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ABONNEER N U ! 
Tot einde 1964 kost een abonnement op ons 
-weekblad 110 F ; wij hebben postrekening 
1476.97 op naam van Volksunie, Brussel 1. 
En dan durven we toch verwijzen naar de 
prijzen van de andere weekbladen. Kent U één 
enkel onafhankelijk weekblad dat te verkrij
gen is aan de abonnementsprijs van nauwelijks 
4 F per nummer ? Wij houden vast aan deze 
sociale prijs, omdat bij ons het verspreiden 
van onze gedachte primeert. Maar dan moet 
ook iedereen die denkt en voelt zoals wij, ons 
daarbij steunen . anders gaat het niet. Wij 
hebben niet de advertenties van het groot
kapitaal, noch de onbeperkte mogelijkheden 
van de sindikahsten Wii zijn vrij en onafhan
kelijk . daarom rekenen wij op U, die ook vrij 
en onafhankelijk wilt blijven 1 

DE ZOVEELSTE LAFFE 

KAPITULATIE 
VAN DE VLAAMSE C.V.P. 

De Kamervergadering van verleden dinsdag — 
laatste vergadering voor het parlementair verlof — 
werd gekenmerkt door grote agitatie, die echter als 
bij toverslag verdween wanneer 's avonds de ont
knoping van de politieke spanningen moest komen 
bij de stemming over het wetsontwerp betreffende 
het akkoord tussen de regering en de geneesheren. 

De verwarring in de Wetstraat was verleden dinsdag 
zo groot, dat het niet meevalt een kronologisch verslag 
van de gebeurtenissen te brengen. Ze werd in de 
eerste plaats veroorzaakt door de zetelaanpassing en 
de grondwetsherziening 

Sinds verleden week stond het vast, dat de voor
zitters van de drie grote partijen er niet in slaagden 
een oplossing te vinden voor het probleem van de 
< waarborgen aan de minderheden» (lees : aan de 
Walen) bij de grondwetsherziening. Automatisch 
werd de bespreking van het wetsontwerp over de ze
telaanpassing in de Kamerkommissie voor Binnen
landse Zaken opnieuw bevroren : minister Gil-
son verklaarde uitdrukkelijk dat het ontwerp niet 
kon worden behandeld zolang er geen oplossing was 
In de kommissie voor de grondwetsherziening. Ver
leden week ook kondigde De Saeger met veel brio aan, 
dat hij niet meer zou zetelen in de grondwetskom
missie zolang de zetelaanpassina: niet was gestemd 
in de Kamerkommissie. 

Verleden dinsdag bleek de Vlaamse C.V.P. ineens 
vastbesloten om de knoop door te hakken; ze dreigde, 
het wetsontwerp over de ziektehervormmg niet te 
zullen stemmen indien er geen bevredigende oplossing 
kwam in de Kamerkommissie van Binnenlandse Za
ken voor de zetelaanpassing en in de Kamerkommis
sie van Openbare Werken voor het wetsontwerp in
zake oorlogsschade aan de incivieken. 

Rond 17 u in de namiddag, op het ogenblik dat de 
stemming over de ziekteverzekering moest plaatsgrij
pen, diende de Kamerzitting dan ook onderbroken te 

e C V P -ers gingen vergaderen — 
eerst afzonderlijk en nadien samen met de Walen — 
en het zag er naar uit dat zij het been zouden stijf-
houden. ZiJ dreigden de Kamer te verlaten Indien zij 
geen voldoening kregen. 

Voze dreiging, laatste opflakkering van elektoraal 
berekend verzet, juist zoals verleden jaar vlak voor 
Hertoginnedal : bij de eerste gelegenheid om zonder 
al te veel kleerscheuren terug te trekken, bliezen de 
Vlaamse C.V.P.-ers hun offensief af. 

Van zodra uit de Kamerkommissie van Openbare 
Werken het bericht kwam dat de socialisten bereid 
waren, de artikelen — en niet het geheel ! — van het 
wetsontwerp op de oorlogschade aan incivieken goed 
te keuren, stuikte het C.V.P.-schijnverzet als een 
kaartenhuis je ineen. 
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De Saeger kwam on de tribu
ne van de Kamer om te verkla
ren dat de Vlaamse C.V.P.-ers 
de Z.I.V.-tekst tóch zouden 
goedkeuren, maar dat ze niet 
meer zouden deelnemen aan de 
werkzaamheden van de kommis
sie voor de grondwetsherziening, 
zolang de zetelaanpassing niet is 
gestemd in Kamerkommissie. 

Dat is een absoluut belache
lijke en ijdele dreiging, alleen 
bestemd om de lichtgelovigen en 
naieven zand in de ogen te 
strooien De grondwetskommis
sie komt volgende dinsdag nog 
één keer bijeen alvorens op 
haar beurt voor maanden met 
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verlof te gaan; op die laatste 
vergadering zal alleen een ver
slag over de reeds behandelde 
punten worden ter kennis gege
ven. De Saeger weet zeer goed, 
dat hij er dan niet bij nodig is. 

Maar hij weet evengoed, dat 
grondwetsherziening en zetel
aanpassing aan mekaar gekop
peld blijven. Collard heeft het 
verleden dinsdag in de Kamer 
nog eens uitdrukkelijk bevestigd 
en geen enkele C.V.P.-er — noch 
de eerste minister, noch de par
tijvoorzitter — heeft hem dur
ven tegenspreken. 

Alleen De Saeger verklaarde 
weinig glorieus dat hij «van 

mets Wiöt». MJ Van der ^Ist 
heeft in een kortt tussenkomst 
trouwens dadelijk het belang 
van de verklaring van Collard 
en van het stilzwijgend instem
men van de ganse C.V.P. on
derstreept. 

De waarheid is, dat nu zowel 
zetelaanpassing als grondwets
herziening — aan mekaar ge
koppeld — voor een paar maan-
bevroren worden. Nadien is al
les te herbeginnen, zonder dat 
de Vlaamse C.V.P. de ontkoppe
ling heeft willen afdwingen. 

De Vlaamse C.V.P. had een 

zeer sterk wapen : het uitvoe

ren van haar eigen dreiging en 

het niet-stemmen van de 

Z.I.V.-tekst. Zoals steeds heeft 

zij het wapen op het ultieme 

ogenblik opgeborgen. 
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kelen... Maar de heren verko

zen, na een goedkoop elektoraal 

gebaar, rustig in verlof te gaan ! 

En bij hun terugkeer in okto-

kiezingen en staat alles op los

se schroeven. 



— DE VOlKSUNIi 

EICEN ORGANISATIES ? 

Mijne Heren, 

Ik las de lezersbrief van V.L., 
Schaarbeek. Theoretisch heeft 
echriJvesT overschot van gelijk, 
maar is iets dergelijks wel prak-
iUsch te verwezenlijken? 

Een Wein sindikaat beschikt im
mers niet over de nodige kapitalen 
om de werklozen uit te betalen of 
om met kans op welslagen een sta-
femg door te drijven. 

Het ware natuurlijk zeer mooi 
en uiteindelijk moet het dan toch 
verwezenlijkt worden, uitgespro
ken Vlaams - nationale sociale or
ganisaties te hebben. 

Maar het lijkt mij nog te vroeg 
om hiermede te beginnen. 

Beter ware het eerst de politieke 
orgamisatie, de partij, verder uit 
te bouwen en slechts nadien aan 
nevenorganisaties te denken. In-
ibussen kunnen de nationalisten 
een aanwezlgheidspolitiek voeren 
In de sociale organisaties waar zij 
deel van tUtm^en. 

KV. - Brussel. 

VEERTIEN MAN 
Waarde Bedaktle, 

Zoals steeds zijn de pessimisti-
eöie bevli^tngen van Manu Ruys 
In de c Standaard » de juiste 
weergave van de politieke toe
stand. Zo sdirijft hij in de uitga^ 
ve van 31 Jtmi : « De Vlaamse 
CVP besliste in feite over het be
staan van de regering. Van die 
machtspositie heeft zij geen ge
bruik ganaakt. Zij had vooral 
nooit mogen aanvaarden dat de 
zetelaanpassing afhankelijk werd 
gemaakt van een akkoord over de 
Waalse waarborgen ». En nu, heer 
Kiebooms? Kan men beter en uit 
onverdachter hoek het (zoveelste) 
lalen van de CVP aanklagen? 

En daarop aansluitend het fa
len van het unitarisme? 

Prof, Denne schrijft m de « Ga-
Bet van Antwerpen » van dezelfde 
dag ontmoedigd, zich kenneliik tot 
de Vlaamse CVP-ers richtend : 
f Op de duur weet men met meer 

hoe men bepaalde mensen zacht 
kan wakker schudden ». Wat een 
omzichtigheid ten overstaan van 
steenezels! 

Wij Volksuniemensen, bezitten 
die wetenschap wel, prof. Denne : 
het bestaan van een steeds ster
ker wordende Vlaams - nationale 
partij. En wij houden die weten
schap met gleng voor ons alleen. 
Wij delen die graag mee. 

Dat de heren vooraanstaanden 
uit de traditionele partijen m ei
gen midden m geen geur van hei
ligheid leven, blijkt uit twee on
opvallende feitjes maar zeker 
zwaar van betekenis. En wel : 

De heer Van den Boeynants, 
voorzitter van de sterkste unitai
re partij, trekt nog sleohs 25 man 
op een vergadering te Luik. En de 
socialistische minister Spmoy in 
eigen nest te Mechelen voor zijn 
deel de ongelooflijke massa van 
14 man! 

Aan ons Volksuniemensen, de 
sympathie welke wij overal oog
sten, verder uit te breiden. 

HB. . Erembodegem. 

SYNDIKALE 

AFGEVAARDIGDEN 
Mijne heren, 

De taak van de afgevaardigde 
bestaat er m te waken, de rechten 
van hen die hem verkozen heb
ben bij de werkgev^ te verdedi
gen en als bemiddelaar op te tre
den bij eventuele geschillen. 

De afgevaardigden der haven
arbeiders te Antwerpen zijn of
wel socialisten of CVP-ers m.aw. 
ABW-ers en ACV-ers, daar het 
liberaal syndikEiat er onbestaande 
is. 

De havenarbeiders hebben hun 
afgevaardigden volledig verloren; 
Ze worden beschouwd als zolen
likkers van de werkgevers daar ze 
meer uren doorbrengen in de kan. 
toren der werkgevers dan op de 
« kaai ». Met weemoed denken de 
bejaarde havenarbeiders terug 
aan « vroeger »; dan waren het m 
de volle zin van het woord « afge
vaardigden » die in de bres spron
gen bij ieder geschil. Het waren 

verder goede raadgevers tijdens 
moeilijke en gevaarlijke opdrach
ten. 

Nu lopen ze gekleed met smalle 
broekspijpen, wit hemd en das en 
mijden zorgvuldig de « kaai »; 
dan is er geen mogelijkheid, zich 
te bevuilen en hoeven ze ook naar 
geen uitvluchten te zoeken, om de 
gerechtvaardigde klachten van de 
havenarbeiders te ontwiichten. 
Deze toestand is niet alleen 
merkbaar bij de havenarbeiders te 
Antwerpen, maar we vinden hem 
terug in alle bedrijfstakken, even
als in de Staatsdiensten. Dit moge 
ook eens gezegd worden alhoewel 
er moeilijk aan deze ondemokra-
tische toestand een einde zal ko
men. 

EEN BEKEERLING 
De schandalige behandeling van 

de St. Annastrandbewoners werd 
de laatste tijd duchtig gehekeld 
door de Volksunieafdelmg van 
Antwerpen-Linkeroever. 

Uitvoerig komentaar hierover 
verscheen in het maandblad « De 
Schelde ». 

Op zaterdag 20 juni werd dit 
maandblad op de gehele Linker, 
oever te koop aangeboden en 
(valt met achterover!) ook onze 
geëerde heer schepen Posson kocht 
een eksemplaar van <dDe Schelde». 

Met de bedoeling, de St. Anna-
strandproblemen te leren kennen 

Of zou hij zich tot de Volksunie 
willen bekeren? 

Geruchten doen reeds de ronde, 
als zou de geëerde schepen Posson 
er over denken zich te laten abon
neren op het waardevolle maand
blad 8 De Schelde ». 

R.D.B. - Antwerpen. 

V.V.0. 
Mijne Heren, 

De taalwetten zijn, in plaats van 
toegepast, ongeveer al een jaar 
overtreden. Wij hebben niemand 
tot wie we ons kunnen wenden. De 
ministers en de overheden verwij
zen naar de zo genoemde Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht, die 
wel samengesteld is, doch waar

schijnlijk voor 1 september 1964 
met zal fimktioneren. Voorwaar, 
geen fraai begin na zoveel belof
ten. 

En toch moeten wi] de rechten 
der Vlaamse gemeenschap in het 
algemeen en der Vlaamse ambte
naren in het biezonder vrijwaren. 
In de Spaar- en Lijfrentekas wer
den zojuist weer een lading Prans-
taligen ten onrechte bevorderd. Wij 
kunnen dat niet meer gedogen. Er 
staan ons drie wegen open : 

1. De Minister, doch deze zal 
ons zeggen dat hij geen vat heeft 
op de ASLK. Tenzij wij mochten 
verwachten dat hij door middel 
van zijn Regermgskommissaris zijn 
veto tegen onwettelijke benoemin
gen zou gesteld hebben, doch dit 
zou te veel gevraagd zijn. 

2. De Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht, doch wanneer zal ze 
beginnen werken en wanneer zal 
Ze advies uitbrengen? En zal dit 
advies door de ministers en de 
overheden gevolgd worden? Of 
2al men ons voor de aap houden 
langs deze kommissie? 

Deze twee wegen hebben we 
niet gekozen, zoals U zeer gemak
kelijk zult kunnen begrijpen, hoe
wel de kosteloosheid van deze pro
cedure ons wel gekomen zou zijn, 
vermits we geen mecenassen het>-
ben en zijn. We kozen mtegendeel 
een derde weg, omdat we niet lan
ger meer kunnen toezien en dat 
is : 

3. De Raad van State, bij wie 
het V.V.O. zijn eerste verzoek
schrift heeft aanhangig gemaakt 
in de zaak der onwettelijke be
noemingen van de Spaarkas. Maar 
iedereen weet dat deze procedure 
een kostelijke procedure is. 

Daarom staat er ons niets an
ders te doen dan werkelijk te 
schieten. Het is het enige middel 
om te slagen. Koken... of liever 
schieten kost geld. Wij hebben 
dan ook beslist een « Steun- en 
Hulpfonds » te stichten, dat zal 
dienen om al onze rekwesten te 
betalen die wij bij de Raad van 
State indienen. Van elke Vlaming 
zal het afhangen of ons geweer al 
of niet gedoemd is tot roesten. In
dien men wil dat men op ons 
schiet hoeft er niets gedaan te 
worden. Indien wij zelf moeten 

schieten, moeten wij kruit heb
ben. Dit kunt U ons verschaffen 
door een milde bijdrage voor het 
« Steun- en Hulpfonds » te storten 
op EM5.r. nr 962.54 van het VV.Oii 
te Brussel, Eisene steenweg 8. 

Vandaag hoort U dan het ge-
luid van een geweer, morgen van 
een kanon, overmorgen van een 
ganse artillerie. 

v.v.a 

MOTIE 
In verband met de behandeling 

in het parlement van de samai-
voegmg van gemeenten werd door 
V.U. Antwerpse Polder volgende 
motie goedgekeurd : « V.U.-afde-
ling Antwerpse Polder, heeft in
zage genomen van de tussenkom
sten van ivir Daniel De Coninck, 
volksvertegenwoordiger van de 
V.U., in de Kamer in verljand met 
de samensmelting van gemeenten 
en event, oprichting van besbuuip. 
iljke raden voor gemeenten die bl] 
een centrum werden aangehecht, 
evenals van het wetsvoorstel dien. 
aangaande ingediend; juicht dit 
Initiatief van harte toe en besluit 
in de mate van het mogelijke bij 
te dragen dit te verwezenlijken 
o.m. door het verder propageren 
van de ideeën erin vervat; y&e-
wijst naar het plaïi Schiltz dat 
eenzelfde inrichting beoogt voor 
de Antwerpse agglomeratie: vraagt 
dat de toekomstige V.U.-manda-
tarissen die sniUen zetelen in de 
nieuwe Antwerpse gemeenteraad, 
alles zouden in het werk stellen 
om de bij Antwerpen gevoegde 
dorpen Zandvliet. Berendreoht en 
Lillo, meer ze^ingsschap te ge
ven in het raam van het Antwerp
se stadsbestuur ». 

De redaictle draagt eeen »erant 
woordeUikheld yoor i"" mtioud dei 
gepubliceerde leaersorleveo Ze De-
Qoudt zich net i-ecnt van «euze en 
inkorting voor Over ap leaeraro-
brlefc wordt eeen Brtelwissellng 
gevoerd 

De meest precieze en 
volledige t aa tg rensmfo rma t i e 
vindt V in 

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
m HET BELGISCH PARLEMENT » 

128 tilz - 19 gedetai l leerde i t aa r t en 
Pri js 50 fr 
Bestellen door s tor t ing 
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brussel 1 of 
op PCR 5371.46 van P Mar tens Ledeberg 

Weg met de lorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordel i jkheid 

CO^STANTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 Berchem (Ant) 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand Leven PamiUaaJ Ongevallen 

GRONDEN IN 

G R U I Ï R O Ü E 
OVERPKLl 
NEERGL.'VBBEER 
HELCHTEREN 
OOSTMALLE 
WEELDfc 
RIJKEVORSEI 
ST JOZEF RI.IKEVORSEL 

R e c h t s t r e e k s v a n e i g e n a a r 

BEERSE 
SCHOTEN 
MORTSEL 
OPOETEREN 
KALIVITHOIT 
EDEGEM (Molenveld) 
DILZEN 
ZONÜEREIGEN 

ROLUS&VANDERPAAL 
.lan van Riiswijkiaan 62 
Antwerpen 
Telefoon ; 38.91.24 
FMrektie : Rudi van der Paal 

HERMES 

SCHOOL 

54 Z a i d l a a n 

211 (M L e m o n n t e r l a a n 
Telefoon t 11.00.33 
Brussel 

* 

VOLLEDIGE 
SEKRETAKIAAT-
KCJRSUS 

Algemene bande l sop le id inc 
Schoolgeld oaaxlra. 
8.000. fr per Jaar of 
3 maal 3 000 -fr 

met recht op Kladergeld 

De school waar Vlamingen 
clcb thuis voelen 

Beter en voordeliger 

I 

HEI GEVAAR BRl.OERT V TE ALLEN KAN 1 E i U MC^EI vbK/KKhKU ZIJN 

• Voor Qw leven 
• aw auto, 

• uw huis. 

• aw meubelen 

Raadpleeg ons. U zult er baat bij vinden. 

Uaarum slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN OER PAAL VOORBRAECK & CO PVB.A. 
J a n Van Rijswljcklaan 62, Antwerpen Telefoon 03/37 54 38 P C R 163 620 
Beheer s Van der Paal - Voorbraeck Direktie • Lic Rik De Vo». 

WERE Dl - SPORENHERDENKING 
Vrijdag 10 juli te 20 uur 30 
Thierbrauzaal, Groenplaats 33 
Antwerpen 

Sprekers : 
Dr van Leemputten 
Karel Dillen 
Met medewerking van : 
V.T.B.-koor «De Uiltjes» 
Deklamatle ; Jan Cammans 

Kaarten en inlichtingen : telefoon (03)32.21.53 



DE VOLKSUNIE — 3 

VLAANDEREN 

IN 

HET 

VERWEER 

In vorige bijdragen hebben wij bondig de jarenlange strijd geschetst 

tegen de talentelHng, die in feite e e n strijd was tegen gebiedsroof. 

iToen het par lement begin 1961 on tbonden werd was het officieel s tand

p u n t van de regering nog steeds dat de talentelling verdaagd was. 

De verkiezingsoverwinning van de Volksunie gaf toen de doorsla g en in 

de regeringsverklaring van 2 mei 1961 werd niet meer gesproken over 

de talentelling, wel over het vast leggen van de taalgrens. Voor 2 weken 

behandelden we de eerste faze van het parlementair gevecht, terwijl het 

V laams verzet zich samenbalde tot een eerste Mars op Brussel. H e t 

overzicht brengt ons deze week tot op de drempel van Hertoginnedal . 

DE STRIJD TEGEN GEBIEDSROOF 

De tElalgrensafbakening was verlo
pen in het nadeel van de Vlamingen. 
Op vrijwel alle betwiste punten had
den zij toegegeven aan de Waalse 
eisen en aanspraken. De nasmaak 
was bitter. Men hoeft maar even te 
bedenken dat «De Standaard > In 
1952, naar aanleiding van het wets
ontwerp Moyersoen, geschreven had : 
< De voorgestelde regeling voor Edin-
gen is absoluut onaanvaardbaar : de 
Vlaamse volksvertegenwoordiger die 
dat goedkeurt moet verdwijnen s>, 
Tien jaar later, in 1962, werd Edtngen 
zonder meer prijsgegeven, definitief 
overgeleverd aan Wallonië ! 

re GEI-EIDELIJKE OPLOSSING »7 

Is dit misschien de geleidelijke op
lossing van de Vlaamse kwestie, de 
vooruitgang die wij moeten toejuichen 
en waarvoor wij de grote Vlaamse 
voormannen van de «nat ionale* 
partijen moeten dankbaar zijn ? 

Toen in 1932 de taalwetgeving tot 
stand kwam werd duidelijk voorop
gesteld dat de anderstalige minder
heden geleidelijk moesten geassimi
leerd worden om te komen tot homo
gene taalgebieden. De idee van de 
transmutatieklassen beantwoordde 
aan deze bekommernis. Dit was een 
gezond standpunt, ook al moesten wij 
achteraf vaststellen dat de taalwet
ten van 1932 hun doel niet bereikten 
door sabotage en niet-nalevlng. 

Dertig jaar later, in 1962, werd het 
beginsel van de homogene taalgebie
den en de assimilatie van de taal
minderheden verraden en door de re
gering zelf verloochend en bestreden. 
Minister Gilson verklaarde in de Ka
mer op 31 januari 1962 uitdrukkelijk: 
«Na het taaistatuut van elk dezer 
gemeenten te hebben vastgesteld, spe-
clfieert de wet derhalve de rechten 
die aan de minderheid worden toe
gekend. Geen sprake dus van ge
dwongen opslorping, maar wel inte
gendeel van eerbied voor elkanders 
persoonlijkheid ». In de Kamerkom
missie voor Binnenlandse Zaken ver
klaarde dezelfde minister : «Welnu, 
dit faciliteitenstelsel is een van de 
grondpijlers van het wetsontwerp 
waarmede het s taa t of valt. De rege
ring is vastbesloten de taalminderhe
den te beschermen...». 

;« GEEN FACILITEITEN » I 

De regeringspolitiek druiste dus 
jr^gelrecht In tegen het e^gemeea 

aanvaard Vlaams standpunt, waar
voor tienduizenden Vlamingen te 
Brussel betoogd hadden : « Geen fa
ciliteiten ». 

De Vlaamse ministers zwegen en de 
Vlaamse parlementsleden van de 
« grote » partijen, op enkele na, keur
den de regeringspolitiek goed en 
pleegden verraad ten overstaan van 
een van de grondbeginselen van de 
Vlaamse Beweging. 

Tijdens de vergadering van 15 fe
bruari 1962 van de Kamer wees oud-
minister Van den Daele er op dat het 
aantal gemeenten met faciliteiten ge
stegen was van 12 tot 25 ! Hij ver
klaarde o.m. : «De minister heeft 
van de beschermde minderheden het 

sluitstuk van het wetsontwerp ge
maakt. Wij weten dat men hierin een 
aanloop ziet voor de randgemeenten 
rond Brussel». Aldus legde hij het 
verband bloot tussen het prijsgeven 
van het beginsel van de taalhomoge
niteit en het nog te regelen lot van 
de bedreigde Vlaamse randgemeen
ten. De poging van de heer Van den 
Daele om door een amendement de 
faciliteiten te beperken en slechts 
tijdelijk te maken, mislukte : het is 
van belang duidelijk vast te leggen 
wie zich tegen het amendement Van 
den Daele uitgesproken heeft. Van
zelfsprekend al de Walen en frans-
talige Brusselaars, eensgezind. Daar
naast AL de Vlaamse socialisten zon-

|| lipiiilllli 

Jĵ dingen ; prijsgegeven door de Vlaamse kleurpolitiekers I 

der uitzondering. Ook al de Vlaamse 
liberalen of P.V.V.-ers, alhoewel hun 
partij in de oppositie was : ook de 
heren Grootjans en Van der Poorten, 
die daardoor bewezen dat zij volko
men onbetrouwbaar zijn, dat hun 
houding in het parlement en bulten 
het parlement tegenstrijdig is. Een 
aantal Vlaamse C.V.P.-ers stemden 
samen met de Volksunie-mandataris
sen voor het amendement Van den 
Daele, doch volgende Vlaamse C.V.P.-
ers stemden tegen r Bertrand, Blan-
ckaert, Cooreman, De Gryse, Dequae, 
Delwaide, De Saeger, Kiebooms, La-
vens, Lefère, Lefèvre, Moyersoen, 
Verroken ! 

Dit zijn dus de tegenstanders van 
een homogeen Vlaams-Vlaanderen, de 
verdedigers van de franskiljonse 
minderheden en hun voorrechten 11 !J 

BESLISSENDE KRACHTPROEF 

Met de grootste bekommernis 
moesten de Vlamingen na hetgeen 
er gebeurd was naar aanleiding van 
<ie taaigrensafbakening, het debat 
over de randgemeenten en de herzie
ning van de taalwetgeving tegemoet 
zien 

Iedereen voelde aan dat men naar 
een beslissende krachtproef ging, 
waarvan het uiteindelijk resultaat 
voor de toekomst de reële Vlaamse in
vloed op het regeringsbeleid in België 
zou bepalen. De inzet van de strijd 
was veel belangrijker dan het lot van 
de bedreigde Vlaamse randgemeen
ten, die in feite het simbool geworden 
waren van het Vlaams verzet tegen 
het Franse imperialisme, tegen de 
gebiedsroof. De uitslag van deze 
krachtproef zou beslissen over het 
sedert zovele jaren omstreden lot 
van de randgemeenten, maar tevens 
over de beginselen zelf die aan de 
grondslag liggen van de Vlaamse Be
weging, 

Wat zich in 1963 in het parlement 
afgespeeld heeft is van historische 
betekenis en de verantwoordelijk
heid van hen die hierbij een rol ge
speeld hebben is verpletterend. 

DE TWEEDE MARS O P BRUSSEL 

Op. 14 oktober 1962 had de tweede 
mars op Brussel plaats, die uitgroeide 
tot een machtige massa-betoging zo
als nooit gezien Het was een protest
betoging en een waarschuwing. Een 
protest tegen de taalgrenswet en een 

(lees verder op blz. 10) 
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Citoyens, 

Eens te meer geeft gij mekaar aan de hoogovens en draai
banken van de vurige stede de opgewekte tijding door : 
ft ... sinon, c'est la grève ». Nu is het wel zo dat staken behoort 
tot uw meest gewaardeerde en dus druk beoefende volkssporten, 
maar zelfs te Luik is er toch nog altijd zo iets als een aanleiding 
of een reden nodig. 

Die reden, citoyens, is ruimschoots voorhanden : de Schelde-
Rijnverbinding, een levensbelang voor de Antwerpse haven en 
done une question purement ménapienne. Centen voor de 
Schelde-Rijnverbinding ? Va done, valet I Eerst en vooral - om 
in de goede traditie te blijven - centen voor Luik en Wallonië. 
Nadien kunnen we nog altijd verder zien. En als Brussel geen 
rekening houdt met de eisen van de geminoriseerde metallo's, 
wordt er gestaakt I 

Bij een dergelijke kloeke redenering laat gij u, citoyens, 
natuurhjk niet in met kleine details. De kompensatie's die Luik 
nu reeds krijgt : van nul en gener waarde ! De kompensatie's die 
voor Luik thans reeds worden voorzien : hoegenaamd niet van 
tel ! De modernisering van het Albertkanaal, het Waals water
reservoir met Vlaamse centen, de stop van Ternaaien : het ver
melden niet waard ! Gij zijt er aan gewoon, dat 75 ten honderd 
van de kredieten steeds en altijd naar Luik en Wallonië gaan ; 
men heeft u geleerd dat iedere noodzakelijke inspanning voor 
Vlaanderen steeds gepaard ging met zwijggeld voor Wallonië. 
Waarom in Godsnaam zoudt gij dan plots bescheiden worden ? 

Gij keelt op tijd dat ge bestolen wordt en inmiddels rijft 
gij de buit van uw jongste hold-up in alle gemoedsrust binnen. 
Stelt u voor dat de Vlaamse arbeiders behept waren met eenzelfde 
mentaliteit als de uwe : er werd geen slag meer gewerkt in heel 
Vlaanderen. Staking tegen de bevoordeling van de Borinage, 
staking tegen de 75 % kredieten voor wegenbouw in Wallonië, 
staking tegen dit en dat : alle dagen hadden we voldoende -
gerechtvaardigde - motieven om de armen te kruisen (behalve 
voor het draaien van een sigaret). 

Gij staat, citoyens-metaalarbeiders, nogal sterk onder invloed 
van de M.P.W. die u handig als manoeuvreermassa weet te han
teren. En daarbij blijkt één ding steeds weer zonneklaar : dat 
een bepaalde simplistische voorstelling van feiten en verhou
dingen niet de juiste is. De al te eenvoudige voorstelling van de 
Belgische situatie namelijk, die er op berust de hele nationali
teitenkwestie te herleiden tot een sprookje van Hansje en Grietje. 

De Vlaming Hansje en het Walinnetje Grietje die toch zo 
goed met mekaar over de baan kunnen en die toch zo lekker in 
hun peperkoeken huizeke zouden zitten, ware daar niet de boze 
stiefmoeder van het Brussels kapitaal. Doe die stiefmoeder weg, 
gooi ze dood en Hansje en Grietje zullen er wel voor zorgen dat 
het peperkoeken huizeke voor hen allebei opperbest en aller
zaligst wordt ingericht. 

Inderdaad, citoyens, die Brusselse stiefmoeder bestaat en ze 
is zéér machtig. En een goed deel van haar macht ontleent ze aan 
de hand- en spandiensten die gij haar levert. Om het in klare 
politieke taal te zeggen : het feit dat Vlaanderen nog steeds 
geminorizeerd is op zowat alle gebieden, danken wij aan het 
voortdurend bondgenootschap tussen de Brusselse stiefmoeder 
en het Waals proletariaat. Ons brood en onze centen, citoyens, 
worden ons misgund en benijd door u : Sidmar, Schelde-Rijn 
en noem maar op. 

Als wij federalisme willen, dan is het niet alleen om de 
Brusselse stiefmoeder kwijt te geraken doch evenzeer om einde
lijk gescheiden te worden van de Dulle Griet, « het lelijk Waalse 
wijf » gelijk de dichter ze noemde. Zo althans meent 

dio Genes. 

V E R O N T W A A R D I G D E 

,« L I B R E » 

De «Standaard» drukte 
enkele dagen geleden ernstige 
twijfels uit over het feit of 
de Brusselse C.V.P.-dame De 
Riemaecker-Ligot te beschou
wen is als een Vlaamse kan
didate op de C.V.P.-lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezin
gen. Het blad wees er in dit 
verband op, dat zoontje De 
Riemaecker school loopt in 'n 
franstalig kollege van de 
hoofdstad. 

De « Libre Belgique > keer
de zich met hoogoplaaiende 
verontwaardiging tegen de 
< Standaard » : « . . . een der
gelijke inmenging in het pri
vaat leven der politieke man
datarissen is schandalig...». 

De « Libre » vergat natuur
lijk volkomen dat zij maan
den geleden triomfantelijk 
het bericht de wereld in
stuurde dat zoontje De Sae-
ger school loopt in het St 
Pauluskollege te Godinne. 

Wijzelf vinden het alleen 
maar prettig dat, dank zij de 
wrijvingen binnen de C.V.P., 
katolieke bladen ons regel
matig op de hoogte houden 
van de Vlaamse «konse-
kwentie » van al dan niet zo
genaamde Vlaamsgezinden in 
de C.V.P. 

« TAALWETSPECIALIST » 

De sindikaten zijn nooit 
erg vriendelijk geweest voor 
de strijdende Vlamingen. Men 
mocht wel Vlaamsgezind zijn, 
maar niet te erg... en binnen 
de lijnen van hun unitair 
sindikaat, d.w.z. zeer braaf 
en steeds luisterend naar de 
instrukties of de eisen van de 
Walen. 

Sedert de taalwet van 2 
augustus 1963 is de ijver van 
de sindikalisten echter enigs
zins gestimuleerd. Er is nl. 'n 
reorganisatie van de Kom-

AANPLAKBRIEF 

« FEDERALISME » 

Het arrondissement 
Brugge heeft een prachti
ge aanplakbrief, (formaat 
30 op 60 cm, driekleuren
druk) op het tema « fede
ralisme » laten ontwerpen. 
Het model ervan brengen 
we sterk verkleind hier
naast. 

Deze aanplakbrief is tg 
bekomen door alle Volks
unie-arrondissementen en 
-afdelingen aan 2 fr per 
stuk, mits een minimumi 
afname van 500 stuks. 

Voorafbetaling door stor
ting of overschrijving op 
postrekening nr5099.26 van 
mr Guido Van In, Predik-
herenrei 20 te Brugge, 
geldt als bestelling. Proef-
eksemplaren kunnen aan
gevraagd worden op het
zelfde adres. 

missie voor Taaltoezicht 
voorzien en daarin valt nu 
iets te verdienen. 

Er is ten eerste de benoe
ming der leden. Herman De 
Leeck van het A.C.W. werd 
tot lid benoemd. Er zijn im
mers zware zitpenningen te 
verdienen. De man is geen 
slechte Vlaming; hij was in
derdaad in het begin bij de 
Vlaamse Volksbeweging, doch 
hij kreeg een wenk en stapte 
het vlug af. Nu zal hij oor
delen over toestanden in de 
administratie, waar hij nooit 
een voet heeft binnengezet. 
Ook zijn studie over het ver-
franste bedrijfsleven kan 
hem niet leren hoe het langs 
binnen in de administratie 
waait en draait. 

NOG EEN « SPECIALIST » 

Dan is er nog het personeel 
van de Vaste Kommissie te 

Volgende week zaleulaq zullen ze op sommige jilnnl^,n mn lul 1 laam<if. 
land weer « dik » lm uj, n, zoals hieiboien Ie Dilsniiiide vorig jaar. 
U hebt nog jmbl ein nul nm Ie zouten voor uw eigen leeuwenvlag. 
Bestellingen wonU n liflnj uihjineid door lul Uzerbedevaartkomilee, 
IJzerdijk 2 ie Diksmuide of door de Rationale Bevlaggingsakiie, Water
straat 133, St Amandsbeig-Gent. • 
Vlaggen met de Leeuw is een kleinigheid en duizenden van zo n klemiq-
heidjes samen geven Vlaanderen op 11 juU een onmibkenbaar eigen 
gelaat ü doet toch mee dit ]aai ? 

benoemen. Degenen die zou
den denken dat dit een taak 
is voor die ambtenaren, die 
in de Vlaamse strijd zich 
verdienstelijk hebben ge
maakt op gebied van taal
wetgeving en die terzake be
voegd zijn, hebben het weer
om verkeerd voor. Op het ka
binet van Gilson zit er nog 
een andere sindikalist te 
loeren. De Groeve heet hij. 
Hij heeft bij Gilson de sin-
dikale kwesties opgeknapt. 
Vroeger was hij vrijgestelde 
van het Christen Sindikaat. 
Een slechte Vlaming is hij wel 
niet, maar de strijdende 
Vlaamsgezinden bekijkt hij 
uit de hoogte. 

Die man zal van buiten de 
administratie direct binnen 
geparachuteerd worden als 
inspekteur-generaal. Stel U 
voor : iets dat veel universi
tair-gediplomeerde ambtena
ren nooit bereiken. De man 
bezit geen enkel diploma. Hij 
kent wel de slndikale kwes
ties goed, maar zal nu met 
een aanvangswedde van on
geveer 300.000 fr van sindi
kalist tot taalwetspecialist 
y/orden gepromoveerd. 
' Men zou haast zeggen : 
geen groter parasieten dan 
de kleursyndicallsten. 

ONTSLAG 

Vorige week brachten wij 
het bericht van het ophefma
kend ontslag van de heer Ro
ger Bourgeois als arrondisse
menteel sekretaris van de 
C.V.P. te Brussel. De heer 
Bourgeois heeft de redenen 
van zijn ontslag in een lange 
brief aan Van den Boeynants 
bekend gemaakt. Als voor
naamste bezwaar tegen de 
huidige C.V.P. noemt hij, dat 
de partij slechts moet dienen 
om het unitarisme te redden 
en dat zij de Vlaams-Waalse 
realiteit poogt te miskennen. 

De heer 'Bourgeois was zo 
maar met de eerste de beste 
in de C.V.P Hij was een zeer 
dinamisch bezoldigd arron
dissementeel sekretaris, die 
vroeger reeds zijn sporen ver
diende als nationaal sekreta
ris van de KA.J. Hij heeft 
thans* een betrekking in de 
nijverheid aanvaard. 
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T U QOUQUE 1 

De Kredietbank Is een 
Vlaamse bank. Zij beweert 
daar trots op te zijn. Hoe 
komt het echter dat de do
cumenten van de likwidatles 
van de Verrekenkamer op de 
Nationale Bank en de doku-
menten tussen de Krediet
bank en de andere banken in 
Vlaanderen tweetalig zijn ? 

Dit is toch al te gek en 
echte franskiljons waardig. 

V L A A M S E 

K A M E R G R O E P 

Verleden dinsdag diende 
De Saeger in de Kamer zijn 
belachelijke «stakingsaan-
zeg » voor de grondwetsher
ziening in namens — wij ci
teren — «de Vlaamse leden 
van de C.V.P.-fraktie ». 

Dat is een ietwat vager 
omschrijving dan het gebrui
kelijke « de Vlaamse Kamer-
groep van de C.V.P. ». 

De « Vlaamse leden » of die 
« Vlaamse Kamergroep », wie 
zijn dat feitelijk ? 

Geen mens die het weet! 
De Vlaamse Kamergroep van 
de C.V.P. is een losse klub 
waar iedereen in en uit mag 
zoals het hem bevalt. Geen 
statuten, geen lidgeld, geen 
automatisch lidmaatschap; 
kortom : een zuivere fiktie. 

Zo is het te verklaren dat, 
wanneer verleden dinsdag de 
Vlaamse Kamergroep van de 

WIJ 

FASCISTEN! 
Voor enkele maanden hielden de jong-socia-

listen te Brussel « Studiedagen over het 
Fascisme >. De nationale sekretaris, Jos 
Wijninckx, hield er een toespraak over de 
uiterst-rechtse stromingen in België van 1914 
tot 1964, toespraak die werd afgedrukt in het 
maartnummer van « ST)ciaIistische Stand
punten >. 

Wanneer wij hier willen terugkomen op deze 
tekst, is dat omwille van elk der twee gedeelten 
in die toespraalj. Een eerste deel dat handelt 
over de repressie, een tweede over rechtse 
stromingen. 

Voor wie de mentaliteit van onze socialisten 
kent, wekt het verrassing dat - zelfs twintig 
jaar na de oorlog - in een BSP-milieu onom
wonden taal wordt gesproken over de repres
sietragedie. 

Na een inleiding over de concentratiekampen 
der nazi's, betoogde Wijninckx dat de repres
sie « één der meest helse spektakels, die wij 
ons als kind konden inbeelden » werd. « Te 
hooi en te gras werd aangehouden en al dan 
niet zonder vonnis opgesloten, gemarteld, ver
kracht en soms gefusiljeerd. Waren het allen 
schuldigen ? Plaatste zich niet veeleer tegen
over hel georganiseerd geweld van de nazi's 
het ongeorganiseerde geweld van de losgelaten 
ongezonde krachten uit ons volk ? >. 

En verder : « De gewone man, de gewone 
vrouw, hun kinderen, werden lichamelijk en 
zedelijk geweld aangedaan. De bouwer van de 
Weltwall, de bewaker van de fabriek, de ver
pleegster vai de gewonde, de arbeider bij 
Krupp in Essen, de Duitse soldatenhoer, zij 
werden verpletterd onder de repressiemachine. 
Maar deze pletrol vermeed angstvallig de 
gouden paden, aangelegd door de aannemers 
van de Weltwall, de directie van de fabriek, 
de leverancier van de medicamenten, de grote 
Krupp's in Essen en al de kleine Krupp's in 
gans Europa en de bazin van het ontuchthuis >. 

In de nasleep ervan ziet Wijninckx het ont
staan van het neo-fascisme in België, dat voor 
hem alle mogelijke ultra-rechtse groepen en 
groepjes omvat en ook het « flamingantisch 
chauvinisme >.,. met groot-germaanse tint ! 

« Deze fascistische groepjes zijn niet altijd 
zij die reaktionair zijn of konservatief of ultra. 
Zeer dikwijls zijn het vooruitstrevende indivi
duen, die b-weren te strijden tegen het groot
kapitaal, tegen de fouten van de kleurpar-
tijen, tegen het marionettenparlement, enz >. 

Men mag toch niet de wagen voor de paarden 
spannen : al wie zich keert tegen de kleurpar-
tijen, tegen de marionettenrol van het parle
ment, tegen het grootkapitaal, is nog geen 
fascist ! Eerlijkheidshalve geeft Wijninckx toe 
dat vele feiten en toestanden stof tot agitatie 
geven : 

« De partijen, die hun kiesstrijd voeren met 
nooit verwezenlijkte programma's, de sindi-
katen of beter sommige sindikalisten, die hun 
rol vergeten, sommige parlementairen die zich 
dikwijls laten dragen door demagogie, elekto-
rallsme en kliekjespolitiek, de regeringen die 
al te machteloos staan tegenover de banken en 
de holdings, de kleine ambtenaren die hun ont
goochelingen opstapelen, de middenstanders, 
de boeren, die versmacht worden door de kapi
talistische koncentratie >. Wij zouden eraan 
toevoegen : de Vlamingen, op wier eeuwig 
geduld de staat gebouwd is en die van de ene 
toegeving naar de andere drijven. 

« Een ander element is de nationalistische 
mistificatie, die ook vandaag weer veel sukses 
heeft. Als beide elementen bijeengevoegd wor
den, dan staan wij voor een fascistische voe
dingsbodem ». 

Kijk, wij zouden evengoed kunnen spreken 
van een « internationalistische mistifikatie » 
en er de vage romantiek der socialistische 
Internationales mede bedoelen. Maar wij willen 
hier nogmaals herhalen, dat ons nationalisme 
niets te maken heeft met een chauvinistisch, 
staatsimperialisme. Maar dat het wortelt in het 
volk, dat voor ons het Vlaamse is en waarvan 
wij niet kunnen afstand nemen zonder onszelf 
te verminken als mens. 

Ons Vlaams-nationalisme is open en demo-
kratisch in de echte zin van het woord. En 
wanneer er de juiste zin aan gegeven wordt is 
het ook « socialistisch », d.i. strijdend voor het 
algemeen welzijn van het volk, en in de eerste 
plaats voor de minder bedeelde volksgroepen. 

Onze jong-socialisten zullen niet willen gelo
ven dat de VU niet rechts is (en ook niet links 
wil, maar vooruit) en dat het grootkapitaal er 
totaal niets mede te maken heeft. 

Maar dat wij in één adem worden vernoemd 
met MAC, NAK, de Parti National Beige en het 
Rassemblement National, dat lijkt ons toch 
straffe koffie. 

Wij vragen ons dan af waarom de VU-beto-
gers te Gent vorig jaar dank zij een gelukkig 
toeval ontsnapten aan de bommenwerpers van 
Stassart, die volgens Wijninckx onze mede
strijder zou zijn ? 

Wijninckx is jong en vurig, maar hij zou zich 
niet te veel mogen laten meeslepen door eigen 
welsprekendheid ! En vooral niet over de 
Volksunie kletsen vooraleer hij deze beweging 
ernstig heeft bestudeerd, o.m. aan de hand van 
kongresbesluiten. 

Dan zou hij niet schrijven over een « tipisch 
fascistisch hoera-flamingantisme ». < Het is 
onbegrijpelijk, dat sommige rechtzinnige 
Vlaamsbewuste demokraten zich illusies maken 
over de mogelijke samenwerking met deze erf
genamen van het Vlaams nationaal-socialisme >. 
Zij maken zich misschien nog meer illusies 
wanneer ze dromen van een samenwerking van 
alle Vlaamsgezinde demokraten in de kleurpar-
tijen. Want dan blijven ze best verder dromen 
zonder ooit wakker te worden I 

« Ook onderhoudt de Volksunie regelmatig 
betrekkingen met verenigingen van oud-gedien-
den van de Waffen-SS. In baar blad verschijnen 
aankondigingen voor hun bijeenkomsten, ook 
op internationaal vlak, o.a. van het St.-Maar-
tensfonds ». Het zou maar erg zijn indien 20 
jaar na de oorlog, in een Vlaams-nationale 
partij nog aan < apartheidspolitiek > zou 
gedaan worden tussen wit en zwart. Iedereen 
die wil strijden voor het zelfbestuur van het 
Vlaamse volk in het raam van een wordend 
Europa, is op zijn plaats bij ons. En wij vragen 
niet naar zijn geloof of naar zijn kleur van 20 
jaar terug ! De V.U. zelf is niet zwart of is 
niet wit, maar in haar kaders zijn beide « groe
pen » vertegenwoordigd, met een grote groep 
jongeren, die noch het een noch het ander 
waren. En voor wat het St.-Maartensfonds 
fonds betreft, vinden we het onze plicht dit 
werk van zuiver humanitaire hulp te steunen. 

De jongste tijd zien bepaalde linkse kringen 
overal het fascistisch gevaar opduiken, zelfs bij 
de Brusselse politie (cfr. « Links »). De Volks
unie zal niet ontkennen dat bepaalde groepen 
een kwalijk riekende aktiviteit ontwikkelen. 
Zij heeft het zelf trouwens ondervonden met 
Stassart & C" 

Maar men moet ook niet gaan overdrijven. 
En niet aan éénrichtingsverkeer gaan doen, 
daar waar het kommunistisch infiltratiegevaar 
toch nog altiid oneindig veel groter is. 

En vooral niet uit partiipolitieke berekening 
de Volksunie afschilderen als een gevaar voor 
de demokrafie. Het spreekwoord zegt . « men is 
altijd de fascist van iemand ». Wij zullen ons 
dan ook niet te druk maken over die betiteling, 
maar onze strijd verder voeren, eerlijk en open, 
voor de werkelijke zelfbeschikkina van ons 
Vlaamse volk. 

E. Slusse. 

C.V.P. afzonderlijk vergader
de, een aantal heren van 
krommenaas gebaarden en 
rustig wegbleven van die ver
gadering. Onder de voor
naamste Vlaamse C.V.P.-ers 
die ostentatief wegbleven van 
de vergadering van de Vlaam
se Kamergroep noemen we 
o.m : Meyers, De Wulf, Tin-
demans, De Schrijver en Mo-
yersoen (die te Aalst in de 
omgang steeds meer en meer 
«Woeste» wordt genoemd). 

L A N D G E N O T E N ? 

Niet alleen grondwetsher
ziening en zetelaanpassing 
zijn voor maanden bevroren, 
ook het Schelde-Rijnverdrag 
werd tijdens de voorbije par
lementaire zittijd niet goed
gekeurd. Het zal oktober 
worden, vooraleer de kwestie 
terug ter hand kan worden 
genomen. 

Met deze verdaging slaan 
wij eens te meer een hopeloos 
belachelijk figuur in het bui
tenland, met name in Neder
land waar de Tweede Kamer 
het verdrag reeds goedkeurde. 

De Waalse hetze tegen het 
verdrag groeit inmiddels nog 
aan. De Waalse Ekonomische 
Raad, de M.P.W., de sindika-
ten voeren een scherpe anti-
verdragskampanje. Waalse 
socialistische kamerleden na
men ontslag uit de kommis
sie die het verdrag behan
delt. 

Deze anti-Vlaamse waan
zin deed de < Standaard > 
van verleden donderdag le
lijk uit zijn sloeffen schieten. 
Het blad schreef : « Indien de 
Walen zich echter tegen de 
Schelde-Rijnverbinding ver
zetten, kan men de vraag 
stellen, in hoeverre de Vla
mingen hier nog met landge
noten te doen hebben. Straks 
is het federalisme een over
wonnen standpunt en zal 
men separatisme gaan den
ken ! ». 

PENDELAARS 

Het is overbekend dat de 
streek van Oudenaarde, Ron-
se en Zottegem duizenden 
pendelaars telt. Een zeer 
groot deel van de aktieve be
volking Is aangewezen op 
werkgelegenheid buiten de 
arrondissementen Aalst en 
Oudenaarde, vooral op werk

gelegenheid te Brussel. De 
lange en lastige treinreizen 
hebben tallozen er reeds toe 
gedwongen, de streek te ver
laten en zich dichter bij het 
werk te vestigen. Een massa
le uitwijking was dan ook de 
laatste jaren waar te nemen: 
de hele streek gaat teloor, tot 
grote schade eveneens van de 
plaatselijke h a n d e l . De 
Volksunie heeft reeds her
haaldelijk het belang van 
werk in eigen streek, vooral 
in dit gewest, onderstreept. 

Teneinde het lot van de 
pendelaars in afwachting dan 
toch te verbeteren, is senator 
Diependaele reeds herhaalde
lijk bij de minister van Ver
keerswezen tussengekomen. 

P E N D E L L I J N E N 

Ondanks deze tussenkoms
ten en bemoeiingen, ook van 
volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten, zijn de spoorlij
nen 89 (Brussel-Kortrijk) en 
86 (Gent-Ronse) nog steeds 
een schrikbeeld voor arbeiders 
en bedienden. Onze manda
tarissen hebben wel enkele 
verbeteringen kunnen af
dwingen, doch op de spitsuren 
zijn de treinen nog steeds 
overbeladen. De direkte trei
nen hebben veelal 75 minuten 
of meer nodig voor het t ra-
jekt Brussel-Oudenaarde. 

Veel slechter nog is het ge
steld op de lijn Gent-Ronse, 
waar de treinen één uur zet
ten over een trajekt van am
per 40 km. En zeggen dat het 
vóór de oorlog sneller ging... 

«Brussel > zorgt er voor, 
dat er geen werk in de streek 
zelve komt : de hoofdstad 
heeft de spierkracht uit het 
zuiden van Oost-Vlaanderen 
nodig. Maar evenmin zorgt 
« Brussel » voor degelijke en 
snelle treinverbindingen. On
ze arbeiders en bedienden 
worden beschouwd als stuk
goed dat men zonder veel 
zorgen op de trein kan gooien. 

Volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten is thans bezig 
met een grondig onderzoek 
van de toestand en stelde in 
dat verband parlementaire 
vragen aan de minister van 
Verkeerswezen, Senator Die
pendaele heeft — vlak voor 
het ter perse gaan van ons 
blad — via het Bulletljn van 
Vragen en Antwoorden aan 
de minister opnieuw een 
grondige herziening van de 
uurregeling op de lijnen 89 
en 86 voorgesteld. 



JS 

KALE KERMIS 

De N.A.K.-C.A.N.-mannen 
'{vennoten van de Gentse 
bommengooier Stassart) heb
ben zich de laatste tijd nog
al kalm gehouden in het 

1 yiaamse land. 

' Verleden zondag nochtans 
hebben zij nog eens gepoogd 
te betogen, nl. te Kapellen. 
Met enkele tientallen waren 
ze uit de Gentse en Antwerp
se villawijken naar het pol
derdorp gekomen, om er een 
optocht te houden en de on
vermijdelijke bloemenhulde 
te brengen, waarna ze een 
meeting wilden houden in een 
lokaal van brave mensen die 
niet wisten wat voor vlees ze 
In de pekel hadden. 

Ze zijn echter van een kale 
kermis thuis gekomen ! 

Enkele tientallen Vlaamse 
tegenbetogers uit Kapellen en 
omgeving verzamelden rond 
10 u 30 in de voormiddag met 
spandoeken op de markt. Het 
kwam tot incidenten die eer
der aan de lichte kant ble
ven omdat de N.A.K.-kers 
zeer vlug het hazenpad ko
zen, met achterlating van 
enkele ontroerende vader
landse symbolen. 

Inmiddels werd het lokaal 
der meeting bezet door 
Vlaamsgezinden die er spon

taan een volksbal organiseer
den. 

De plaatselijke bevolking 
en politie was van oordeel 
«dat die franskiljonse am-
brdsmakers beter wegbleven». 

Nu, spoedig terugkeren zul
len ze wel n ie t ! 

Z.I.V.-AKKOORD 

Het verleden week na 
maandenlange palavers en 
incidenten afgesloten akkoord 
inzake de Ziekte- en Invali
diteitsverzekering is allesbe
halve een grootse prestatie 
van de regering. 

De minister wordt immers 
binnen het tijdsbestek van 
enkele maanden gedwongen, 
drie verschillende teksten 
voor te leggen. 

Tijdens de onderhandelin
gen voor en na de geneeshe-
renstaking schitterde de 
eerste-mmister door taktische 
blunders en onbeschaafdheid. 
De « kiekeborst »-episode 
blijft onafscheidelijk aan de 
Z.I.V.-penjkelen verbonden. 

Zo werd, door de schuld van 
de regering zelf, een wet 
waarvan zijzelf nochtans 
heel veel verwachtte bij de 
e.k. verkiezingen, aanleiding 
tot het opvoeren van een 
nooit-vertoonde en alles be
halve fraaie vaudeville. 

Eksal tant! 

EEUWIGE HEGER 

Enkele dagen geleden werd 
in de Limburgse gemeente 
Vlij tingen feest gevierd ter 
gelegenheid van de voltooiing 
der Vlijtingse ruilverkaveling. 

Minister Heger was ter 
plaatse en stak de gelegen
heidsredevoering af. Natuur
lijk in het Frans ! 

Hoe rijmt men dergelijke 
Franse toespraken samen 
met de «integriteit van het 
Vlaamse grondgebied » ? 

En wanneer gaan Vlaamse 
notabelen eens lef genoeg 
hebben om onmiddellijk en 

kenen t 
En wanneer gaan Vlaams* 

joernallsten eena weigeren, 
ook maar één woord te schri j
ven over plechtigheden met 
dergelijke toespraken ? Want 
protesteren tegen < partijge
noten » mogen ze doorgaans 
tóch niet. 

GERED I 

Het «Front Wallon» heeft 
enkele tijd geleden een pro
pagandistische stunt uitge
haald die we wel konden 
waarderen, alhoewel de poli
tieke ondergrond ervan idioot 
is. 

Het « Front» kocht name
lijk in groten getale de post
zegel — waarde 1 fr — op, die 
door de Posterijen uitgegeven 
werd ter herinnering aan Ju
les Destrée (de man die 
schreef « Sire, il n'y a pas de 
Belges» en desondanks later 
toch nog minister werd). On
der de vermelding «Jules 
Destrée » liet het «Front» 
een opdruk aanbrengen met 
als tekst : « aurait defendu 
les Fourons » (« Zou de Voer
streek verdedigd hebben»-). 
De aldus van een propagan
distische slogan voorziene 
postzegel werd massaal ver
kocht tegen 25 f r per stuk aan 
filatelisten en wallinganti-
sche simpatizanten. Het werd 
een succes ! Alhoewel het 
Waals gewroet om en in de 
Voerstreek ons duchtig de 
keel uithangt, vonden we de 
stunt propagandistisch ge
slaagd. 

De minister van P'.T.T. 
heeft blijkbaar de stunt een 
ernstige en ontoelaatbare be
spotting van officiële doku-
menten gevonden ! Want in 
het Staatsblad liet hij een 
oekaze verschijnen, waarbij 
het gebruik en de verhande
ling der postzegels met op
druk verboden wordt. 

Alhoewel hijzelf om de 
Voer geen cent geeft. En wel
licht omdat lukratieve post
zegelverhandeling voorbehou
den dient te worden aan 
vrienden en kennissen. 

Nietwaar, Anseele ? 

DE VOERSTREEK 

In de « Gazet van Antwer
pen » loopt momenteel een 
uitgebreide reportage over de 
Voerstreek, van de hand van 
redakteur De Witte. 

De reportage Is één lange 
aanklacht tegen het feit da t 
Limburg voor de Voerstreek 
al niet veel meer doet dan 
Luik en dat Limburg in de 
Voerstreek oogluikend de wal-
lingantische manoeuvers 
duldt. De Voerse walllnganten 
zouden zelfs steun krijgen uit 

Mumicsurai 

ên Tongeren, 
Deze aanklacht tegen Lim

burg Is een aanklacht tegen 
de Limburgse C.V.P., al zegt 
De Witte dat niet. 

Het IS echter een publiek 
geheim dat heel wöt Lim
burgse C.V.P.-ers de Voer lie
ver verloren dan gevonden 
hadden en geen hand uitste
ken om het overgehevelde 
gebied te helpen. 

Maar wat doet de provin--
cie-goeverneur die toch een 
betrouwbaar Vlaamsgezinde 
i s? 

YoenU'&iik : uwA (/ou/ LytiliUiyi etiit « buibtsuiytweiii » ?, 

DE MATIOHAIE 

MVESIERINtSNAATSCHtPPII 

Sommigen kunnen niet aan de indruk 
ontkomen, dat de vrees voor verantwoor
delijkheid als een verlammende rem 
drukt op de aktiviteit van de Nationale 
Investeringsmaatschappij. Is dit juist ? 

Haar rol is, kapitaal te verstrekken om 
de eigen middelen van ondernemingen 
aan te vullen. 

Deze ondernemingen moeten niet nood
zakelijk in een toestand van expansie 
zijn. 

Zeer dilvwijls is de verhouding eigen 
middelen en ontleende middelen niet 
adekwaat aan de behoeften in de instel
lingen, die niet rechtstreeks of slechts 
onrechtstreeks \an de hoge financie 
afhangen. 

Nochtans wijst de/e wanverhouding 
•wel dikwijls op een fout in de groei der 

onderneming. Niet zelden zijn zakenlui 
bekwame industriëlen, maar slechte 
linanciers. 

Het is aan de Nationale Investerings
maatschappij, haar tussenkomst afhanke
lijk te maken van de benoeming, in d* 
raden van beheer %an de maatschappijen 
die op haar 'n beroep doen, van zakenlui 
die in de oriëntatie van de bedrijven de 
stem hunner ervaring kunnen laten 
horen. 

Wanneer inderdaad de leefbaarheid 
van een bedrijf in gevaar is door zijn 
overinvestering - en niet door een essen
tiële niet-rentabiliteit - is kapitaaltoevoer 
noodzakelijk. 

De Nationale Investeringsmaatschappij 
mag beslist, zonder gevaar voor gegronde 
kritiek, participaties nemen in maat

schappijen die op de rand van een knn-
kordaat zouden staan wegens fouten lu 
hun financiële struiktuur, indiea ia het 
zakelijk beleid" en de hiërarchie aam de 
top g'een moerlrjk^te herstellen leemten 
zijn. 

Nociitans zal zij in haar rol te kort 
schieten (bizonder in het Vlaamse land^ 
waar heel wat bedrijven eigen kapitaal-
nood hebben, die hen bestendig belet 
studies te ondernemen of langdurige 
fabrikatieprogramnia's te realiseren, en 
tevens nood aan gediversifieerde caden 
van beheer) indien zij niet ook op d&t 
punt een rol vervult. 

Zij is het best geplaatst om een soort 
lepertorium aan te Leggen van zaltenlui 
die dienen gepolst in beipaalde gewesten 
en specialiteiten, om' ook buiten hun 
eigen zaak periodisch bedt-ijfsadvies te 
verlenen, als beheerder. 

Men schiete natuurhjk niet op de 
direkteur-generaal of de voorzitter van 
de raad van beheer, om de aarzelingen 
en de kredietrisiko-mentaliteit der Natio
nale Investeringsmaatschappij aan te 
vulleni. 

Welke- direktieven heeft de hogere 
leiding- na' te leven 7 

De gelegenheid is in ieder geval gun
stig, nu feitelijk kredieten voor verdere 

ekspansi'e en vestiging van nieawe Be
drijven afgeremd worden, het behoud te 
verzekeren' xtai bet bestaande ekono-
misch potentïeelt 

Indferdk-ad, indïen ook d e toestand nief 
opportuun is om kapifaaKsverhogirrgen 
aan te moedigien die rechtstreeks het 
ritme der vraag zouden, stimuleren, is 
hij wel opportuun! ©m kapitaalsverho
gingen' te stennen' die a'an de vra^g kun
nen voldoen en, door d'e vervanging van 
vreemde middelen door eigen middelen, 
de rust en de financiële sereniteit kun
nen verwezenlijfcen die nodig is ooi! 
bestffpide zaken' recht' fe howden. 

Het ware verkeerd, propaganda blij
ven te maken voor vestiging van buiten
landse firma's terwijl men anderzijds 
gevestigde firma's laat doodbloeden aan 
zekere fouten die de Nationale Inves
teringsmaatschappij kan goedmaken. 

Dat de dossiers soms delikaat zijn 
valt' niet te ontkennen. Maan het ware. 
wenselijk dat d* staat resoliiirt de finaK-
cièle gezondmaking van bestaande leef
bare bedrijven - als programmapunt 
nummer één van de Nationale Investe^ 
ringsmaatschappij uitriep, zodiat de Raad 
van Beheer en de Direfctie-Generaal hun 
voorKchtirrg terzake kunnen oriënteren. 

Dr. Willy Lauwers. 



ü l VOIKSUNIE 

KRONIEK 

DER 
ZELFSTANDIGEN 

R( Er ïs t enmins te één vlak w a a r o p eensgezindheid moet gevonden wor

den : de gezinnen der zelfstandigen hebben recht op leven zoals de an

deren en ze moe ten in de sociale vooru i tgang niet één tot twee genera-

Hes achterop komen . Vele zelfstandigen werken hard en verdienen 

weinig. Bovendien wegen h u n gezinslasten zwaar op h u n budget en 

yearoordelen hen zelfs tot beperkingen die in 1964 niet meer te denken 

zijn : h u n levenss tandaard zakt wel eens met twee of drie t reden tegen

over de '.eigenlijke s tanding waa rop ze recht hebben ». Deze ui tspraak 

van prof. V a n Mechelen lazen we enkele weken geleden terug in « De 

jBond ». 

Het is op bazis van die cruciale 
toestand, waarop we tijdens ons laat
s te kongres dieper zijn ingegaan, dat 
we in een vorige bijdrage de psycho
logische gesteldheid bij de midden
stander hebben geschetst; fiskaal 
overbelast, sociaal benadeeld, pro
grammatisch veronachtzaamd, voelt 
hij zich berecht als een buffer tussen 
de revendikaties van sindikaten en 
grootkapitaal. Te weinig georgani
seerd, onvoldoende gedokumenteerd 
en voorgelicht, verkiest hij de indivi
duele vrijheid boven alles, zonder te 
beseffen dat die hem parten speelt 
•en dat vrijheid in gebondenheid méér 
rendeert. Hij verkeert in een psy
chose van achterdocht en wantrou
wen tegen de s taat die hem uitbuit 
«n is ontgoocheld over de demagogie 
vaai CVP en P W . die zijn stem ronse
len met niet gehouden beloften. We 
hebben er de nadruk op gelegd dart 
de sociale gelijkheid tussen zelfstan
digen en loon- en weddetrekkenden 
de grondvereiste is om die psychose 
w ^ te werken, vooral omdat veel 
landbouwers en zelfstandigen een 
Jager inkomen hebben dan loontrek-
kenden en dus even goed recht heb
ben op d«gelijk sociale voorziening. 
Waarover we het hier willen heb
ben. 

SOC1AUE ACHTERU|TSTEt.l_mG 

•ffien ipaar cijfers iEunnien verhelde
rend Wierken. Tussen 1948 en 1959 
vecdwejBan eveatjes 130.000 midden
standers, tjtjz. .ongeveer 1/5. -Bij de 
landbouwers is dit nog erger : in 10 
jaar tijd ongeveer de helft. De groot
ste oorzaak? Het da^en van de le-
wensstandaard van die g r o t e n . Het 
huidige igexniddeld jaarinkomen van 
de landbouwer as 72^050 F, dat van de 
loeuatrekkenden UO.QÖO i r . Het is van 
uit de beschouwing van <^\e cijfers 
dan ook nie t .moeilijk vast ,te stellen, 
dat het bestaan van .socJale barelen 
tussen zelfstandigen en iwerfcciemers 
in onze zo demokiatische maatschap
pij een flagrante onrechtvaardigheid 
rbetekent. Sociale gelijkheid is dan 
ook bij zeifstandigen, ,te bekomen. 

« De sociale politiek die in haar 
ooraprong de noodzakelijke lotsver-
betering van de arbeider beoogde, 
moet uitgebreid tot de zelf-standigen, 
onder wie een groot aantal in benar
de omstandigheden leven. 

"Daarom : sociale gelijjtheid door 
gelijkschakeling van kinderbijslagen, 
verhoging -van ouderdomspensioenen, 
gelijkheidsregime ;(t.a.v, de Z.I,V., 
fiskale ontlasting vsoral .terzake 
R.M.Z.). 

DE KINDERBIJSLAGEN 

De opvoeding van minderjarige 
kinderen kost aan zelfstandigen 
minstens evenveel als aan loon- en 
weddetrekkenden. Welnu, de maan
delijkse kinderbijslag voor een loon
trekkende met 4 kinderen (vb. 15, 12, 
9 en 5 jaar) bedraagt 3.814 F en voor 
een zelfstandige slechts 1.900 F. Een 
diskrüninatie van bijna 2.000 fr per 
maand voor een gezin van zelfstan
digen, die in veel gevallen een lager 
inkomen hebben dan loon- en wed

besnoeien op de uitgaven voor lands
verdediging en het schoolpakt. 

Een kritische studie van de nieuwe 
wetgeving op de pensioenen voor 
zelfstandigen wijst uit, dat ze op 
veel punten slechter is dan de oude. 

Door de daling van de koopkracht 
is de verhoging van 21.000 F op 24.000 
F een pleister op een houten been. 
Datzelfde geldt trouwens voor de 
pensioenen der loontrekkenden. 

Dat zelfstandigen intussen het met 
12.000 F per jaar minder moeten 
stellen, gaat er bij ons weer niet in : 
een nieuwe sociale diskriminatie. 
Men zal wel opmerken ; « de op pen
sioen gestelde zelfstandigen hebben 

ontlasten. Daarbij hebben wij nog 
enkele technische verbeteringen 
voorgesteld, die we hier wegens 
plaatsgebrek niet kunnen behande
len. 

KOMPENSATIESTELSEL R.M.Z. 

Naast 800.000 zelfstandigen zijn er 
1.800 000 werknemers werkzaam. 

Zoals we vroeger zegden, zijn de 
kleine ondernemingen ekonomische 
eenheden, die in belangrijke mate 
bijdragen tot de algemene'wegvaart. 
In die bedrijven heerst een sfeer van 
samenwerking tussen werknemer en 
patroon; ze zijn een simbool van de 

TWEE SOORTEN KINDEREN? 

detrekkenden, is een fla
grante onrechtvaardigheid, zodat 
vele zelfstandigen zich terecht twee-
de-rangs burgers voelen. Het verlies 
aan kinderbijslag beloopt voor de^ 
sector zelfstandigen meer dan 2 mil
jard per jaar. 

TWEE MILJARD 

Van waar moeten die 2 miljard ko
men om de sociale gelijkheid op dat 
vlak te verwezenlijken? kan men zich 
afvragen Door een verhoging van de 
staatstussenkomst enerzijds. 
• Anderzijds — we wensen niet aan 

goedkope demagogie te doen — door 
een verhoging van de bijdragen. De 
zelfstandigen, vooral die met kinde
ren, zullen wellicht spreken van een 
nieuwe last, doch ze zullen begrijpen 
dat die ook door kinderloze zelfstan
digen zal gedragen worden en dat, 
wie goede oplossingen wenst, er ook 
moet aan meehelpen De ge'ijkscha-
keling kan trouwens trapsgewijze 
gebeuren. Wat in ieder geval geen 
uitstel duit : gelijkschakeling vooi 
gehandikapte zelfstandigen, voor in-
valieden, het toestaan van kinderbij
slagen voor studenten tot 25 jaar en 
voor leerjongens met leerkontrakt 
aangegaan met bloedverwanten tot 
en met de tweede graad. Indien de 
regering van oordeel is, dat dergelij
ke maatregelen in een periode van 
hoogkonjonktuur niet kunnen geno
men, dan moet ze maar eens gaan 

wel een appeltje tegen de dorst ge
spaard », doch dat is in de huidige 
toestand toch ook het geval voor de 
loontrekkenden, met dit verschil dat 
er bij zelfstandigen een bijkomstig 
onderzoek naar de bestaansmidde
len wordt gedaan, zodat de 24.000 F 
nog eens kunnen verminderd; bij de 
loontrekkenden — ook bij hoge amb
tenaren, direkteurs enz. — niet- Dus 
nog een diskriminatie! Er is meer. 
Sommige zelfstandigen doen vrijwil
lig afstand van hun recht op pen
sioen en zetten aan pensioengerech
tigde leeftijd hun bedrijfsaktiviteit 
voort, omdat ze anders met 21.000 F 
onmogelijk kunnen leven Welnu, 
gedurende die jaren worden zij tot 
een solidariteitsbijdrage verplicht In 
plaats van een beloning, ontvangen 
zij een straf voor hun voortgezette 
ekonomische aktiviteit. Gekker kan 
het niet! 

DE PENSIOENREGELING 

Om ook op dat vlak sociale gelijk
heid te bekomen eisen wij : aanzien
lijke verhoging van het pensioen, in 
afwachting van een eenvormig ba
sispensioen dat een behoorlijk le-
vensminimum waarborgt, en gekop
peld is aan de indeks Het afschaf
fen van het onderzoek naar de be
staansmiddelen evenals van de ver
plichte solidariteitsbijdrage voor hen 
die vrijwillig van hun pensioen af
stand doen esn daardoor de staatskaiS 

harmonie tussen arbeid en kapitaal. 
Dat is een doorn in het oog vooral 
van de socialistische sindikaten, die 
vanuit de klassenstrijdteorie liever de 
arbeidersmassa opjagen tegen de 
anonieme patroon. Dus zo weinig 
mogelijk kleine bedrijven, en daarom 
ze het leven onmogelijk maken door 
fiskale overbelasting. Zo betalen vele 
kleine patroons naast bvb. 100 F loon, 
nog eens 50 fr aan de RMZ. Zo wordt 
de fiskale — en belastingsdruk van 
de grote ondernemingen op hen af
gewenteld. Dat nemen we niet! De 
oplossing? Ze ligt voor de hand : het 
aanwenden van een progressieve ba-
remaschaal voor de bijdragen voor 
RMZ als voor de belastingen! Een 
stelsel, waarbij aan de kleine pa
troons voor RMZ een lager procent 
wordt aangerekend dan voor de gro
te maatschappijen. Als eerste stap 
stellen we voor : voor ondernemin
gen met minder dan 5 werknemers 
vermindering der RMZ-bijdragen 
met 25 % en verhoging met 3 % voor 
bedrijven met meer dan 50 werkne
mers. 

De 3 % verhoging zullen de 25 % 
verlaging dekken, omdat de bedrij
ven met minder dan 5 werknemers 
slechts 8,25 % van het geheel der 
bedrijven uitmaken Naast door an
dere maatregelen, waarover we het 
later hebben, zullen daardoor reeds 
de kleine bedrijven vrijer kunnen 
ademen. 

(lees verder op blz. 10) 
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DE VOLKSUNH 

De m a n aan de slijpmolen heet te , Boni, misschien vanwege zijn goe
dig gezicht. Hij zette zijn bril af en hield op met zijn werk : d iamanten 
slijpen. Hij zat helemaal alleen nog wat af te werken in zijn slijperijtje, 
een fabriekje met vijf molens , een laag gebouwtje met aan de zu idkant 
grote vensters om genoeg licht dooi; te laten, een bouwseltje, opgetrok
ken achter het woonhuis , een diamantslijpetij zoals men er te Nijlen, 
Berlaar, Grobbendonk en zovele dorpen van de Kempen kan vinden. 
Maar het zijn juist deze (dikwijls onoogli jke) gebouwtjes die in deze 
streek een ganse nijverheid ver tegenwoordigen, een nijverheid die wei
nig spektakulair is van u i t ingsvorm, maar die gerust kan vergeleken 
worden, wa t tewerkstell ing betreft,bij heelwat zware en omvangri jke 
industr ieën. 

EEN KLEINE GESCHIEDENIS 

Boni heeft ons zijn kleine geschie
denis verteld, een geschiedenis die 
overeenkomt met deze van vele dia-
mantslijpers in de Kempen. In de 
goede jaren voor de oorlog (Boni's 
leeftijd loopt naar de zestig) ver
diende hij goed de boterham voor 
zijn gezin. Jong en geestdriftig was 
hij, als de meesten in zijn dorp en 
zijn streek, in de diamant gegaan. 
Hij wist een eigen (bescheiden) huis
je bijeen te krijgen en later ook een 
slijperijtje. Vroeger kon men die ge
bouwtjes optrekken naar eigen goes
ting, maar later kwamen daar plans 
en toelatingen aan te pas : de sta-
hoogte moest 2,5 m. zijn, er diende 
tien kubieke meter lucht voor iedere 
man aanwezig te zijn enz Na de oor
log toen de slechte jaren kwamen en 
de wettelijke bepalingen voor de 
diamantslijpers van kracht werden, 
moest Boni als zovele anderen gro
te kosten doen om zijn slijpenitje 
aan te passen Nu zitten ze met vijf 
man samen, want ook dat is thans 
wettelijk bepaald en zodoende wer
ken daar in Boni's werkhuis naast 
hemze f. vier diamantslijpers hele
maal zelfstandig, de ene uit de ge-
buren, de andere van Berlaar of 
verder . en die vier huren een mo
len bij Boni, die daarvoor een be
drag van 70 F per week betaald 
krijgt. Dit zal al zeer eigenaardig 
klinken vooral als men weet dat Bo
ni eigenlijk zelf werknemer is in 
zijn eigen « fabriek »! Maar straks 
meer daarover. 

Wij hebben daareven verte'd dat 
B'^m voor de oorlog, jaren van voor
spoed heeft gekend. Daarentegen kan 
hij heden ten dage — naar hij zelf 
vertelde — niet meer rondkomen, 
vooral niet sinds zijn zoon — die in 
een geheel andere bedrijfstak dan 
zijn vader werkte — zijn legerdienst 
moest gaan doen. Boni sukkelt meï 

zijn ogen, hij draagt een bril, hij 
neemt oogdruppels bij beken en de 
dokter heeft hem aangeraden zijn 
werk stop te zetten. In zijn geval 
zijn er honderden, honderden Kem-
pische diamantslijpers die het heb
ben opgegeven omdat ze niet meer 
meekonden. Men kan ze terugvinden 
in de Britse bazis die gevestigd is in 
de streek, de enige toevlucht die de
ze mensen nog konden vinden in de 
nood, maar waar ze veelal het minst-
begoede werk moeten verrichten om
dat ze — zoals men dat pijnlijk 
zegt — « voor niets anders meer deu
gen ». Inderdaad wat moet iemand 
doen die op oudere leeftijd de enige 
stiel die hij onder de knie heeft moet 
opgeven ? 

OORZAKEN VAN VERVAL 

De kleine geschiedenis van Boni 
toont ons enkele punten van de 
vraagstukken in de diamantnijver
heid. Deze vraagstukken zijn in 
grote lijnen de volgende : ten eerste 
de verdeling van de ruwe diamant. 
Dit probleem gaat samen met twee 
anderen : het ver les van de afzet
gebieden en het opkomen van (kon-
kurerende) buitenlandse verwer
kingscentra. De oorzaak is te vinden 
in het stilvallen tijdens de jongste 
oorlog van de diamantnijverheid 
hier te lande Er werden nieuwe ni j 
verheden opgericht in het buitenland 
zodat na de oorlog hier wel 'n herop-
bloei was, maar dat de nieuwe ver
werkingcentra al dadelijk hun kon-
kurentie lieten gevoelen. De diamant 
die vroeger meestal naar hier kwam, 
werd in steeds grotere mate elders 
verwerkt, dikwijls tegen voordeliger 
prijzen, o.m in Israel waar veel 
kleingoed — juist het belangrijkste 
voor de Kempen omdat er veel klei
ne diamant verwerk wordt — naar
toe ging en waar de staat zeer hoge 
toelagen ging verstrekken, iets wat 
hier niet gebeurde Omdat de kleme 
diamant vooral zeer konjunktuur-
gevoelig is — een groot gedeelte van 
de uiteindelijke kostprijs wordt be
paald door de verwerkingsionen — 
hield de strekking om het ruw elders 
te laten afwerken aan en verplaat
ste zich een gedeelte van de nijver
heid naar landen waar lage lonen in 
zwang zijn o m. naar India, waar — 
naar men ons verklaarde — gewerkt 
wordt tegen maandlonen van 300 F 
zonder dat er sprake is van sociale 
wetgeving! 

ALS DE SLIJPER OUDER WORDT 

Een vraagstuk dat nauw samenvalt 
met hogerbeschreven problemen is 
wel de geringe rekrutering van de 
jongeren : het is inderdaad licht be
grijpelijk dat een nijverheid die te 
kenen van achteruitgang vertoont, 

Het hart ran het Eempisch diamaotgebied. 

niet meer spreekt tot de jongeren, 
vooral dan omdat — wi! men de stiel 
grondig kennen — hier toch een 
aantal leerjaren aan te pas komen. 
Dan nog liever pendelen naar plaat 
sen waar in de nijverheid goede lo-< 
nen betaald worden. 

De geringe aantrekkingskracht van 
de «stiel» op de jongeren is terug 
te vmden in de cijfers over de leer
lingen - diamantbewerkers In 1958 
waren er te Antwerpen nog slechts 
138 leerkontrakten (een leerkon-i 
trakt beslaat hier drie jaar) en am-« 
per 18 leerlingen In de vakscholen. 
Van deze 156 toekomstige diamant
bewerkers voltooiden er dan nog ve-t 
len hun kontrakt niet. 

In de Kempen lagen de cijfers wel 
veel hoger (982 mannelijke kontrak-
tanten en 586 vrouwelijke en 89 leer
lingen aan de vakschool te Lier) 
maar vergeleken bij de bestaande be 
werkers (ongeveer achtduizend in de 
Kempen) zijn ze evenmin rooskleu
rig, vooral omdat ook hier een steeds 
grotere afvalligheid waar te nemen 
was. 

Een zwaar vraagstuk, dat wel du i 
delijk tot uiting kwam in het per-< 
soonlijke geval dat wij hierboven be
schreven, is wel dit der oudere dia^ 
mantslijpers. 

Vroeger, toen de lonen nog betaald 
werden volgens het aantal dienst-; 
jaren (in de toen bestaande grote 
bedrijven) kon een ouderwordende 
diamantslijper het best ronden, maa r 
tegenwoordig wordt er betaald (wij 
komen hier dadelijk op terug) n a a r 
het aantal afgewerkte stenen en 
speelt dit in het nadeel van diegene 
die niet meer zo vlot is, of vnens ge
zichtsvermogen verzwakt, waardoor 
soms werk van mindere hoedanicj-
heid geleverd wordt zo de betrokkene 
het tempo wil bijblijven. Wil hij ech
ter toch werk van hoge hoedanig
heid leveren en tegelijk ook een 
groot aantal afgewerkte stenen, dan 
komt er overwerk of sluikwerk aan 
te pas, maar de gevolgen zijn zeer 
dikwijls een nog grotere achteruit
gang van het gezichtsvermogen en' 
een gevaarlijke vermoeidheid ge 
paard aan een hoge zenuwspanning, 
vat het hoog aantal plotse sterfge-
rallen bij de diamantbewerkers ver
klaart. 

De vele stopzettingen van ouderen 
vorden door enkele feiten onder-
jtreept : een ziekenbondlelder uit de 
streek van Nijlen verzekerde ons daij 
^an de 211 diamantbewerkers die hij 
In die gemeente onder zijn bond 
heeft, er gedurende de Jongste drt» 
maanden niet minder dan 30 (ouder
dom tussen 40 en 50) de stiel lieten 
varen. Een ander cijfertje : naa r 
men ons verzekerde bestaat 50 ten 
honderd van de werklieden in hetj 
« Engels kamp > uit oude slijpers. 

Een enorme tragedie veroorzaakte 
de opkomst van de mechanische dop 
onder de oudere diamantslijpers S 
velen konden zich niet aanpassen en 
konden het snelle tempo niet meer 
volgen. De grote uitdunning bij de 
ouderen verklaart dan ook waaron* 
er in de Kempen slechts 20 t h. van 
de slijpers ouder is dan 50 Jaar (in 
tegenstelling met Antwerpen waar 
dit to t 80 t. h. bedraagt maar w a a r 
veel meer diamant gezaagd wordj e a 
grotac y êrk yerrichj). 
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ZELF SOCIALE LASTEN DRAGEN 

Een reeks van steeds weer gehoor
de klachten bij de Kempische dia-
mantbewerkers is een uitvloeisel van 
de zeer eigenaardige opbouw van de 
diamantnijverheid aldaar. Deze op
bouw steekt inderdaad wel hoogst 
ongewoon in mekaar : in grote l i j 
nen is de « stiel » hier een familie
bedrijf. Het beroep wordt thuis ui t
geoefend. De diamant wordt ter be-
.werking overhandigd en betaald per 
stuk zodat er geen vastgestelde lonen 
zijn. Daarentegen worden de arbei
ders wel ingeschreven als werkne
mers, maar zij betalen zelf hun so
ciale lasten! Dit is wel zeer uitzon
derlijk en vreemd. Daarom een 
woordje uitleg : zoals wij verleden 
week reeds zegden, zijn er de « fa
brikanten » of de grote bazen die de 
diamant verdelen langs de zoge
naamde « entrepreneurs > om. De 
< entrepreneurs » dragen op hun 
beurt de di?,manten bij de slijpers 
die voor hen werken, d.w.z. ze zijn 
zelfstandig, slijpen hun stenen op de 
molen die zij verkiezen en zelf hu
ren, maar ze worden ingeschreven — 
langs de entrepreneur om — bij de 
een of andere baas. Deze baas draagt 
echter niet de finantiele lasten van 
de sociale wetgeving, integendeel, 
dat doet de diamantbewerker zelf. 
Hij is ingeschreven voor een mini
mumloon van rond de 1200 F per 
week en betaalt aan de baas om en 
bij de 650 F per week voor sociale 

wetten als RMZ enz... Deze wel hoogst 
eigenaardige toestand ontstond na 
de jongste wereldoorlog. De verdien
sten lagen in de jaren onmiddellijk 
daarop nog zeer hoog en in 1947 
werden de lonen voor diamantbewer
kers vastgelegd aan de hand van de 
toen geldende tarieven. Toen nu de 
markt niet gehandhaafd bleef, kon
den de bazen de overeenkomst niet 
naleven en gingen zij van de « ar
beiders » alle sociale lasten als RMZ, 
vakantie, pensioenbij dragen enz. te
rugeisen, lieten de diamantbewer-
kers zelf de machines kopen of hu
ren, evenals de andere werktuigen 
en het boord (stofdiamant voor het 
slijpen). De Kempenaars noemen 
dit in een verzamelnaam « kwaaie 
kosten ». Deze KOsten kunnen oplo
pen tot een bedrag va.n duizend frank 
per week en zelfs hoger. 

DE KLACHTEN DER SLIJPERS 

Dit brengt met zich dat alleen de 
«zeer vluggen », de mensen die dus 
zeer veel en zeer goed werk kunnen 
afleveren, nog aan een goeie ver
dienste kunnen geraken, ofwel dat de 
anderen hun toevlucht dienen te ne 
men tot familiewerk, nacht- of 
sluikwerk. Dit alles brengt een nog 
grotere gebondenheid aan de bazen 
met zich. Inderdaad, waar de Kem
pen vooral aangewezen is op kleine 
diamant — in tegenstelling met Ant
werpen — komt het vooral aan op 
een hoge produktie en zullen de ba
zen vooral hén werk bezorgen die 
zeer veel kan afleveren. 

Een ander aspekt van het zelf be
talen door de slijpers van hun socia
le en andere lasten; wordt gevormd 

door de gevolgen van de eigenaardige 
toestand : er is voor deze arbeiders 
zogezegd een gewaarborgd weekloon, 
maar bij ziekte dienen ze de eerste 
week voor zichzelf te zorgen, zij be
talen het gewaarborgd weekloon 
zelf! 

Inderdaad, vermits zij ook zelf die
nen te zorgen voor de sociale lasten, 
valt de betaling — die normaal bij 
de patroon moest liggen — ten hun
ne laste. 

En bovendien moeten zij tijdens 
die eerste ziekteweek ook nog hun 
sociale bijdragen betalen aan de 
baas, waarbij dan eveneens geboekt 
wordt dat zij hun loon ontvangen 
hebben ! Ook voor de pensioenen 
der slijpers zijn er soms ongelooflijke 
moeilijkheden. 

Zij dienen — om hun loopbaan te 
bewijzen — onmogelijke opzoekingen 
te gaan doen bij tientallen bazen, 
waarvan sommigen verdwenen zijn 
of waar anderen de boekhouding 
kwijt zijn. 

Bovendien dient men ook te beden
ken dat het pensioen van de dia
mantarbeiders aan de lage kant ligt, 
vermits hun bijdragen steeds verre
kend werden aan de hand van mi
nimumlonen. 

Andere klachten van de slijpers 
handelen over de verlofdagen. Er 
zijn bijvoorbeeld een tiental wette
lijke feestdagen per jaar. Waar de 
slijper tot twee en een halve dag 
per week dient te werken om de 
kwade kosten er uit te halen en ge
steld dat er een verlofdag in die 
week valt, dan rest hem bij vijfdaag
se werkweek nog slechts anderhalve 
dag om het weekloon te verdienen, 
hetgeen begrijpelijkerwijze onmoge
lijk is. Ook hier weer is het gevolg : 

telt omdat zl] hierdoor nog een wa
pen hebben in de harde konkuren-
tiestrijd. 

Er zijn nog andere klachten en be
zwaren. De entrepreneurs zeggen 
dat zij de volle verantwoordelijkheid 
dragen voor de af te leveren voort-
brengst. Inderdaad, deze mensen — 
die ook ingeschreven worden in de 
sociale wetgeving van de baas — 
worden per stuk betaald maar hier 
geldt veel meer nog dan e'ders de 
kwaliteit van de afgewerkte diamant. 
Wij hebben zo een inlevering, door 
de slijpers, van geslepen goed ge
zien : het is voor de entrepreneur 
een geweldige taak om alles « uit el
kaar te houden » en te keuren. Daar 
komt dag aan dag steeds nachtwerk 
bij te pas. De grote bazen nu klagen 
over de prijzen van de diamanten, 
zij voeren aan dat zij leningen die
nen aan te gaan om ruw te kunnen 
kopen (het is zo dat er in de dia
mant nog in guldens gerekend wordt 
omdat de frank te klein is voor de 
enorme bedragen; daarbij is een 
gulden hier nog twintig frank waard, 
net als voor de oorlog). De grond-
klacht van de bazen — en dit is wel 
zeer terecht — ligt in het feit dat 
de staat niets, maar dan ook niets 
doet om de Vlaamse diamantnijver
heid te steunen. Waar andere lan
den door een sisteem van toelagen 
juist een nieuwe diamantindustrie 
hebben weten aan te lokken, liet de 
Belgische staat hier de goed-geves
tigde nijverheid kapotmaken en liet 
hij zelfs toe dat vreemd geslepen 
goed hier de markt kwam kapotma
ken. 

Intussen trachten de sindikaten 
zoveel mogelijk te profiteren van de 
toestand. 

Een van onze slijpers aan het werk. 

zouden de sindikaten zich moeten 
onthouden van de woekerplantrol 
die zij thans spelen. 

De sindikaten beseffen hun mach
teloosheid. Dit wordt bewezen door 
het feit dat zij slechts stakingen ui t i 
lokken wanneer het in hun kraam te 
pas komt (o.m. bij lokale kermissen 
wanneer zij zeker weten dat de slij--
pers niet werken!). 

Zij laten de zaak rotten omdat zij 
hopen dat de arbeiders ten slotte 
verplicht zulle.n worden in bedrijven 
met grote personeelsbezetting te gaan' 
werken, waardoor zij nog meer vafi 
op hen krijgen, wat tegen de wens 
is van de kleine entrepreneurs en 
ook van zeer vele arbeiders, juist dooü 
het zelfstandig karakter van het be-* 

DRINGEND OVERHEIDSSTEUN VEREIST 
VOOR VLAAMSE DIAMANTNIJVERHEID 

overwerk en sluikwerk, hetgeen nor
maal verboden is en dat opgespeurd 
wordt door grootscheepse razia's 
waarbij er, bij overtredingen, zeer 
zware boeten en effektieve gevange
nisstraffen worden uitgedeeld! 

DE KLACHTEN DER BAZEN 

Tegenover deze klachten van de 
slijpers staan sommige argumenten 
en klachten van « entrepreneurs » 
en « bazen ». De entrepreneurs die 
wij bezochten kloegen om te begin
nen allemaal over een groot tekort 
aan « brut ». De oorzaken hiervoor 
hebben wij uiteengezet hierboven. 
Wat de regeling met de lonen betreft 
beziet de baas het meestal zo dat een 
Kempische diamantbewerker een 
zelfstandige is die betaald wordt 
naargelang het afgeleverd werk : 
doet hij het vlug en goed dan zal hij 
ook veel verdienen, in dat geval zal 
hij ook graag zelf de sociale lasten 
betalen. Steeds volgens dit standpunt 
is er destijds toen de diamant in de 
arme Kempen voorspoed kwam bren
gen, geen schifting gebeurd onder de 
slijpers, iedereen ging toen in de dia
mant werken, ook diegenen die er 
normaal niet voor geschikt waren of 
die er niets voor voelden. 

Een betrokkene vertelde ons het 
volgende : « Indien wij zelf de socia
le bijdragen zouden moeten dragen 
dan waren wij verplicht dit terug te 
rekenen in de prijzen die wij aan de 
diamantbewerkers betalen 

Indien wij verder een loonstelsel 
in voege zouden brengen zoals dit 
toegepast wordt in normale fabrie
ken, dan zou dit uitvallen tegen de 
knappe en vlugwerkende diamant
bewerkers, die wij juist nodig heb
ben voor het leveren van kwaliteits
werk gepaard aan vlugge afwer
king >. De bazen rekenen hier als 
het ware op de wet die de zwakkeren 
lütdrljft. BIJ hen primeerj de kwall-

Zij vonden hier tot voor kort een 
gemakkelijk terrein doordat de ar
beiders in zekere zin gebonden zijn 
aan handen en voeten (niet gehoor
zamen of opstandig zijn, dan geen 
werk meer, is hier een gemakkelijk 
toe te passen bedreiging). Langs 
de andere kant lokken zij dan ook 
nu en dan stakingen uit, wanneer er 
een vermindering van leden is waar 
te nemen. Deze stakingen hebben 
nog nooit wat opgeleverd Juist om
dat de Kempische diamantnijverheid 
een familiebedrijf is (er zijn gemid
deld 8,2 molens per werkplaats te
genover te Antwerpen 24,1) kan er 
moeilijk sindikaal opgetreden wor
den in de zin zoals dat in grote fa
brieken gebeurt, maar in dit geval 
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Toep. Een staaltje in dit verband 8 
een werkgroep van Beerzelse dia
mantbewerkers had een ultimatum 
gestuurd naar het sindikaat opdat 
dit maatregelen zou treffen voor de 
oplossing van het probleem der so
ciale lasten. De sindikalisten, uit 
vrees voor uitbreiding van deze bewe
ging, namen vlug-vlug de eis over en 
lieten lijsten ter ondertekening rondn 
gaan in de diamantfabrieken. Een 
meerderheid van de arbeiders wei
gerde dit, deels uit schrik voor de ba.* 
zen maar vooral waren het de jong
ste arbeiders die niet wilden weten 
van de sindikale voorstellen die zou
den neerkomen op een nivelering van 
het beroep. 

(vervolg blz. 12]̂  
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Een fabriekje van diamantslijpers, zoals er in de Kempen vele te vinden zijn. 
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VLAANDEREN 
IN HET 

VERWEER 
(vervolg van biz. 3j 

waarschuwing tegen de politiek van 
de regering. Het is ten zeerste ken
merkend dat van het vijftigtal 
yiaamse C.VP.-mandatarissen die 
deelgenomen hadden aan de eerste 
mars slechts twee overbleven. De o-
verige durfden zich niet meer verto
nen. Hun afwezigheid was tevens een 
aanduiding voor de toekomst : zij 
wensten zich niet solidair te verklaren 
met de Vlaamse manifestanten, met 
het Vlaams mlnimumprogramma. En 
nochtans bestond er een zeer grote 
yiaamse eensgezindheid rond dit ml
nimumprogramma, dat door haast 
alle Vlaamse organisaties onderschre
ven werd. Belangrijk is in dit ver
band een manifest van Vlaamse 
yooraanstaande personaliteiten. 

VLAAMS M E M O R A N D U M 

Dit memorandum richt zich tot on
ze Franstalige landgenoten en beoogt 
het Vlaamse standpunt duidelijk te 
maken in verband met het samenle
ven van Vlamingen en Walen in Bel
gisch staatsverband. 

V.d.B. : niets te verwachten. 

Het somt dan ook de begmselen op 
'die ten grondslag moeten liggen aan 
de staatsordening en het staatsbeleid 
om een vreedzaam samenleven moge-
hjk te maken Het gaat hier geenszins 
om een extremistisch standpunt. In
tegendeel, er wordt zelfs geen gewag 
gemaakt van enige grondige staats
hervorming. Het gaat om gronbe-
ginselen zonder dewelke de Vlaamse 
Beweging geen zin meer heeft. 

Het eerste beginsel is de eerbiedi
ging van het Vlaamse volksgebied, de 

erkenning van de integriteit van het 
Vlaams volksgebied. Dit betekent het 
verzaken aan gebiedsroof, aan Frans 
taalimperialisme. 

Het tweede beginsel is de eerbiedi
ging van de taal- en kultuurhomoge-
niteit van Vlaanderen : geen voor
rechten, geen privilegies voor moed
willige Franssprekende minderheden 
in het Vlaamse land die een noodlot
tige sociale en kulturele taalgrens in 
Vlaanderen zelf in stand houden en 
er de verfransing propageren. 
Het derde beginsel dat vooropgesteld 

wordt is het proportionaliteitsbegin
sel : de rechtvaardigheid eist dat de 
Vlamingen in alle sektoren van het 
maatschappelijk leven een aandeel 
bekomen in verhouding tot hun be
volkingsaandeel, dit vooral ook voor 
de leidende posten. 

Zoals gezegd, werd dit memoran
dum ondertekend door een indruk
wekkend aantal Vlaamse personalitei
ten uit diverse kringen : politieke 
mandatarissen werden qualitate qua 
niet verzocht het te ondertekenen. 

Kenschetsend is het evenwel dat 
een paar politieke mandatarissen, die 
deze beginselen onderschreven als 
dagbladdirecteur (senator Molter, di
recteur van de «Volksgazet», volks
vertegenwoordiger Grootjans, direc
teur van de « Nieuwe Gazet »), in het 
parlement hun eigen handtekening 
verloochenden ! Zoals een journalist 
als Antoon Breyne het memorandum 
ondertekende, maar terzelfder tijd in 
de «Nieuwe Gids» de regeringspoli-
tiek verdedigde ! 

OE REGERiNGSPOLITIEK : 

ANTI-VLAAMS 

Het is van groot belang de rol van 
de regering duideUjk uit te stippelen. 

Het is immers de regering die dfi 
hoofdrol gespeeld heeft. Het gaat hier 
om de regenngspolitiek, de politiek 
van gans de regering niet van één 
minister. De wetsontwerpen, uitgaan
de van de regering, werden vooraf
gaandelijk in de kabinetsraad bespro
ken en goedgekeurd. De Vlaamse mi
nisters hebben deze politiek, deze 
wetsontwerpen goedgekeurd. Zij zijn 
volledig verantwoordelijk, medever
antwoordelijk voor de ontegenspreke
lijk anti-Vlaamse politiek van de re
gering. 

LEERRIJKE BROCHURE 

De wetsontwerpen van de regering, 
zoals deze werden ingediend bij het 
parlement, hielden geen rekening 
met het Vlaamse standpunt en wer-

Aldus voorzag het oorspronkelïjK 
wetsontwerp van de regering de pari
teit tussen de twee taalkaders vaa 
hoog tot laag ! 

De regering ook stelde de inlijving 
voor van de omstreden Vlaamse rand
gemeenten bij de Brusselse agglome
ratie met hetzelfde statuut ! Vlaamse 
ministers verloochenden hun eigen 
plechtige bezweringen en verklarin-
ge en keurden dit alles gedwee goed. 

Volledigheidshalve moet hieraan 
toegevoegd worden dat ongetwijfeld 
de partijleidingen in een zo belang
rijke politieke aangelegenheid door 
de regering op de hoogte gehouden 
werden en geraadpleegd. 

Het lijdt wel geen twijfel dat de 
regeringspolitiek de goedkeuring 
wegdroeg van de B.S.P.-leiding, maar 
ook van de C.V.F.-leiding, al thans 

den door de Vlaamse pers scherp aan
gevallen en bestreden. 

Een leerrijke brochure ware te 
schrijven over de houding en de rol 
van de Vlaamse dagbladpers in het 
konflikt tussen de Vlaamse openbare 
mening de regering en de traditione
le partijen 

Er bestaat alle reden om te twijfe
len aan de vrijheid van de pers in 
ons land ten overstaan van de poli
tieke partijen : de lektuur van de 
Vlaamse dagbladpers in de jaren 
1961-1962-1963 is bizonder stichtend ! 

De wetsontwerpen van de regering 
en de voorstellen van de regering 
waren nog ongunstiger voor de Vla
mingen dan heteeeti het parlement 
uiteindelijk goedgekeurd heeft. 

van de nationale voorzitter van de 
C.V.P. de verfranste Vlaming Van 
den Boeynants van wie niet kan 
verwacht worden dat hij iets zou 
voelen voor de Vlaamse noden en 
rechten. 

In de huidige konstellatie, waar een 
meerderheid die zeer ruim is, in het 
parlement gedwee de regering volgt, 
is het duidelijk dat de reële beslissin
gen m feite genomen worden nog 
vooraleer een kwestie in het parle
ment ter behandeling komt De hou
ding aangenomen door de regering is 
doorslaggevend ; vandaar de grote 
verantwoordelijkheid én van de 
Vlaamse ministers én van de part i j 
leidingen. 

SOCIALE GELIJKBERECHTIGING 
(vervolg van blz. 7) 

Naast enkele vereenvoudigingen 
heeft de fiskale hervorming meer 
komplikaties meegebracht die zoveel 
stappen terug zijn ; de gemeente
lijke opcentimes op het bedrij f sin-
komen, de kadastrale perekwatie die 
vooral het grootkapitaal bevoorde'igt, 
de afschaffing van de aftrekbaarheid 
der bedrijfsbelastingen, de belast
baarheid der geringe ouderdoms
pensioenen, het handhaven van de 
overdrachtstaks van 6 %. 

Om te komen tot een werkelijke 
sociale fiskaliteit stellen we o.a. voor: 
afschaffing van de samenvoeging der 

Inkomsten der echtgnoten, wederin-
voering van de aftrekbaarheid der 
belasting, verhoging van het belas-
tingsvrij minimum der ouderdoms
pensioenen, invoering van het for
faitair bedrag van 40 % voor aftrek
baarheid der bedrijfsbelastingen, 
ver'aging van overdrachtstaks van 6 
naar 5 %, verhoging van winstaan-
dee] aan meewerkende echtgenoten 
tot maks 50.000 F 

Indien de regering de gewettig
de mistevredenheid bij de zelfstan
digen wil wegwerken, kan ze begin
nen met het realiseren van de sociale 
gelijkheid en gerust onze voorstellen 
als basis nemen. 

Daarnaast dringen zieh andere op
lossingen op, waarover we het in vol
gende bijdragen zullen hebben, doch 
waarvoor vooral een eerlijke en loyale 
medewerking van de middenstanders 
zelf is v«reist (samenwerking, kom-
merciële urbanisatie, praspektie en 
propaganda, enz.) Inderdaad, de 
middenstander die de vriiheid en het 
persoonliMk initiatief hoogschat, moet 
niet enkel staatstussen komst ver
wachten als het mij»der g-oeii gaat, 
doch «ok zijn lot in eieren handen ne
men : « ver^nied sterk » is een leuze 
die niet alleen voor de arbeiders 
geldt. 

Mik Babyion. 

HCT ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4 800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN V /̂EERGA-

LOZE SERVICE. 

WILRIJK, PRINS BOUDEWUNLAAN, 323. TEl. 4f.39.30 
ANTWERPEN, SCHUTTERSHOFSTRAAT, 1». TEl. 32.n.18 = 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEl (09) 25 1» 23 
GENK, MOLENSTRAAT, 31. TEL (OUJSM.t t^ 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN- § B O N 
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL- S \ 
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK M Bouwtijdingen 
EN HUN RANDGEMEENTEN g "«""^ building blad van hei 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM - | Algemeen Bouwbedrijf Kunnen! 

MORTSEL - DESTELBERGEN - KON- m^^u^:^"!^ ^''^'l^\ 
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. l,'.?.".?.T."!f"!'. \ 
GEEN SERIEBOUW! STEEDS ORIGI- 1 i 
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 1 ' ^ " " " \ 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK- 1 *'"'«= i 
HEID.' g I 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 1 Handtekeniag = \ 
GROND 1 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR KU! 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

H o n d e r d vijf t ig jaar. geleden overleed Johann Gott l ieb Fichte. Deze We
verszoon uit de Lausi tz zou een belangri jke rol spelen in de geestelijke 
voorbereiding van de Dui tse ops tand tegen Napoleon. O p he t ogenblik 
«dat de Franse t roepen Berlijn bezet hielden, waren zijn (( Reden an die 
deutsche Nat ion » — gehouden aan de universitei t te Berlijn — niet 
slechts een oproep aan de Dui t se nat ie . Z i j wa ren ook een polit ieke, 
maatschappel i jke en pedagogische formuler ing van de tendensen die in 
de Dui tse Roman t i ek aanwezig waren . Zij waren de basis voor 'n idee
engoed dat meer dan anderha lve e e u w het hele Europese politieke en 
geestesleven zou beheersen. 
Nog in 1946, in de naroes der rat ionalist ische restaurat ie , oordeelde C. 
Gits het nodig op de sociale s tudiedagen te Leuven tegen Fichte 's idee-
en alle rationalistische, voluntaris t ische en staatsnationalist ische argu
m e n t e n — vanaf Rousseau over R e n a n tot Leopold lil — voor de dag 
te halen. 

Fichte s taat op de scheiding van 
Aufklarung en Romantiek, al thans in 
zijn eerste wijsgerig werk. Men kan 
de nuchtere wijsgeer Fichte bezwaar
lijk een « romanticus •» noemen in 
de brede zin van het woord. En toch 
zou hij de wijsgeer der Duitse ro
mantiek genoemd worden. 

Men mag echter niet vergeten dat 
aanvankelijk Aufk'arung en roman
tiek niet scherp gescheiden waren. 
Het uitgangspunt van beide lag in 
een — reeds door de Renaissance in
gezette — verschuiving der waarden: 
de mens, het individu, werd de maat 
staf der dingen. Dit gemeeenschap-
pelijk vertrekpunt zou vaak ingewik
kelde situaties scheppen : zo is Rous
seau, de filosoof der Verlichting, in 
wezen een romanticus en vertoont 
zijn werk er ook de sporen van. 

üaarentegen werd Fichte door Goe
the, nog in de tijd dat hij hem naar 
Jena liet komen, als « te aufklare-
rlsch » beschouwd. Herder had o.m. 
tijdens zijn verblijf te Parijs kontak
ten met de Franse encyclopedisten. 

De scheiding zou maar scherp tot 
uiting komen wanneer beide, Auf
klarung en Romantiek, met de ver
houdingen tussen mens en maat
schappij gekonfronteerd werden. 

Het rationalisme der Verlichting 
leidde naar de liberale, staatsnatio
nalistische opvattingen, die de maat
schappij zagen als een door de vrije 
wil van het individu beheerst kon-
traktueel verband. 

Daarentegen voerde de Romantiek 
tot het kuituur- en volksnationalis-
me. 

De erkenning van een door natuur 
en wezen bepaalde individualiteit, 
niet alleen van de persoon maar ook 
van de gemeenschap, leidde de Ro
mantiek over het individualisme heen 
naar het nationalisme. Het oorspron
kelijk asociaal karakter verdween en 
de individualistische Romantiek die 
nog rationalistisch besmet was zou 
tot een volkse en nationale Roman
tiek uitgroeien. 

Dit was ook de weg die Fichte ging. 
Hij nam de ideeën van Kant op, maar 
dreef ze verder Het probleem van de 
dualiteit van Ik en Werkelijkheid, 
van de were'd van de geest en die 
der materie, loste hij op door de ex
clusiviteit van de geest te poneren. 

Maar de geest was voor Fichte 
meer dan de rationalistische « rede »• 
Daarenboven hield dit vooropstellen 
van het absolute Ik ook een morele 
opdracht in, die niet alleen voor de 
persoon maar ook voor de gemeeen-
schap gold. 

Zo trad de individualist op het 
maatschappelijke terrein, en de fi
losoof die de opgangslijnen aanduid
de, werd pedagoog terwijl de ratio
nalist door een uitstijgen boven het 
beperkte rede-begrip en door een er

kenning van de natuurlijke grond
slag van het volks-begrip tot de wijs
gerige vertegenwoordiger der Roman
tiek en het volksnationalisme werd. 

De weg van de « Wirtschaftslehre » 
tot de « Reden an die deutsche Na
tion » is de weg van de wijsgeer naar 
de pedagoog, van de rationalist tot 
de nationalist. 

A's wijsgeer werd Fichte niet door 
ledereen gewaardeerd : noch Tieck 
noch Jean Paul namen zijn filosofie 

ernstig op, hoewel Novalis en Hölder-
lin met hem dweepten en zijn wijs
begeerte de romantici een gevoel gaf 
van een wetenschappelijke verant
woording. Doch als pedagoog, als 
manende en gebiedende stem, werd 
Fichte als niemand anders in zijn 
tijd beluisterd. 

Hö'derlin schrijft over hem in een 
van zijn brieven : « Fichte is op dit 
ogenblik de ziel van Jena ». 

Schlegel kon Fichte's « Wirt-
schaftslehre », samen met de Franse 
revolutie en Goethe's « Wilhelm Meis
ter » nog tot de drie grootste gebeur
tenissen van die tijd rekenen. Een 
moderne appreciatie zal de klemtoon 
meer leggen op de pedagogische zij
de van zijn werk. Zijn « Reden an 
die deutsche Nation » hebben niet 
slechts een natie willen oproepen, 
doch ook haar een etische richtlijn 
schenken. Meer dan een wijsgerig, 
hebben zij een politiek en nationaal 
karakter. 

Fichte was geen van de wereld af
gescheiden denker die de daad aan 
anderen overliet. Hij had de natio
nale heropstanding voorbereid, maar 
hij nam er ook effektief aan deel en 
volgde de troepen als verpleger. Het 
is tijdens deze vrijheidsoorlog dat hij 
ziek werd en stierf, in 1814 — op het 

ogenblik dat de troepen van Blüchea, 
de Rijn overschreden en dat hetll 
Franse overwicht in Europa op gees
telijk, politiek en militair gebied be 
gon af te brokkelen. Voor Duitsland 
betekende het de eerste stap naar dQ 
eenheid. 

Maar ook in de kleinere natiea 
groeide — naar het Duitse voorbeeld 
en zich voedend aan de romantische 
en nationalistische stroming vaa 
Herder en Fichte — de politieke een
heids - en zelfstandigheidsgedach-i 
te. 

Twintig jaar na Fichte's dood zou 
zij bij ons in de Vlaamse beweging 
haar uitdrukking krijgen. 

Als nationa'isten zijn wij Fichte's 
geestelijke erfgenamen. Bij alle tijds
verschillen, klemtoonverschuivingen 
of mode-verschijnselen, blijven de 
essentiële waarden dezelfde en blijft 
de bepa'ing die Fichte gaf van het 
volk en de vaderlandsliefde nog 
steeds een onzer geestelijke grond
slagen. De aangeduide elementen 
werden door anderen onderzocht en 
nader omschreven en de nationalisti
sche idee zou mettertijd in oppositie 
tegen het rationalistisch en liberaal' 
staatsnationalisme bepaalde punten 
uitdiepen en naar voren brengen. 
Fichte staat echter — met Herder — 
aan het begin. 

En ook zijn wekroep tot de Duitsers 
kan thans nog, voor ieder van ons, 
a's persoonlijk richtsnoer gelden. 
Ward Hermans citeerde in zijn bro
chure « West - Europese perspectie
ven » deze opdracht in vertaling : 
« ...en handelen zult gij zo, als hingen 
» van U en van uw doen alleen 
» het lot af van de Dietse dingen, 
» en de verantwoording meteen.» 

Hotte ïUnöte 
/ Lu id -V laams H eem 

Neen, het is geen vergissing : de Leeuw en de franstalige titel « Notre Flan-

dre » horen wel degelijk bijeen. Ze vormen de titel van een zeer eigenaardig 

tijdschrift : een driemaandelijks blad waarin, onder de vlag van de Leeuw, 

een tweetalige lading geborgen wordt. En tqch is het niet het huisorgaan van 

de een of andere franskiljonse nobiljonsvereniging die vertederd en folklo

ristisch zich neerbuigt over « notre Flandre », waar het voorvaderlijk kasteel 

staat en waar de pachters op nieuwjaarsdag hun centen brengen en hun 

borrel krijgen. 

De ondertitel verklaart immers al
les : « Zuid-Vlaams Heem ». Het tijd
schrift wordt uitgegeven te Rijsel : 
Lille-en-France zeggen de Brusse
laars, maar Lille-en-Flandre zeggen 
de Parijzenaars — kwestie van op
tiek. Het is het orgaan van de 
Vlaamse Vrienden in Frankrijk, dat 
— gelukkig nooit helemaal verdwe
nen en thans weer aangroeiend — 
handjevol stambewuste Zuid-Vlamin
gen, Nederlanders in Noord-Frankrijk. 

Het blad is dit jaar In zijn twaalf
de jaargang : de leefbaarheid ervan 
moet dus wel niet meer bewezen wor
den. Al die tijd is het verschenen in 
dienst van het motto « Eigen Haard -
Eigen Aard - Eigen Waarde ». 

Tekenend voor de toestanden in 
Zuid-Vlaanderen is het feit, dat het 
tijdschrift tweetalig wordt uitgege
ven. Een belangrijk deel der Zuid-
vlaamse intellectuelen en flamingan
ten heeft slechts op rijpere leeftijd 
het Nederlands — meestal moeizaam 
op eigen houtje — leren lezen, schrij
ven en spreken. Een ander deel is 
kortweg franstalig; het gebruik der 

taal is tenslotte slechts één der tal
loze uitingen van stambewustzijn, al
thans daar in Zuid-Vlaanderen. 
Tweetaligheid dus eens andersom als 
bij ons : tweetaligheid als aanloop in 
de richting van het 'Nederlands. 

Het tijdschrift behandelt de proble
matiek en de aktualiteit van Zuid-
Vlaanderen in de breedste zin, vanuit 
het eigen Vlaams standpunt. Het of
fert zeer bewust niet aan de al te ge
makkelijke vormen van folklore en 
het houdt dan ook zijn vizie breder 
dan alleen maar wat vertedering om 
ergens nog een Nederlandstalig on
derschrift in een of andere Zuid-
Vldamse kerk. 

Grensnationalisme is zuiver aange
voeld nationalisme : de reaktie van 
«Notre Flandre» bewijst het in 
praktisch alle nummers van het tijd
schrift. In het jongste nummer dat 
we in handen kregen, was het re-
daktioneel artikel gewijd aan de 
voortdurende weigering van Frank
rijk om het Nederlands enige plaats 
in te ruimen in het onderwijs in 
Zuid-Vlaanderen . Deze obstinate 

Franse weigering is des te ergerlijker 
omdat het Bretoens, het Baskisch, 
het Occitaans, het Catalaans en het 
Duits in Frankrijk — hoe weinig 
rechten deze taien ook hebben — 
t.o.v. het Nederlands genieten van 
een gunstregime. Het Nederlands Is 
in Frankrijk de « gewestelijke » taal 
die het slechtst wordt behandeld. Het 
begrip Vlaanderen schijnt de jako-« 
bljnse Fransen mateloos te ergeren. 
Zulks blijkt uit een ander artikel in 
het tijdschrift, gewijd aan de gewes
telijke uitzendingen van de Franse 
radio. Alle gewesten hebben er een 
naar hun naam genoemd programma. 
Alleen «la Flandre •» is taboe : dalj 
wordt dan plots de rijkelijk-vage aan
duiding « Le Nord ». 

Andere bijdragen zijn gewijd aan 
herehoeven in de Franse Nederlanden, 
aan de naamgeving in de nieuwe 
wijken van Nouvelles Synthes, aan de 
Afrikaanse letterkunde, terwijl in de 
kroniek « De tout un peu » wel ieder-* 
een zijn gading zal vinden : informa
tie, vlijmscherpe polemiek die we ook 
terugvinden in de vaste kroniek «Van 
hier en elders ». 

Wie nu eens werkelijk een pozitie--
ve daad wil stellen ten voordele van 
onze stambroeders in de zuidelijkste 
Nederlanden, kan en moet een abon
nement nemen op « Notre Flandre — 
Zuid Vlaams Heem ». Een jaarabon
nement kost 80 fr (steunabonnement 
156 fr), te storten op per 5201.80 van 
dhr Daniël Bossuyt, Kasteelstraat 19, 
Desselgem, West-Vl. (korresponden-
tieadres voor Vlaanderen en Neder
land). 
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T W E E T I J D E N 

1 Het stukje politiek dat de « he-
^en van de regeringspartijen deze 
jteek hebben opgevoerd rond de 
teteiaanpassmg en grondwetsher-
p e n i n g doet weer steik denken 
t a n het scenario dat rond Herto-
t nnedal werd opgevoeid Een 
vanzelfsprekend Vlaams recht 
((onaantastbaarheid van Vlaamse 
fcodem li]k vorig jaar, zete'aanpas-
«ing dit Jaar) wordt m betwisting 
(festeld A's, na wat politiek ge-
«chieeuw, de Vlamingen genekt 
worden niet rechtstreeks, maar m 
twee tijden (verfransmg langs 
jÈiciliteiten, zetelaanpassing m 
»uil voor grendelgrondwet) dan 
t a n men weeral overwinnmgseti-

( te t ten plakken op deze « executie 
' m e t uitstel ». 

Plaatsruimte belet ons in te 
f a a n op de talrijke perskommen-
laren rond het andere nieuws van 
deze week : de Kongokwestie en 
het kompromls op de ziekteverze
kering 

In dergelijke hogerbeschreven 
tijden van spanning tussen de 
twee regerlngsparij'en krijgen we 
iedere keer het herop'aaien van 
de oude persoonlijke vete Van 
den Boeynants — Jos Van Eyn-
de. Jos heeft bijna twee bladzij
den nodig in Volksgazet om schok
schouderend te beweren dat hij 
zich de voorzitterlijke CVP-wocde 
in het geheel niet aantrekt . 

« Immers : heeft Van Eynde 
iets geschreven en wordt de vol
gende ochtend een of andere ver
gadering gehouden waar M Van 
den Boeynants samen met hem 
aanwezig is dan duurt het geen 
vijf minuten vooraleer VédéBé 
die heel de tijd heeft z t ten trap
pelen van ongeduld, zijn dik aan
gestreepte « Vo'ksgazet » voor de 
dag haaH en zich in lange en op
gewonden weei leggingen van de iii 
ons blad uiteengezette d ngen 
stort 

Is er geen twee- of driepartijen 
vergadering, dan hebben wij en
kel op de volgende openbare 
spreekbeurt van M Van den Boey
nants te wachten : de po'emiek 
met « Volksgazet » en Van Eynde 
is voor hem een gemakkelijk ge
vonden bliksemafleider, een m d 
deltje om zich te doen toejuichen 

OEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
J l 00 : H Mis uitgezonden vanuit 

'Ue St-Benedlctuskerk te Llllo — 
UB 20 : Internationaal waterballet, 
*»iitgevoerd In het stedelijk zwembad 
kte Leuven — 16 30 . Tekenfilms 
Toor jong en oud : De Flintstones 
»— 16 55 • Klein, klem, kleutertje : 
— Zang en dans : Een hoedje van 
papier - Pirro en het schoolbord — 
1715 . Ruitersport : Rechtstreekse 
leportage van de jumping « Wed
strijd der Icampioenen », gehouden 
te Aken — 19 00 : Mooie Olga : 
poppenfllm — 19 15 : Ivanhoe : 
TV-feuiUeton yoor de Jeugd (3e afl ) 
•— 19 40 : Bugs Bunny : Geo P. 
pawy . een suite van tekenfilms — 
80 00 : TV-nieuws — 20 20 : Pro-
feramma-overzlcht — 20 25 : Sport-
jiieuws met o m . het filmverslag van 
de rustdag te Andorra in de Ronde 
van Frankrijk — 20 40 • Danny 
Kaye Show (II) — 2130 : Een 
buwelijk zal gesloten worden .. spel 

?,oor Alfred Sutro Nederlandse ver-
allng : Willy CJourteaux — 21 55 : 

Bportweekend : sportaktuallteiten 
In woord en beeld — 22 25 : Tweede 
nieuwsuitzending 

MAANDAG 
19 30 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 : Programma-overzicht — 
30 25 : Sportnieuws met o m het 
filmverslag van de 14e n t van de 
Ronde van Frankrlik : Andorra -
Toulouse — 20 40 : Het laatste blad 
(The last leal), een novelle van 
O'Henry, verfilmd door Jean Negu-
lesco, met In de hoofdrol Anne 
Baxter — 21 05 : Liedjesprogramma 
met Gerard Cox, Ctonnle van den 
Bos, Hugo Baspoet en Jo Declerck 
— 21 30 : Panorama — 22 15 • Zoek 
licht op de Jculturele aktuallteit — 
22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
10 00 : Gastprogramma — 19 30 • 
Tienerklanken : een programma 
voor de jongeren — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Programma-over-
Bicht — 20 25 : Sportnieuws met 
o m het fllmverElasr van de 15e rit 
van de Ronde van Frankrlik • Tou-
louse-Luchon — 20 40 • Bonanza 
TV-westem — 21 30 Verdi-festlval, 
Rigoletto, opera in vier bedrijven 
van Giuseppe Verdi — 23 20 : Twee-
fle nieuwsuitzending 

van de Ronde van Frankrijk Pey-
rehorade-Bayonne (individuele tiid-
rit) — 20 40 Tekenfilms voor jong 
en oud : De Flintstones, toekomst-
verhalen ui t het steen tijdperk 
2105 : Oud en nieuw Egyp'e 
(Egypte, o Egypte), exploratiefilm 
van Jacques Biissot — 22 10 
Premiere • een programma met 
filmnieuws en fragmenten uit niea-
we films — 22 55 . Tweede nieuws
uitzending 

VRIJDAG 
19 30 : De jonge Jacobieten • Einde 
goed, alles goed — 19 50 • De avon
turen van Popeye tekenfilm — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 . Programma
overzicht — 20 25 Sportnieuws 
met o m het filmverslag van de 18e 
rit van de Ronde van Pranknik 
Bayonne-Bordeaux — 20 40 : Echo 
— 21 10 : Hendrik Conscience een 
documentaire film over de Vlaamse 
romanschrijver, de man die zijn 
volk < leerde lezen » uitgezonden 
aan de vooravond van de ll-juli-
vierlng — 21 55 • In het Dick 
Powell-theater Robert Mitchum 
stelt voor : De verliezers (The 
losers), TV-«peelfilm van Sam Peck-
inpah met Lee Marvin Rosemary 
Clooney en Keenan Wmn — 22 45 : 
Tweede nieuwsuitzending 

ZATERDAG 
16 30 tot 18 30 : Ruitersport • 
Rechtstreekse reportage van de jum
ping om de « Prijs der Naties », 
gehouden te Aken — 19 00 Reli
gieus programma — 19 30 • Tijd 
voor U : Internationaal magazine 
voor de jongeren — 20 00 TV-
nieuws — 20 20 : Programma-over
zicht — 20 25 • Sportnieuws met 
o m het filmverslag van de 19e rit 
van de Ronde van Frankrijk Bor-
deaux-Brive — 20 40 Hartendrie • 
een Interstedentornool, waarvan de 
vierde wedstrild vandaag wordt uit
gezonden, vanuit Nieuwpoort 
Nieuwpoort neemt het op tegen de 
Drulvenstreek (Oveiijse-Hoeilaart) 
en Geeraardsbergen — 22 10 • Daar 
is maar één land, een liederenpro-
gramma, gewijd aan Vlaanderen, 
land en volk — 23 00 • Tweede 
nieuwsuitzending 

WOENSDAG 
Tussen 16 00 en 17 15 • Ronde van 
Frankrijk : Luchon-Pau Recht
streekse reportage van de beklim
ming van de Aublsque (12 km) en 
de aankomst te Pau — i9 00 Klein, 
klein, kleutertje — 19 20 : Televi-
Bum Jeugdtelevisie met Bob 
Davidse, vanuit Heist-Duinbergen — 
19 55 • De Weeiman — 20 00 • TV-
nieuws — 20 20 : Programma-over-
Eicht — 20 25 • Sportnieuws met 
o m . het filmverslag van de 16e rit 
van de Ronde van Frankrük : 
Luchon-Pau — 20 40 • Speelfilm : 
Vooruit maar I (Tittield Thunder
bolt), komedie van Charles Cngh-
ton met Stanley Holloway en Geoige 
Ralph (Engelse versie met tweeta
lige onderschriften) — 22 00 Tele-
taalles : Nederlands — 22 15 : 
Tweede nieuwsuitzending 

DONDERDAG 
19 30 : Tijd voor ü : Lily en de 
pohtleman (5e afl) — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Programma-over-
Elcht — 20 25 : Sportnieuws met 
om. het filmverslag van de 17e rit 

De Vlaamse 

Camping 

van de 

Westkust 

CAMPING 
VIKING 
KOKSI]DE 

Strandlaan 41 

Telefoon : 058/22328 

STEEDS TOT UW DIENST 

door katholieken die anders mis
schien M. Van den Boeynants las
tige vragen zouden stellen over de 
toestanden m de CVP en he t n a 
korte tijd zouden door hebben, 
dat hij in Wallonië zus zegt, In 
Vlaanderen zo en te Brussel zus 
en zo' » 

Ibiksmacht 
Het blad van het ACW situeert 

de toestand nog maar eens voor 
zijn lezers. 

Wallonië moet dus waarborgen 
krijgen tegen deze « mmorisatie » 
vooraleer de zetelaanpassing mag 
gebeuren. 

Het IS duidelijk dat een derge
lijke redenering ver afwijkt van 
de tiaditionele unitaire opvatting 
van onze S t aa t ' Zij getuigt, in 
het hoofd van de Walen, van een 
onrustwekkend wantrouwen tegen
over hun Vlaamse landgenoten in 
het algemeen, niet enkel op taal
gebied, maar op alle gebied. De 
redenering bewijst eveneens dat 
er, m de geest van deze Walen, 
In België niet enkel twee taalge
meenschappen bestaan, doch twee 
ondei scheiden volkeren met gans 
onderscheiden belangen m de 
Staat Het eigste is dat deze re
denering niet eigen is aan enkele 
extrem'sten, maar omzeggens 
door alle Waalse parlementairen 
wordt gedee'd » 

Het ware « gerustwekkend » 
voor de Vlamingen, als maar b.v. 
de Vlaamse CVP het « Vlaande
ren eerst » in alle omstandigheden 
dierf belijden. 

DE NIEUWE GIDS 
Met dergelijke praat van Van 

Haverbeke in de part i jkrant van 
de CVP zal die Vlaamse weerbaar
heid niet erg voorbereid worden. 
De geest van de kapHulatie is er 
al overheersend In. 

« Van onze zijde achten wij el
ke procedure ter bescherming te
gen een zogenaamde minorisatie 
overbodig en moeilijk verwezen
lijkbaar Men heeft echter sinds 
zoveel maanden een deel van de 
Waa'se opinie daarvoor wakker ge
maakt, zodat het wel nodig blijkt 
de bestaande parlementaire proce
dures enigszins aan te passen voor 
essentiële problemen betreffende 
het samenbestaan van Vlamingen 
en Walen » 

Standaard 
Geeft opnieuw sterke woorden 

ten beste. Wij hopen dat na de 
nieuwe kapitulatie de kolommen 
niet al te breed worden openge
steld voor « uitleggingetjes » a la 
Moeyersoon en Verroken. 

c Zal men vandaag een oplos
sing vinden? Het lijkt twijfelach
tig. De CVP kan zich als sterkste 
part i j van het Vlaamse land niet 
neerleggen bi] een grrendelproce-
dure; zij kan Wallonië geen veto
recht toekennen. 

De situatie begmt allengs hache
lijk te worden voor het unitaris
me. Weigert men de Walen htm 
grendel waar boig, dan zullen zij 
meer dan ooit om federalisme roe
pen Staat men hem wel toe, dan 
zal de Vlaamse opmie zich onver
mijdelijk van de bedrieglijke een
heidsstaat afkeren. » 

Als meer tipisch voor de Stan
daardgeest drukken we hier een 
lezersbrief af van een brave man 
uit De Pinte. We zouden het een 
sprekend geestesprodukt van het 
minimalisme willen noemen. 

Wat moeten wij nu eens echt en 
techtig vragen in ruil voor de 
waarborgen aan de Walen? De 
toepassing van de taalwetten (aan
sluitend bij de Vlaamse « mini-
mumeisen » van 1895, 1905, 1925, 
1935, 1955 en (in te vullen). 

« De Walen eisen waarborgen 
om zich te beveiligen tegen mmo-
rizatie. Misschien is dat hun 
recht, daarover wil ik niet oorde
len Maar van Vlaamse zijde kan 
men eisen dat een tegenprestatie 
wordt geleverd, nl. een waarborg 
voor de strikte toepassing der taal
wetten onder de vorm van vol
doende sankties, de strikte eenta-
ligheid van Vlaanderen, de strikte 
tweetaligheid van de Brusselse 
agglomeratie. Sinds de uitvaardi
ging der taalwetten is voortdurend 
gebleken dat ze woiden overtre
den Ongetwijfeld weten de be-
voegde Vlaamse volksvertegen
woordigers door welke maatrege
len veidere overtredingen kunnen 
voorkomen worden Het is een mi
nimumeis van Vlaamse zijde deze 
maatregelen wettelijk te laten 
vastleggen als tegenprestatie voor 
de toegevingen ter voorkoming 
van de Waalse mmonzatie . » 

gebruikt en zou te verstaan wor. 
den gegeven dat de geroemde 
christelijke eenheid heel vaak 
moet dienen om het Vlaamse of 
sociale streven af te remmen. » 

Ie nieuwe 
<( Een man waar geen bedrog is 

in te vinden » volgens het bijbel
woord lijkt ons de heer Bourgeois, 
de ontslagnemende arr. sekretaris 
van de CVP Vlaams - Brabant . De 
Nieuwe geeft ruime stukken uit 
de brief die hij aan Van den Boey
nants richtte om zijn ontslag te 
verklaren. 

« Naar verluidt zou de heer 
Bourgeois m een vertrouwelijk 
schrijven aan voorzitter Van den 
Boeynants drie redenen voor zijn 
ontslag hebben kenbaar gemaakt. 
Op de eerste plaats veiwijt de 
heer Bourgeois de unitaristische 
partijleiding dat zij kunstmatig 
poogt de realiteit van de twee 
volkeren te miskennen Volgens 
de heer Bourgeois heeft de CVP 
thans feitelijk als primaire be
staansreden het instandhouden 
van het unitarisme. 

Vervolgens kant de ontslagne
mende sekretaris. die nationaal 
sekretaris van de KAJ is geweest, 
zich tegen de CVP als centrum
part i j . De weigering om naar links 
(of rechts) te dm ven stevenen, 
wijst op een fundamenteel kon-
servatieve houding. 

Ten derde verwijt de heer Bour
geois de CVP dat zi] nog steeds 
een klerikale parti j is en ook daar
door het hare bijdraagt tot het 
scheppen van ongezonde politiek-
kerkelijke verhoudingen in het 
land. In de ontslagbrief zouden 
hierover vrij scherpe woorden zijn 

Ook O kunt lid worden van d« 
grootste brtefwiiselingicinb van 
Belcië, alle leeft talen, verzam, 
hobbles. Schr. PubIL Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr. 55 Oostende. 

H e t Volk 
Vertolkt de ontgoocheling van 

de Limburgers over het uitb'ijven 
van universitair onderwijs in deze 
provincie die volgens alle redevoe
ringen toch is « de jongste, meest-
belovende, meest dmamische, 
taoopwekkende enz. (in te vullen 
volgens de lengte van de redevoe
ring) . 

« D e Limburgers zullen waar
schijnlijk ontgoocheld zijn omdat 
Hasselt niet met een universitaire 
kandidatuur bedacht werd. Mis
schien hebben de Limburgers, die 
uiteraard de zachtsten aller Vla
mingen zijn, zoals wel m^er he t 
geval IS met genoeg van zich af
gebeten In leder geval hebben 
wij uit Limburg zelf wemig strijd
gewoel vernomen ter verovering 
van de kandidatuur te Hasselt. 
Maar de voornaamste verantwoor
delijkheid ligt nochtans, zo 
schijnt het bi] het rectoraat van 
de Leuvense Universiteit die de 
Limburgse kandidatuur had moe
ten patroneren wiJ vrezen dat he t 
Leuvense rectoraat een zware 
fout heeft begaan. Het gerucht 
doet mderdaad de ronde dat de 
Europese Gemeenschap eent nieu
we universiteit zoti financieren te 
Maastricht, de 'oude hoofdstad van 
Limburg Indien deze universiteit 
er komt, zou het kunnen gebeuren 
dat Leuven zich zijn veizet tegen 
een kandidatuur te Hasselt bitter 
berouwt. » 

Dat laatste zou niet zo erg zijn. 
De jonge Limburgers zouden dan 
in elke geval in Maastr icht kun
nen gaan vaststellen dat « hier en 
aan de overkant » slechts spraak 
IS van hetzelfde Nederland. 

En dat ze met hun Nederlands-
Limburgse medestudenten m elk 
geval heel wat meer zouden ge
meen hebben dan met hun « Ka-
tobeke Waalse broeders » van de 
Waalse fakulteiten te Leuven. 

Walter Luyten. 

Verlof: BLANKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensloen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse gezelligheid 

DIAMANTEN IN DE KEMPEN 
( \ e r \ o l g van blz. 9 ) . 

zen m a a r vooral w a r e n he t jon
gere a rbe ide r s d ie n ie t w i l d e n 
we len van de s ind ika le voors te l 
len die zouden n e e r k o m e n op een 
n i v e l e n n g van het b e r o e p . 

W a a r ligt dan de ui te indel i jke 
oploss ing ? Die ligt ons inz iens 
in de eers te p laa t s bij de s taa t 
zelf. Ten eers te you d ie al niet 
mogen toela ten da t s lechts een 
vijftal werke l i jk gro te en k a p i 
t aa lk rach t ige bazen te An twer 
pen, zonder enige beteugel ing 
k u n n e n besl issen over het w e l 
en wee van du izenden mensen , 
dat deze vijf, t e lkens hen enige 
\ e r p l i c h t i n g in het voorui tz icht 
w o r d t gesteld, er zich vanaf k u n 
nen m a k e n met een bedre ig ing 
« n a a r Israël te zullen ve r t r ek 
ken s>. Ten tweede zou de s taa t 
toelagen d ienen te ve r s t r ekken 
aan de d i a m a n t m n e r h e i d , zoals 
da t e lders gebeur t . 

En in a fwach t ing da l de par 
l emen ta i r e f rakt ie van d e Volks
un ie tussenbe ide komt inzake de 
Vlaamse d iaman tn i jve rhe id , w i l 
len wi j h i e r r e ed s enkele voor 

stel len doen nopens de a a n w e n 
d ing van s taa ts loe lagen : 
1) Zij d ienen ger ich t op een 
gro te k r a c h l i n s p a n n i n g ten ba te 
van de schol ing . 
2) Toe lagen d ienen ve r s t r ek t aan 
de geb ru ike r s van molens en 
mate r i aa l , ind ien aan zeke ie 
v o o r w a a r d e n w o r d t voldaan , 
s l aande op kwa l i t e i t en pe r so 
neelsbezet t ing . Dit is ook he t ge
val voor hen d ie n i e u w e fabr ie
ken b o u w e n . 
3) Mensen die nie t m e e r mee
kunnen in de d iaman t , zouden 
van een be taa lde omschake l ing 
moeten k u n n e n genie ten zoals 
da t in de Bor inage is gebeurd . 
4) Meer toelagen aan de u i tvoer 
\ a n geslepen d i a m a n t w a a r b i j 
deze toelagen zouden k u n n e n 
goedgemaakt w o r d e n door hef
fen van taksen op inkomend 
k o n k u r e r e n d geslepen, da t thans 
onze eigen m a r k t onderg raa f t . 
E r d ien t h i e r d o o r de bazen een 
guns t ig perspekt ie f geboden te 
w o r d e n . Het is n o r m a a l en men
seli jk da t zij he t bes te nemen : 
zo zij e lde r s be t e r ges te ld k u n n e n 
g e r a k e n d a n bij ons , is he t be 

grijpeli jk da t zij n ie t happ ig zijn 
op onze r ' iens ten. 

Wij hebben daa reven gesp ro 
ken over de Bor inage . He t is een 
vergel i jk ing die zich s teeds op-
d i ing t , niet a l leen omda t dest i jds 
de indus t r i a l i s e r ing van de Zui
d e r k e m p e n gekoppeld w e r d aan 
de r ekonve r s i e van de Bor inage 
- zonder rezu l taa t voor de Zui
de rkempen - m a a r voora l o m d a t 
het h ie r gaat om een b e s t a a n d e 
n i jverhe id en om he t be lang van 
om en bij de 12.000 mensen . 
Moesten deze mensen in de Bor i 
nage wonen , dan zouden zij 
ver t roe te ld w o r d e n door de Bel
gische reger ing (denken wi j 
m a a r aan de 20 miljard die ver 
loren gegooid w e r d e n in de n ie t 
leefbare mijnen a l d a a r ) . Nu gaa t 
het om Vlaamse mensen , om een 
bi] u i ts tek Vlaamse ni jverheid 
die aan h a a r lot w o r d t overge
la ten. Zo gaat het in het un i t a i r e 
België al t i jd. Zo gaat dat , to t 
ui te indel i jk he t federa l i sme 
w o r d t a fgedwongen . Laten wi j 
hopen da t e r dan nog d i a m a n t 
g l ins te r t op de Kempi sche s l i jp-
molens . Staf de Lie. 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN-STAD 
liCdenvergadering. 

Woensdag 8 Juli om 20 uiur 30 
In lokaal « Peter Benoit », Prank-
rijklei 8. 

Volksversegenwoordfeer R. Mat-
theyssens bespreekt de politieke 
toestand. 

Staf De Lie spreekt over de ach
teruitstelling der poldergemeenten 
door de stad Antwerpen. 

Alle V.U.-leden zijn welkom öid-
maatschapskaar t meebrengen aub) . 
Ook simpatizanten dienen zich 
voor te stellen aan he t bestuur. 

Kolportage met mikro-wagen in 
Antwerpen-Kiel op zondag 12 juli. 
Samenkomst om 9 uur 45 aan de 
St. Oatharina-kerk (tegenover 
Kielpark) . 

LIER 

Met een negenkoppige ploeg trok 
afdeling U e r op kolportage naa r 
Berlaar met het nummer over de 
diamantnijverheid in de Zuider-
kemjjen. 

Ondanks de talloze gesloten huL 
Een met de weekend-rage werden 
150 nummers verkocht op minder 
dan twee uur tijd. J a n Meylemans, 
doorwinterde kolportagerat, sloeg 
weer alle rekords, maar werd van 
nabij gevolgd door pnze jongste 
vrouwelijke aanwinst Adriana. 

W i j z o e k e n , o m s t r e k e n 
G E N T b e s t a a n d e of o p t e 
r i c h t e n h a n d e l s z a a k , g e e n 
k a p i t a a l n o d i g , v e r k o o p , 
b u r e e l e n s c h o o l g e r i e f -
b o e k e n - s p e e l g r o e d . Z e e r 

g o e d e v e r d i e n s t e , w i j v r a 
g e n e e r l i j k h e i d - w e r k l u s t -
b e t r o u w b a a r h e i d , i n l i c h 
t i n g e n R e d a k t i e b l a d . 

MERKSEM 
Vlaggenaktie, 

Wij moeten er toe komen dat op 
Guldensporendag in iedere s t raat 
van onze gemeente leeuwenvaan
dels buiten hangen. Indien U zich 
een leeuwenvlag ' wil aanschaffen 
kan onze afdeling die bezorgen 
tegen de volgende voorwaarden en 
prijzen. 

Leeuwenvlag in katoen X.50 m. 
X 1.32 m. 200 P. 

Leeuwenvlag in nylon 1.50 m. x 
1.50 m. 350 P. 

Bestellen op he t sekretariaat, 
bij een van de bestuurleden of in 
lokaal « Tyl ». 

De 11 juli-herdenking. 
Wij vermelden nogmaals de 11 

Juliviering van VOS Merksem, op 
zaterdag 4 juli te 20 uur, in de Ge
meentelijke Conferentiezaal, Broe
der Prederikstraat (Sint Prancis-
cuskerk) waar de gelegenheidsrede 
wordt gehouden door Jul iaan Plat-
teau, Provintiaal Voorzitter van de 
Vlaamse Oudstrijdersbond, toegang 
vrij . -De Guldensporenherdenking 

van Davidsfonds Merksem vindt 
plaats op zondag 5 juli in de Bart-
Bchouwburg te 20 uur, met de me
dewerking van verschillende Merk-
semse kunstenaars, onder de h<^e 
bescherming van het Gemeentebe. 
s tuur; toegang 10 P. 

Zondag 5 juli, te 10 mtx in de 
sint BarthoJomeuskerk, plechtige 
Herdenkingsmis met gelegenheids-
sermoen door Z.E.H. Mast, pastoor. 

Vergeet niet n a deze plechtighe
den een bezoek aan Tyl te bren
gen, en Indien het nog niet ge
beurd is, laat U dan inschrijven 
voor de 11 juliherdenklng op za
terdag 11 juli, begin te 20 uur, bij 
de Volksunie, daar hoort gij thuis. 

WILLEBROEK 
Wij nodigen alle slmpatlsanten 

autobezitters uit voor de autokara
vaan « Vollksunie - nieuwe lente » 
die Klein Brabant zal doorkruisen 
op zaterdagnamiddag 4 juli. Ver
trek a a n lokaal Amber, Appel-
donkstraat 87 te Willebroek om 14 
uur 30. Zo mogelijk bevlaggen de 
chauffeurs hun wagen met de 
leeuwenvlag. Verdere inlichtingen 
Leo Huwels, Kat tes t raa t 46 Op-
puurs, tel. 770436 of Pierre De 
Smedt, Gapt Trippstraat 73, Wille
broek tel. 786151. 

WILRIJK 
Bevlagglngsaktie II ]ull aA 

leeuwenvlaggen zijn te Koop bl] 
G. Cells, Juul Moretuslel 310, t e l 
38.42.81, Of bij onze propagandls-
ten. Ze ü ]n uitgevoerd op ver
schillende afmetingen in wol. 

L I M B U R G 

LIMBURG 
Vorige zaterdag Is, zoals aange

kondigd, in hotel Warson te Has-
selt de maandelijkse propagandis
tenvergadering doorgegaan. 

Een aantal ideeën van de pro
vinciale voorzitter, drs. Degraeve, 
werden nader uitgewerkt en zullen 
In he t najaar tot een uitvoering 
komen. 

Binnenkort zal hierover verder 
worden uitgeweid in dit blad. 

Tevens werd er nog o v ^ de ge
meenteraadsverkiezingen — vooral 
te HasseJt dan — gehandeld. 

MAASEIK 
Vorige week heeft onze provin

ciale sekretaris Clem Colemont in 
Maaseik een reeks bezoeken ge
bracht bij onze vooraanstaande 
medewerkers. 

De besprekingen handelden 
hoofdzakelijk over de deelname 
aan de aanstaande gemeenteraads
verkiezingen. 

MILLEN 

In deze gemeente kwam pater 
Brauns zijn tweede spreekbeurt 
« Badikalisme in de Vlaamse 
strijd » voordragen. 

Ook dit tweede bezoek aan deze 
gemeente werd een succes; laat
komers konden slechts met heel 
veel moeite een plaats bemachti
gen. 

PLAN VAN DE SUPERTRANCHE 
«RODE-KRUIS - DUBBELE KANS» 

TWEE HOQE LOTEN VAN 

ZES M I L J O E N 

2 LOTEN VAN 1 MILJOEN 
2 LOTEN VAN 750.000 F 
2 LOTEN VAN SOO.000 F 

60 loten van 100.000 F 
120 loten van 50.000 F 
120 loten van 20.000 F 
300 loten van 10.000 F 
540 loten van 5.000 F 

2.400 loten van 2.000 F 

6.000 loten van 600 F 
120.000 loten van 220 F 

en 
4 0 0 loten als t roostpr i |s 

ntr <• bHjeffeg dl« op Ma cijfer M de 
nnmen bóuilereii die tea nu de icbt 

keje lelea vlnmn 

VOOREEN 'jtt l u l l l A C K l IN 129 948 
TOTAAL VAN / * ( V l I L J U C r i LOTEN 

• I I U I : 2 0 0 r HnnHM:22f 

SUPERTRANCHE «an h.t 

DUBBELE A K ARS 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Trekking op 20 juli te Oostende 

TONGEREN 
I n de loop van de week werden 

hier door G. Begas een aanta l le
den hernieuwd. 

Het moet mogelijk zijn om hier 
binnenkort over te gaan tot de 
heroprichting van de afdeling, 
daa r de kern hiervoor reeds latent 
aanwezig is. 

Tevens kondigen we n u reeds 
aan, da t pater Braims hier binnen 
enkele weken met een van zijn 
spreekbeurten de gemoederen zal 
komen wakker schudden. 

VOERSTREEK 
We vernemen 

Meyer op 5 Juli, 
de eerste maal 
zal optreden. 

Hij komt morgen te Teuven rond 
15 uur op het kampeerteirein « De 
Varn », op een kilometer van de 
grenspost aldaar. Prachtig bergge-
zicht. 

Alle Limburgers die zich vrij 
kunnen maken en op die wijze 
h u n nieuwe provinclegenoten wil
len steunen, worden hartelijk uit
genodigd. 

dat WUlem de 
morgen dus, voor 
in de Voerstreek 

Ook O kunt mei hnwen, 
treedt toe tot liet cespeoiaU-
•eerd huwelijkswerk met UJ» 
ten, »chr. PnbUcltelt Ardaeo 

Pierre, afd. H., Amsterdamstr. 
65. Oostende. 

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

AALST 
Buitengewone verkoop In Ge-

raardsbergen : 346 nrs. a a n de 
m a n gebracht. Verleden jaar , zelf
de tijdstip, verkocht onze kolpor-
tage-ploeg er slechts 204. Een voor
uitgang van 70 %, dit met een 
minder talrijke püoeg. 

Onze vriend Raoul Piron span
de de kroon met 56 nrs. : Indivi
dueel rekord van het jaar . 

Zondag 5-7-64 : 
Kolportage Herzele - Ressegem. 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap, Aalst, 8 uur 30 of kerk Her
zele, 9 uur 15. 

Dank. 
I n ons weekblad « De Volks

unie » hebt U de laatste weken, 
regelmatig oproepen gelezen voor 
finantiele steun. Vandaag zijn wij 
gelukkig U te kunnen danken voor 
de snelheid en de bereidwilligheid 
waarmee U op ons eenvoudig ver
zoek bent ingegaan. Wij zijn zeer 
gevoelig voor dergelijke blijken 
van stmpatie, niet in de eerste 
plaats omwille van de centen maa r 
vooral voor de blijk van mede-
voelen. 

Het arrondissementeel bestuiur 
van zijn kant zal niet nalaten zijn 
uiterste best te doen opdat iedere 
frank maksimaal zou renderen, 
ten bate van de parti j waarin wij 
strijden en vooral ten bate van de 
Vlaamse ontvoogding, waarvoor 
wij strijden. 

OUDENAARDE-RONSE 
Werftocht te Kruishoutem. 

Op 28 juni 83 verkochte num
mers te Kruishoutem. 

De propagandisten werden voor
al zeer gunstig onthaald in de 
nieuwe wijk, wat typisch is voor 
de evolutie van de Vlaams Natio
nale Part i j . 

ZOTTEGEM 
Gemeenteverbleztniren. 

Bij het perse gaan vernemen we 
da t de V.U.-lijst Zottegem, niet 
enkel voltallig zal zijm — hetgeen 
reeds gemead werd — doch vooral 
d a t er een prachtige kandidaten
lijst aan 't groeien is. 

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

BEERNEM 

De arr. kolporage - ploeg ver
kocht in deze deze gemeente c^ 28 
Juni 11. gans de beschikbare voor
r aad (110 n r s ) ; met he t oog op de 
as. gemeenteraadsverkiezingen 
werden tevens beloftevolle kontak
ten gelegd. 

OOSTENDE 
Sympatlzatnen! Wenst u aan te 

sluiten bij de V.U. of t e abonne
ren op ons weekblad? Verlangt u 
kontakt of inlichtingen? 

Wendt u in vertrouwen tot L. 
van de Weghe, Wapenplein 9 (teL 
763.28), J . Provoost, Nieuwland-
s t raa t 47 (na 18 uur) , W. Ctolle-
man, vaa r t s t r aa t 41, Bredene (na 
18 uur ) . 

Wilt u financieel steunen? SUxt 
dan op per. 14.62.70 van Krediet-
bankt Oostende voor rekening V.TJ. 
236-4617. 

Wilt u ons schrijven? Adres : 
« VoJksunie », Postbus 35, Oosten
de. 

POPERINGE 
Pater Brauns komt terug. 

Naar wij vernemen richt de 
Vlaamse Volksbeweging opnieuw 
een grootse guldensporenviering in 
in dezelfde geest van de vernieu
wing van verleden jaar . Nu werd 
niet alleen de medewerking ge
vraagd van het ANZ, Davidsfonds, 
VTB - VAB maar werken ook an
dere Vlaamse verenigingen mee, 
als VOS - BVOS; he t gewestelijk 
IJzerbedevaartkomitee en de 
Vlaamse vriendenkring van he» 
Hoppeland. 

Hopelijk zal de bomvolle zaal 
van het Stadhuis opnieuw zinde
ren van geestdrift, want op alge
mene aanvraag komt niemand 
minder dan Pater Braims. Zij die 
verleden jaar deze ll-juliviering 
hebben gemist, zullen er zeker dit 
j a a r willen bij zijn. 

Alle bewuste Vlamingen moeten 
he t als plicht beschouwen daar zo 
talrijk mogelijk op post te zijn. 
Dus op pameltjemaandag, 13 juli, 
te 20 uur allen rond Pater Braims. 

Bevlaggingsaktie. 
Elke VI. Nationalist vlagt op 11 

en 13 juli en op de kermisdagen 
met de leeuwenvlag. Het wordt 
meer dan tijd dat de driekleur 
plaats ruimt voor de leeuwenvlag. 

en sommigen «leb de moeite ge* 
troosten een leeuwenvlag aan te 
kopen. 

Alle inlichtingen te bekomen blJ 
A .Suffis, Komstraat 51, Popeiritt. 
ge. 

zich aan 
par t t ime 

ZOEKERTJ 
Leraar 28 jaar Wedt 

per 1 september voor 
werk 4-talige handelskorrespon. 
dentie e.d. Schrijven kantoor blad. 

Te koop. Volledige nieuwe ge* 
luldslnstallatie <^ autobatterij* 
Luidspreker, versterker, micro e a 
bandopnemer. Te bevragen AL 
Moens, Dijkstraat 18, Grembergeft 
.(Dendermonde), teL 052-219.25. 
* I , 

Te koop bouwgrond 450 ma. 
Breedte 13 m. Zich wenden Paul 
Michielslaan 47, Stene - Marian 
kerke. ii 

VI. gezin zoekt vakantiegeaegea» 
held te huuir aan zee of in bosrij
ke omgeving van 1 tot 15 augustu» 
(keuken + 2 kamers). Schrijven a 
H. Vandenbulcke, Marie - José-
plaats 8, Kortrijk. i 

Jong bediende te Genk vraagti 
dringend gemeubelde kamer en /o j 
pensioen te Genk of Hasselt vana t 
begin augustus. Schrijven kantoor 
blad. 

Wie wenst tegen de hoogste prij» 
VI. - nat . literatuur van de h a n d 
te doen. Werken zelfs beschadigd 
zijn welkom. Schrijven kantoor 
blad. 

OVERLIJDEN 
We melden het overlijden vatt 

dhr. Petrus Gijbels, schoonvader 
van de afdelingssekretaris van 
Peer, Jaak Knevels. 

Aan de familie bieden we onzo 
oprechte deelneming aan. 

GEBOORTE 
Bij ons aktief kada-lld, Leo 

Schildermans van Opglabeek werd 
een vijfde telg geboren; bij deze 
gelegenheid feliciteren we hem van 
har te . 

Propaganda-aktie in Limburg 
Reeds vanaf nu wordt een grote propaganda voorbereid om 

de Volksuniegedactate in elk gezin van Limburg te versprei
den tijdens de komende herfstmaanden. 

Inderdaad, er werd een «eer degelijke brosjure van 24 
bladzijden ontworpen die we in elk gezin van de provincie 
gratig wiUen bestellen. 

Dit groots opzet — initiatief van 
de prov. voorzitter Degraeve — 
kan maar slagen indien elk natio
nalist hiervoor een financiële bij
drage verleent. Immers de ver
spreiding kost 1 frank per bros-
Juur. 

Indien U wil instaan voor een 
ganse gemeente, een gedeelte van 
een gemeente of zelfs voor een be
paalde s t raa t of wijk dan stort U 
hiervoor het nodige bedrag op de 
P.C. 481526 van onze provinciale 
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secretaris, Olem Cblemont Nieu
werkerken. 

Begin alvast met een peterschap 
te nemen over uw eigen gemeente 
of over een gemeente waar ge 
wenst dat deze brosjure moet ver
spreid worden. 

We zullen regelmatig in dit Wad 
de stand van de ingestuurde bij
dragen vermelden. Zij die onbe
kend wensen te blijven worden 
als naamloos medegedeeld. Onno
dig te zeggen dat elk bedrag, hoe 
klein ook zeer welkom is. 

Intussen kunnen we reeds mel
ding maken van de bedragen die 
overhandigd werden kort na de 
bekendmaking van het initiatief : 

Drs Degraeve, hoofdbestuurslid: 
voor de gemeenten waar de V.TJ. 
nog minder bekend is : 1000 P. 

Renaat Vanheusden : hoofdbe
stuurslid voor Hasselt (gedeelte
lijk) 1000 P . 

Clem Colemont. hoofdbestuurs
lid : voor Nieuwerkerken en Run-
kelen 1000 P. 

Advokaat Jef Libens St. Trui-
den : voca: St. Truiden (gedO 
1000 F. 

vu-afdeling Neeroeteren, eerste 
bijdrage 1200 P. 

Jaak Knevels. Peer. Voor kan-
ton Bree-Peer 1200 P. 

Naamloos uit Spalbeek. Vow 
Spalbeek (ged.) 100 P. 

Naamloos Waterscihel. Voor hoe-
vezavel (ged.) 500 P. 

Guido Symkens Opoeteren. Voor 
Dome (Opoeteren) 200 F . 
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BEWEGINGSLEVEN 
MECHELEN: KLAAR VOOR DE STRIJD 

' Na wekenlange voorbeieidmgp" 
werd woensdag 17 juni in loka U 
©uldenhuis t e Mechelen overj 
gaan tot de samenstelling van e 
Volksunielijst voor de komen 
femeenteverkiezmgen. 

Tijdens een algemene ledenv( 
gadering konden de Volksun 
eangeslotenen zich bij geheii 
«temming uitspreken over de vo 
wde van de 29 kandidaten, m de 
Btad vereist. 

Mr. J a n Ryckeboer, voorzit! r 
j a n de stadsafdeling, belichtte 
een korte toespraak het gioot I e 
lang van het doordringen van 
yolksunie in zo breed mogelij.., 
bevolkingslagen. Hiertoe vormen 
^meenteverkiezingen, bij degelij
ke voorbereiding, een goed hulp
middel. Hij deed dan ook «en op-
W ) ^ tot zo groot mogelijke wer
king van alle leden om de lijst die 
die ledengoedkeuring zou verwer
den met alle kracht te pro-
iwgeren. 

Volksvertegenwoordiger Daniel 
Oeconinck gaf dan een vormende 
giiteenzettii^ over de rol van de 
gemeenten en de gemeentelijke 
tnandatarissen. Hij stond ook 
«ven stil bij de lijst voor Vlaam
se belangen die in de stad Brus-
•ea zal voorgedragen worden. 

Na dit « ideologisch » gedeelte 
werd overgegaan tot de kiesver-
fichtingen onder leiding van prov. 
foorzitter Budi Van der Paal en 
sar. sekretarjs Walter Luyten. 

Bij de eindoptelling van de 
«temmen bleek 70 % van de leden 
tóch' uitgesproken te hebben voor 
i e modellijst. Bij de andere 30 % 
die hun eigen schikking hadden 
aangebracht op de alfabetische na-
jnenlljst was er ook een zeer dui
delijke tendenz om de volgorde 

A N T W E R P E N 

DORTMUNDER 
9%ierbrauhof I 
| c Lenven 

Alle zater- en «ondageii 
Opper-Beleren-orkest 
Stemming plezier. 
Alle dagen 's middags ezt 
'a avonde beste keuken. 
niet daui 
Tanaf 's morgens 
lot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder Ingericht voot 
groepsreizen scholen enz.^ 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 

Groenplaats S3 te Anfwerpe&j 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
enz„ 
Van na af Herman Segers. 
oude baas van Ndonopol 
Gent. aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt ZZ Leaven 

Schoonste blerkeider 
van het land. 

Niet vergeten dat men la 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerhrau 
drinkt, met de 2 Hertjes, 

f a x k 

Niet vergeten weldra 
Dort Thierbrauhof lil 
te Brussel 

Ingenieur Oxcai Tlennrd 

van de raod;UiJst te eerbiedigen. 
De wijzigingen waren eerder 

van detailaard. Met zeer grote 
meerderheid troonden hier de drie 
kopmannen Eenard, Van de Werf 
en Oauwenbergh ook aan de lei
ding. 

De lijst die te Mechelen de strijd 
zal aangaan met de dne kleurpar-
tijen ziet er uit als volgt. 

1. Renard Oscar, birrgerlijk inge
nieur. 

2. Van de Werf Alfons, hovenier. 
3. Oauwenbergh Michel, technisch 

ingenieur. 
4. Nog open. 
5. De Prins Jan, koetswerker. 
6. Provinciael Alois, magazijnier. 
7. Buts Lea Mej , huishoudster. 
S. Van den Branden Herman, 

verkoper. 
9. Van Oauwenbergh Alfons, 

jwstbedlende. 
10. Gielis Frans, herbergier. 
J l . Vereist Maurits, bouwkundig 

tekenaar. 
12. Servaes Michel, bediende. 
"3. Haezendonck Jan , meubelma

ker. 
J4. Vervoort Lode, handelsreiziger. 
15. De Greef Germame, onderwij

zeres. 
16. Janssens Marcel, ilc. germaan-

se filologie. 
17. Bastijns Marcel, feed'ende. 
18. Keldermans Herman, technisch 

ingenieitr. 
19. Denef' Herman, handelsverte

genwoordiger. 
20. Goormans Jan , handarbeider. 
21. Loosen, technisch ingenieur. 
22. Van Doninck Frans, raeubel-
I maker. 
23. Van Esbroeck Jan , docter m 
i» scheikunde. 
24. Mevr. Bosmans, huishoudster. 
25. Van Damme Lode, autogelei-
' der. 
25. Prinsen WiHy, vertegenwoordi

ger. 
26. Nog open. 
28. Verschaeren Alfons, ere amb-
} tenaar . 
29. De Prins Frans, fiskaal raad-

_*• gever. ̂  
Deze lijst werd twee dagen la-

fer door arr . voorzitter Renard en 
err . sekretaris Luyten a a n de pers 
iVoorgesteld. 

De Joemalisten bleken vooral 
geïnteresseerd aan de tendenz tot 
« Vlaamse frontvorming » die uit 
deze lijst spreekt. 

Naast getroffen oud-nationalis-
ten uit de repressie vindt men er 
dhr. Van Oauwenbergh, erkend 
•weerstander. De tweede plaats 
wordt ingenomen door de Heer 
Van de Werf, zoon van de sche
pene van de Werf van de Katolie-
ke Part i j van 32 tot 44. Mej. Buts 
is de nicht van CVP-senator Buts, 
die op de lijst van de CVP-stad 
Mechelen staat. Uit linkse kringen 
is ^ r de Heer Vereist, toneelauteur, 
ontslagnemend lid van de BSP. 
Het begrip Volksunie werd hier 
werkelijk. Naast witten en zwar
ten, verenigt de lijst vertegenwoor-
digers van alle standen, gelovigen 
en vrijzinnigen. 

De Heer Verschaeren. iid van 
he t himianisisch verbond, moet 
hier belicht. Vlaams - nationalist 
sinds tientallen jaren over Front
parti j en VNV nam hij zelf het 
initiatief om een kopplaats te rui
len voor de voorlaatste plaats om 
te tonen dat personen onderge
schikt zijn aan het feit Volksunie-
strijdformatie. 

Op te merken is dat de 4de 
plaats openblijft vw»- een kandi
daat op de « strijdplaats » die 
slechts later zal bekend gemaakt. 
Wij geloven dat onze slotwens 
« Ook de strlJdpJaats gekozen » 
met zulke lijst dicht de werke
lijkheid kan benadereo. 

EDEGEM 
Nationale bevlaggingsaktie. 

In 1963 telden wij op 11 juli, in 
Edegem 145 Leeuwenvlaggen. 

Voor 11 juli 1964 streven wij 
naa r meer. 

Wie nog geen Leeuwenvlag 
heeft, haaste zich! 

Wie in de marsen op Brussel en 
in de Nationale Betoging te Ant
werpen, mee opstapten, mogen ook 
te Edegem niet aan de kant blij
ven staan. 

Bestellingen kunnen geschieden 
op de volgende adressen : 

Mechelse steenweg 314. 
Garden Citylaan 64. 
Baron de Celleslaan 32 en 34. 
Nikolaas Lemmeslaan 2. 
Te Nijverdonoklaan 1. 

tenteoffensiel te Edegem. 
In het kader van het Lenteof

fensief, Kolporteerde onze kanto
nale propagandaploeg op zondag 
21.6.1964, in Edegem - Centrum. 

Op enkele uren tijds, hadden de 
250 aangevraagde V.U.-nummers 
hun bestemming gevonden, en dit 
niettegenstaande het slecht weder. 

Hartelijk dank aan onze propa
gandisten voor hun enthousiaste 
medewerking. 

DEURNE 

Bevlaggingsaktie. 
Wij doen een oproep tot al onze 

slmpatisanten om op 11 juli mee 
te werken aan de bevlaggingsak
tie. Verleden jaar werden er te 
Deurne reeds 107 leeuwenvlaggen 
geteld. Dit jaar moeten dat er 
minstens 250 zijn. In iedere s t raat 
van Deurne wonen er slmpatisan
ten. In sommige s t ra ten zijn er 
zelfs tot 20 huisgezinnen aangeslo
ten. 
Pater Brauns. 

Op 10 juli 1964 om 20 uur vindt 
er in het lokaal « Concordia », 
Turnhoutsebaan 28, Deurne (C) 
een belangrijke manifestatie 
plaats. 

Pater Brauns spreekt over « Ra-
dikalisme in de Vlaamse strijd ». 

Wij doen geen oproep om aan
wezig te zijn. Wij weten dat ieder
een er zal zijn. 

Financiële mobilisatie. 
De resultaten van verleden jaar 

die reeds schitterend waren, wor
den dit jaar nog ver overtroffen. 
Wij danken al onze simpatisanten 
voor de onbaatzuchtige wijze 
waarop ze hun afdeling steunen. 
De gestelde streefcijfers werden 
reeds ver overtroffen en er dienen 
nog een honderdtal adressen be
zocht t* worden. 

Gemeenteverkiezing. 
Onze afdeling is reeds koorts

achtig aan het kerk om de komen
de gemeenteverkiezing voor te be
reiden. 

Duizenden briefomslagen wor
den gereedgemaakt voor de grote 
slag. 

pamfletten en strooibiljetten 
worden voorbereid. 

De voorlopige peterslijsten wor
den opgesteld. De getuigen voor 
de telburelen worden aangeduid. 
De financiële mobilisatie die ons 
de geldmiddelen moet verschaf
fen, verloopt schitterend. 

Personen die wensen mede te 
werken zijn altijd we'kom. Zij 
worden verzocht hun naam op te 
geven aan het sekretariaat : Hil-
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne (O). 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

CROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenwes 372 
M E C H e L E N 
Telefoon : (015)14909 

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

ZOTTEGEM 
Wielerwedstrijd. 

Op 12 juli 1964 : « Tweede gro
te Elfjuhprijs voor internationale 
liefhebbers », wielerwedstrijd. -Er 
zljin 8.000 F prijzen en verschil
lende mooie premies, waaronder 
giften van de firma Stabile te Ou
denaarde, Ziekenkas Flandrla, 
Oveco-Vleeswiaren te Leupegen», 
«nz. 

Vertrek te Zottegem, om 2 uur 

30 aan het St. Jorlshof, op de 
Markt. 

Een karavaan wagens versierd 
met leeuwenvlaggen opent de 
wedstrijd. De omloop bestrijkt een 
heel deel van het arrondissement 
Aalst alsook verschillende ge
meenten van het kanton St Maria 
Horebeke (Arrondissement Oude
naarde) zodat de afdeling Zotte
gem dan ook de volledige steun 
van Oudenaarde toegewezen kreeg 
en dat een mikrowagen van Ou
denaarde en verschillende volgers 
uit dezelfde streek zeker van de 
part i j zijn. Net zoals de receptie 
en het bal s taa t deze prestatie in 
het teken van de verbroedering 
Aalst - Oudenaarde. 

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

lEPEK (ARR.) 
Dringende oproep. 

Wij doen een dringende oproep 
tot alle jongeren, studenten en af
gestudeerden, arbeiders en be
dienden uit het arrondissement 
opdat ze de bijeenkomst zouden 
bijwonen op zaterdag, 4 juli te 19 
uur 30 in « Het Belfort », Grote 
Markt te Poperinge Het doel van 
deze bijeenkomst is het stichten 
van een propagandaploeg, welke 
zal belast worden met het kolpor-
teren van ons weekblad « de Volks-
unie » en het propageren van de 
Vlaams nationale gedachte in ons 
arrondissement. Het mag niet 
meer zijn dat wij het onderspit 
moeten delven tegenover de andere 
arrondissementen in West-Vlaan-
deren. Het arrondissement leper 
meet en zal ontwaken. Wij wUlen 
het de traditionele partijen diets 
maken dat wij het bij de kracht
proef van toekomend jaar halen 
zullen, en dat hangt van U af. 

Kameraden sluit aan bij onze 
werkgroep, de Volksunie ten bate. 

KOKSIJDE 
Dank. 

We danken bijzonder de sterke 
afvaardiging van Koksijde die al
weer op fwst was te Diksmuide in 
onze eerste suksesrijke optocht en 
op de vergadering in de tot bar-
stenvolle zaal. 

KUÜRNE 
Gulden-Sporenviering 1964. 

Zoals telkenjare wordt de strijd 
die onze voorouders uit 1302 te 
Kortrijk geleverd hebben, op 
waardige wijze in herinnering 
gebracht. 

Daarom dit j aa r onze feestvie
ring, zaterdag 4 Juli ek. om 20 uur 
in de feestzaal van net Midden-
standshuis. Iedereen is welkom. 

Op het programma komt voor : 
Kunstvol optreden van de jeugd

groep der Broeders Xaverianen 
uit Brugge. 

Bekroning van de laureaten van 
de opstelprijskampen uit de on
derscheidene groepen. 

KOTte toespraak door de heer 
Wilfrled Martens. 

Vanaf omstreeks 21 uur 30 op
treden van een orkest waarmede 
wij de verdere avond zullen door-
brengen in gezellige spelen, dan
sen, zingen en gulle vlaamse leu
te. 

In het Kader van aeze herden
king menen wij het passend uw 
aandacht te trekken op de nood
zakelijke versjweiding van de 
leeuwenvlaggen; ieder welmenend 
Vlaming versiert op 11 juli zijn 
huis met de Vlaamse leeuwenvlag. 

Inlichtingen zijn te bekomen 
bij : S tandaer t Albert, Elisabet-
s t raat en bij de andere bestuurs
leden. 

RÜDDERVOORDE ' ' 
Welgemeende gelukwensen gaan 

naar onze medewerker, dhr Thier
ry Zutterman die — zonder dan 
nog zijn persoonlijk rekord te toe
ken I — Benelux-kampioen werd 
in het gewichtheffen. 

Aanbevolen 
Huizen 

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

o PETER BENOIT > 
Frankrtjkle) 8 4ntwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek tiet Vlaams Huls 
« DE VRIENDSCHAP » 

Kerkstraat 9 
(bij Grote Markt) 

Vermindering vr lezers V.ü. 
Hulsh App Eladlo-TV-

Bandopnemers.. 
37.92.51 ELAGRO 38 74.68 
De Damhoudersti 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen • 
Claessens-Cornells Scfaut-
str 18 Dearne - X 36.1S.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze ECrlek 

goede spijzen vindt D In 
afspanning 

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

Voor al OW Vlaamse lektoar 
Een adres 

Boek- en dasbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

o Vlaams Huis « Knokke 
Kamers vol oenslon -

gezellige sfeer 
Vermindering v g:roepen 
Ellsabethl. 105 I 632.70 

Voor aw modern Interlenr 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester ourwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstt 11 üudergem 
T 72.45 43 terminus tr 35 
10% kortine leden V.0 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKF Tel 63811 

Bouw- veranderlngs-
herstelUnKswerken 
SEGERS Adnaan 

Stevnstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

BROSJURES: 
verkrijgbaar algemeen sekretariaat 
der V.ü. M. Lemonnleriaan 82 Brussel 1 
postrekening 1476.97 

Het standpunt van de Volksunie 
Federalisme, DE oplossing 
Kultuurautonomle voor Vlaanderen 

en Wallonië V 
De politieke partijen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit het verleden 
40 jaar Vlaams Nationalisme 
Zo dacht het Vlaams Nationalisme, 

zo denkt het 
Balans van een Jaar -

De V.U. In het Parlement 
De Doorbraak 

van de Volksunie In cijfers 
Het tweede aktivisme 
De Zuldnederlandse taalgrens In het 

Belgisch parlement 

5fr. 
5fr. 

5fr. 

5fr. 
5fr. 

10 fr. 

10 f r. 

10 f r. 

10 fr. 
40 f r. 

50 fr. 
Er blijven nog enkele*brosjures beschikbaar met de rede. 
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der 
Eist op het kongres v.d. Volksunie te Mechelen, 15-12-1963 

http://36.1S.12


DE VOLKSUNIE 15 

BECO 
TeL 93/329477 - 056/109.37 

ANTWERPEN 

ANTWEBPEN 
Sporenherdenkinir. 

Mogen we dringend Uw aan
dach t vragen voor de Guldenspo-
renherdenking, die plaats vindt op 
vrijdag 10 Juli te 20 uur 30 in de 
Baal van he t Thierbrauhof, Groen
plaats 33, Antwerpen. 

Als Epprekers treden op : 
Dr. Van Leemputten, volksver

tegenwoordiger. 
Karel Dillen, hoofdredakteur 

c Dietsland - Europa ». 
Verder staan op het program

m a : 
Een ontroerende dodenhulde, 

waarvoor een biezondere tekst 
wordt gedicht; verzen van René 
De Clercq en Wies Moens, voorge
bracht door de Heer J a n Cam-
m a n s van de K.N.S.; koorzang door 
he t VTB-koor - Ekeren « De Uilt
jes » (o.a. het indrukwekkende 
Gebed voor het Vaderland van 
Gaston Feremans) ; samenzang. 

Kaar ten zijn verkrijgbaar tegen 
20 F In het Vlaams Huis « Peter 
Benoit », Frankrijklei 8, Antwer
pen. 

Telefonisch kunnen ze besteld 
worden op nr. 32.21,53. 

Toegang vrij. 
Deze herdenking wenst de na

tionalistische kontinuiteit van on
ze strijd te onderstrepen en staat 
boven iedere partijpolitiek. 

Vteuwe Dr Borms-tenioonsteiling. 
Na de bijvai van de Dr Aug. 

Borms-huide. dit Jaar en ook in
gevolge algemene aanvraag, zal el 
een nieuwe Dr Bormstentoonstel-
llng ingericht worden te Antwer
pen, dit op zaterdag en zondag 11 
en 12 Juli telkens van 10 tot 23 
uvx in de bovenzaal van « Peter 
Benoit », Prankrijklei 8. Antwer
pen. 

BEBLAAB 
Alle nationalisten worden opge

roepen voor de Kantonale Gul-
densporenviering van de Vlaamse 
Kring. 

4 juli te 20 uu i in zaal Rubens. 
Peest- en strijdrede door Toon 

van Overstraeten. 
Samenzang onder leidmg van 

liOde Dieltiens. 
Korte kleurfilm over de beto

ging te Antwerpen. 
Luimige eenakter « Vlaanderen 

Jaar 2000 » door de Turk- en 
Plurk-boys met als gastakteur : 
Barney Plintstone. 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekklngslagen 

Ressortmatrassen 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebreveteerde barkassen 
(Brevet 512767) 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

STAR' 
TE ZELE (0.-VL.> 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
TeL (052) 44641 en 44642 

Indien u geen verkoper 
In av) omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
eenden O bet axlres van 
de dlebtst oljRelegen 
verkoper Star Zele. 

Gezellig samenzijn met dans 
onder leiding van het orkest 
« Uilenspiegel ». 

Bijdrage in de onkosten 20 F . 

BORGERHOUT 
Bevlaggingsaktie. 

In iedere s t raat minstens één 
leeuwevlag! 

Bestellingen worden overge
maak t aan Karel Eykens. Wevers-
fabriekstraat 40, telefoon 35.56.10. 

(Bedrukte vlaggen in katoen, 1,5 
m X 1,5 m, 280 F, bedrukte vlag
gen tn wol. 1,5 m X 1.5 m 390 F ) . 

HALLE-KEMPEN (KANTON) 
Leeuwenvlag. 

Waar gij ook woont in het kan
ton : ïchrl j t of telefoneer, wiJ 
brengen u een vlag. Prijzen vanaf 
250 F. 

Kantonale verantwoordelijke 
voor propaganda ; Lode Verhoe
ven, Llefkenshoek 23, HaUe-ltem-
pen. Tel. 79.01.24. 

MOBTSEL 
11 juli. 

Iedere vlaams - nationalist moet 
het tot zijn plicht achten op onze 
nationale feestdag de leeuwevlag 
uit te hangen. 

Wie er nog geen heeft kan er 
zich een aanschaffen op ons se-
kretar iaat Deurnestraat 70. Of te
lefoneer 49.75.24. Er zijn leeuwe
vaandels in alle maten en prijzen. 
Gemak van betaling. 

Ledenvergadering. 
Algemene ledenvergadering op 

maandag 13 juli te 20 uur 30 in 
lokaal « Ardeense Jager », Ge-
meenteplem. 

Deze vergadering, met het oc^ 
Op de komende gemeenteraads
verkiezingen is uiterst belangrijk. 

ZANDHOVEN 
Werftochten. 

5 juli : Zoersel. 
12 juli : Wijnegem. 
Bijeenkomst : steeds om 9 uur 

15 aan de kerk van de te bewer
ken gemeente. 

Deelnemers die over geen ver
voermiddel • beschikken worden 
afgehaald, als zij dit vragen aan 
de verantwoordelijke voor propa^ 
ganda. 

BRABANT 

ANDERLECHT-DILBEEK 

De kolportageploeg van het kan
ton was op zondag 28 juni te gast 
in Zellik. De Gentse steenweg en 
de verfranste wijken werden be
zocht. Het resultaat was goed : 83 
nummers werden verkocht. Op 
zondag 5 juli verzameling te Dil-
beek om 9 uur 15 aan de kerk. 

De kolportageploeg gaat naa r 
Itterbeek. 

BRUSSEL 
Op zondag 5 juli e.k. te 16 uur 

vindt in de grote Magdalenazaal, 
Duquesnoystraat 14, te Brussel 
(nabij het Centraal Station) he t 
Brabants Guldensporenzangfeest 
plaats, ingericht door A.N.Z. Bra
bant en talrijke verenigingen. 

De dirigenten voor de massa
zang zijn : Monique Quix, Jan 
Brouns en Wies Pee. 

De feestredenaar : Maurits Oop-
pieters. 

Treden eveneens op : net 
Vlaams Volkskunstorkest o.l.v. Ja -
pa Verrept; het zeer bekende kin
derkoor « De Tierlantijntjes » 
(Vilvoorde) o.l.v. Monique Quix; 
het rr;annenkoor « St. Cecilia » 
(Tervueren) o.l.v. Jozef Berden; 
de jeugdgroep « St. Lucia » (Be
gijnendijk) O.I.V. E.H. Breugel-
mans (koor) en Berthe Van der 
Auwera (koregrafie); de ballet-
groep « Nausikaa » (Brussel) o.l.v. 
ïCristine Loeckr: de Werkgemeen
schap voor Volkskunst: de Chiro-

Toegangsprijzen : 50 F en 25 F. 
Kinderen tot 12 J. en jeugd

groepen 10 F, 

DILBEEK-ITTERBEEK 
Bevlaggingaktie. 

Denk er a a n : H Juli n a d e r t 
Doe mee, eet vrienden en buren 
aan , het moet nog geweldiger dan 
verleden jaar . De wijk Betten-
dries spant tot nu toe de kroon. 
Wie doet beter? Vlaggen In alle 
maten m voorraad, doch de eer
sten hebben steeds keus Gemak 
van betaling zonder intrest 

Aarzel niet 219974 op te bellen 
of ten huize Oranjerielaan 4, Dil-
beek. 

LANDEN 
De Vlaamse verenigingen van 

het thans bij Vlaanderen gevoeg
de Landen nodigen uit op een 
groots 11 juli-feestprogramma ; 

Zaterdag, 4 Juli : frofestivai — 
de wereldvermaarde keurgroep 
« Fi'o », in een schitterende show 
van dans, klank kleur en ritme 

Zaterdag, 11 juli ; bevlaggmg 
der woningen met de Leeuwen
vlag. 

Om 20 uur, bekroning van de 11 
juli-viering : groots Oberbayern-
festivai met de Vlaamse zanger 
Arseen Sabo en zijn bekende Tiro-
ler blaaskapel. 

Zondag, 12 juli : voortzetting 
van de Oberbayern- en Dortfees-
ten. 

De tentoonstelling « De Bouw
kunst » blijft doorlopend open van 
3 juli tot en met 12 ju^i , 

Nodigen mt : V V.B., V.T.B -
V.A.B., Davidsfonds, Vei'meylen-
fonds. 

OOST-VL.AANDEREN 

GENT 
Vlaams Nationale strijddag. 

Op zaterdag 11 Juli te 20 uur 
stipt vindt in Vlaams huis « Roe
land » Korte Kruisstraat 3 de 
Vlaams Nationale strijddag plaats 
die ingericht wordt door Vrien
denkring « Artevelde », Vendel 
« Artevelde » V.B.V. en schaar 
« Katelijne » V.V.M, Spreker is 
Herman Wagemans; dirigenten 
zijn : Jef Tinel en Luc Naessens. 
De medewerkers zijn : jeugdgroep 
« Nele » uit Grembergen, he t 
« Lijsternestje » uit Eeklo en Koen 
Barten. De gastvrouw is Mevr. G. 
Deroo, Mime wordt verzorgd door 
Ton van Ark en de regie is in han
den van W. De Causemaeker — 
K. Rigo. 

IMPE 
Traditionele 11 juli-mis in de 

parochiekerk van Impe op zondag 
5 juli te 10 uur 30. Gelegenheids-
sermoen door E.P. Brauns S.J. 's 
middags zijn belegde broodjes en 
koffie verkrijgbaar in de zetelfa-
briek Boterberg. 

WELLE 
Zaterdag 11 juli, 4de arrondisse-

mentele Vlaams-Nationale 11-juli 
viering. 

OVDENAARDE-BONSE 
c Week van de Volk.-ïtmle > van 5-7 tot en met 11-7-1964. 

Zondag 5 jnli : 
Van 9 uur af : kolportage met het weekblad « D e Volks

unie » in de gemeenten van Groot-Oudenaarde. 
Namiddag : Toeristische Auto-rally. 
Star t te 14 uur 30 aan gasthof Pallieter te Leupegem. 
Aankomst m de prachtige omgeving van c klem Zwit

serland » te St Maria-Latem (uitreiking prijzen in na tu ra ) . 
Maandag 6 juli : 

Verspreiding van een propagandapamflet. 
Dinsdag en woensdag 7 en 8 juli : huisbezoeken door de 

kaderleden m een 15-tal gemeenten. 
Donderdag 9 juli : 

Te 20 uur : arrondissementele kaderdag In het lokaal 
« Gasthof Pallieter » te Leupegem. 
Vrijdag 10 juli : 

Bijwonen van filmvertoningen over de marsen van 1963 
in twee verschillende gemeenten. (Inrichting Vlaamse Kring 
Oudenaarde). Nadere gegevens volgen. 
Zaterdag II juli : 

Te 9 uur 30 : « 11-juli Mis » in de parochiale kerk te 
Maarke-Kerkem. 

Te 20 uur : 1ste Volksunie-bal van de afdeling « Oude
naarde » In de zaal van Gasthof Pallieter te Leupegem. 

Tijdens het bal zal Mr Frans Van der Eist. volksvertegen, 
woordiger en Algemeen Voorzitter van de Volksimie, een nieu
we afdelingsvlag overhandigen aan de voorzitter» van de af
delingen Oudenaarde-Ronse. 

N.B. — Leden en simpatlzanten worden vriendelijk uit
genodigd aan de verschillende aktivitelten deel te nemen. 

i 

Te 9 uur, H. Mis met offer voor 
priester Daens, 

Te 20 uur : 11-juli viering In 
massatent op het dorpsplein. 

Optreden van het V.N.J. 
Feestredenaar : Z.E. pater 

Schimmens S.J. 
Nadien gratis bal. 

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

BLANKENBEBGE 
Het afd. bestutir doet een drin

gende oproep tot alle leden en 
sympathisanten om op 11 juli as. 
te bevlaggen met de leeuwenvlag! 

Inlichtingen over de verkoop 
van leeuwenvaandels zijn te beko
men op het sekretariaat : leper-
s t raat 7, Blankenberge. 

Ook wordt iedereen aanbevolen 
het plaatselijk 11 juU-feest bij te 
wonen. 

BRUGGE 
Op punt stellen van de sekreta^ 
riaten. 

Met het oog op de gemeente-
raads- en nationale verkiezingen 
hebben de afd. - sekretariaten de 
opdracht hun steekkaarten-stelsel 
zo snel mogelijk bil te werken en 
eventuele veranderingen te berich
ten aan het arr. sekretariaat (Van 
Vol^enstraat 14, Brugge) 

Te Brugge wordt nog steeds uit
gekeken naar een geschikte plaats 
om het arr. sekretariaat onder te 
brengen. 

Abonnementenslag. 
Zonder veel geruis wordt de 

abonnementen-wervmg nog steeds 
verder gezet. Nieuwe abonnemen
ten weiden geboekt te Jatabeke, 

Dit prachtig leeuwen-
schlld wordt u chuisbe-
«teid door onze diensten 
indien u 326 P stori op 
postrekening 1476.97 van 
de V.D te Brussel Se
kretariaat : M Lemon-
nierlaan 83. 

D kunt ook oetaien als 
volgt : bij aflevermg 
125 P + 2 maandelijkse 
stortingen van elk 100 F. 

Afmetingen : 40 y 30 
cm vervaardigd uit 
duurzame grondstol (Ce-

raflx). 

^P^psr' met bladgoud! 

Il' ̂ ^^^Cf9DH| 
il 1! I^^^^^V^^^^H 

^ B ^ E É H I 
llfMr'^Hlil l '̂̂ ^̂  ..j^HI k -^mÊ^ X n^r 

^"^^«tód^i'^ -%m^^ 

KREDIET- EN HNANCIERINGSVENNOOTSCHAP ( K. D F . ) 

JAN VAN RIJSWUCRLAAN 62. ANTWERPEN _ r E L E F ü U N i 37.54.38 

I 
f ' lNANCIERING van al uw aankopen , auto ' s . r.V„ maohinea 

LENINGEN voor aile doele inden 
HYPOTEKEN Ie en ide rang 

FISKALE EN SOCIALE raadplegingen 

Steeds tot u-w d i e n s t 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer ; K. van der Paal 
O. Voorbraeck 
M. Demol 

Direkt ie : Lic. Rik De Vos. 

Huwelijk 
Bent ü alleen ? Verlangt 
U spoedig verL te zijn ? 
Schr. n. Postbus 4 Roesela-
re. Gr, inschrijving, ge-
heimtioudlng verz. 
Korrespondentte Klub 
Studenten (innen) wilt U 
in brlefkont. feomen met 
vriend (In) Schr n Post
bus 4 Roeselare. gr. opn. 
in de lijsten. 

Stalhiüe, Dudzele en Oedelem. I a 
d e Brugse agglomeratie zorgen de 
afd. minstens één avond per week: 
voor huisbezoeken. 
Verplichte veraekerüig tegen ziek
te- en invaliditeit. 

Wie de Vlaamse zaak genemen 
is, weigert z'n centen af te dra
gen aan de kleurmutualiteiten! I n 
he t arr . Brugge werkt een onzij
dige mutualiteit die op alle gebied 
voldoening geeft : de Broederlief
de. Burelen open ook op zaterdag 
te Brugge, Korte Vuldersstraat 17. 
Aanbevolen adres. 

Voor dranken van fabrikant aan 
verbruiker : Fa. Edel-drinks, Gie. 
teri jstraat 48, Brugge, tel. 340.53. 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

6-7 zondagvoormiddag : Pervy-
se, Kaaskerke en Schore. 
IKenstbetoon. 

De zitdag van Mr. Leo Wouter» 
vindt plaats op maandag 6 Juli 
vanaf 18 uur tot 20 uur in "6 
Vlaams Huis. IJzo-laan 83. 
11 juli-vlering. 

Donderdag 9 juli om 19 uur 30 
In de Boterhalle te Diksmuide 
vierde arrondissementeel Gulden-
epwenzangfeest. 

Met : het Renaa t Veremanskoor 
(70 uitv.) Brugge, het Brugs ko
perensemble, feestredenaar : Mau
rits CJoppieters, massazang vende
liers uit Klwken. 

Een uitzonderlijk programma —t 
toegang vrij. 

Brosjure Pater Brauns. 
De derde druk van de orosjure 

« Radikalisme in de Vlaamse 
strijd » is zo even van de pers ge
komen. 

Bestellingen door storting van 
20 F op postgiro 60 44.24 van V t 
Devreese, IJzerlaan 83. Diksmui
de. 

Of een oriefje van 20 F m ge-
sloten omslag aan bovengemeld 
adres. 

KOKSIJDE-VEUBNE 
Hier vooral dient op 11 juli he t 

uiterlijk vertoon niet vergeten te 
worden Wij hangen onze Leeuw 
uit. 

Vlaggen voor een dag Kunnen 
verkregen worden bij Roger Oa-
trysse, Zeepannelaan 9, Koksijde. 

Eveneens willen wij aanwezig 
zijn op de Gulden ..poren herden
king te Diksmuide. 

ROESELARE ttRLT 
Datum van kolportage voor ver

lof. 
Zondag 5 juU : Emeigem ilze-

gem Meulebeke) en Ai dooie 
Roeselare Pittem Ardooie) 

OVERLiJDEN 
Te Linde Peer overleed op 22 

Juni de neer Petru.» Gijbels, 
schoonvader van onze piopagan-
dist Jaak Knevels. Wij aieden de 
familie hiermee onze gevoelen» 
van kristelijke deelneming in het 
verlie» dat hen heeft getroffen. 

i 
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Monster 
grondwet 

W J IJ vragen ons af wie de 
heer De Saeger nog wilde bedriegen 
itoen hij het maneuver probeerde de 
bespreking van de grondwetsherzie
ning stop te zetten zo de zetelaan
passing in de kommissie niet goedge
keurd werd. 

Maakt hij zich nog enige begooche
ling dat de grendelgrondwet door de 
yiaamsgezinden zal aanvaard worden 
zo de zetelaanpassing er komt ? 

Door hun ongelooflijke onnozelheid 
en lamlendigheid hebben de Vlaamse 
C.V.P.-ers zich in hun partij zelf de 
grendelgrondwet en de blijvende ko
lonisering van Vlaanderen laten op
dringen, want in de regeringsverkla
ring was dit niet vooropgezet. Wat 
baat het de Vlaamse meerderheid in 
de Kamer met drie zetels te vergro
ten zo men de grote meerderheid zelf 
itoch gelijkstelt met de minderheid ? 

Het is het beginsel zelf dat hij 
moet bestrijden. 

D< _ ' E grendelgrondwet beoogt 
Vlaanderen de nadelen én van het 
unitaristisch én van het federaal 
stelsel op te dringen en aan de frans-
taligen de voordelen van beide te 
verlenen. « Het Volk » schreef dit nog 
vorige week, maar schijnt het passend 
besluit niet te kunnen trekken. De 
franstaligen willen de voortschrijden
de Vlaamse ontvoogding eens en 
voorgoed afsluiten door ze grondwet
telijk onmogeUjk te maken. De 
Brussels-unitarische reaktie vindt 
daarvoor steun én bij de Vlaamse so
cialisten én bij de Vlaamse christen-
demokratie ! Nooit is het zo zonne
klaar gebleken dat alleen de Volks

unie én de nationale én de sociale 
vooruitgang van Vlaanderen beli
chaamt. Ook tegen de pendelarbeid in 
Vlaanderen en voor de gelijkheid van 
lonen van Vlaanderen met Wallonië 
hebben de Vlaamse socialisten en de 
Vlaamse C.V.P.-ers nooit ernstige 
strijd geleverd. Hun geest is gebiolo-

DRS W. JORISSEN 

geerd door hun franstalige partijge
noten en kan niet buiten de frans
talige kolonisatiesfeer denken. Als zij 
maar de kruimels van de unitairis-
tische tafels krijgen dan mag ons 
volk verder gekoloniseerd blijven. 
Zieliger kliekjes, klein burgerlijke 
onnozelaars zijn er wel nergens in 
het vrije Europa te vinden. En zelfs 
in Afrika niet meer. 

O-'MDAT geen enkele van 
ons sterk groeiend aantal lezers niet 
de volle waarheid zou kennen willen 
we de plannen van « Brussel » nog 
eens duidelijk omschrijven. Wat wil 
het? 

De gelijkheid op het vlak van de 
regering, de gelijkheid van het aan
tal Vlaamse en franstalige minis
ters, maar zo dat alle geografische 
Vlamingen gelijk de franstaligen Li-
lar, Kronacker, Theo Lefèvre, An-
seele e.a. beschouwd worden als Vla
mingen. 

Feitelijk betekent dit een besten

dige meerderheid van franstaligen 
in de regering. 

Het belang ervan is duidelijk. 

Het is in de eerste plaats de rege
ring die beslist hoe de jaarlijkse be
groting van meer dan 150 miljard 
nationaal verdeeld wordt. 

In de tweede plaats is het de rege
ring die de nieuwe wetten opstelt en 
ze er doorhaalt. Sinds 1945 is prak
tisch geen enke'e wet ontstaan bui
ten de regering om. Van de circa 
1600 wetten, die de laatste 20 jaar 
goedgekeurd werden kwamen er 1500 
van de regering en slechts 100 uit 
het parlement. Die 100 die uit het 
parlement kwamen, handelden prak
tisch altijd over bijkomstigheden of 
kwamen er slechts door doordat de 
regering ze steunde. 

M. I E N wil de gelijkheid ech
ter niet alleen op het regeringsvlak, 
maar ook in het parlement. De ver
tegenwoordigers van de 60 % Vlamin
gen zullen niets meer te vertellen 
hebben dan de 40 % Walen en frans
talige Brusselaars 

Elke franstalige zal anderhalve 
Vlaming waard zijn in deze nieuw-
soortige Belgisch unitaristische re
kenkunde. In 1830 kwamen de voor
vaderen van deze unitaristen in op
stand tegen de « Nederlandse reken
kunde » omdat België toen met een 
miljoen inwoners meer dan Neder
land maar evenveel vertegenwoordi
gers had dan de Noordnederlanders. 
Thans volgen ze anderhalve eeuw 
later dit Nederlandse voorbeeld. Het 
is een soort unitaristische kontrare-
formatie! Wij zullen nu eens ernstig 

aan de opvoering van een nieuwe 
« Muette de Portici > moeten denken. 

Men kan het de Walen en de 
franstaligen kwalijk nemen of niet 
dat ze hun voorrechten met echt 
reaktionaire en ondemokratische 
metodes willen veilig stellen. Wat 
men echter in geen geval kan nemen 
is het ruggegraatloos en onmannelijk 
gedoe van de Vlaamse kleurpolitici : 
C.V.P.-ers, P.V.V.-ers en B.S,P.-ers. 
Zijn het dan allemaal gelubden ? 
Heeft geen enkele nog een greintje 
verstand of een greintje ruggegraat ? 

Als men ze bezig ziet kan men in 
elk geval geen ander besluit trekken. 

IJ hebben Hertoginnedal 
gekend waar het schip van de Vlaam
se kapitein De Saeger met vlag en 
wimpel ten onder is gegaan. Dit Her
toginnedal is in Vlaanderen een be
grip geworden. Het heeft een ganse 
jonge intellektuele generatie geleerd 
dat er noch van het unitarisme noch 
van de unitaristische partijen heil te 
verwachten is. 

De jonge Katolieken zijn de C.V.P. 
beu en de jonge socialistische intel-
lektuelen spuwen Jos van Eynde en 
zijn onsocialistische anti-Vlaamse 
politiek uit. Al deze kringen keren 
zich tot de Vlaamse partij . 

De Vlaamse kleurpolitici schijnen 
daaruit echter niets te leren. Gebio
logeerd volgen zij de anti - Vlaamse 
unitaristische machten (Hof, Kapi
taal, Kerk en Loge) die achter de 
schermen het traditionele franstalig 
konservatieve België wiren redden 
op kosten — zoals sinds 1830 gebrui
kelijk — van de Vlamingen. 

IJ kunnen de toekomst 
van ons volk tegen hen slechts veilig 
stellen door één grote Vlaamse en so
ciale partij . De groeiende demokra-
tische Vlaamse en sociale stroming 
moet één grote springvloed worden 
die bij de volgende verkiezingen in 
Vlaanderen een flink gedeelte van de 
kleurpolitici wegspoelt. Zij, die over
blijven zullen zich dan wel eens be
denken want de volledige verdwij
ning van hun partij op langere af
stand zal niemand van hen toela
chen. 

Wij vertrouwen op ons volk en 
vooral op de jongeren. Daar waar de 
gelubden hopeloos falen zullen de 
jongeren ons volk een toekomst be
zorgen. 

Als mannen! 

VLAGGEN die de lading dekken 
BESTEL ZE B l | " N A T I O N A L E BEVLACCINCSAKTIE" 

Waterstraat 133, Sint - Amandsberg (Cent) 

1. bedrukte vlaggen katoen 
1,5 m X 1,5 m 280 F 
2 m X 2 m 480 F 

2 geborduurde vlaggen wol 
1 m X 1 m 450 F 
1,45 m X 1,50 m 840 F 
1,45 m X 2 m 920 F 
2 -n X 2 m 1 450 F 
2,5 m X 3 m 2 400 F 
3 m X 3 m 2 700 F 
4 m X 2,40 m 3 600 F 
4 m X 4 m 4 200 F 

3. geborduurde wimpels wol nylon 

a. 1 m X 2,5m (met lussen) 900 F 820 F 

b. l m X 2,5m (met sloof) 850 F 770 F 

Bijkomend te betalen voor franjes : 

a. 10 F per m voor wollen franjes. 

b. 40 F per m voor nylon franjes. 

wol 
390 F 
680 F 
nylon 
420 F 
800 F 
900 F 

1 300 F 
2 200 F 
2 500 F 
3 400 F 
3 900 F 
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De helft goedkoper van installatie en 

verbruik, de -

"KACHELOFEN" central* verwarming 

Moderne techniek - decoratieve ilerschouwen 
Mazout, kolen, gas • nieuw- en ombouw 
Dokumentatle op aanvraag itudio vrijbllivend 
leverlnq ' c Esch • generatoren, roosters, 

^HBSlÊk. Maiolikategels, mazouttanks en 

i f l l B ^ n -pompen (aansluiting). 

Iv i n l ^ "̂ UVAK pvba, Markgravelel 150, 

^ i M s f f l » ' ^ Antwerpen 1 - Telef.t 03/384387 
^mSttS' 

Interfonie 
Geluid«versterklng in de perfektie voor 
/.alen, reklamewagens, kerken, huis
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO-AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemstraat 7 a 
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95 

Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid. — Bandopnemers vanaf 2.250 - F, 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze" aankondiging geniet 
U speciale voorwaarden. 


