werft N U meer abonnenten
LOSSE NUMMERS 6 P

W E E K B L A D - 17 NOVEMBER 1 9 6 2 - N R 4 6

8* JAARGANG
Op zaterdag:,
24 november te 20 uur
in zaal « TUL »,
Bredabaan 298 Merksem:
GROTE
VOLKSVERGADERING
Sprekers :
Mr F. van der Eist
R. Mattheyssens.
Allen daarheen !

BEHEER ! Maur. lEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TR. 11.82.1«

VERKRIJGBAAR BIJ AltE DAGBLADVERKOPERS
•i,..

WAPEN
edere dag beukt het tromIvuur van de propaganda
öfker tegenstrevers. Uit tientallen kranten met een oplage
in de honderdduizenden.
Uit
honderden weekbladen en tijd."•< hl if ten met eminente en minder eminente
medewerkers.
Lit duizenden dingen van het
dagelijkse leven : het lidmaatschtip van het sindikaat, de
zi'-henbond of de beroepsverenigingen. Uit de tienduizenden
mededelingen via radio en T.V.
dere dag beschikken
de
e partijen over het meest
uitgebreide arsenaal van propagandamiddelen die hen gratis ter beschikking
worden
gesteld : de pers, de zogenaamde moderne grootmachten. En
wanneer dat niet volstaat, kunnen de grote partijen er miljoenen tegenaan gooien om het
spervuur van hun propaganda
nog intenser te maken, nog
dichter Ie doen vallen.
Iedere dag ivordl de ivaarheid xceer stukgehakt, diepgekoHd, in schijfjes verpakt, van
een etiket voorzien om ons,
totaal ontaard, als opgeiuarmde
kott voorgeschoteld te worden.
En slikken maar, de miljoenen
die het verleerd hebben de
sobere, oprechte kost van de
waarheid ie verleren.
W'at kunnen wij, als \ laamsnalionale opposilieparlij, daar
tegenover stellen ? Met veel !
fenten
uitgedrukt.
leindig veel ! Uitgedrukt
teestdrift, in toetvijding, in
fkracht en - waarom hel
en grole woord niet gekken ? - in idealisme.
Vat ons in de laatste weluii
\dit jaar al onze geestdrijl,
toewijding,
onze weij|hf en ons idealisme gebruivoor dit éne doel : het
ben van nieuwe abonnenSteeds méér nieuwe abon\en. Werft hen op onze
aderingen, in uw werktg, bij hen thuis. Doet het

VRIJSPRAAK IN HET SOFTENONDRAMA TE LUIK!
MAAR TE ANTWERPEN KREGEN VLAAMSE DEMONSTRANTEN WEER WEKEN GEVANGENISSTRAF
EN ZWARE BOETEN.
VOOR MOORD? NEEN! VOOR PROTEST TEGEN DE
KASTEPREKEN.

ning, evenmin als de werkgroep voor de grondwetsherziening en er alleen op betant waar ons blad aan huis
dacht zijn de Vlaamse waakmt, wordt toch éénmaal per
zaamheid te verschalken door
het spervuur van onze
compromissen en bedrieglijke
De Volksunie stelt vast dat concessies die geen oplossing
nstrevers stilgelegd.
de regering onder voorwendsel brengen;
Ben - als één front - aan hei nieuwe konflikten tussen kaHekelt met name krachtdak. Vandaag nog. A'u /
mer en senaat te voorkomen,
lef/c arrondissement, ivelhc besliste het tweede en derde dig dat de regering een twee\ing neemt de leiding in taalontwerp eerst in de schoot talig statuut voor binnen- en
lieuwe abonnemenlenslag ? van een kontaktkommissie buitendiensten in de luchthate bespreken teneinde na ven van Zaventem wil opdrinovereenstemming in dat li- gen met beroep op 'n zgn. wechaam te hebben bereikt, de derkerigheid voor de technil VLAAMS
: partijen daarop te verbindden; sche dienst bij de zendtorens
van Tombeek-Waver;
1 SOLIDARITEITSFONDS \
, Veroordeelt deze ongrondStelt vast dat de zendtorens
s
• wettelijk en ondemokratische
5 Vergeet de gestrafte ser- ; houding om het land te rege- van Tombeek-Waver juist op
3 moenmanifestanten niet ! ; ren en wetten op te leggen de taalgrens werden gebouwd
j Het heeft weer boeten ge- • met behulp van onverant- om ze als één geheel met een
j regend. Steun deze mensen : woordelijke kleine groepen uit tweetalig statuut te kunnen
j d o o r uw solidariteitspen- : de zogenoemde nationale par- besturen, dat het argument
van concessie in de richting
! ntng te storten op P.R.: tijen;
v^n
een tweetalig statuut
Ï235.62 van Kredietbank - •
Waarschuwt er voor dat de- derhalve geen steek houdt en
5 Gent.Op strook vermelden: ;
3 voor Vlaams solidariteits- • ze kleine groepen niet repre- destemin omdat de Vlaamse
3 fonds (rekening 61.400).
ï sentatief zijn voor de Vlaam- noordspits van Waver overse en Waalse openbare me- eenkomstig de aanbeveling

(.

I

molie

van
het
Harmel-centrum
naar Overijse moest overgaan ;
Schandvlekt dat de regering aldus uit een eerste tekortkoming tegenover Vlaanderen een nieuw argument
put om het Vlaams karakter
van Zaventem aan te tasten;
Wijst er tevens op dat er bovendien geen gemene m a a t
bestaat tussen de kleine technische dienst van de zendto-

fens en de diensten van de
luchthaven;
Roept de Vlaamse openbare
mening op zich door die taktiek niet te laten beetnemen
noch verschalken en waarschuwt de regering ervoor
dat de Volksunie de Vlaamse
gemeenschap zich met alle
macht tegen deze snode plannen tot aftakeling van het
Vlaamse grondgebied zullen
verzetten.
8 november

DEZE WEEK
Provinciale decentralisatie, blz 3.
Grensgeschil India-China, blz 6.
De Rupelstreek, blz 8-9.
Proces te Antwerpen, blz 10.
Het uur der wavheid, blz 16.
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POURQUOI-PAS ?
Geachte Redaki,ie,
Sedert Mgi Deschamps een mteiview toestond aan een ]oeinahst van de « Poui q u o i - P a s ' »
hebben heel wat, katolieken zich
afgevraagd of het weekb'ad nu al
dan niet dooi ae keikeli]ke overheid wordt afgekeurd Ik zag onlangs het antwoord dat de P P redaktie had gestuurd a a n een lezer die de kwestie h a d a a n g ' s n e d - n Wat zegt de P P ' « Wij werden door de kerueiijite overhe d
nooit afgekeuid » W a t is nu de
•waarheid : afgske'ud, of n'Ct afg .seurd '
En terwijl we h e t nu toch over
de P P hebben : zou n u n razernij
over het lukken van de 2de Mars
oo Brussel ook niet een beetje te
•«vijten zijn aan het mislukken m
1958 van een Nederlandstalige P P ,
i de « Waarom m e t ? »
C - Aalst

BIJ ONS IN DÜITSUMD

door een franstalig telegram (dus
n el vooi de Vlamingen — wat te
begujpen is) m al de scholen m
Duitsland Aber abei
nu weiden
zaterdag « handtekeningen verzameld hier m de (Staats) school »
door de « Hoofdonderwijzer » (Instituteur en chef — eentalig Waal)
om te protesteien tegen hog'rveimeide artikels ' En ik die dacht
d a t zo iets vei boden was m de
school, m al de scholen, ook m
Duitsland, zelfs als de hoofdonderwnzers eentalig Waal zijn.
T - n titel van m ' i c h t m g vernam
Ik nog dat er een klacht werd ingediend bij de rijkswacht (zonder
gevolg — (adjudant kommandant,
2-talig V a m m g ) omwille van de
leeuwenvlag die in de hof van een
leraar wapperde tijdens de vacantie Ook zijn er twee Wa'en die
hun kinderen n "t meer n a a r de
godsdienstles zullen sturen omdat
er een « f,od=dienst'eiaar » zo hoog
gevallen is dat h ' j zijn kinderen
met een leeuwenv'ag laat k a m p
spelen
J V - Keu'cn

VVAARHEEN ?

Geachte Heer,
Het is hier a a n 't gisten ' Dit
Is geen nieuws ' . Enkele dagen
geleden echter, verscnenen er m
« De S t a n d a a i d » (en veiwante)
enkele ai tike's waarin de abnormale toestanden hier m Duitsland
tilt de doeken gedaan woiden
D a a r de heer Nicolaes, InspecteurPrefeci (1-talig Waal) te Rosrath
(Kon Atheneum voor Duitsland)
geweldig m 't gedi-ang kwam heeft
m e n veileden woensdag te Rosiath
een « mter-smdicale » veigadering
gehouden die aangekondigd werd

Geachte Redaktle,
Ze'fs
strijdende
flaminganten
weten dikwijls m e t goed vanwaar
« WIJ » komen en naar waar «wij»
n a a r toe willen
Wees gerust, ik heb mets met
Heideland noch m e t de Heer v a n
Haegendoren
te maken
Maar
deze mensen hebben de Vlaamse
beweging volgens mijn bescheiden
mening, een giote dienst bewezen.
« De Vlaamse Beweging Nu en
Moigen - N a honderd dertig jaar»
en « De V'aamse Beweging Nu en

Moigen - Oogmei ken vooi morgen»
zijn de titels van twee pockets Ik
geloof dat h e t de plicht is van
eenieder die zich Vlaming noemt
deze boekjes te lezen, te hei lezen,
en to bezitten, om er n a a r te kunnen gujpen telkens als er vraagtekens opi Ijzen
R v B - Giimbergen

NED£R-OVËRHEEMiËËK
Op zondag 28 oktober 11 h a d
in de paiochiale kerk v a n N O .
Heembeek gedurende de franstalige mis van 11 u u r een incident
plaats d a t veined"rend was voor
de talrijke aanwezige Vlamingen
Het p aatselijk best uur v a n de
V V" B heeft daarop besi st een
schiijven te rich+en a a n de geeste ijkheid van de parochie en de
zeer E°rwaaide Heer Deken, waarin wo'-dt geviaagd om m de rnissen van de daaiopvolgende zondag
nl 4 november 11, een rechtzetting
t e laten plaats hebben, er a a n toevoegend d a t — om verschillende
redenen — een dergelijke maatregel h e n meer geschikt lees d a n
een mededeling m de pers
Ondanks de zeer diskieta e n
voorkomende toon v a n dit schrijven, heeft de geestelijkheid gemeend hier nief te moeteh op ingaan en vooi meld schrijven zelfs
geen antwoord waardig geacht
Het bestuur van de V V B - a f d e ling N O Heembeek ziet zien d a n
ook verplicht langs deze weg zijn
meevoe'en te betuigen met de Vlamingen die getuige waren v a n
voormeld wansmakelijk
incident
en belooft tevens bij de geestelijk-

heid te zullen aandringen om m
de toekomst dergelijke vooi-vallen
te VOOI komen
V V B - N O Heembeek.
NB.
— .liet incident
greep
plaats toen een patsr, vooraleer
zijn franstalig sermoen te beginnen, in h e t F r a n s aankondigde d a t
bij in h e t Nederlands zich wiide
verontschuldigen om-^at hij een
Nederlandstalig > parochiale aktiviteit n i " ! h a d kunnen bijwonen.
In \oiïe kerk werd h<"m h e t
woord afgeno-ren doo- een Franstalige ijveraar \ a i i de H H a r t bond, die n a d- mis vooraan in de
kerk de gelovigtn in voor de Vlam m g - n krenkende
bewoordingen
aanzette om hd te worden van de
H Hartbond.
'

Geachte Heer

Hoofdredakteur,

W I J zijn persoonlijk niet n a a r
Brussel kunnen gaan omdat wij
wegens gr ep de kamer moesten
houden Maar toch wi'len wij de
h e i m n e r i n g h i e r a a n bewaren
Ook k u n t U ons vanaf 1983 mscbiijven als vast abonnent op
uw b'ad W I J zijn reeds meer d a n
een jaai trouw lezer en sedert
1962 ook .lid v a n de VU.A hoewel wij door omstandigheden en te drukke bezigheden
ons niet actief k u n n e n inlaten
me„
de verdedig n g
van de
Vlaamse zaak ten minste niet in
01 ganisatieverband, blijft de werkelijke
ontvoogding
van
het
Vlaamse vo k onze hoofdbekommernis
PJB

- Hasselt.

ZOALS IEDER JAAR
werd door
de
Vlaamse
Toeristenbond
en
de
Vlaamse
Automobilistenbond e e n fraaie kalender
u i t g e g e v e n , d i t m a a l (voor
1963) gewijd a a n V l a a m s e
dreven, doch moderner o p gevat d a n in 1955, t o e n dit
onderwerp voar h e t eerst
gekozen
werd
Deze w a n d k a l e n d e r h e e f t
hetzelfde f o r m a a t als v e r l e d e n jaar. De d e r t i e n bladen w e r d e n uitgevoerd op
glanzend,
stevig
papier;
dank zij d e g e s p i r a l e e r d e
s a m e n h e c h t i n g worden de
maandbladen
eenvoudig
naar
achter
omgeslagen
e n h o e v e n ze dus n i e t afgescheurd te worden, z o dat op h e t einde v a n h e t
jaar de kalender nog zo
volledig is als op 1 j a n u a ri.
Spijt
de uitvoering
in
t w e e kleuren werd de prijs
toch b e h o u d e n op 20 F.
Te b e k o m e n in de boekh a n d e l s v a n de V.T.B te
Antwerpen
(postrekening
936.27
van
de
V.T.B.),
Brugge,
Brussel,
Gent,
Has'selt, Kortrijk, Leuven,
Mechelen e n St. Niklaas.
••••••••••«••••••>••••••*«••••*••••"
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BLAD VAN DÉ V I A AM

Provinciale
Nooit heeft één enkele partij of instantie ernstige maatregelen
van decentralisatie voorgesteld. Men spreekt wel het woord
uit, doch denkt a a n deconcentratie, d.w.z. het overhevelen van
zekere uitvoeringsdiensten n a a r de provincies om ze in te
richten als eenvoudige buitendiensten van het departement.
Of men denkt alleen a a n een paritaire senaat, teneinde ons
onze demokratische meerderheid te ontfutselen. Laten we
die heerschappen en partijen antwoorden met een reële vorm
van decentralisatie, die ook h e t federalisme helpt voorbereiden
en inrichten.

ZELF

VOORSTELLEN

Op h e t Kongres hebben we
een lans gebroken voor een
reelcs hervormingen op h e t
vlak van gemeenten en provincies die de provinciale besturen zouden versterken en
de gemeentelijke m a c h t behoeden voor uitwassen. We
verwijzen n a a r de besluiten
ter zake, die vorige week
verschenen in dit blad.
Het belangrijkst lijkt ons
echter de uitbreiding van de
provinciale
bevoegdheden
door een beroep te doen op
'de
begrippen
autonomie
•(vrije beschikking voor de
plaatselijke huishouding; za'ken die een primair of strikt
plaatselijk karakter hebbèïï)
,en zelf besturende medewer4cing (zelfstandige medewerking bij uitvoering der wetten in zaken die alleen een
plaatselijk aanknopingspunt
bezitten, maar door h u n t e rugslag tot een ruimere ordeningskring behoren).
In de eerste sfeer (primaire autonomie onder toezicht)
moeten de provincies, in h e t
r a a m van een algemeen kaderbeleid en onder toezicht
van h e t centraal gezag, een
beperkte bevoegdheid kunnen uitoefenen, nl. in zaken
m e t een sterke territoriale
binding. We bedoelen vooreerst
de
administratieve
voogdij over de gemeenten,
waar de bevolking is ingeschreven en in een eerste
ordeningskring is opgenomen. Verder ook bevoegdheden inzake de problemen van
ruimtelijke
ordening
en
huisvesting
(urbanisatie,
distributienetten), vitale bescherming en bijstand der
bevolking
(rampbestrijding,
openbare hygiëne en onderstandspolitiek),
plaatselijke
openbare werken en verkeersproblemen (bv. intergemeentelijke wegenis buiten de veldwegen en de grote aksiale weg«i, plaatselijk
openbaar vervoer) en vanzelfsprekend ook inzake h e t
beheer van eigen inkomsten
en uitgaven met inbegrip van
eigen
belastingsvormen.
Thans heeft de staat praktisch de weinige wegen, die
in provinciaal beheer waren,
opgeslorpt terwijl
de gemeenten op hun beurt zoveel hebben te torsen dat ze
van de staat
afhankelijk
worden. Inzake urbanisatie
kennen we op provinciaal
vlak alleen buitendiensten
van h e t departement van
openbare werken.

In de tweede sfeer (zelfstandige medewerking) zouden de provincies een zelfbesturende
medewerking
kunnen
verlenen
onder
rechtstreeks toezicht van de
centrale
regerinsdepartementen, bv. inzake gezond-

ecentraiisatie
provinciefonds,
gemeentefonds, onderstandsfonds, speciaal fonds, fonds voor grote
gemeenten, enz., die zeer in
ons nadeel worden verdeeld
tussen Vlaanderen en Wallonië, omdat men er andere
opvattingen over openbaar
beleid of van zuinig beheer
huldigt.

DOEN!
De oplossing ligt m.i. niet
zozeer in h e t aanleggen van
objektieve criteria te Brussel
m a a r in een versmelting van
alle hulp in een fonds dat
door de Minister van Binnenlandse zaken volgens h e t
bevolkingsaantal wordt ver-

S

inds 2 5 jaar v^ordt er in België g e s p r o k e n over decentralisatie e n d e c o n c e n t r a t i e n a a r provincies en gem e e n t e n . V o l g e n s d e e n e n , o.m. professos B a u d o u i n , dien e n d e provincies afgeschaft e n m o e t d e staat rechts t r e e k s o p t r e d e n m e t d e g e m e e n t e n ( m e n begrijpt de
o n g e h o o r d e v e r s t e r k i n g die eruit z o u volgen voor het
unitair r e g i m e en v o o r de gemeentelijke p o t e n t a t e n ,
y o o r a l in d e h o o f d s t a d ) . W e e r a n d e r e n , als V a n Z e e l a n d ,
zien m de provincies eêïl geschikte g r o n d s l a g o m ons een
geografische s e n a a t op t e vijzelen, w a a r d o o r d e t w e e n a t .
g e m e e n s c h a p p e n z g n . z o u d e n belet w o r d e n (c elkander te
o v e r h e e r s e n ». W e h e r i n n e r e n o n s niet, uit deze hoek
ooit w a a r b o r g e n te h e b b e n h o r e n eisen voor de V l a a m s e
g e m e e n s c h a p die 130 jaar w e r d v e r d r u k t en dit n o g w o r d t .

heidsbeleid
(gemeentelijke
en provinciale naast vrije
hospitalen), sociale initiatieven, economische initiatieven,
tewerkstellingsproblemen en niet h e t minst inzake
onderwijs en kuituur. Bij deze bevoegdheden uit de tweede sfeer dient de algemene
landspolitiek te overheersen.
Zaken van kulturele, economische en ook sociale politiek behoren tot een ruimere
ordeningskring en h e t gemeentelijk
of
provinciaal
initiatief ter zake dient veeleer gezien in h e t raam van
een zelfbesturende medewerking ter plaatse, niet in h e t
r a a m van een primaire bevoegdheid.
Deze wijze van zien biedt
een stevig uitgangspunt voor
gezondmaking van de financies van provincies en gemeenten. De provincies en
gemeenten dienen alleen financiële
verantwoordelijkheid te dragen in de sfeer
van hun autonomie, niet in
de sfeer van hun zelfbesturende medewerking.
De zaak wordt echter pas
Ingewikkeld door de oprichting van een reeks fondsen
tot steun van de provincies
en gemeenten die h u n belastingsveld zagen inkrimpen,
of om hen op andere ongekontroleerde wijze bij te
springen.
I n h e t r a a m van h e t Ministerie van Binnenlandse
Zagen werden aldus een g a n se r e ^ s ftmdsen cq;)gerieht :

deeld onder de provincies,
die de uitkering op h u n beurt
verdelen tussen h e t provinciaal bestuur en de verschillende gemeenten, onder h e t
toezicht van dezelfde minister met inachtneming van

tralisatie n a a r de provincie
anderzijds en tenslotte h a r monisatie van h e t gemeentebeleid in provinciaal verband.
Daarnaast zou al datgene,
wat de provincies en gemeenten besteden of ondernemen in het raam van h e t
medebewind inzake ' sociale
ekonomische
en kulturele
politiek, verrekend worden
met de betrokken centrale
departementen voor • zover
die initiatieven worden genomen in verstandhouding met
de departementen en mits
voorafgaande
goedkeuring.
Zo bv. op onderwijsgebied :
onderwijs is thans zeker geen
gem.eentelijke noch provinciale zaak meer; de gemeentelijke en provinciale onderwijspolitiek zou duidelijker
moeten opgenomen worden
in een algemeen landelijk

doöf

king het lokaal initiatief fn
de centrale politiek opnemen
en richten.
Voor een reële decentrali'*
satie is zelfs geen ^ondwets*
herziening nodig. Doch an-<
derzijds is 'n reële decentrali-.
satie slechts op doelmatige
wijze mogelijk met de invoering van een Vlaamse en
Waalse bestuurlijke splitsing
in federale zin, al was heÜ
maar omdat zij door h a a r be-«
staan
alleen
de WaalsVlaamse tegenstelling op een
schrille en onoverbrugbare
wijze zou laten blijken in d«
administratieve
inrichting
zelf.
De bovenmatige central*»
satie werd juist steeds doo»
die vrees ingegeven. Ander»
zij ds kunnen
we onszelf
slechts als volwaardige fede*
ralisten opwerpen wannee?
we tevens de eis stellen v a n
staatkundige decentralisatlsl

7Hft.t>e0uU^

onderwijsbeleid, zelfs wanneer men een grote plaats
zou ininiimen voor plaatselijke initiatieven (bv. Universiteit Antwerpen in h a n den van gemeente en-of provincie).
Aldus zal een rationele politiek op ruime schaal mogelijk worden waarin tevens
met h e t plaatselijk initiatief
wordt rekening gehouden en
waarin ook d a t plaatselijk initiatief in een rationele coördinatie wordt opgenomen. Laten wij ons op dat gebied in
ruime m a t e inspireren aan
het Nederlandse voorbeeld.

d.i wanneer we ook op heti
bestuurlijk terrein oog h e b ben voor de noodzakelijke
vormen van decentralisatie.
Beide gaan samen. Het Is
meer dan tijd dat we een ge-struktureerde politieke en
administratieve visie ontwik-i
kelen, zowel op het Belgisch,
federalisme in zijn geheel als
voor wat betreft de Inrich.tlng van de Vlaamse deel-*
staat zelf.
Alleen de federal.sten bezitten een geldige politieb
van decentralisatie. De ani.«
taristen denken er slecht»
aan, ons voor hef voldongen
feit te stellen van een ver*

..gemeenten kunnen thans last niet dragen..,
door hem opgestelde richtlijnen en kriteria.
Zodoende zou men tegelijk
een drievoudig resultaat bereiken : financiële sanering
en doelmatige aanwending
eneizijds, effectieve decen-

Met dat onderscheid tussen autonomie en medebewind kan men tegelijkertijd
z.2ca. effectieve decentralisatie doen op BMnmlge terreinen en anderzijds door een
gedecentraliseerde medewer-

sterkt unitarisme waarin d»
Vlamingen van hun demokratische macht worden beroofd nog vooraleer ze gelijkberechtigd zijn en zonder
dat ze over het ruimste politiek zelfbestuur beschikken.
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Bestsellers :
Verboden lektuur
De standaard-boekhandel hield een
onderzoek welke boeken in de voorbije maanden het meest werden verkocht. Het gaat hier over Nederlandstalige uitgaven, met uitzondering van
wetenschappelijke werken, woordenboeken en vakboeken. Na « Noten kraken » van Godfried Bomans volgde het
pas in ons blad besproken boek « J a n
Van Gent» van Ward Hermans. Verder Maria Rosseels, Leon Uris, J a n de
Hartog, Guareschi, Daisne.
En zeggen dat de Belgische staat
eerst te Straatsburg moest veroordeeld worden om Ward Hermans toe
te laten opnieuw boeken uit te geven.
De paralleel Belgische repressie Middeleeuwse inkwisitie kan op vele
terreinen doorgetrokken.

De Rode Vaan
De Rode Vaan heeft ons kongres
eveneens besproken. Naast enkele
objektieve vaststellingen gaat ze n a tuurlijk ten aanval tegen de Volksunie. Zij komt daarbij voor de pinnen met de mop van de week door
Wim Jorissen een reaktionair te noemen. Men is er in de Volksunie nog
niet over uitgelachen.
Wim Jorissen aanzien ze klaarblijkelijk als een gevaarlijk niran want
ze hebben het over « speechen in
donderstijl » en over een « meetingkanonnade ».
De aap komt echter vlug uit de
mouw. Wim Jorissen heeft te veel gesproken over de Voerstreek en over
de Platdietse streek. En d a t mocht
n i e t ! Waarom niet ?

Waarom niet?
Omdat de kommunistische partij
In het spoor van h e t meest achterlijk Waals imperialisme en van
a graaf » de Cecillon, de Voer bij Luik
wil houden.
Als progressistische en anti-imperialistische stellingneming k a n h e t
er door ! De kommunisten handelen
hier als de meest achterlijke reaktionairen. En het is de stelling — wij
drukken erop — evenzeer van de
« Vlaamse » als van de Waalse kommunisten.
In de Platdietse streek is de toestand net dezelfde als in de Voerstreek. De franstaligen zijn ingevoerde kolonialistische ambtenaren.
Naast hen spreekt een zeer dunne
laag van de hogere burgerij Frans.
Maar 90 % van de bevolking spreekt
Limburgs. De Waalse socialisten en
de Waalse en Vlaamse kommunisten
staan a a n de kant van de kolonisators en van de hogere burgerij.
Heeft h e t socialisme en heeft het
kommunisme nog een ideologie ?

Buiten de partij ?
In zijn wekelijks artikel verleden
woensdag trok B.S.P.-voorzitter Leo
CoUard nog eens heftig van leer t e gen de M.P.W. en alle andere Waalse en Vlaamse « extremisten ".
Hij schreef o.m. : « Socialisten, wie
ze ook zijn, hebben geen enkele r e den of rechtvaardiging om buiten de
partij te gaan om h u n standpunt te
verdedigen ».

m\
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Mooi
gezegd!
Maar
wanneer
Vlaamse socialisten zich m e t een
?eer gematigd « Vlaams manifest »
tot de publieke opinie richten, zijn ze
verplicht dat buiten de partij om en
onder een hagel van Van Eynde'se
sarkasmen te doen.
De brave jongens van de «partaai»
in het arr. Oostende - Veurne - Diksmuide hebben niet lang gewacht om
h u n oren te laten hangen n a a r de
Collardse banbliksems. Ze hebben
gedreketeerd dat er onverenigbaarheid bestaat tussen h e t lidmaatschap
van de V.V.B, en h e t lidmaatschap
van de B.S.P.
De « Vlaamse dialoog m e t andersdenkenden » is een foefje voor naïevelingen. In de « partaai » gaat die
vlieger niet op.

llllllllilüllllüllllüll

Open brief
Dhr Georges Bohy
Minister van Openbare Werhen
BRUSSEL

m Aziel en de jeugd

Excellentie,
Aan de waUingantische oprisping van citoyen Merlol en
aan utü eigen waUingantische reputalie hebt gij hel te danken,
dat gij enkele dagen geleden in handen van ons aller vorst
de eed als minister hebt mogen afleggen.

Kamervoorzitter Van Acker heeft
zich tijdens zijn openingsrede verleden dinsdag speciaal gericht tot de
jeugd « die licht geneigd is tot h e t
volgen van diegenen wier hard geschreeuw zo gemakkelijk inslaat bij
de jongeren, maar d a t slechts k a n
leiden tot een opleving van een verderfelijk nationalisme ».
Niet kwaad worden, Aziel ! De jongeren passen tenslotte alleen m a a r
een leuze toe die gijzelf destijds hebt
uitgevonden : « laat u niet beetnemen ! ».

Uw benoeming, excellenlie, is het zoveelste beivijs van de
zorg waarmee in dit land de ministers worden gekozen. Aan
Openbare Werken zijl gij op uw plaats : gij kent geen baksteen
uit een nijlpaard. In gans uw politiek verleden zal men vergeefs speuren naar enige belangstelling voor of enige bevoegiheid in openbare werken Als advokaat bi] het beroepshof, als
lid van het Europees parlement en als voorzitter van de
kommissie voor Buitenlandse Handel ging uw belangstelling
steeds in de richting van de Europese en internationale
politiek, in de richting van de Europese en internationale
studiereizen.

Politiek van de

Indien gij, excellentie, dan toch een verrn"relalTe 'Web't '
met het bouwbedrijf, dan is hel via de zorg die gi] sleeds hebt
besteed aan de uitbouw van uio huiseUjk geluk en uw'fami,/jc(|,e wel&tand. Uw parlementaire wtdde
UitVilUuib'eliJKs'loe,
hel schamele brood der armoede te eten, maar gelukkig was
daar mevrouw Bohy, een bekwame en aanpakkende echtgenote.
Voor een dame van een dociel parlementariër is het altijd een
tittje gemakkelijker
dan voor een eenvoudige
madame
Janssens en mevrouw Bohy zal wel niet te veel moeite gehad
hebben om op te klimmen tol de po'it van hitüiotekaris van
het parlement.

volle buik
I n de « Volksgazet » van verleden
dinsdag heeft Van Eynde eens « v a n
wat anders gesproken ». Eens nic4
over de M.P.W., de Voerstreek en de
taaltwisten, maar over de voorspoed
waarin alle Belgen zich mogen verheugen. D a t die voorspoed in Wallonië de boter nog altijd dikker op de
boterhammen legt blijft door Jos n a tuurlijk onvermeld.
Aan h e t einde van zijn artikel verheugt Van Eynde er zich over, d a t
deze voorspoed « veel van de geschapen herrie beperkt tot een zeer d u n ne bevolkingslaag, terwijl onder deze
rimpelende oppervlakte ternauwernood
enige beroering
merkbaar
wordt ».
Waarom ons druk maken, h e Jos ?
De buik is vol, de laatste wissel voor
de bromfiets bijna betaald, volgend
j a a r komt er een frigo en de rest k a n
n a a r de m a a n lopen. Dat is wat men
noemt de « socialistische etiek » van

Mevrouw in het pailemenl, excellentie, en gij op de
Residence Palace : het leven is nog nét te harden. Zelfs al
hangen over de politieke toekomst van Ie citoyen Bohy enkele
zware slagschaduwen. Het is inderdaad te voorzien dat gij
last gaat krijgen, veel last van uw Waalse vrienden die het
u niet zullen vergeven dat gij de vriend Merlot hebt onderkropen en het front der Waalse solidariteit doorbroken. Last
in uw onmiddellijke omgeving, te Charleroi, waar gij vorige
keer bij de poll reeds werd overvleugeld door de zoveel
radikalere en jongere Harmegnies en waar kameraad Glinne
uw politieke dood heeft gezworen. Het zal u daarbij weinig
baten dat gij op hat Waals partijkongres het federalisme hebl
goedgekeurd.
Dal zijn echter zorgen voor later 1 Voor het ogenblik zijl
gij minister et qui vivra, verra. Uw bevordering van voorzitter
van de socialistische Kamergroep tot excellentie van de metsers
en straatplavuizers heeft allen, die bezorgd zijn om de politieke
zedelijklieid, een hart onder de riem gesloken. Er bestaat gelukkig - in de politiek nog dankbaarheid l Een benarde
Lefèvre en een zwetende Spaak is het niet ontgaan dal gij met
forse moed, onder de strijdkreet « ik ben Waal en ik ben er
fier op n, de overheveling van de Voer hebt goedgekeurd. Deze
kostbare hulp aan de regeerders-in-nauwe-schoenijes, gepaard
aan een vlug rekensommetje, ligt aan de bazis van uw late
bevordering. Want « il nous faut un Wallon » van ergens
anders dan van Luik en wat braver dan de verdedigers van de
de Alsace-Lorraine beige. Al deze kwalifikaties stonden gelukkig op uw visitekaartje.
In 1936, Excellentie, hebt gij in de Kamer de man opgevolgd die de eerste was om te zeggen : « Sire, il n'y a pas de
Belges i>. Door op een welgekozen ogenblik van uw leven even
niet te denken aan Destrée en aan zijn uitspraak hebt gij de
hoogste politieke roem bereikt : de portefeuille. Met al wat
er in zit.
Het weze u gegund,
ook door dio Genes.
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Minder dan veertig ?
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Tegen het gevaar van « blijvende
overheersing » van Wallonië door
Vlaanderen worden t h a n s alle rechtgeaaWe Belgen in het geweer geroepen,
Tot deze rechtgeaarden behoort
ook een groepje van minder-danveertigjarige C.V.P.-ers die gezworen
hebben de strijd te zullen voeren op
h e t plan der benoemingen.
Ze zijn minder dan veertig, deze
christelijke Vlaminghaters, ze zijn
zelfs met minder dan veertig, m a a r
ze zijn goed geplaatst in de ministeriële kabinetten, in de christelijke
middenstand, In de christelijke m n tualiteiten, enz.
Stuk voor stuk lieve partijgenoten
v a n de C.V.P.-flaminganten,
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Vlamingen en

U.P.A.

Softenon

In de laatste maanden heeft deze
Waalse landbouwersvereniging herhaaldelijk pogingen gedaan om ook
in Vlaanderen binnen te dringen en
de Vlaamse boeren in h u n spoor te
krijgen. Zoals men weet hebben zij
steeds h u n best gedaan voor de Waalse boeren zodat de Waalse landbouwteelten tarwe, voedergranen en suikerbiet behoorlijk betaald worden.
Voor de typisch Vlaamse gespecialiseerde teelten als vlas en hop of voor
pluimveeteelt en varkenskweek hadden zij nooit belangstelling. En ze
hebben er helpen voor zorgen dat onze Vlaamse boeren niets kregen.
Onze Vlaamse boeren moeten dan
ook goed uit de ogen kijken want de
U.P.A. interesseert zich alleen aan
hun lidmaatschapsgeld, niet aan h u n
belangen.
Wat de mentaliteit van die heren
tegenover Vlaanderen is blijkt trou-

Een der meest misselijke aspekten
van het Softenonproces is de brutale
druk die door de Luikse publieke opinie op het gerecht werd uitgeoefend.
De juryleden, wier huis voortdurend
moest bewaakt worden, voelden zich
bedreigd in h u n leven. De « cité ardente » is enkele dagen in h a a r sas
geweest.
Het Luikerwaals chauvinisme vond
een uitlaatklep in het feit dat het
openbaar ministerie werd bekleed
door een Vlaming. Gedurende de
ganse duur van het proces heeft men
te Luik met wellust Vlamingen gevreten. En tijdens de laatste repliek
van het O.M. waren in de gerechtzaal de kreten « sale Flamin » en
« boche » niet uit de lucht.

wens uit een hoofdartikel in hun
blad, een paar weken geleden. De 2de
mars op Brussel krijgt de volle laag
als uiting van Vlaams fanatisme !
Dat de U.P.A. uit Vlaanderen wegblijft. Zo niet zouden ook de Vlaamse boeren fanatiek kunnen worden !

Best betaalde
komponist
We hebben geen onderzoek ingesteld wie op het ogenblik de best betaalde liederkomponist moet zijn in
ons land. Maar aan de hand van de
gegevens waarover we beschikken is
dit deze keer geen schlagefkomponist
maar wel een auteur van religieuze
liederen. Bewijs : Sint Jozefskerk. Per
kop en per uitvoering van «Onze Lieve
Vrouw van Vlaanderen », 1.000 frank
a u t e u r s r e c h t e n . Hopen we dat

SABAM-vertegenwoordiger
Chaffo]
de Courcelles alles eerlijk overdraagt
aan Lodewijk De Vocht.

Rekensommetje
De Nationale Raad van de Belgischa
Oudstrijders heeft, weken na datum*
eindelijk de bittere pil van de Tweede
Mars op Brussel geslikt, niet zonder ze
te vergulden.
Zoals men weet, «schatte» de Brusselse politie het aantal betogers op
43.000. De Oudstrijders hebben -laarvan de zuigelingen en kinderen afgetrokken. Rest : 30.000 betogers.
Ze hadden verder kunnen gaan. In
de betoging liepen 17.000 vrouwen,
waarvan men mag veronderstellen dat
ze onder druk van hun man of lief
hebben gemarsjeerd. In de Mars waren er 12.997 mensen met een bril.
Netto-aantal betogers na aftrek vaA
vrouwen en kortzichtigen '. 3
Men troost zich gelijk men kan.
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Het is ons opgevallen hoe in de Nederlandse pers de reakties op de
Luikse vrijspraak praktisch unaniem
afwijzend waren, ook in de vrijzinnig-humanistische en socialistische
pers.
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Door de ideologische verzuiling in
België Is een verschillende reaktie bij
de Vlaamse en Waalse publieke opinie
niet zo duidelijk aan het licht kunnen komen.
We zijn er echter van overtuigd
dat de Vlaamse reakties in globo
dichter bij de Nederlandse dan bij de
Waalse stonden.
..*...^w

Deconinck in U.L.B.
De politieke studiekring van de afgestudeerden in politieke en sociale
wetenschappen der Brusselse universiteit organiseerde verleden week een
colloquium over het federalisme.
Het standpunt der Waalse federalisten werd verdedigd door professor
Ferin van de M.W.P., dat der Vlaamse federalisten door onze volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck.
Over één punt waren beide sprekers het alvast eens : Brussel is het
waterhoofd van België.
Na dat de beide sprekers h u n standpunt hadden uiteengezet, volgde een
lange en levendige diskussie. Opmerkelijk was het feit, dat dit Franssprekend gezelschap zijn bijval vooral
schonk aan de tezis van Mr Deconinck.
Onder de aanwezigen waren verschillende professoren der U.L.B, en
gemeentelijke mandatarissen uit de
firusselse agglomeratie.

Een echte
De burgemeester van St. GillisWaas Iaat ia het weekblad « De
Grensbode » een plaatsaanbieding
voor een gemeentelijke klerk verschijnen.
De nieuwe gemeentelijke ambten a a r moet, volgens voorschrift van
de burgemeester, in het bezit zijn van
« burgerlijke en politieke rechten
zonder onderbreking ».
Eindelijk nog eens een burgemeest e r dfe zuiver-vaderlands is.
Zonder onderbreking. Tot het einde van zijn dagen 2

« ...te vaak virordt vergeten
dat de sociale kloof ook
best mogelijk is zonder
taalverschil tussen hogere en lagere klasse.
Een aktueel punt van de
Vlaamsa Beweging Is
daarom niet alleen het
afbreken van de sociale
taaimuur, m a a r van elke sociale barrière tout
court».
(Uit « Ons Leven »)
Flaminganten zullen U
vlug bijvallen wanneer gij
de nefaste rol brandmerkt
die de verfranste burgerij
In Vlaanderen heeft gespeeld en nog speelt. Zij
weten ook wel dat deze
klasse de voedingsbodem is
van het meest militante
franskiljonicme. De verfransing
van
Edingen,
Brussel, Aubel is h a a r
werk, niet dit van de Waalse arbeiders en boeren.
Werkmensen en boeren
zijn
geen
verfransers.
Wanneer zij n a a r een a n dere taaistreek verhuizen
passen zij zich vlug aan,
zowel Walen als Vlamingen.
Het zijn alleen maar de
mensen die zich beter wanen dan «het gewone volk»
die zich niet of maar t r a a g
assimileren. Vooral wanneer zij met een
aantal
klassegenoten neerstrijken
in een nieuwe zgn. sjieke
wijk zullen zij zich niet
aanpassen. Wat wilt ge :
het taalverschil
accentueert nog eens extra alles
wat hen onderscheidt van
het volk en zich van dat
volk di&tanciëren is juist
h u n betrachting. Sommige
flaminganten zullen U echter zeggen dat ge overdrijft
wanneer gij beweert dat
niet enkel h e t taalverschil
een kloof schept tussen de
zgn. hogere en de zgn. lagere klassen, maar dat eenzelfde kloof evengoed kan
bestaan en bestaat wanneer beide groepen dezelfde taal spreken. Wat hen
dan scheidt is een typisch
meerderwaardigheidskomplex, een burgerlijke mentaliteit, bij de enen en
daardoor een minderwaardigheidskomplex en soms
een
knechtenmentaliteit
bij de anderen.

Ook in de Vlaamse beweging hebben wij af te r e kenen met de typische burgermentaliteit. Zelfs flaminganten die zich sociaalvooruitstrevend
noemen
zitten er soms onbewust
mee opgescheept. Dit uit
zich bij tal van gelegenheden. Er zijn er die zich
schamen over h u n «lagere»
afkomst zodra zij, door hun
studies, met mensen uit

dynamische stuwer zal zijn
speelt geen rol, het verhoogt de standing van de
vereniging, zeggen ze. Bestuursleden met een burgerlijke mentaliteit zullen
bij h u n
bedrijvigheden
liefst zo weinig mogelijk
het advies inwinnen van
hun « ondergeschikten ».
Mannen die een pet dragen
kunnen voor bestuursfunkties moeilijk in aanmer-

...schamen over lagere afkomst ?...
«hogere» kringen omgaan,
hoewel zij h e t bij elke gelegenheid hebben over «onze arbeiders» en «onze
kleine boeren». Flaminganten zijn beroepsstichters van verenigingen. Iedere vereniging heeft vanzelfsprekend h a a r voorzitter en h a a r bestuur. Keer
op keer moet de voorzitter
een man zijn xnet een titel
of met veel geld. Of hij een

king komen, geloven zij,
tenzij voor de funktie van
«harde werker». In die
funktie zullen zij hun trouwens regelmatig alle eer
bewijzen; ze zijn immers
onmisbaar. Toch verkiezen
zij nog meer «stille, harde
werkers» dan alleen maar
harde werkers. Zij staan
•tevens onbewust wrevelig
tegen elke TOIBI van bestendige medezeggenschap

en open kontrole, zij doen
immers graag geheimzinnig en geven graag de indruk dat zij veel weten
«van hoger op»...
Wij zouden zo verder
kunnen gaan.
Dergelijke
mentaliteit
moeten wij bij onszelf en
in de Vlaamse Beweging
voortdurend bestrijden. Wij
moeten
alle
kasteverKhijnselen bestrijden, niet
omdat die kaste Frans
spreekt, maar omdat wij
tegen het standensnobisme
zijn en elke sociale barrière
willen opbreken.
Hoe zouden wij anders
het h a r t en de ziel van ons
volk kunnen winnen. Vooral dan het h a r t van die 70
% «gewone» mensen uit
ons volk die voor vele flaminganten in feite, helaas,
onbekenden zijn. Zij spreken er wel over, maar op de
trein voelen zij zich ongemakkelijk in het gezelschap van arbeiders en de
hofstede van een keuterboerke zullen zij slechts
met
tegenzin
betreden
want het riekt er landelijk.
Er zijn gelukkig tal van
Vlaamsgezinde intellektuelen 5n zelfs burgers die wél
echte volksvrienden zijn in
de ware zin van het woord.
Mensen die weten dat onze
mensen voor de zaak te
winnen zijn zonder ooit
over politiek te praten,
maar enkel door in de omgang met hen gewoon te
zijn en ze te behandelen als
gelijken'. Zij vragen geen
patetische Iiefde£?verklaringen. Zij voelen echter zeer
goed of wij met ons hart
bij hen zijn of a'lleen maar
met de mond.
Enkel in het eerste geval
zal het begrip «flamingant»
voor hen niet langer synoniem zijn van eigenaardige,
van
zonderling,
schreeuwer of nog erger,
maar hen sympathiek worden.
En daar dromen de flaminganten toch van ?
' Laat ons dan elke zweem
van
bourgeoismentaliteit
weren. De Vlaamse strijd is
immers geen hobby.
P. Martens.
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O p het (( Dak v a n de W e r e l d » blijft de oorlog voortd u r e n . De berichtgeving erover is schaars en v a a k tegenstrijdig, m a a r toch blijken de Chinezen vooruit te dringen.
H u n kolonnes b e v i n d e n zich t h a n s reeds o p verschillende
plaatsen in gebied dat door China nooit v^^erd opgeëist.
H e t ViTordt met de dag moeilijker, het Chirjuees-lndias k o n flikt v a n de h a n d te d o e n als een beperkt grenskonflikt :
d e aan beide zijden ingezette h o e v e e l h e d e n m a n s c h a p p e n
en materiaal en 't terrein w a a r o p de strijd zich t h a n s reeds
afspeelt vallen buiten 't r a a m v a n 'n b e p e r k t grenskonflikt.
Militaire w a a r n e m e r s in het W e s t e n h e b b e n sterk de ind r u k dat het Chinese leger a a n de v o o r a v o n d v a n de H i m a l a y a - w i n t e r tracht pozities te v e r o v e r e n die in de k o m e n d e
lente k u n n e n dienen als uitvalsbazes n a a r de Indische
ylakte. W a a r o m ? W a t beweegt Mao tot deze oorlog ?
Op het eerste zicht schijnt
het, alsof China met dit konflikt alles te verliezen en
niets te wmnen heeft. De
verovering van het barre en
onvruchtbare bergland aan
de voet van de Himalaya

Het

« Derde Blok » Thans moet
India massale Westerse wapenleveringen
aanvaarden
en verliest het meteen een
goed deel van zijn mogelijkheden om werkelijk neutraal te blijven

Weegt het verlies van dit
alles op tegen de geringe
terremwinst en de grenskorrekties in Ncord-India ?
Natuurlijk niet. Maar welke
doelen dan jaagt de Chinese
leid'ng na, wat wil ze uiteindelijk bereiken ?
Een sluitend en bevredigend antwoord op deze vraag
is
vooralsnog moeilijk te
vinden. Maar het is niet gewaagd, te
veronderstellen
dat de oorlog in India een
uitvloeisel is van de machtstrijd tussen Peking en Moskou.
Deze machtstrijd schijnt
zich, oppervlakkig gezien,
althans s'echts te bewegen

zichtshoek wordt gedikteerd.
China heeft steeds geweigerd
te aanvaarden dat co-existentie mogelijk is, dat oorlogen
kunnen
vermeden
worden.
Peking is steeds blijven
vasthouden aan het Stalinistische recept van liet « socialisme in een vaderland »
als vcxtrekbazis
voor de
kommunistische
wereldverovering
De Chinees - Russische
meningsverschillen zijn een
aanvaardbare bazis bij h e t
zoeken naar een uitleg voor
het Chinees - Indias konflikt. Met dit konflikt doorkruist China de Russische

Chinees-Indias konflikt

kan toch onmogelijk de reden zijn waarom de Chine2en hebben gemanoeuvreerd
totdat ze India in een militaire val
konden doen
trappen. Maar wat dan wel?
Want tegenover de eventuele verovering van het onbewoonde en praktisch onbewoonbare
grensgebied
staat het verlies van heel
wat.
Het verlies ten eerste van
de Indiase vriendschap. India
heeft
kommimistisch
China in de U.N.O. en in alle andere internationale organismen steeds verdedigd
en de Chinees - Indiase
Triendschap gaf China meer
penetratievermogen in gans
Azië. Ze hield India in een
Toorzichtige
neutraliteitspozitie, aan de spits van het
Beker
niet
pro-westerse

Het verlies vervolgens van
enkele waardevolle machtspozities binnen India zelf.
De grote kommunistenvriend
en slechte geest van Nehroe,
Krishna Menon, is afgetreden en verspeelde waarschijnlijk iedere kans om
ooit nog Nehroe op te volgen. De sterke Indiase kommunistische
partij
heeft
stelling genomen tegen de
Chinese agressie en staat in
het vaderlands verzet.
Het verlies tenslotte van
het Chinese prestige bij de
neutralisten. Dp aanval op
India, het grootste en meest
gerespekteerde
neutralistisch land, moet de AfroAziaten toch doen besluiten
dat China een agressieve
imperialist'sche mogendheid
met kolonialistische bedoelingen is.

...op het dak der wereld...
op het terrein van de dialektiek en van de marxistische
interpretatie. Men mag echter niet vergeten dat dialektische meningsverschillen in
het kommunistische kamp
essentieel zijn, omdat de
praktische
politiek
steeds
vanuit een dialektische ge-

koexistentie - politiek en
stelt het Kroesjstjev voor de
keuze, ofwel de harde koers
van Peking te volgen ofwel
zich bloot te geven als verkapte neutralistenvriend en
revisionist. Mao,
die een
m,eester is in de kommunistische dialektiek, zou het

g TSEN • FLITSEN - FLITSEN - FLITSEFLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLI
WATERGLIJDER
De Amerikaanse Zeemacht beproeft momenteel een nieuw landingsvaartuig van het waterglijder-type, waarvan de
steun\^'akken
intrekbaar
zijn. Het tuig kan een
snelheid van 35 knopen
ontwikkelen en is bestemd
voor
landingsoperaties
alsmede voor snelle hulpverlening aan schipbreukelingen.

kiezingen in
Frankrijk.
Algemeen is men van oordeel dat, na het voor de
GauUe a les behalve schitterend referendum, de pozities van de prezident nog
verder zullen aangevreten
worden. Men
verwacht
een grote kommunistische
vooruitgang — vervijfvoudiging van het aantal zetels volgens sommigen —
verdubbeling van de linksradikale
zetels,
kleine
vooruitgang voor de socialisten, grotere \ ooruitgang
voor de M.R.P, en de
rechts - onathankelijken.
Dit alles ten koste van de
Gaulle's U.N.R. die zou gehalveerd worden.

K. GEEFT UITLEG
...nieuw speelgoed.,
PRONOSTIEK

E

Chinees-Indias konflikt gebruiken als een « revolutionaire » oorlog, katalizator
voor het politiek koncept dat
hij gans het Oostelijk blok
wil opdringen.
Het ogenblik is goed gekozen. Op Kuba heeft Kroesjstjév bakzeil moeten halen onder de druk van Kennedy en
tegen de wil in van Castro.
De pozitie van de Rus is vandaag waarschijnlijk zwakker
dan ooit in de voorbije j a ren.
Kroestsjevs
handelingen
schijnen gedikteerd te zijn
door het dilemma dat hem
vanuit Peking wordt opgedrongen en waaraan hi] wil

Rieeds
thans worden
pronostieken
gemaakt
over de aanstaande ver-

Onmiddellijk
na
de
Russische toegevingen inzake Kuba werden de leiders van de Oost-Europese
sattelietlanden alle naar
Moskou ontboden. Kroestsjer liet er geen gras over
groeten omAnt hfl met
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zijn uitleg de Chinese
verwijten vóór wilde zijn.
Het is geen geheim dat in
Oost-Duits'and en in Tjecho-SIovakije
aandachtig
naar de stem uit Peking
wordt geluisterd. De China-vriend Jo?gofi in Bulgarije viel als slachtoffer
van de bliksembesprekingen te Moskou.

ALGERIJNSE NOOD
De massale terugkeer
van de pieds-noirs heeft
het onafhankelijke Algerié voor zware problemen
gesteld In Algiers en omgeving is 70 % der arbeiders werkloos; steeds meer
Algerijnen verkiezen uit
te wijken naar Frankrijk
waar werk relatief gemakkelijk kan gevonden
worden. Het vertrek van
1.800 Franse artsen heeft
het land op geneeskundig
gebied in een chaos gestort. De 300 vrijwillige
Franse artsen en de 125
Franse legerartsen staan
voor de onmogelijke taak.

2.000.000
patiënten
moeten verzorgen.

te

SCHERVEN BRENGEN
GELUK
Voor eenmaal werd het
gezegde dat scherven geluk brengen door de feiten
gelogenstraft : de kapotgeslagen « Spiegel » bezorgde Adenauer een flinke afstraffing bij de verkiezingen in de deelstaat
Hessen, waar de SPD de
volstrekte
meerderheid
veriverde

...in de drop...

ontsnappen. Met de lippen
verleent hij steun aan de
Chinese agressie, m a a r t e genover India zal hij verder
zijn verbintenissen inzake
wapenleveringen
nakomen.
Tegelijkei'tijd tracht hij zich
op te werpen als scheidsrechter in h e t Chinees-Indias konflikt, een scheidsrechter lijke pozitie zou hem
de mogelijkheid bieden zijn
eigen koncept tegenover d a t
van Peking door te zetten.
De oorlog aan de voet van
de Himalaya is niet zo onbelangrijk.
Mao's
rekening
klopt beter dan men op h e t
eerste zicht zou denken, a l thans voor wat Azië betreft.
Want in Azié verliest niemand, die een oorlog wint,
het gezicht. De inzet in I n dia is beduidend meer dan
de eventuele verovering van
wat onvruchtbaar bergland.
Wanneer India, onder de
druk van de bewapening en
de oorlog, mislukt bij de uitbouw van zijn ekonomie,
wordt voor gans Azië h e t bewijs geleverd dat de Chinese
weg — de harde kommunistische — voor de ontwikkelingsgebieden de juiste is.
Dan is in gans Azië misschien voorgoed het hek van
de dam.
Een aspekt van het Chinees - Indisch konflikt mag
niet onbelicht blijven : voor
het eerst staan alle. grote
blanke naties — Rusland i n begrepen — met h u n wapenleveringen aan een en dezelfde kant. Een voorteken
voor de evolutie op langere
termijn ?
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NA HET KONGRES EN ALEXANDRIJNEN
Vorige week gaven we een overzicht van de dagbladreakties op
ons kongres.
Een greep uit de weekbladen
t h a n s . « De prinselijke dwaasheid » van Alexander de SaxeCobourg-de Ré thy, die zijn Vlaamse lijfeigenen voor « imbeciles »
uitschold kreeg ook heel wat kommentaren.

De

bond

Drukte onder de titel « Jeugd
en Gezinsbeleid
volgens Volksunie » zeer ruim onze programmap u n t e n van de ssektie jeugd en ge«in af.

r a d e n vergaderden, de kontaktkommissie C.V.P.-B.S.P. kwam bijeen, de Volksunie hield een kongres. Wij k u n n e n niet zeggen dat
uit dit kongres veel opbouwends
is te voorschijn gekomen. De leuze van de Volksuniemensen is nog
altijd die van het V.N.V.-onzaliger
gedachtenis : de wonde openhouden en dus tegen alle redelijke
oplossingen zijn. Een van de sprekers kwam zelfs a a n d r a v e n m e t
de eis d a t er in Brussel Vlaamse
kerken en Waalse kerken zouden
opgericht worden (O. »
Is dit zo onzinnig heren ? Nog
nooit gehoord dat In K a n a d a in
tweetalige steden als Montreal er
parochies bestaan voor de Franstaligen en voor de Engelstaligen
afzonderlijk, ieder met een eigentalig net van parochiale werken.
Hadden de Vlaamse Brusselaars
dat maar !

^.Oe^MJ^hMVt

BURGER
WELZIJN

Besteedde veel a a n d a c h t
aan
ons landbouwprogramma, waarop
hoofdredakteur Marcel Reynders
gunstige kritiek leverde.
« Ten andere was h e t opvallend
Dit katolieke Brugse weekblad
hoe tijdens h e t Congres van de
knoopt volgende bedenkingen a a n
Volksunie, n a a s t de taaivraagstukde Kongrespartij-idee, die Wim Jorissen n a a r voor bracht.
ken, vooral de economische en sociale problemen van h e t Vlaamse
« Is de renardistische beweging
volk werden uitgediept. Dit blijkt
een schaduw voor de BSP, dan is
ook uit de resoluties inzake de
de VU d a t voor de CVP, m a a r o.i.
landbouwkwestie die wij hier ina l t h a n s toch veel minder. Het kongres verliep trouwens
tamelijk
tegi-aal laten volgen.
rustig, het was niet passioneel geZeggen wij dat de Volksunie een
grote in;^3anning heeft" g e d t a n owt" l»d€tay»"ier werd nuchtere" taal gesproken. De VU eist voor als n a
h e t geheel van de problemen die
federa'isme m e t twee in de s t a a t
zich ttSMS stellen in de landbouw
t e onderzoeken en praktische voor- ' è n l s bereid; om ditr-te -verwezenlijken, de nodige bondgenoten de
stellen te doen om a a n die probleh a n d te reiken.
m e n een realistische oplossing te
geven. »
Dit is o.i. een duidelijke uitnodiging a a n de Vlaamse CVP, wanneer h e t zou passen, om h e t eksperiment van 1936 te herhalen,
toen een koalitie tot stand kwam
tu.-sen de
toenmalige
katolieke
p a r t i j en h e t VNV. »
Heeft geen woord voor onze
Onze uitnodiging is bedoeld voor
landbouwbekommerriissen.
Doodalle Vlaamsgezinden die nog niet
zwijgen kan men ons ook niet
in onze partij staan, m a a r overmeer nu T.V. en radio verslagen
tuigd zijn d a t alleen
federale
brachten over ons Kongres. Dan
struktuurhervormingen
de vrede
m a a r volgende nonsens a la Van
in dit land kunnen weerbrengen.
den Boeynants opwarmen :
De CVP zaj m a a r gedwongen fede« Het was intussen weer een
ralist worden n a een daverende
drukke politieke week. De partijverkiezingsnederlaag zoals in 1936.
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De schaduwen volgen altijd.
Nu zijn de federalisten nog misdadigers zegt Van den Boeynants.

de rode vaan
s t e l t vast dat wij er op vooruitgaan.
« We hebben dit programmakongi'es van de eerste tot de laatste
m i n u u t van achter de perstafel gevolgd. De V.U. is inderdaad een
partij die vandaag op vele akkers
graast, en daarbij niet onaardig
floreert. H a a r ledental en a a n h a n g
stijgen, h a a r blad neemt aanzienlijk toe in oplage. »
Maar de progressistische kern
wordt overdonderd door kanonniers lijk Jorissen.
« Wat daar a a n bod komt, is
h e t anti-Waals gehets van de algemene sekretaris Wim Jorissen,
een heerschap d a t inzake mentaliteit zo mogelijk nog gemakkelijker bij de tegenbetogers dan bij
de betogers van de jongste « Mars
op Brussel » onder te brengen is !
Het gros der Volksunie denkt
nog steeds meer « Voer » dan « sociaal-ekonomisch ». Het laat zich
gemakkelijker op sleeptouw nemen
door een meetingkanonnade a la
Jorissen — de vent kan praten ! —
over de terugvordering van de
Plal-dietse streek, het niet toekennen van faciliteiten langs de taalgi-ens, Franse preken en dergelijke
randproblemen wasrin de demagogie het weligst tiert. »
Wij kunnen niet meer volgen.
De volgende klok noemt oiis dan
weer progressief.

'[ Pallieterk
Meent d a t de Volksunie ook a a n trekkingskracht begint uit te oef e n ^ op Socialisten.
v a n d a a r de Van Eyndense woestheid.
« Op dit kongres was veel sprake
over sociale en ekonomische -vraagstukken. E n juist dat heeft de
« Volksgazet » zo doen schuimbekken. Omdat ze in de Somerstraat
wel weten dat de Volksunie een
zekere aantrekkingskracht begint
uit te oefenen op Vlaamse socialisten die niet langer de zolen willen likken van Waalse leiders.
Om het gevaar af te wenden
briest Volksgazet dan m a a r dat
h e t sociaal program van de Volksunie p u u r fascisme is !

Veilige opbrengst
in A n t w e r p e n
Voor e e n veilige e n r u s t i ge o p b r e n g s t zonder zorgen, p l a a t s Uw geld in
bouwgronden
rond
de
grootstad
A n t w e r p e n .
Met de constante uitbreiding der stad stijgen de
prijzen regelmatig en
ü
bekomt aldus een
zeer
schoon rendement van uw
kapitaaL
De grootste keuze
v i n d t ü h i e r v o o r bij :
A.L.

VERHEVEN

Leysstr. 10

Antwerpen

T . 3 2 . 0 0 . 3 5 of

Gronden
Hypoteken
Bouwen van
Landhuizen

Een pover verweer. Een triestige
dooddoener van radeloze rode bonzen die het socialisme al lang verraden en verkocht hebben. »

32.37.13

U^jjkasêojtd
Zegt dat de verkiezingen en de
gebeurtenissen erna de bestaansmogelijltheid en noodzaak van ecu
Vlaamse partij hebben bewezen.
« Naast h a a r bestaansreden werd
door de verkiezingen van 1961 ook
h a a r doeltreffendheid aangetoond
want niemand zal kunnen ontkennen dat het dank zij het V.U.-verkiezingssucces (en uit schrik voor
R e n a r d en zijn Waalse beweging)
was d a t het
Vlaams-Waals probleem van een « faux problème »
(een schijnprobleem)
in de ogen
van onze machthebbers plots is geëvolueerd tot het nationaal probleem nummer een. D a t de jonge
partij de wind in de zeilen heeft,
kon worden gemeten aan de grote
belangstelling welke voor bedoeld
congres bestond terwijl de referat e n en resoluties aantoonden dat
men het ernstig meent met de
uitbouw Van deze «splinterpartij»
(zoals de tegenstanders h a a r noemen) tot een volwaardige partij
die alle problemen van het openbaar leven in dit land durft onder
ogen nemen.
De uiteenzettingen over de sociaal-economische
problematiek,
Over jeugd- en gezinsproblemen,
en niet het minst h e t referaat
over grondwettelijke en administratieve hervormingen, waren degelijke en verantwoorde werkstukken : constructief en progressief,
tevens getuigend van doordachtheid en realiteitszin. »

De Linie
Mark Grammens vindt (".at so.
ciaal - ekonomisch niet voldoende
klaarheid werd geschapen. Hij
knoopt ook aan bij de idee Kongrespartij in de strijd voor Vlaamse ontvoogding op nationaal gebied.
« Op de slotzitting van het congres insinueerde de secretaris van
de partij. Wim Jorissen, in vage
termen op de mogelijkheid om
electorale contacten te leggen m e t
niet-partijleden, mocht de Vlaamse doorbraak daarmee gebaat zijn.
jWellicht zou men op die manier
k u n n e n komen tot de vorming van
een Vlaamse Congrespartij waarin
Vlamingen van alle strekkingen
zich thuis voelen. »
Tot hier deze keuze uit de weekbladpers.
Enkele bloemetjes die n a a r h e t
prinselijk hoofd van Alexander geslingerd worden.

Standaard
Bij het feit van de buitelsprong
van Alexander geeft A. D H a e s e
volgende bescheuwing.
« Daarmee weten de vele Vlaamse « imbeciles », die zioh tussen
1945 en 1950 hebben druk gemaakt
voor een zekere koning Leopold
hoe de zoon van deze zelfde koning
Leopold over hen denkt; Of wisten de « imbeciles » van destijds

het (bij hoge uitzondering dan)]
toevallig wel ?
Waar deze waardige zoon zijn
wijsheid heeft opgedaan weten wij
uiteraard niet. Het is mogelijk d a t
zij stamt van de nobiljonse teenagers, waarmee hij zich aan onze
Alma Mater omringt, Als dat echter niet het geval mocht zijn en
als het oude Vlaamse spreekwoord
van toepassing was dat « zo de
ouden zongen, zo piepen de jongen », dan zouden wij kunnen besluiten dat wij nu weten dat de
dynastie de hulp van de Vlaamse
« imbeciles » niet op prijs heeft
gesteld en niet meer op prijs zal
stellen als zij nog eens In nauwe
schoentjes zit. »

Ons leven
Het blad van de Leuvense stadenten gooit het over de geestige
boeg.
En Iaat tijdens een gefingeerd
bezoek aan het Verbondsbuis de
prins volgende verklaring geven
voor zi.ln gedrag. De drie tamboers
reageren vo!gens h u n eigen geaardheid,
« Het is niet serieus, aldus Alex,
ander, ze zitten altijd m a a r onzin
te vertellen over mijn lief. Dat ze
lelijk is en dat ze met mij wil trouwen om het geld,
Cynicus begon luid van een appel te eten en mompelde iets van
zwaar gelijk
hebben. Alexander
begon meer en meer verdriet te
hebben.
Dit zei hij plots agressief, is het
leeuwenvlaggetje waarvan een kopie boven mijn bed hangt. Ze zeggen dat ik voor de Walen ben,
m a a r dat is puur komedie van
mijn kant. Heimelijk doe ik met
de Vlamingen. (Realistlcus meende iets te zeggen van « m a a r dan
heel heimelijk » doch Idealistlcus
fluisterde dat het wel eens best
waar kon zijn). »

Het Volk'
Maakt van ons een bondgenoot
van de Libre en Pourquoi-Pas ?
Waarom- Omdat we zeker de nieuwe Jacob Van Artevelde niet ernstig nemen als hij meent met zijn
oplossingen de m a n te zijn die
« de rust herbracht op een teken
van zijn hanck »,
« Nog nooit hebben wij een dergelijk bondgenootschap gezien vaa
aUe politieke dwazen met alle
loense politieke
samenzweerders.
Dat bondgenootschap gaat van h e t
Renardistisch Mouvement Populaire Wallon naar de Volksunie
over alle anachronistische konservatieve groepen tot de fascistjes
van de M.A.C., « La Libre Belgique », « Le Soir », « La Dernière
Keure », « La Wallonië », « La
Gazette de Liège », « Pourquol
Pas ? ». « De Volksunie », enz nemen h u n dagelijks aandeel in d a t
dagelijks persbombardement tegen
de regering. »
WXk

:
Het
modernste
huwelijksï werk.
•
Huwelijk voor iedereen.
S Snelle resultaten
•
Schrijf Ardaen Pierre, '
: Postbus 186. Oostende.

Grote steenweg, 159
Berchem (Antwerpen)]
Telefoon : 39.69.57
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aarhjks streven d u i z e n d e n en n o g eens d u i z e n d e n
m e n s e n er in ons land n a a r , een eigen dak b o v e n
het hoofd te krijgen. H e t zijn de tallozen die een
huis laten b o u w e n en m e t e e n de grote afnemers
zijn van de steenbakkerijen, w a n t de steen is tot
n u toe n o g steeds het grote b o u w e l e m e n t dat hier te l a n d e
in hoofdzaak gebruikt wordt. T o c h wijst alles erop dat de
steennijverheid, die jarenlang — vooral in de R u p e l streek — een b r o n v a n w e l v a a r t w a s , m e t grote moeilijkheden te k a m p e n heeft.
Naar bevoegde lieden ons
va sten te vertellen is het
niet uitsluitend het steenbakkerij-bedrijf dat de oorzaak
is van de slechte gang van
zaken, maar vorrnt de uitbouw van de Rupelstreek en
dan vooral op gebied van
verkeer, de grondslag.
•

Achteruitgang.

De baksteennij verheid is
Toor ons grondgebied, voor
45 % gekoncentreerd in het

die schrikwekkende vormen
heeft aangenomen. Inderdaad er zijn jaren geweest
dat, zoals bijvoorbeeld in
1928,
niet
minder
dan
1.435.000 ton steen werden
uitgevoerd. Engeland kreeg
in bepaalde jaren 6- tot
800.000 ton van deze eksport
en ook Nederland was toen
een zeer grote afnemer
Vergelijk hierbij de uitvoer in 1958, die slechts
47.000 ton bedroeg en rüen
krijgt een duidelijk beeld van

volkswoningen en het betekent tevens produktiemogelijkheden voor talloze fabrieken. Inderdaad op de noordelijke oever van de Rupel
vindt men de sterkst gekoncentreerde
st-eenbakkerij nijverheid van gans het vasteland. Over 10 kilometer
zijn er 70 schoorstenen van
steenfabrieken te tellen. Alleen de stapel- en droogloodsen beslaan reeds meer
dan 1 miljoen vierkante meter oppervlakte, genoeg om
de weg Antwerpen - Parijs
volledig ta overdekken. In
het
bouwseizoen
werden
hier dag voor dag 10.000 ton
stenen geladen en verscheept
in alle richtingen. En toch
kent de Rupelstreek een
grote werkloosheid, vermindert de bevolking in verschillende belangrijke centra en is het welvaartspeil
van de arbeidende bevolking
alles behalve schitterend.

RUPELSE STEEN

Kleïberg en

waterhekken

Sinds e e u w e n wordt in de streek rond B o o m steen
gebakken. Sinds e e u w e n is B o o m gekend als de
(( steenstad » en wordt de Rupeliaanse klei er met
vaardige hand gevormd, te drogen gelegd en toevertrouwd aan de gloeiende ovens, waar hij onder
een hitte van duizend graden verhard wordt. D e
B o o m s e kleilaag — een kleiberg zegt m e n in de
Rupelstreek — is v a n twintig tot dertig meter
dik en ontstond uit de afzetting v a n het puin v a n
oer gesteenten. D e Rupelstreek is tegelijkertijd
de draaischijf van de binnenscheepvaart, of z o u
dit althans in zeer ruime mate kunnen zijn, want
zij vormt het waterbekken van de Rupel, de Dijle,
het kanaal naar Leuven, het Netekanaal tot Duffel, de Z e n n e waar zij bevaarbaar is en de Willebroekse vaart.

VERHEID
i S m%kfci i#'l4ro %iM

•

B o o m bouwde
(( oorlogschepen ».

r^

De steenbakkerijen hebben
inderdaad hun buitenlands
afzetgebied niet kunnen behouden en bijgevolg hebben
zij ook geen grotere voortbrengst
kunnen
leveren.
Hoewel men begint te vrezen
voor de nodige grondstof, in
dit geval de klei, zouden de
Rupelse steenfabrieken toch
kunnen volgen indien het
goedkope vervoer, dat ten
huidige dage aan de grondslag ligt van een behoorlijke
konkurentiemogelijkheid
in
het buitenland (gezien de
afstanden) voorhanden' geweest ware.
De gebrekkige struktuur
van de plaatselijke waterwegen heeft dit echter volkomen onmogelijk gemaakt.

...Rupelstreek draaischijf voor binnenvaart..
Rupelgebied. In de periode
1937-38 was de totaal voortfebrachte
produktie voor
jans het land 4,4 miljoen
» n In 1950 was dit cijfer,
mdanks de hocgkonjunkwur in de bouwnijverheid
jlechts opgelopen tot 4,7 muloen ton en vergeleken met
de cijfers van voor de oorlog
Is er op het huidige ogenblik
zeker geen vooruitgang, integendeel. Volgens deskundigen is de relatieve achteruitgang t€ wijten aan de dab n s van de uitvoer, daling

de
ongelooflijke
uitgang.
•

achter-

Dit is niet steeds zo geweest, want de steennijverheid is vroegerjare zelfs de
oorzaak geweest van het
ontstaan van scheepsbouwnij verheid, zowel te Boom
als te Temse. Daarom ook
werd in 1831 h e t bestuur van
het Belgisch zeewezen te
Boom gevestigd en de eerste
schepen van de Belgische
Zeemacht werden destijds
zelfs in de steenstad op stapel gezet.

scheepvaartverkeer. Dit nu
had juist een aansporing
moeten zijn om de nodige
verbeteringswerken met bekwame spoed a a n te vatten.
Het verlies van de buitenlandse afzetgebieden
ont-

In de periode 46-52 viel
het totaal tonnage op de
Rupel geladen, tot de helft
terug. Waar vroeger ook de
steen voor binnenlands gebruik per
schip vervoerd
werd, gebeurt dit t h a n s gro-

VITVOERCIJFER
VIEL NA DE OORLOG
ALS EEN BAKSTEEN
stond niet alleen door het
feit dat de binnenlandse lonen de kostprijs opgedreven,
maar vooral ook doordat zoals
gezegd,
de
nodige
scheepsruimte niet ter plaatse kon gebracht worden om
h e t mogelijk te maken de
Boomse steen in massa naar
het buitenland te kunnen
vervoeren.

tendeels per vrachtwagen.
Inderdaad, kleine par Li. en
steen, bestemd voor de bouw
van een volkswoning, zijn
minder geschikt als scheeps-i
lading
maar daarentegen
uitstekend als vrachtwagenlading. De aannemers k u n nen trouwens in de meeste
gevallen zelf
rechtstreeks
(zie blz 9)

Zeventig schoorstenen.

Dit alles heeft zich in de
Rupelstreek natuurlijk zeer
sterk doen gelden. Inderdaad
met 45 % van de totale
voortbrengst (jaarlijks meer
dan 2 miljoen ton) werden
niet minder dan 6.000 gespecialiseerde arbeiders tewerkgesteld. Twee miljoen ton
stenen betekent genoeg voor
de ruwbouw
van 25.000

• Slechte
waterbouwkundige
toestand.
De huidige toestand op
water1>ouwkundig gebied in
de Rupelstreek iB de slechtste van gans h e t land. Er
ontstond in bedoeld gebied
na de oorlog een verminderd

In de goede oude tijd, toen er nog paarden aan te pas kwamen voerden de steenbakkerijen zeer veel uit naar het
buitenland.
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eeh
stimulans
betekenen
voor de ontwikkeling van
deze werkkrachtrijke streek
en het zou tevens een ontlasting van de Antwerpse
haven met
zich brengen
daar waar men thans geen
blijf weet met trossen binnenschepen in het Straatsburgdok.
De Rupel zou dan dienen
uitgebaggerd te worden en
de aanslijking van de rechteroever
tegengegaan. De
hinderende bruggen in het
Boomse (6 bruggen en 1
sluis)
dienen
aangepast.
Tenzij men een gemakkelijker oplossing zou nemen die
er in bestaat een verbinding
van 500 meter lengte te maken tussen de Rupel en de
Willebroekse vaart, gekombineerd met een zeesluis van

Geen baggerboten beschikbaar voor de Rupel ?
n a a r de fabriek komen met
h u n eigen vervoermateriaal,
vooral daar de Rupelstreek
op korte afstand van verschillende
belangwekkende
centra gelegen is en door de
(weliswaar niet In schitterende toestand verkerende)
baan
Brussel - Antwerpen
doorsneden
wordt.
Een
vrachtwagen
ondervmdt
trouwens geen
tijdsverlies
bij sluizen of door vriesweer,
waar dit voor een schip wel
h e t geval is en al met al kan
een « kamion » ook zonder
speciale losinrichtingen ter
plaatse zijn vracht « af kippen ».

•

Ej-gerlijke t r a a g h e i d .

Hoe langer de afstand
echter, hoe voordeliger h e t
vervoer per schip wordt. En
hier is het voor onze steenbakkerijen niet mogelijk geweest op gelijke voet te volgen. Er is vanwege de hogere
overheid zeer weinig belangstelling voor onze binnenvaart en bovendien is er de
ergerlijke traagheid waarmee broodnodige verbeteringen tot stand komen of bestudeerd worden. Zo werd in
1957 (op 12 december om
volledig te zijn) het studiesindikaat vo9P de Rupelstreek opgericht, onder auspiciën van de Ekonomische
Raad voor de provincie Antwerpen (E.R.A.) met het
doel : de urbanistische en
ekonomische valorizatie van
de Rupelstreek. Op dit ogenblik staat men in de tweede
werkfaze, de studie van een
gemeenschappelijk
aanlegen ontwikkelingsplan voor
het gebied Schelde en Rupel.
Men vraagt zich af wanneer

er ooit een daadwerkelijk
gevolg zal komen aan deze
studie die op zichzelf reeds
zolang aansleept.

Als oplossing werd dan
door bevoegde diensten voorgesteld
deze
kaaimuren
vooruit te brengen, net als-

»>
teeft
verschillende
voordelen : braakliggende
grond wordt van zeer groot
nut, de weg Albertkanaal Rupel wordt korter, er zijn
geen hinderende
bruggen
meer, het spoorverkeer te

Ontvolking
van de
ScheldeRupelstreek
BOOM
1940
1961

19.590 inwoners
17.428

NIEL
1940
1961

10.708
10.430

TERHAGEN
1940
4.003
1961
3.108
HINGENE
1940
1961

4.869
4 417

Boom dient niet meer onderbroken en de Rupel wordt
rechtstreeks bereikbaar voor
de kustvaart.
Er is geen geld voor hef
projekt van het Netekanaal
zegt de overheid. Maar er fa
intussen wel 20 miljard voor
de Borinage waar geen werkeloosheid heerst, er waren
wel miljarden voor de uitgeputte Waalse mijnen. Alleen
voor
levenskrachtig
Vlaanderen heeft men niet&
S.D.I.

•

Aanslijking.

Wat is nu de toestand op
waterbouwkundig
gebied ?
Zoals gezegd ziet die er niet
rooskleurig uit. Na de oorlog
kreeg men een toenemende
aanslijking van de Rupel. De
oorzaak lag hem vooral in
de verbredmg van de Rupel
ter hoogte van de brug waarover h e t verkeer van de baan
Antwerpen-Brussel gaat. De
rivier werd op die plaats zo
verlegd dat de linkeroever
landwaarts verplaatst werd
waardoor de rechter bolle
oever (waarop de meeste
steenfabrieken)
aanslibte.
Door de bouw van drie kassen ten behoeve van de autostradebrug,
verminderde
de stroming van het rivierwater, wat zeker niet bevorderend is voor het uitdiepen
van de vaargeul of het verminderen van de slibafzetting.Baggerwerken werden en
worden er praktisch niet uitgevoerd. Een en ander bracht
met zich mee dat de kaaimuren die talrijke fabrieken
laten bouwen hebben, praktisch niet meer bereikbaar
zijn voor schepen van enige
omvang.

of de fabrieken niets anders
te doen hadden dan hopen
geld weg te gooien aan de
bouw van nieuwe aanlegsteigers.
•

Netekanaal
niet afgewerkt.

Br is meer. Naar Rumst
toe wordt de rivier (die teoretisch bevaarbaar moet zijn
voor schepen tot 900 ton)
steeds ondieper en gevaarlijker. Duffel, Leuven en
Mechelen worden steeds lastiger bereikbaar voor binnenschepen van 600 ton. Het
Netekanaal dat de oplossing
voorzag werd slechts gedeeltelijk afgewerkt. Men vraagt
zich af waarop men wacht
om dit werk uit te voeren en
het is een eis van de Volksunie, die trouwens geformuleerd werd in de jongste
kongresbesluiten, dat deze
hoogstnoodzakelijke uitvoering ten spoedigste zou aangepakt worden.
Het Netekanaal zou de Rupelstreek werkelijk tot een
draaischijf maken voor de
binnenscheepvaart. Het zou

Bupelmonde : monding van een rivier die met
verzanding bedreigd is.
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ZIJ HEBBEN HUN POND VLEES
tl Ik walg over het peil waarop het Belgisch gerecht gevallen is » zei ons de reporter van een groot A n t w e r p s
dagblad, na de uitspraak van Markies Chaffoy de Courcelles teeren de demonstranten die O . L . V . van Vlaanderen
gezongen hadden en dit » misdadig feit » hoorden takseren
met 8 dagen voorwaardelijk en 1.000 fr. boete.

« Heeft de jonge dame de po litie-agent pijn gedaan ? »
Het is diezelfde rechter die
opviel enkele tijd geleden
door zijn uiterste mildheid
tegenover nozems die een
zwangere vrouw hadden gestampt en
tegenover die
bruut die zijn vrouw bij herhaling had afgeranseld, zodat Ze met gebroken ribben
moest verzorgd. Nu kan het

zijn dat de rechter in kwestie niet van vrouwen houdt,
zoals advokaten lachend zegden. In elk geval : flaminganten schijnt deze Franse
markies niet te kunnen luchten. Wat er ook n a a r voor
werd gebracht, de valbijl viel
ongenadig. Als een onbetogen boedha liet de getabber-

Al moesten de kraaien
het uitbrengen:

de incarnatie van het belgisch-franskiijons
kastegerecht alle argumentatie over
zich heen gaan.
« Voor rechters-soldeniers
beroepen door de staat, is het
U dan vergaan zoals het dapperen gaat » dichtte Willem
Elsschot over de heren die
Borms gerechtelijk
lieten
vermoorden.
H Beste gerecht.
De jonge mensen die daar
voor het gerecht werden gebracht moeten een zeer lage
dunk hebben over dit « beste
gerecht ter wereld ». Een advokaat van de verdediging
meende goed te doen met te
zeggen dat in de huidige om• standigheden, nu n a de talloze protesten van Vlaamskatolieke kant het bisdom
Antwerpen
klaarblijkelijk
het volk zal verkiezen boven
de franskiljonse geldkaste,
barmhartigheid België als
staat meer zou dienen dan
blinde weerwraak. De rechter die toch het verschil van
kwaliteit zal gezien hebben
tussen de dronkelappen en
dergelijke die voor hem verschenen en de sermoenprotesteerders
had
blijkbaar
niet de eerlij kheidsopwelling
van die Engelse krijgsauditeur die na de Ierse opstand
de « rebellen uit roeping »
zoals Steven Debroey
ze
noemde als volgt beoordeelde. « Er moet in dit land iets
zeer verkeerd zijn m de stand
van zaken om van zulke
hoogstaande mensen rebellen
te maken ».
B Rebellen.
Als bij de rebellen-zangers
een vader van zes kinderen
aanwezig was, medewerker
in heel wat parochiale werken, dan moet ook hier iets
zeer verkeerd geweest zijn in
de stand van zaken, met een
kristendom
dat
blijkbaar
niet meer akkoord is met de
apostel Jakobus die zegt dat
men in het kerkgebouw geen
onderscheid mag maken tussen rijk en arm. « En zijn
h e t juist de rijken niet die U
verdrukken en U voor de
rechtbank slepen ».
(Jacobus II - 6).
Onze redakteur Walter Luyten die bij de veroordeelden
was (hij is steeds een goed
zanger geweest) zegde in zijn
zelfverdediging hoe hem dit
bevoordeeld sisteem van rijke
Antwerpse franskiljons als
kristen trof. Hij vergeleek
dit met het lot van de
Vlaamse uitgeweken arbeiders en boeren in Wallonië,
die hij in h u n miserabel lot
h a d leren kennen toen de
Leuvense studenten in hun
Walenwerking
voor
deae
mensen
ontspanningsavonden gingen verzorgen, in de
steek gelaten als ze waren
voor praktisch elke geestelijke als kulturele zorg.

van het Davidsfonds, vCaren
afgewezen was het zingen
van Vlaamse liturgische liederen een
zeer waardige
vorm van protest Ooit heeft
de zachtmoedige stichter van
diezelfde Kerk de farizeeërs
en andere deftige lui die van
de Tempel Gods een koophol
hadden gemaakt uit de tempel geranseld.
Het Sanhedrin heeft zich
later gewroken.
Ondertussen
heeft
het
franskiljonse Sanhedrin zijn
pond vlees gekregen.
Het lijkt alles bij elkaar op
de sadistische reaktie van
een vluchtend leger dat de
enkele gevangenen die het
maakte foltert om het spijt
om de nederlaag af te reageren.
•

Komisch.

Wij moesten denken aan
een laatste bastion van 19eeuws
franskiljonse bourgeoisie die h a a r voorrechten
verdedigt met al de middelen
van de in wet omgezette burgermoraal, toen wij dit oude
Antwerpse
gerechtszaaltje
bekeken waarin een markies
met Franse naam Vlaamsnationalisten
onbewogen
guillotineerde. Komisch in
zijn opgeschroefdheid met
vragen als « heeft men de
lippen van beklaagde zien
bewegen ? » « Heeft de jongedame de politieagent die
h a a r opleidde pijn gedaan ».
« Het zou voor België beter
zijn barmhartigheid te vertonen » zei de advokaat. Het
hielp niet. Brusselse hoogleraren die ostentatie! weigerden de formulieren van de

Walter Luyten : goed zanger".
volkstelling in te vullen, die
langs de pers een proces eisen, werden niet vervolgd.
Andere dergelijke gevallen
werden vrijgesproken « omdat ze handelden uit een
kracht waaraan ze niet konden weerstaan ». Voor Vlamingen geen erbarmen.
Het resultaat zal het omgekeerde zijn ! Meer dan
ooit moet de Vlaamse openbare opinie solidair zijn mei!
hen die getroffen worden om
h u n Vlaamsgezindheid. «Meer
dan ooit », zei een van de
veroordeelden « zullen wij de
strijd voor zelfbestuur verder
zetten tot Vlaanderen zelf
zijn rechters benoemt op
Vlaamse en demokratische
basis. Dan zullen de franskiljonse nobiljons een leeuwenvlag hangen over h u n adellijk scharniert je, zoals ze in
1932 omwille van de taalwetten gingen Nederlands leren
en zoals ze in Kongo na de
onafhankelijkheid de negers
te voet vielen om verder
^^,?}k}n^Bpifi'i^^^
spelen >.

Een eigen Vlaams toneelgezelschap [
U voelt voor toneel ? U volgt cursus ? U hebt toneel ge- 3
speeld of U zoudt 't graag spelen ? U wilt in een kulturele {
neven-organisatie medewerken tot de uitbouw v.d. jdee ? j
Schrijft dan naar :
(( Stichting toneelgezelschap »
p.a. lokaal « Peter Benoit »
Frankrijklei, 8, Antwerpen.
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fiNTVËRPSA MEUBELEN
St Gummarusstraat 58
Antwerpen
- •
De nieuwste modellen
voor het
komende seizoen.

•

W a a r d i g protest.
De kerk van Kristus mag
niet langer het risiko lopen
vereenzelvigd te worden met
de
bevoorrechte
klassen.
Toen alle tussenkomsten, als

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
De schoonste g r o n d e n liggen ïn Spanje,
A a n het mooiste strand van de Middellandse zee
Inlichtingen :

Tervuurse Vest 77

LEUVEN

Oberbayern-Lduven

VIKING
Antwerpsebaan, 232, Antwerpen

(OBERBAYERN)

(4e distr.)

Pi

VOLIUUNIfe-
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Verder op het p r o g r a m m a :
overhandiging van de afde'ingsvlag.
Alle leden en sympatisanten uit
h e t Leuvense op post !

BECO
Tel.

P a a r d e n m a r k t , 20
Antwerpen
32.04.77
03/32.27.12 ( p r i v a a t )

GOOIK
Op 8, 9 en 10 d.xember e.k.
richt de afdeling Goo;k een grote
pensenkermis in met prijskamp op
Russisch Biljart.
Alle leden en simpatizant^n der
Volksunie worden hierop vriendelijk uitgenodigd en worden verwacht zaterdag, zondag of maandag, telkens vanaf 7 uur in de
Herberg van Jozef
Monbaliau,
Dorp, om te komen proeven van
de lekkere Gooikse pensen en (wie
weet) om een prijsje weg te kapen
bij,het biljartspel.

ANTWERP E-N
DlidllNF
'
Op c
veigadering van ae
m a a n d oktober werd de wlnteraktie uitgestippeld. De
nadruk
werd vooral gelegd op de ledenwerving en de financiële mobilisatie. Een sterke propagandaploeg
wordt uitgebouwd. Er werd ook
beslist op de vergadering van .november onze algemene voorzitter,
Mr Pr. Van der Eist, als spreker
t e vragen.
I n memoriam.
Te Deurne overleed op donderdag 25 oktober de heer Lodewijk
Van Hoof, vader van onze propagandisten Jozef en F r a n s . De afdeling Deurne biedt a a n h a a r leden Jozef en F r a n s en de familie
Van Hoof h a a r blijken van kristelijke deelnpmirig.

KANTO.N MOLENBEEK
AFDELI.NG JETTE
Wij verwittigen al onze leden
en s y m p a t h i s a n t e n dat h e t oud
papier zal algeliaald worden op
zaterdag 17 november aanstaande,
in de n a m i d d a g , voor de afdelingen Molenbeek, Jelle en Ganshoren-KoekcIborg.
Wij doen een beroep op allen
die hieraan willen medewerken
om zich in verbinding te ^tellen
mof h e t Sokrelariaat te Jelle,
Aniélie Comandbtraat 41.
Tel. : 27.16.78.

MECHELEN
jWerftochten.
Onze werftochten werden verder
gezet met flinke resultaten .
Met beperkte ploegen werden te
Nij]en 150 n u m m e r s en te Duffel
140 a a n de m a n gebracht.
Helpers die af en toe h u n zondagvoormiddag voor de Vlaamse
zaak veil hebben, stellen zich in
verbinding met Iwein Van de
Voorde, Netestraat 3, KatelijneWaver
H e r m a n Denef, Stuivenbergvaart 38. Mecbele» o^ W^ilter
Luyten, Legrellestraat 32, Berlaar
Ctel. 03-'?0.61.'33). Ook In h e t lokaal
Opsinjoorke, Nieuwwerk, Mechelen
k a n men zich opgeven

ST. KATH. LOMBEEK
Wij zijn in onze gemeente ook
van w.al gestoken met een Volksunieafdehng, JSfa een werfkampanje zijn wij er d a n ook in geslaagd
55 leden te maken. Het bestuur
van de afdeling ziet er uit als
volgt :
Voorzitter : De Koek Gilbert.
Ondervoorzitter : De Leeuw J a n .
Sekretaris : Floru Lode.
Penningmeester
: De Backer
Fi'ans.
Propagandisten : De Footer Jos.
Asselman Oktaaf.
Voor alle inlichtingen omtrent
onze werking : De Koel? G., Kerkstraat 9,

MERKSEM
Openbare volksvergadering.
Op zaterdag, 24 november, te 20
uur, in de zaal Tijl, B r e d a b a a n
298,
openbare
volksvergadering,
w a a r Mr F r a n s Van der Eist en
Reimond Mattheyssens, h e t woord
Süullen voeren.
Allen daarheen !

LIMBURG

BRABANT
LEUVEN
Op 21 nov, m bovenzaal « Café
Vandeweyer » (naast Ciné Eden)
t e 8 uur grote voorlichtingsavond.
Sprekers : D h r Walter Luyten
en D h r Van der Eist.

AFRIKAANSE
LOTERIJ
Trekkuig

van de 16de tranche 1962
op maandag 26 november
te Overijse
Het Biljet 100 F

L

Het Tiendebiljet 11 F

'xayyuxfiXk.'

OOST-VLAANDERËN

Zaterdag 1 december 1962, te Gent
Alle kaderleden en abonnenten van de Volksunie worden
dringend uitgenodigd om in grote getaie aanwezig te zijn op
de grote massa-kaderdag van de provincie Oost-Vlaanderen.
Deze kaderdag vindt p l a a s in de zaal van het Vlaams buis
Roeland te Gent om 15 uur 30.
Naast een reeks punten van organisatorische aard zullen
twee uiterst belangwekkende referaten worden voorgedragen :
Dhr van de Kerckhove, provincieraadslid van de VU., behandelt het onderwerp :
« De Volksunie en de komende gemeenteraadsverkiezingen »
Toon van Overstraeten, algemeen propagandaleider spreekt
over :
« Piopasja... _...wxnas en methodes, aangepast aan de huidige politieke konjunktuur ».
Voor de dames wordt een speciaal programma van toeristische aard voorzien.
Om 18 uur grijpt een korte feestzittmg plaats waarin de
Volksunie Oost-Vlaanderen h a a r volksvertegenwoordiger Dr. L.
WTouters viert om zijn zestigste verjaardag.
Na at.oop 'is er een gemeenschappelijk avondmaal voorzien eveneens in het Vlaams huis Roeland.
's Avonds laat vindt er een galabal plaats in de moderne
zaal Riva, gelegen langs de baan Gent-Kortrijk te Deurle.
Het bekende danscombo van P r a n k Greven, versterkt met
een vokaal kwartet zal er voor de gepaste stemming zorgsn.
Dit bal wordt ingericht in samenwerking met de VlaamsNationale Studentenunie van de Rijksuniversiteit te Gent en
staat in het teken van de verbroedering tussen de Volksunie
Oost- en West-Vlaanderen.
Iedereen wordt verzocht 1 december vrij te houden en alle
afdelingsbesturen worden verzocht nu reeds met de organisatie
van de' verplaatsing een a a n v a n g te nemen.
1 d°cember wordt een hoogdag in de Volksuniewerking !

B E C O Mazout

Propagandistendag.
Al de kaderleden,
aktieve
werkers of wie zich op een of
andere wijze wil verdienstelijk
maken voor de Vlaams nationale partij houden zaterdagnamiddag 1 december vrij voor
een arrondissementele
kaderdag in lokaal Den Hoorn, Lier.

Miïjoenen te w i n n e n !
Ook U kunt er bij zijn
koop biljetten van de

PROVINCIALE KADERDAG

BERINGE.N
Afdeling Beringen hield deze
week een werkvergadering waarop
de voorbereiding van de openbare
meeting te Helchteren besproken
werd. Meteen werd nogmaals de
nadruk gelegd op de noodzaa'i van
de huisbezoeken en h e t werven
van leden en abonnementen. En
nu de daad bij h e t woord Elke
aanwezige beloofde in zijn kring
enkele leden te maken,
Vlaamse Ziekenkas.
Daar waar in St. Truiden reeds
een s e k r e t a n a a t van de Vlaamse
Ziekenkas bestaat wordt
thans
onderzocht enkele nieuwe secretariaten op te richten.
Inmiddels k a n men zich reeds
wenden
tot onze
V.M.O.-leider
Urbaan De Bruyn, Grote b a a n 287,
Kuringen, die zich met een afdeling zal bezighouden voor Hasselt
en omgeving.

Sprekers :
Vo'ksvertegenwoordiger Pr. Van der Eist en Drs Degraeve, provincieraadsüd.
LANAKEN
Tijdens de afgelopen week werden weerom een tiental nieuwe leden en enkele abonnementen ingestuurd. De jonge, m a a r zeer dinamische secretaris Gustaaf Begas
leidt op voorbeeldige wijze zijn afdeling. Wanneer gaan de ouderen
eens openlijk n a a s t hem werken ?

B E C O

Stookolie

Schuimrubberniatrassen
met
Gebreveteerde bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
Ressortmatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 5127R7)

0-Vt«ANDÊKEN
DENDERLEEUW
Gezellig samenzijn.
Heden zaterdag vanaf
19 uur
gezellig
avondfeestje,
ingericht
door de plaatselijke afdeling, in
h e t spijshuis « Plezante Hof »,
steenweg op Aalst 4.
Op de spijskaart
: smakelijk
eten en lekkere dranken in een
hartelijke sfeer.
P. Martens is onze eregast
Alle Vlaams nationalisten ontmoeten elkaar heden avond te
Denderleeuw.
Br is ruime parkeergelegenheid.
GENT
De getrouwe medewerkers a a n
de kolportage te Sint-Denijs en
Drongen worden er a a n herinnerd
d a t de eerstkomende zal plaats
hebben te Mariakerke op 25 novembei' aanstaande.
Zoals n a a r gewoonte komen wij
te samen a a n h e t Vlaamse Huis
Roeland om 8 uur 30

B E C O - Olie '•

MET

SPECIAAL
BREVET

HELCHTEREN
Heden avond wordt een gi^obe
volksvergadering gehouden in Café
Het K r u i s p u n t t e Helchteren. Aanv a n g t e 20 uur.
u™\<

W-VtAANDERIN
BELLEGEM
Deze voor onze partij zo gunstige gemeente heeft
het klaar
gespeeld de eerste officiële afdeling van het arr, te vormen. Dinsdag 6 nov. werd m aanwezigheid
van afgevaardigden van het a r r .
bestuur, het voltallig bestuur der
atdeling gekozen.
Voorzitter
:
Marcel
Van
Waeyenberghe, Nieuwstraat 217.
Sekretaris : Lecluyse Maurits.
Schatbewaarder : Debels Mare.
Organisatie : Dierick M,
Als afgevaardigde bij de arr.
werd de eeuwig jonge Deprez A.
verkozen

H E R N I E U W UW
ABONNEMENT
^\ ESTHOEK
AVONDFEEST
Zoals eerdor ntUigekondigfl- heeft
h e t jaai-lijks gi'oot St. Niklaas- e n
a\oiidfeest plaats op zaterdag 1
december a.s. in de stemmige
?aal (c TIROL » te Esen.
We doen een w a r m e oproep tot
de meer begoede vrienden en
^ laanise nijvcraars, om een ol
andere gave aan te bieden.
Tevens N'vordt gevraagd, adressen van noodlijdende families kenbaar te maken, opdat deze eventueel rechlstreeks zouden k u n n e n
worden geholpen.
Giften en geschenken k u n n e n
worden aangeboden bij
— Mevr. Jan De Bondt, Yzerlaan,
42 en
— in « Vlaaims Huis » Yzerlaan,
83 te Diksmuide.
IN MEMORIAM
HEKTOR DE GROOTE
Op Allerzielen stond een grote
schaar vrienden bij de laatste
rustplaats van Hektor De Groote, ere-sekretaris te Wortegem.
Geen wonder, want hij was een
verdienstelijk Vlaming gedurende
zijn hele leven. Tussen de twee
oorlogen was hij als sekretaris te
Wortegem een en al sociale toewijding.
Het Vlaamse leven hielp hij
bevorderen door het nemen v a a
menig kultureel
initiatief. Zijn
grote verdienste lag in de o n t voogdmgsstrijd die hij als Vlaams
nationalist voerde, Als oud-Daensist was hij lid van de Frontpartij, vriend van de Vlaamse
voorman HektoT- Planckaert.
Lichamelijk geknakt na de bevrijding was hij weerom de eerste om de kontakten tussen zijn
dorp en de V.U. te leggen.
Om deze trouwe offervaardigheid, waarin het « Vlaanderen
eerst » weerklonk, zullen we h e m
nog lang gedenken.
Gics Cosyns.

B E C O Prijzen

HASSELT
De voorzitter R e n a a t Vanheusden samen met zijn zeer actieve
secretaris Urbaan De Bruyn hebben een reeks huisbezoeken afgelegd. Overal werden ze met veel
sympathie ontvangen. Zij weten
de zaken vlot en stevig a a n te
pakken. H u n bezoeken brachten
weerom een reeks nieuwe abonnementen op.

LEDE
De Vlaamse klub geeft zijn 2de
Beierse feesten met Sepp Erhard
en zijn Oberbayern KapeMe, zaal
« Remaert », Kas;eeldreef, op 23,
24 en 25 november a.s.
B-'grin ; 19 uur.

Mazout
Lichte stookolie
Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 4 4 6 4 1 en 4 4 6 4 2
Indien ü geen verkoper
In UV7 omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden ü het adres van
de dichtst bijgelegen verkoper Star Zele.

Benzine super
(hoge kwaliteit)

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30)
ANTWERPEN
A l l e kwallteitssfeetgoed
i
Spellen voor groot en klein i

zone O
1,96
zone O
1,51
zone O

6.98
Met minimum van 2000 1.
voer gans het l a n d .
Direktie ;
B. van Maldergem
Steenstratelei 8
Kortrijk
TeL 056/10937.

> .<
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DE VOLKSUNIE

staande kalender van aktiviteiten
voor binnenkort :
1 december
:
Sint-NiWaasfeest
voor de kinderen
31 december: Oude jaarsavondfeest
26 januari : Filmavond
2 februari : Tweede traditionele
pensenkermis van het Vlaams
Huis.
En om de schijn weg te werken
dat de Volksunie een loutere amuzementsverenigmg zou zijn, nog
het volgende :
16 november :
Werkvergadering
voor alle vrijwillige werkers.
24 november : Voorlichtingsavond,
Tussendoor nog tenminste twee
propagandatochten,

DANK!
Vorige week maakte het inrichtend komitee van het Kongres een woord van dank over
a a n allen die hielpen om van
dit Kongres een succes te maken.
Bij het invormen ging een
stuk verloren. We maken deze
zetdiüveltjes-fout goed door onze beste dank te betuigen aan
de administratieve
sekretaris
der Partij, Pi-ans Van den
Houtte, die m de nachten voor
h e t Kongi-es zijn bsd niet heeft
gezien.

ANTWERPEN
ANÏ)WERPEN
St. Niklaasfeest.
Op zondag 25 november ^m 10
tiur 30 stipt, zaal Majestic te Antwerpen, groot
St. Niklaasfeest.
Alle inschrijvingen moeten ingezonden worden voor 22 november
a a n G. Oelis, J. Moretuslei 346, te
JViü-ijk. Tel. 38.42.81.
Vlaamse simpatizanten wij reken e n op uw steun : P-R. 6912.44
Wim Maes, Borgerhout (vermelding St. Niklaasfeest).
Berten-Fermont-Herdenking-.
Zondag 25 november 1962 - Antwerpen :
8 u u r 45 : Schoonselkerkhof :
Woemenhuld
en gebed bij het
graf.
10 uur : kerk der Witte Paters.
Keizerstraat plechtige H. Mis tot
aielelafenis van Berten Permont
en voor de Wereldvrede, met sermoen door Dom Alb. PU, o.s.B., der
Abdij van Steenbrugge; opluistering door A.N.Z.-zangkring « De
Parkzangers » van Brasschaat.
Een tweede H. Mis wordt gelijktijdig opgedragen voor de zielelafeJiis van .Mr. Edm. van Dieren, Mr.
J a n Timmermans, Dr. Pilip de Pilüecijn en de vroeger overleden led e r v'an het Komitee.
11 uur : feestzaal V.T.B., St. Jakob.smarkt 45.
Voordracht door A.W. Willemsen
:(Utrecht).
Deelname in de kosten 20 P.
I K a a r t e n op voorhand te verkrijgen op het V.T.B.-sekretariaat of
door
storting op postrekening
4332 54 van B.P.H.C, v.z.w., Antwerpen Op deze rekening kunnen
ook bijdragen worden gestort voor
de bloemenhulde en h e t onderhoud
Van h e t graf van Berten Fermont
pp h e t Sciioonselhof.

BRABANT
ANDERLECHT
In medewerking met de afdeling
St-Martens-Bodegem geeft h e t gewest Anderlecht een groot bal te
St-Martens-Bodegem op zondag 23
december 1962 van 20 uur af. Orkest : Peter Philips. Allen op post!
Wie door het sukses van onze
dansavond nog niet mocht overtuigd zijn van de goede start onzer afdeling, die leze even onder-

BRUSSEL
Werftochten
met
verkoop
van
blad.
Na Bekkerzeel, dat op zaterdag
10 november aan de beurt kwam.
bezoeken we :
Op zondag 18 november : Oetingen (bijeenkomst te 9 uur achter
de KVS of te 9 uur 45 aan de
kerk van Oetingen.
Op zaterdag 24 november : Relegem (bijeenkomst te 14 uur bij
Stan Philips in het lokaal Waltra
of te 14 uur 30 a a n de kerk van
Rel e gem.
Op zaterdag 1 december : l-euven (bijeenkomst te 14 uur bij
Stan Philips of te 14 uur 15 in het
lokaal Cristal - Parijsstraat te
Leuven),
Bezoek aan het Hof De Voer.
Op zondag 25 november bezoeken de nationalisten uit h e t arrondissement Brussel het Hof De
Voer in de herwonnen Voerstreek,
W e rekenen erop d a t zij talrijk zullen deelnemen aan dit passende vriendenbezoek.
Vertrek achter de KVS (Lakenstraat) te 9 uur 30. Er bestaat
mogelijkheid tot het nemen van
koude schotel in het Hof De Voer.
Sociaal Dienstbetoon.
Schaarbeek-Evere : Elke laatste
vrijdag der m a a n d te 19 u u r m
het lokaal Welkom, H. Oonsciencelaan 162.
Sint-Joost-Ettert>eek : Elke eerste m a a n d a g der m a a n d te 19 uur
in h e t lokaal Maelbeek, Oudergemlaan 154.
DILBEEK-ITÏERBEEK
Dienstbetoon.
Zoals gemeld houdt dhr Louis
De Coster, bouwkundige, bestuurslid onzer afdeling, zich ter beschikking van leden en belangstellenden, iedere eerste m a a n d a g van
de m a a n d te 20 uur in h e t lokaal
van Emie! Barbé, « Bij Duizend »,
Lenniksebaan 43,
te Itterbeek
(Nachtegaal).
ledere tweede m a a n d a g van de
maand, zal een terzake bevoegd
afgevaardigde zetelen, vanaf
20
uur in h e t lokaal « Moderne Spanuit », Ninoofsesteenweg 650, Itterbeek.
Sï-IMARTENS-BODEGEM
Op 14 september h a d te St-Martens-Bodegem de statuaire stichttingsvergadering plaats van d^ afdeling. De verkiezing gaf volgende
uitslag :
De Vos Rufin : voorzitter.
Meert Willem . raadslid en afgevaardigde in het arrondissementeel bestuur.
Verheyen Ghislam . oenningmees- •
ter-sekretaris.
Vanden Houtte J a n : propagandaleider.
Van de Perre Juul : raadslid.

Payottenlanders !
Houdt
j
1, 2 of 3 december vrij
'
en kom dan
eens smullen bij mij !
Breugheliaanse
Pens- en Cotelettenkermis
in Café CHRIS
Tezuivenen, 42, Pamel

1
1

M

AZOET

Gasolie en lichte stook-1
olie.
Belangrijke kortingen !
Koop bij Propagandisten !
KAREL CJYT'

PRIMAL
Antwerpen

SCHEPDAAL
Dienstbetoon.
ledere derde maandag, te 20
uur, zal dhr. Louis De Coster,
bouwkundige, a a n leden en t>elang
stellenden, r a a d en
inlichtingen
verschaffen in h e t lokaal « Stropke » bij Blomme Maurils, steenweg op Nmove 146, te Schepdaal.

zijn Op de algemene vergadering
die morgen 18 nov. p l a a t s vindt m
Oaft
Oberbayern, Hoevezavel 5,
Waterschei om 11 uur in de voormiddag.
Agenda
: Verkiezing
nieuw bestuur; bespreking propaganda en uitbouw.

LiMBfRG
GENK
Wie vorige jaren aanwezig was
op het privé-dansfeest, ingericht
door de Vlaamse kring, zal ook
dit j a a r op post zijn. We melden
U echter dat deze dansavond
t h a n s ingericht wordt door Vriendenband Limburg in de zaal Rembrandt (voorheen Breughel) weg
n a a r As, Genk.
Datum : a s. zaterdag 24 november.
Wie geen uitnodiging mocht
ontvangen kan ze steeds aanvragen aan de provinciale secretaris
Urbaan De Bruyn, Grote baan
287, Kuringgn of a a n de gewestelijke secretariaten van Vriendenband.
Eerste dans te 20 uur 30.
Stadskledij.
MAASEIK
Afdeling Maaseik
heeft
een
zeer geslaagde kolportage gehouden te Eisden. Een vijftigtal nummers werden verkocht op minder
dan twee uur tijd. Het is vooral
onder de dynamische leiding van
Hugo Telen, goed bijgestaan door
enkele jonge bestuursleden,
dat
deze afdeling van week tot week
aangroeit. Vermelden wij nog dat
tijdens de afgelopen week acht
nieuwe
abonnementen
werden
binnengestuurd.
ST. TRUIDEN
Sommige leden meenden, ingevolge een vroeger gegeven bericht,
dat er in St. Truiden twee afdelingen opgericht werden. Om de
zaken te verduidelijken willen we
er op wijzen d a t deze twee afdelingen Inderdaad aanwezig zijn in
h e t kanton St. Truiden doch niet
in de stad. Trouwens volgens de
statuten k a n eenzelfde gemeente
niet over twee afdelingen beschikken.
Bovendien willen we er nogmaals op wijzen dat de afdeling
St. Ti-uiden reeds vele leden telt
en dit ingevolge de activiteiten
van d h r Eugeen 's Heren, Adv.
Jef Libens, Alb. Lenaers en Juul
Bessemans. De tweede
afdeling
omvat de gemeente Kerkom met
enkele naburige dorpen.
/WATERSCHEI GENK
Alle leden en
abonnementen
worden uitgenodigd ' aanwezig te

Bezoekt te Aalst
het Vlaams huis

De Vriendschap
T r e f p u n t v a n alle V l a m i n g e n .

T e i 49.55 29

KNOKKE - HEIST .
WESTKAPELLE :
' D e « vriendenkring van de Oostkust », onder voorzitterschap van
Raf Deolercq (Knokke)
en m e t
medewerking van
Mvr Goossens
(Heist-Duinbergen), Jos De Roose
(Heist) en Guido Geldhof (Westkapelle), belegt op zaterdag 8 december 'as. te 21 u. in de zaal
« Capitool
»,
Dumortierlaan,
Knokke, een eerste avondfeest.

GENT
Jaarlijkse dodenherdenking.
Zondag 18 november 1962.
10 uur - Kerkhof Laarne.
Korte simbolisohe
plechtigheid
a a n het berkenkruisje op het graf
van een kameraad.
11 uur - Oostakker-Lourdes, Basiliek :
Plechtige H. Mis voor de zielerust van onze gesneuvelden, gecelebreerd door E.H
De Brouwer,
pastoor Impe. Kanselrede door
E P . Brauns s.j.
15 uur 30 - « Roeland » Gent.
Dodenhulde en herdenking van
de dood van R Tollenaere 20 j a a r
geleden.
Met de medewerking van verschillende kunstenaars.
Tekst en muziek speciaal voor
die gelegenheid gekreëerd.
Na de plechtigheid
: gezellig
samenzijn.
Ter gelegenheid van de dodenhulde
:
Fototentoonstelling
« Zoekdienst voor vermisten ».

KORTRIJK
De hoofdstad van h e t ai-r. kon
zich natuurlijk niet nog meer laten vloeren en op zaterdag 9 nov.
11. werd er de tweede afdeling uit
h e t aiT. gesticht. Deze vergadering
vond plaats in h e t Vlaams Huis,
Groeningestraat in aanwezigheid
van de Algemene Propagandaleider T. V. Overstraeten en onder
het voorzitterschap van de w. n.
arr. voorzitter Bert van Maldergem.
Onder goedkeuring
van alle
aanwezigen werd volgend bestuur
verkozen :
Vooi'zitter
: Van
Walleghem
Walter, Van Dijcklaan 63.
Sekretaris : Maes A.
Sohatbew. : Vandenberghe Werner.
Organisatie : Vandenbulcke Hugo.
Pi-opagaiïaa T VeMWflfefTJ».

KONTAKTVERGADERINGEN
Na Zomergem, Maldegem, Beke,
Heidinge en Belzele komen onderstaande gemeenten a a n de beurt
voor h e t beleggen van een kontaktvergadering. ' De medewerkers
uit die gemeenten worden, met h e t
oog op deze vergaderingen, dringend verzocht k o n t a k t op te n e men met h e t gewestelijk sekretariaat. Bekestraat, 38. JWaars^oofe •
(tel. (09)74.73.27)
I-emlieke : dinsdag 20 november.
Kaprijke : donderdag 22 novemb.
Assenede : dinsdag 27 november.
Waarschoot : donderdag 27 nov.
Zelzate : dinsdag 4 december.
Adegem : donderdag 6 december.
Ei-tvelde : dinsdag 11 december.
Evergem : donderdag 13 decemb.
Maldegem ; dinsdag 18 december.
Tot slot krijgen we dan op donderdag
23 december een eerste
grote vergadering van h e t gewestelijk bestuur.
Een vergadering
welke een zeer vruchtbaar
1962
zal afsluiten. De gewestelijk verantwoordelijke
Rutger Van den
Berghe,
m a g werkelijk gefeliciteerd worden om zijn groot werk :
dank zij hem bloeit V.U.-Meetjesland.
ST. GILLIS-DENDERMONDE
Zaterdag 24 november richt de
afdeling St. Gillis, voor al h a a r le•den en sympatisanten een worstenfeest in.
Lokaal : Ros Beiaard te Dendermonde. Aftrap te 20 uur stipt.
Prijs : 20 P per persoon. Er wordt
gezorgd voor animo en verrassingen. Vereist : vork, mes en goed
humeur.
Inschrijvingen : in h e t lokaal
of bij : De Koker J a n , Processies t r a a t 77, St. GiUis en de andere
bestuursleden.

Volgende werftocht te Deerlijk
op zondag 18 november 1962.
Iedereen op post o m 8 u u r 45
aan de kerk. Voor vervoer bellen
op de nrs. 109.37 - 109 85 - 420 70 220.83.
V.M.O.
De vriend Mare Castelein, Bissegem, Guido Gezelleatraat, heeft
enkele Jonge krachten
verenigd
om de voor onze partij zo noodzakelijke V.M.O. in ons arr. te laten
van wal schieten. Wie interesse
heeft In de werking van de VMO
komt a a n zijn adres t e r e c h t !
Vrienden, stel niet uit tot morgen wat gij heden doen k u n t !

GELD
voor iedereen!
Op g e w o n e h a n d t e k e n i n g
e n o n d e r de s t r i k s t e g e heimhouding, zonder onderzoek bij g e b u r e n of
werkgever.
T e r u g b e t a l i n g in
13, 18, 24 of 36 m a a n d e n .

Tel. (02)22.63.48
—

• ^

lokaal :
kuituur
en ontspanningskring;
kontaktklub;
schaakklub Rochade;
V.U. dienstbetoon.
Lekkere dranken.
Koude spijzen.
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^

^

^

^

Voor al uw Vlaamse lektuur \
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DAGBLADHANDEU

PAUL

RHAEGHE

MAZOET

I n te schrijven voor 17 november e.k.
Wij rekenen op een massale opkomst. Ook de sympathisanten e n
leden van andere gemeenten zijn
hartelijk welkom, dat spreekt vanzelf.

BEQÜET

NASSAUSTRAAT 6
ANTWERPEN

[
<

Op 25 november a.s. in zaal Majestir, Carnotstraat te Antwerpen

GROOT VLAAMS ST-MKLAASFEEST
MET PRACHTFILM « DE WITTE

VOLKSUNIE
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VLAAMSE MODE TE BRUSSEL
E

r is een tijd geweest dat Vlaanderen in de toen gekende
wereld, de toon aangaf op allerlei gebied. D a t was
èen tijde van de middeleeuwen. O o k op gebied van mode
bleven onze voorouders niet ten achter. E n zo kon het
g e b e u r e n dat Vlaamse kooplieden aan het hof van de F r a n s e
k o n i n g een feestmaal bijwoonden en zij de ruwe stoelen
b e d e k t e n met hun kostbare goudbrokaten mantels. N a
afloop van de feestelijkheden lieten zij deze mantels waar
zij waren en lieten duidelijk verstaan dat zij dit deden, om
d e omgeving van de koning wat rijkelijker te m a k e n .

Wij geloven niet dat het
ten huidigen dage nog gebruikelijk is kapotte stoelvlakken met colbertjasjes te
bedekken om een beter en
rijkelijker zitje te hebben.
Wij geloven ook niet dat
Vlaanderen op dit ogenblik
nog leidinggevend is inzake
modeontwerpen. Maar toch
hebben wij het genoegen geh a d kennis te maken met
een zeer groot Vlaams modehuls, dat dan nog wel in het
h a r t van Brussel gelegen is.
•

Drie generaties.

Maconfect, Is Inderdaad
een Vlaams en een Brussels
huis. Sinds drie generaties
leiden Vlaamse meesterkleermakers hier een zaak die

standing koppelt aan vakbekwaamheid. Frans de Bisschop is de derde in h e t geslacht die er zich op toelegt
de Brusselse Vlamingen en
ook de Vlamingen van buiten
de hoofdstad, smaakvol te
kleden. Hij leidt hier een vijf
en twintigtal
snijders en
naaisters die zowel heren- als
damesk'eding maken.
•

Eigen ideeën.

De modelijn van Maconfect
is up to date, zij sluit aan
bij de Europese vormgeving
die trouwens aan de rest van
de wereld dikteert hoe het
zijn moet, en kruidt die met
eigen ideeën. Dit vergt een
voortdurend op de hoogte
zijn
van nieuwe
stoffen.

m BRUMMEL.

• AVENIR.
Smohn^q in (h>nl:i>rfiiij:e rhiinme Mie.' zilcerdmad. Bn >' nul I mifi n'luiu-le smokingsUjl
door kleur Ie biciuiin muur in evenwicht. Sluit
op een knoop, boorden tegen mekaar. Zwarlzijden
!,jaalkraag en dilo halfmaahvormige
opslagen,
hnofien nicl civirle zi]de, ook aan de mouwen.
Btoek mcl zwaï Uijden bies.
(Créalie Maconfect - Brussel)

nieuwe ontwerpen, kleur
en tekening. Voor iedere
klant bestaat er bij de
zaak een steekkaart waarop de maten, de persoonlijke voorkeur, de verhoudingen die hem best pass^fl,,, en^,..^„ Hierdoor Is h e t
mogelijk in minder dan
negen uur tijds een volledig pak af te werken voor
een bepaalde klant, zelfs
als hij telefonisch bestelt.
Wie 's morgens bestelt kan
dus 's avonds zijn kostuum
komen afhalen.
•

Service-boekje.

Het gaat verder zoals
met een nieuwgekochte
wagen. Bij ieder pak zit
een bonboekje met bons
voor gratis oppersen, n a zicht en nieuwkuis. Dat is
de nieuwste
vorm van
« service » van Maconfect.
Voor de rest worden de

Geklede overjas in nachtblauw laken. Klassiek
van vorm, maar modern van belijning. Tradi'
iionele opslag of revers met zwart fluwelen kraag.
Hen rij, met drievoudige doorknopende sluiting.
Schuine zakken met kleppen.
Konvcntionele
mouwvorm. De lengte is middelmatig ; de rug is
lichtjes getailleerd.
(Creatie Maconfect - Hrussel)

lemaal in het nieuw gestoken door een op volle toeren draaiende Vlaamse
modezaak : Maconfect.

?>•<,

Het blijft trouwens niet
bij modekledij, ook uniformen worden hier vervaardigd, o.m. voor grote
bankinstellingen en m a a t schappijen. Over het algemeen werkt Maconfect, die
een eentalig - Nederlandse zaak is. uitsluitend voor
de Vlaamse elite : industriëlen, ambtenaren, zakenlui enz... Onder de klanten bevinden zich ministers, direkteurs, kunstenaars, schrijvers, dokters
en advokaten.
Wat wel bewijst dat, wat
Maconfect te bieden heeft,
degelijk moet zijn.
De
Vlaamse televisie
doet trouwens regelmatig
een beroep op Frans de
Bisschop voor de voorstel-

SERVICE ALS BIJ
NIEUWE AVTO

m VINDOBONA.
Damesmantel in cUviagroene Shetland met bruin timbre. Heeft
een ronde kraag sluit op twee rijen met vier knopen in een aangepaste
kleur. De breedgebiesde zakken zijn gelijktijdig nuttig en smaakvol.
Nuttig eveneens is het klepje onder de kraag die de sluiting van de
mantel gemakkelijl: en doeltreffend maakt. Een niet opvallende voering
in mineurtoon maakt van deze realisatie een ideale reis- of boodschappenmantel.
(Creatie Maconfect - Brussel)

m NIEUW GELUID.
Sportieve wintermantel in grijze visgraat. De originaliteit van
deze mantel is de mouwverwerking, half kimono, half ingezet. De naad
van het opgezette stuk, zowel in het voorpand als in de rug, loopt door
op de mouw en komt samen in een lijn. Schuine steekzakken. De
mantel kan op twee wijzen gedragen worden : met ceintuur die vooraan
geknoopt wordt of als rechtvallende jas, zonder ceintuur. Bijzonder
harmoniërend met deze jas is de rood-geraite voering, in de bovenpartij
echter met zijde bedekt om het aantr'eltken te vergemakkelijken.
(creatie Maconfect - Brussel)

MACONFECT

ZUIDLAAN
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stoffen betrokken uit de
vermaardste Europese fabrieken,
drie
tot vier
maanden voor zij algemeen op 'de binnenlandse
markt verschijnen. Er is
een volledig gamma in
verschillende prijzen.
H Vooraanstaande
klanten.
Bij Maconfect wordt er
gewerkt. Dat bewijze wel
het feit dat men in minimum van tijd in staat is
groepen te kleden. Tijdens
de
wereldtentoonstelling
kwamen er op een goeie
dag 400 Amerikaanse gidsen verfomfaaid te Brussel
toe. In minder dan drie
dagen tijds werden zij ai-

(TEGENOVER

ling van de nieuwe mode.
Zo heeft hij reeds een
drietal programma's gehad, waaronder een veelbesproken « Penelopus »
de mannelijke tegenhanger van « Penelope ».
Voor een paar weken zagen we een zeer originele
modeshow op de kegelbanen van een Amerikaanse
bowling te Brussel. Ook
dit defilee werd door de
T.V. uitgezonden.
De Vlaamse en Nederlandse modepers was hierop aanwezig. De foto's die
wij hierbij geven, leveren
wel het bewijs dat Maconfect - Brussel de toon weet
aan te geven op modegebied.
(Medegedeeld)

• SYMFONIE.
Smaakvol ensemble, met dn
grondtoon licht-havana-bruin voor
tiet jasje met grijze ruiten, waarin een groen reflex. De wegslaande
ronde kraag trekt de aandacht.
De sluiting heeft acht knopen, op
twee rijen geplaatst. De zakken
zijn recht met opstaande klep,
waarbij het ruitinolief als blikvanger is gebruikt. Het jasje is
licht getailleerd. De rok is in effen
stof, grondtoon van het jasje met
vier spring plooien, waarin we de
geruite stof weervinden. Een bruine aangepaste voering siert rok
en vest.
(creatie Maconfect - Brussel)
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Storingen

ZANZIBAR
We hebben in Ulo tewporc de
loj gezongen
van «Het
geheim
van liillary Harbour », we liehben
tuierooh
gebrand
voor
« Tijl
Uilenspiegel
en de Boerenhrijg »,
en we lopen, stijf van
bewondering voor wat Bert Slruys in de
oninogelijkslc
omstandigheden
heejl verwezenlijkt
onder de vlag
van de Zanzibar.
We hopen dal
onze goede wil hiermede
voldoende
bewezen is en gaan dan rfiaar onmiddellijk
over tol de feiten.
Dat hel nieuwe
jeugd-jeuillclon
een even ergerlijke
als
vermijdbare
misluliking
is
geivorden,
moet op dit ogenblik zelfs lol de
meesl
hardhorige
geesten
van
onze nalionale
BUT zijn doorgedrongen. Ihiib Dejonghc bv. heeft
er, voorbarig maar juist, in de
sliert bladen van de
Standaardgroep harde woorden over gezegd;
tvljzel] hebben na de eerste aflevering alle voorbelioud
gemaakt ;
en de hoofdakteur
Wies
Andersen heeft hel hele gedoe tot
meters, onder de begane
grond
afgebroken.
De geestdrift
van de
jonge kijkers zelf laat zich niet
moeilijk raden !
De konslruktie-fouten
aan de
V Zanzibar»
zijn inderdaad
oolc
talrijk.
Primo ontbreekt
in het
verhaal hel voor de jeugd zo h':langrijke
spannings-element.
In
<i Killary Harbour»
was het de
schal, in « Tijl Uilenspiegel « xvas
hel de guitenstreek,
in « Zanzibar » zal het wel de lucht zijn, of
de ^wolken
I Secundo
wordt
de
« aktis » veel te dikwijls
stilgelegd voor zaken, die met het hele
spel als dusdanig weinig of niets
te maken hebben. De ie, aflevering
teas hiervan een sprekend
voorbeeld. Het hoeft dan ook niemand
te verwonderen
dat de zaak maar
. niet op gang wil geraken
Tertio
is de dialoog gewoonweg
slecht
en op verschillende
plaatsen
totaal onspeelbaar. Quarto is de Oitr
werking
vnn
lirt
geheel
erg

<( De apulL'kcr » : ujtplaus \uor Jcl liuini.

oncvcnwieltlig
: Ie veel en Li
lange toerislisclie
beelden,
oril):'langrijke zaken die te lang duren
en
omgekeerd.
We zullen daarmee maar stoppen 1 De iveinige pozilieve
zijd-n
van het hele stuk (mooie toeriritische opnamen bv.) verzinken
in
de vloed van sceni.^che
vergissingen en technische
fouten.
We
ergeren
ons dood wanneer
we
bedenken
dat alle kosten
voor
deze « Zanzibar » gemaakt
waren
nog voor iemand de tekst had gezien ! Indien Wies Andersen
het
zelf niet liad gezegd, luidden we
hel nooit geloofd. We zijn anders
nochtans
niet te rap
verbaasd
wanneer de BRT erbij
betrokken
is I

TRIO IN K KLEIN
Opus 2 van het
kabaret-programma
<i Trio in K klein » is
vorige weel; vrijdag
onSet éë'H'
goed gesternte op antenne
gegaan.
We hadden aanvankelijk
ivel de
indfiik dal hel minder goed ging
aflopen dan bij de eerste aflevering in mei van dit jaar, maar
na een tiental minuten scheen het
drietal op dreef te komen, en uit-

DEZE WEEK
OP VW SCHERM
ZONDAG
15.00 : Reisroutes : Avonturen op
het dak van de wereld (1) — 15.30:
Panorama : de week in beeld —•
16.00 : De wereld kreeg televisie
(wederuitzending van documentaire
film) — 17.25 : Klein, klein, kleuterke —17.45 tot 18.30 : Reportage
van de waterpolowedstrijd betwist
te Brussel — 19.00 ; Drie korte
lilms voor de jeugd — 20.00 : TVniiiuws — 20.25 : Het manneke —
20.30 : Wie weet wat ? (seplprogramma door Tony Corsari) —
21.45 : Close-up ; een programma
gewijd aan hedendaagse kineasten
— 22.30 •; SportweeVPTirt — Tweede
nisuwsultzenrt •- '•,

" MAANDAG
19.00 : Tienerklanken — 19.30 : Het
eerste balkleed
(filmschets) —19.40 : Zoeklicht op de kulturele
aktualiteit — 20.00 : TV-nieuws —
20.30 : Speelfilm : Adel verplicht
(satirische komedie van Robert Hamer met Alec Guiness( — 22.10 :
Medium : Muziek : - 1.50 jaar muziekleven In Vlaanderen - Gesprek
met Meester de Vocht - Joodse
psalmen op de fonoplaat I - Kamertnuziekultvoeringen
—
22.40 :
Tweede nieuwsuitzending,

DIMSDAG
14.05 tol 15.15
Schooltelevisie
(voor leerlingen van 12 tot 15 jaar)
— 19.00 : 'Gastprogramma : De
liberale gedachte en aktle — 19.30 :
Franse les — 20.00 : TV-nieuws —
20.25 : Het manneke — 20.30 : Vrije
toegang tot een fabriek van landbouwmachines (dokumentair programma) — 21.15 : Moord te Oxford
(politiefilm naar een roman van
Sdgar Wallace) — 22.15 : Ballet
yoor debutanten — 22.50 : Tweede
oleu ws" •'•'•'^'-"<'":;.

• WOENSDAG
17.00 tot 18.00 : Kom toch eens kljten •. Jeugdtelevisle met Nonkel Bob
en Tante Ria — 19.00 ; Mijn vriend
Pllcka 0 2 e afl.) — 19.25 : Autorama : Presentatie van een Duitse
wagen — 20.00 : TV-nieuws —
20.30 : Schipper naast Mathilde —

ï - ^ Ergens anders op deas Èïadzfjae vindt de lezer onze persoon- !
:
lijke m e n m g over h e t jeugd-feuilleton « Z a n z i b a r >), De 1
: hoofdakteur
Wies
Anderson
vertelde zijn
mening
aan een ;
• joernalist van « H u m o n, en wij citeren u i t dit gesprek h e t ]
• volgende :
j
! « D e hele Zanzibar heeft niets te vertellen.
Het is gebaseerd op \
m een scenario zonder inhoud, zonder aktie, zonder gebeuren.
De 1
S personages die er in voorkomen
hebben geen karakter. Je kan er i
i als dkteur onmogelijk
aan werken... ».
1
;
En n a d a t hij dan het verhaal zelf « inJantiele nonsens » heeft 1
; genoemd, gaat hij als volgt verder over de gebruikte werkmetodes : ]
• « ... het scenario was geaccepteerd
nog voor het geschreven was. \
• Alles was besteld, akteurs en schepen inbegrepen
nog voor de j
! tekst klaar was. En toen die eindelijk af was, bleef er geen tijd '•
i meer over om te repeteren,
en zeker niet om nog iets aan de I
ï tekst te wijzigen. »
1
; «' En de belangen van de kijker-belastingbetaler ? », zult U !
; vragen ! Och k o m . . . !
'
!

eindelijk
iverd
uitzending.

hei

een

geslaagde

Alleszins
een goed punt
voor
Miei Cools, denk
van
Uontfoort
en Lou Sterda waren de politieke
geesUgheden,
die goed
gedozeerd
over het programma
verspreid
lagen. Het is natuurlijk
nog lang
geen politiek kabaret, maar zelfs
in zijn huidige
vorm pleit
hel
voor de politieke rijpheid van de
Vlamingen
dal
ze
soortgelijke
grappen
beginnen
te
waarderen.

WauriK-ui ., ercneeiis een bank
vooruit en kus van de
juffrouw
verdiend liebben, is de eigen slijt
waarin ze hun liedjes weten
te
brengen.
Terwijl
Kor Van
der
Goten nog al eens leergeld
moet
'teiaJ«»-.ï«««*««te«p.ErtoaM ..fihanso%
niers als Brassens, blijken de drie
van het « Trio in K Jdein^n
huft

'i

••..•es-s, ---_! dSi_o_dii.-!.--'_::_iaHj.

SCHLOSS
WACHENHEIM
Wachenheim

aan

kennismaking
geweest zijn. Telde
de uitzending
voor de rest geen
inzinkingen,
grote revelaties
waren er evenmin, al verliep alles op
een hoog peil. Treffend was alleszins het slot, dat ondanks
de
vorni. (i.,iet fil^^t.^^^f}lei^^nd^^^uJf.tyiel
voor de
nozems.
•Aa het 'eerste u-Trio in IC klein »
hebhen we naar een tweede afleveiing gevraagd. JVu wachlen
we
nteL meer ongeduld
dan ooit op
de derde editie. Zou het
kabaret
in
Vlaanderen
dan
toch
zijn
doorbraak aan het beleven
zijn?

Het merkwaardigste
feit van de
derde reeks pre-selekties
voor de
Grote
Eurovisie-prijs
van
het
lichte-lied
1963 was
ontegensprekelijk de klinkende
overwinning
van Lize Marke, en met haar, van
het (t Saksische
porselein ». We
hebben dit lied onmiddellijk
na
de eerste reeks al onze steun toegezegd, en het kan ons dan ook
alteen maar
verheugen.

• DONDERDAG

Voor de rest is de hele Canxonissima-uitzending
eigenlijk 'n erbarmelijk
en beschamend
gedoe.
Zolang een soortgelijk
programma onder de voel wordt
gelopen
door
van
liefde
wegkwijnende
charme-zangers,
en
zolang
de
lucht
er wordt
bezoedeld
door
bloedarmoedige
tango's
en door
walsen van hetzelfde
slag,
moeten we nog niet dromen van de
kulturele
heropstanding
van het
Vlaamse volk. Dat Vlaamse
volk
zal trouwens
geregeld
uitglijden
op de slijmerige
muziek
van
l'rancis Bay I

Deze edele wijn wordt
V geleverd door :

FIJNKOST pvba
Pothoekstraat

142

ANTWERPEN
T e l . : ( 0 3 ) 35.38 5 1

3 .-.jusa

• ZATERDAG
17.00 tot 18.00 : Kom toch eens kijken : Wederuitzending van het
jeugdprogramma van 21 november
— 19.00 : Folklore : Optreden van
de Tsjechoslovaakse dansgroep Bröln
Sluk — 19.30 : Echo — 20.00 • TVnieuws — 20.25 : Het manneke —
20.30 : Het is altijd Dennis (11e
afl.) — 20.55 : Canzonissima (vierde van een reeks preselecties met
het oog op de Grote Eurovlsleprijs
van het lichte lied 1963) — 21.50 :
Reportage van do basketbalwedstrijd
Belglë-Prankrijk u i t het Sportpa.
Iels te Brussel. —29.30 : 't Is maar
een woord (quizprogramma) —i
23.00 : Tweede nieuwsuitzending.

Miei Cools kwam nog eens verlellen
dat zijn
engelbewaarder
ABN spreekt. Wij wisten dat reeds
lang, de meeste kijkers ook waarschijnlijk,
maar
voor
wie
dit
liedje nog niet had gehoord
moet
het wel een aangename
eerste

CANZONISSIMA

19.00 : Tienerklanken —19.30 : Penelope — 20.00 : TV-nieuws
—'
20.25 : Het manneke — 20.30 :
NTS : Gelijk spel (The great game):
TV-drama door Pamell Bradbury—
21.35 : Schatten op zoW'-r — 22.05 :
Tweede nieuwsuitzending.

14.05 tot 15.15 : Schooltelevisie
(voor leerlingen van 10 tot 12 jaar)
•—• 19.00 : Religieus programma
(Protestantse uitzending) — 19.30 :
Arena : het veertiendaaq:se sportmagazine — 20.00 : TV-nieuws —
20.30 : NTS ; Rudi Carrell-show —
21.15 : De endomotorsonde of... de
kleinste tandradbaan ter wereld
(een programma gewijd aan de
nieuwe methodes voor het wetenschappelijk
onderzoek
van
het
maagdarmstelsel) — 22.00 : Première (filmnieuws en nieuwe films)
— 22.45 ; Eurovisie : Ritmische reflexen (Spaanse dans door het Koninklijk Ballet van Stockholm),
— 22.55 : Tweede nieuwsuitzending.

veel
geke-

de

21.10 : Ten huize van Roger Avermaete — 22.00 : Eurovisie : Concert door het Orkest van de Zweedse Radio o.l.v. Sixten Ehrllng en
m.m.v. Martina Arroyo, zang —
22.35 : Rechtstreekse reportage van
de Zesdaagse van Gent — 23.05 :
Tweede nieuwsuitzending.

• VRIJDAG

eigen weg Ie gaan, zonder
over de grenzen te hebben
ken

Vlaanderen
gesneuvelden

herdenkt
aan

het

zijn
Oost-

front te G e n t op 18-11-62.
Vriendenkring

Sneyssens.

En tot besluit van deze' voorlopig zeer onvolledige
kommentair
op « Canzonissima»,
een
eerder
technisch
vraagje : Kan
iemand
ons uitleggen
waarom
de
jury
telkens
een
nieuwe
kwotering
moet geven van de liedjes, die '
reeds aan hun tweede of derde
uitzending
toe zijn ? . En
kan
icpnand ons verklaren waarom zo
een liedje telkens een andere kwotering krijgt ? Vermits het van de
de BRT komt, zal er wel een reden zijn, maar ons is dat een volkomen
raadsel. Misschien
is er
echter hier of daar een
snuggere
lezer...

DE APOTEKER
Indien
men
hel ons
vraagt.
Mark Liebreeht
en Herman
Verdin luidden Haydn's
« Apoleker »
gerust i n de archieven
kunnen
laten. Het libretto is ver van schitterend, en het gegeven is daareTVboven wat bleek uitgewerkt.
Haydn
zelf leverde hier geen groot mees-

terwerk, zodat we de keus niet al
te gelukkig
kannen
noemen.
Er was anders heel wat zorg
besleed
aan
deze
studio-opvoering. Jonathan
Sternberg
leidde
het koor en orkest van de BRT
met stielkennis
doorheen de partituur
en hei samèrispèl "sp'elerzanger was omzeggens feilïoos. Er
zat vaart in het spel van
de
akteurs, en vooral Frans De Winter als Sempronio
had een goede
dag. Elvire Deprez en Mare Leemans
speelden
verdienstelijk,
maar het ivas vooral Jef Burm die
relief wisl te geven aan zijn rol.
Alles bij elkaar dus niet
zo
slecht, maar veel was er met die
i( Apoteker » toch
niet
aan
te
vangen.
Jvb.

HET MANNEKE
— Lezers die voorstellen hebben voor n i e u w e grappen
van « Het Manneke », stur e n die N l E ï naar de dienst
« O n s t s p a n n i n g » van
de
Vlaamse TV, m a a r WEL
rechtstreeks n a a r : « H e t
Manneke »,
Ringlaan
80,
Wilrijk ( A n t w e r p e n ) .

SCHOOLTELEVISIE
De b r o c h u r e voor november
1962 van de schooltelevisie
is te verkrijgen, m i t s stort i n g van 10 F op PCR 54.68
van, de BRT, E u g . Flageyplein 18, Brussel 5. Op de
strook
: «Sohooltelevlsieb r o c h u r e , november 1962 ».

7f—
K

VOiKi^NS

Ml

n

15

De ( om

tweedclaalondenvijs
door i ersocpeltng dii
normen
billijker eveniedig
aandeel
lan
de Vlamingen
in de
talrijke
raden looi adnes en bij het
sociaal
medebehcci
vooi
de
junklies loorbehoiiden
aan syndihale ajgeiaardigden
en repre^
senlalieve
lociale
oiganisaiies
S)slemalische
verdubbeling
m t
wisselende
vooriang
tusstn
Waltn
en Vlaminqen
lan de
leidende fanclus
xooi de qiole
ambassfirfe?
en
qezantschap})en, sliikle
tweelaligheid
m
de andeie
qciallen
• aandacht
voor technische
bij
stand
en hiüpteilemng
aan
ontwikkelinqslandtn
ver'iteikinq
van de
westeise
solidaiiteil
en
dooidienkmg
niet pf or;/(SSRi,e
denkbeelden
• 01)11 hlinii
I in een
afzondeilijl \ 11 uus in Waalse
legeikojps in haioveiband,
versne'de opleiding
van kaders
met
behulp
van hedulandse
halo
eenheden,
afzondei hjke \ laamse en Waalse teriitoiiale
hgmcinhcden
in<!chaheUnq
laii

9»

LUTHER " IN DE K.Y.S.

Om met de figuur van
Maarten Luther nog een
origineel
toneelstuk te
schrijven, moet men niet
alïeen over een fhnke dosis moed en talent beschikken,
maar
tevens
over een geestelijke en
verstandelijke onderlegdheid, die tevens fantazierijk
moet
zi]n zorder

speelde « Luther », is hierin geslaagd in zover het de
dramatische
ondergrond
betreft, nl. de twijfel en
de marteling die Luther
zelf, niettegenstaande de
standvastigheid
en
de
kontinuiteit in zijn ideeen, ondergaat bij het bedenken, ontleden en bekend m a k e i
van zjjn

Kongres - besiuilen
Slot van de
kongresbeüuiten
oter de politieke
en
administiatieve kwesties :
<— een stelsel van
teiugvoidciing
of hei neming
van
bevoegdheden moet worden voorzien
ten
quntte van de deelstaten om te
beletten
dat de
bondinstanties
zich te grote macht
zouden
toeeigenen
in de sfeei
der
gemengde
bevoegdheden
•— oj)richting
van
Aedti lands
Bilgi'iche
organen
tan
kullnrele integratie
van de Nederlanden naar het i b vari ^de
LGhS,
op andere
teiïeïrien
daadictil clijke keuze tooi
hit

onze zeemacht m de Fianse <n
Aedeilandse
eenheden
van lul
hatokoinmandement
Evenzo
vooi onze
luchtmachleenhcden
in lechleihjke
macht
benoeminq tan alle magistraten
en
medeweikeis
van het
qeiecht
op
gemotiveerde
drieledige
lijst lan kandidaten
voorqedia
qen door de
piovinciciadtn
afschaffing
van het
uitzonde
imqstecht
voor politieke
misdiijven,
onmiddillijke
wetgevende
maatu gelen voor
am
nestiutnde
qmade
dte
alle
btiaf^ voor
ooiloqtifcblen
als
uüqeboet
bachouut
,

Een gedeelte van het K.V. S. gezelschap.
daarom de geschiedenis
geweld aan te doen of de
huidige wereld met zijn
politieke en leligieuze opvattingen en opinies en
gedachten geen afstotende indrukken te laten ondergaan.
John Osborne, m Engeland gekend als de « a n gry young man nr 1 », de
auteur van het thans ge-

Het verleden
van de
Vlaamse
Beweging

wereldschokkende hervormingen : hierin juist ligt
de kracht van het stuk.
De schrijver heeft de
autenticiteit van personages en teksten zo trouw
en onpartijdig mogelijk
gevolgd, en hiermee een
reeks van taferelen ten
tonele gebracht, hetgeen
niet altijd even geslaagd
is, evenmin als de idee van

de verzoening, die hij bedoelde en die trouwens
kan beïnvloed
worden,
niet door een toneelwerk
laat staan tot stand gebracht : de poging is alleszins lovenswaardig. Het
slottafereel is zwak en
vermindert de goede indruk van het geheel.
Voor de regie werd beroep gedaan op de Zwitserse
regisseur Robert
Freitag, die een zeer persoonlijk cachet aan de
opvoering weet te geven,
waarin vooral de eenvoud
opvalt — als vanzelfsprekend natuurlijk; vermits
het diepzinnige zich in het
brein van Luther afspeelt
— en waarin een dankbaar
gebruik
gemaakt
wordt van het draaitoneel, met een breed zmnebeeldig kruis, waarop de
hele aktie plaats vindt
Ook het dekor en de kostumes van de Zwitser Ary
Oechshn zijn de eenvoud
zelf; het dekor is geïnspireerd op de slotkerk te
Wittenberg, waar Luther
zijn 96 stellingen aan de
deur spijkerde.
Senne Roeffaer, geheel
opgaand m zijn alles dominerend
personage,
speelt eens te meer een
prachtige titelrol
Daar
hij diep aanvoelt wat hij
zegt (hetgeen met bij
alle spelers het geval is),
Iaat hij op elk ogenblik
zien welk een biezondere
grootheid er schuilde zowel in de mens Luther als
in de protesterende hervormer.
In de verdere bezetting
laten zich vooral Jaak
Germain en Anton Peters
zeer gunstig opmerken
J. VI.

DIT KALF DRINKT MELK..

1830 - 1944
cyclus van studieavonden
ingericht door
de Stichting - Lode, de Raet
en
Het Verbond van Vlaamse
Kultuurverenigingen van
Antwerpen.
De vergaderingen van de cyclus hebben plaats ledeie
donderdag te 20 uur stipt tot
omstreeks 22 uur 30 in het
Archief en Mujsum voor het
Vlaamse Kultuurleven,
Minderbroedersstraat 22.
Antwerpen.

Frank Greven's
Danscombo

Na de prov
kaderdag
(zaterd 1 der as)
vindt
te Gent een groot bal
plaati met het oikest van
F-ank Greven Voor verdere
inlichtingen,
zie
• Bewgingsleven
»

D o n d e r d a g 22 n o v e m b e r ;
Het Vlaags aktivisme 14-'18

L. Picard, pubUdst {Geat^,

..Beschaafde lieden d r i n k e n het bier
v a n de b r o u w e r i j Lootens Koekelaro

hop

en

mout

zuiver hop en mout
Verkoper voor Aalst en omgeving :
Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst
Tel : 053/21667
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ETTELIJK en werkelijk land.
Dit is een thema, nog steeds geladen met vooroorlogse springstof.
Bedeeld wordt dat de parlementairen en de regeringen niet altijd handelen zoals de openbare
mening dit zou wensen.
Dat men van hogerhand dus probeert een mening op te dringen : een vorm van regeringsof van partijbesluitendiktatuur.
Bestaat dit of bestaat dit niet ?

1 N de Volksgazet van voor een
paar weken merkte Jos van Eynde op dat tot
zijn grote verbazing in de kringen van de Kommissie voor Grondwetsherziening er hoofdzakelijk sprake was van minorizering van Wallonië.
Jos van Eynde stelde toen eenvoudig vast dat
dit niet beantwoordde aan de verzuchtingen van
de openbare mening in Vlaanderen. Vandaar zijn
verbazing. Had hij gelijk ?

1 N Vlaanderen kan het optimisme klaarblijkelijk niet op.
Tot onze verwondering horen wij in kringen,
waarvan de eerlijke Vlaamsgezindheid
buiten
elke twijfel verheven is, aandringen op een zo
vlug mogelijke doorvoering van het eerste wetsontwerp Gilson en wordt de indruk gewekt dat
dat ontwerp een Vlaamse overwinning zou betekenen. En dit terwijl de helft van hetgeen wij
volgens de kommissie Harmei toegewezen kregen,
als onbetwistbaar Vlaams gebied, verloren ging !
En dat daarbij iedere Vlaming die het vraagstuk
kent weet dat ook volgens de kommissie Harmei
Vlaanderen reeds benadeeld werd. Een Vlaamse
kinderhand blijkt gauw gevuld.
In andere even Vlaams-betrouwbare kringen
horen we zelfs beweren dat een derde opmars
naar Brussel niet meer nodig zal zijn, daar de
franstaligen in dit land de les begrepen hebben.
En dit op een ogenblik dat er op het hoogste
vlak gespeeld wordt met de Vlaamse belangen op
een nooit geziene wijze.
Op een ogenblik dat de drie kleurpartijen op
weg zijn de Vlaamse meerderheid prijs te geven !
De Vlaamse meerderheid is geen nieuw feit.
Ze is er sinds 1830 altijd geweest.
Bij de eerste volkstelling in 1847 waren er in
België op 4.337.196 inwoners (vreemdelingen inbegrepen), 2.471.248 die gewoonlijk Nederlands,
1.827.141 die gewoonlijk Frans spraken, p a t
maakte een verhouding 57,8 tegen 42,2. Sindsdien

is er steeds een meerdei-heid nederlandstaligen in
ons land gebleven.

AAROAI schept men daarover
thans herrie ?
Omdat men vreest dat de tijd van het verbond Wallonië met Brussel en met de franskiljons naar'zijn einde loopt.
Omdat men vreest dat onder de druk van de
strijdbare Vlaamse Beweging binnen afzienbare

door T^td.'Wim(huA^^

tijd de franskiljons zullen uitgeschakeld worden
als handlangers van Wallonië en als kolonisators
van Vlaanderen.
De Walen willen hun voorzorgen nemen opdat
zij nooit zouden overheest worden zoals dit met
Vlaanderen reeds 132 jaar gebeurde.
En waarmee ze thans nog bezig zijn.

\A I E V E B dan federalisme zouden zij de paritaire senaat wensen. Zo zal Vlaanderen nooit over hen kunnen heersen.
En zo zullen wij daarbij nooit meer onder hun
knoet uitkunnen.

VULKSUNie

Twee ervan, Theo Lefèvre en Pierre Vermeylen,
spreken aan huis Frans. De derde, de heer Van
Hemelryck, voorzitter van de « Vlaamse» Boerenbond, voedde zijn dochter in het Frans op.
Las men ooit in « Het Volk » dat ook dit een
vernedering was voor Vlaanderen ? Het Volk
schreef dit anders na het referendum in de
Voerstreek. Maar wat wil men van de kleine
Vlaamse man als hij voorbeelden ziet als dit van
de drie voornoemde heren ? De verfransing komt
van de top, niet van de bazis.

W

ETTELIJK of werkelijk land?
Drie van de zeven « Vlamingen » behoren tot de
3% franstalige evoluées. Dat 3 % kliekje krijgt
dus ongeveer 50% van de Vlaamse vertegenwoordiging !
Wat wil men dan nog van die kommissie verwachten ?
Vier op zestien kunnen in het bezit zijn van
een Vlaams refleks : de 56% nederlandstaligen'
worden aan de top vertegenwoordigd door 25%.
En dit na de tweede opmars naar Brussel!
Het gewicht van 350.000 Luikenaars is groter
dan dat van 5.500.000 Vlamingen. I n 1830. In 1962.
Dit voor wie het vergeten was.

E

H

ET is vanzelfsprekend dat een
paritaire senaat alleen aanvaardbaar is bij federalisme, waarbij Vlaanderen zijn volledig
grondgebied zal hebben en er^zelf baas zal over
zijn. De bevoegdheid van de senaat zou dan uitteraard beperkt blijven tot de gemeenschappelijke vraagstukken van Vlamingen en Walen, die
slechts een gering percent van de problematiek
in dit land zouden betekenen.

W ETTELIJK en werkelijk land.
Wie geen verschil wil, zou daar moeten naar
handelen.
De nederlandstaligen m dit land vormen thans
goed 56% van de bevolking. In de kommissie voor
grondwetsherziening zitten er 9 franstaligen tegenover 7 Vlamingen. De verhoudingen zij dus
flink omgekeerd.
Wie sprak er ooit over minorisering ?
Die zeven Vlamingen, zijn die ook nederlands
talig ?

N waarom die grondwetsherziening ?
Omdat de unitaire demokraten niet meer zonder méér unitair en demokratisch durven zijn.
De zetelaanpassing is een corollarium van het
UhïtAWSirte.'Wie verdedigt z e ? Wij Vlaamse federalisten. E« -wij ^HëWir •*" •' "^"' r^*-''""
De paritaire senaat hoort uitsluitend thuis in
een federale staat. Wie verdedigt hem ? De drie
nationale partijen, die het federalisme verketteren.
Zolang België unitair is moet het er de normale gevolgen van dragen. Dat betekent : zetelaanpassing wel, paritaire senaat niet.
Iedereen zal thans moeten kleur bekennen.
Zeker de Vlamingen in de kleurpartijen. De
56% die vrede nemen met de 25% vertegenwoordiging.
Voor hen slaat het uur van de waarheid.
Vlaanderen kijkt niet alleen toe.
Maar maakt zich vlug klaar. Om rampen te
voorkomen.
Door hen te vervangen.

A. Jeurissen-Cloostermans & Z.
MAATKLEDING
ben
uitgeslapen
wani

Tijdens verbouwing uitverkoop
tegen fantastisch lage prijzen
op volgend voorlopig adres :
O E V E R , 2, A N T W E R P E N

Tel. 33 91 65
IgC .,-v.« » ^ >.S<S«f3't
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