Losse n u m m e r s 6 fr

BEHEER

Weekblad . 21 november 1964 . nr 45

Maur. LEMONNiERlAAN 82, BRUSSEL 1 TEl

118216

10e jaargang

V " : R V 9 I I G B A A R BIJ ALIE DAGBLADVERKOPERS

ONNEMENTSPRIJS
Wij vestigen de aandacht van onze lezers,
propagandisten en simpatlzanten op de
prijzen van een abonnement op ons blad :
Abonnement voor een jaar (50 nummers):
220 fr
Abonnement voor een half jaar : 130 fr.
Abonnement voor een kwartaal : 70 fr.
Dit zijn spotprijzen vergeleken bij deze
van andere weekbladen. Maak er gebruik
van om nieuwe lezers te winnen ! Hartelijk
dank bij voorbaat.

IN DE
Donderdagnamiddag werden m de Kamer, tijdens een vrij
woelige zitting, twee belangrijke kwesties afgehandeld : de
stemming over de interpellaties van de C.V.P.-er Parisis en
de kommunist Dejace betreffende de terugkeer van de Voerstreek n a a r Luik en het debat en de stemming over de zgn.
Wet Degrelle
Bij de stemming naar aanleiding van de interpellaties Parisis en Dejace is het niet gekomen tot de door de unitaristen
zozeer gevreesde Waalse-Vlaamse frontvorming. De regeringsmotie werd unaniem goedgekeurd op de onthouding van de
Volksuniefraktie na.
Hoe is het merkwaardig rezultaat te verklaren dat iedereen —• tot en met de interpellanten — de motie van vertrouwen in de regering goedstemde ?
De verklaring ligt in wat minister Gilson in zijn repliek op
de interpellaties verleden dinsdag in de Kamer zegde. De
minister wees er op dat wijzigingen, die het « hele gebouw »
van de taalpolitiek der regering in gevaar brachten, onaanvaardbaar waren. Om logisch te blijven met zichzelf had hij
dus de eis tot terugheveling van de Voer naar Luik krachtdadig moeten verwerpen. Dat deed hij niet ! Hij had het vaag
over een Vlaams-Waals dialoog betreffende deze kwestie en
maakte geen einde aan de Waalse Voer-aspiraties.
Het bewijs dat zijn verklaring dubbelzinnig was en vatbaar
voor iedere interpretatie zowel door voor- als tegenstanders
van de terugheveling der Voerstreek, werd geleverd door de
stemming zelf : héél de Kamer, op de Volksunie na, schonk
h a a r vertrouwen aan de regering, zowel de extreme wallinganten als de Vlaamse C.V.P.-ers. « Voor elck wat wils •-> !
De Volksunie onthield zich, omdat zij enerzijds uiteraard
het Vlaams karakter van de Voerstreek wenste te onderstrepen en anderzijds geen vertrouwen kon stellen in de dubbelzinnige verklaring van Gilson.
Tijdens het debat over de zgn. Wet Degrelle kwam mr Van
der Eist namens de Volksunie op de tribune. In een stevig
juridisch betoog bewees hij dat de wet, wegens haar retroaktief karakter en wegens het feit dat zij — zeker op het
morele vlak — een verzwaring van de oorspronkelijke straf
inhoudt, een monsterwet moet geheten worden. Het debat
verliep vrij woelig en onze voorzitter werd herhaaldelijk,
vooral van Waalse zijde, onderbroken. Onze fraktie op h a a r
beurt liet zich niet onbetuigd en Van Acker had een zware
dobber. Op de publieke galerij kwam het tot incidenten,
waarbij uisluitend Franstaligen betrokken waren; de pers
heeft daar trouwens uitvoerig over gehandeld.
De stemming was beschamend : de Kamer — alle christelijke en andere « humanisten » incluis — keurde de wet goed;
de kommunisten onthielden zich omdat de wetsbepalingen
hen niet drastisch genoeg zijn. Om dezelfde reden stemde de
wallingant Massart tegen. De enige andere tegenstemmers
waren de Volksunie-kamerleden, de enigen die deze voortzetting der repressie ondubbelzinnig veroordeelden.
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TIEN JAAR VOLKSUNIE
grootse viering te antwerpen op zondag 20 dacember 1964
In 1954 w e r d de V o l k s u n i e opgericht !
Spijts t e g e n k a n t i n g en b e p e r k t e middelen heeft de V l a a m s - n a t i o n a l e partij zich o n t w i k k e l d tot een
formatie, die niet m e e r uit het politieke leven in ons land w e g te d e n k e n is.
Besloten werd, als inzet v a n een reeks v a n feestelijkheden, op z o n d a g 20 december 1964 te 14 u u r
een F E E S T M A A L in te richten in d e zaal H a r m o n i e , Mechelsesteenweg, A n t w e r p e n .
D a a r t o e nodigt het Dagelijks B e s t u u r v a n de V o l k s u n i e alle kaderleden, p r o p a g a n d i s t e n en s y m p a tisanten zeer hartelijk uit.
Mr F r a n s v a n der Eist . drs W i m Jorissen - Mr Daniël de Coninck - Dr Leo
W o u t e r s - R u d i V a n der P a a l - T o o n van O v e r s t r a e t e n - R e n a a t Diependaele R e i m o n d M a t t h e y s s e n s - D r .Richard van L e e m p u t t e n - Dr Devoldere - Ing.
Clem C o l e m o n t
Inschrijving : door storting van 135 fr op postrekening 8865.23 van R. Degryse, Berchem (Antwerpen),
Schrijf tijdig in : het aantal deelnemers is beperkt tot 600 personen,

DEZE WEEK
Blz. 3 . Leuvense K.O.O..kIiniek; ook
na 30 november nog Frans. Blz. 4 _
Open brief; aan iemand die hoog boven de grond zweeft. Blz. 6 _ Olah.la.
socialisme; het Oostenrijks en het
Belgisch socialisme. Blz. 7 . Venster
op het buitenland; weer een afkor_
ting meer : de M.L.F. Blz. 8 _ Sjoen
sjoenk, Sjang !; speurtocht in de
Vlaamse dialekten. Blz. 10 . Kroniek
der zelfstandigen; 1958.1964 : verge,
ten beloften. Blz. 11 . Kulturele ditjes en datjes; met o.m. : ontdek de
radio opnieuw. Blz. 16 . Parlementaire
krabbels; de Voerstreek eens te meer
in de belangstelling.
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UIT RUPELMONDE
lilljnheren,
Versöüllende vrienden uit Rupelmonde kwamen ons vragen
waarom geen Volksunieli]st voor
de gemeentevei'kiezingen is opgekomen. Wij waren van oordeel dat
voor Rupelmonde de tijd nog niet
gekomen was om op die wijze in
het st'ijdperk te treden en zeker
niet in de gemeentepolitiek.
De uitslag van de verkiezingen
te Rupelmonde heeft ons bewezen
dat het volk zich niet zo gemakkelijk meer laat bedriegen door
dorpspolltiekers met middeleeuwse
mentaliteit.
Het etiket CVP dat onze anders
zo flinke harmcmie, heeft gemeend
te moeten plakken op haar vereuclitingen van meesterschap in
de gemeente, heeft haar op het
randje van de minderheid gebracht. Zij mag het de Volksunie
dank wijten dat deze met geen
lijst is opgekomen of het bestuur
van de muziekmaatschappij was
niet terzelva'tijd de meerdwheidsgroep in het gemeentebesuur geweest zoals dit nu wel het geval
is (zes op elf) : voorzitter, or>dervoorzitter, secretaris, onderchef en
bestuurlid i^us lid der maatschappij.
Nu, wij geven hen nog wel zes
Jaar tijd om de zaken op de hen
specifieke wijze te
bereddo-en.
Maar dan zuUen zij op hun weg
een flinke Volksunielijst ontmoeten die VOO al op een nu aantredend en vö-jongd fciezerskorps 2a.l
kunnen rekenen.
Vergeet vooral niet dat voor onze gemeMite In zes jaar een 250
kiezers uit de lijsten zullen verdwenen zijn en vervangen door
Jonge mensen die nu nog te jong
zijn om te stemmen. En de jeugd
van Vlaanderen roept overal « tegenwoordig » op het appel
De naam CVP heeft een slechte roep gek'egen in Vlaanderen en
]s versleten als een paar oude sokken. Hij begint een kwalijk geurtje
te verspreiden waar zeer velen
van walgen. Er zit reeds duchtig
de mot in en dat zal niet beteren.
Een goede raad : herschilder
uw uithangbord, vaag die bedrieglijke letters CVP uit en zet er vol-

uit op « katholieke Vlaamse volkspartij ». Zet Baas kinderschrik met
de grote neuze en de beenhouwer
uit Brussel aan de deur, samen
met nog wat fransdoUe liberale
katholieken.
Vlaamse vrienden die ter kennismaking enkele weken dit blad
ontvangt, leest het aandachtig.
Overtuigt U van de harde waarheden die e'- m staan. Wei-p van
U af de schroom, de twijfel, de
onredelijke
vooringenomenheid.
Geloof niet meer in de eeuwig herhaalde beloften die maar alleen
dienen om alle brave zwakkelingen in Vlaanderen zoet te houden
en te bedotten.
Stel een eerste moedige en
praktische daad en wannea- men
komt vragen te abonneren, twijfelt niet, en abonneert op « De
Volksunie ».
Doe nog meer en wijst door u
misschien gekende sympathisanten aan of zet hen zelf aan zich
te abonneren. Velen spreken thans
vol bewondering over de Volksunie, maar meerderen onder hen
kennen de Volksunie niet en onbekend is onbemind. Door ons
blad kunnen zij de Volksunie beter leren kennen en waarderen.
Met de Volksunie vooruit tot
volledige bevrijding van Vlaanderen.
V.F., Rupelmonde.

SYNDiKALE
CONVENTIES
Waarde redaktie,
Teredit hebben de Turnhoutse
stakws de bedrieglijke verzoeningsvoorstellen van de samenwerkende syndikaten verworpen.
Waarom, heren «van het Gemeenschappelijk front », moeten
er steeds bindende conventies afgesloten worden, die enkel ten
goede komen aan de werkgever en
die de werknemer voor deze termijn van zijn recht tot staken
zal beroven.
De nieuwjaarspremie door voornoemde syndikaten geëist en verkregen door het afsluiten van
«conventies» van 5 jaar, was een
goede zaak voor de werkgever en
voOT de syndikaten. De eef'sten

waren voor de duur van de convent.et«rmijn gevrijwaard van ongelegen werkondei brekingen, de
s\'ndikaten, die niet-gesyndikeerden onder druk hadden gezet door
sommige bepalingen die in het
«kontrakt» voorkwamen ( noch
mm, noch mee'- dan broodroof )
zagen hun ledenaantal en evenredig htm financieën stijgen.
I>at deze conventies bijna nooit
rekening houden met de stijgende
levensduurte, valt weer in het na^
deel uit van de werknemer. Want
zijn
zogezegde t schijnoverwinning», die door de pers zal opgeschroefd worden zal hem maar
tijdelijk onbeduidende financiële
wmst opleveren, om dan volled g
opgeslorpt te warden door de onbetrouwbare « index ».
Arbeiders en bedienden, opgelet!
Wanneer u m een konflikt zoals
in de papiernijverheid te Turnhout een vergelijk ÜOOT de syndikaten wordt opgedrongen, dat berust op een «conventie met de
werkgever », zal dit in uw nadeel
uitvallen,
J.B Merksem.

BAND-jaar is achter de rug. Ons
tweede jaar vangt aan op 1 november. Spaa" ons tijd en moeite
en stort uw bijdrage voor 1965 op
P.CR. 710.23 van A. DE TROYER,
LEEUWERGEM. Uw kaart van
lidmaatschap wordt U onmiddellijk opgestuurd.
Broederband.

DE SAE&ER

Mijnheren,
Onderstaand
schrijven
werd
door mij naar de lezergnibriek
van «De Standaard» gestuurd
en - natuurlijk - niet opgenomen:
Het «anwoord in 9 punten» van
de heer De Saeger <H> de «open
brief» va,n de heer Van der Eist
liet veronderstellen dat de voorzitter van de Volksunie een gemene en onrechtvaa'i'dige aanval op
het Vlaams C.V.P. - kamerlid had
uitgevoerd.
Mijn verbazing was dan ook
zeer groot, toen ik nadien vaststelde dat de heer Van der Eist
eenvoudig een vraag aan de heer
De Saeger gesteld had!
Niet alleen is het « antwoord »
helemaal geen antwocaxl maar
BROEDERBAND
daai'enboven heeft de voorzitter
van de Vlaamse CVP van de geMijnheren,
legenheid misb uik gemaakt om
Onze succesvolle feestavond m al zijn gal uit te spuwen op de
konsekwent - Vlaamse kompro«AD FUNDUM» is pas VOO bij
misaozie Völksimi*.
en «BROEDERBAND» gaat verder
Hoe schril steekt de nuchtere
met nieuwe aktiviteiten.
In februari 1965 wordt op aan- en beleefde toon van de « open
vraag van onze leden een groot brief » af tegen het laa g-bij-degrondse,
zuiver
partijpolitieke
liefdadigheidsbal gegeven. Het zal
een verbroedering zijn van jonger- proza van de CVP-voonnanl
en met ouderen. U wordt hierover
Daarom loont het de moeite
tijdig mgelidat.
niet, verder op dit « antwoord »
in te gaan. Als besluit dringen
Op 21 juli 1965 komen we met
zich nochtans volgende beschouhonderden samen op het graf van
onze grote overleden banneling wingen op :
Eerw. Heer Cyriel Verschaeve. Het
— de inlichtingen van de heer
IS «BROEDERBAND» die het i-, Van der Eist zijn blijkbaar juist.
nitiatlef nam om een grootse' be-' lmmei"B, alleen
de
waarheid
devaart in te richten naar SOL- kwetst. Zoals bij de schorsing van
BAD-HAli, m Oostenrijk. Houd de TV-uitzending « Hier spreekt
uw vacantie vrij voor die periode. men Nederlands », nietwaar MiOok hierover komt nader nieuws. nister Segers?
Het bestuur houdt zich verder — de Vlaamse CVP moet zich wel
bezig met de stoffelijke eh gees- zeer schuldig voelen, daar zd] geen
enkele gelegenheid laat voorbijtelijke noden zijner leden.
Onze bannelmgen worden niet gaan om te trachten zich te verdedigen of de Volksunie aan te
vergeten.
Ons
allereerste
BROEDER- vallen, die er tenslotte alleen is

GRONDEN

Ik
ben
uitgeslapen

GRUITROUB
OVERPELl
NEERGLABBEES
HELCHTEREM
OOSTMALLE
WEELDE
RIJKEVORSEl
ST lOZEP RIJKEVORSEL

ingevolge het ingebreke blijven
van diezelfde Vlaamse CVP.
— ter attentie van « de mannen
die het moeten doen » van de
heer De Saeger : zo wij ons herinneren hoe de CVP zelfs de besluiten van haar eigen Kongres
met de voeten treedt (bv. de wederkerigheid van de faciliteiten
in de randgemeenten), dan weten
•wij meteen wat wij mc^en verwachten van de « aanbevelingen >
van een Vlaamse « studiedag ».
— « D e Standaard » drukte de
open brief van de heer Van der
East niet af, maar publiceerde c^
tendentieuze wijze het « antwoord » van de heer De Saeger
op de eerste pagina. (Het Algemeen Kongres van de W B moest
het met een plaatsje op de tweede bladzijde stellen).
Is het dus toch •waar dat •* De
Standaard » tot een partijkrant
verlaagd werd?
SV.H. - Brussel.

DOOFPOT?
Mijnheren,
Het is vlug zeer stil, verdacht
stil geworden rond de zaak vao
de diefstallen in het kamp van
Leopoldsburg. Het leger mag niet
in opspraak gebracht
wo'den.
waai-schijnlijkl
Toch eigenaardig dat duigen
die, moesten ze in het burgerleven
gebeuren, heel wat stof zouden
doen opwaaien, z» di^reet behandeld worden indien het een
legea-naffaire is.
De zaak van de rookpot is er
een tipisch voorbeeld van. Wie
sjH-eékt daar nu nog over? Wie
tiröit het zich aan, of dezelfde
rookpotten met dezelfde (8le<d»te)
onderrichtingen al dan niet nog
gebruikt worden?
Het leger was. is en blijft « la
grande muette »•
K.K - Gent.
De redaktie draagrt (een vo-Riit«roordelljkiield roor de inliond der
^publiceerde lecersbrteren. Ze behoudt dcb bet recht ran kense
en Inkorting root Over de laienmbriek wordt «een brlefwliselb»
eevoerd

etAZEN m MONTUJtM.
Gnlii voor vtfttUrdM.
H«nM>fl9*n in tigtii WCAHMI.
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BEERSE
SCHOTEN
MORTSEL
OPOKTEREN
KALMTHODT
EDEGEM ( M o l e n v e l d )
DILZEN
ZONDEREIGEN

WaKcr ROLAND
^»> 6t<lip1omt«rd OptiaIrN —
KeHntra»t« 58 — Antwtrp«n
|L»t «.ui», op htl hunmvnmtr ^
nitfoon: 9S.U.62
ViHk lertifig cp vtfteon cf«i«r.
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Califortle) 60. Tel
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VOOR
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V L A M I N G E N
Met rijke ervaring en grondige vakkennis...

VOLLEDIGE
SEERETARIAATRURSUS

WIM M A E S
G r o t e Steenweg. 165, B e r c h e m - A n t w e r p e n
Telefoon
(03) 39.92.06
B e r o e p s m e d e w e r k e r der m a a t s c h a p p i j e n

CONST ANTI A

s t e l t zich k a n d i d a a t voor
1. O v e r n a m e van één u w e r l o p e n d e
2 Alle gebeurlijk nog af t e sluiten

verzekeringspolissen
verzekeringspolissen.

IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelljkh^d.

Algemene handelsopleidïng
Schoolgeld
maxlm.
8.000 F per laar of
3 maal 3.000 F.
met recht op Kindergeld.
De «cliool waar Vlamingen
zich thnis roeien.
*
Beter en

roordeliger.
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O p 30 november a.s. vervalt het lopend k'ontralct tussen de Leuvense
universiteit en de Leuvense K.O.O. betreffende de universitaire K.O.O.kliniek St Picter. Vanaf die datum zal een nieuwe regeling gelden. Het
liet er naar uit dat deze nieuwe regeling niets zal veranderen aan heï
grootste schandaal van het met schandalen nochtans niet zo pover be-

LEUVENSE K.0.0. - KLINIEK

deelde Leuven : de Leuvense K.O.O.-kliniek zal Frans blijven.
We hebben reeds yroeser in een
uitvoerige reportage (V.U. van 16.5.64)
de toestand in de klinieken der Leu-~
vense universiteit uiteengezet. De
Franse fakulteit van geneeskunde
zwaait de sCepter in de « universitair
re» St Pieter-kliniek; de Nederlandse fakulteit moet het stellen met de
« universiteitskliniek > St-Rafaël. StRafaël is eigendom van de universiteit; St-Pieter daarentegen is eigendom van de Leuvense K.O.O. Zo bestaat te Leuven nog steeds de onzinnige en onwettelijke toestand dat de
kliniek van de Kommissie van Openbare Onderstand volkomen in het
Frans geleid en bediend wordt.
Sinds geruime tijd werd met steeds
meer nadruk en met stijgende verbittering geëist, dat aan deze onwettelijkheid en a-sociale schande een
einde zou worden gesteld. Deze eis
trad in een akuut stadium enkele
maanden geleden, naar aanleiding
van de geneesherenstaking. Het was
Immers zo dat, globaal gezien, StPieter staakte en Rafael bleef werken.
De staking werd globaal ingevolgd
door de mensen van de Franse fakulteit» terwijl de Vlaamse protessoren
— die nochtans ook bezwaren tegen
de wet Leburton formuleerden —
praktisch voltallig van oordeel waren
dat een zorgenstaking niet veroorloofd was.
Door de staking in St-Pieter werd
de Leuvense K.O.O. — die al te lang
lankmoedig was gebleven — tot handelen gedwongen; inderdaad betekende de staking niets meer of minder dan een open kontraktbreuk. De
K.O.O. stemde dan ook een besluit,
waarbij de Nederlandse fakulteit
verzocht werd, de St-Pieterskliniek
over te nemen. De voorzitter van de
K.O.O., de heer William Van der
Veken, legde zich bij de meerderheidsbeslissing niet neer en trad terug. Hij werd vervangen door een
nieuwe voorzitter, de heer Matthljs,
die zich wél bereid verklaarde om de
Franse fakulteit nog even tijd te
gunnen maar die vastbesloten scheen
te zijn, eindelijk normale en sociale
toestanden — ook op taalgebied —

BLIJFT NA 30 NOVEMBER NOG FRANS
«Miftr
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in de Leuvense K.O.O.-kliniek te doen
heersen. Alles scheen er op te wijzen
dat de nieuwe regeling, die vanaf 30
november in voege zou treden, o.m.
een termijn voor een vlotte en vlugge ontruiming van de Franse fakulteit uit de St Pieter-kliniek zou voorzien. Dat was immers niet alleen de
logika en de rechtvaardigheid zelve,
het was tevens de wettelijkheid !
Eens te meer echter dreigt thans
het bewijs geleverd te worden dat logika, rechtvaardigheid en wettelijkheid te Leuven anders geschreven
worden dan elders in het land. Het
ziet er naar uit dat na 30 november
St-Pieter verder door de franstalige

fakulteit in het Frans zal worden geleid en bediend.
De K.O.O. verzocht de sekretarissen-generaal der universiteit, de professoren De Jonghe en Woitrin, de
akademische overheid er van in kennis te stellen dat de vervanging van
de franstalige professoren van de
K.O.O.-kliniek door nederlandstalige
aan de orde diende gesteld en dat een
kommissie van deskundigen de termijn voor deze overdracht zou bepalen. Naar aanleiding van deze mededeling werd tussen de technische direktie van de K.O.O,-kliniek en de
K.O.O. zelve een overeenkomst opgesteld waarbij een termijn voor de

HET NEDERLANDS IN DE EUROPESE ORGANEN
Naast het Frans, het Duits en het Italiaans is ook het Nederlands officiële taal in de Europese Gemeenschappen. Alle documenten moeten in
deze vier talen beschikbaar zijn; tijdens de conferenties mogen de gedelegeerden elk van deze vier talen spreken en tolken vertalen gelijktijdig in de andere drie.
Tweederden van de Belgische bevolking is Nederlandstalig, maar als
van elke duizend Belgische afgevaardigden er één is die Nederlands
spreekt in de vergaderingen, is dit een
optimistisch cijfer. Als, in strijd met
de voorschriften, geen Nederlandse
werkdocumenten beschikbaar zijn is
het de Nederlandse delegatie die protesteert en is het bij de Nederlandse
delegatie dat de voorzitter zich verontschuldigt; de Belgen verroeren
geen vin. Als de Belgische afgevaardigden verplicht zijn naar een tolk
fte luisteren (dit wil zeggen : als er
Duits of Italiaans gesproken wordt),
luisteren ze naar de vertaling in het
Frans; de Nederlandse en Vlaamse
tolken werken uitsluitend voor de
Nederlandse gedelegeerden.
Dit is een ellendige toestand. De
erkenning van onze taal in de Europese gemeenschappen was een enorme stap vooruit. Dit voordeel dreigt
verloren te gaan als de «Belgen > er

* * » « «

geen gebruik van maken, want Nederland alleen zal daar op de duur
wellicht niet oo blijven staan.
Fayat gedraagt zich in dit opzicht
prachtig. De zeer flamingantische
Leemans is « francophone », de zeer
socialistische De Block en Major gebruiken de taal van de uitbuiters van
de Vlaamse arbeiders. Hen kan men
niet met voorschriften beletten het
volk dat hen afvaardigt in de rug te
schieten.
Dit verplichten kunnen we echter
wel met de afgevaardigde ambtenaren. Franse en Duitse ambtenaren
gebruiken altijd de eigen taal. Ze
moeten; ze zijn aan voorschriften
gebonden. Welke van onze volksvertegenwoordigers werkt eens een
voorschrift in deze zin uit ? Er zou
in vervat dieuCTi te zijn :
1. De Belgische regeringsambtenaren
die aan Europese vergaderingen deelnemen, moeten eisen dat Nederlandse
werkdocumentea beschikbaar zijn.

ongeacht of het Waalse of Vlaamse
ambtenaren betreft. Ook als zij er in
de vergadering geen gebruik van maken, moeten zij deze documenten immers achteraf meenemen naar hun
dienst, want daar moeten alle Europese documenten in beide talen beschikbaar zijn. Tussen haakjes : tioe
is het daö,rmee gesteld ? Anders lopen
we de kans dat zo nodig de Franse
documenten voor een tweede keer
worden vertaald ten behoeve van de
Vertaaldebelgen !).
2. De Belgische ambtenaren die op
het Nederlandse taalregister staan
ingeschreven, moeten in Europese
vergaderingen het Nederlands gebruiken. Ze zijn verplicht mondelinge
vertaling in en uit het Nederlands te
eisen, als daarin niet — overeenkomstig de geldende bepalingen —
automatisch wordt voorzien.
Daarmee wordt ten eerste bereikt
dat de Nederlanders niet alleen
strijden voor een gemeenschappelijke
zaak. En vervolgens kan men duidelijk zien hoe veel (of hoe weinig !)
Vlaamse ambtenaren door België
naar Europese vergaderingen worden
gestuurd.
. Ten derde maakt men zich niet belachelijk met zijn slechte Frans. En
tenslotte ondermijnt men niet langer
het prestige van de taal waarin men
zijn kinderen opvoedt.

vernederlandsing van St Pieter werd
bepaald, waarna aan de Raad van
Beheer der universiteit gevraagd
werd, deze overeenkomst te bekrachtigen.
Deze Raad van Beheer (samengesteld uit Rector Descamps, vice-rectoren Litt en De Raeymaeker en sekretarissen-generaal Woitrin en De
Jonghe) verwierp de overeenkomst
met drie tegen twee stemmen. Hierbij dient genoteerd dat de Raad van
Beheer op de vijf leden slechts twee
Vlamingen telt!
Sinds 11 oktober zijn intussen de
politieke verhoudingen te Leuven gewijzigd. In de nieuwe K.O.O. zal een
P.V.V.-er zijn intrede doen. De
P.V.V, heelt Gldens haar verkiezingskampanje te Leuven resoluut de
franskiljonse kaart gespeeld en zich
toegespitst op het rabiaat-franskilip3ns kieskliënteel tussen de franstalige universiteitsmensen.
Het is niet onopgemerkt voorbijgegaan dat de rector magnificus, mgr
Descamps, reeds de dag na de gemeenteverkiezingen zijn gelukwensen
aan de liberale lilstaanvoerder overmaakte.
Zo zijn we toe aan een nieuwe faze in de strijd voor het behoud van
de franskiljonse privileges te Leuven
en aan de katholieke Universiteit :
de wisselwerking tussen het rectoraat
en de franskiljons van de P.V.V.
Het ziet er volop naar uit dat ook
nog na 30 november de Leuvense
K.O.O.-patiënten — goeddeels behoeftigen en volksmensen — verder zullen onderzocht en behandeld worden
in St-Pieter door medisch personeel
dat niet eens de taal der patiënten
spreekt of verstaat.
Dit schandaal kan en zal niet blijven duren : de Leuvense universiteit
slaagt er hoogstens in, nog eens een
vertragingsmaneuver op stapel te zetten. Het belangrijkste slachtoffer
daarvan is uiteindelijk de Vrije Universiteit Leuven zélf, wier naam de
Jongste jaren al te vaak in de kroniek der politieke schandalen heeft
geprijkt.
De grootste vijanden van het katholiek universitair onderwijs in dit
land zitten momenteel te Leuven, tot
en met in de Beheerraad van de universiteit l
T.v.O.
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nan monsieur Ie Président
de PAssociation beige
des Pilotes et Navigateurs

Mi)n5>ieui Ie Président,
Je voiis prie bien luiniblenient de me pardonner cette lettre
en iangue luenapienne. l'w opvattingen o\er de Latijnse kultuur
zijn nunslens /o \erheven als uw voorzitterlijk ambt en dit
laatste zweeft wel héél hoog boven Ie jargon et Ie pays \aseux
der Vlaamse baibaren . gij zijt gewoon aan de ijle luchten van
he' transkontinentaal verkeer en aan .ach-siïelheden die het
voorrecht zijn niet alleen van de ledeii uwer \ereniging. maar
tevens van de esprit francais. Gij staat inimers aan het hoofd
van de sosjeleit der jongens, die hun boterham verdienen met
het besturen \an liin% liegluigen. Een beroep dat natuurlijk
tiirenhoog verheven is boven dat van tramkondukteur, alhoewel
de romantiek a la Dlieslager toih al een beetje uit de tijd is.
I>e/er dagen zijt gij, nionsieui Ie president, iii het nieuws
gekomen omdat gi| een stoute brief geschre\en hebt aan de heer
Deswarle. direUteur-generaal van ons aller genationalizeerde
Sabena. Ken stoute brief, want hij bevat noch min noch meer
dan df onverholen dreiging dat de jongens van uw sosjeteit
zinnens zijn er het bi|ltjp bij neer te leggen en te staken, indien
niet voldaan wordt aan hun eisen. Verdienen zij niet genoeg V
Wordt hen verboden een losse scharrel met de luchtwaardinnen
in de cockpit te wagen ? Ligt er niet genoeg hesp op de boterhammen die / i | meekiiigen op hun vlucht naar Athene of
Leopoldstad ?
Niets van dat alles, monsieur Ie président, maar véél erger
nog ! L' en uw achtenswaardige navigerende leden hangt de
bedreiging boven het hoofd van de toepassing van een wet ! Hoe
durft men het aan ! (iij, die uw weg zoekt vlak onder de sterren
en bijna in de buurt van de maan, gij sterrenjagers en maankalveren moet, gelijk doodeenvoudige bi|-de-grondse stervelingen,
het koene Kolumbushoofd bukken voor een wet ? En wat voor
een w et dan nog • de wet van 2 augustus 1963.
(ill schrijft het in sublieme woorden, monsieur Ie président,
in uw brief aan Sabena-inanitoe Deswarte : « de Sabéniens zijn
verontwaardigd dat het bestaan zelf der maatschappij - gij zult
het niet loochenen, heer direkteur-generaal - bedreigd wordt
door de toepassing van de wet van 2 augustus 1963 ». Zo staat
het er zwart op wit in het Frans. Rest ons slechts, te onderzoeken welke gruwelijke wet de Belgische luchtvaart voortaan
onmogelijk zal maken
Dit juridisch monster, monsieur Ie president, is niets anders
dan de taalwet. Volgens die taalwet moet in ons aller - want door
ons allemaal gesubsidieerde - Sabepa een billijk taalevenwicht
heersen. Dat lijkt ons, extrémistes flamingants, nogal wiedes en
we vinden het kras dat voor zo'n evidentie een wet nodig is,
een zgn. < overwinningswet > van Verroken. Hoe is de huidige
toestand bij Sabena ? Het hogere kader bevat iets meer dan 85
ten honderd franssprekenden. In het lager kader daarentegen bij de propeller-poetsers en de onkruidwieders van het vliegplein - is het eens te meer net andersom. De verhoudingen zijn
zo schrijnend dat zelfs een mijnheer Deswarte ze niet kan of
durft verheimelijken,
Sabena-boss Deswarte heeft dus, monsieur Ie president, eens
in zijn haar gekrabt toen hij de bepalingen van de wet van 2
augustus 1963 las en met zijn beste pen naar de minister geschreven, dat zulks allemaal goed en wel was maar dat de Sabena
hoog boven dergelijke wissewasjes zweeft en dat het nog minstens vijf jaar moet duren, vooraleer van gelijkheid .sprake kan
zijn. Vijf jaar ! Est-il fou, ce Deswarte ! Gijzelf, monsieur ie
président, hebt vlug op de vingers uitgerekend hoe lang het nog
moet duren en uw bevindingen hebt gij weeral eens zwart op
wit aan het papier toevertrouwd : nog twee generaties.
En wee, als het rapper gaat ! Ten eerste gaat gij, monsieur
Ie président, dan met de leden van de sosjeteit in staking. En
ten tweede gaat de Sabena op de fles.
Sta mij toe, even superieur te glimlachen. Mag ik u er aan
herinneren hoe vaak reeds de ondergang werd voorspeld van
alle wetenschap, schone kunsten en techniek in dit land indien
er een taalwet in voege kwam. Maar de boer, hij ploegde voort...
En de vliegtuigen, zij zullen verder vliegen... Hoog boven het
%errukkeli|k schouwspel van patriottieke Belgen die in staking
gaan tegen een wet van het Belgisch parlement.
Presidentiele vanger, dié vlieger gaat niet meer op. Zelfs
iiif! m.cer in het België anno Lefèvre. Het enige uitstel dat ge
nog korte tijd kunt afilwingen, is inderdaad het uitstel om te
vli"^en \ i e l pni iiMon ni.-iar buiten ! Met een schop achter uw
ee. b.cii..ui.i vlige LUijnst derriere. Zo meent
dio Oenes>.

J o s Van E y n d e
schreef
verleden , z a t e r d a g
in de
« Volksgazet » : « H e b b e n de
jongste
gemeenteraadsverkiezingen n u precies n i e t
bewezen d a t e r e e n stevig
blok in h e t l a n d b e s t a a t , d a t
m e t bereid is r e a k t i e n o c h
e x t r e m i s t e n t e volgen ? ».
Met h e t « stevig blok » b e doelt J o s de B S P en de CVP.
Hoe « stevig » h e t blok is,
lezen we uit de cijfers. De
B S P h a a l d e 43 % der s t e m m e n bij de g e m e e n t e r a a d s verkiezingen v a n 1952; in
1958 z a k t e d i t t e n h o n d e r d
t o t 38 % om in 1964 n o g
e e n s te z a k k e n t o t 32 %.
De CVP h a a . d e in 1958 n o g
46 % d e r s t e m m e n en m o e t
zich t h a n s t e v r e d e n stellen
m e t 37 % .
J o s h o u d t er een speciale
w i s k u n d e op n a : de 32 %
v a n de B S P en de 37 % v a n
de C.V.P. zijn s a m e n 69 %,
w a t d u s een « stevig bJok »
is. D a t h e t « stevig blok »
zes j a a r geleden n o g 84 %
h a a l d e , v e r m e l d t hij liefst
m a a r niet
De « stevigheid > v a n h e t
blok is — k o n k r e e t u i t g e drukt — met niet minder
d a n 15 % v e r m i n d e r d .
Bij gebrek a a n een a b s o lute m e e r d e r h e i d v a n de e i gen p a r t i j t r o o s t e n B S P en
CVP m e k a a r , d a t ze « s a m e n ^ toch nog steeds h e t
s t e r k s t zijn
Nog één zo'n pU als die
v a n 11 oktober en zelfs die
zekerheid s t a a t als een d u b beltje op zijn k a n t .
En d a t n a t w i n t i g j a a r
pleziertjes, p a r t i j b e n o e m i n k jes en k a m e r a d e n r e p u b l i e k !
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Fitoor Leemans heeft het
weer een eindje hoger geschopt : hij volgt wijlen senator Van Hemelrijck op als
voorzitter van de CVP-senaatsfraktie.
Het is tekenend voor de
hondse mentaliteit van overlopers dat juist in deze ambtsperiode Letèvre — de ambtsperiode van Edingen, Moeskroen, Hertoginnedal en de
grondwetsherziening — de
ex-V.N.V.-ers Jos Custers en
Fitoor Leemans
naar de
hoogste trappen wisten te
klimmen : de ene minister,
de andere fraktievoorzitter.
Na in de dertiger jaren de
fasciserende intellektueei van
de Vlaamse beweging en een
der groten in de VNV-brain-

Fitoor Leemans is het type van de intellektualistische
sofist, wiens
twijfels
en
« nuances » uitsluitend d r a a i en om het ikje, met hooghartig negeren van de konsekwenties van de eigen teorieën voor de « kleine > volgelingen.
Zijn nieuwe job bekome
hem wel! Een der eerste opdrachten die hem te beurt
vallen, is te zorgen voor een
gedisciplineerde
stemming
van de CVP - senaatsfraktie
over het wetsontwerp d a t
zijn gewezen vriend Wies
Moens en zoveel anderen het
karig brood der balling.schap
nog bitterder moet maken :
de zgn. wet Degrelle
Wat zegde
de dichter?
« Die uit elke teil kan eten,
is de echte hond »!
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Uit een celwagen ontsnapte te Brussel de gangster
Havelange.
De kranten hebben plots
een nieuw probleem ontdekt : de leemten in ons bewakings- en gevangenissensisteem.
Er is echter een zeer eenvoudig middel om nieuwe
ontsnappingen
te voorkomen. Het middel werd in de
jaren 1944-1945 op p u n t gesteld, doch geraakte spijtig
genoeg in de vergeethoek.
Voor
wie
belangstelling
heeft voor het recept, willen we het even duidelijk
stellen : vervoer in een celwagen uitsluitend halfdood
geslagen gevangenen.
Dat kost de staat niets en
het begeleidend bewakingspersoneel
hoogstens
een
vermoeide arm.

,lrust te zijn geweest, werd
Fitoor Leemans gedurende
de Duitse bezetting sekreta*
ris - generaal van Ekonoml-i
sche Zaken. Hij deed n a de
bevrijding een a a n t a l maan-*
den gevangenis, werd ook an-i
ders zwaar beproefd, doch'
ontsnapte uiteindelijk a a n dQ.
klop van de krijgsraad om-i
dat zijn proces niet andera
kon dan het proces worden
van gans de Belgische industrie gedurende de bezetting.
Dat risiko nam men liever
niet.
In 1949, kort voor de p a r lementsverkiezingen, werden
Leemans en Custers
van
Vlaams - nationale zijde a a n geduid als
onderhandelaars
tussen
de
(toenmalige)
Vlaamse Concentratie en de
CVP. De beide heerschappen
maakten er gebruik van, om
met vliegend vaandel
en
slaande trom over te lopen
en een CVP-mandaat te a a n vaarden. Zeker is zeker!
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Een foto uit betere dagen einde mei 1961 volgde Van den Boeynants premier Lefèvre op aan de leiding
van de C.V.P. De nieuwbakken voorzitter en de nieuwbakken eerste-miniklei waren het roerend eens over
de « eksaltante tijden » die op komst waren Vandaag is de viiendschap sterk bekoeld en na bijna vier.
jaar regering Lejèvre zegt V.d.B : « Wij lullen ons bij de eerstvolgende verkiezingen aandienen met een
nieuw en sprekend programma en met mensen die dat programma kunnen uitvoeren ».
Blijkbaar hebben noch het programma noch de mensen van de regering Lefèvre het hem gedaan Nochtans
was Lefèvre 10 ]aar lanq de onaangevochten «n tol inde zolternijen van de schoolstrijd geestdriftig gevolgde
-^nrzitter van de C.V.P^
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dag n a het schrijven van ons
artikel deze week.
Dinsdagavond werden drie
zwaargekwetsten n a een verkeersongeval naar de St Pieterskliniek
overgebracht.
Twee onder hen waren Nederlanders die geen woord
Frans kenden. De geneesheer
in de ziekenwagen van de
kliniek kende geen woord

Nederlands en begreep geen
snars van de klachten der
gekwetsten, zelfs als een onder hen het in het Duits en
Engels probeerde.
Uiteindelijk moest een student voor tolk spelen en kon
de geneesheer van de KOOkliniek in de Vlaamse stad
Leuven tenslotte toch aan de
weet komen, wat zijn Neder-

landstalige patiënten hem te
vertellen hadden.
Is de leiding van de Leuvense universiteit er zich van
bewust dat ze, door haar
domme en kortzichtige taalpolitiek, met het leven van
patiënten speelt ? Is het niet
kras, dat de leiding van een
vrije katolieke universiteit het
zó ver laat komen !
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DE INTERPELLATIE IN DE SENAAT
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• de
giootwarenhuizen«.Inno^
«.Inno^
alion»
Taaltoeslanden in hel bedrijJ<ileien
bedrijf^leicn • de
giootwarenhuizen
alion»
mi dat - op een enkele itorte
bijdiagc en een
geven een bediijfsorgaan uit
korte bijdiage
paar aankondigingen na - uitsluitend in het Frans wordt opgesteld.
u'eid op de bedrijfsraad van de Vlaam'^e
Vlaam':e jtlialen hiertegen
Reeds vaak iveid
geprotesteerd : steeds tevergeefs. Dergelijke idiote toestanden zijn
alleen in België mogelijk : een bedrijfsblad, dat o.m. een zeer belangrijke sociale funktie zou kunnen hebben, wordt alleen reeds door zijn
taalpoliiiek een asociaal simbool ! Te noteren dat het personeel van
« Innovation » overwegend Nederlandstalig is.

PERROQUET
Te Gent hebben de rabiate
franskiljons nog steeds hun
sekretariaat van de «Ecole
des Hautes Etudes» aan de
Koornlei. Daar zetelt de Beheerraad van dit bloedarm,
snobistisch en asociaal gezelschap.
Het Staatsblad van 5 n o vember publiceerde de lijst
vAn de beheerders der « Ecole des Hautes Etudes ».
Weet ge, welke kwibus daar
o.m. toe behoort ? Niemand
minder dan Edouard Anseele,
zoon van biefstekken Eeedje,
wonende blijkens het Staatsblad in de rue du Perroquet
79 Èi Gand
Anseele van de P.T.T.-toren, van de postzegel s en
van zoveel andere ministeriele karpersprongen, bourgeois
en naarstig zaakjesdrijvende
manltoe van het Gentse socialisme : de franskiljonse
uebermenschlichkeit!
En dan verbazen sommige
B.S.P.-ers er zich over, dat
h u n partij in Vlaanderen
stagneert, zelfs terugloopt!
I n de beheerraad van de
< Ecole des Hautes Etudes » is
echter niet alleen de B.S.P.
vertegenwoordigd. Het loopt
er
natuurlijk
over
van
P.V.V.-ers. En Gerard Van
den Daele telt er een paar
medekandidaten op de Gentse C.V.P.-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Waarmee de drie partijen te
Gent nog maar eens bewijzen
d a t ze werkelijk « nationaal »
en zelfs « traditioneel » zijn.

GRONDWETSHERZIENING
Naar verluidt zouden de
voorzitters van de drie grote
partijen met hun overleg betreffende de grondwetsherziening ver genoeg gevorderd
zijn om binnenkort — wellicht al volgende week — de
besprekingen van de Rondetafelkonferentie terug te laten hernemen.
I n de voorbije weken werd
de operatie grondwetsherziening ook nog van ó,ndere zijde diskreet voorbereid : ons
aller Boudewijn, momenteel
op een even nutteloze als dure reis n a a r Iran, heeft op
zijn paleis te Laken de ene

politieke personaliteit na de
andere ontboden om hen m
een appartje de vaderlandse
levieten te lezen.
Er werd hier aan herinnerd
dat de koning, «qui règne
mais ne gouveme pas», bij
de Vlamingen geen al te goede beurt gemaakt heeft toen
hij in juli van verleden jaar
het ontslag van de regering
Lefèvre weigerde te aanvaarden.
De
Saksen-Koburg-Gotas
hebben nog niet te veel blijk
gegeven van dankbaarheid
tegenover de Vlamingen, zonder wie zij nochtans niet
meer op de troon zouden zitten.

CONCENTRATIE
Senator
Vandekerckhove,
opvolger van De Saeger als
Vlaams vleugelvoorzitter van
de C.V.P., heeft te Btussel op
een vergadering van de K a tolieke Vlaamse Landsbond
(tiens, leeft deze weduwe van
wijlen Van Cauwelaert dus
tóch nog ?) verklaard,
dat
« de Vlaamse Beweging h a a r
volledige m a c h t op Brussel
moet concentreren ».
Dat is nu eens ab-so-luut
nieuw en daar heeft de preVandekerékhovlaanse Vlaamse Bev/eging nu eens nóóit
aan gedacht. Vandekerckhove zou bijvoorbeeld een spiksplinternieuw en nog nooit
overwogen initiatief kunnen
nemen : een mars op Brussel.
Jaja, met dergelijke leiders
en strategen, met zo'n klaar
inzicht in taktiek en metoden
staan de Vlaamse Beweging
nog schone dagen te wachten.
En de Katolieke Vlaamse
Landsbond nog radikaler en
stormachtiger
standpunten
in het bruisend verleden van
deze sosjeteit.

K.O.O.-KLINIEK
LEUVEN
Op blz. 3 handelen we uitvoerig over het taalprobleem
in de Leuvense St-Pieterkliniek, instelling van de KOO
en tevens universitaire kliniet.
We kunnen onze berichtgeving vervolledigen
met
nieuws dat dateert van een

De interpellatie van Vanaudenhove verleden
woensdag in de Senaat is zeker geen datuin
datum
in de parlementaire annalen geworden. Het
lag in de lijn der verwachtingen dat de P.V.V.uitblagen der
voorzitter aan de hand van de uitslagen
gemeenteraadsverkiezingen met veel klem het
ontslag der regering zou eisen. Zijn partij had
immers gans haar kampanje rond die verkiezingen gezet in het teken van de « nationale »
tematiek en luidop verkondigd dat het liberale
opzet niets meer of minder was dan het wegvagen van de regering Lefèvre.
De interpellatie van hun voorzitter moet dan
ook talrijke heetgebakerde P.V.V.-ers nogal
ontgoocheld hebben. Vanaudenhove heeft
inderdaad het ontslag van de regering geëist,
maar niet het onmiddellijk ontslag. « In het
nationale belang » achtte hij het onontbeerlijk,
dat vooraf de kwesties der grondwetsherziening en zetelaanpassing zouden behandeld
worden ; hij noemde een vage datum - Kerstmis - als vervaltermijn.
Indien er dan al van verrassing sprake was
bij de/e interpellatie, is het juist het feit dat
de anders steeds zo forse Vanaudenhove het
op zijn sokjes deed en genoegen nam met een
« eis op termijn j>.
Men kan deze interpellatie dan ook moeilijk
anders zien dan een plichtpleging, waarvan
de P.V.V.-voorzitter zich ten behoeve van zijn
volgelingen gekweten heeft : een formaliteit.

LEERRIJK
Juist daarom is de interpellatie echter wél
leerrijk. Zij bracht opnieuw het bewijs dat,
wat de unitaristen onderling ook moge verdelen, zij mekaar kennelijk sparen in het
vooruitzicht van de grondwetsherziening.
De antwoorden van Lefèvre en Spaak toon-den het duidelijk aan : zij onderstreepten dat
de P.V.V. weliswaar een overwinning had
behaald, maar dat daarnaast een « onrustwekkende verschuiving ten voordele van de
ekstremisten > had plaatsgevonden. Voor de
vorm laakten zij beide de liberale demagogie
in de Brusselse agglomeratie, om dadelijk
daarop weer terug te vallen op het tema van
hun (unitaire) bekommernis over de stemmenverschuiving die niét naar de P.V.V. ging.
Leerrijk was de interpellatie eveneens omdat zij opnieuw aantoonde dat Lefèvre persoonlijk op méér steun rekenen kan vanwege
de socialisten dan vanwege zijn eigen partij.
Spaak en Rolin maakten zich tot de woordvoerders en warme verdedigers van Theo
Lefèvre ; de Minister van Buitenlandse Zaken
had daarbij zelfs een vleiend bon mot-meteen-haakje : « De eerste-minister - ik wil het
hier in het openbaar zeggen - is niet alleen
zeer moedig, hij is ook intelligent en geletterd»
misschien zelfs een beetje te veel ».

mee-regeren wordt elders en anders bevochten dan in een interpellatie voor de senaat ...
TE NOTEREN
Bij dit eigenlijk dus wel zeer mak debat
vielen een paar stijlbloempjes en uitlatingen,
die we voor onze lezers toch even willen
oprapen en bundelen.
Lefèvre kreeg aan het einde van zijn antwoord een zachte tik op de vingers vanwege
de Senaatsvoorzitter, omdat hij Gillon had
toegebeten : « Ik zal mij moeilijker kunnen
doen vergeten dan u ». En inderdaad, dat
kunnen we beamen : welke ook de toekomst
weze van Theo Lefèvre, zijn verschijning in
de Belgische politieke arena zal niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Maar dan niet in de
zin, dat toekomstige generaties er behoefte
zullen aan voelen, voor hem ergens standbeelden op te richten ...
Spaak had het - voor de zoveelste maal over de nationale rol van Brussel en wat hij
zegde was - eveneens voor de zoveelste maal juist : « Wij moeten er rekening mee houden
dat wij in een land leven met twee gemeenschappen, waarvan de Nederlandstalige gemeenschap de talrijkste is. Indien wij de Vlamingen te Brussel niet op een voet van volstrekte gelijkheid onthalen, zal Brussel de
hoofdstad van het land niet blijven ». Mooi zo,
maar minder mooi is het dat deze « wijze >
woorden kwamen uit een mond die, na een
halve eeuw schoonpraterij in de Belgische
politiek, nog het eerste woord Nederlands
moet spreken. Spaak zélf is het simbool van
een Brusselse verwatenheid die Vlaanderen
méér dan beu is 1

LEEMANS
Victor Leemans kwam, als nieuwbakken
C.V.P.-fraktieleider, eveneens aan het woord.
Te noteren valt alleen, dat hij voorzichtig afstand nam van de roze-rode aspiraties van
Romeo en Juliette.
Voor het overige eindigde hij zijn tussenkomst met een franstalige trouwgelofte :
« Uiteraard verleent de C.V.P.-fractie haar
volledige medewerking aan de regering om
een nationale oplossing te vinden voor de
huidige vraagstukken, met name voor het
vraagstuk van de grondwetsherziening >. De
gewezen V.N,V.-er kreeg een formeel applaus
van de meerderheid.
Het weze hem gegund. Evenals het hem
gegund weze, in zijn oude dag franstalig te
beloven dat het vaderland op hem mag
rekenen, waar het er om gaat de Vlamingen
een zware kool te stoven ...

... ELDERS ...
Spaak hield een warm pleidooi voor de
geel-rode koalitie niet alleen hic et nunc, maar
tevens in een lange, rooskleurige en travaillistische toekomst. Lefèvre, die zeer mat en
voorzichtig op Vanaudenhove had geantwoord,
zwolg de woorden van zijn minister van
buitenlandse zaken met kennelijke geestdrift
in.
Het lijkt er sterk op of Vanaudenhove in
zijn interpellatie volkomen rekening heeft
gehouden met het « Romeo-en-Juliette »-kompleks van de heren Spaak en Lefèvre. De
voorzitter van de P.V.V. beseft, dat momenteel
in de C.V.P. tussen Lefèvre en Van den
Boeynants een harde strijd wordt gevoerd,
met als inzet het al dan niet voortzetten van
de Rooms-rode koalitie. Vanaudenhove kon
zich de weelde veroorloven om < gematigd >
te zijn : de tijd werkt momenteel voor hem
in de G.V.P. De beslissing over het feit of de
liberalen al dan niet na de verkiezingen zullen

I*
'

i

im

Vanaudenhove ïn de helikopter : herinnering
aan de grote dagen van weleer op het departement van Openbare Werli»a.
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DANKE, THEO T
In h e t k e r n k a b i n e t voor
Ekonomische
Escpansie e n
Bireekbeleid
heeft
Lefèvre
meegedeeld d a t d e r e g e r i n g
een grote i n s p a n n i n g zal
doen Om de voor 1965 voorziene werken in H a g e l a n d Zuiderkempen

OOTJ

werkelijk

t e l a t e n u i t v o e r e n . Terloops
s t i p t e de eerste - m i n i s t e r
a a n , d a t er « d e l a a t s t e t i j d
een v e r t r a g i n g in d e w e r k e n
w a s vastgesteld »
Danke, Theo, danke! Zoveei goede wil h a d d e n we
n i e t mogen en d u r v e n v e r y,r^o• f^e r e g e r i n g drijft
h a a r 'iefde voor d e V l a m i n gci'
n a n s r e e d s zo ver d a t
Ze onversaagd v e r k l a a r t , e e n
p o g i n g t e zullen doen om
h a a r eigen beloften
in t e
lossen.
"^ ' n de 20 miljard voor de
B T • age eindelilk
besteed
e
-est er n u w a t tiid o m
evfn ^e d'^nken a a n '*> b e s^edine
v a n d e b i j n a twee
r^j'-orfl 'n H a g e l a n d - Z u i d . . Kempen?

KO-^HNKLJJKE GIFT
leopo d van Saksen-Kob i r g en v a n Lilianc heeft a a n
de « S i n t - N i k l a a s d e r a r m e
Jii::'.cr3n » v a n Le Soir- de
\ ^ ? T l i i k vorsteli/ke gift v a n
5 "00 F l a t e n t o e k o m e n .
Le Soir k o n d i g d e d i t k o n - n ' - ' i ' k g e b a a r a a n op p a g i n a één. over e e n l e n g t e v a n
36 lijnen I n d i e n m e n weet
d a t een li]n publiciteit op d e
e e r s t e b adzijde v a n Le Soir
60" ^ kost, beseft m e n m e t een d a t Leopold g e e n s l e c h t e

z a a k deed : d e p l a a t s r u i m t e ,
gewijd a a n zijn vorstelijk g e s c h e n k , zou h e m p u b l i c i t a i r
21.600 F gekost h e b b e n .
W e n e m e n o n s voor, d a g e lijks d e V l a a m s e
kranten
e e n s af t e s p e u r e n n a a r e e n
gift v a n Leopold voor d e b e hoeftige k i n d e r e n i n V l a a n deren.

REMIVANDERSCHELDEN
Te Deerlijk overleed o p 9
n o v e m b e r op 85-jarige leeftijd de h e e r R e m i V a n d e r s c h e l d e n , sociale v o o r v e c h t e r
en pionier v a n h e t V l a a m s nationalisme.
R e e d s in 1899 v i n d e n we
in « Klokke Roeland > e t t e lijke b i j d r a g e n v a n d e h a n d
van Remi
Vanderschelden,
die l a t e r ook zal m e e w e r k e n
aan « Het Recht » van Hector Plancquaert.
Vanderschelden w a s een t i j d l a n g airgemeen sekretaris van de
Christene
Volkspartij
van
priester Daens en een van
d e bezielers d e r p a r t i j k o n gressen.
De oorlog v a n 14-18 m a a k te Vanderschelden mee in de
moddergrachten v a n de IJzer,
om n a de w a p e n s t i l s t a n d d e
uitgave van « H e t Recht »
te h e r v a t t e n . I n 1919 s t i c h t te h i j « H e t Werkerswelzijn».
Zijn a a n d a c h t gold de V l a a m se beweging e n speciaal d e
sociale o r g a n i s a t i e . Ook op
partijpolitiek
terrein
bleef
hij aktief a l s g e m e e n t e r a a d s lid v a n Deerlijk en a l s p r o vincieraadslid.
Remi V a n d e r s c h e l d e n b e h o o r d e t o t de groep v a n o u de g e t r o u w e n die g e v o r m d
werd in h e t D a e n s i s m e e n d i e

RECEPT
Recept om te arriveren :
h a n g e e r s t d e leeuw e n d a n
de a a p u i t door op e e n C.V.P.lijst a l s lokvogel t e d i e n e n .
H a a l 810 s t e m m e n . D a n h e b t
gij — w a a r b o r g op gezegeld
papier — een schepenzetel.
Zelfs a l s p a r t i j g e n o t e n v a n u
vier k vijf m a a l m é é r voorkeurstemmen hadden.
I n l i c h t i n g e n bij prof. D e r i n e . Bezoek h e m g e r u s t t e n
huize : de m a n is zó e e n z a a m
— m i s p r e z e n door v r i e n d e n
v i j a n d — d a t i e d e r e afwisseling h e m welkom is.

Pupillenschool h e r i n n e r e n :
« Zij h e b b e n h e t v e r d i e n d ».
Dezelfde Moyersoen
verk l a a r d e 1^1 1961, n a d a t i n
«zijn» a r r o n d i s s e m e n t d o k t e r
Van L e e m p u t t e n a l s V U - g e kozene n a a r d e K a m e r w e r d

g e s t e m d : « I n 1944 h e b b ^
wij de g e n e e s h e r e n vergetent^
D a t zullen wij e e n v o l g e n t g
k e e r n i e t m e e r d o e n ».
Zoals m e n ziet : de a a n g é » ,
wezen p i l a a r b i j t e r voor Bonfeii
bay.
•'

HET GRAF VAN BELGIË

DE JUISTE MAN
Ludovic Moyersoen, g e w e zen m i n i s t e r en t h a n s o n d e r voorzitter v a n d e
Kamer,
gaat binnenkort naar Bombay o m er deel t e n e m e n a a n
het
Eucharistisch
Wereldkongres. W a n t Ludovic Moyersoen s c h i j n t o n d e r v o o r z i t t e r t e zijn v a n h e t Belgisch
komitee van dit kongres.
De j u i s t e m a n op d e j u i s te p l a a t s , o m de k a t o l i e k e n
v a n o n s l a n d op deze b e l a n g rijke i n t e r n a t i o n a l e k a t o l i e ke p l e c h t i g h e i d t e v e r t e g e n woordigen.
Alleen z w a r t k i j k e r s
kunn e n d a t o n t k e n n e n . Of olifanten m e t een lang geheugen die zich n o g d e L u d o v i c i a a n s e u i t s p r a a k over d e
bevrijdingsuitspattingen
en
d e f o l t e r i n g e n In d e A a l s t e r s e

I n V l a a n d e r e n zijn er op
1.000 i n w o n e r s 255 k i n d e r e n
v a n m i n d e r d a n 15 j a a r ; i n
Wallonië b e d r a a g t d i t a a n t a l 231. I n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l v a l t d i t cijfer
b r u u s k n a a r o m l a a g t o t 199.
Wat de bejaarden betreft:
in V l a a n d e r e n zijn e r o p
1.000 i n w o n e r s 109 boven 65
j a a r , i n Wallonië zijn h e t e r
135. I n h e t a r r o n d i s s e m e n t
B r u s s e l ligt de spits : 140 op
1.000.
Daarbij m a g nooit uit h e t
oog w o r d e n verloren, d a t
h e t arrondissement Brussel

enkele citaten aan uit « Links ». Deze
\ o u n g Lions schetsen ons na de verkiezingen hoe men « carrière > maakt in
de « partaai >. Wij laten U even genie' ten van de vinnige pen van Stan Poels :
« Och kom, het is niet zo moeilijk te
lukken in die carrière, het komt er
maar op aan te bepalen wat men onder
Jukken verstaat. Het volstaat zich een
tijd lang in te spannen en elke zin voor
bet belachelijke te verliezen. Men komt
op vergaderingen te pas en te onpas
tussen, wat men zegt heeft geen belang.
Het volstaat dat uw naam genoteerd
als voorzitter van deze Internationale er
wordt en dat men uw stem hoort ».
getuige van was, hoe de radikale socialistische jongeren op bevel van de
« Na een tijdje vindt ge zelf dat ge u
Belgische partijbonzen uit de optocht
nu lang genoeg hebt geofferd voor de
werden geranseld door de Brusselse
beweging, dat ge zonder al die offers al
politie van het PVV-CVP-gemeentebeeen heel andere meneer zoudt geweest
stuur.
zijn en dat het nu tijd wordt dat de
beloning komt. Dat ge eigenlijk niet de
Zij hadden ook een eigen mening, deze
nodige stof bezit om een werkelijke
socialistische jongeren, lijk Franz Olah
meneer te worden doet er niet toe, in
en ze legden zich ook niet neer bij de
de politiek gelukt ge veel gemakkelijker
diktatuur van verburgerlijkte
partijals een soort baas Ganzendonk of een
bonzen.
geëvolueerde bode >.
De paralleel kan nog verder worden
doorgetrokken. Wanneer de Oostenrijkse
« Tussen haakjes : Azijnbrouwers in
socialistische partijleiding
vergaderde
onze aard vinden dat er een overproom te stemmen over de uitsluiting van
duktie is aan deze laatsten en een nijOlah, verzamelde zich een massa arbeipend tekort aan werkelijke meneren in
ders, die het duidelijk met Olah tegen
de politiek zonder het vraagstuk van de
de bonzen hielden.
staatslieden aan te raken. Vooral hier
Dan heeft zich het volgende staaltje is een rationele planning noodzakelijk,
voorgedaan in de Oostenrijkse « socia- planning te spreiden bv. over tien jaar
en waarin de jeugd haar kans zou krijlistische » partijgeschiedeneis : nadat de
gen zonder de beproefde metode van de
uitsluiting bekend was en enkele bonzen
ganzendonkerij te moeten toepassen.
het partij gebouw verlieten, -werden ze
lastig gevallen door -woedende arbeiders. Sluiten wij de haakjes ».
De partijleiders-regeringsleiders belden
« Eenmaal zover loopt alles gesmeerd.
de onlustenbrigade op, die met politioIn de vergaderingen hebt ge het eerste
nele ijver op de arbeidersko'ppen begon
en naar vrije demokratische stelregel
te kloppen op invitatie van de socialisook het laatste woord. Wee de onbetische partij. Men verwacht nu de opzonnene die wel eens wil tegenspreken
richting van een nieuwe radikaalof ambetante vragen stelt. Ge neemt
socialistische partij in Oostenrijk onder
hem een eindje mee op zijpaden waar
leiding van de gewraakte idealist Franz
gij bijzonder sterk op staat en waarop
Olah.
hij niet is voorbereid en ge plakt hem
Eindigt de paralleel hier ? Gedeeltemet haar en huid zeer gemakkelijk
lijk ja. Maar aangezien wij ook nog een tegen de muur ».
zwak hebben voor mensen die eerlijk
Er zijn inderdaad heel wat « Vlaamse
hopeloze zaken verdedigen, in een kader
Olahs > tegen de muur geplakt bij de
-waar hun streven gedoemd is de verpoll van de laatste verkiezinlen in de
stikkingsdood te sterven, halen wij bier
BSP.

OLAH-la-soGJalisme
Bij de helden die onze jeugd hebben
verblijd, hadden we het grootste zwak
voor flinke kerels die de rechtvaardigheid dienden, maar door de boosdoeners
zelf als boosdoeners werden afgeschilderd. Robin Hood was het grote voorbeeld.
Als fiktieve held had hij het voordeel
altijd te winnen. Zelfs minder fiktieve
helden - en bijgevolg wat méér bandiet,
als Charlepoeng en de Siciliaan GuiUano
- vonden in ons trouwe supporters. Zij
hadden het nadeel echt te zijn en
bijgevolg (?) te verliezen.
Wie het ook verloren heeft als « bandiet > voor de gerechtigheid is de
gekende Oostenrijkse socialist en Oudminister Franz Olah. We zouden hem
een Oostenrijkse Yerna kunnen noemen,
met dit verschil dat deze laatste het
voorlopig (?) nog gewonnen heeft.
Een aantrekkelijke figuur is die Olah.
Men noemde hem de « rode asceet ».
In de persspiegel leest u de beschrijving
van de < Gazet van Antwerpen > over
deze Oostenrijkse socialist van de oude
stempel.
Als vechter en -werker zag hij de
totale aftakeling en verburgerlijking
van de Oostenrijkse socialistische regeringspartij.
Er wordt beweerd dat Olah zwakke
politieke tegenstanders van zijn partij
zou gesteund hebben, zelfs met partijgelden, om de korrupte partijleiding
(met bonzen als Bruno Pittermann)
terug op het strijdende socialistische
spoor te krijgen. U weet wel : de Pittermann die op de jOOe verjaring van de
Socialistische Internationale te Brussel

over d e F r o n t b e w e g i n g a k tief i n h e t V l a a m s - n a t i o n a l i s m e ble«f voor tij v e r e n .

heel w a t vitale p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n m e t c i r c a 400.000
Vlaamse
inwoners
omvat
De cijfers in de eigenlijke
Brusselse a g g l o m e r a t i e l i g gen n o g veel o n g u n s t i g e r .
Brussel is h e t k e r k h o f v a n
België! Alleen door v o o r t d u r e n d n i e u w bloed v a n e l d e r s
a a n t e zuigen, h o u d t d e
B r u s s e l s e m o l o c h zich i n l e ven.
Of o m e e n a n d e r beeld t e
g e b r u i k e n : i n h e t Belgisch
n e s t ligt Brussel a l s e e n
reusachtig, niet te verzadigen k o e k o e k s - j o n g .

Dat dergelijke manier van doen de
hoofdreden is van de bloedarmoede van
het socialisme in Vlaanderen - en trouwens van elke partij zou zijn - toont het
schrijven van een ontgoocheld socialist
uit Roeselare, die volgende oorzaken
plakt op de achteruitgang van de BSP
met meer dan 10 % te Roeselare, dat het
bastion moest worden van de doorbraak
der partij in midden-West-Vlaanderen.
« De verkiezingsuitslagen
stemmen,
zeker voor w a t de B.S.P. betreft, tot
nadenken. Een gewetensonderzoek is
hier vast en zeker gewenst. Een radikale
ommekeer is vereist, zoniet gaat de
plaatselijke B.S.P. regelrecht de dieperik
in. De aansluiting van de gemeente
Beveren was voor ons ongetwijfeld een
handicap van formaat, dit lost evenwel
het vraagstuk dat zich stelt niet op. De
plaatselijke partijbeweging is in een
ongeëvenaarde steriliteit verzonken. Omzeggens geen partijleven meer, geen
algemene vergaderingen meer, noch
betogingen noch meetings, de vooravond
van 1 mei geen feest meer, het Feest
van de arbeid is onder gegaan in een
uitzichtloos folkloristisch gedoe, de partijleiding verankerd in een totaal verouderd antiklerikalisme,
onbegrijpend
en onverschillig tegenover de Vlaamse
beweging en haar problematiek. Tot
overmaat van ramp : niets van jeugdbeweging en geen aantrekkingskracht op
de jongeren ».
Het Oostenrijks en Belgisch socialisme
hebben dit inderdaad gemeen dat h u n
bourgeoispolitiek meebrengt, dat bun
beweging gaat lijken op een omgekeerde driehoek. De bovenste lagen sterven
snel af en worden aan de basis slechts
door smalle reserven afgelost. Jos Van
Eynde zal wel weten dat én voor politiek én voor demografie de omgekeerde
driehoek de gevaarlijkste situatie is.
Daar helpt geen ohla-la-jammeren aan.
Daar is op termijn maar één middel
goed voor : namelijk de door de Waalse
partijgenoten zo gesmade « konijnenkweek » of, om het in de taal van de
Waalse broeders te zeggen, « Josse,
prenez vos affaires en mains ».
Walter Luyten. '
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VENSTER

OP HET B U I T E N L A N D

Het krantenlezen wordt iedere dag wat moeilijker. Van de krantenlezer immers wordt verwacht, dat hij zijn weg weet te vinden door de djungel van
toet steeds aangroeiend politiek jargon dat goeddeels bestaat uit een onoverzichtelijke reeks afkortingen. Een enquête zou o.i. ons vermoedert bevestign
d a t heel wat mensen het politiek nieuws ongelezen laten, omdat zij de weg
doorheen deze djungel hebben verloren. GATT, Comecon, Kennedy-ronde,
SV.A.R. of (de Amerikaanse) OAS : wie weet het nog op de duur ? De jongste
tijd is een nieuw kabbalistisch teken in de kranten verschenen : MLF. Deze
drie letters zijn voor ons zo belangrijk, dat het wel de moeite loont te onderzoeken, wat er achter schuil gaat.

MLF is de afkorting van het Engels
'€ Multilateral Force >, wat we in
goed-Nederlands zouden kunnen omschrijven als een «Macht die verschillende partijen b i n d t » . De hierbij
bedoelde Macht is het atoomwapen
ien de verschillende partijen zijn de
landen die deel uitmaken v.d. Westerse verdedigings-alliantie, de NATO.
De idee van een NATO-kernmacht
Is enkele jaren oud. In de herfst van
8.960 werd ze voor het eerst geopperd
door de toenmalige NATO-opperbevelhebber, generaal Norstad, die
voorstelde om de NATO tot vierde
atoommacht te verheffen, naast de
V.S., de Sovj et-Unie en Groot Britannië. De idee werd overgenomen
door de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Christian Herter, die einde 1960 de NATO-raad
voorstelde dat de V.S. voor een termijn van 3 jaar vijf Polaris-duikboten onder NATO-bevel zouden plaatsen; aan dit voorstel was de voorwaarde verbonden dat de NATO-partners intussen zouden zorgen voor de
nodige schepen om 100 Polaris-raketten met atoomkop te vervoeren en
afvuurbereid te houden. Voor financiering, kontrole, bediening, eigendom en eventueel operatief gebruik

MLF-kapitein : « Na kunnen duiken I n
van de drijvende afvuurbazes moest
een multilateraal sisteem uitgewerkt
worden.
Het projekt werd niet doorgezet,
maar dook op gezette tijden en in
gewijzigde vormen hei-haaldelijk t e rug op in Amerikaanse voorstellen.
President Kennedy bracht het in mei
(1961 terug te berde en een jaar later
herhaalde de Minister van Landsverdediging der V.S., Mc Namara, h e t
aanbod, In februari 1963 was het
projekt gerijpt tot de vorm, waarin
h e t formeel aan de NATO werd
voorgelegd met verzoek, een beslissing in december 1964 te nemen. I n middels is reeds gebleken dat deze
termijn voor een beslissing verschoven zal worden vermoedelijk tot mei
1965.
Dit MLF-projekt is een op het militaire plan revolutionaire onderneming. Het voorziet de uitrusting van
25 nog te bouwen normale handelsschepen met Polarisraketten en het
In de vaart brengen van deze drijvende afvuurbazes op de drukbevaren

hd.ndelsroutes van de Middellandse
Zee, de Oostelijke Atlantische Oceaan
en de Noordzee. Deze merkwaardige
vloot zou steeds operationeel zijn en
h a a r dodelijke atoomlading voortdurend gericht houden op doelen in de
kommunistische wereld. De schepen
zouden varen onder NATO-vlag, met
een uit alle deelnemende NATO-lan-

niet meedoen. België heeft zijn beslissing nog opgeschort, maar van
enige geestdrift is hier zeker geen
sprake.
Zo blijkt tenslotte alleen de Bondsregering belangstelling voor het projekt te hebben. Washington echter
kan noch durft de multilaterale atoommacht ombuigen in een bilate-

wordt gewezen op het feit dat de
aan boord verstouwde raketten de
Westerse atoomkracht met nauwelijks 0,25 t.h. zullen verhogen. Het
beslissende argument van de MLFtegenstanders is de bedenking dat,
indien het projekt werkelijk militaire
waarde had, de V,S. er sinds lang
zouden voor gezorgd hebben zélf eea

WAT IS DE M.L.F. ?
den samengestelde bemanning. De
ultieme « druk op de knop » zou het
rezultaat zijn van een beslissing, gezamenlijk getroffen door de verschillende NATO-partners die ieder stemgerechtigd zouden zijn a rato van
hun inbreng in de onderneming.
De geestelijke vaders van de MLF
hebben met h u n spook-armada niet
alleen militaire, doch .ook politieke
objektieven op het oog. ITI Washington hoopt men dat de MLF de eenheid in de NATO zal bevorderen, o.m.
door het wantrouwen van de Europese partners t.o.v. de Amerikaanse
atoom-paraplu weg te nemen. Inderdaad, geleidelijk-aan heeft in Europa
de overtuiging veld gewonnen, dat de
V.S, nooit een atöbmkonflikt zullen
aandurven om Europa te verdedigen;
de Amerikanen zijn van mening dat
deze overtuiging op de duur fataal
moet worden voor de voortbestaan
zelf van de NATO.
Verder hoopt Washington, met de
MLF De Gaulle's project voor een eigen Franse atomaire « force de frappe » uit de wereld te helpen; de
« force de frappe » zou, net als de
Britse atoommacht, als inbreng bij
de MLF kunnen opgeslorpt worden.
Tenslotte willen de Amerikanen door
de MLF verhinderen dat nog andere
landen — w.o. vooral Duitsland —
zich aan de bouw van een eigen atoommacht zouden gaan zetten.
Wat zijn nu de reakties op het
MLF-projekt ? Laat ons beginnen
met wat de Russen er over denken.
Dat is niet bijster vriendelijk : te
Moskou heeft men gedreigd dat het
in de vaart brengen van de MLFcargo's zal beschouwd en behandeld
worden als een gevaj van zuivere piraterij.
Even onvriendelijk is de Franse
reaktie. De GauUe heeft zich nu eenmaal vastgelegd op een eigen « force
de frappe» en hij is zeker niet bereid, de atomaire beslissingsmacht te
gaan delen met de V.S. en de NATOpartners, die hij niet eens voor vol
aanziet. De nieuwe Britse regering
ziet In de MLF vooral het spookbeeld
van een revanchistisch Duitsland dat
mede de vinger op de atoomknop zou
houden. Sommige kleinere NATOpartners — zo bv, Noorwegen — hebben al dadelijk laten weten dat zij

rale Amerikaans-Duitse, zodat bij de
overige NATO-partners de nodige
druk werd uitgeoefend door de V.S,
Eén van die drukkingsmiddelen
was het in de vaart brengen van een
destroyer met NATO-bemanning, de
«Claude V. Ricketts», die sinds 20
oktober zee heeft gekozen. Voor dit
experiment-met-gemengde-NATO-be.
manning is er niet al te veel belangstelling en de algemene verwachting
is, dat de proef hoogstens zal leiden
tot een vergelijkende studie van de
culinaire en andere gewoonten der
verschillende
nationaliteiten
aan
boord.
Militair wordt h e t MLF-projekt
sterk aangevochten. Algemeen wordt
gevreesd dat het de Russen niet lastig zal vallen, de 25 raketcargo's van
bij de stapelloop reeds en verder op
hun ntmmer-eindigende patrouilletochten in het ooe te houden. Er

atomaire cargovloot in de vaart té
brengen.
Zoals de zaken er thans voorstaan,
is het weinig waarschijnlijk dat het
MLF-projekt door de NATO zal worden aanvaard. In plaats van de eenheid in de organisatie te bevorderen,
heeft het projekt tot nog toe gewerkt
als splijtzwam.
Het Is trouwens niet overbodig, er
hier terloops op te wijzen dat de
NATO opgericht werd voor een termijn van 20 jaar en dat deze termijn
verstrijkt in 1969. Steeds talrijker
worden de stemmen die betogen dat
bij het verstrijken van die termijn de
NATO ofwel totaal herdacht ofwel
gewoonweg opgedoekt moet worden.
Het is nauwelijks denkbaar dat een
pr»jekt als de MLF in een dergelijke
atmosfeer een kans maakt.
Betreuren doen we dat zeker niet Ij
Toon van Overstraeten

MLF-kommando : « Rechts - to the right - & droite • a destra • hoe/re ... »
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Gekende, dialekt-sprekende « strop ».

leuge reugge

Als Iemand U op de hals moest vallen met de volgende woorden : < Sjoen
sjoenk Sjang ! >, dan denkt U waarschijnlijk met een Chinees te doen t4
hebben. Echter kan dat evengoed een Limburger zijn die doodsimpel wUJ
zeggen : « Schoon hesp, J a n ! ». En daarmee hebben wij dan, beste lezer, één'
van die honderden — niet van humor ontdane — zinnetjes opgehaald zoals
ze met betrekking tot de verschillende in Vlaanderen gesproken dialekten
bestaan, hetzij om als voorbeeld te dienen voor de buitenstaander, hetzij om
de spot te drijven met sommige uitspraken of klanken. Dialekt ? We hebben:
er allemaal regelmatig wel eens mee te doen : hier iemand uit een andei;
gewest die ge niet goed begrijpt aan de telefoon of bij een ontmoeting, daar
een < Hollands » televisiespel dat maar half verstaanbaar is vanwege heU
< slang j. dat er gesproken wordt, dan weer^ een T.V.-optreden van Theo de
Gi-ote waarin ge onmiskenbaar zijn Gentse afkomst herkent, of een Azieli
van Ackér . berichtje in de krant, waarin gemeld wordt dat de Brugse dich-i
ter weer eens veelvuldig gebruik heeft gemaakt- van de letter z.

Want het is immers de bedoeling
onze Zuid-Nederlandse dialekten vast
te leggen om ze in de eerste plaats
voor het nageslacht te bewaren en
ook om een vergelijkende studie mogelijk te maken. Het is daarbij de bedoeling het verzamelde materiaal
toegankelijk te stellen voor de gegadigden en dan niet alleen voor studenten, maar ook voor hen die belangstelling hebben voor de gewesttalen, de volkskundigen en de folkloristen. Niet alleen zijn er de talloze eigen woorden die het dialekt
bezit er zijn de eigenaardige klanken, de zinswendingen, de zinsbouw
en de woordomvorming, maar bovendien leveren deze tochten ook een
schat aan (dikwijls) vergeten vertelsels, legenden, folkloristische of geschiedkundige gegevens op.

Hoeveel diaiekien zijn er ? Het a n t woord is vlug gegeven : «zoveel als
er mensen zijn ». Maar dat is een
(hoewei iuist) toch nogal eenvoudig
antwoord
Meer inzicht kregen wi.i — althans
op het gebied van de dialekten in

makkelijk gaat ftei nu ook altijd niet.
Een mikrofoon bezorgt Immers dadelijk bij vele mensen een soort plankenkoorts die hen schuw maakt, of
die hen heel anders doet spreken dan
zij gewoon zijn te doen. De opnameploeg heeft in deze zaak echter al

vrij gesprek
Uiteraard gaat men veelal DIJ oudere mensen omdat deze het dialekt
het zuiverste spreken en bewaard
hebben, hoewel een vergelijking tussen jongere en oudere personen van

IER SPREEKT MEN DIALEKT
Vlaanderen — toen wij enkele weken
geleden een ontmoeting hadden met
een ploeg die zich bezighoudt met
het op band vastleggen van de in onze kontreien gesproken gewesttalen.

opnameploeg
Hef gaat hem hier om een ploeg
van de universiteit van Gent. Zij
wordl samengesteld uit een professor,
studenten in de Neerlandistiek en
Vlaamse dialektiek en een technikus
die zorg draagt voor de opnamen,
want men beschikt over een (tamelijk) ingewikkelde, maar zeer gevoelige apparatuur.
Het is allemaal een jaar of twee
geleden begonnen met een eerste opname te Dikkebus en later met opnartien in scholen van gemeenten uit
het kanton Oudenaarde-Ronse. Men
haa'een voorbeeld van de Duitsers die
reeds sinds geruime tijd dergelijke
opnamen maken met de bedoeling de
diile'kten uit het Duitse taalgebied
vast te leggen. Ook hier was er wel
een begin gemaakt met een studie in
die richting en wel vóór de jongste
wereldoorlog : de verschillende diaTèkten'in een ruim deel van ZuidVlaanderen werden toen opgenomen,
•echter in fonetisch schrift. Thans is
het allemaal wel een beetje gemakgelijker geworden : de mikro wordt
in de buurt van de < proefpersonen >
geplaatst en de zaak is (bijna rond).
Wij zeggen wel bijna, want zo ge-

heelwat ondervinding opgedaan :
waar mogelijk wordt de bandopneraer ergens uit het zicht geplaatst
terwijl ook de mikro zo verdekt mogelijk wordt opgesteld. In regel fungeert ook iemand uit de te bewerken
streek (waar mogelijk een student
die eruit afkomstig is) als verbindingsman en gespreksleider.

een dorp ook zeer belangwekkend kan
zijn, vooral dan wanneer het er om
gaat de ontwikkeling en de veranderingen van het dialekt na te gaan
Het is echter bij de ouderen dat ook
tegelijkertijd veel benamingen die

verloren dreigen te gaan of die in onbruik geraken opgenomen worden meti
de omschrijving die zij er aan geven
erbij. Inderdaad men doet het name-»
lijk zo dat de proefpersonen vrijuit!
kunnen spreken. Er wordt haast niets
gevraagd en vooral niet in de vorm
van « hoe noemt ü nu dit...». De ge-<
spreksleider brengt het gesprek op
dreef en men laat de betrokkenen
nadien vrij vertellen. Na een p a a t
minuten zijn de meesten dan de mi-i
kro vergeten en spreken zondeü
schroom
Op deze wijze heeft men
nagenoeg alle oude landbouwbenamingen, als werktuigen, maten en'
andere termen die met de aloude
boerenstiel te maken hebben, weten
vast te leggen. Ook de benamingen
van de vele oude ambachten die weldra zullen verloren zijn, worden in de
loop van de gesprekken met de be-<
trok^kenen op band genomen.
Wi] waren toevallig aanwezig toen
een voerman — een zeldzame die nog
met paard en kar op de baan was —zijn verhaal deed. Spontaan vertelde
de man alles over voermanspaarden,
het in- en uitspannen en al de t e r men die hij aan de onderdelen vaal
het gespan srat
Terwiji men m andere landen
slechts korte vraaggesprekjes van o n geveer tien minuten opneemt worden
door de ploeg van de Gentse universiteit veel langere gesprekken opge.
nomen • normaal 35 minuten m a a r
soms ook tot 2 uren Dit biedt wel he%
voordeel dat de betrokkenen veel
losser spreken want het duurt toch
altijd wel even vooraleer zii helemaal
op hun effentje zijn
Waar men o.m m Duitsland reeda
aan de uitgave van kleine boekjes toe
is (er wordt telkens de fonologische!
tekst van een tien minuten durend
gesprek weergegeven samen met de'
«vertaling» in hoog-Duits) is men
hier nog niet zo ver Evenwel hoopt
'nen tussen de verschillende Europese
landen die de studie der dialekten
bevorderen, een groepering te vor-

bedreigd
Thans is men bezig sistematisch
het dialekt van ieder dorp in Vlaanderen en ook in Zuid-Vlaanderen, op
band vast te leggen. Bij de taalgrens
In de omgeving van Ronse is reeds
alles klaar, ook een groot aantal
dorpen van Zuid-Vlaanderen zijn
« gedaan >, evenals een ruim deel van
West-Vlaanderen, Men neemt bi]
voorkeur de gemeenten waar de dialekten tot verdwijnen gedoemd zijn,
zoals in sommige dorpen langs de
taalgrens die verwaalst of verfranst
worden of het praktisch zijn, ook de
Zuid-Vlaamse gemeenten waar, n a a r
men vreest de Nederlandse dialekten
over weinige jaren zullen uitgestorven zijn en ten laatste ook de dorpen in Vlaanderen die van de kaart
geveegd worden door grote werken
(denken wij aan de Industriezones
langs het kanaal Gent-Terneuzen ot
de gemeenten in de Antwerpse Polder die door de haïenuitbrelding
moeten verdwljnenï.

Oudere mensen «spreken \aal' het zuiverste dialekt...
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Kaart van de Zuid-Nederlandse dialekten : West- en Oostvlaams (inbegrepen
Zuid-Vlaanderen), Zeeu fs, Brabants en Limburgs.
men met de bedoeling de archivering
en de publicatie der bevindingen van
de dialektstudie te bevorderen o.m.
door het losmaken van Unesco-gelden.

belevenissen

lekt in Frankrijk. Het verste punt
dat de ploeg heeft kunnen doen is
Klommeren (Clair Marais) en daar
was het al lang niet gemakkelijk
meer nog rasechte inwoners te vinden die het voorvaderse dialekt spraken.

te zeggen oï een dialekt schoon of
lelijk is maar toch kan men spreken
van platte en minder platte gewesttalen. Tot de dialekten die als plat
kunnen aangezien worden behoren
zeker deze van Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt, Aalst en het Brusselse
Maroliaans dat bovendien nog een
ware mengelmoes vormt van Waals
en Vlaams. De dialekten duiden ook
de graad van beschaafdheid aan en
uiteraard meestal ook de sociale
status : hoe lager op de maatschappelijke ladder, hoe grover het dialekt.
Wat er ook van zij, de dialekten slijten toch af en meer en meer dringt
het beschaafd door, daarom niet dadelijk als gebruikstaal in eigen kring
maar wel in de school en op het kantoor (ook hier kan men trouwens
reeds een verschil opmerken : de a r beiders behouden over het algemeen
langer en zuiverder hun dialekt, terwijl de bedienden zich bij het werk
reeds zeer veel van het beschaafd
bedienen. Ook in de dagelijkse taal
dringen meer en meer elementen van
het beschaafd door en worden ruwe
klanken afgezwakt.

link (kind), enz... Een van de bé-i
kendste uitspraken in het Bargoens
was deze van Rik Mol die te Kortrijk
terechtgesteld werd en, toen hij h e t
schavot beklom naar J a n de Lichte,
zijn hoofdman die zich onder de toe-*
schouwers bevond, riep : < Knul,
maast kiewig ! Michels molt en fokt
n a a r den langen doomerik. Flikt de
ander knullen kiewig veur Michels.
De poen maast in de keeste in den
dieperik bij den trederik, onder nen
herterik in nen houten trafelrik.
Bekt en buist er grandig mee, met de
kieweriken». In deftig Nederlands
wil dat zeggen : < Makker, vaarwel 'J
Ik sterf en ga naar de eeuwigheid.
Doe mijn groeten aan de andere k'^,meraden. Mijn geld ligt thuis, in de
kelder bij de trap, onder een steen in
een houten schoen. Eet en drink er
lustig mee met de vrienden ».
Enige gelijkenis met het Bargoens
vertoonde de taal der Teuten die in
de Limburgse Kempen huisden. Enkele woorden die kenmerkend waren
voor die taai : canis (hond), feilen
(bakken), gaai (vrouw), troppekapls
(pastoor). Deze talen hebben ook

Dat men bij dergelijke taaltochten
heelwat kan meemaken getuigen wel
enkele anekdoten die de ploeg beleefde. In de Kempen hebben ze eens
een opname gemaakt (en dan nog een

BANDOPNEMER WORDT TAALMUZEUM

De bandopneitier vcordt ergens
« verdekt opgesteld »
zeer goeie) met drie mannen die
achteraf rasechte smokkelaars bleken
te zijn. Zeer vaak verkeren de mensen die € ondervraagd » worden ook
in de mening dat ze voor de radio
gaan spreken en In Frans-Vlaanderen zijn ze eens buitengegooid. Het
gebeurde te Ebblinghem (even voorbij
Steenbeke) In de oogsttijd. De man
was het ermee eens dat men zijn
verhalen zou opnemen, maar de
vrouw zette de ploeg aan de deur met
de dooddoener dat ?e « niet aan nolitiek deden »
in Zuid-Vlaanüeren neooen ze voor
de rest nog heelwat nuttig werk kunnen verrichten. Ze kwamen er meestal
bij de pastoors terecht, die in vrij
talrijke mate het Zuid-Vlaamse dialekt spreken. Voor de ouderen is dit
inderdaad nog nodig en de kerkelijke
overheid plaatst in de mate van het
mogelijke priesters afkomstig uit de
streek in de Vlaamse dorpen.
Ook de burgemeesters en veldwachters van i^ieine gemeenten waren
altijd zeei oereidwillig. De ploeg
vreest echtei dat binnen de twee generaties het Vlaamse dialekt in de
meeste dorpen zal verdwenen zijn
vermits de industrialisering rond de
grote steden zeer vele kleine landbouwers — die tot voor kort besloten
leefden — naar zich toehaalt waar
zij hun gewesttaai helemaal verliezen
en ze zeker niet voortleren. Ook de
Bchoolpolitiek en de algemene kulItuurpolitiek van de Franse regering
te zeer nadelig voor het Vlaams dia-

Opmerkelijk was wel dat de meeste
Zuid-Vlamingen vrij goed uit de voeten konden wanneer het erom ging te
vertellen over alles wat met de landbouw te maken had, m a a r eens overgeschakeld op een ander onderwerp,
gaan zij ook over op het Frans. Nog
een p a a r andere anekdoten uit ZuidVlaanderen : In een zeer klein dorpje
spraken de veldwachter en de burgemeester enkel en alleen het Vlaams
dialekt en voor de rest geen woord
Frans!
De pastoor van Bray Dunes sprak
nog Vlaams maar verwelkomde de
ploeg met de woorden : < heren ge
komt vijftien jaar te laat, de I J s - '
landvissers zijn uitgestorven. Dat
waren de enigen die in deze ZuidVlaamse badplaats altijd door Vlaams
waren blijven spreken, die ook eigen
Vlaamse liederen en een ongelooflijke vertelselschat hadden...

bevindingen
De bevindingen Vcui de eerste
werkjaren tonen dat de dialekten in
onze gewesten de jongste jaren grote
wijzigingen ondergaan. Zij ondergaan de invloed van de schooi, de
televisie, de radio en van de snelle
verbindingsmiddelen. Een gesloten
gemeenschap die weinig kontakt met
de buitenwereld heeft, behoud gemakkelijker en zuiverder haar dialekt. De steden daarentegen ondergaan de invloed van verschillende
mengelingen, het dialekt wordt er ook
uitgedund in de meer begoede lagen
maar blijft behouden in de volksbuurten. Het oefent ook een invloed
uit op de kleinere gemeenschappen
van het omliggende en verdringt er
soms de eigen gewestspraak
Eigenaardig is ook wei da, sommige gemeenten een totaal ander dialekt hebben dan de omliggende dorpen. Daar is bijvoorbeeld het gehucht
Kleit te Maldegem waar zich destijds
Franse Hugenoten kwamen vestigen
en dat hierdoor een zeer specifiek
taaltje kreeg Zo ook de Nieuwmarkt
en omgeving te Roeselare die een
leurderstaai of kremerslatijn bezlfi.
Zo te Arendonk en in verschillende
dorpen van Limburg.
Begrijpelijkerwijze kan een .taalkundige moellllk een keuze doen om

bargoens
Tot de zeer speciale talen hier te
lande behoort ongetwijfeld het Bargoens dat ontstond uit het jargon
gebruikt door vroegere roversbenden
waarin lieden van verschillende landen bijeen waren. Zo kwamen in het
Bargoens Duitse woorden als «Gewerber » (kameraad) en < foezel»
(van Fusel of borrel) Ook Franse :
venen (van venir of komen), pai
(land). Andere zijn afkomstig uit het
Hebreeuws zoals goochem (slim) en
gannef (dief).
Het eigenlijk Bargoens (dieventaai;
ontstond echter uit een gewone
spreektaal. Men vormde met de
werkwoorden hieruit, volgens bepaalde regels nieuwe woorden Enkele
voorbeelden : trederik (trap) zitterik (stoel), vliegerik (vogel"i dekker
(hoed), flakkaart (kaars) schreie-

hun invloed gehad op onze dialekten,
woorden als poen (geld), krottig (armoedig), batteren (vechten), keet
(woning) en zovele andere zijn er
aan ontleend.
De taal der Teuten is haast uitgestorven maar het Bargoens wordt
nog wel hier en daar gesproken, hoewel waarschijnlijk met in de zuiverste
vorm en onder meer te Zele. De mensen van de Gentse « dialekten-ploeg >
verzekerden ons echter dat zij er nog
niet in geslaagd ziin een echte bende-dief die ' nog puur Bargoens
spreekt, te pakken te krijgen En de
tijd van de voetbranders de bende
van Bakelant en van Jan de Lichte is
toch al een hele poos achter de rug.
Bovendien geeft iemand de sleutel
van een goede geheimtaal nooit makicelijk prijs Zelfs niet aan de onschuldige bandopnemer van een universitaire ploeg die enkel de bandje!
oeoogt voor het nageslacht te bewaren.
Staf De Lie

.irens yormt geen scherpe scheidingslijn tussen de dialekten die aan weerszijdes
.worden gesproken.
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KRONIEK
DER ZELFSTANDIGEN
De regeringspartijen en hun schrijvelaars zoeken nog steeds naar schuldigen,
die hen de poets van 11 oktober hebben gebakken. Volgens het socialistisch
weekblad «Voor Allen » zijn veel Vlamingen naar hun vooroorlogse liefde,
het V.N.V., teruggekeerd. Inderdaad oude liefde roest niet. Volgens «De
V' ksmacht» heeft de CV.P. ballast uitgeworpen. Blijkbaar kostbare ballast,
uitgeworpen door de schuld van een onbekwame stuurman. Want er wordt
aan die ballast nogal veel aandacht besteed Andere C.VP.-ers zeggen, dat de
m'fidelbare scholen uit het oog werden verloren, want dat er daar nog altijd
« flaminganten» worden gekweekt. De kollegeleraars zijn dus ook blijkbaar
Volksuniepropagandisten geworden. Wie had dat durven denken nadat in
1944 overal werd rondgebazuind, vooral in de kolleges, dat de Vlaamse beweging geen zin meer had. Kijk heren, onder die jonge « kollegesnotneuzen »
is er wel hier en daar een, die valse van echte profeten kan onderscheiden !
En met verplichte partij- of sindikale lidkaarten kan men wel geld in kas
krijgen, doch nog niet altijd stemmen in de wacht slepen !
Thans tracht Schildwacht in « Het
Volk * de gebroken potten te lijmen,
door terug heel veel aandacht te besteden aan landbouwers en zelfstandigen. Hij begaat daarbij een eerste
vergissing door te vergeten, dat in de
centra waar de Volksunie grote
stemmenwinst boekte (de stedelijke
agglomeraties) de landbouwers praktisch onbestaande zijn en de middenstanders fel uitgedund. In mei 1965
zal dit wellicht volledig tot hem doordringen. Intussen schrijft hij vastberaden en zelfzeker : «"Wanneer de
C.V.P. haar sociaal programma voor
de landbouwers en de middenstanders aan het kiezerskorps zal voorleggen, zal de liberale kiezersschare
en ook die van de Volksunie smelten
als sneeuw voor de zon ». Dit is nu
eens een uitspraak waaraan we met
ons slecht karakter moeilijk kunnen
voorbijgaan. De C.V.P. is nu eenmaal
een regeringspartij en we vermoeden,
dat een regeringspartij in staat moet
zijn om haar programma, dat dan
toch door « ernstige » studiediensten
wordt opgemaakt, uit te voeren. I n dien we ons niet vergissen, heeft de
C.V.P aan de regering deelgenomen
van 1958 tot 1964, dus gedurende zes
jaar. We zijn dan ook met grote a a n dacht eens een kijkje gaan nemen in
een verkiezingsbrosjuur, door de
C.V.P uitgegeven in 1958, precies
vóór de verkiezingen. In die brosjuur
staan een paar behartenswaardige
zaken meer nog : beloften, formele
beloften zelfs, die echter minder behartenswaardig en minder formeel
werden ten uitvoer gelegd. We vrezen
dan ook voor Schildwacht dat én
landbouwers
én
middenstanders
moeilijk zullen trappen in de val van
een «Nieuw programma > indien er
van het oude nog niets is in huis gekomen.

peil van land- en tuinbouwers te verhogen. De C.V.P. verbindt er zich toe,
één miljard méér per jaar te besteden aan de land- en tuinbouwpolitiek.
Wij voorzien de versnelde ruilverkaveling, de gezondmaking en verbetering van 350.000 ha. gronden. Er zullen beschermingsmaatregelen genomen worden tegen de buitenlandse
konkurrentie om de bestaanszekerheid

macht is,~ gaan uit van de zorg om
rechtvaardigheid en gelijkheid t u s sen alle Belgen. Wij zijn overtuigd
dat de C.V.P., als ze h a a r programma
verwezenlijkt, de instemming en het)
vertrouwen van alle zelfstandigen zaJ
genieten ». Als Schildwacht die woorden herleest, moet hij automatisch
tot het besluit komen dat het C.V.P.programma dus niet werd verwezenlijkt. Want hij geeft zelf toe dat de
middenstand niet meer CV.P heeft

1958-1964: VERGETEN BELOFTEN
te vestigen». Wij weten niet of
Schildwacht nog iets afweet van het
C.V.P.-programma van 1958, maar in
ieder geval zal de landbouwer van
1964 hem weten te vertellen :
— dat tussen 1952 en 1963 de groep
van 135.000 landbouwers slonk met
de lielft, waarschijnlijk omdat gedurende de helft van die termijn de
C.V.P. mede aan het bewind was.
— dat door het opsparen door de regering van de beloofde 1 miljard per
jaar, zij in 1965 zal in staat zijn voor
de begroting van landbouw 7 miljard
meer uit te trekken, zodat het aandeel voor de landbouw in de rijksbegroting zal komen van 1,007 t.h. op
6 t.h., zoals dat thans in Nederland
het geval is.

— dat de beoefenaars v. d. intensieve teelten die door de C.V.P. werden
gepropageerd, de pluimveekwekers
rijkelijk leven omdat de verkoopprijs
van h u n produktie met moeite de
Er staan in dit C.V.P.-digest lollige kosten van het in te kopen voeder
dingen, die zelfs momenteel nog heel dekt. Dat ze daarvoor de C.V.P.aktueel zijn. We lezen onder meer : B.S.P.-regering dankbaar zijn dat zij
«Het objektief van de socialistische er voor zorgt, dat buitenlands pluimpartij is : de volstrekte meerderheid. vee tegen dumpingprijzen wordt i n Daarom : 125.000 kleine landbouwers gevoerd.
doen verdwijnen, die de groep van de — dat de landbouwers zich verheuloontrekkenden moeten vervoegen >. gen in de gezondmaking van 350.000
Dat klopt inderdaad. Hoe zou de C.V.P. ha. gronden en h e t doorvoeren van
dat in 1958 beletten ? < De CV.P. wil de versnelde ruilverkaveling door de
een krachtige aktie om h e t levens- huidige regering.

HET

— dat ze nog veel entoesiaster zijn
over de indekspolitiek van de regering, die de onmogelijke indeks der
kleinhandelsprijzen vruchteloos in
evenwicht tracht te houden door
vooral te peuteren aan de prijzen van
de landbouwprodukten, die in deze
-indekslijst worden opgenomen.
— en dat hun entoesiasme uiteindelijk zijn hoogtepunt bereikt, wanneer
ze vaststellen hoe het landbouwfonds,
dat vooral gespijsd wordt door de
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Vlaamse landbouwers, door de heffing op de voedergranen voor 70 tot
80 t.h. terugkeert naar de Waalse
graanboeren.
Het is daarom dat de Vlaamse
landbouwers regelmatig h u n geestdrift en entoesiasme uiten door traktorenbetogingen in verschillende steden van h e t Vlaamse land, door gi-atis bedeling van verse eieren aan
autovoerders, om met de minder verse de straten te bedekken. Het is d a t
entoesiasme dat h u n met vreugde de
rangen van de Boerenbond doet verlaten om a a n te sluiten bij het Algemeen Boerensindikaat of het Boerenfront.
Wij twijfelen er daarom ook niet
aan, d a t de landbouwers in het voorjaar van 1965 met evenveel geestdrift als in 1958 terug voor de C.V.P.
zullen stemmen. Want de C.V.P. heeft
gedurende de 6 jaar d a t ze mede in
de regering zetelde, de landbouwers
werkelijk vertroeteld !
In datzelfde gezellige C.V.P.-digest
van 1958 lezen we : « De C.V.P. is op
politiek vlak de enige, die zich bekommert om de vooruitgang van binnenlandse handel en ambachten, en
de enige verdediger van de middenstand. Alleen de C.V.P. kan een bevredigende oplossing vinden voor de
problemen van de middenstand. De
maatregelen, die de C.V.P. van plan
is te treffen wsinneer ze weer a a n de

gestemd Of misschien heeft de middenstand zich vergist, want het is
een « zeer ondankbaar kiesklienteel >.
Eens even nader onderzoeken.
— De wet op de pensioenen der zelfstandigen zou herzien worden. Dalj
klopt! Inderdaad, die wet werd herzien. Het maandelijks pensioen voor
zelfstandigen werd verhoogd. Dat Intussen de levensduurte méér is gestegen dan dit pensioen ? Men moet
toch niet alles willen ! Dat de solidariteitsbijdrage werd ingevoerd voor
pensioengerechtigde zelfstandigen die
van h u n pensioen afzien om nog wat
langer te werken ? Ze moeten maar
niet meer werken ! En leven van h u n
door
C.V.P.-tussenkomst
rijkelijk
pensioen van 2.000 fr per maand.
Wie oud wordt, moet maar niet meer
eten !
— De samenvoeging van de inkomsten
zou opgeheven worden. Wel, de C.V.P.
heeft d a t toch geprobeerd, maar de
socialisten waren er t e g e n ! Dus
draagt de C.V.P. geen schuld !
— De zelfstandigen zouden bilijk vertegenwoordigd worden in de officiële
organen, waarvan de werking h u n
aanbelangt. Dat dit niet gebeurde is
een zegen voor de middenstand ! Hun
tijd is zoal kostbaar genoeg, dan d a t
ze nog moeten gaan vergaderen hier
en daar. De middenstanders moeten
de C.V.P. dankbaar zijn.
(vervolg op blz. 11)
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KULTURELE DITJES EN DATJES
Zondag 10 januari 1965 wordt in
Btudlo 4 van de B.R.T., Eugeen Flageyplein 18 te Eisene-Brussel, van 20
Itot 22 u het 36e B.R.T.-volkskoncert
» Vlaanderen mijn land » gehouden,
ipnder het motto < Komt vrienden in
fle ronde ».
Aan dit volkskoncert zal meegewerkt worden door een Indrukwekkende reeks koren : het meisjeskoor
Gudrun van Mere-bij-Aalst,
het
Hieisjeskoor van het Technisch I n Btituut H. Familie te Brugge, het k n a penkoor de Heivinken uit Hasselt en
'het knapenkoor van het Prov. Technisch Instituut te Eeklo, h e t Eupener
Mannenkwartet, het Hasselts a caijellakoor.
Het geheel wordt begeleid door h e t
groot omroeporkest o.l.v. Karel de
Bchrijver. De programmatic is. zoals
«teeds, in handen van Willem De
Meyer

de TV behoudt de radio zijn volledige
waarde als onvervangbaar, specifiek
medium. We willen echter wijzen op
een reeks radio-programma's die méér
te bieden hebben aan veeleisenden
dan de T.V. gewoonlijk kan geven :
het zgn. Derde Programma. Heel wat
van onze lezers zullen dat Derde Programma wel uit eigen ervaring en
belangstelling kennen. De anderen
maken we even wegwijs : het Derde
Programma is iedere avond vanaf
17 u 40 te beluisteren op volgende
frekwenties : F.M. Aalter, kanaal 11,
90,4 MHz voor de provincies Oost- en
West-Vlaanderen, P.M. Veltem, kanaal 8, 89,5 MHz voor de provincies
Antwerpen en Brabant; F.M. Genk,
kanaal 10, 89.9 MHz voor de provincies Antwerpen en Limburg. Op zondagen wordt reeds uitgezonden vanaf
12 u en op zaterdagen vanaf 10 u.
De
zaterdag-voormiddagprogram"--'<! vooral mogen zich in een grote

en de meesteisende melomanen met
zijn hoogstaande muzikale programma's zeker kan bevredigen.
We spraken hierboven van « aktief
luisteren ». We bedoelen daarmee, dat
de mogelijkheid bestaat om het Derde
Programma — net als een bibliotheek
of een discotheek — in te schakelen
als konstant vormings- en voorlichtingselement. Een goede stap tot het
akief luisteren is, bij de B.R.T. de
fraai uitgegeven en ieder kwartaal
verschijnende programmatiebrosjure
van het Derde Programma te bestellen. Deze op glanzend papier gedrukte
en overvloedig geïllustreerde brosjures kunnen bekomen worden door
storting van 30 fr op per 54.68 van
de B.R.T., Flageyplein 18. Brussel 5.
Ze zijn eveneens verkrijgbaar in de
boekhandel.
Met de bros jure als gids is er uit
uw radio méér en beters te halen dan
wat er doorgaans op een « gewone >

waarachter we een grote naam uit
de Vlaamse beweging vermoeden),
mw Dosfel, Leo Poppe (Buenos-Aires), J.H. (Bretanje), Jean Mabire
(Normandië), D. Van Gelder, Albert
Deckmyn, Maxime Dumoulin (Chatellerault), Jan Bouws 'Kaapstad),
dr G.B. Droege (Elmhurst, U.S.A.) en
Arnold Meyer (Oisterwijk),
De vaste redakteurs Karel Dili'en,
Herman Senaeve en Gerhard werkten eveneens mede aan dit huldenummer; vooral de zeer omvangrijke
bijdrage van deze laatste, onder de
titel « Kultuurlandschap van ZuidVlaanderen », is een prachtige en
goed-gedokumenteerde initiatie tot
het Dietse wezen van de Nederlanden
in Frankrijk.
Het 84 b'adzijden tellende dubbelnummer is geïllustreerd met enkele
foto's
van de
gehuldigde ZuidVlaamse voorman Van de hand van
onze redakteur Jos Dierickx is een
prachtig huidegedicht « Aan Jean
Marie Gantois » opgenomen; gedichten — i.v.m. landschap en stadsbeeld
in Zuid-Vlaanderen — van de moderne nationalistische dichter Wouter van Doorn (Tienen) staan elders
'n het nummer.

...ontdek de radio opnieuw!
Deze TOlkskoncerten brengen een
eigen Vlaams geluld In ons radioprogramma. Van groot belang is daarbij
öe aanwezigheiö van zo veel mogelijk belangstellenden — niet alleen
omwille van de geestdriftige geluidsachtergrond.
Dit volkskoncert kan gratis bijgewoond worden, mits op voorhand
kaarten aan te vragen bij de Directie.
voor Pers en Propaganda van de
B.R.T., E. Flageyplein te EiseneBrussel.
Een geleid bezoek aan het radioInstltuut of aan de TV.-studio's kan
gekoppeld worden aan het bijwonen
van dit concert, mits een tijdige
schriftelijke aanvraag bij de B.R.T.

belangstelling verheugen. Zij worden
gevuld met een reeks zeer degelijke
en gemakkelijk te volgen taalkursussen : Russisch, Frans, Italiaans,
Duits, Engels, Spaans en — voor velen wel niet overbodig — ook Nederlands. We durven onze lezers aanbevelen op een flauwe TV-avond het
eens te proberen met het Derde P r o gramma, dat de leergierigen met zijn
dokumentaire en wetenschappelijke

avond flikkerend over uw beeldbuis
glijdt 1
Het maandblad « Dietsland - Europa » heeft zopas een dubbelnummer (9de jaargang, nrs 8 en 9) uitgegeven, gewijd aan Z.E.H. Gantois
n a a r aanleiding van diens 60s1je verjaardag. Dit nummer brengt bijdragen van
Dietbrand
(pseudoniem

Dit speciale nummer van « Dietsland-Europa J> hoort thuis in de bibliotheek van iedere nationalist en
iedere vriend van Zuid-Vlaanderen.
Het kost slechts 50 F en kan besteld
worden door overschrijving op per
147197 van A. Cuypers, A. Van Dijckstraat 5 te Antwerpen. Jaarabonnement (150 F) op zelfde adres en per.
Interim.
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(Vervolg van blz 10)
Om nog even bij de B.R.T. te blij- — De C.V.P. zou sociale gelijkheid
ven : we wensen heel speciaal eens verwezenlijken tussen zelfstandigen
een lans te breken voor de herwaar- en loon- en weddetrekkenden. Ze Is
dering van de radio. De TV heeft in er toch mee bezig. Men moet niet
de meeste gevallen h e t Ixiisterkastje alles In eens wensen. Dat een midverdrongen n a a r de uren dat men denstandsgezin met 4 kinderen movlug-vlug een nieuwsuitzending wil menteel 2000 fr per maand minder
heren of wat lichte muziek als ge- kindergeld ontvangt dan loon- en
luidsachtergrond in de zitkamer weddetrekkenden en dat dit jaarlijks
voor de zelfstandigen twee miljard
wenst te schuiven.
Eigenlijk Is dat spijtig. Want zo betekent ? Dat moet de middenstangaat de grote inspanning, die de r a - der toch leren begrijpen. De baas
dio zich getroost sinds het verschij- van het kolendirektorlum, de m a n nen van de TV-konknrrent, verloren netjes van Inbel moeten toch ook
voor een belangrijk deel van het pu- aan hun karig loon komen. En de
staat moet het toch van ergens h a bliek.
Er is heel wat dat pleit voor een len. En de koninklijke familie mogen
herontdekking van de radio en voor- we toch niet v«n honger laten steral dan voor een aktieve beluistering ven.
'an radioprogramma's. We hoeven — En de overdrachttaks ? Van 5 n a a r
Ier niet te herhalen wat reeds tot 6 t.h., zegt u ? Akkoord, we hadden
ervelens toe werd gezegd : naast beloofd dit reeds twee jaar geleden

te veranderen. Maar we kunnen er
ook niets aan verhelpen dat de staat
ook nog wat geld besteedt aan andere
meer belangrijke groepen dan aan de
middenstand.

programma voor landbouwers en
middenstanders zoekt, omdat dit van
1958 hopeloos verouderd is en daarom niet werd uitgevoerd, kan zij
misschien ons programma overnemen. Het is nieuw en het is uitvoerDe middenstand klaagt
altijd.
baar. Maar we maken ons geen illuStraks komt ze nog af met de te hoge
sies : baas Lefèvre, die van oordeel
bijdragen voor RMZ, met de fiskale
is dat de C.V.P. de Volksunie (« waarhervorming en andere vervelende zamee zijn noch op nationaal, noch op
ken meer. Trouwens, de Volksunie
sociaal plan iets te zien heeft») moet
heeft misschien een beter programma,
schuwen als de pest, zal daarvoor wel
doch ze is toch geen regerende partij
niets voelen. En dus zal Schildwacht
en kan dus haar programma niet
een nieuw programma moeten sauitvoeren. Dus toch C.V.P. stemmen,
menknutselen waarmee hij wellicht te
jongens!
laat zal klaar komen om de stemmen
We begrijpen de zorgen van Schild- van landbouwers en middenstanders
wacht. We zijn zelf zo vol be- m de wacht te slepen. «Middens! angrip, dat we hem een galant voorstel ders, opgepast I » heeft Schildw-^ht
willen doen om hem nieuw studie- gezegd Wii zullen het ook graag d' en,
werk te besparen • gezien de C V.P. maar dan met red-^*^
als regeringspartij een progra'nma"
kan uitvoeren en naar een nieuw
iviiK Babyion
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Het « hoogstaande » dagblad
Toor maatschappelijke, politieke en
financiële problemen, d a t als fier
blazoen voert u AVV - W K », en
m a a r een lijn heeft « zwaard en
schild zijn voor Vlaanderen » heeft
lich ontpopt tot een van de gemeenste vuilspuiten uit de perswereld.
In grote opmaak verkneuke de
dit eertijds radikale blad zich in
een zogezegde
koppensneUerij in
de Volksunie... Bron van dit verbaal een naamloze
scheldbrief
waarin spraak was dat Daniel Deconinck naar de duivel moest lopen.
Het kon er anders wel door met
de koppensneUerij of pogingen tot.
De rechtse konservatieve pers
samen met de PVV eiste verder
het hoofd van Lefèvre. I n Socialistlsihe rangen rolden de hoofden
ook of bijna.

DE GAZE T
In ons artikel Ohlah-la socia.isme hadden we het over de uitgestoten Oostenrijkse socialist Franz
Olab. Als zulke mensen worden
uitgestoten kunnen we ons afvragen : « er moet iets zeer verkeerd
zijn in de stand van zaken in het
Oostenrijks socialisme om van zulke mensen rebellen te maken.
« Een zonderlinge tiguur, deze
F r a n z Olah, die door de Oostenrijkse socialistif-che partij werd
uitgestoten. Men weet niet goed
wat men a a n hem hesft. Wilde hij
de partij, waarin hij door h a r d
werken en dank zij 16 maanden
gevangenis en 7 jaar koncentratiek a m p is opgeklommen, volkomen
njia' zi:n liand zetten of h a d hij
alleen maar lak a a n de verburgerhjkte leiders, die er thans de lakens uitdelen? I n elk geval paste
de gewezen pianobouwer die het
revolutionair elan nimmer
heeft
kunnen afleggen slecht in het
socialistisch sandherin dat uit goed
levende en naarstig geld verdienende lui is samengesteld. De 54jarige Olah is een asceet die rookt
noch drinkt en tevreden is met
zijn Volkswagen en met een be-

OOK VOOR U E E N
LEEUWENSCHILD

Dit p r a c h t i g
leeuwcnschild
w o r d t u t h u i s b e s t e l d d o o r on^e
d i e n s t e n indien u 325 F s t o r t op
p o s t r e k e n i n g 1476.97 v a n de V.U.
t e Bruasel. Seicretariaat : M. Lem o n n i e r l a a n 82.
U k u n t ook betalen als volgt :
bij aflevering 125 F -f- 2 m a a n delijkse s t o r t i n g e n van elk 100 F .
Afmetingen : 40 X 30 cm. verv a a r d i g d uit d u u r z a m e grondstof
(Ceratix).
Belegd met bladgoud I

schelden woning. M a a r hij is wel
belust op macht, zij h e t dan dat
hij deze misschien wil aanwenden
om h e t lot van de a r b e l d e s te
verbeteren. W a n t deze gewezen
vakbondsleider die met zijn mann e n van het hout- en bouwbedrijf
in 1950 een kommunistische putsch
verijdelde, bekommert zich ongetwijfeld eerlijk om de kleine m a n .
Maar zijn temperament speelt h e m
parten en hij kan niet met partijdiscipline om. Toen een journalist
a a n de socialistische partijleider
en vice-kanseller Bruno P i t t e r m a n n
vroeg waai mee m e n Olah zou kunnen omkopen, antwoordde hij :
« Misschien met een nieuwe alpenmuts, m a a r zij moet oud en
vuil zijn. »

Standaard
We hebben het vroeger reeds gezegd. Tussen de kranten die als
CVP m a a r meer radikaal-Viaams
beschouwd worden door sommige
Volksuniemensen moet de Stance lard als de gevaarlijkste worden beschouwd. Waar een Gazet
van Antwerpen spontaan Vlaams
is tot op zekere hoogte en t'i n
rad kaal doorredeneert tot waar
haar CVP-bindingen het enigszins
toelaiten, is de Standaard geraffineerd vanaf de eerste letter die
ze schrijft over een probleem, met
de redenering « het mag in geen
geval voordelig zijn voor de Volksunie ».
Ze hadden dan ook de Icluif gevonden in een naamloze scheldbrief die in het Brusselse circuleerde en alleen reeds door zijn
smutsig en stijlloos voorkomen bij
elke krant met zelfrespekt in de
papiermand zou terechtgekomen
zijn. De Standaard vond het De
Bron om in grote opmaak te spreken over « koppensneUerij in de
VU ».
De Standaard heelt zich hier
dan ook definitief mee geklasseerd
als de •'.'olksgazet van de Vlaatr.se
CVP of weUicht is de brutale toon
van Jos te simpatiek voor die vergelijking, we zouden beter spreken van La Libre Belgique van de
Vlaamse CVP.
Tussen de scheldpartijen door
uit die brief « selecteerde » de
Standaard dan ook wat « nieuwsjes '> vanuit haar redener'ng cc alles
is goed als het de VU m a a r k a n
schaden ».
« De zgn. verruiming, die door
sommige mensen van de Volksunie in het ariondlssement Brussel met h e t oog op de a.s. wetgevende verkiezingen wordt voo gestaan, blijft reacties uitlokken.
Zopas heeft « een groep arrondissementsraadsleden Volksunie- Brussel » een open brief gericht aan
h e t kader van de partij. Hierin
worden precieze
beschuldigngen
geformuleerd tegen kamerlid Deconlnck en ssnc. partijvoorzitter
Tailoen. De formulering is zeer
scherp.
I n die open brief staat o.m. :
— dat bepaalde stemmingen in
h e t arrondissementeel VU-bestuur
vervalst werden;
— dat de groep-Deconinck geen
breed Vlaams front wenst en d a t
de zgn. verruiming tot de «Vlaamse democraten» in feite geen verruiming is;
— d a t 80 procent van VU-kader
en propagandisten de actie van de
zgn. verruimers afkeurt;
— dat de VU een r a m p te wachten staat;
— dat het gevaar bestaat van
twee Vlaamse lijsten in Brussel;
— d a t kamerlid Deconlnck een
neo-belglcist is en « gangstermethoden » gebruikt;
.— d a t verschillende arr. raadsleden h u n partijl dkaart liebben
stukgescheurd;
— dat niet lange" meer kan gesproken worden van democratie in
het a r r . VU-bestuur;
— dat het huidig VU-bestuur
moet afgezet worden.
De volgende dag moest ze dan
ook inbinden n a de gezamenlijke
reaktie van onze volksvertegenwoordigers Van der E s t en Deconlnck.
Over haar brief van zogezegde
« arr. bestuursleden » van de
Volksunie moest ze d a n ook letterlijk toegeven : «De tekst die a a n
de kranten werd opgestuurd is inderdaad niet ondertekend ».

Dan suggereert De Standaard in
een bepaalde richting. Maar met
de redenering « wie is het tot nut»
en met het feit dat de Standaard
alle gelegenheden aangrijpt om de
VU te schaden kunnen wij met
evenveel recht suggereren
heeft
de Standaard dat « naamloos
schrijven » niet zelf gemaakt? Andere kranten hebben er inderdaad
op dergelijke manier geen persmisbruik durven van maken. Wie
van onze lezers blijft zijn geld nog
langer geven a a n deze « dolk in
de rug van het Vlaams - nationalisme «?

Zoek
dringend
(werkend of
stil)
vennoot of medewerker
die kapitalen kan aanbrengen
om West-Vlaams leningskantoor verder uit te breiden.
Schr. bureel blad.
Welke doorgeeft.

VOLKSGAZ
De Standaard van de V.aamse
BSP k a n ook niet zwijgen over de
brede frontvorming rond de Volksunie. Hij bezweert de Vlaamse socialisten klaar te zien in dat bedrog van de ekstremisten.
« Hoe noodlottig de uitslag van
de verkiezingen in zekere gemeenten van het Brusselse voor de Vlamingen aldaar ook moge zijn, men
moet voorkomen dat deze toestand
door de extremisten, rie voorstanders van het separatisme, aangewend, geëxploiteerd wordt, om in
het volgend Pa'lenient in n a a m
zogezegd van alle Vlamingen, stellingen te verdedigen die door de
grote meerderheid van de Vlamingen niet gewild, ja. volstrekt afgewezen worden.
Kamervoorzitter Achlel Van Acker heeft met reent in zijn gelegenheidstoespraak van 10 november beroep gedaan op de nationale
eendracht.
Bij de a.s. algemene verkiezingen komt het er op a a n de pa lementsleden te verkiezen die de
Grondwet zullen moeten herzien
en aanpassen a a n de nieuwe toestanden zowel op cultureel als economische en institutioneel vlak.
Dat de Volksunie zich
durft
aanmelden om deze ruim allesomvattende taak op zich te nemen
is een monsterachtig bedrog
Geen enkele arbeider, geen enkel socialist mag noch kan er zich
l a t n door vangen y

LINKS
Heefi de tekenen .i.in de wand
ook opgemerkt. Zij hebben geen
pak meer op de jeugd. Er heerst
in huii rangen een Babylonische
verwarring. Dat blijkt onder meer
uit de achteruitgang van de BSP
te Roeselare. Volksuniewoe>.t-lingen
hebben daar fel tussen h u n jonge
duiven en duivinnen geschoten.
« Tertio, dat de jeugdige kiezers
onloochenbaar VU hebben gestemd.
Dit bewijst de aantrekkingskracht
van deze formatie op de jongeren.
Laten wij hiervoor niet woedend
zijn of sch mpen op Mik Babyion,
zoals sommigen in ons midden ten
onrechte doen. Laten wij liever
een ïnea culpa slaan.
Wij zeggen het onomwonden :
hadden wij m a a r in onze beweging
een dergelijke jonge, strijdlustige
figuur.
Wij hebben het leeds tot vervelens toe gezegd en geschreven en
zullen het desnoods tot in den
treure blijven herhalen : als onze
partij niet zoi-gt voor jong, nieuw
bloed in h a a r gelederen en vernieuwing van haar kader, dan
gaat zij hopeloos de weg op van
de oude liberale part'i -^

La Wallonië
Aan de andere katit van' de
taalgrens stelt La Wallonië met
leedvermaafc vast d a t de rode poer
van de officiële BSP te nat is. De
brandstaipel waarop men Yerna
reeds gebonden h a d is niet aangevlamd. I n dit MPW - blad voelt
men duidelijk d e dreiging; v a n l
(( best niet meer te herbeginnen ».

« Bravo dus voor de afgevaardigden van de basis die beter d a n
.de nationale leiders verstaan hebben dat de toekomst van de B S P
op het spel stond. Men moet niet
veronderstellen dat h e t hier om
een nieuw feit gaat. Die basismilit a n t e n zijn eenvoudig trouw gebleven, zoals degenen
die men
wil straffen, a a n een tendens waarvan de
algemene lijnen vervat
zijn in de besluiten die regelmatig
door de congressen van de Waalse
socialisten
werden
aangenomen.
Dat m e n ze weder opneme en men
zal zien dat de feiten waarop m e n
zich steunt om sancties te treffen,
niet meer zullen voorkomen. Zij
zijn slechts de uitdrukking van een
felle verbittermg. Men heeft genoeg over sancties gesproken. Men
moet dus zonder ve"der dralen,
a a n de objectieve studie denken
van de basisproblemen die zich
voordoen. De brandstapel die men
vandaag heeft willen aansteken,
heeft geen vuur gevat. Zodoende
hebben de socialisten een b r a n d
kunnen vermijden die niemand h a d
k u n n e n controleren noch tegenhouden. »

COIOAT
André Genol gceii dtz^ ide raad
en bedreiging in het weekblad van
de Waalse Volksbeweg'ng.
« De rol van Cassandra, de ongeluksprof etes, ligt ons niet zo
goed. Maar wij roepen het met
luide stem de BSP nogmaals t-oe.
Indien zij in deze zeer Ic'lstische
periode v o o ' de regering de stommiteiten op elkaar wil stapelen
d a t Ze het d a n doe, dat is de zaak
van de BSP. Maar onze reaktie zal
duidelijk zijn, niet verkeerd te
verstaan en ze zal duidelijk maken
aan de openbare mening dat de
socialistische partij in feite op dit
ogenblik beslist tegenstander is van
h e t federalisme en van de ware
struktuurhe vormingen. ^>

DE NIEUWE GIDS
Wil in elk geval doorwerken met
de drie traditionele partijen a a n
de anti-Vlaamse
grondwetsherziening.
« Men s t a a l voor een der belangrijkste beslissingen van deze legislatuur, met n a m o een nationaal
akkoord omtrent de herziening
van de Grondwet. Door dit akkoo<"d
zullen de drie nationale partijen
— of de twee regeringspartijen als
de P W zich zou terugtrekken —
de grondslagen leggen voor een
betere verstandhouding tussen Vlamingen en Walen n a de verkiezingen. Zij zullen meteen beletten
dat in de verkiezingsstrijd a a n demagogisch opbod wordt gedaan
rond een kwestie w a a r a a n h e t bes t a a n zelf van het land is gebonden. Het zijn de hoogste partijinstanties, de congressen van de
onderscheidene partijen die, zoals
dat in een democratie hoort hier
het laatste woord zullen spreken.
Voor een dergelijk akkoord blijven sommigen beducht. Zij vrezen aldus stof te bieden a a n extreme partijen van welke men
weet d a t zij h e t akkoord — welke
ook de inhoud moge zijn — zullen
veroo delen. Maar indien geen akkoord wordt bereikt, d a n zijn het
de drie nationale partijen die in
een gevaarlijke opbodpolitlek zullen worden betrokken en door de
extremisten van buiten diep zullen worden aangewreten. Die extremisten hebben bl] de jongste
verkiezingen, zowel in Vlaanderen
als in Wallonië, en vooral te Brussel, successen geboekt. »

De Nieuwe Gazet
Dit liberale blad zingt het zelfde deuntje mee.
« Het gevaan- is niet denkbeeldig, dat het probleem van de
gi'ondwetsherziening, waarover de
nationale voorzitters der drie grote partijen zich reeds zo lang beraden, op de achtergrond zou geschoven worden. Het zou evenwel
een r a m p k u n n e n betekenen indien m e n a a n wie ook d e gelegenheid zou bieden opnieuw sentimen.
tele vraagstukken op de voorgrond

te brengen.

Maanden geleden heeft m e n gesproken over « de opstand der gematigden ». Dank zij deze gematigden heeft ons land een tamelijk rustige periode achter de rug,
rekening houdend m e t de blunders
die door de regering werden begaan bij de behandeling van h e t
vraagstuk der Vlaams - Waalse
verhoudingen. Het zijn niet de enkele honderdduizenden stemmen,
die uitgebracht werden op
de
Volksunlelijstsn, die v a n a a r d zullen zijn om die houding te doen
wijzigen. »

RAAK
N a a r m a t e de verkiezingen naderen wordt ook dit arbeidersblad
« gelijkgeschakeld ».
Het CVP - partijdeuntje
moet
meegefloten, maar in de staart zit
het venijn in de twee richtingen,
« Drie groepen gingen vooruit ;
de P W , de Kommunistische partij
en de Volksunie. Alle drie kenden
ze op een a n d e e plaats h u n succes : de PVV te Brussel, de K P in
de Waalse industriële centra, en
de VU uiteraard in Vlaanderen.
Er zit een gevaar in deze dubbele uiteenlopende tendens : t e n
eerste het grijpen n a a r meer extreme partijen (ook de PVV is
met al haar officiële gematigdheid
te Brussel het symbool van de extreme fransdolheid)
die alle dirle
een totaal tegengestelde
inhoud
dragen en ten tweede een andere
richting voor elk landsdeel want
met deze verkiezingen heeft Brussel zicli Els een anart landsdeel
laten zien.
Diepgaand is dit gevaar niet omdat geen van deze drie partijen
een volwaardige oplossing biedt
voor onze Belgische moeilijkheden
als geheel : de Vlaams - Waalse
verhouding, de sociale verhoudingen.
De dag dat een partij opdaagt
met een volledig programma (wij
aanzien het Volksunie-programma
besl.st niet als volledig) wordt h e t
gevaarlijk voor de t h a n s bestaande grote partijen, wat niet betekent d a t het voor h e t land d a n
gevaarlijk wordt. Wellicht h e t t e gendeel. »
Dat houdt een bedreiging in voor
de CVP en een voorwaardelijk
vertrouwen a a n de Volksunie. Naax
buiten uit d a n toch, want m e n
fluistert hardop dat vele lui uit de
leidende kringen van de K W B al
Volksunie gestemd hebben.
Walter Luyten.

SCHUIMRUBBERMATBASSEN
met
Gebreveteerdt
bedekkingslagen
RESSOR TMATRASSEN
( B r e v e t • 529768)
met
Gebreveterde karkassea
(Brevet

512767)

STAK'
T E Z E L b (O.-Vl..)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN D E K E N S
Tel. (052) 44641 en 44642
Indien U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k kent s t u u r
o n s een k a a r t e en w a
z e n d e n U iiet a d r e s v a n
d e d i c h t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele.

M VOLKSUNIE

13

ANTWERPEN
BEBCHEM
Volksunie-bal.
Om de verkiezingsoverwinning
t e vieren richt de afdeling Berchem een bal in ten voordele van
h e t propagandafonds, op zaterdag
12 december 1964 te 20 uur 30 in
feestzaal « Eden », Statiestraat
155, te Berchem. Inkom 30 P.
Tombola.
Sympatisanten die prijzen willen schenken voor de tombola ter
gelegenheid van ons bal, kunnen
deze steeds afgeven bij een der
bestuursleden.
Dienstbetoon.
Onze vePkozenen
s t a a n steeds
ter beschikking van onze leden en
sympatisanten voor dienstbetoon.
Kortelings zullen wij hierover nadere inlichtingen mededelen.
DEURNE
Grote ledenslag.
Wij doen een oproep tot al onze simpatisanten.
Sluit
aan!
Wordt lid! Versterk Uw afdeling
en maak h a a r de sterkste van
g a n s Vlaanderen!
Tijdens de m a a n d e n november
en december zal de afdeling een
grote ledenslag voeren. Tijdens
deze periode dienen er 100 nieuwe leden aangeworven te worden.
De prijs vooi een lidkaart bed r a a g t slechts 50 F per j a a r Aarzel niet langer en vervoeg onze
rangen
Personen die reeds lid
zijn,
kunnen
hun
familieleden
aansluiten voor 20 F per jaar.
De hernieuwmg der leden zal
gebeuren tijdens dezelfde periode
Maandblad.
Vanaf januari 1965 zal de afdeling Deurne een giatis maandblad
uitgeven. Dit zal beurtelings verspreid worden onder de leden en
onder 1.000 huisgezinnen van gekende simpatisanten. I n dit blad
zal de wei king besproken worden
van 'e afdeling, de tussenkomsten
van onze verkozenen, nieuws over
de
Vlaamse
ziekenkas,
VNJ
VNSA, Vlaamse k i n g enz.
Middenstanders die een reklam e in het blad wensen, kunnen
dit doen vanaf de spotprijs van
400 F per jaar. WiJ vragen aan
.onze simpatisanten om de mid-

denstanders, die reklame maken
in h e t blad, h u n volledige steun
te geven. Wij dienen solidair te
zijn. Wij geven geen geld meer
a a n personen die het misschien
tegen ons gebruiken.
MECHELEN
Steunlijst
gemeenteverkiezingen.
Overdracht
76.242
Naamloos
50
E.S.,
Mechelen
lOO
•P G.
100
J.R.
1.000
Naamloos
500
Omhaling meeting
5.546
L.
500
Voooverwinningspamflet,
W.J.
3.000
Van de Moortel
500
Haezen lonck
100
Vriendenkring « Op Sinjoorke »
6.025
Naamloos
I.OOO
1ste afrekening s'teunzegels
4.200
Roger Marivoet
500
B.V.G.
1.000
2de afrekening steunzegels
1.500
Eindtotaal
101863
Vriendenkring « Op Sinjoorke ».
Op zaterdag 21 november te 20
uur : gezellig samenzijn in het
« Op Sinjoorke ». Animator J a n
Haezendonck.
De tafels
woiden opzij geschoven om te dansen en Frans doet
de pmlen extra vol.
Verkiezingsfonds van het Mechels
arrondissementsbestuur.
Ve'scliaeren A.
10.000 P
Wie volgt?
(Postchrek. 888412,
Verschaeren A., Klu sstr. 14, Mechelen).
MERKSEM
Nieuwe afdeling.
Op dinsdag 4 november vergaderde voor de eerste maal onze
vu-vrouwenafdeling.
Onze dames w a ' e n flink opgekomen en na de eerste kontaktname, die tamelijk gemakkelijk verliep, werd onmiddellijk met de
besprekingen begonnen voor het
inrichten van een Kerstfeest, nog
dit jaar, voor de kinderen van onze leden. Voor de vrouwen die niet
op de eerste vergadering konden
aanwezig zijn, en die willen een
handje toesteken, de volgende vergadering voor deze afdeling vindt
plaats op m a a n d a g 23 november.
Abonnementen.
Op de jongste bestuuTvergadering werdt besloten deze kwestie

nu eens voor goed a a n te pakken.
I n verhouding tot ons a a n t a l leden en het a a n t a l simpatiserende
Vlamingen (kiezers) is h e t getal
abonnementen op ons weekblad de
Volksunie veel te laag. D a a r moet
absoluut verandering in komen.
Dit is h e t werk voor de eerste dagen en voor Nieuwjaar moeten er
een pak abonnementen bijgewonnen worden.
KONTICH
Op zaterdag 5 december 1964 te
20 uur vindt h e t 6de groot bal
van de Vlaamse Kring plaats in
de zaal « Alcazar », Mechelsesteenweg 22 te Kontich. Het gekende orkest « De Accordona's »
zal weer voor de muzikale omlijsting zorgen.
RAMSEL
Sociaal dienstbetoon.
Elke 1ste donderdag van de
maand, stelt advokaat J o Belm a n s zich ten dienste om alle gewenste inlichtingen te geven - van
20 tot 21 uur in café De Pereboom bij Theofiel Van den Broecksteenweg op Westmeerbeek
te
Ramsel.
BRABANT
SCHEPDAAL
Nu zaterdag allen naar Schepdanl in de zaal « Select », Ninoofsesteenweg voor h e t bal
« Start 65 ». Er wordt voor
vervoer gezorgd. Inlichtingen:
De Berlanger, Le Lorraines t r a a t 28, Molenbeek.

OOST-VLAANDEREN
^mÊÊmÊmBmmmÊÊÊÊmiÊi^mimÊimamm

GENT
Geslaagde dodenhulde.
Op zondag 15.11.64 werd door
Vriendenkring Sneyssens, in samenwerking met het
Verbond
VOS en het St. Maartensfonds, de
traditionele dodenhulde ingericht.
Ondanks de zware regenbuien
verzamelden zich honderden oudsoldaten en simpatisanten op h e t
kerkhof te L a a m e om er rond h e t
graf van een overleden k a m e r a a d
een simbolische hulde te brengen
a a n de duizenden onbereikbare
graven in gans Europa.
I n de basiliek van Lourdes werd

een plechtige H. Mis gecelebreerd
voor de zielerust yan de gesneuvelden. De talrijk - opgekomen gelovigen luisterden aandachtig n a a r
de kanselrede van E.P. Goddefroy
s.j., die met a a n d r a n g vroeg de
geestelijke en zedelijke
inhoud
van de Vlaamse Beweging gaaf te
houden.
's Namiddags vulden een duizendtal belangstellenden de barstensvolle Roelandzaal. Drs. M.
Coppieters hield een zeer hoogstaande
toespraak, waarin
hij
pleitte voor een Vlaams Pront
van het hart, waarin h a a t en verbittering plaats maken voor dienende liefde en verdraagzaamheid.
Zo alleen kunnen wij h e t testam e n t van de gesneuvelden uitvoeren : het ve overen van een
eigen Vlaams gezagshchaam in de
Nederlanden en de wereld van
morgen.
Het artistiek programma bracht
een zeer moderne en aangrijpende evokatie van h e t Uzerfront en
h e t Oostfront in woord en beeld.
Maar ook het Jonge, levende
Vlaanderen kwam a a n bod en de
kolderbloempjes
werden
kwistig
rondgestrooid.
Tenslotte werd de 75-jarige, Dr
H. Gravez gevierd. Namens de
Vlaamse Oud-Strijders
overhandigde de heer Platteau hem het
erelint van VOS. Meisjes uit alle
Vlaamse gouwen boden a a n zijn
echtgenote bloemen aan. Na een
slotwaaxd door T. Van Overstraeten, werd door de Oud-Oostfrontstrijders a a n Dr. Gravez een werk
van kunstschilder F r a n s Vergauwen overhandigd.
Een dankwoord van de gevierde
besloot de verzorgde en stijlvolle
manifestatie.
Wapenstilstand-berdenking.
Op 11 november 1964 hernieuwde VOS-Groot<3ent een oude tra^
ditie. Samen met de jonge kameraden van Vriendenkring Sneyssens, werd een 11-november-viering op touw gezet.
I n de kerk van de EE.PP. Dominikanen werd een zielemis opgedragen voor de pverleden vrienden. E.P. Aernouts O.P. hield het
gelegenheidssermoen,
dat
een
warm pleidooi werd voor vrede in
de wereld, m a a r ook in eigen land.
De Heer De Troyeir (VOS-Gentbrugge) verzorgde het muzikaal
gedeelte van de mis.
Bij het verlaten van de kerk,
wachtte de politie reeds op ons,
om met volmaakte korrektheid en
bereidwilligheid de weg vrij te maken voor de optocht. Ruim vijf
honderd leden van VOS en Sneyssens stapten achter de Leeuwenvlag door de straten van Gent.
De patriotten op de stoep konden
h u n ogen niet geloven

11.00 : H. iMs — 15.00 : De PlintBtones (wederuitzending van de
56e afl.) — 15.25 : Volkskunde.
Optreden van de Joegoslavische
volksdansgroep Branko Cvetkovic
— 15.55 : De geschiedenis van de
oude eik, een documentaire film.
van de BBC — 16.30 : Snip, Snap,
Snude, variétéprogramma van E n k
Balling met Nma en Frederlk.
Prancoise Hardy en vele anderer- —
18.30 : Sportuitslagen — 18.35 :
Klein, klein kleutertje — 18 55 :
Smokkelaars schaakmat gezet avonturenfilm voor de jeugd —
1945 : Paces of November, een
stemmingsbeeld van Robert Drew,
opgenomen in november van vorig
Jaar, bij de teraardebestelling van
het stoffelijk overschot van J.F.
Kennedy — 19 55 : Weerbericht en
mededelingen — 20 00 : TV-nieuws
— 20 15 : Sportweekend — 20 45 :
Rudl Carellshow Rechtstreekse uitzending vanuit bet Amerikaans
theater te Brussel — 21.30 : John
P. Kennedy-herdenkmg — 22 20 :
TV-nleuws.

MAANDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 :
Zandmannetje — 19 05 : Internationaal jeugdmagazine — 1925 :
Tienerklanken — 19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 20.30 :
't Is maar een woord — 21.05 :
Een grote film op het kleine
scherm. De jeugd van Iwan (Ivanovo Destvo), drama van Andrej
Tarkowski met Kolia Bourliajew 22.20 : TV-nieuws

DINSDAG

PAS TOE

St Gummarusstraat 28-30-32

Telefoon : 32.94.77

WAARSCHOOT
P a t e r Brauns komt!
Op maandag 30 november te 20
uur in de bovenzaal van het nieuwe gasthof De Salamander, Statiestraat 2, spreekt P. Braims over
« Sociale en Vlaamse Beweging,
in het licht van de Bijbel »
De vrienden uit Zomergem, Sleldinge, Eeklo, Lovendegem, Lembeke en de andere Meetjeslandse gemeenten, nodigen we, met dit bericht, eveneens van h a r t e uit, op
deze uitzonderlijke avond

WEST-VLAANDEREN
DIKSMÜIDE
St. Niklaasbal.
Het St. Niklaasbal dat voor d«
eerste maal plaats heeft in de
nieuwe feestzaal van het Vlaams
huis moet ook dit jaar tot een
reuzesucces uitgroeien. We doen
van n u af reeds een c^roep tot de
propagandisten zich In t e zetten
voor de
kaartenverkoop evenals
voor het inbrengen van geschenken voor de reuze-tombola.
Dus ledereen houd de datiun 5
december vrij.
K a a r t e n te verkrijgen in b e t
Vlaams Huis en bij Ir. Deganek,
Wljnendalestraat 21, Beerst.
Prijzen voor de tombola kunn e n ook op deze adressen a f g e g ^
ven worden,
GEBOORTE
Op 8 november kregen M a r k e n
Hiide in h e t gezin ScheldemanOskier te Veurne een lM*oert]e
d a t J a n werd gedoopt.
Hartelijke gelukwensen!
I n h e t gezin van onze Volksimie-gekozene Plander Holemans,
werd een zesde kindje geboren d a t
Koen gekerstend werd.
Welkom a a n de jonggeborene e n
hartelijkste wensen a a n de gelukkige ouders.

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG

antverpia meubelen

De
Schouwbui ?zaal
Roe'and
was bijna te klein voor de hont.'rden aanwezigen, toen Dr. R o m .
bauts, de provinciale voorzitter,
de vergadering opende.
Pater
Brauns, die een stormachtig toegejuichte rede hield over d-^ wereldvrede, bracht ook het m -idel
ter sprake om vrede te sluitei m
h e t Belgische huishouden.
Het was natuurlijk Joris De
Keyzeir die moest zorgen voor het
dinamisch slotwoord.
Die herdenking bewijst dat VOS
nog springlevend is en dat het
ons mogelijk is om volgenr
aar
de officiële U-november-stoei met
vele lengten te kloppen.

14 05' : Schooltelevisie — 18 45 :
Teletaalles : Engels. 33e les : Walter and Connie find a master piece
— 19.00 : Zandmannetje — 19 05 :
Tlid voor Ü — 19 30 : De Flintstones 57e afl. Een dagje aan zee
— 19.55 : Hier spreekt men Nederlands — 19.50 : Weerbericht —
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Penelope — 20.50 : Panorama — 21.30 :
Tekst : Alexander Pola, een klelnkunstprogramma
waaraan
medewerken : Alexander Pola, Annelies
Bouma, Katia Berndsen, Bob Van
der Veken, Clem Van Duyn, Denise
Woters en André Prédal — 22.05 :
Gastprogramma. De katholieke gedachte en actie — 22.35 : TVnieuws.

vVOENSDAG
15.00 : Televisum — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Het gouden
afgodsbeeld : De bouwval van Calllan (7e afl.) — 19.30 : De wereld
is klein. On Safari — 19.55 : De
Weerman — 20 00 : TV-nieuws —
20.25 : Danny Kaye Show (IX) —
21.15 : Wit of zwart, televisleschets
van Yvon Glvert — 21.55 : Zoeklicht — 22 15 : Vergeet niet te
lezen — 22 45 ; TV-nleuws.

DONDERDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 :
Zandmannetie — 19.05 : De gordel
van slangeleder : Het geschenk
van Abdul Hassan, le afl. van een
nieuw verfilmd vervolgrverhaal voor
de jeugd — 19 20 : Tienerklanken
— 19.55 : Hier spreekt men Nederlands — 1959 : Weerbericht —
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Dokter Ben Casey. 2e afl. : De droom.wereld van een klein meisje
—
21.15 : De kunsthandel (II), een
reportage van Ludo Bekkers en
Karel Geirlandt — 21.45 : Première
— 2210 : Diapason - Vandaag :
Jef Maes — 22 40 : TV-nleuw.s

VRIJDAG
18.45 : Teletaalles : Engels 34e
les : Walter and Connie at the
museum — 19 00 : Zandmannetje
— 19 05 : De kinderen van de
Zoutkreek (4e afl.) — 19.30 :
Vergeet niet te lezen — 19.55 : Do
weerman — 20.00 : TV-nleuws —
20.25 : Speelfilm : Moord met
voorbedachte rade, politiefilm met
Joseph Cotte.i en Jeanne Peters —
21.40 : TV-nleuws — 21.50 : Toulouse-Lautrec, een programma van
Max-Pol Fouchet uit de reeks
« Terre des Arts »

ZATERDAG
10.30 : Volksuniversiteit
17.20 i
Jeugdprogramma : Donna Hightower en The Clouds — 17 45 :
Schooltelevisie — 18.55 : Zandmannetje — 19.00 : Religieus programma : Luceat, rooms-katholleke uitzending — 19 30 : De grote
oorlog, vijfde van een reeks documentaires van de BBC over de
eerste wereldoorlog — 19 55 • Hier
spreekt men Nederlands — 19 59 :
Weerbericht — 20 00 : TV-nleuws
— 20.25 : Cup, wedstrijd onder de
voetbalclubs om de tv-beker —
21.85 : Echo — 22.05 : Suspens :
De val, politiefilm — 23.00 : TVnleuws.
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ABONNEER
NU!
ANTWERPEN

ANT W ERPEN-ST AD
Van 3 cot 8 deceirber e.k. komt
( die Pretoriase Studentegeselskap » naar Vlaanderen. Tijdens
h u n oponthoud geven zij voorstellingen in
Antwerpen, Mechelen
en Brussel van
Zuidafrikaanse
volksdinsen in h u n traditionele
kieca draeht. Dit alles omhjst met
kooru-tvperingen.
Het is hun wens om langs een
direkte weg nader kennis te maken met ons volk en zijn strijd.
Zij vroegen ons dan ook om zoveel mogelijk hotels e.d. te vermijden en bij voorkeur privaat
gelogeerd te worden
Wij doen dan ook een dringende oproep tot alle Vlaams - National sten uit Antwerpen om deze jonge mensen (van 18 tot 20
jaar) een logies aan te bieden van
2 dec. tot 6 dec. s mo gens. Aan
de Brusarlse Vlamingen vragen
wij logies van 6 dec. 's avonds tot
8 dec. 's morgens.
« Die Pretariase Studentengeze.skap » bestaat uit 44 studenten
(25 dames en 19 heren) en twee
docenten.
Kandidaat-pleegouders
gelieven
zich te wenden, zo vlug mogelijk
tot een van beide adressen : .
Antwerpen ; Bruno Bruyninckx
ANSAV, postbus 11
Antw. 20.
tel. 35.70.00.
Brussel : ANSAV - lokaal Egmont, V. Praetstraat, Brussel.
ANTWERPSE

POLDER

Mosself eest.
Het mosselfeestje dat verleden
zaterdag in het lokaal bij Gaby Berendrecht plaats vond, is uitgegroeid tot een waar sukses. Een
33-tal propagandisten en simpatisanten hadden gehoor gegeven
aMi de oproep via ons blad gedaan en vierden in een gezellig
samenzijn dat tot laat in de
nacht duurde, de overwinning van
11 oktober. Ons gemeenteraadslid
Staf De Lie dankte bij deze gelegenheid nog eens allen die tot
deze overwinning hebben bijgedragen. De propagandaploeg stelde
voor een groot teerfeest in te
richten, naast een groot bal, begin
volgend jaar, hetgeen dan ook zal
gedsian worden.

Werftocht.
De volgende werf tocht met verkoop van het blad vindt plaats nu
zondag te Lillo en te NederlandsPutte. Samenkomst in het lokaal
te 9 uur. Nieuwe propagandisten
ge.leven zich daar op te geven ofwel bij G. van den Ven, Zandkeet
Berendrecht.
KAPELLEN
Op zondag 8-11-64 werd er door
VU afdeling Kapellen onder leiding van G Schonkeren gecolporteerd te Stabroek, een 90-tal bladen werden in een paar uur a a n
de m a n gel) acht.
Op zondag 22-11-64 is elke propagandist op post voor een koiportagetocht ,te Hoevenen. Samenkomst café Terminus om 10 uur.
De Vlaamse ziekenkas werd opgericht te Kapellen. Nieuwe inschrijvingen worden verwacht bij
de heer W. Lenaert, Bevrijdingslei 29, Kao'Hen.
MECHELEN
De gemeenteverkiezingen
met
h u n sukses voor de Volksunie zijn
in bepaalde kringen op de maag
blijven liggen. Te Mechelen zijn
er geen betreurenswaardige incidenten geweest. Slechts éénmaal
werd er door de politie p ocesverbaal opgemaakt legen de propagandaploeg van de Volksunie.
Deze zaak werd tot voor de korrekt onele
rechtbank
gedreven.
Rechter Kiekens sprak geen oordeel uit in een geest van verzoening of studentikositeit. Onze Mechelse vrienden Van Sina Van
Thurenbout, Basclimans, Sicinski,
Frederickit, Prov.nciaa , Verton
gen, Vaji den Troost, Cauwea
bergh, Beyens en Iwein Van de
Voorde kregen van hem de orde
van Vlaamse
Verdienste in de
vorm van een gezamenlijke straf
voor een totaal van 10.960 frank
of 5 maanden en 8 dagen boete,
plus de kosten.
De Volksunie zal ten gepaste
tijde a a n het welzijn van rechter
Kiekens denken.
Ondertussen vormen de leden
van de Volksunie een gezamenlijk
blok met onze propagandisten.
Een Vlaams Pront.
Onmiddellijk w e d een solidariteitsfonds
gesticht.
Gemeenteraadslid Pons Van De Werf zal
instaan voor de mobillisatie van
de nodige gelden om onze jongens
uit de gevangenis te houden. Mechelen rekent nogmaals op uw
penning : nu storten op PCJR
60.19.72 van A. Van De Werf,
Caputsteenstraat 138, Mecihelen.
MOBTSEL
SociafU dienstbetoon.
Onze drie verkozenen Ward Rolus. Bob Van Hoofstadt en Willy
Dup<Hi zullen kortelings een aanvang nemen met h u n zitdagen, die
in Vlaams Huis « Tijl » zullen gehouden worden. Elke week zullen
deze zitdagen in « De Volksunie »
vermeld worden.
Vlaams huis Tijl.
De herstellingswerken in ons
door brand geteisterd Vlaams Huis
wcMrden kortelings uitgevoerd. De
docMT Volksunie Mortsel geplande
avond is voorzien voor begin volgende maand. Het wordt niet zo
m a a r een gezellig samenzijn : er
te geaargti voor kleinkunst! We
komen in volgend nummer nog
teanig op deze avond.
WILRIJK
Overwinningsavond.
Een bomvolle « Harmonie »-zaal
vierde zaterdag J.1. d e overwinning

Diepestiraüt 44 (tel : 32.44.30)
ANTWERPEN
- Alle kwatiteitsspeelgocd
Spellen voor gróót en klein

ALLES VOOR MODELBOUW

—•—

Dinky - Gorgi Lego - Sioliet
J u m b o • Airfix
enz. enz.

Match Box
- Matador
- Schildpad
enz.

SCHOTEN
Alle wegen leiden op vrijdag,
27
november
Biddershoevewaafts.
Knalavond van de VI. KringSchoten.
Orkest : J a a Daens.
(Lijstaanv. en gem. raadsl.
VU-Schoten.
Onder het motto :
tt LALUÜTKONTINXJ! «
^ m e n z a n g - Dans - Lotwij.
Ook voor Schoten : zwart en
geel zijn
TBOEV'.
Alg. ink.
20 F .

op 11 oktober 1964 te Wilrijk behaald door de lijst « VolksunieGemeentebelangen r>.
De avond werd ingezet met h e t
zingen van de Vlaamse Leeuw onder begeleiding van het speciaal
daartoe geoefende orkest « T h e
Shamrocks » . '
Na de gezamenlijke
maaltijd
stelde onze v o o z ' t t e r Ir. Roland
Van den Bossche de gekoze-en en
de overige kandidaten van de lijst
aan de aanwezigen voor. terwijl
hii tege'ükertiid een dankwoord
richtte tot al degenen die tot de
overwinning bijgedragen hebben,
inzonderheid tot de verdienstelijke mensen d'e schuil gaan achter de hpri'^'^'nst Bremeent°belangen.
Lijstaanvoerder
Dr.
Plorent
Veeckmans sprak vervolgens de
zaal toe en hekelde fel de coalitie
die — ';oals t ouwens te verwachten was — door het schiinheilige
en rancuneuse Lowieke Klebooms
in onze gemeente tot stand get r a c h t werd tussen de BSP en de
C7VP. Aan het vormen van een
Christelijke - Vlaamse
meerderheid, wens niet alleen van de
plaatselijke
Davidsfondsafdeling
maar tevens van het merendeel
van de bevolking, veegt de « Heilige Lode wijk » feestelijk zijn voeten
Klebooms kent
inderdaad
maar eon leii7,e : « Alles voor den
Belgiek en Wilrijk voor Lowie,
wat het ook moge kosten ». Al
heeft hij voor « zijn » coalitie de
deur van de plaatselijke BSP - seo'etaris plat moeten lopen en het
merendeel van zi'n mensen in
hun werkkring moeten bedreigen,
toch loopt deze renegaat nog fier
rond want hii heeft zijn doel bereikt : « liever een coalitie met de
duivel, met de pakke-mannen van
de ziel van het kind, dan met de
gehate en vermalledijde Volksunie ». Nu. voor ons niet gelaten
hoor. Lowie! Wij presenteren de
rekening wel bij de volgende parlementsverkiezingen :
De de'de en de meest gloedvolle
spreker van de avond was Dr. Rik
Ballet, die de VU-overwlnning te
Wilrijk belichtte in het kader van
de komende parlementsverkiezingen en onda'streepte dat Wilrijk
mede de basis gelegd heeft van
de nu reeds zekere VU-overwinning bij de verkiezingen voor Kamer, Senaat en P ovincieraden,
welke ten laatste in mei a.s. zullen
plaats hebben.
Na het ernstige gedeelte van de
avond kwam n u h e t vrolijke. Onze
simpatieke propagandaleider Gaston Krols gaf met zijn gitaar enkele « leuke » liedjes t e n beste,
w a a r n a « het bal » officieel geopend werd.
Tussen de danspartijen
door
werd een tombola gehouden met
gelegenheidsanimatie
van
onze
sekretaris André De Beul. Twee
pittige tekeningen van onze vriend
Rik Castelijns en een foto-pamflet
van Dr. Veeckmans, voo'zien van
een opdracht, werden vervolgens
per Amerikaans opbod geveild.
Een omhaling voor het kruimige
orkest « T h e Shamrocks » bracht
1190 P op.
Korte en zelfs geestige toespraken werden nog gehouden door
Senator Roosens en Volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens, die bewees d a t parlementairen nog wat anders kunnen d a n
droogweg ernstig debatteren.
Op algemene aanvraag gaf Gaston Krols tenslotte een tweede
m a a l toe a a n zijn artistieke nel-
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gingen en d a a r n a duurde h e t gezellig samenzijn nog verder tot in
do kleine uurtjes.
Naast de i-eeds vernoemde personaliteiten werden op deze avond
o.m. ook opgemerkt de heren H.
Kunnen, provincieraadslid, H. Bosmans,
arrondissementeel
oropaganda- en organisatie'
•. (3h.
Pichal, gekozene voor Ho.^oken en
J. Steurs, gekozene voor Kontich.
De toekomst?
Welke toekomst heeft een gemeente, waar men voor een CVPm a n d a t a r i s handtekeningen moet
inzamelen om hem te behoeden
voor het verl es van zijn job, wijl
hij 7/3 vecroetel is geweest er openlijk voor uit t e komen d a t hij
voorstander is van een coalitie
met de Volksunie, waarvan h e t
merendeel toch stuk voor &tuk
christelijke mensen zijn? «Alorse»,
zou 't Pallieterke zeggen.

BRABANT

AARSCHOT
De plaatselijke kern heeft de
laatste paar maanden een grote
aktiviteit aan de dag gelegd en
kortelings zal de stichtingsvergadering kunnen plaats vinden. Proficiat, m a n n e n !
BAAL
Het h a r d e werken van onze propagandisten te Baal kent eindelijk zijn beloning. Eten frisse afdeling s t a a t t h a n s p a r a a t om de
verkiezingsstrijd aan te binden en
zal reeds volgende week a a n de
uitbouw en de p o p a g a n d a beginnen.
BRUSSEL
De kontakttaljeenkomst
« Were
di » van 23 oktober lukte volk-omen. Bob Maes aanvaardde, als
k o n t a k t m a n voor de
Brusselse
« Were Di » -werkgemeenschap op
te treden (adres : Parklaan 4, Zaventem).
De dodenhulde vindt plaats op zaterdag 28 november in de bovenzaal van «De Graaf van Egmont».
Sprekers : volksvertegenwoordiger
Dr. Van Leemputten en Karel
Dillen.
LEUVEN
Werkgroep Groot-Leuven.
Deze week werden tai'ijke huisbezoeken afgelegd met gunstig gevolg; nieuwe leden en alDonnenten, m a a r ook bijdragen voor h e t
verkiezingsfonds
werden
opgehaald. Er zijn nog steeds h a n d e n
tekort voor h e t vele werk. Wie wil
helpen kan zich melden bij de
bestuursleden van afdeling Leuven.

LIMBURG
NEEBOETEBEN
De afdeUng Neeroeteren heeft
de laatste tijd een flink aantal
jongeren aangeworven. E r is n u
een werkgroep
van
een tiental
personen gevormd. Ook te Opoeteren zijn reeds kontakten gelegd om ook deze gemeente in de
werkgroep te vertegenwoordigen.
Uit Rotem zetelen hier twee
personen; spijtig
genoeg
blijft
Dilsen echter afwezig. D a a r o m
zal er binnen afzienbare tijd een
stevige wervingsaktie in deze gemeente worden gevoerd.
T e Neeroeteren werden in de
voorbije week nog een belang} ijk
aantal leden en aljonnementen genoteerd; dit is werkelijk een voorbeeld, van wat er door de stuwende werking v a n één persoon in
een afdeling k a n groeien.
Dinsdagavond, 10 nov. h a d hier
de eerste bijeenkomst
van de
werkgroep p l a a t s ; er werd een
werkingsplan voor de komende
winter voorgesteld.
Een Volksunie - vergaderng orgaii-zeren in elke gemeente van de
afdeling;
méér nieuws hierovw
volgt latCT.
Een 'VÜ-bal in januari.
Er werd een wervingslijst opgesteld voor Neeroeteren en Rotem;
hiervan verwachten we in de volgende weken een flink rezultaat.
Regelingen I v j n . de provinciale
tombola, kolportages, enz. Het was
een zeer geslaagde vergadering.
Nieuwe samenkomst rond 10 december.
Op deze werkvergadering werd
tevens besloten, in samenw«:klng
met de aktleve leden van M a a s ^ k ,
regelmatig kolportages te organlzeren.
Op zondag, 29 november zal een
ploeg de gemeenten Kinrooi e n
Molenbeersel bewerken. Veel succes!

OOST-VLAANDEREN

OÜDENA.^BDE - RONSE
Kolpoi'tage.
Aangemoedigd door de zeer gunstige uitslag te Zingen en KruisiKHitem rekenen we <^ zondag 22
nov. op al onze leden en simpatisanten voor onze volgende werftocht. Samenkomst in lokaal Pallieter te Leupegem om 8 uur 30
stipt.
ZWIJN AABDE
Het
afdelingsbestuur,
dankt
langs deze weg alle aanwezigen op
ons bal, d a t uitgegroeid is tot een
groot succes.
Wij danken eveneens alle prijeen - schenkers voca:
h i m gift bij onze f»achtige tornbola. Wij danken heel sp>eciaal de
Heer Gu-do De Roo en zijn echtgenote Chris om h u n gewaardeerde aanwezigheid, en de korte doch
levendige toesp aak, door de h r
De Roo gehouden. Een eerste omhaling voor het verkiezingsfonds
van VU Gent - Eeklof b r a c h t 500
F op welke a a n de Heer De Roo
overhandigd werd.
Aan allen onze beste dank en
tot weerziens
bij een volgende
gelegenheid.

WEST-VLAANDEREN
EMELGEM - IZEGEM
Onder h e t voorzitterschap v a n
de arr, propagandaleider B. Depoorter hield onze Volksunieafdeling liaar eerste leden-yei-gadering
na de gemeenteraadsverkiezingen.
Na een overzicht van de aktuele
politieke toestand door de heer Albert Bekaert, gaf Mik Babyion
een kort overzicht en belichting
over de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.
D a a r n a werd cmder de leiding
van Antoon Desimpelaere ovecgegaan tot h e t kiezen van een nieuw
afdelingsbestuur d a t er als volgt
uitziet :
Voorzitter
: Riehard Velghe,
Izegem.
OndervoorziHer ; Etienne
Dekeyvere, EJmelgem.
Sekretaris : Kristiaan Dumotllin, Izegem.
Penningmeester : Luclen Stockman, Izegem.
Afgev. i n AR : Luk
Van den
Auwelaad, Izegem.
Propaganda : Etienne
Duyck,
Izegem.
Organisatie : J. Samijn, Izegem.
Raadsleden : Raymon Dewolf,
Bmelgem, Bekaert Albert, Izegeix,
Berna^'d Depoorter, Emelgem.
Het sociaal dienstbetoon zal verzorgd worden door B e r n a r d Depoorter.
D a a r n a werd door de Arr. Propagandaleider Depoorter overgegaan tot h e t voorleggen ter goedkeuring van een plan voor de rar
tionele uitbouw van de afdeling
waar hij allen verzocht één bic*
te vormen in de propaganda v a n
n u tot a a n de parlementatre verkiezingen.
Het avondfeest "Vlaamse vriendenkring Emelgem - Izegem vindt
plaats op zaterdag 27 februari
1964 in de zaal « Magie » te Izegem.
KORTRIJK
Kolportage.
Op zondag 22 nov. a.s. vindt de
kolporage plaats te Bellegem en
RoUegem.
Vergadering 8 uur 45 café Astor
Grote markt. Kortrijk of a a n de
kerk te Bellegem om 9 uur.
Opkomst dringend verwacht o m
succes te verzekeren.
ROESELARE - IZEGEM - T I B L I
Kolportages.
Wij doen een dringende oproep
opdat ledere pr.opagandist
zou
aanwezig zijn op de volgende kolportages van zijn kanton.
K a n t o n Tielt : 22 november
Wakken.
29 november
Wingene.
K a n t o n Roeselare : 22 novemba- : West Rozebeke.
20 november : Rumbe^e.
K a n t o n Izegem : 22 november S
Oost Rozebeke.
29 november St. Baafs Vijive.
Zaterdag 5 december arrondissementeie kaderdag te K a c h t a n .
Zondag 6 december airondissementele kolportage t e Tlelt.
By h e t kolporteren volg stipt de
richtlijnen v a n uw propagandaleider.
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avond reeds vier nieuwe abonne- LEUVEN
Het spreekt vanzelf dat hoe
menten aan. wat meteen bewijst
ANTWERPEN
Grote
volksvergadering
in
ons
massaler
de kolp<»-tages worden
dat ook op het Valaar de oogst lokaal Oistal, Parijsstr. 12 op vrijuitgevoerd, des te meer indruK zaj
rijp is!
dag 27 november 1964 te 20 uur
nalaten bij het puKiek Wij doen
ANTWERPEN
Wie meldt ^eh bij R Van den
met als spreker Mr Van der Eist, aldus een warme oproep tot alle
Het Vlaams Nationaal Jei:«d- Bossche
(Doornstraat
24 tel.
algemeen voorzitter van de Volks- bereidwiUigen om deel te nemen
verbond afdeling Antwerpen, geeft 37.21.84) om mee te oogsten?
unie Iedereen is hartelijk welaan de geplande aktie. Wij verop 28 november een groot herfstkom.
trekken telkens om 9 uur aan de
bal, te 20 uur in zaal « Thierbrau- ZANDHOVEN {K.4NTON)
« Roeland ».
Hoewel met de verkiezmgsaktie
hof » te Antwerpen, Groenplaats
Vrijdag 27 november, 20 uur.
reeds
enkele
weken
geleden
be33. Opbreng-st voor het St. NiklaasUiterst interessante leden- en
Het Vlaams Sociaal Hulpbetoon
gonnen werd, zal deze vergadering
feest. Inkom 25 P.
sympathisanten - vergadering met
de officiële start zijn onder het wil niet nalaten ook zijn steentje
Op 29 november een St. Niklaas- een spreekbeurt en tentoonstelling
motto « met de Volksunie naar de bij te dragen tot de verspreiding
feest te 15 uur in dezelfde zaal. over het weekblad « Rommelpot »
van de Vlaams - nationale idee.
overwinning
».
Op het programma staan poppen(ontstaan, werking, doel en verDaarom heeft het op zondag 22
kast, zang o.l.v. Willem De Meyer, dwijning). Het blad dat in die janovember e.k. een vergadering beuitreiking van paketten aan alle ren verscheen, toen de repressie
legd waarop met minder dan de
aanwezige kinderen van Vlaams - onmeedc^enloos gevoerd werd.
OOST-VLA A N D E R E N
eminente spreker Dr. M. Brauns
Nationalisten, chocolade, koffie en
het woord zal voeren.
Redenaar : de heer Wagemans.
koeken, optreden van een goocheWij verwachten ieder weldenkenGENT
Alle leden en simpatisanten zullaar, clowns enz.
de Vlaming uit ons kanton : jong
len zeker deze gelegenheid niet
Einde voorzien rond 16 uur.
Vlaams
sociaal
hulpbetoon.
en oud.
laten voorbijgaan om de man van
Ten voordele van de noodlij- het « vrije woord » aan de slï^
De vergadering vindt plaats in de
BORGERHOUr
dende
Vlamingen
wordt
op
zaterprachtige
en
moderne
feestzalen
te horen.
Gezellig samenzijn.
dag 28 november 1964 om 20 uur
(achterbouw) van «De Toverfluit»,
Deze vergadering vindt dus plaats
Op zaterdag 28 november viert
het
traditioneel
herfstbal
van
op zondag 22.11.1964 om 15 uur in
de Volksunie afdeling Borgerhout Turnhoutsebaan 7. Halle-Kempen.
Wie geen persoonUjke uitnodi- het Vlaams Sociaal Hulpbetoon de bovenzaal van het Bierhuls
de overwinning der gemeentevergehouden. Dit bal vindt plaats in
Rome, Kleine Vismarkt 3 (Grakiezingen. Deze avond vindt plaats ging ontving, gelieve zich voor te
het bierhuis Rome, Kleine Vis- vensteen). Gent
in de bovenzaal van ons lokaal stellen aan het bestuiu-.
markt 3, Gent Men vindt een
Reeds geruime tijd houdt de
De ingang is kosteloos en het
< Nieuwe Carnot », Oarnotstraat
ruime parkeergelegenheid op het bestuur heet U allen bij voorbaat
Volksunie in deze zalen een maan60. Antwerpen.
Veerleplein,
nauwelijks
enkele welkom.
delijkse vergadering, steeds met
Aangeboden worden : pensen
passen van het bierhuis.
zeer belangrijke sprekers.
met boerenbrood, koffie en geMEETJESLAND
Iedereen notere deze datum. De
Iedereen uit het kanton is er
bak; diegenen die geen pensen
Werf programma.
danslustigen vmden zeker him ga^
lusten kunnen belegde broodjes hartelijk welkom. Zo u steeds een
22 nov. Assenede.
persoonlijke uitnodiging wenst te ding en stellen door hun aanwebekomen.
29 nov. Zelzate.
zigheid tevens een sociale daad
Iedereen wordt verzocht om op ontvangen of zo u over geen ver6 dec. Maldegem.
van medevoelen met de mindervoorhand in te schrijven en te voermiddel beschikt, dan hebben
13 dec. Kaprijke.
bedeelden
onder
ons.
wij
wel
een
oplossing
I
verwittigen of ze pensen of broodSamenkomst ten huize van Uc.
Kolportages.
jes willen.
G. Seghers, 6 Koningin AstridZondag 22.11.1964 : kolpcxrtage
Eregasten voor deze avond zijn
plein, Eeklo telkens om 9 uur 30
met geluidswagen te Zwijnaarde
Willem de Meyer en zijn PientBRABANT
stipt.
en Zwijnaardesteenweg.
Je
Verdere inlichtingen volgen voor
Zondag 13.12.1964 : kolportage
De insciirijvmgsprijs is 25 frank
de werftochten die zullen gehoumet geluidswagen te St Denijs voor leden en 30 frank voor niet- BOORTMEERBEEK
den worden in Lovendegem. ZoWestrem en te Afsnee.
Op zaterdag 28 november 1964
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door
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Volksunie
afdeIn
de
we«K
tussen
Kerstmis
en
Inscln-ijvingen bij : Dillen Juul,
Evergem.
üngen het « 3de Vlaams BloemenNieuwjaar wordt een speciale akBuurtspoomeglei 87, tel. 35.09 28.
bal
»
ingericht
in
zaal
«
Movri
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tie
voorzien
voor
de
stad
Gent.
Geerts Ferdinand, BouwhandelDorp te Boortmeerbeek. Orkest :
straat 107, tel. 392418.
Stan Philips.
Dlrks Praas, Karel Van den OeKaarten nu reeds t* verkrijgen
verstraat 50, tel. 36.38.94.
WEST-VLAANDEREN
blj bestuursleden en in lokaal
D O R T M U N D E R
Verpeelen Bert, Jozef PosenaerCristal te Leuven
Btraat 37, lel. 35.57.08.
Thierbrauhof I
BRUGGE (ARR.)
Waren de vroegere dansavonDEURNE
den reeds geslaagd, dan moet het t« Leuven
Rondt deze datum vrij!
ditmaal iets uitzonderlijk worden.
Zltdagen van ome {remeenteraads
Alle vrienden van de lijsten
Alle zater- en zondagen
leden.
Wij verwachten dan ook dat ie( Volksbelangen s van het arr.
Opper Beieren orkest
dereen een grote inspanning zal
Vanaf november zullen onze
Brugge worden nu reeds verzocht
Stemming - plezier.
leveren om dit bal tot een reuzegemeenteraadsleden wekelijks een
de avond van 12 december a.s. vrij
Alle dagen, 's middags en
2dtdag houden.
succes te maken.
te houden; op die datum immers
's
avonds
beste
keuken,
Iste en 3de donderdag in het
zal, ter gelegenheid van een luisniet
duur.
lokaal < Plaza », hoek Galllfortterrijk avondfeest, hulde worden
Vanaf 's morgens
lei en De Montereystraat te
getoacht aan de gekozenen en
Voor al
tot
's
nachts
Deume (C) (De Ridder en De
kandidaten van de lijsten « Volkskoud buffet en koffie.
uw wijnen tn likeuren t
Graef).
belangen ». Het orkest Luc van
Bijzonder ingericht voor
2de en 4de donderdag : De
Hoesselt schijnt voor deze avond
groepsreizen scholeD enz...
Ryck, De Borrekenistraat
31,
reeds geëngageerd te zijn.
6R00TNANDEL F.S.
Parking voor bonderden
Deurne (Z).
autobussen en auto's.
DIKSMUIDE
Llerseateenweg t78
EDEGEM
Alles prima verzorgd
Het Jaarlijks St Niklaasbal vindt
en goedkoop.
MICHXLIM
VU-overwlnningsbal Edegem, op
dit Jaar voor de eerste maal plaats
21 november 1964, in de zaal « AlIn de nieuwe feestzaal < Vlaams
D O R T M U N D E R
cazar », Mechelsesteenweg 32, te
Huis ».
DWOBP
Kontich.
Thierbrauhof II
Van nu af doen we een oproep
Zaterdag 2, zondag 22 en maanFeeststemming — Dans — Loteaan alle propagandisten tot meGroenplaats
33
te
Antwerpen
dag 23 november, telkens van 18
rij — Samenzang.
dewerking voor de kaartenveruur af richt de plaatselijke afdeOnder het motto : « Wij vieprima koud buffet
koop.
ling een mossel- en frietkermls In
ren de propagandisten, de gekozeOpen dag en nacht.
Dit bal moet het succes van
waarvan de opbrengst dient voor
nen, de overwinning.
Zalen voor vergaderingen, verleden jaar overtreffen.
ons jaarlijks Kerst- en SinterklaasWij doen zo verder.
enz.
Giften voor de tombola worden
feest.
Van nu af Herman Segers, aanvaard op volgende adressen :
WILRIJK
Zaterdagavond 21 november IH.
oude bans van Monopol
« Vlaams Huls s, Uzerlaan 83,
Abonnonentenwerving.
tiem dansfeestje. Eerste " dans :
Gent aan de tapkraan.
Diksmuide; Ir. A. de Ganck, WijNa bespreking van het verkie20 uur 30. Ingang vrij. Lokaal « De
nendalestraat. Beerst.
DORT-BIERKELDER
zingssukses van H oktober j.1.,
Leeuwerik j>. Kerkstraat 34.
KORTRIJK
werd door het afdelingsbestuur
Wij verwachten veel sympatl- Oude Markt 22 Leuven
besloten over te gaan t«t een
santen uit de omgevmg.
Langs deze weg willen wlj KorSchoonste bierkelder
« abonnementenslag ». Ons doel
trijk en omliggende er attent op
31 d'ec. 1964. Daverend eindevan bet land.
te het aantal abonnementen in de
maken dat het waarnemend arlaarsfeest. Houd die dag vrljl
komende maanden te verdubbelea
rondissementeel bestuur er als
KORTENBERG Niet vergeten dat men In
Om U toe te laten onze aktie te
volgt is samengesteld.
de drie lokalen de echte
volgen, werd de gemeente In vier
ERPS KWEBFS
Voorzittw : Dr Proeditte, HarelDortmunder Thierbrau
wijken onderverdeeld en het aanttekestraat 25, St Denijs.
Op zondag 29 november 64 te 10
drinkt met de 2 Hertjes.
tal abonnementen per wijk vergeOndervoorzitter ; Dr Van Waluur wordt een uiterst belangrijke
leken met het waardecijfei- van 100
leghem, Wolvenstraat 33, Kortrijk.
spreekbeurt gehouden in de zaal
punten voor gans de gemeente. DeSekretarte : Mr Dutoit, Nieuw« Teugels », Leuvensebaan 224, te
ze vergelijking gaf volgende punstraat 91, Bellegem (tel. 109.85).
Kortenberg.
tenverdeling : Oosterveld met ElsPenningmeester : Mr Wydoodt.
Pater Brauns handelt over :
donk : 144 punten; Centrum met
Beheerstraat 8, Kortrijk.
« Gods woord in de Vlaams • soNeerland ; 100 punten; VaJaar :
Propaganda : Mr Blancquaert,
ciale strijd ».
66 punten; Hoogt (tussen KruishofNieuwenhuyse 48, Kuurne.
Een enige gelegenheid om deze
w ^ l a a n en Groenenborgerlaan) : alomgekende theoloog de zaken
Financiële raad.
90 punten.
Een financiële raad wordt opklaar te horen uiteenzetten, juist'
g^icht In hef vooruitzicht van de
V ziet onmiddellijk dat hei zoals de werkelijke waarheid Is.
komende verkiezingen. VooraanValaar onze kiapste wijk is. DaarIedereen Is hartelijk welkom en
staanden uit het arrondissement
om werd daar dan ook het offenWe hopen dat, zoals te Everberg,
hebben reeds toegeaegti, dit koNiet vergeten
weldra
sief ingezet. Michel Jorens en Huook ditmaal de zaal veel te klein
miteit te patroneren.
go Verhelst hnchter de eerste
zal zijn.
DORT THIERBRAUHOF lil
Kiesfonds.
te BrusseL
Een kiesfonds werd geopend. Alle bijdragen zuUen bekend geWEEKBLAD
DE VOLKSUNIE
critgave ran de VAW V 0 L & S U N I £

KEDAKTie, : Mi Ft Van der ISlst aooldredakteui.
X. r»D Uverstraeten Redaktlesekretarla.
S. Oe Ue. Ut Oe Contnck. WUD Jorissen. Uc W.
Luyten. a. Mattheyisens fV Cobbant U. Babyion
E. Slosse. dl L. Wontert u Olercka.
Alle onefwisseiing vooi cedakile naai :
Botatyp. 8yl» Oapolsl 110, Brussel 1 Tel 23.11.9&
Beheer t Maurice Liemoameriaan 82. Brussel i fei tl.82.l&
•Alle klachten voor olet ontvangen van blad op dit aOrea.
Jaarabonnement : 220 F Halfjaarlijks : 130 F Driemaandelijks : 70 F
Abonnement buitenland : 350 F
Stennabonnemeni ; öW f tauDlmam)
L«s»e anmmen ; 6 WAbonnement buitenland
{00 F
Alle stortiBgeo rooi net Olad op oostrekening 1476.97
Volksunie Bnisse' i
7erantw. oltg. : Mr P. Van der Est. Belzegemstraat 20. Brussel IX

\

Oe meeat precieze ea
volledige taalcrenslntormatle
vindt D In

« DE ZüIDNEDERLANDSE TAALGRENS
11^ IET BELGISCH PARLEMËN1 p
..4.S ftls. - 19 g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n .
Prijs : 50 t r
Bestellea door s t o r t l n e
op PCR 1476.97 van Volksanle Brussel I of

maakt worden De eer.ste bijdra.
gen werden reeds g.stort op «Bnnk
van Roeselare en West-Vlaanderen - Volksunie - Arrond. KOTtrijk - nr 100 619 ». Wij rekenen op
ieders bijdrage.

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN
Geniet van de lekkere
koffie <De Olifant»
In het Vlaams Hnis

.( PETER BENOIT »
Frankrijklel 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

« DE VRIENDSCHAP
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel. 63.811

VLAAMS HUIS
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749

DIKSMUIDE
üitb Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.
Vermindering vr lezers V.U
Hulsh. App. Radlo-T.V.Bandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23, Ant.
BOUWEN - WONEN
De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S Deurne Z.
Van Havrelei 70. T 356317
Agent De Coene Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekklngen Dellflex - Taplflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr 18 Deurne T. 36.13.12
Voor uw modern Interieur

EURO-DOMl
Kruldtulnlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw- veranderingsherstelllngswerken
SEGERS Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken T.el. (03)37.43 81
BOEKEN

TIJDSCHR.

Voor al uw Vlaamse lektuur
Eén adres :
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL

RESTAURANT

Bezoek bet Payottenland
goede spijzen vindt ü In
afspanning

fl DE KROON »
O.LV -Lombeek (054)32381
« Vlaams Huis » Knokke
Kamers
vol pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
eiisabethl 105 T 632 70
Vlaams Huis Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
Vol. Pension 30 kamers
UURWERKEN
Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerkmaker

SLAETS
Dewlnterstr 11 Oudergem
T. 72.45 43 terminus tr 35
10 % korting leden V.U.
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Jeunehomme, een P.V.V.-volksvertegenwoordiger uit Luik, diende een
wetsvoorstel in, mede ondertekend
door vertegenwoordigers van C.V.P.
en B.S.P. Hierin schrijft deze Waal
cynisch openhartig dat, na de goedkeuring van het beginsel in dit voorstel
vervat
« noodzakelijkerwijs »
nieuwe wijzigingen (lees : nieuwe gebiedsaanspraken) zullen volgen.

O,' P de agenda van de Kamer
stond een inflatie van interpellaties,
een staalkaart van tijdens de vacantie opgespaarde klachten.
De eerste van de reeks (en de enige
die met gevaarlijke politieke springstof geladen kon zijn) was de interpellatie over de terugkeer van de
Voer naar Luik.
De Voer werd bij de wet van 8 november 1962 bij de provincie Limburg
gevoeed. De belangrijke streek van
Komen en Moeskroen werd, met tal
van Vlaamse gemeenten en gehuchten
naar Wallonië overgeheveld.
Daar b'eof het overal rustig. In de
Voei werd echter een agitatie gevoerd
om deze s r e e k terug naar Luik te
brengen « Le grand Liège », een uitgave gepatroneerd door vooraan-

D.

fE interpellaties van de
C.V.P.-er Parisis en de communist
Dejace stonden dus niet alleen, maar
maakten deel uit van een uitgebreid
plan
De interpellatie van Dejace sneed
geen hout. Zijn beroep op de vrije

PARLEMENTAIRE
staande Walen uit alle politieke
windstreken.
voerde een giftige
campagne voor de terugkeer
naar
Luik. In dit periodiek druksel verscheen herhaalde malen een kaartje
van Limburg met daarin de Voer.
Naast dit kaartje stond een wrekend
« Non ».

l)i

'E gemeenteraad van Luik
en de provincieraad van Luik, waarin
alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd, stemden eenparig motie?
waarbij de terugkeer van de Voer
werd geëist. Zelfs de nieuwbakken
P.V.V -burgemeester van Luik — per
definitie braaf burgerlijk, patriottisch
en civiek — eiste in een knetterrendc
toespraak de terugkeer van de Voer:
«anders zou er bloed kunnen vloeien»,
zo zei dit ordelievend Luiker hoofd
van de politie. De Waalse pers, hierbij gesteund door nagenoeg al de
franstalige kranten, vorderde de Voer
op
M.P.W., die zicii ais lederalistische
beweging niet zou mogen mengen in
binnenlandse Vlaamse aangelegenheden, voerde een scherpe strijd voor
de aanhechting van dit Vlaams
grondgebied.

bij West-Vlaanderen. Hij zei het met
een mengsel van leedvermaak en gelijkhebberij. In plaats nu van de wet
te verdedigen (in dit concreet geval
het behoud van de Voer bij Limburg)
was zijn besluit een nauwelijks verholen aanmoediging tot de interpellanten om hun drijverijen verder te
zetten.
Frans van der Eist heeft er dan ook
goed aan gedaan, onmiddellijk van
leer te trekken tegen deze ongewone
houding van de minister. Hij betoogde verder dat de inwoners van de
Voer bij de verkiezingen werden misleid. Daarenboven, zo zei hij, is deze
zaak geen aangelegenheid die de inwoners van de Voer alleen aanbelangt,
maar de gehele gemeenschap a a n gaat. Verroken en Van den Boeynants
waren er dan ook gloeiend naast.

KRABBELS

keuze van de Voerenaars klonk vals
in de mond van een voorstander van
'n regime achter het IJzeren Gordijn,
dat ganse volkeren bloedig onderdrukt.
Pansis, een vinnige Waalse C.V.P.er, die al herhaaldelijk de partijtucht
aan zijn laarzen lapte en h e t gros
van zijn Vlaamse partijgenoten bij
stemmingen feestelijk in de steek
liet, deed het veel behendiger dan
zijn communistische streekgenoot. Hij
zei met als patetisch bedoelde stemverheffing,- dat de overheveling van
de Voer naar Limburg, tegen de wil
van de bevolking, door de Walen
werd afgekeurd als strijdig met het
personalisme. Zonderlinge verdedigers
van het personalisme deze Walen, die
in meerderheid voorstander zijn van
een collectivistische inrichting van de
maatschappij Hij probeerde het met
vvat wierook voor de Vlaamse beweging, een vaderlands deuntje, een
oproep tot gesprek, en besloot vaag
dat de regering een ontwerp moest in
mekaar steken.

% IINISTER Gilson zei onomwonden dat de regering en hijzelf
liever zou gezien hebben dat de Voer
bij Luik bleef en Komen-Moeskroen

wanneer zij Van der Eist verweten
tegen de wet te hebben gestemd. Beide C.V.P.-onderbrekers begingen een
materiële vergissing. De Volksuniefractie heeft niet tegen gestemd,
maar onthield zich. Zij was akkoord
met het beginsel van de wet, nl. de
afbakening van de taalgrens, wat j a renlahg een eis is geweest van de
Vlaamse beweging. De Volksuniefractie bestreed echter de toepassing
van dit beginsel daar waar Vlaams
gebied, o.a. Edingen, naar Wallonië
werd overgeheveld.

ft'E beide C.V.P.-ers hebben
geen snars gesnapt van de tussenkomst van onze voorzitter. Hij heeft
niet de wet in haar geheel verdedigd,
maar slechts één bepaling daarvan,
nl. de overheveling van de Voer n a a r
Limburg. Het was ook alleen maar
deze bepaling die ter sprake was.
Reimond Mattheyssens verdedigde
een dwarsdoor Vlaams nationaal
standpunt waar hij zei dat de Voer
Vlaams is en alleen de Vlaamse gemeenschap kan beslissen — en niet
de Walen — over deze gebiedsafstand.
Het verwekte al dan niet geveinsdprotest, waar hij de Walen h u n Imperialisme verweet. Hij citeerde Van Eynde, die er borg voor stond dat al de

ladpleeg ons, U zult er baat bij vinden.
Daarom slechts één adres :

VERZEKERIHGEN VAN DËR PAAL VOORBRAECK i CO. ? . U X

JAN
lAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, ANTWERrtlN TEL 03/37.54.38 - P.C.R 163^20
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck.
Direktie : Lic Rik De Vos.

Levering van Gas- en stookolie
vanaf 1000 1. over het ganse land !
Kwaliteit

Dienst

Beco-prijs!

Paardenmarkt 2 0 Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 2 . 0 4 . 7 7 - 3 2 . 0 2 . 1 0
KIES BECO : GOED GEKOZEN {

Dl

'E C.V.P.-er Claeys hield
een goed gedocumenteerde interpellatie over de ekonomische achterstelling van de Westhoek. Spottend werd
hem n a zijn rekwisitorium vanop de
Volksuniebanken toegeroepen : «En
nu maar braafjes de begroting stemmen »
Minister Spinoy probeerde de verwaarlozing van de Westhoek in de
schoenen te schuiven van het adviserend comité. De minister werd herhaaldelijk '• jor de interpellant terecht
gewezen r i ook vanop de Volksuniebanken \,erden rake opmerkingen
n a a r het minlsteriple hoofd afgevuurd.
De C.V.P.-er Verbovon, een burgemeester uit de Kempen wiens sjerp
in de slag bleef, viel Spinoy op h e t
lijf m e t scherpe critiek over de verwaarlozing van de Zuiderkempen. Er
kwamen in deze streek waar 16.000
forenzen zijn amper 400 tot 500 betrekkingen bij in anderhalf jaar tijds.
Verrast zei minister Spinoy dat hij
geen cijfers kon geven omdat hij
hierop niet voorbereid was. Hij zei
echter gedwee dat hij in de loop van
de week een lijstje m e t tewerkstellingen zou voorleggen.

D.

I'.T GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I V MOEI VERZEKERD ZUN )
•
VOOR UW LEVEN.
•
UW AUTO.
•
UW HUIS.
•
UW MEUBELEN.

BECO

Vlaamse socialisten tegen een voorstel van overheveling n a a r Luik zouden stemmen. Hij toonde a a n dat de
Vlaamse P.V.V.-ers niets anders kunnen dan het voorstel van hun Waalse
partijgenoot verwerpen, vermits zijzelf het voorstel van hun Vlaamse
partijgenoot, strekkend tot de overheveling n a a r Limburg, hebben gestemd.
Hij raadde de Vlaamse C.V.P.-ers a a n ,
zelfs met de dood in het h a r t tegen
het voorstel van hun Waalse p a r t i j genoten te stemmen, willen zij een
vertikale instorting in Vlaanderen
vermijden.

FEZELFDE minister Spinoy
werd vroeger reeds hard gecounterd
door een lid van h e t comité voor de
Zuiderkempen tijdens een eerder
feestelijk bedoelde bijeenkomst ter
plaatse.
Spinoy is echter een m a n die woord
houdt... voor de Walen. « Le Peuple >
kon enkele weken geleden schrijven
dat de ekonomische omschakeling
van de Borinage een feit is en d a t
deze streek gered werd.
En toch zullen de C.V.P.-interpellanten, n e t als al h u n partijgenoten
de begroting goedkeuren. Wat de
goedkeuring betekent van een politiek die zij met zoveel woorden afkeurden !
Nik Claes.

« Gedachten van
Füip de Piliecyn »
Gebloemleesd door Hugo Van der Cruyssen — 60 blz. —
Omslag met foto. Door de kritiek gunstig onthaald.
Slechts een honderdtal eksemplaren nog in voorraad.
Te bekomen door storting van 20 fr op P.C.R. 58.63.70
van Hugo Van der Cruyssen, (Gemeenteraadslid)
Kerkstraat, 40, Lovendegem.

Interfonie

Geluidsversterking in de perfektie voor
zalen, reklamewagens kerken huis'•amers, enz...
Wendt U In vertrouwen tot :
ELECTRO-AKOUSTIER

DEGILUIDSBRON
Lange Leenistraat 'l a
ANTWERPEN Tel. : 33.04.9.T
Radio • T.V draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid — Bandopnemer» vanaf 2.250 P
tot 117.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging geniet
U tpeciale voorwaarden

