor
de vele duizenden die onder toepassing van de wet vallen.
Nu worden bepalingen van een wet
gesaboteerd, die een probaat middel

zijn om Brussel werkelijk tweetalig
te maken. En juist, die hypotetische,
toekomstige tweetahghcid van Brussei Hoofdstad, werd de argeloze Vlamingen voorgehouden als een groot
winstpunt in deze wetten. Een winstpunt waarmee de goedgelovige Vlamingen werden gelijmd om hen te
verzoenen met de onaanvaardbare
faciliteiten, en andere verwerpelijke
bepalingen uit de jongste taalwetgeving.
De Eerste-minister heeft de Vlamingen tot in hun ieefkamer vervolgd met de positieve punten uit de
taalwetgeving, en dat was de vernederlandsing van het bedrijfsleven,
dat eveneens schaamteloos wordt gesaboteerd, en vooral de volkomen gelijkheid van het Frans en het Nederlands te Brussel.
In de regeringsverklaring heet het
trouwens : «In de hoofdstad zelf
zullen alle middelen ingezet opdat zij
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DE ABONNEMENTENSLAG
In de abonnementenslag is er deze week weinig veranderd. De
inspanning is in alle arrondissementen even groot geweest en
het rezultaat was dan ook bevredigend te noemen. Mogen wij
onze propagandisten vragen deze inspanning te willen blijven volhouden. Alleen op deze wijze is het mogelijk ons blad
yerder uit te bouwen.
Hieronder volgt dan de
klassering volgens de aan-

winsten van de verlopen
week : 1 Roeselare, 2 Ant-

GRONDEN
n : • GRUITRODE
• OVERPELT
• NEERGLABBEEK
• HELCHTEREN
• OOSTMALLE
• WEELDE
• RIJKEVORSFJ.
• ST JOZEF RIJKEVORSEL
• BEERSE
• SCHOTEN
Rechtstreeks van eigenaar

ROLUS&VANDERPAAL
Jan van Rijswijklaan 6 2
Antwerpen
Telefoon: 3 7 . 5 4 . 3 8
EHrektie : Rudi v a n der Paal

werkelijk het trefpunt zou zijn waar
Nederlands- en Franstalige landgenoten op voet van volledige gelijkheid
behandeld worden ».
Het ligt voor de hand dat een veralgemeende tweetaligheid en dus het
aanleren van het Frans en het Nederlands, hier bij deze middelen moet
worden gerekend.
Wie in deze zaak weer een onbelangrijke
taalaangelegenheid
ziet
(zoals de Franstalige pers, bulkend
van kwade trouw en onwetendheid
ten aanzien van de Vlaamse kwestie,
dat pleegt te doen) vergist zich grondig.
Het is hier een kwestie van aanwezigheid van het Vlaamse volk te
Brussel, in de hoofdstad
van dit
land. Het is een zaak van rechtmatig
Vlaams aanzien. En voor de Vlamingen individueel een zaak van menselijke verhoudingen.
Het is voor elke Vlaming, hij moge
katoliek zijn of vrijzinnig, arbeider
of intellectueel, een vernedering op
eigen Vlaamse grond als een vreemdeling, en soms als een ongewenste
vreemdeling, te worden behandeld.
En dat gebeurt dan in de hoofdstad van dit land, dat volgens de regeringsverklaring een trefpunt moet
zijn tussen franssprekenden en nederlandssprekenden. Dat gebeurt in
een stad op Vlaamse grond. Dat gebeurt in een stad die historisch en
kunsthistorisch Vlaams is.
Wij hebben er niets op tegen dat
de franstaligen geen Nederlands willen leren en het Duits verkiezen, op
voorwaarde dat de Vlamingen dezelfde vrije keuze hebben.
Dan zullen wij de Vlaamse jeugd
aanzetten Engels te leren : de internationale taal bij uitstek, waarvoor
de Vlaamse jeugd meer belangstelling heeft en ook meer aanleg Vanwege de Germaanse verwantschap.
Het Engels zal de Vl&Attièe havens
dichter brengen bij de internationale

werpen, 3 St. Niklaas, 4 Leuven, 5 Aalst, 6 Hasselt, 7
Brussel, 8 Mechelen, 9 Gent,
10 Tongeren. Roeselare gaf
hier werkelijk het voorbeeld
aan de kleinere arrondissementen, waarbij St Niklaas
en Leuven het ook lang niet
slecht deden.
Het algemeen klassement
bleef
inmiddels onveranderd : Aalst draagt nog
steeds de gele trui in de grote ronde van de abonnementenslag Wanneer doen
die van Mecheien nog eens
een straffe spurt? Hieronder
geven wij nog maar eens een
overzicht :

zeevaarttaal, h e t zal de Vlamingen
een poort openen op de wereldeconomie.
Dan zal de nieuwe Vlaamse generatie Engels spreken met de franssprekenden, en bij de gemeenschappelijke vreemde taal zal het t a a l overwicht aan Vlaamse k a n t zijn.
Maar zolang de tweede taal, in
Brussel Hoofdstad, bij de wet h e t
Frans zal zijn voor de Vlamingen,
eisen wij dat het Nederlands de
tweede taal zal zijn voor de franstaligen.
De vice-gouverneur heeft elk moreel gezag verloren om de wet te doen
toepassen die hij zelf klaarblijkelijk
afkeurt en daadwerkelijk
ontduikt.
Het is trouwens grondig immoreel,
verplichtingen door anderen te doen
naleven wanneer men die verplichtingen, waaraan men zelf onderworpen is, niet nakomt.
De vice-gouverneur is tekort gekomen aan wettelijke
verplichtingen,
aan zijn sociale en nationale plicht,
aan zijn plicht van ambtenaar. Hij
heeft de Vlamingen en hun taal op
een drieste manier gehoond. Hij is
voor de Vlamingen en voor ieder loyale bruger onmogelijk geworden.
De huistaal van de vice-gouverneur
is frans, vermits zijn kind in een
Franse afdeling is geplaatst. Naast
de frantalige arrondissementskommissaris in de Voer past een loyale
Vlaming al vice-gouverneur in Brussel Hoofdstad en een Vlaming in
Moeskroen om de rechten van de zogezegde Vlaamse minderheid te verzekeren.
De honende wetsontduiking van de
vice-gouverneur die de wet moet doen
toepassen, de wetsontduiking van de
oudminister die zelf de wet ontwierp
en verdedigde,
de verbijsterende
stelling van de minister van Binnenlandse Zaken, die een aansporing is
tot ontduiking van de wet, zijn zoveel bewijzen dat de taalwetgeving
een schaamteloze fopperij is voor de
Vlamingen.
Deze fopperij is slechts een uiting
van een algemeen beleid, waarbij de
Vlamingen niet alleen taalcultureel,
maar ook sociaal-economisch — en
na de grondwetsherziening ook politiek — worden geringeloord.
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• ZONDAG
10 00 • Protestantse Eredienst voor
Pasen — 11.00 : Plechtige Hoogmis
van Pasen — 15 00 : De t a t op de
koord . Buurman Vijlders neemt
ontslag — 15 30 . Van Olympla naar
de Rijzende Zon : een film van
Patrick Saml-Maunce — 16.20 :
Document 64 — 17 00 . Klem, klem,
kleutertje — 18.50 : Filmprogramma
\oor de leugd : - Vreemde mensen,
- Tekenfilm en Ontdekkingstochten
— 19 35 : Filmmuseum van de
schaterlach — lO 55 . Sportuitslagen
—20 00 : TV-nleuws — 20 20
De
Undme von Medveyshow — 2100 :
Sportweekend — 2125 : Cavallerla
Busticana : opera m één bedrijf
van Pietro Mascagnl — 22 30 :
Poëzie In 625 lijnen • de Wedergeboorte — 22 50 : Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG
1 Aalst, 2 Mechelen, 3 Roeselare, 4 St. Niklaas. 5 Antwerpen, 6 Oostende, 7 Brugge, 8 Brussel, 9 Gent, 10
Dendermonde, 11 Hasselt. 12
Oudenaarde 13 Tongeren, 14
Leuven, 15 leper, 16 Turnhout, 17 Kortrijk.
Zoals gezegd, bedraagt de
abonnementsprijs tot einde
1964 thans 160 F Het ogenblik is nu goed om lezers hij
te winnen. Ieder
nieuw
abonnement is een veilige
belegging voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
en voor de algemene verkiezingen die ongetwijfeld ook
niet ver meer af zijn Daarom dringen wij er op aan
dat iedereen onverwijld de
hand aan de ploeg zou slaan
om de
abonnementenslag
en de komende strijd tot

een glansrijke
te maken.

overwinning

16 00 : De trouwe Lassie : TV-feuilleton — 16 25 tot 18 05 : MowgU en
de wolven . avonturentilm naar het
beroemde werk van Budyard KipImg met Sabu — 19.00 : Tienerklanken — 19 25 : Zoeklicht op de
kulturele aktualitelt — 19 45 • De
Weerman — 19 50 . Sport hl t kort
— 20 00 : TV-nieuws — 2015 :
Speelfilm • Mr Deeds gaat naar de
stad, komedie van Frank Capra met
Gary Cooper en Jean Arthur (Engelse versie met tweetalige onderschriften ) - 22 00 : Panorama 22 45 : Medium — 22 55 : Tweed'
nieuwsuitzending

•

DINSDAG

16 30 : De trouwe Lassie : TV-feuilleton voor de jeugd (2e afl.) —
16 55 : Zen, of de volmaakte weg
naar de bevriiding van zichzelf —
19 00 : Religieus programma —
19 30 : Te voet door Vlaanderen —
19 55 : Sport in 't kort — 20 00 :
TV-nieuws — 20 20 Bonanza TVWestern — 21 10 : Zeeuws-Vlaanderen : een documentaire van Peter
Engelsman en Rob van de Drift —
2150 : Vergeet niet te lezen :
Auteurs te gast in onze studio —
22 20 : Tweede nieuwsuitzending.

•

WOENSDAG

16.80 : De trouwe Lassie : TV-feuilleton voor de jeugd (3e afl ) —
16 55 : Televisum Een uur met Bob
riavldse — 19 00 : Teletaalles :
Nederlands — 16.25 : Penelope —
19.50 : De Weerman — 19 55 : Sport
in 't kort — 20.00 : TV-nleuws —

20 2G : Televlsierechtbank : De zaak
Wilma Helgers (eerste dag) — 21.45:
Schets van een Wereldrijk : een
film van de Britse televisie (BBC)
— 22.15 : Tweede nieuwsuitzending.

•

DONDERDAG

16 30 : De trouwe Lassie : TV-feullieton voor de leugd (4e afl.) —
16 55 tot n . 4 5 . Iedereen helpt Kim
(The salvage gang>
avonturenfilm
van John K r l i * met All Allen.
Amanda <3oxeli en Prazer Hlnes —
19.00 : Zmgen op het plein : een
fiün van de Italiaanse televisie
(RAI) — 19 30 : Tekenfilms voor
jong en oud : De PUntstones —
19.55 . Sport m 't kort — 20 00 :
TV-nieuws — 20 20 . Jerry's Party :
amuzementsprogramma met het orkest van Jerry Eve — 20 40
Koamovisie • dokumentalre film van M
Volodarsky over de opleiding en de
prestaties van de kosmonauten —
2130 • Première : een programnaa
met filmnieuws en fragmenten u i t
nieuwe films — 22 15
Medium :
Literatuur — 22 25 • Tweede nieuwsuitzending

• VRIJDAG
16 30 : De trouwe Lassie : TV-feuilleton voor de leugd (5e afl ) —
16.55 : T E Lawrence : 1888-1935 :
een documentaire — 19.00 . Het
geheim van het gestolen halssnoer :
Bijna ontdekt — 19 15
De avonturen van Popeye . tekenfilm —
19 20 : Tienerklanken . een programma voor de longeren — 19 50 :
De Weerman — 19 55 : Sport in
't kort — 20 00 : TV-nieuws —
20 20 : Teievisiereohtbank
De
zaak Wilma Helgers I tweede dag) —
22 05 : Tweede nieuwsuitzending —
22 15 tot 22 55 : Eerste Loge Electronics, varieteprogramma van Hans
Lagerkvist, voornamelijk gebaseerd
op elektronische effecten.

•

ZATERDAG

10 00 : Socrates ontdekt de mens —
11.15 : Biologie • Polders en schorren — 16 30 -^ De trouwe Lassie :
TV-feuilleton voor de leugd (6e afl.)
— 16 55 . Klein, klein, kleutertje —
17.15 : Tijd voor U — 19 00 . Religieus programma — 19 30
Autorama • magazine voor de automobilisten — 19 55 : Sport in 't kort —
20 00 • TV-nleuws — 20 20
Eén
tegen allen — 21 36 : Echo — 22 05:
Dick Powell stelt voor : De gestolen
armband • TV-speelfllm met J o h n
Payne, Hazel Court, Prank Silver»
en Michael Davis (38e an.) —
22.65 : Tweede nieuwsuitzending.
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FLOR VAN REETH 80 JAAR
W I J ZIJN ONZE VRIEND
VAN REETH GAAN

FLOR

OPZOEKEN

IN ZIJN WONING O P DE BOEKENBERGLEI IN DEURNE, VLAK
TEGENOVER HET PARK.

vrienden; F. Timmermans met zijn
«Adagio», «Brieven aan Elckerlyck »
van E. Van der Hallen. Verder nog
een menigte vrienden, waardoor deze
grandioze prestatie is tot stand gekomen.
Tot de verwezenlijking van dat
geweldig project heeft uw vriend
Yoors wellicht het meest bijgedragen?
Inderdaad, talrijke manende brieven van de nu meer dan tachtigjarige vriend Eugeen, met steeds hetzelfde hamerend thema : « Flor, het
is een plicht; samen moeten wij het
meest gedurfde projekt uitwerken
dat door alle officiële Instanties als
een krankzinnigheid zal worden bestempeld •» In plaats van Claude Debussy's « La cathédrale engloutie »,
« La cathédrale mondiale surgie! ».
Een grote naam, Flor : wereldkathedraal!
Juist, maar in die geweldige tempel
moeten allen — Joden, katholieken,
protestanten, Chinezen, Indiërs, gelovigen en ongelovigen — alle m e n sen van goede wil de hun bestemde
plaats kunnen vinden.

Plor proficiat!
Ja, beste vriend, ik word tachtig
op 2 april 1964 Ik Den eigenlijk te
laat geboren Het had een dag vroeger moeten zijn. Maar ik kom altijd
te laat.

Een echt visioen! Als Ik me goed
herinner noemde onze vriend Jef
Crick U destijds in «De Volksmacht»
« onze Vlaamse visionair »? Denkt
U dat dit project uitvoerbaar is?

Het is inderdaad een monumentaal
,
visionair
opzet. Men moet het zien in
rw«T»r*frr"»**'^
Te- iaat-FteiV^flfaw*»?""'
een stijgende, vurige begeestering.
'' <UU^l'-#*>o
Ieder land heeff-errZijn-eigeaft.teLp^l,
Als ik op één april geboren was zou
Meer dan vijhonderd.
dat samengevalien zijn met de voltooiing van ons levenswerk, de k a t h e Ik meen dat uw vriend pater Leondraal van de wereldvrede. Door het
ce Reypens, ook een tachtigjarige,
beëindigen van d a t reusachtig con- daarover schreef « De koorruimte is
cept ben ik opnieuw herboren Sa- met het Altaa- en het Tabernakel
men met Eug. Yoors en mijn zoon het Rijk van de Zoon. De kruisbeukhebben wij er dertig j a a r aan ge- ruimte het Rijk Van de H. Geest. De
Wérkt. Yoors legde de laatste hand beuk vooraan het Rijk v.d. Vader».
aan de talrijke kartons. Dat wordt
dan op 1 april 64 een echte aprilvis.
Ja, maar sedertdien is het project
Een tot in de puntjes uitgediepte nog veel dieper en ruimer uitgewereldkathedraal voor de wereld- bouwd. Op 1 april toon ik ü het volvrede. Aanvankelijk een
droom, tooide plan. Uitvoerbaar, vroegt ge?
t h a n s een werkelilkheid Een stimu- Zou het bv. niet kunnen in deze
lans tot het voltooien van dat reu- grootse tijd waar men in India een
zenwerk zijn de geestelijke testa- gans nieuwe moderne stad, Chandimenten geweest van mijn boezem- gar, uit de grond stampt?

steentjes voor ONS
PON, JAPON en JURK
In onze vorige bijdrage bespraken we
het Franse woord « tailleur », waarmee
een welbepaald soort van daniespak
wordt aangeduid (een kombinatie V&n
vest en rok uit een zelfde stuk stof gesneden), waarvoor de goede Nederlandse
benaming luidt : mantelpakje.
Vandaag willen we een stapje verder
gaan op het gebied van de dameskleding
en een aantal begrippen behandelen,
waarvoor in Vlaanderen een precieze
Nederlandse benaming zoniet onbekend
dan toch vrijwel in de dagelijkse omgangstaal ongebruikelijk is.
KLEED ËN LAKEN
Het i* Opvallend hoe weinigen weten
hoe ze de kledingstukken moeten noemen
die in het Frans « robe » en « chemise
de rtuit » heten. Dfe meesten spreken van
een « kleed > en van een f nachthemd ».
Deze benamingen zijn gewestelijk.
In het moderne Nederlands heeft

Verbeeld u : 125 reuze-glasramen
van Yoors, met als onderwerp « de
schepping ». Een honderdtal andere
voorontwerpen. Vijf en twintig voorontwerpen voor skulpturen, waartussen een aantal uitgewerkte beelden
door mijn zoon Maurits, in volledige
samenwerking uitgevoerd.
Fantastisch, Flor. We zouden daarover nog menige bladzijde kunnen
vullen. We zouden nog zoveel moeten
vertellen over uw vele vrienden :
Timmermans, Veremans. Pater Reypens. Vander Hallen, enz. Over de
pelgrim, over uw ander werk dat we
hier onmogelijk kunnen opsommen.
Werd gij nooit van officiële zijde
aangemoedigd ?
Och manlief, de officiëlen vinden
geen tijd om waarachtige spiritueelkristelijke kunst aan te moedigen.
Wat kan het hun schelen dat ik de
stichter was van kunstkring « Streven », stichter van het tijdschrift
« De Bouwgids », stichter van de internationaal vermaarde kapel van de
Annuntiatie te Heverlee. Maurice
Maeterlinck gaf me destijds opdracht, voor hem een Vlaams huis te
bouwen te NeuiUy bij Parijs. Ongelukkiglijk ging dat niet door wegens
het uitbreken van de oorlog 14-18.
Met spijt in het h a r t zou ik u alle
voorontwerpen en ontwerpen daarvan kunnen tonen Ik zou u nog moeten spreken over de kunstenaar Dr
Henri Van de Velde, maar...
Inderdaad, maar... Ik
vernam
graag nog iets meer over de kapel
van de Annuntiatie te Heverlee.
Met h a r t en ziel heb ik toen die
zeer moeilijke opgave tot een goed
einde gebracht, samen met mijn
vriend Yoors. De kapel spreekt voor
zichzelf.
De verdeling van het licht, de p a n den, de muren. Na de bouw was de
kapel af : geen bonte bekladdering
van muren of suikerzoete heiligenbeelden. Wanneer ik die opdracht,
door Jozef Muls in « Kunst » verduidelijkt, overlees, dan sta ik verbluft over mijn eigen resultaat. Muls
schreef : « De opdracht die aan de
bouwmeester gegeven werd te Heverlee was vrij ingewikkeld. De nieuwe
kapel diende te worden aangepast bij

TAALGEBOVW

« kleed » slechts één enkele betekenis : de geschreven taal mag beperkt blijven.
die van een stuk stof dat dient om iets Het hoort een der meest gehoorde woorte bedekken of te omhangen, bv. een den in de huiskamer te zijn. Japon wordt
tafelkleed, een vloerkleed. Let et op dat uitgesproken met een Nederlandse j en
« tafelkleed » en « tafellaken » niet het- . met de klemtoon op -pon. Als meervoud
zelfde zijn. Wat de Fransen «une nappe» hebben we ssowel japons als japonnen.
noemen is bij ons een tafellaken, terwijl
Het afhangende kledingstuk voor
een tafelkleed met « tapis de table » dames, waarin men zich ter ruste bewordt aangeduid. Het verschil tussen
geeft, heet nachtjapon. Nachtjapons
beide spreekt duidelijk uit de Franse kunnen kort of lang zijn, met of zonder
vertalingen. Het meervoud van -kleed is knopen aan de voorzij, al of niet gestrikt
hier niet klederen maar wel tafelkleden, aan de hals.
vloerkleden.
Vaak wordt het woord nachtjapon ingekort tot « pon », ook ais het over een
PON EN JAPON
lange pon gaat. Het is heel gewoon van
< nachtpon > te spreken. Moeke zal na
Het damesbovenkleed dat eigenlijk het wassen tot kleine Ria zeggen : « kom
een uit dezelfde stof gesneden kombi- nou, doe maar je ponnetje om », of als
natie is van lijf en rok en dat in het kleine Ria van de goede Sint of de KerstFrans « robe » heet, noemen wij niet man zo'n enig mooie ponnetje heeft
•« kleed » maar « japon >. De reden waar- gekregen zal ze Ria's eigen kleurig ponom vele Vlamingen het woord « japon » netje ontzettend veel mooier vinden dan
niet gebruiken is hierin te zoeken dat het
Mammie's grote pon zonder bloempies opl
zo gelijkluidend is met Fr. « jupon •», dat
« onderrok » betekent. De japon is echJ. Bouwman.
ter e^n heel gewoon woord dat niet tot

de bestaande neo-gotische gebouwea
en mocht deze niet overheersen. Bovendien moest er een projectiezaal
komen voor minstens 800 leerlingen,
benevens 3 nieuwe studiezalen en 12
klassen Ai de?e gebouwen zouden
gezamenlijk worden opgetrokken om
zodoende de spee plaats niet te verkleinen De kapel zou boven d«
schooUokalen komen. D ensvolgen»
zou zij zo laag mogelijk worden gehouden, wat voor de goede verhouding van een ruimte van meer dan
70 m. lengte een niet zo gemakkelijl
op te lossen vraagstuk b'eek Er werd
niet alleen ruimte gevraagd voor hel
behoorlijk plaatsen van 1000 leerlingen, maar daarenboven voor 350 zusters en een 100-tal buitenzusters.
Dat was inderdaad een ingewikkeld probleem, maar de oplossing etvan is werke'ijk schitterend. Het I
de bekroning van al wat door u wert
gebouwd. Mocht ook de grote bekro
ning, de uitvoering van uw weteld
kathedraal, ooit werkelijkheid woi»
den. Wij zouden nog moeten sprekei
over de H. Hartkerk te Lier, de SI
Lutgardiskapel te Antwerpen en z»
veel andere gebouwen en landhuizen
Ik hoor liever nog iets meer over dt
vroegere vrienden. Flor, Want hel
war relt echt door mijn hoofd Wanneer ik al die getuigenissen herleei
van Mme Maeterlinck, AJ.J Delen
Stan Leurs, Dirk De Vos, Hubert Col
leye, Pol de Mont, Dirk Vansina
Georges Buisseret, Gerard Walschap
Karel Vanden Oever, Felix Timmermans, E. Vander Hallen, Ellen Russe, Maria Viola, Cornells Veth, Marcel Schmitz, Jozef Muls, E, Balis, Raj
van Os, Pierre-Louis, pater Vuyenaj
Flauquet, Isabelle Dufassez, D D<
Pauw o.p., Korneel Goossens, Iel
Crick, Benoit Roose, Armand Boni,
Denijs Peeters, E.H. Fr Eykans, Patei
Reypens en last but not least Eugeen
'téOTS.'
Het zijn er een hele boel inderdaad. Felix Timmermans staat echter op de eerste plaats. Ik denk hier
terug aan de mooie opdracht van
zijn boek « De pastoor uit de bloelende Wijngaard »; « Aan Flor Van
Reeth en Renaat Veremans, de drulvensappige vrienden, ter herinnering
aan de schone Goede Vrijdag van het
jaar O H 1921 > Ik was ook betrokken bij het onstaan van zijn «Schemeringen van de Dood».
Men moet Flor dat alles zelf op zijn
eigen sappige manier horen vertellen. Af en toe met een grijnslachje,
achteraf overstemd door zijn g:ulle
gezonde lach.
Met al zijn huidige kommer en zorgen de eeuwige optimist. Naast hem
zijn Ttlleke, reeds 55 jaar zijn trouwe levensgezellin. Wat ik vroeger
over hem schreef, mag ik opnieuw
herhalen : « Toen wij mekaar Voor
de eerste maal hebben ontmoet wisten we dadelijk wat we aan mekaar
hadden. We zegden kordaat hoc wij
er-uit zagen en eerlijk wat we meenden, zonder « hoge hoedwoorden »
(F. Timmermans).
Gij zijt geen blaaskaak of windmaker. Flor. Iemand die weet dat hij
veel gebreken heeft, maar daafnaast
beminnen en bewonderen kan Die in
andermans werk het goede en het
schone weet te ontdekken en te waarderen. Uw borst is niet versierd met
de schittering van een rits bonte dekoraties, maar uw inb^-rst is getooid
met de warme oprechtheid die ieder
hoogstaand mens kenmerkt. Steeds
heb ik U gekend als de vurige vechter op de voorste linies van het
Vlaamse front, wars van alle officiële
geslepenheid en sluwheid. Ridderlijk,
eerlijk en Vlaams tot de bedelzak.
Blijf optimist met de gulle lach en
de zonnige humor. Flor, waardtoor
steeds onze innige vriendschap werd
bezegeld.
Ik d^nk U voor die vriendschap en
In n a a m van uw talrijke vriendett :
Ad aiuitos annos!
R.D.W.
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PANIEK BIJ
VLAAMSE
C.V.P.
I
Vorige week kwam onze pers•piegel, als spoedzendin? verzonden op woensdag, slechts vrijdag
s a n op de drukkerij.
Onze lezers werden het slachtoffer van wat zo stilaan een traditie lijkt te worden, dat spocdzendingen in België blijkbaar met
trekschuit of postkoets
worden
rervoerd. Deze Belgische traditie
h a d Dr Geuljans,
burgemeester
Tan Breda misschien als argument in zijn betoog tegen Dr.
Paardekooper kunnen
gebruiken
waarmee hij in dispuut geraakte
•ver het feit « Zijn er nou Ba'gen
Ja of nee? ».
Minder anecdotisch werd in de
CVP-pers het artikel van Mr. Deconinck behandeld over een mogelijk Vlaams Front in de komende
Terkiez'ngen.
Nieuwe Gids, Standaard en ook
franstalige k r a n t e n liebben hiera a n heelwat inkt gespendeerd.

BANDELSBLAD
Over het debat Geuljans - Paardekooper bracht het Antwerpse
Handelsblad een ironisch vers ag
waar de argumenten van de Bredase burgemeester zo uit Pirenne
gehaald leken.
« Dr. Paardekooper toonde mei
cijfers a a n dat de Vlaamse meer-,^
derheid stelselmatig sociaal onrecht wordt aangedaan. De taalstrijd is een sociale strijd. De regering in Brussel stelt weliswaar
wetten op om hierin verandering
t e brengen maar zelfs ministers
en ambtenaren treden die wetten
m e t de voeten.
Het verschil met andere landen
Is dat die stelselmatige overtreding
en sabotage van bijvoorbeeld de
taalwetten niet worden gestraft.
Zo ondermijnen de Belgische
gezagdragers zelf de Belgische eenheidsstaat. Met reeksen vragen
dreef Dr. Paardekoper de arme
Dr. Geuljans in de hoek. Pogingen
van de burgemeester van de Nederlandse
gemeente
Teheijden,
Jonkheer L. van Bonninghausen
tot Herlnckhave om hem te helpen, mislukten. Deze jonkheer met
de lange naam
bleek inmiddels
een biezonder snugger m a n te
sijn; hij stelde de vraag : « waarom willen de Vlamingen tooh algemeen
beschaafd
Nederlands
spreken? — Dat Vlaams is zo sappig- »
Burgemeester
Geuljans
van
Breda merkte m zijn verweer op
d a t het voor de Vlamingen een
weldaad moet zijn via een unitair
België met Pranssprekenden deel
t e kunnen hebben a a n de grote
P r a n s e kultuiir. »
Moest die Geu^jans 50 j a a r eerder geleefd hebben zou zijn praat
np-to-date geweest zijn in
de
Vlaamse Beulemanskringen die in
aanbidding lagen voor la Belgique
van Kardinaal Mercier of van df
Tcrfranste
nonnekenskostscholen

DE NIEUWE GIDS
Hoofdredakteur Van Haverbeke
wijdt het editoriaal a a n een mo
gelijke frontvorming tussen de
Volksunie en vooraanstaande Vlamingen uit andere formaties. Deze

oud-CVP-senator lijkt er
niet
geestdriftig voor.
« Moest echter dit front bij de
a s. verkiezingen tot stand komen, dan zou dit betekenen dat
de leiders van de Volksbeweging
of van het Actiecomité
die er
steeds voor uitkomen dat zij buiten de partijen staan en alleen
wensen er een voor Vlaanderen
heilzame drukking op uit te oefenen, openlijk kleur hebben bekend. Het is aan hen ce oordelen
of dit met het oog op de verwezenlijking van h u n doe stellingen
de meest gunstige taktiek is van
h e t ogenblik.
Wat ons betreft wij zu len de
groei van deze « besl ssende frontvormmg », zoals de h Deconmck
ze noemt, met a a n d a c h t volgen.
De ontwerpers ervan verwachten
er zeer veel van.
In de grond is het niet slecht
dat degenen die niet m de rangen
van een der traditionele partijen
wensen te strijden en fooh aan politiek willen doen, zich aansluiten
m een formatie zoals de VU ze
t h a n s wenst. »
Zijn slot was na die bovenstaande beschouwingen het oud-refrein
(( alleen in de Vlaamse CVP kan
iets bereikt ».

H e t Volle
Schildwacht
krijgt nog
erger
angstvisioenen
bij de gedachte
aan een sterke V aams-radikale
coalitie bij de verkiezingen. Die
poogt bij zijn lezers een ander refreintje te zingen : dat van de
verloren stemmen.
Zou daar nog iemand in Vlaanderen In geloven?
« En sommigen zullen zeggen :
Maar er" zijn''001? de mensen van
de Volksunie! Ja, maar hoeveel?
Iedereen, die ons kiesstelsel kent,
weet zeer wel dat, ten gevolge van
de stammerw«rdeli»g** ' a l l w n , h e t
o p t r e d ' n van de Volksunie-kandidaten voor elke zetel we^ke daardoor veroverd wordt dror de Volksunie nog een zetel van de CVP
aan de linkse partijen, socialisten
of liberalen, wordt toegeworpen.
Er zijn liberalen in Vlaanderen en
te Brussel, die hun verkiezing te
danken hebben aan het feit, d a t
er Volksunie-kandidaten
waren,
die dan op de koop toe soms niet
verkozen waren.
En een stem voor de liberalen
uitbrengen of voor de communisten... dat is niet meer een groot
risico nemen van verkeerd resultaat voor Vlaanderen, zoalg men
doet wanneer men voor de socialisten of voor de Volksunie stemt,
doch dat is dan gewoon tegen h e t
Vlaamse volk stemmen en onrechtstreeks de macht der Brusselse transkiljons kracht
bijzet,
ten. »

Standaard
Tussen droom en daad, tussen
principe en papierverkoop, tussen
nationalistische lezer en CVP-lezer
wordt Manu Ruys vcrp icht voor
de zoveelste maal zijn gunsten te
verdelen.
« Het zou vanwege de CVP
dwaas zijn, indien zij de komende maanden energie gmg verspillen in het bestrijden van een zg.
Vlaamse frontvorming. Niemand
kan het de Volksunie kwalijk nemen dat Ze n a a r nieuwe figuren,
nieuwe bondgenoten of een nieuw
kleed.'e uitkijkt. Niemand ook kan
het de iedan van het Aktiekomitee beletten in de partijpo'it'ek t e
gaan. Waarom zou d a t ook niet
goede k a n t e n kunnen hebben? In-

VERDELERS GEVRAAGD
voor verkoop wereldbekende Duitse koelkasten en Zweedse diepvriezers in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant.
Schrijven :

A. E L A G R O
de Moystraat 10
Antwerpen

tussen echter moet de Vlaamse
CVP een gewetensonderzoek verrichten en ervoor zorgen dat zij,
op h a a r beurt, geschikte mensen
en een degelijk programma n a a r
voren brengt. Zo alleen zal zij uiteindelijk met kans op sukses de
kiezer kunnen tegemoet treden.
Vlaanderen kan er slechts belang bij hebben, d a t in h e t parlement een zo groot mogelijk aantal radikaie Vlamingen zetelt, die
daar eensgezind —
ook inzake
parlementaire taktiek is frontvorming mogelijk — voor Vlaamse
autonomie opkomen. »
Samengevat, zij mogen van Manu al allemaal meespelen. Met de
laatste verkiezingen mochten de
nationalisten vo'gens Manu alleen
maar meespelen in het arr. Antwerpen.

La Wallonië
Hield ook halt bij de idee van
Vlaamse frontvorming.
« De gedachte is behendig. Zij
heeft onmiddellijk de ouwe knol
van de Nieuwe Gids doen doordraven, de blijvende
spreekbuis
van de eerste-minister. Het blad
zegt dat het in het kader is van
de bestaande oartijen (het denkt
natuurlijk aan de CVP) dat de
Vlamingen met de meeste vrucht
hun wil zullen kunnen opleggen.
Want deze partijen zijn geroepen
regeringsverantwoordelijkheid
op
te nemen.
Samengevat. De redakteur van
de Nieuwe Gids vreest de konkurrentie niet alleen van de Volksunie, maar vooral van een nieuwe
politieke Vlaamse coalitie die zich
zou vormen bulten de bestaande
partijen.
Het IS trouwens'te'"Voöl^en dsfthetzelfde fenomeen zich zal voordoen in verschillende Waalse centra,.--»< .
puwvmt^r,

Le Peuple
Toont weer opnieuw in verband
met « De Nieuwe — » dat h e t socialisme van officiële Brusselse
snit, niet alleen zijn antimlUtaristisch verleden m a a r ook zijn <( ons
vader heeft geen land » — verleden heeft afgelegd. Op zoek n a a r
een vaderland hebben de Brusselse socialisten er d a n eentje gevonden van de patriotleke-oude superbelgen van 1830. Anders is h u n reaktie van triomf bij h e t verdwijn e n van de Linie en b u n tandenknarsen bij h e t verschijnen van
« de Nieuwe )> niet te verklaren.
« Onze lezers weten reeds d a t
h e t flammgantisch
weekblad De
Linie d a t deze m a a n d ter ziele
gaat reeds een opvolger heeft, die
geleid wordt door
Mark G r a m mens, de zoon van de kladschllder. Men zal er a a n de leiding de
bloem van het razende flamlngantisme vinden een Roosens bv. v a n
het Vlaams Aktlekomitee Brussel
en Taalgrens, een De Bisschop, lel-

der van de Vlaamse Volksbeweging en t u t t i quanti.
De Jezuïeten ondervraagd over
dit onderweip schijnen afstand t e
moeten n e m e n ; « wij hebben niets
te zien met die nieuwgeborene »
zei een van hen a a n een Vlaams
Journalist.
Anders gezegd, een verloochening van h e t vaderschap.
Goed zo pater. »
Alleen h u n anti-vlaamsheid is
nog sterker dan h u n antiklerikalisme.

DE SNEK
I n dit blad van de Wikings,
Vlaamse studenten van Sint Ignatius te Antwerpen werd een menlngsonderzoek gehouden over federalisme bij Vlaamse vooraans t a a n d e n uit allerlei richtingen.
P a t e r van Bladel (S.J.) de gelikwideerde hoofdredakteur van de Linie, bijna zaUger gedachtenis, zei
ondermeer het volgende.
« Als de Vlamingen h u n verregaande
toegevendheid
opgeven,
dank zij welke de Belgische eenheid bestaat, wordt h u n verweten
d a t ze de Belgische eenheid ondergraven. Dat is de dingen op
h u n kop zetten. Een eenheid die
uitsluitend bestaat op de toegevendheid van h e t ene volksdeel,
is geen eenheid. Alleen de unie
tussen twee min of meer autonome volksdelen Is reële eenheid.
Federalisten zijn betere verdedigers van de Belgische eenheid d a n
unitaristen. D a t men dus niet t e
pas en te onpas afkomt m e t h e t
a r g u m e n t van de « chaxité chrétienne ». Dat m a a k t me altijd een
beetje krekelig. Ik heb d a a r namelijk enige ervaring van . »

de rode vafdn
De Rode Vaan brengt lof a a n
een Antwerps
gemeenteraadslid
d a t voorstelde een Willem Elsschot-straat in Antwerpen t e krijgen.
« Tijdens een recente zitting
van de Antwerpse gemeenteraad

Schuimrubbennatrassen
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
Ressortmatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

stelde Mr Clijmans (BSP)
voor,
in Antwerpen s t r a a t n a m e n te wijlden a a n Willem Elsschot en Flor
Alpaerts. Mr Olijmans « onthulde » — voor mij was h e t werke*
lijk een onthulling want ik h a d
daar geen flauw vermoeden van —
d a t in Rotterdam, waar Elsschot
enkele j a r e n verbleef, wel een
Willem Elsschotstraat t e vinden
Is. Men schijnt daar de geestelijke papa van F r a n s L a a r m a n s ,
wiens betekenis als « vernieuwer »
niet genoeg k a n onderstreept worden, heel wat hoger aan te slaan
d a n te Antwerpen. E n zulks ondanks het feit d a t Elsschot weliswaar het benauwende regionalistische kader doorbrak doch in wezen door-en-door Antwerps bleef.
Een Willem Elsschotstraat te Antwerpen zou bovendien heel wat
billijker zijn dan s t r a a t n a m e n t e
wijden aan, zoals Mr Clijmans
het uitdrukte, « een stel generaals
wier verdiensten reeds lang vergeten zijn ».
Dat kan d a n best ineens doorg a a n met de inhuldiging van een
s t r a a t voor diegene waarover Elsschot dichtte. I n 1946 reeds « En
wat van C resteert, wordt eenmaal
n a a r de wet van Vlaanderens eergevoel met staatsie bijgezet. Voorop kardinaal, gedost in vol ornaat,
herzegend en verkist wordt gij zijn
kameraad».
Die « gij » heette dr. August
Borms.
Walter Luyten.

Aanbevolen
Huizen
Vermindering vr lezers V.U.
>Hraisfr. ^ App, 'Radlo-TVBandopnemers..,
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23 Ant.
Plastic vloer en trapbedekklngen Deliflex - Taplflex
enz. Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Deurne - T. 36.13.12
Bezoek het Fayottenland
Gueuze - Kriek
goede spijzen vindt ü in
afspanning

« DE KROON »
O.L.V.-Lombeek (054)32381
Voor al uw Vlaamse lektuor
Een adres
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
« Vlaams H u i s » Knokke
Kamers - vol, pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen
Elisabethl.. 105 - T. 632.70
Geniet van de lekkere
koffie < De Olifant »
in het Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
Frankrijklei 8 Antwerpen
Voor uw modern interieur

Voor uw tecöocii - ontvangsten en persoonlijk
gebruik : Isca - Wijnen Champagne. Honderd ten
honderd voordeliger, kwaliteit verzekerd. Vlaanderens bruisende schuim wijn
(«Blauwvoet»). Katalogus
op aanvraag, speciale korting aan V.U. MARCEL
WEYNS - Transvaalstraat
44 - Berchem - Antwerpen.
Telefoon . 03/301478.

,STAK'
TE ZELE (O.-VL.)
Gewalteerde bedspreien
Wollen dekens
TeL (052) 44641 en 44642
Indien U geen verkoper
in uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden ü het adres van
de dichtst
bijgelegen
verkoper Star Zele.

EURO-DOMI
Kruldtuinlaan 6 Brussel
met
Geschenken-kelder
Zwitserse uurwerken
bij meester-uurwerkmaker

SLAETS
Dewlnterstr. 11, Oudergem
T.72.45.43 - terminus tr. 35
10% korting leden V.ü.
Bar - Bowling - Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel. 63.811

DE VOLKSUNIE

BEWEGINGSLEVEN
BRABANT
BRUSSEL
De eerste en belangrijkste opdracht van de afdelingen Is thans
hun faam hoog t è ' houden door
het aanbrengen van nieuwe abonnenten en leden. Elke propagandist, moet zoveel mogelijk goedgezinden aanspreken voor
een
abonnement.
Aan de vijf eerste personen, die
tien nieuwe abonnementen aanbrengen in het arrondissement
Brussel, wordt de prachtige roman
« Eer Vlaanderen vergaat » van
Jozef Simons bezorgd.
Kalender der feesten.
Zaterdag 4 april : lentebal der
Vlaamse verenigingen van Jette.
Zaterdag 11 apni : gezellig sar
menzijn in Schaarbeek met optreden van Jef Burm en Jef Vanden
Bergh.
Zondag 12 april : in Sint Maartens-Bodegem vertoning van de
film « Voor Outer en Heerd » en
spreekbeurt door E.P, Brauns.
Zaterdag 18 april ; vooral voor
de afdelingen uit de kantons Asse,
Sint - Kwintens - Lennik en Halle,
Brabants nachtbal In zaal « Select » te Schepdaal,
Zaterdag 18 april : vooral voor
de afdelingen uit de kantons Vilvoorde, Wolvertem, Zaventem en
uit het Brusselse : Vlaams lentefeest met het orkest Waltra van
Stan Philips.
Werf tochten.
Op zondag 5 april krijgen de
propagandisten uit gans het arrondissement de gelegenheid deel
te nemen aan de eerste werftocht
met verkoop van ons blad in twee
gemeenten, die tot verleden jaar
nog tot Henegouwen behoorden :
Bever en St-Pleters-kapelle,
Bijeenkomst te 9 uur achter de
KVS (Lakenstraat) te 9 uur 25,
aan de verkeerslichten te Halle
(voor de propagandisten uit de
kantons Halle en Sint-KwintensLennlk) en te 9 aur 45 aan de
kerk van St-Picters-Kape!le.
Opbrengst van deze werftocht
gaat eveneens naar het Steunkomitee.
Overijse, dat door minister GilBon bestolen wordt, komt een van
de volgende keren aan de beurt.
ETTERBEEK
Zelden werd duidelijker
de
noodzaak aangetoond van onze
werking aan op de vergadering,
welke op vrijdag 20 maart plaats
had in het Vlaams lokaal « Maelbeek ». Vertegenwoordigers uit vier
partijen, waaronder Wim Jorissen
voor de Volksunie, spraken over de
Vlamingen in Brussel en de gemeente verk i ezingen.
Indien de Vlamingen eendrachtig samenwerkten, dan kan, wat
reeds bewezen werd door de Volksunie op nationaal vlak, eveneens
bewezen worden in de Brusselse
gemeenten.
Door eendrachtig alle partijbelang opzij te zetten terwille van
de Vlaamse belangen zal l i oktober 1964 een mijlpaal worden en
zal men ook In Brussel voelen
wat Vlaanderen is en wil.
TERVUREN
Door de Kring Vlaams Gezelschapsleven Tervuren, wordt op 9
mei a.s. het galabal der randgemeenten gegeven in de zaal Ma-

Dit prachtig leeuwe
schiJd wordt u thuis b
steld door onze dienst
indien u 325 F stort
postrekening 1476.97 vj
de V.U, te Brussel. £
kretarlaat : M. Lemo
nierlaan 82.
U kunt ook betalen £
volgt ; bij afleverii
125 P + 2 maandenjk
stortingen van elk 100
Afmetingen ; 40 X
cm.
vervaardigd
u
duurzame grondstof (C
rafix).
Belegd met bladgoud

VRIJDAG 3 APRIL : GROTE MEETING TE GENT
als tazet van de gemeenteverkiezingsstrijd, in de zaal « Roeland » te 20 uur
Toon van Overstraeten zal handelen over de politieke toestand in het hcht van de komende gemeenteraadsverkiezingen;
ir. G. Deroo behandelt het tema « V.U.-vernieuwing noodzakelijk in het bestuur der Stad Gent ». De vergadering wordt voorgezeten door dr Leo Wouters.
Nadien vertoning van twee filmen : de betogingen te Ant.
werpen en te Gent.
rik, Hoornzeelstraat 63, te Tervuren.
Speelt ten dans het Radio- en
T.V.-orkest Stan Philips, afgewisseld met het optreden van Kor
Vandergoten.
Steun onze aktie in deze bedreigde gemeente, en bezorg uzelf
een prettige avond in een gezellige atmosfeer.
Toegang : 50 P. Eerste dans te
21 uur.
Voorbehouden plaatsen te bespreken, oproepnummer 57.31.91
mits op'.eg van 5 F.

LIMBURG
LIMBURG
Abonnementenslag.
Tijdens de voorbije week werden
opnieuw een reeks nieuwe abonnementen bmnengestuurd. Vanuit
verschillende afdelingen kwamen
er ditmaal nieuwe abormenmenten
binnen, wa er op wijst dat er weer
gewerkt wordt. Toch blijven er afdelingen die nog steeds niet de
tred gevonden hebben. Misschien
komen zij de eerstvolgende dagen
aan de beurt.
LANAKEN
Deze afdeling stuurde deze week
een 40-tal leden binnen.
Dit was uitsluitend het werk van
onze ijverige secretaris Gustaaf
Begas.
MAASEIK
We roepen alle lezers en leden
op, de vergadering te komen bijwonen waarop Pater Brauns het
woord zal voeren over Vlaamse en
sociale beweging Qnder Bijbelse
belichting. Deze zeer belangrijke
voordracht heeft plaats in de zaal
Van Eyck op donderdag a.s. 2
april te 20 uur.
De toegang is gratis en zelfs
werd er gezorgd voor autobussen
mt de omliggende gemeenten. We
willen er u toe aanzetten deze datum goed te onthouden en reeds
van nu af vrienden en kennissen
aan te spreken om mee te gaan
luisteren. Het is een enige gelegenheid om in Maaseik deze geleerde en zeer boeiende pater-spreker eens aan het woord te horen.
Deze inrichting gaat uit van de
kulturele verenigingen o.a. W B
en Vriendenband.

OOST-VLAANDEREN
STEKENE
Op 31 maart e.k. vindt te Stekene m café « Het Anker » een
voordracht plaats waarbij E.P.
Brauns zal handelen over zijn gekende onderwerpen.
Aan allen warm aanbevolen.
ST NIKLAAS
De prijzen van de tombola die
niet afgehaald werden op het bal,
kunnen verkregen worden bij Dhr

Leo Verbeke, Kleibeke 120, St. Niklaas.
ZWIJNDRECHT-BURCHT
De Blauwvoetfederatie V.V.B. V.V.M. « Scheldemeeuwtjes » geeft
haar lentebal op zaterdag 4 april
te 20 uur 30 in feestzaal « Tijl »
Halewijnlaan 96 Antwerpen - Linkeroever. Orkest « The Rodgers ».
Toegang 20 F.

Bfeer waren andermaal het bewijs van de steeds groter wordende belangstelling van de Kuurnse
bevolking voor de V.U.-initiatieven.
Afdelingsvoorzitter Fi-ans Blancquaert sprak het welkomwoord en
deed een oproep tot leden en sympatisanten voor aktieve medewerking aan de voorbereiding van de
plaatselijke 11-julifeesten die dit
jaar, onder impuls van onze V.U.kern, groots zullen worden opgevat.
Oud - arrondissementsvoorzitter
Bert Van Malderghem bracht hulde aan de werking van de afdeling Kuurne, pijler waarop steeds
mag gesteund worden bij de verdere uitbouw van het arrondissement Kortrijk.
Met zang en dans werd deze
bijvalrijke avond gevuld en in opperbeste stemming eindigde dit
onvergetelijk V.U.-jaarfeestl

OVERLIJDEN
Op 20 maart jl. overleed te Aalst
mevrouw Maria Sonck, echtgenote van de heer R. Van den Spiegel, op de leeftijd van 59 jaar.
Aan de geachte familie onze betuiging van Innige deelneming.

WEST-VLAANDEREN
KUURNE
Komitee.
Door de plaatselijke kulturele en
Vlaamsstrevende
verenigingen
werd een beperkt komitee gevormd in verband met de jaarlijkse herdenking van de Slag der
Gulden Sporen.
Als eerste schakel In deze feestviering worden reeds tijdens het
komende paasverlof, opstelprijskampen Ingericht voor :
1) de leerlingen van het lager
onderwijs, 3de graad (5de en 6de
leerjaar), van de
plaatselijke
scholen;
2) de leerlingen uit het middelbaar onderwijs, zowel Ifigere als
hogere ciolus. die in de gemeente
Kuume wonen.
Deze wedstrijden zowel voor
jongens als meisjes zullen gehouden worden in de gemeentelijke
jongensschool — centrum — op
volgende data :
— middelbaar onderwijs : 3 april
1964;
— lager onderwijs : 15 april 1964.
Telkens van 14 uur tot 17 uur.
De bekendmaking van de uitslag
der proeven, evenals de bekroning
van de laureaten zal geschieden
ter gelegenheid van de elf-jullviermg. Verschillende prijzen, als
boeken e.a.m., zijn voorzien.
Voorlichtingsvergadering.
Op donderdag 2 april organiseert de Vlaamse Volksbeweging
afdeling Kuurne een voonldhtlngsvergaderlng over het zeer actuele
probleem van de grondwetsherziening.
Het bestuur doet dan ook een
dringende oproep tot al de leden
en sympatisanten, zeer
talrijk
aanwezig te zijn op die vergadering waar dhr W. Martens het
woord zal voeren over : Recht en
Waarheid — Grondwetsherziening.
Deze belangrijke
bijeenkomst
vindt plaats in het Middenstandshuis op donderdag 2 april om 20
uur stipt.
Jaarlijks V.U.-feest.
De V.ü.-afdelmg Kuurne heeft
de wind In de zeilen! Dat bewees
het gezellig samenzijn van zaterdag 14 maart j.1. De zaal Roman
was te klein geworden 1 De talrijke
opkomst van leden en sympatisanten en de stijlvolle en gezellige

GEBOORTE
In het gezin W. van SplunderBallet te Antwerpen kreeg Frank
een zusje Veerle-Rosa-Anna <^ 18
maart 1964.
Hartelijke gelukwensen 1
In het gezin dr Jan KauffmannVan 't Velt te Borgerhout kreeg
Peterke een lief klein teoerke Johan op 5 maart 1964.
Hartelijke gelukwensen!
In het gezin Deman-Dekée te
Pittem, werd een tweede kindje
geboren. Het kreeg de naam Elsje.
Onze oprechte gelukwensen aan
deze gelukkige familie.

ZOEKERTJ

^K
DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Leuven
Alle zater- en zondagen
Opper-Beleren-orkest
Stemming - plezier.
Alle dagen 's middags eii,
's avonds beste keuken,
niet duur.
Vanaf 's morgens
tot 's nachts
koud buffet en koffie.
Bijzonder ingericht voor
groepsreizen, scholen, enai.«
Parking voor honderden ,
autobussen en auto's.
Alles prima verzorgd
en goedkoop.

DORTMUNDER
Thierbrauhof II
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderlngéft
enz...
Van nu af Herman Segerak
oude baas van Monopol '
Gent, aan de tapkraaoi /

DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.
Niet vergeten dat men Hl
de drie lokalen de echt«
Dortmunder Thierbrau
drinkt, met de 2 H e r t l ^
^IfcJMf^

Niet vergeten, weldra
Dort Thierbrauhof III
te Brussel

Dienstmeisje voor overdag - famUieleven A.B, Lange Ridderstr.
36, Mechelen.

1

mr K M M .
Elektriciteit... voor alle herstellingen en installatie, tel. 27.85.99.
Prachtige grond 17 m gevel ±
6 are landelijk gelegen in Vlaamse
randgemeente Dilbeek op 6 km
Grote Markt. Nieuwe wegenis,
prachtige
verkaveling
volledig
aangelegd. Rustig wonen. Tel.
21.99.74 of 22.71.99.
Schilder vraagt klein schilderwerk. Schrijven of adres bureel
blad. Telefoon na 5 uur 15.40.88

wmM
TREKKING OP ó APRIL

30.000.000^ LOTEN

Pension v. deftig heer, goede
keuken, nette kam.er, familieleven.
Pretoriastr, 64, Berchem-Antwerpen.
Gevraagd deftige huishoudster,
goed loon. niet In post slapen. Zich
wenden Modelbouw (H. Decreus),
Turnhoutsebaan
3, Borgerhout
(Antwerpen).

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN
'
De wet van 9.ö.6b ïerpiicht D aan te sluiten bij een wettelijk erkend verzekermgsorganisme.
üw Keus Kan niet moeilijk zijn.
U hebt slechte een seusi
De « Vlaamse ziekenkas » alleen Is uw veitrouwen waardl
ZIJ IS 100 % Vlaams ZIJ alleen als Vlaamse mutuaUteit.
kan oogen op 12 laar stnjo en ondervtaüing ZIJ aueen neeft.
toen Vlaanderen nog verguisd wera de kastanles uit het vuur
gehaala voor sociale aeropstandmg
D ault oewijzen dat ü die strijd waardeen,
ü zult aansluiten oi] de oudste en de grootste Vlaamse
mutualiteit de s Vlaamse Ziekenkas »
Ze beschikt ovei afdeimgen in gans net Vlaamse land De
Vlaamse aiekenkas werd gesticht in november 1951 en wettelijk erkend op 16 4.62
Knip onderstaande strook uu en stuur hem m open omslag met frankertog 50 et., naar ons Centraal Secretariaat,
Klpdorp 50 Antwerpen tel 03-32.31.39.
Ondergetekende
•
wonende V
.-...'....«^........iViirr...-........^
verlangt net bezoek van een afgevaardigde van de Vlaamse
ziekenkas op
te
uur.

GBERGEliS
reklame-verkoop
vanaf 22 maart
bij elke r nkoop
van een kostutun

GRATIS EEN BROEK
Specialist
MAATWERK
In alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. 33.91.65

OE VOLKbONIt
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ANTWERPEN
BKBREN
V.ü.-week Antwerpen.
Wij doen mee a a n de massakolportage ie Borgertiout en Deurne
op zondag 19 april. Onze leden en
Blmpatlsanten zullen die dag van
de partij zijn. Kkeren zal trouwens de ganse week op post weaen. Richtlijnen volgen later.
Sociale werking.
Algemeen Vlaams Vakverbond,
•ekretariaat : Leo Van Boven.
G r o o t Hagelkruis 134, Centmm.
Vlaamse ziekenkas, sekretariaat:
F r a n s Doms, Prins Hoeveweg 80,
Donk.
J s a r m i s voor nicest er Paelinckx
Brasschaat.
Flinke opkomst van bestuur en
leden.
Wij legden een mooie bloemruiker neder op de grafzerk van de
diepbetreurde meester.
H E I S T BEERZEL
Het gezellig samenzijn van de
afdeling vindt plaats m Beerze'.hof
op 18 april te 20 uur. Wafelbak,
tombola muziek, scetchen, zang
en humor. Gooche'aar prof. De
Sobrle. Toegang 10 F.
Al de nationa'isten en simpati«anten uit de streek zijn hartelijk
welkom.
NIJLEN
De kolportage van de propagandap'.oeg in Nijien toonde aan
d a t deze gemeente inderdaad een
van de beste van het arrondissem e n t is.
De ploeg Lier,
oijgesprongen
door de groep Berlaar-Hooikt, gelukte er in op twee uur tijd bijna
300 eksemplaren te verkopen.
Een hartelijk proficiat voor de
vriend Flurk die tijdens zijn eerste kolportage het rekord wist te
vestigen van de verkopers.
WILtEBROEK
De krachtmetmg die Lode Verstrepen en zijn mannen hadden
aangedurfd dooi de grote zaal van
de Stad Willebroek te nemen voor
d e spreekbeurt van Pater Brauns
«ver radikalisme m de Vlaamse
•trljd, IS uitgevallen als het sukses
d a t alleen een organisator als Lode er h a d durven van voorspellen.
T o t de laatste stoel van deze reusa<ditige zaal was bezet
Pater
B r a u n s gaf, n a de inleiding van
Lode Verstrepen, op zijn gekende
m a n i e r een scherpe uiteenzetting
van h e t onrecht dat de Vlaamse
gemeenschap sinds 1830 in de J a cobtjnse unitaire staat van « La
B e l ^ u e sera latine ou ne sera
pas » heeft
moeten ondergaan
Een geestdriftig applaus van de
eaal onderlijnde deze krachtdadige woorden. Bil de Volkstmievoora a n s t a a n d e n uit het arrondissem e n t bemerkten we voorzitter Ren a r d en de heren Verschaeren.
Van de Moortel, Desmedt en Keldermans.
WILRIJK
Prachtige kolportage op de wijk
Oosterveld.
I>e volgende kolportage in kant o n a a l verband op zondag 5 april
t e Berchem.
Op 7 april : verspreiding van de
9.000 pamfletten in verband met
de Antwerpse Volksunieweek. Bijeenkomst : J. Moretuslei 310 of
Oosterveldlaan 197 te 19 uur.
PakkeloDtocht te Antweroen Tnschrilving voor de autobus is reeds
aangevat : prijs 15 F. Wij gaan
gezamenlijk.

BRABANT
AARSCHOT
Gewestelijkf
V.V.B.-volksvergadering.
V.V.B - Aarschot deelt mee dat
een eerste volksvergadering zal ingericht wolden op vrijdag 3 april
te 20 uur m de zaal Florida bij
Nestje Sterckx, Leuvensestraat t e
Aarschot, Hier worat als onderwerp behandeld ; 8 Wat is de V.

BECO
Tel. 03/320477 - 056/109.37

V.B. », verder « Grondwetsherzien m g » en «Werk m eigen streek».
Als spreker treedt op Dr. J u r .
F r a n s Lannoy voorzitt.i' V.V.B,
arr Leuven.
DILBEEK
Kolportage door;~een onze gemeente op zaterdag 4 en zondag
5 april 1984.
Iedereen is we kom en kan zien
laten inschrijven voor de ene of
andere dag, liefst voor beide, op
vo'gende adies : Dr Appe.mans
laan 70 tel. 22.59 53 of 21,43 82
Bijeenkomst : 9 uur 30 St-Ambrosiuskerk: St. Theresia 9 uur 45.
ETTERBItEK
Onder vcoizittercchap van de
heer Szondi vosd te Etterbeek een
vierpartijen-debat p " ats tussen de
heren Grootaeri (P.V.V.i, Mr. J.
van Doorselaere ( B S P \ Houthuys, nationale sck:etari van de
Christelijke Centrale der Metaalbewerkers (C.V.P.) en Wim J o n s sen van de Vollksun e.
Herhaaldelijk
geestdriftig onderbroken maakte Wim Jori.':sen
het proces van de kleurpart'jen
en kwam hi] op voor geT.een=:chappelijke Vlaamse lijsten te Brussel.
Uit het debat bleek dat de gedachte van een breed V aams
front te Brutsel h a a r weg a a n h e t
maken is en d a t de vertegenwoordigers van de k'eurpartijen in h e t
defensief stonden.
HEVEKLEE
Deze week werd
in het kader
van onze nieuwe aktie een spoedtocht gehouden m de wijk « Egenhoven » Busten van V.U. nummers met korte huisbezoeken om
hier een aktieve wiik op te richten. Wij verwachten dat onze propagandisten een flinke uitslag bekomen want Egenhoven wordt een
V.U.-burcht.
LEUVEN
De volgende werftocht wordt op
zondag 5 april gehouden Verzamelen in lokaal « Cristal » te 9 uur.
Alle propagandisten moeten aanwezig zijn. De werkmg draait op
volle toeren en ons programma
moet afgewerkt worden.
TERVLREN
Zaterdag 9 mei 64 wordt een belangrijke dag. Uit het hele arrondissement wordt volk verwacht.
Wat? Waarom?
i.^VENTEM
Op 18 april te 20 uur in zaal St.
vllchlel, Stationstraat 103. bij B.
Morren, Vlaams lentefeest Inger cht door de V O afd Zaventem.
Iedereen hartelijk welkom!

OOST-VLA A N D E R E N
AALST
Geslaagde kolportage in St. Lievens-Esse en Ophasselt ; 123 verkochte nummers.
Vo'gende werftocht 5,3,64
te
Moorsel.
Samenkomst lokaal « De Vriendschap », Kerkstr. Aalst, 8 uur 30
of kerk Moorsel, 9 uur 15.
Oproep.
Het
arrondissement
bestuur
Aalst doet een oproep tot alle
Volksunie - sympatisanten om de
arrondissementele kas te helpen
spijzen.
Wi] moeten finantieei
gereed
zijn om de zware last van de aanstaande verkiezingen te kunnen
torsen.Onze propaganda
aktie moet
overweldigend zijn. Veei zal afhangen van uw medewerking.
Laat ons bewijzen dat ons geloof
in de rechtvaardigheid
van de
zaak door
ons verded gd. geen
ijde, woord is =n on.'^ ook we klinkende munt waard is
Laat ons zeker de loef niet afsteken door de Kommunsten. die
in de maana februari 12 000 P ophaalden in de Denderstieek voor
hun verkiezingsfonds.
Stort dan ook onmiddellijk uw
bijdrage op Kredietbank nr. 32515900 van Financieel Komitee Arrondissement Aalst, Lokerenveldstr. 111, Aalst.
ST NIKLAAS
Het bal der V.U.-Waasland verleden zaterdag in de zaal a Stad
Nantes » te S t Niklaas is uitgegroeid tot een ware triomf, bij zoverre zelfs d a t de te kleine afmetingen v a n de nochtans zeer iwl-

me zaal de enige schaduwzijde
van dit prachtig feest vormden.
Twee orkesten zorgden tot in de
vroegf
Ttjes voor de nodige
stem.
Kort n a het begin van het bal
werd door Mr Vernier.s een passende huldt gebracht a a n de twee
eregenodigden : dr E l ' w a u t en
Amedee Verbruggen.
Beiden ontvingen een geschenk
en kwamen nadien van op h e t podium hun dank en hun vertrouwen
m de V.U uitspreken.
Mr Van der E st overhandigde
niet m.nder dan zes afd Imgsv'aggen ineens aan de zes meest-aktieve afdelingen van het Waasland. I n een korte toespraak onderstreepte hij de betekenis van
een vlag m h e t algemeen en de
Leeuwenvlag in het
bijzonder,
waarna hij de zes vlaggen overhand gde a a n de vaandrigs der afdelingen.
Het ware niet te doen, alle prominente Vlaamse strijders uit h e t
Waasland die op h e t bal aanwezig
waren, op te normen. Vermelden
we slechts de aanwezigheid van
een Gentse afvaard gmg, w.o. o.m.
dr Hoste, van alg. sekr. Wim J o rissen en van red, sekr, T Van
Overstraeten.
H ' t arr. bestuur Waas and dankt
lang-s deze weg hartelijk
alle
vrienden die him aandeel hebben
gehad in de voorbereiding en de
organizatie van dit onvergetelijk
feest; zonder hun mspann ngen
ware een dergelijk succes nooit
mogeliik geweest.
Brosjure E-3.
Zopas is van de pers gekomen
een uitvoerige orochure over de
E-3. Ze werd opgeste'd door de
Soc.-Ek. Werkgroep der
Oostvlaamse V.U., voorzien van een inleiding door volksvert L Wouters
en uitgegeven door da V.U.-Waasland.
Geïnteresseerden Kunnen deze
prachtuitgave bestellen tegen de
prijs van 10 F bij mr J a n Verniers. Walburgstraat 21, St NIk'aas (evt. overschrijving op per
325 33 Kredietbank
St Niklaas,
voor nr 4713 van de Volksunie.
KADERDAG
OOST-VLAANDEREN
Op zaterdag 18 april te 15 u u r
30 in de zaal (c Roeland » te
Gent : kaderdag der provincie Oost-Vlaanderen.
Op de dagorde : uiteenzetting
over « Technisclie asp k ° n en
taktiek voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ».
Toespraak door m r Van der
E'st over : « Takt'ek en ideologie ».
ZOTTEGEM
Op vrijdag 3 april 1964. S t J o rishof, Markt, receptie arrondissement Aalst
Oudenaarde.
Programma ;
Plechtige opening van de zaal
« De Draak ».
Korte toespraken door Antoon
van Overstraeten. j o u m a ' i s t ; Dr.
Van
Leemputten,
volksvertegenwoordiger; Reimona Vtatheyssens,
volksvertegenwoordiger.
Zang en muziek ; Andre Baekelandt, de Zottegemse Jo Erens;
Griet De Bock, 1eugd en charme
en de verassing.
Een echt Helleens T r i o '
Inrichting : V.U -Zc.ttegem.
WEST-VLA ANDEREN
•••••••••••••••'"•««••••••^•niB
WEST-VLAANDEREN
Zesde provinciaal Zangfeest.
Op zondag 12 april 1964 heeft te
Roeselare m de zaal « Patria » te
15 uur het ze=de orovinciaal zangfeest plaats. Dit zangfeest s t a a t
onder de auspiciën van het Noordstarfonds, de provincie
WestVlaanderen. de stad Roeselare en
de gewestelijke omroep
WestVlaanderen. Als dirigenten werken
mee : Renaat Veremans en R. Deruwe. Volgende koren treden op :
St Vlncentius meisjeskoor, D e m ze; R e n a a t Veremanskoor, Brugge; leperse Kunstkring « Richten »; Volkskunstgroep « Die Boose », Izegem; Karei Mestdagükrlng, Brugge.
Verder zal h e t Brugs Koperetisemble optreden, terwijl de koreografie verzorgd wordt door de zonnemeisjes van St F r a n s uit Izegem. De feestrede wordt uitgespro-

ken door Dr M. Coppieters, de regie en presentatie is in handen
van Guido van der Meersch. Aan
allen warm aanbevolen.
BLANKENBERGE
Derde bal.
Op zaterdag 11 agril a.s. vindt in
de zaal « Thalia », Weststraat te
Blankenberge, het 3de bal plaats
van de V.U.-afd. Blankenberge.
Eerste dans te 2i uur, inkom 30
F. Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden v a n
de V.U.-afdelingen in h e t arr.
Brugge en in de gekende lokalen.
Wie de tombola met een prijs wil
stofferen, wende zich tot de afd.
sekretaris : d h r Julien van Parijs,
leperstraat 7, Blankenberge.
BRUGGE
Samenkomst van de a r r . raad.
De arr. raad van de V.U.-Brugge
vergaderde kwasi voltallig op 20
m a a r t H. Na bespreking v a n de
voorbije werking en n a goedkeuring van h e t kasverslag 1963, werd
eenstemming besloten de eerste
week van mei 1964 tot aiT. V.U.week uit te roepen.
Het is de bedoeling aan de bevolking de aanwezigheid van de
Volksunie te doen aanvoelen en
uit te pakken met een breed-opgezette propaganda. Het a r r bestuur
heeft de taak, deze V.U.-week uit
te bouwen. De afd. zullen intussen
o.a. door een beter doorgevoerde
proefnummer-werking, het welslagen van deze propaganda-week
voorbereiden
Schitterend 2de Lentebal.
Op 7 m a a r t H. vond In de zaal
van h e t Boudewijnpark h e t 2de
Lentebal plaats. De inrichters, bezield en geleid door d h r Erik
D'Haese, hebben eer van hun werk
gehaald : meer d a n 500 aanwezigen dansten in lente-stemming tot
de vroege uurtjes.
DIKSMUIDE , . ^ , ^ . , ^ .
Werftochten.
Zondag 5 ^ a ^ l ^ :__Zandyoprde,
Conterdani."""
Zondag 12 p r ü : Zarren en Esen.
Zondag 19 april : Bredene.
Zondag 26 april : Diksmuide.
Feestzaal Vlaams Huis.
Eindelijk
beschikt
ook
het
Vlaams huls over een moderne
feestzaal. De opening Is voorzien
voor 18 april.
P a t e r Brauns.
Op 11 april (zaterdag) spreekt
Pater B r a u n s in de zaal Bolders
hof bij Roger S c h a p m a n te Esen.
Deze spreekbeurt B ingericht
door
de
studentenvereniging
« Pront » uit Esen. We verwachten
op deze avond alle vrienden v a n
Pater Brauns. en ook zij die deze
eminente spreker nog nooit hebben gehoord.
Vooraf zingt Mare Slee enkele
liederen.
Brosjure Pater Brauns.
De brosjure m e t een spreekbeurt
van Pater Brauns Is zopas van de
pers gekomen.
Te bekomen door storting van
20 F op postrek. 6044.24 van V.
Devreese, I j z e r l a a n 83, Diksmuide.
Of steek een briefje van 20 F In
een
omslag a a n bovengensedde
adres.
GISTEL
Op vrijdag 10 aprU a s . te 20
uur, café « I n den Autobus ». K o
laardstr. (ingang langs de Snaas
kerkestr.) heeft de
oprichting
plaats van h e t Algemeen Vlaamf
Vakverbond t e Gistel. Wc nodigen
alle Vlaamse vrienden uit, deze
bijeenkomst te willen bijwonen.

DE VOLKSUNIE

Gistel, de V'aam.se stede
Uitstek! Daarom
: dient
Vlaamse gemeenschap.

bl]
uw

ST K R U I S
Om de V.U.-week in het arr.
Brugge en meteen om de plaatselijke
gemeenteraadsverkiezingen
voor te bereiden, organ.seert de
afd. S t Kruis op vrijdag 3 april
a.s. een samenkomst in de zaal
« De Vrede », Moerkerkestwg, S t
Kruis. Een persoonlijjke verwittiging geldt als toegangsbewijs. Wie
bij toeval geen uitnodiging mocht
ontvangen k a n steeds zijn belangstelling doen blijken bij de afd.sekretaris, d h r L. Rechelbus, Moerkerkestwgl 49, S t Kruis.
ST MICHIELS
Op m a a n d a g 23 m a a r t 11. luidde
de afd. St Michiels de nieuwe lente en de a a n s t a a n d e V.U.-week in
met een uitgebreide bestuursvargaderlng. Tevens werd de plaatselijke toestand in verband m e t de
gemeenteraadsverkiezingen
onder
ogen genomen. Voorzitter d h r J a n
Fraipont (Leyselestr. 104, St Michiels) doet een dringende oproep
tot de k a n d i d a a t - propagandisten
om zich onverwijld te melden.
TORHOUT
De arr. V.U.-week v a n 1 tot 10
mei a.s. heeft speciaal de propaganda in h e t k a n t o n Torhout beoogd. Medewerkers k u n n e n zich
melden bij de kantonale gevolmachtigde, Veldstr. 53, Assebroek.
Vlaamse Pmancienngs- en Immobiliénmaatschapplj met aktivlteit op de Kanarische fialanden wenst m dienst te nemen
1. Vijftalig
(spaans)
bureelhoofd.
2. Spaanskennende vrouwelijke
bediende.
3. Vwtegen^qgxsilgei^^
i p | t financieel Inzicht en Immoblllënkennis.
Schrijven kantoor blad, onder
LDH.

KAPITALEN
•
üw geld blijft
dagelijks beschikbaar.
OPBRENGST 6%
Om het even welke som.
•
Schr. kan. bl., onder M.V.R.
Voor de Vlaamse
verlofgangers a a n de
kust. De ijsroomzaal
l'Esterel, Kerkstr. 111

BLANKENBERGE

maakt bekend d a t er vanaf
29 maart, Pasen, kamers te
huur zijn met of zonder
ontbijt. Lage prijzen, beste
verzorging en 'n grote keuze van allerbeste roomijs,
wafels, koffie enz...
WEEKBLAD
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ARRONDISSEMENT A N l W E f . P E N
VoJksunle-week
Van 19 tot en met 24 aprl] 1964
Massaal Lenteoffensief onder n e t motto :

Wij hameren verder
Met de medewerking van alle kaderleden, propagandisten
en simpausanten.
Zondag 19 april :
In de voormiddag grote kolportage met het weekblad « De
Volksunie » door de gemeenten Boigerhout en Deume.
Met deelname van 200 propagandisten en zes microwagens!
Maandag 2ü april :
Abonnementenslag!
Onze kaderleden en propagandisten op bezoek m alle gemeenten van ons arrondissement.
Dinsdag 21 april ;
Propaganda-offensief in de middenstad.
Efraagborden- en spandoeken-aktie door onze militanten.
Woensdag 22 april ;
Jongeren-avond ; c De jeugd moet leven m het land d a t n u
wordt opgebouwd ».
Spreker : lic Walter Luyten.
Toegankelijk voor alle Jeugdleiders, universitalren studenten en jongeren.
Te 20 u u r 30 in het lokaal « Peter Benoii », Prankrijklei 8,
Antwerpen
Donderdag 23 april :
Massale fakkeloptocht door heen de middenstad.
Verzamelen vanaf 20 uur a a n het lokaal « Peter Benoit ».
Vertrek
20 uur 30.
Daarna grote sloimeetlng te 21 uur 30, m de zaal « Palladium ». Offerandestraat 42.
Voorzitter : Dokter Hektor Goemans
Sprekers "
Volksvertegenwoordigei Reimond Mattheyssens.
Volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist.
Vrijdag 24 april :
Tot slot van de VoIksunle-5-dagenweek :
Reuze-bal met het orkest 8 De Reizende Troebadoers ».
Zaai « Palladium », deuren 19 uur 30 aanvang 20 uur.
Trekking van de tombola ten behoeve van het boetefonds
dei 17 teerkladdeisl

Op 25 april n a a r h e t bal te Antwerpen.
Ondertussen zal er op ieder v a n
U n beroep gedaan worden om
mede t e werken a a n de abonnementenslag. Indien leoer zijn deel
doet zal ons aantal abonnementen minstens verdubbelen.
Sociaal dienstbetoon. Bij de heer
Gomaar Celis. J. Morel uslei 310,
Wilrijk.
Oa 19 april nemen wij m groep
deel a a n de kolportage ingericht
door het arr bestuur.

BRABANT
BRUSSEL
De Blauwvoetfederatie « GrootBrussel » Verbond van Blauwvoetvende.s en Vlaamse Meisjesscharen
Vriendenkring nodigen
u u u op h u n prachtig Lentedansfeest
Op zaterdag 11 apnl 1964 vanaf
20 uur in de zaal « De Groene
Poort », te
St.Jans-Molenbeek
(Vlaamse poort), steenweg
op
Gent 12
Met medewerking van het volledig « Waltra Orkest » van Stan
Philips en de « Dansschool Onder
Ons »
Deelname m de kosten : 30 F.
Werftochten met verko )p van ons
blad.
Het voorlopig progiamma
is
vastgesteld als volgt :
5 april
Bever en St-Pieterafcapelie (op speciaal verzoek).
19 april
Heme
3 mei
Lembeek (Halie»
17 mei
Beert en Bogaarden
In i?eval van werkelijk slecht
wedei of gevaar
op de wegen
wordr de werttochi
automatisch
afgelast BiJ twijfej kan men de
dag zelt nog bellen te 8 uur 15
OD aummei 15 51.75
DEURNE

ANTWERPEN
ANTWKKPEN
BlcIitlijneD voor alle

atdellngen

preludium van Peremans zal uitvoeren. Gelegenheldspreek.
Alle vrienden en bewonderaars
van de ons te vroeg ontvallen
toondlchter worden tot deze vrome herdenkingsplechtigheid uitgenodigd.

Abonnementenslag.
Onze afdeling heeft tijdens de
m a a n d m a a r t prachtige resultaten bereikt op h e t gebied v a n
abonnementenwerving
Bijzonder
Deume-centr. heeft nogmaals de
verwachtingen overtroffen.
Tijdens de m a a n d april zullen
We voortgaan m e t onze abonnementenslag. Vier ploegen werken
drie tot vier avonden per week
om nieuwe abonnementen a a n te
werven.
Personen die bereid zijn een
abonnement te nemen, lid t e worden of mede t e werken kunnen
h u n n a a m opgeven a a n h e t sekretariaat : Hilven, Gen. S'ingeneyerlaan 117 t e D e u m e (O).

BEBCHEM
Van nu a l zullen de verscnillende afdelingen zorgen voor de
Op 2 april houden wiJ nieuwe
nodige vaandels
spandoeken en ^ bestuursverklezingen; gelieve deze
draagborden in verband tftet "dé' datum n u reeds vrij te Houden.
fakkeloptocht.
Wij rekerieh op de aanwezigheid
Slogans en teksten zullen toegevan al onze leden.
stuurd worden a a n alle sekretarisPersonen die wensen m e e te
sen.
werken, gelieven zich te wenden
Oproep tot alle militanten, letot Piet van Dooren, Grote steenden van de muziekkapel, vendeweg 159a (Klauwaertstr.), BerKolportage 19 april 1964.
Uers en vaandeldragers : zonder
ohem.
Alle medewerkers op post voor
een uitzondering verzamelen alle
Financiële steun voor ons verde inzet van onze kieskampagne.
militanten op donderdag 23 aprü
kiezingsfonds
P.C.R. 612640, P .
Er worden 4 microwagens ingea a n h e t lokaai « Tourist ». GroenVan Dooren, Berchem.
zet en we rekenen op minstens
plaats lö, Antwerpen.
Het dienstbetoon in onze afdeling
100 medewerkers.
Bijeenkomst vanaf 19 uur 30.
gaat onverminderd voort bij Adv.
Verzameling om 9 u u r 30 stipt
Vertrek stipt te 20 uur naar het
E. Ehlinger. Grote stw. 289 Berop volgende plaatsen :
verzamelpunt « Peter Benoit »,
chem. Telefoon 39.54.73 iedere vrijDeume-Zuld : Eindpunt t r a m
Prankrljklet
dag te 20 uur of op afspraak.
24 (HerentaJsebaan).
Balfcaarten en loten.
Piet van Dooren, Grote stw.
Deume-Centrum
:
Eindpunt
In bet teken van de 5 dagen159a, Berchem. ledere 1ste en 3de
t r a m 10 (Hoek Schotenstwg en
Volksunie-week zullen vanaf hem a a n d a g van de m a a n d vanaf 19
Turnhoutsebaan) (2 ploegen).
den onze propagandisten in alle
uur 30 of telefonisch 39.78 58
Deurn e-Noord : Eindpunt t r a m
gemeenten balkaarten en loten ten
12 (Hoek Alfons Schneiderlaan en
behoeve van de 17 teerkladders
HOBÜKEN
Ter Heydelaan).
aanbieden bij al onze leden.
Hiermede nodigen wij aUe lePamflettenaktie.
Wi] vragen a a n deze laatsten
den en slmpatizanten uit op onze
Voor 18 april dienen er 20.000
zeer mild t e zijn.
gezellige worstenbroodavond op 4
pamfletten gebust. De medewerapril om 20 uur in lokaal e Palkers zullen h u n pamfletten ontMededelingen.
lieter », Kioskpiaata
115. Twee
vangen tijdens de week v a n 5 op
Mededelingen voor alle militanworstenbroden m e t koffie tegen de
12 april.
ten, leden van de muziekkapel,
prijs van 25 F. Inschrijvingeo :
Vergeet niet de strook terug t e
vendeliers.
op het sekretariaa» P. Anthonlszenden n a a r h e t sekretariaat onDonderdag, 19 m a a r t : algemene
sen Edm. Cretsstr 25; K.. Bruemiddellijk n a d a t de pamfleten gevergadering voor alle militanten.
lemans, Podderiestraat 36; lokaal
bust zijn.
Spreker : J. Van Hoogten.
« Pallieter ». Kioskplaat^ 115, tel.
liOtoal : a Tiji », Antwerpsestr.
Bal op i april 1964.
38.42.38.
59, Mortsel. Begin te 20 uur 30.
Op 4 april 1964 vanaf 20 utu*
Stel niet uit tot morgen en stuur
Zondag 22 m a a r t : tweede opvindt ons bal plaats in de zaal
vlug een kaartje a a n een van
treden van de muziekkapel
« Tirolerhof », De Bobianostraat
voornoemde adressen!
Borsbeek.
Verzamelen vanaf 9 u u r a a n
Alle simpatisanten op post. Verhet lokaal 8 Tijl » te Mortsel.
TÜKNHOOT
geet niet d a t de opbrengst v a n
Vervoer per autokar, inschrijdit bal t e n goede komt a a n het
vingen in het lokaal of op h e t se- Voorjaarswerf tochten.
5 april : Westmeerbeek • Zoerverkiezingsfonds.
kretarlaat.
leparwijs
Vertrek stipt t e 9 u u r 30.
12 april : St. Jozef en Achter- OILBEEK
Allen op post.
Olen.
Te onthouden data.
1 april : Veerle en Eindhout.
Zielemis.
Op zondag 12 april gaat een
3 mei : TiUTihout (beide ploeZondag 19 april te 11 u u r 15.
sterke afvaardiging uit DUbeek en
gen).
l a a t de Vlaamse Toeristenbond In
Itterbeek naar St Martens-Bodede St. Jakobskerk te Antwerpen,
gem de spreekbeurt van Z.E. Pater
WILRIJK
een plechtige mis opdragen ter naM. Brauns bijwonen.
gedachtenis van de diep betreurde
Steun met woord en daad deze
Dinsdag 7 april : verspreiding
toondlchter Gaston F e r e m a n a
verdienstelijke inspanning onzer
van 9.000 pamfletten in verband
zusterafdelmg.
Tijdens deze mis zullen door de
met de Volksunie-week m h e t argunstig bekende Zingende Wandelrondissement. Vele h a n d e n maken
JETTE
kring St. Norbertus, onder leiding
hier het werk licht. Bijeenkomst
Eerste groot Lentebal van de
van E.H. Kamlei Duysburgh, godsJ. Moretuslel 310: voor OosterVlaamse Verenigingen van Jette,
dienstige gezangen v a n de Vlaamveld 197 op de Oostervpldlasri
op zaterdag 4 april 1964 te 20 uur
se fcomponist worden uitgevoerd,
Begin 19 uur 30.
in de feestzaal van het administerwi}! ook mevrouw Liane Jespers
Vrijdag 17 april : volksvergadetratief
centrum,
A.
Vandenen de heer R e n a a t Verbruggen,
ring, zaal zal later medegedeeld
schrlekstraat, Jette (op 2 min. v.
direkteur v a n de Vlaamse Opera,
worden.
h. station).
eeo lied v a n Peremans zullen verSprekers : de heer Toon Van
tolken.
Overstraeten en lic. Walter LuySCHAARBEEK
ten.
Na de mis wordt h e t roerende
JaarUjks feest.
Op 23 april : m e t autobus n a a r
« Gebed voor h e t Vaderland » geDe afdelingen Bvere, Schaarde fakkeloptocht t e Antwerpen, I n zongen. Aan het orgel E.H. Joris,
beek, Sint-Joost e n Brussel-stad,
schrijvingen langs plaatselijke omdirekteur v a n h e t Lemmenstnstigesproten uit de vroegere adeling
t u u t t e Mechelen, die o.m. een zendbrief of tel. 38.42.81.

Brussel-Noord-Oost, geven op zaterdag 11 april vanaf 20 uUr in h e t
lokaal « Luxor ». Paviljoenstraat
56 te Schaarbeek hun jaarlijks gezel ig samenzijn.
Het programma is enig : Jef
Burm treedt op samen met Jef
Van den Beigh pianist
fjCden betalen 20 P niel-leden
30 P . Toegang gratis voor de kinderen.
E ke aanwezige ontvangt een
gratis biljet voor een tombola met
talrijke nuttige prijzen Vorige jaren waren er prijzen ais : radiotoestel, ets van Dirk Baksteen,
schilderijen, koffiemolen
=toffen,
damesmantel. Ook dit jaar wordt
die avond een festijn waarop alle
vrienden welkom ziln.
SINT -MARTENS-BODEGEM
Op zondag 12 april 1964 geven
de Vlaamsgezinden uit de streek
van Anderlecht
mekaar rendezvous
te
Sint-Martens-Bodegem.
zaal Frans Van der Borght. Stationsstraat.
Programma : kleurenfilm over
de IJzerbedevaart 1962 film « De
Boerenkrijg » (Voor Outer en
Heerd)
Spreekbeurt
door
E P . dr
Brauns S.J.
Vertoningen • te 15 uur schoolgaande leugd te 17 uur 30 volwassenen.
Toegangsprijs : 20 F en 10 P.
De kaarten zijn genummerd voor
een gratis tombola.

LIMBURG
MAASEIK
We kondigen reeds van n u a a n
d a t Pater Brauns komt spreken m
Maaseik in de grote zaal Van
Eyck op donderdag 2 april a.s. te
20 uur, over zijn
onderwerp
« Vlaamse en sociale beweging onder bijbelse belichting ».
Er zal een stevige propaganda
gevoerd worden in de omliggende
dorpen zodat we verwachten dat
dit wel eens de succesrijkste opkomst zou kunnen betekenen van
al de reeds gehouden voordrachten. Zelfs worden er bussen ingelegd vanuit de nabijliggende dorpen. De bus vanuit Neeroeteren
zal gratis ingelegd worden. Deze
voordrachtavond wordt ingericht
door V.V.B - Maaseik. Vriendenband en andere kultureie organisaties.

OOST-VLAANDEREN

AALST
Oproep.
Het arr. bestuur Aalst doet een
oproep tot alle Volksunie-sympatisanten om de arrondissementska*
te helpen spijzen.
Wij moeten ftnantieel
gereed
zijn om de zware last van de aanstaande verkiezingen te kunnen
torsen.
Onze
propaganda-aktle
moet
overweldigend zijn. Veel zal afhangen van uw medewerking.
Stort onmiddellijk uw bijdrage
op Kredietbank Nr 325-15900 van
Financieel Comité Arrondissement
Aalst, Lokerenveldstr. 111, Aalst.
Werf-programma.
Verder programma tot einde mei
1964 :
5.4 Moorsel.
12.4 Welle.
19.4 Goeferdinge,
Zarlardinge,
Moerbeke-Viane, Overboelaere.
26.4 Velzeke.
3.5 Zottegem, Elene, Erwetegem,
Strijpen.
10.3 Erpe.
24.5 Groenberge, Leeuwergem.
31.5 Denderleeuw.
Samenkomst lokaal « De Vriendschap », Kerkstr., Aalst, 8 uur 30,
BEVEREN-WAAS
Op 11 a p n l te 8 uur 30 vindt in
de zaal « 4 Eemers » Markt, een
grote feestavond plaats.
Vlaamse gezelligheid
leute en
dans, waarop iedere oprechte Vlaming uitgenodigd wordt.
DENDERLEEUW
Gezellig samenzijn ter gelegenheid van het viifjarig bestaan der
afdeling en de overhandiging van
de V.U.-partiJvlag op zaterdagavond 11 april in de nieuwe zaal
van het palmghuis « Plezante
Hof ». Steenweg op Aalst te Denderleeuw.
Vlaamse muziek afgewisselQ met
stemmige orgelklanken, dit alles
overgoten met een saus van de
meest pikante cabaretliedles van
Kor van der Goten
Lekkere dranken Belegde broodjes.
Parkeer gelegeabetiL

Begin : 20 uur. Einde ; s uUda.
rendaags.
GENT
Zieledienst.
Zondag 5 apnl om 11 uur 30 in
de kerk der Paters Dominikanen
wordt een H mis opgedragen ter
nagedachtenis van Dr Borms e n
alle Vlaamse gefujiljeerden
Alle nationalisten worden niervoor harte lik uitgenodigri
Meeting.
Alle aandachi gaat nu naar d e
openingsmee mg op vujdag 3.4 64
om 8 uu n j e zaal Roeland. Als
inzet van de KOiT.ende kiesslrljd
wordt deze avond beslist er]
avond vol Vlaamse geestdrift
vens worden twee prachtige kl
r r n t u m s vertoond ; de V.U -betbging te Gent en de Federale Mar»
door Antweipen. ledereen roep»
iedereen op!
Steun.
Nogmaa's vestigen wij de aaiw
dacht op het feit dat het prop»gandafonds voor de gemeenteverkiezingen kan gespijsd
worden
door het kopen van onze stetmbons die verkrijgbaar zijn in de 4
Vlaamse lokalen of bij onze propagandisten.
Programma.
3.4 64
aia.ssale meeting in b e t
licht van de komende gemeenteverkiezingen
Vertonmg van d*
filmen < Volksuniebetoging > ett
c Federale Mars te Antwerpen >.
12.4 64 : kolportage met g»luldswagen te S t Denijs-W(«treoa
en Afsnee
10.5 64 • kolportage In De PintflL
14 6.64
kolportage
in
Sk
Amandsberg
5 7.64 : kolportage te MerelbekOii
OKEGEM
Vlaams-nationalLsten uit de Denderstreek, zaterdag 4 a p i l is e e n
datum die u zeker moet vrij bouden. De Vriendenkring t Priester
Daens » geeft immers op die dag
zijn traditioneel dansfeest en ditmaal te Okegem, zaal < Vlaama
Huis ». Dorp
K a a r t e n : 30 P. Aanvang 19 uur
30.
ZOTTEGEM
Zaterdag 18 april 1964 tweed»
V.U.-bal te Zottegem. zaal Paeking Orkest Clees Five Een wenk
voor de andere afdelingen van b e l
arrondissement ; de datum vrij
houden!
ZOTTEGEM
Vrijdag 3 april, in het S t J'odshof te Zottegem. receptie aangeboden a a n de voorzitters en sekretarissen der afdelingen van het ac^
rondissement Aalst-Oudenaardc

WEST-VLAANDEREN

AVELGEM
Op vrijdag 10 april a,s. wordt t a
Avelgem een bijeenkomst gehouden voor de kaderleden van d e
Vlaamse Volksbewegmg afdeling
Avelgem Niet alleen de kaderleden zijn welkom, maar ook allen
die zich voor de Vlaamse wa-king
interesseren en a a n de V.V.B, willen meewerken. Deze bijeenkonast
zal van zeer groot belang zijn voor
de plaatselijke Vlaamse actie. D«
bijeenkomst wordt gehouden i n
h e t Oud Gemeentehuis en begint
om 20 uur.
ROESELARE
Op zondE^ 12 april in de zaal
P a t r i a te 15 uur vindt het 6deiHX>vtnciaal zangteest van het AJJ.Z.West-Vlaanderen plaats. Reeds n a
Is de medewerking verzekerd v a n
het St. Vmcentiusmeisjeskoor, d a t
laureaat was m het Nationaal
Koortornooi m 1963 Ook h e t Veremanskoor. Richten, Die Boose
en de Karel Mesrdaghkrmg zijn
van de partij.
Samen zullen ze met O zingen
onder de leiding van R. Vereman»en R. Deruwe.
Presentatie : G. Vermeersch.
S ï KRUIS
Ter voorbereiding van de gemeente
verkiezingen vindt o p
vrijdag 3 apnl a.s een intieme
samenkomst plaats te Si Kruis,
m het gasthof « de Vrede » Moerkerkestwg . de leden ontvangen
een persoonlijke uitnodiging.

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

DE VOLKSUNIE

^

1 N de besluiten van het Jongste
l:ongres van de Volksunie werd met overgrote
meerderheid ook de beslissing goedgekeurd dat
onze partij bereid is haar « verantwoordelijkheid
op te nemen in een gemeenschappelijk Vlaams
politiek front»:
Voorzeker blijkt duidelijk uit de resoluties dat
dit besluit voorgesteld werd voor de parlementsverkiezingen met het oog op het verhinderen
van een nieuwe grondwet waarin de minderwaardigheid van de Vlamingen ditmaal uitdrukkelijk in teksten zou vastgegoten worden. Van
ongelijkheid in feite zouden de Vlaamse kleurpolitici ons brengen tot ongelijkheid in rechte
m in feite.

EN

de Vlamingen in die par-

tijen ?
Zij hebben de verfransing niet verhinderd. Zij
hebben het niet gewild of ze hebben het niet gekund.
Zij willen of ze kunnen ook nu de verder
schrijdende verfransing niet verhinderen. In de
Brusselse agglomeratie volgen thans ongeveer
18 % van de kinderen hun lager onderwijs in
het Nederlands, voor Brussel-stad is dit zelfs
maar 7 %. De taalwetten voor het onderwijs
bestaan er niet eens pro memore. De gemeentebesturen saboteren schaamteloos de nederlandstalige scholen, zo ze er ten minste ooit opgericht hebben.
-^

BRUSSEL
Er is de nood van de Vlamingen in België, er
Is echter ook de grote nood van de Vlamingen
te Brussel. Daarom dat ook voor Brussel de ge(fcichte van een breed Vlaams front vooropgej»t wordt.

Welke de mogelijkheden voor Vlaamse kinderen te Brussel zijn
bewezen de oorlogsjaren.
Toen werden de taalwetten toegepast en n a drie
Jaar toepassing (in 1943) zaten er in de bewaarscholen en kindertuinen 40 % Vlaamse
kinderen en in de lagere scholen 39 %. Einde
'45 waren die percenten weer gezakt tot 25 en 30!

AT wisten de kleurpolitici voor
Brussel te bereiken ?
Bij de volkstelling van 1846 waren er te Brus8d 32 % franstaligen en 66 % nederlandstaligen
of een verhouding van een tot twee in het voordeel van de Vlamingen. Honderd Jaar later, bij
de volkstelling van 1947, waren die percenten
70 voor de franstaligen en 25 voor de nederlandstaligen (er woonden te Brussel ook 5 %
vreemdelingen) of ongeveer een verhouding van
drie tegen een in het nadeel van de Vlamingen.
Nochtans bestond de inwijking te Brussel van
1846 tot 1947 steeds overwegend uit Vlamingen.
Een half miljoen Vlamingen werd er dus verfranst.
Wie heeft er schuld dat deze Vlamingen via
onderwijs en administratie, via de politiek vert r a n s t werden ?
Wie heeft geregeerd op landelijk vlak sinds
rniso?
De C.VP.-ers en de P.V.V.-ers en sinds 1918
0(Ac de B.S.P.-ers.
Wie bestuurde de schepenkoUeges in de Brusaélse agglomeratie sinds 1830 ?
Dezelfde drie partijen.
De schuldigen zijn dus wel gekend.

D' E taktiek van Vlamingen op de
kleurpartijenlijsten te verkiezen is dus een volslagen mislukking geworden. Zij kunnen niets
meer verliezen door die taktiek prijs te geven.
Zij moeten een andere metode proberen.
Die andere metode is die van het brede
Vlaamse front.

ER

is immers een gewijzigde
mentaliteit bij de Vlamingen te Brussel. De folklore-Vlamingen die blij waren wanneer er enige paternalistisch-welwillende
belangstelling
was voor hen ter gelegenheid van het een of
ander volksfeest zijn niet meer representatief voor
de Vlamingen te Brussel. Zij zinken zonder eigen taal en nationaal houvast verder weg in het
moeras van de verfransing. Het Is een zielig
drama. Het is het smerigste wat de Belgische
unltaristische politiek ons geboden heeft : de
volksmoord.
Brussel wordt bepaald door de inwijking.
De kleine zelfstandigen en de arbeiders die de
Jongste Jaren ingeweken zijn te Brussel vertonen een groter Vlaams refleks dan de inwijke-

lingen in een vorige generatie. Het aansterken
van de Vlaamse Beweging in Vlaanderen werpt
hier uitstekende vruchten af.

E.

jEN grotere faktor echter nog
is het sterk stijgend aantal Vlaamse ambtenaren of Vlaamse intellektuelen, die Brussel als
woonplaats gekozen hebben, ZIJ zijn in het Nederlands geschoold en realistisch gezien moeten
zij voor hun eigen taal vechten omdat hun eigen loopbaan en toekomst er van afhangen. Wij
zijn te Brussel dus niet alleen meer aangewezen
op idealisme (idealisme dat trouwens ook nog
even groot is als vroeger).
Deze nieuwe generatie Vlaamse inwijkelingen
Is helemaal niet meer tevreden met de mentaliteit « wij zijn tevreden als we al iets krijgen ».
Zoals paternalisme en bedelarij achterhaald
zijn, zo zijn de begrippen recht en gelijkwaardigheid eigentijdse begrippen geworden, waarvoor een volwaardige inhoud geëist wordt.
Deze nieuwe Vlaamse generatie voelt in toenemende mate federaal en vooruitstrevend sociaal. Het is dan ook logisch dat zij te Brussel
als nieuwe groep uitziet n a a r nieuwe politieke
vormen en n a a r een aangepaste taktiek. De
nieuwe politieke taktiek is het breed Vlaamse
front over Volksunie en kleurpartijen heen met
een eigen federaal en vooruitstrevend sociaal
programma.

do@r
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Het federaal beginsel wordt t h a n s immers
sinds Hertoginnedal en de opmars n a a r Antwerpen door alle strijdbare Vlamingen aanvaard
terwijl op sociaal gebied zelfs de P.V.V. in h a a r
nieuw program vooruitstrevend aandoet.

D E taktiek

van de zelfstandige
Vlaamse partij voor Vlaanderen is de juiste gebleken. Velen die nog niet bij ons stonden zijn
t h a n s tot dit Inzicht gerijpt en zoeken n a a r de
passende vorm om onze partij mee uit te bouwen
tot een staatsvormende faktor.
Brussel moet dezelfde weg op. Vermits de nood
er nog groter Is dan in Vlaanderen zullen de
klassieke persoonlijke tegenstellingen en de
klassieke detailkritiek er minder remmend werken dan in Vlaanderen zelf.
De Vlamingen te Brussel dienen vlug uit te
zien waar ze voor volgende gemeenteraadsverkiezingen reeds kunnen klaar komen.
En de sceptici kunnen ze hun pronostleken
voor de opmarsen n a a r Brussel In herinnering
brengen.
Immobilisme leidt tot niets dan verlies. Jonge
bezieling en durvende aanpak Is uiteindelijk alleen vruchtbaar.

Ik
ben
uirgeslapen
wanK..
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KREDIET- en FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
J a n van Rijswijcklaan 62, Antwerpen - Tel. 37.54.38 - P.C.R. 143.37
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L e n i n g e n van alle a a r d
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B e h e e r van goederen
Fiskale e n Sociale r a a d p l e g i n g e n
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Bijhulzen : Antwerpen : Dlepestr. 84-86. Tel : 31.01.18;
Begijnenstr 39-41. Tel. 33.47.24
D e u m e : Calllfortlel «0. Tel. 36.25.22

Vlaamse land. Raadpleging kosteloos.

MATTHIEU'S

STEEDS

TO.T

UW

DIENST

Beheer: : R. Van der Paal
O. Voorbraeck
M. Demol
Dlrektle : Lic. H, De Vos

