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Abonnementenslag 

Deze week toe
kenning van het eer
ste «boek der naaand» 
aan de meest ver
dienstelijke propa
gandist gedurende de 
maand december. 
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In het voorbije jaar wijdde de Volksunie zich 
vooral aan het konsolideren van de pozities 
'die ze bij de verkiezingen van maart 1961 had 
veroverd en aan de verdere organizatorischc 
uitbouw van de partij. 
Onder leiding van mr F. V a n der Eist werd 
in Kamer en Senaat een stevige, nooit-afla-
tende oppozitie gevoerd, terwijl de V . U . , door 
het indienen van een indrukwekkende reeks 
wetsontwerpen, bewees een antwoord te 
hebben voor de meest nijpende problemen 
van de Belgische politiek. In het taalgrensde
bat, dat de parlementaire aktiviteiten dit jaar 
beheerste, kwamen onze woordvoerders 
voortdurend op de tribune om de V.U. -amen
dementen te verdedigen en het standpunt der 
Vlaamsgezinde opinie te vertolken. 
Onder impuls vooral van W i m Jorissen werd 
de organizatie en de finantiële mobilizatie 
stevig aangepakt. Op het gebied van leden
en abonnementswerving werden mirakelen 
verricht door honderden trouwe propagan
disten en militanten. 
He t jaar 1962 was trouwens beloftevol inge
zet : begin december 1961 verscheen ons 
weekblad voor het eerst op 16 blz. 
Het jaaroverzicht hieronder beperkt zich tot 
de V.U. -ak t iv i t e i t en ; een overzicht van de 
Belgische politiek in 1962 verscheen in de 
'dagbladpers. 

LT.nddag te Asse : één der h o o g t e p u n t e n v a n 1963 

J A N U A R I 

De V.U. zette het nieuwe 
itrijdjaar in door op 16 ja
nuar i een perskonferentie te 
beleggen over het wetsvoor
stel tot federale grondwets
herziening dat door de partij 
tal de Kamer werd ingediend. 
Vlak daarop richtte het 
S^xjfdbestuur der partij zich 
tot de Vlaamse openbare me
ning om haar op te roepen 
tot krachtdadig verzet tegen 
de ontwerpen Gilson. 

Dat de Volksunie bij de 
strijd om deze ontwerpen 
een niet te verwaarlozen fac-
tsr 80» wWWen, drong door 
lm, zelfs bij de rabiaat-ant i-
vteamse Brsssehs pers : in ée 
itweede week van het nieuwe 
Jaar verscheen de « Poar-
quoi-Pas ? » met een karri-
katuur van Daniel Deconinck 
op de voorpagina; het blad 
wijdde een lang artikel aan 
de V.U. die « voortaan zelfs 
de maan kan vragen ». Ook 
in het buitenland stijgende 
belangstelling voor de 
Vlaams-nationale partij : de 
Nederlandse TV intervieuw-
de mr F. Van der Eist voor 
iiaar reeks « Taalstrijd in 
België >. En voor de mikro 
van de Nederlandse K.R.O. 
begon Dr Paardekooper zijn 
lezingen onder het motto : 
« Er zijn geen Belgen >. 

Te Antwerpen kwam de 
beruchte Blavier een wed

strijd op het plein der rood-
witten fluiten; hij werd er 
warm ontvangen. En te Gent 
moest dhr Brasseur, katoen-
baron van de Union Cotton-
nière, een tweetaligheids-
vergadering voortijdig op
heffen omdat de Vlaams-na
tionale belangstelling wat te 
groot en te luidruchtig was. 

F E B R U A R I 

In het eerste februari
nummer van de «Volksunie» 
verscheen voor het eerst een 
ganse bladzijde aankondi
gingen voor « Neen Gilson »-
meetings. Deze « Neen Gil
son >-aktie zal ononderbro
ken, met steeds stijgend sue 
ces, docrg^e t worden tot bij 
haar bekroning op de Land
dag begin mei. 

Begin februari kongres-
s'eerde te Antwerpen de VVB 
en bes'oot de Beheerraad van 
de T.V., plaats in te ruimen 
op het scherm voor de Voks-
unie. In de Kamer zette dr 
Van Leemputten zijn aktie 
voor de vissers voort door een 
interpellatieverzoek in te 
dienen. 

Te Dilbeek en te Strom-
beek werden grote, nogal 
woelige betogingen tegen de 
faciliteiten ingericht. Te Al
semberg ging Daniel Deco
ninck met veel succes tegen
spreken op een meeting van 
« les amis de la langue fran-
gaise ». In de Kamer kwamen 

onze vertegenwoordigers 
herhaaldelijk op de tribune 
in verband met de taalgrens
afbakening. 

Einde van de maand gre
pen in Oostende - Veurne -
Diksmuide tussentijdse ver-
kiezincren voor een provin
cieraadszetel plaats De V.U., 
die haar simpatizanten had 
aangezet zich te onthouden, 
werd door gans rte pers una
niem als de grote overwin
naar bestempe'd. Een paar 
weken voor deze verkiezin
gen wa* Van den Boeynants 
op heeterdaad van leugen 
betrapt toen hij te Hasselt 
beweerde dat V.U. en P V.V. 
in Oostende - Veurne - Diks-
Aiuide een verkiezingsas-
koord hadden gesloten 

In de Kamer keurden en-
k e e deelnemers aan de eer
ste Mars op Brussel de faci
liteiten goed : De Saeger, 
Kiebooms. Verlackt, Posson, 
Peeters, De Gryse, Lefère, 
Lavens, Ri©rs, Verhenne en 

Eist hield een merkwaardige 
tussenkomst die door « De 
Standaard » als een hoogte
punt van het debat werd ge
roemd. 

Einde maar t werd op een 
C.V.P.-vergadering te Nijlen 

door aanwezige V.U.-propa-
gandisten een raak antiwoord 
aan De Saeger bezorgd. 

De « Neen Gilson s-aktie 
draaide op volle toeren : in 
maar t alleen reeds meer dan 
60 openbare vergaderingen. 

abonnemenlenslag 

ifiiecsr afe^^n^iÉari 
Begin maart hield de CVP 

haar « Appèl 1962 », dat vol
ledig in het teken stond van 
de strijd tegen de radikale 
Vlaamse opinie. De Saeger 
viel er heftig uit tegen de 
V.V.B, en verk aarde dat, wie 
in de toekomst nog naar 
Brussel wilde marsjeren, 
eerst bij de C.V.P. de toela
ting moest komen vragen 

In de Kamer zette R Mat-
theyssens een aktie voor de 
zeelieden in, aktie die tegen 
het einde van 1962 reeds be
langrijke rezultaten wist af 
te dwingen. 

Bij het belangrijk debat 
over de Investeringsmaat
schappij liet de V.U. zich 
niet onbetuigd : Mr. Van der 

Op het Parlijkongres te Ant-
werpen begin november werd 
door Wim Jorissen, algemeen 
partijsekrelaris, het streefcijfer 
voor 1963 vastgesteld : 5.000 
nieuwe abonnementen, 

In de maand december 1962 
werden daarvan 20 %, hetzij 
1.000 nieuwe abonnementen, 
gerealizeerd. Het cijfer is ver 
van slecht. Maar het bewijst 
dat de inspanning, zoals ze 
geleverd werd in december, 
volgehouden moet worden 
doorheen gans de eerste tri-

De andere arrondissementsbe-
sturen hebben heel wat achter
stand in te lopen. Wij zijn er 
van overtuigd, dat zulks vlug 
gebeurd zal zijn. 

Belofte maakt schuld I We 
hadden om de maand een boek 
beloofd aan de propagandist 
die de grootste persoonlijke 
inspanning zou leveren in de 
abonnemenlenslag. Dit eerste 
boek-der-maand gaal naar de 
vriend Lode Verstrepen, Jos. 
Woulersstraat 103 te Wille-
broek. Dhr Lode Verstrepen 
heeft in de loop van december 
tweemaal een Hjst van 36 
nieuwe abonnenten ingestuurd, 
geworven vooral in zijn eigen 
gemeente maar verder tot in 
Klein Brabant toe. 

Een eresaluat voor deze eer-
ste winnaar van het « boek der 
maand n, die kortelings door 
onze redaklie zal aangeschreven 
worden. 
Bij de arrondissementen is het 
Aalst dat gedurende de maand 
december met de beste rezul
taten naar voor is gekomen. 
Het arrondissement Aalst heeft 
een belangrijke voorsprong up 
zijn direkte konkurrenlen. 
Bij dit rezullaat is in de 
eerste plaats de inspanning 
van de afdeling Aalsi-stad Ie 
vermelden. 

]EtmJia&cij^a/ieM 

voorwaar niet bij de pakken 
bleven zillen. 

Tenslotte wezen in alfabe
tische volgorde nog vernoemd: 
Antwerpen, Biugge, Brussel, 
Mechelen en Ooslende-l eurne-
Diksmuide. 

Aan dhr Lode I er.-ilrepen, 
aan het arr. en de afdeling 
Aalst, aan de overige vermeltle 
arrondissementen en aan de 
vrienden overal elders die si'l-
lig vastbesloten zijn Uf:e 
maand hoger op de rangliist te 
komen : onze ha,rlelijhe dank 
voor de prachlinspanninq die 
zij hebben geleverd. 

Wie wint einde januari hel 
tweede boek-der-maand? Welk 
arrondissement en welke afde
ling steken Aalst, « de keizer
lijke », naar de kioon ? 
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mivtji, 
KATAHSA 

Kerstmis, Nieuwjaar, ziedaar 
mooie feestdagen die ons Vlamin
gen in Katanga en overai elders 
ter wereld in gedachten natlcr 
brengen bij dat kleine stukje 
grond in Europa, ons Vlaander-
land, onze geboortegrond. 

Bizonder tijdens deze eindejaars-
dagen gaan de gedachten en wen
sen naar de Xamilie, verwanten en 
-kennissen, maar doen ze ook den
ken aan de strijd die dit jaar ge
leverd werd om het behoud van 
onze rechten, onze taal, onze vrij
heid. 

De strijd !s niet uitgestreden 
maar de gunstige resultaten zijn 
reeds overal te merken en een ko
loniaal in verlof kan nauwelijks 
zijn ogen geloven als hij bij offi
ciële feestelijkheden opnieuw de 
leeuwenvlag ziet wapperen, wan
neer hij de ekonomische ekspan-
sie bemerkt, die nieuwe fabrieken 
en industrieën uit de grond doet 
rijzen. 

Maar nog gi'oter wordt zijn 
vreugde als hij ziet hoe massa's 
mensen uit alle lagen van de- be
volking en met de meest uiteenlo
pende politieke strekkingen zich 
samenvoegen om voor het gemeen
schappelijk volksbelang, dat de 
redding en toekomst van Vlaande
ren is, te strijden. 

Wat de Vlaming in Vlaanderen 
echter meestal niet weet is dat ook 
wij in Afrika ons deel in de strijd 
geven, al is hel dan ook niet onder 
dezelfde vorm. 

Sinds de laatste « mars op Brus
sel » namelijlc is de toch reeds be
staande spanning tussen "Walen en 
Vlamingen in hevigheid toegeno
men en openlijk geschimp, gehoon 
en vernedering worden niet meer 
ontzien tegenover de « sales fla-
nüns ». 

Doordat de Walen één gesloten 
front vormen en de hoogste lei
dende funktie's bezetten is regel
matige bevordering voor de Vla
mingen bij tal van vooraanstaan
de maatschappijen uitgesloten, zo
dat vele loopbanen definitief ge
broken worden, terwijl vaak Afri
kanen tegen ons worden opgehitst 
omdat We als Duitsers voorgesteld 
worden of voor de « apartheid » 
zijn, dit met betrekking tot de ne-
derlandstalige afdeling in de 
school. 

Het is een strijd der wanhoop 
welke de Walen voeren, omdat ze 
beseffen dat de tijd tegen hun is 
en omdat ze weten dat we alle 
troeven in handen hebben om uit-
eindellijk te winnen. 

En intussen staan de Vlamingen 
hier alleen, meestal machteloos te
genover de leidende macht der 
maatschappijen, terwijl de woede, 
onmacht en ellende leiden tot het 
vormen van een Vlaams nationaal 
bewustzijn in solidariteit met de 
Vlaamse beweging. 

Laten we daarom, Vlamingen in 
Vlaanderen, Afrika en overal el
ders ter wereld, samen de strijd 
verder zetten opdat we opnieuw 
vrij de plaats kunnen innemen in 
deze wereld waarop we volgens on
ze beschaving en kuituur recht 
hebben en die moet lelden tot een 
betere toekomst voor onze kinde
ren. 

R.C.S. - Elisabethstad. 

LEGER 
Waarde redaktie. 

Ik lees hier juist in 't Pallieterke 
dat de Volksunie de begroting van 
landsverdediging goedgekeurd 
heeft. Ik viei haast om; hoe is het 
mogelijk ? Vlaams en militarist-

I 

Zelfs de kraaien brengen 
hef uil : 

^an 
De schoonste gronden liggen in Spanje, 

het mooiste strand van de Middellandse zee 
Inlichtingen : 

VIKING 
' l intwerpsebaan. 232. Antwerpen (4e dis t r . ) 

tisch ! Dat gaat toch niet samen, 
waarde Volksunie, wij Vlamingen 
zijn toch tegen das Militar, tegen 
de milliarden die aan dit franskil
jons sabelgesleep besteed worden ! 

Is er een onnozel gedoe als een 
Belgisch leger, dat nu eens niets, 
maar dan hoegenaamd niets, in de 
pap te brokkelen heeft en dat in 
geval van oorlog nul komma nul te 
betekenen heeft. Zouden we dan 
ook in de Volksimie weer eens be
drogen uitkomen, en zal na het 
tot stand komen van een federaal 
België toch iiog aan sabelsleperij 
gedaan worden ? 

Ik ken niet veel van politiek, 
maar dat ik die rommel hier fees
telijk beu ben dat moogt ge wel 
van mij aannemen. 

A.B. - St. Niklaas. 
Red. — 't Pallieterke was voor 

eenmaal eens mis 
En in de « Pepernoten » de week 

nadien hebben we dat rechtgezet. 
Blad beter lezen, A.B.! 

VOERSTREEK 
Geachte Redaktie, 

Gelieve de inhoud van dit schrij
ven aan uw lezers bekend te ma
ken : 

1) dat in Wallonië Vlamingen, 
die opkomen voor de rechten van 
hun volk en steun schenken aan 
vrienden op de taalgrens niet kun
nen rekenen op de opinie-vrijheid, 
noch op de instanties die moeten 
Instaan voor de openbare orde en 
de bescherming van het privaat 
bezit. Ook de Waalse politiedien
sten zoeken de Vlamingen in Wal
lonië te fnuiken. 

2) dat de overwinning (Voer
streek bij Limburg) in eerste in
stantie de vrucht is van de strijd 
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SCHLOSS 

WACHENHEIM 

W a c h e n h e i m a a n de 

Weins t rasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

Po thoeks t r aa t 142 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 
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en het offer van de mensen, die 
zich sinds jaren volledig ter plaat
se hebben ingezet. De poUtiekers 
gaven slechts de laatste stoot, hoe 
belangrijk die ook is. 

3) dat de strijd in de Voerstreek 
niet ten einde is. Dat taaleiland 
kan het nog hard te verduren krij
gen : de franskiljonse leiders le
ven nog en spelen nog in enkele 
dorpen de baas. Profiterend van 
de traagheid van de Regering zijn 
ze b.v. hun gemeentekas aan het 
ledigen. De walllnganten laten de 
Voerstreek niet los ! De Platdietse 
dorpen staan onder sterke druk 
en de Voerstreek heeft in zijn da
gelijks leven dat ander deel van 
Overmaas nodig, méér dan Lim
burg. 

Jos Gouverneur. 

SOLDU 

Waarde Redaktie, 

Met veel genoegen las ik in ons 
blad, dat dhr Mattheyssens, helaas 
tevergeefs, een smeekbede tot 
P.W. gericht heeft, om voor onze 
« verdedigers des heiligen gronds » 
een luttele soldeverhoging te beko
men. 

10 P is Inderdaad e.sn hele som; 
maar dat is nog niet alles. In som
mige kazernes wordt er, bij de in
trede van de « blauwtjes », een 
gTOotse propaganda gevoerd, om 
bij het innen van de solde, on
middellijk een deel hiervan op een 
A.S.L.-spaarboekje te plaatsen 

Dat vermeerdert alzo inderdaad 
de zin voor sparen van de jonge 
man en waarschijnlijk ook de pre
mie toegekend aan de officier
makelaar. 

Omgekeerd, vermindert het « o, 
vat van wijsheid » ook de moge
lijkheid dat de soldaat, met zijn 
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maandwedde van 300 F, toch maar 
zijn « dierlijke neigingen » zou be
vredigen in dronkenschap, weddeft-
schap of... 

Moet er geen zand zijn ? 

Z.B. - Hobokea. 

DEURNE 
Geachte Redaktie, 

Wie onbevooroordeeld de kwe». 
tie beschouwd, moet tot het be
sluit komen dat Antwerpen een 
vlieghaven broodnodig heeft ea 
nog veel meer nodig zal hebben in 
de toekomst 

Gewoontegetrouw is «Bruxelles» 
daarmee niet akkoord, hoe kan h«t 
ook anders ? Brussel wU alles tot 
zich trekken Men weet toch dat 
er een « Bruxelles Nationale » be
staat (voor de Vlaamse Boerkens 
Zaventem). De Antwerpenaars we
ten er alles van : ge moet maar 
eens 's nachts te Zaventem lan
den en uw weg trachten te vin
den naar Antwerpen ! Geen enke
le wegwijzer en praktisch geen 
verlichting. Alle wegen leiden 
naar Brussel ! 

Brussel heeft reeds binnenska
mers beslist dat Deurne zal die
nen te verdwijnen en alle midde
len zijn goed om dit doel te be
reiken. De potentaten uit de hoofd
stad kunnen hierbij rekenen <^ 
de steun van enkele Antwerpse 
grondspekulanten en sommige 
« grote » poUtiekers. 

Voor alles en nog wat moeten 
wij uit de Brusselse hand pikken, 
voor de Deumse luchthaven, voor 
de E3, voor de Scheldeoeververbin-
dingen en noem maar op. Wij 
moeten tevreden zijn met de Icrul-
meltjes die van de Brusselse tafel 
vallen. 

CM. - Antwerpen. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving ; 

Norber t De Ganck . W a t e r t o r e n s t r a a t 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boudewijnlaan 323 Wilrijk • Tel. 49.87.64 - 49.76.86 

Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel. (09) 25.19.23 

W.A. KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kon 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

, 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te-bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 
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T o t U spreekt een ext remis t van de*-Volksunie. Ex t remis -
i e o , zo worden wij toch genoemd door onze tegens tan-
'éiers. E n zij bedoelen daa rmee niet eens dat wij ex t reme, 
ui ters t radikale oplossingen voors taan , maa r wel gevaar-
Ëjke, slechte oplossingen. Ext remis t be tekent in h u n m o n d 
poli t iek gevaarli jk, en s t reng te mijden. W a n n e e r U tot 
he t soort zelfstandig denkende mensen behoor t dat zich 
«o m a a r niet zijn men ing door anderen laat inlepelen, dan 
verzoeken wij U, gedurende enkele vluchtige minu ten , 
Baar ons te willen luisteren, om niet alleen van anderen , 
maa r ook eens van onzelf te ve rnemen wat wij willen. 

Spreekbettrt 

gehouden voor 

de mikro van de B.R.T. 

op 28 december 1963 

door 

volksvertegenwoordiger 

R. Mattheyssens, 

extremisten? 
De Vlaamse kwestie is g'^en 

loutere taalkwestie zoa's on
ze tegenstanders het willen 
doen geloven, maar een na
tionaliteitskwestie, omdat 
deze kwetsie op elk geb'ed 
van het Viaams gemeen
schapsleven betrekking 
heeft, zowel cultureel als 
politiek als sociaal-econo
misch worden de Vlamingen 
achtergeste'd. 

Voor 4 mi.ioen franstali-
gen zijn er drie universitei
ten of 1 universiteit voor 1 
miljoen driehonderdduizend 
franstaligen. Voor 5 miljoen 
Vlamingen zijn er 2 univer
siteiten, of 1 universiteit 
voor 2.500.000 Vlamingen of 
haas t het dubbele. In de la
gere school zijn ruim 60 % 
nederlandstalige kinderen en 
40 % franstalige, bij de uni-
versiteits-studenten is het 
Juist andersom, daar zijn 
40 % nederlandstalige en 
60 % franstalige. De kredie
ten die aan de Franse cul
tuur worden besteed, zijn 
aanzienlijk hoger dan deze 
voor de Nederlandse cul
tuur. 

Het aantal parlements
zetels is niet aangepast aan 
he t aantal inwoners in het 
Vlaamse land. Daardoor zijn 
een ha"f miljoen Vlamingen 
niet in het parlement verte
genwoordigd, en duizenden 
vreemdelingen in Wallonië 
•wel. Dat betekent dat een 
Vlaamse stem bij de verkie
zingen minder waard is dan 
een Waalse. 

Overal ter wereld deden 
de kolenmijnen grootnijver-
heid ontstaan, a l een in Lim
burg niet. Daar dienen de 
kolen om de kwijnende 
Waalse grootnij verheid op 
de been te houden. In plaats 
van de kolen ter plaatse te 
verwei'ken, worden zij tegen 
hoge oneconomische kosten 
naar Wallonië vervoerd. En 
de werkloze Limburgse ar
beiders kunnen hun eigen 
kolen achterna reizen om ze 
in Wallonië te gaan verwer
ken. 

Tientallen en tientallen 
miljarden werden wegge
smeten in veroordeelde 
Waalse mijnen die nu reeds 
zijn gesloten of zullen wor
den gesloten. 

Deze verspilhng zou nog 
voortduren had de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en 
Btaal, dit wil zeggen het bui
tenland, zich niet tegen de-
sse economische verspillings-
politiek verzet. Hoewel er 
geeji werkkrachten in Wal
lonië beschikbaar zijn, is er 
aprsike van een miljarden-
plan om nieuwe fabrieken op 

te richte n Er zal moeten 
beroep worden gedaan op 
vreemde arbeiders, voor wie 
men duizenden huizen zal 
moeten bouwen, mede op 
kosten van de Vlaamse ge
meenschap. En intussen ge
raakt de Antwerpre haven 
steeds meer en meer achter
op, en intussen blijft Vlaan
deren industrieel onderont
wikkeld 

Door deze onviaamse en 
oneconomische politiek zal 
de werkloosheid steeds het 
hoogst zijn in Vlaanderen, en 
moeten honderdduizenden 
pendelarbeiders, in aanslui
ting van de achturendag, en 
ten koste van hun familie
leven werk zoeken buiten 
hun eigen streek, verdienen 
de Vlaamse arbeiders gemid
deld 5 F per uur minder dan 
de Wiaa'se -arbeiders, verdie
nen de V'aamse zelfstandi
gen per jaar duizenden F 
m.inder dan de Waalse zelf
standigen. 

Dat er in Vlaanderen stil
aan meer nijverheid komt is 
niet zozeer de verdienste van 
de regering, maar het gevolg 
van de vreemde investerin
gen die nu door de Europese 
Economische Gemeenschap 
moge'iijk zijn geworden. 

Het Belgisch kapitaal en 
de Belgische politieke macht 
hebben steeds de industriali
sering van Vlaanderen ver
hinderd, om te kUi'inen be
schikken over een reservaat 
van goedkope werkkrachten. 

Door een onvlaamse be-
noemine^ipoi'tipk in de 

hoofdbesturen, worden de 
Vlaamse ambtenaren achter
gesteld. In de diplomatie 
vindt men niet één Vlaming 
op 10 belangrijke buiten
landse posten. In het leger 
waar de Vlamingen 60 % 
van de dienstplichtigen le
veren, leveren zij geen 5 % 
van de generaals. 

Door een landbouwpolitiek 
die vooral op de grotere be
drijven is gericht, worden de 
Vlaamse landbouwers ge
schaad, daar zij doorgaans 
op kleine bedrijven zijn ge
vestigd. 

Voor ons is het duidelijk 
dat de Vlaamse gemeenschap 
nooit in deze Staat haar 
volle culturele en sociaal-
economische opgang zal ken
nen, zolang zij niet in be
langrijke mate haar eigen 
lot in handen heeft. 

Dat menen wij te kunnen 
bereiken door federalisme. 
Het federalisme dat wij voor
staan kent een zo groot mo
gelijke zelfstandigheid toe 
aan het Waalse en he t 
Vlaamse volk, als met het 
voortbestaan van de Belgi
sche Staat verenigbaar is. 
Dus zelfstandigheid waar het 
kan, en samenwerking waar 
het moet. Wij verwijzen hier 
naar een wetsvoorstel inge
diend door de Volksunie-
groep in de Kamer dat geba
seerd is op een ontwerp van 
federale grondwet, door Wa
len en Vlamingen onderte
kend. 

Wij weten dat de strijd 
voor federalisme hard zal 

..14 oktober 19«g., 

zijn omdat al de gevestigde 
machten, die profiteren van 
deze eenheidsstaat — en in 
de eerste plaats de partijen 
— ertegen gekant zijn. 

Wij Tragen U : 
Vindt U het ook extremis

tisch dat Uw kinderen zou
den kunnen studeren even
a l t de franstaligen ? 

Vüidt U het ook extremis
tisch dat Uw kinderen am
bassadeur en generaal kun
nen worden evenals de 
franstaligen, en directeur in 
de totaal vernederlandste be
drijven ? 

Vindt U het ook extremis
tisch dat onze arbeiders zo
veel zouden verdienen als de 

...hoogtepunt van het jaar., 

Waalse arbeiders, dat onze 
zelfstandigen zoveel zouden 
verdienen als de Waalse zelf
standigen, dat de belangen 
van de Vlaamse boeren zo
veel zouden worden behar
tigd als deze van de Waalse 
boeren ? 

Wij vinden dat niet extre
mistisch maar vanzelfspre
kend normaal. Wij zullen 
dan ook onze strijd voort
zetten voor normale toestan
den. En wanneer men ons 
zegt : gij hebt geen kans om 
deze strijd te winnen, want 
de Volksunie heeft geen geld 
en geen macht, dan ant
woorden wij : 

Inderdaad, wij hebben 
geen geld en wij hebben 
geen macht, maar wij heb
ben gelijk. En wij zullen ge^ 
lijk halen omdat het Vlaams 
bewustzijn onstuitbaar 
groeit, samen met de gerech
tigde drang naar hogere wel
vaart en hogere kuituur. Wi] 
geloven in de opgang van dit 
gesmade en geschade volk 
zovast, als in de natuuriijke 
wetmatigheid waarmee de 
morgen op de nacht volgt. 

Tot slot willen wij in de
ze Kerstweek en in het voor
uitzicht van de jaarwisseling, 
een beroep doen op het 
christelijk en hmnanistisch 
geweten van onze regeerders 
om in een geest van verzoe
ning en staatsmanschap de 
laatste gevangenen voor oor-
logsfeiten, vrij te laten, 18 
jaar na de oorlog, nu vroe
gere vijanden bondgenoten 
zijn. Tevens om de uitgewe
ken veroordeelden naar hun 
geboorteland vrij te laten 
terugkeren, in de geest van 
het wetsvoorstel dat onla • e-s 
door de kamergroep van de 
Volksunie werd ingediend' 

^^i1 wensen U oorec'Tt u ' t -
erst veel, extremistisch veel 
goeds toe voor 1963 ! 
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CPeRNOTfN 

Open^ 

Brief 
aan Koning Boudewijn 

te 

LAKEN 

Sire, 

Dat adres hier bovenaan mijn open brief kan wel een 
«buis zijn, want ik meen me Ie herinneren dat gij, na den 
volke uw Kerstboodschap te hebben voorgelezen, vertrokken 
zijt naar het land van de stoomboot van Sinterklaas. Ik zal 
desaangaande mijn schoonmoeder moeten raadplegen die -
zoals gans de vrouwelijke helft van België - uw verplaatsingen 
tn esbattementen met vrome aandacht volgt in één der tal
rijke geïllustreerde bladen die aan het koningschap méér 
verdienen dan de schamele penningen van utü civiele lijst. 

Die vrome belangstelling, Sire, laat ik aan de schoon
moeders en aan de nonnekens die - met hun vlaggewuivende 
sehoolkindeien - de onmisbare attributen zijn van uw ver
plaatsingen in hei openbaar. Ik beschouw me als een Otto 
Kormalverbraucher, als een gewone belastingbetaler en uit 
dat statuut puur ik het recht, ut/) handelingen en verkla
ringen te ontdoen van hel koninklijk hermelijn om ze van 
wat meer nabij te beschouwen. En dan moet het me van het 
hart dat gij uw nieuwjaarsvakantie in Spanje in alle geval niet 
verdiend hebt met uw radiospeechke ter gelegenheid van 
Kerstmis. 

Welke hofmaarschalk, Sire, heeft de tekst daarvan ineen
geknutseld achter de Japanse toren en de Chinese muur van 
Laken '.' Aan welk wereldvreemd brein zijn de zalvende 
onbenulligheden en gladde gemeenplaatsen ontsproten ? 
Welke nar aan uw nof heeft het patent van de vele-woorden-
met-zonder-niets ? 

Gij zijt begonnen, Sire, met een opsomming van uw 
aktiviteiten in het jaar des Heren 1962 : de blijde intreden, 
de bezoeken aan de fabrieken f« Denkt gij op het werk aan 
uw verloofde ? n) en aan de klinieken. De inventaris van uw 
publieke inspanningen in 1962. Gij zijt verder gegaan met 
uw vrome Kerst- en Nieuwjaarswensen, die van u en die van 
mevrouw, in de zuiverste huis-tnin-en-keuken-stijl. En dan 
basta 

Ik had, Sire, meer van u verwacht. 1962 is niet maar zo'n 
doodgewoon jaar uit de reeks van 13S voorbije jaren geweest. 
Gij weet het zo goed als ik; bij iedere verschijning in het 
openbaar hebt gij er uw tijd aan af gedaan om uw onder
danen in dringende woorden te herinneren aan hun plicht 
van nationale samenhorigheid. Er roert entwat in de Belgique 
en gij weet het. 

Gij zijt de laatste, Sire, om over deze roerselen te spreken 
met de zalvende vermaningen van een welwillend en begrij
pend vorst uit de geschiedenisboeken. De voorzitters van uu) 
regeringspartijen en zelfs die van uw blauwe oppositiepartij 
laten zich niet pramen om - tegen hun goesting weliswaar -
te verklaren dat de Belgique van 1830 foatue is. Alleen gij 
tchijnl de mening toegedaan dal de oude terminologie op de 
oude toon het nog doet. 

Misschien, Sire, weet gij wel beter en hebt gij de lessen 
van uw doorluchtige vader helemaal gesnopen en tracht gij 
van de grondwet en de ministers niet méér te bekomen dan 
de vrijheid om gemeenplaatsen te vertellen. In dit geval pas 
ik met al mijn troef, want dan is het omwille van uw konink
lijke troefkaart dat gij past En de komedie verder speelt. 

Maar misschien, Sire, zijt gij er van overtuigd dat gij de 
goede toon te pakken hebt en dat de wereld nog altijd bestaat 
uit brave koningen en onderdanen die in de fond nog braaf 
genoeg zijn om zich de menapisehe of gallische baard vol 
zeem te laten strijken. 

Dat, Sire, zou dan een abuis van uwentwege zijn. En aan 
hel begin van dit nieuw (strijd-) jaar kan ik niet anders dan 
U, met mijn min of meer hartelijke wensen, de waarschuwing 
bieden dat de koninklijke sprookjes bijlange zo goed niet ver
kopen als die van de koningin. 

Vw d|« Sêtiêê. 

s 

'i 

t 

RUIL

V E R K A V E L I N G 

Verleden week werd dan 
toch met de ruilverkavelin
gen in het Vlaamse land een 
begin gemaakt. Het werd 
tijd ! In Wallonië werden 
reeds zes verkavelingsplan-
nen uitgevoerd. 

Minister Heger was spe
ciaal naar Gingelom geko
men om er de ondertekening 
van de verkavelingsakte op 
te luisteren met een minis
teriële rede. Na enkele woor
den in het Nederlands te 
hebben gesproken, ging de 
Waalse excellentie onver
stoorbaar in het Frans ver
der voor de rest van zijn 
spreekbeurt. 

Denken die heren werke
lijk dat het volstaat, enkele 
woorden Nederlands te rad
braken om de Menapiërs te 
sussen en dan verder te 
gaan in het Frans om de 
« belangrijke » dingen te 
zeggen ? 

De taktiek van het 
« Vlaams inleidinkje » is zo 
mogelijk nog onbeschaamder 
dan de voluit-Franse rede
voering in Vlaanderen ! 

grasduinen.. 

'H. Het komt er voor Vlamingen en Walen 
op aan, bewust te worden van het vele dat zij 
gemeen hebhen en van de gemeenschappelijke 
tegenstrever die zij al te lang hebben verwaarloosd, 
het Brusselse centralism,e. Er zou geen regering 
meer mogen gevormd worden, die niet op de 
eerste plaats vodoening schenkt aan het gemeen
schappelijk Vlaams verlangen naar grotere zelfbe-
beschikking, meer autonomie, minder afhankelijk
heid van Brussel. » 

« De Linie « van 28.12.62, blz. 2. 

HONORE 

GEPLUIMD: 
Zo heeft het Parlement 

dan beslist dat de verhoging 
van de overdrachttaks (van 
5 tot 6 %), ingevoerd door 
de gesmade eenheidawet 
Eyskens in februari 1962 voor 
één jaar, zal verlengd wor
den ! 

Waar is de tijd der omge
worpen autobussen en der 

schilderachtige vuilnisho
pen ? 

Het toppunt is echter wel, 
dat de paar socialisten die 
nog een klein beetje schaam
tegevoel bezaten en tegen 
die schandelijke maatregel 
stemden, een blaam kregen 1 
Vader Anseele zal zich wel 
verscheidene keren In zijn 
graf hebben rondgedraaid... 

Wat zegt ge ? Hoe Honoré 
zich nu voelt ? Wie spreekt 
daar nog over ! 

EN DE B.S.P...? 
% VERSCHEURDE 

B.S.P. 

Een van de belangrijkste 
verschijnselen in het Bel
gisch politiek leven van het 
jaar 1962 was de toenemende 
verdeeldheid in de socialisti
sche rangen, in de partij zo
wel als in het sindikaat. 

Deze verdeeldheid trad ge
durende de maanden novem
ber en december duidelijker 
dan ooit aan het licht, toen 
bijvoorbeeld Jos Van Eynde 
in de Volksgazet dagenlang 
een kampanje voerde tegen 
Yerna die in de Antwerpse 
Kontaktklub was komen 
spreken. Over de woede van 
partij-ondervoorzitter Van 
Eynde maakt men zich te 
Luik overigens niet druk; 
een spreekwoord uit de vuri
ge stede immers zegt « tchin 
qui liawe ni hagne nin - een 
bassende hond bijt niet ». 

Op het — voor de pers niet 
toegankelijke — A B V.V.-
kongres kwam het tot een 
bijna historische uitbarstmg: 
toen Yerna het woord zou 
voeren, werd hij begroet met 
een minutenlang georches-
treerd « houzee »-geroep. 

Wat hem overigens niet 
belette toch te spreken en 
nadien minutenlange toejui
chingen te krijgen. 

N.B. De komplimenlen aan Alexander. 

V L A A M S E EN 

W A A L S E B.S.P. 

Deze verdeeldheid gaat 
verder dan de strijd van «een 
overgrote meerderheid van 
trouwe militanten > tegen 
« een onverantwoordelijke 
minderheid van extremis

ten », zoals Collard wil doen 
geloven. 

Het weekblad « Links » 
heeft op de recente B.S.P.-
en A.B.V.V.-kongressen enkele 
belangrijke tegenstellingen 
genoteerd : « Is het een toe
val dat de 11 Waalse federa
ties van de B.S.P. zich alle 
uitgesproken hebben tegen 
de wetsontwerpen op de 
handhaving der orde, en 
geen enkele Vlaamse ? Is het 
een toeval dat op het laatste 
B.S.P.-kongres meer dan de 
helft van de Waalse gedele
geerden zich uitspraken te
gen de uitrusting van de 
gendarmerie met lichte 
tanks, en geen enkele Vla
ming ? Is het een toeval dat 
alle Waalse A.B.V.V.-gewes-
ten zich op het kongres uit
gesproken hebben tegen 
amendering van de wetsont
werpen Gilson, en geen en
kele Vlaamse ? Dat zelfs de 
stemmen van de centrales 
die zich eenparig tegen 
amendementen uitgesproken 
hadden als de A.C.O.D. en de 
bedienden, in de Vlaamse 
gewesten niet meegeteld 
werden ? ». 

T E G E N S T E L L I N G 

Fundamentele tegenstel
ling dus, ook volgens «Links», 
tussen Waalse en Vlaamse 
socialisten over essentiële 
problemen. 

Tot voor kort maakte de 
B.S.P. zich nog de illuzie, 
vlug met de M.P.W. af te 
kunnen rekenen. Deze illuzie 
zal thans wel al gans ver
dwenen zijn. 

De opsomming die «Links» 
geeft, is meteen een beken
tenis van onmacht van deze 
Vlaamse socialistische oppo
sitionele groep : geen enkele 
federatie in het Vlaamse 

land heeft de stellingen van 
de groep voor haar rekening 
willen nemen. 

Tegenover de Waalse so
cialistische dinamiek staafi 
in het Vlaamse land niets. 
Enkele maanden geleden 
verscheen het « Manifest der 
Vlaamse socialisten >, waar
onder namen van gezagheb-i 
bende intellektuelen en ka
dermensen. 

Het Vlaams socialistisch 
kongres, dat er met zoveel 
aandrang werd geëist, is van
daag nog niet eens in heti 
vooruitzicht gesteld. 

Machteloosheid van he^ 
Vlaams socialisme over de 
gehele lijn ! Ook van hef 
oppositionele ! 

A A N DE TOP 

Terwijl de Vlaamse B.S.P.-
kranten « « Volksgazet » en 
« Vooruit » de indruk ver
wekken, frontaal te vechten 
tegen « het Waals extremis
me », wordt aan de top van 
het landsbestuur door de 
Vlaamse socialistische mi
nisters een andere politiek 
gevoerd. 

In de ekonomische en fl-' 
nantiële sektor wordt een 
nooit-geziene politiek van 
begunstiging der Walen ge
voerd. In de politieke sektor 
doktert men aan de pleister 
op het houten been der 
Waalse « minorizatie >. 

Door steeds nieuwe toege
vingen tracht het Vlaams 
socialisme, zoals het aan de 
top vertegenwoordigd is, de 
werfkracht van het Waals 
eisenprogramma te onder
graven. Met als enig doel het 
veiligstellen en het behoud 
van de 'ruime Waalse een-
heidsbazis waarop heli 
Vlaams socialisme onge
stoord verder zou kunnen ve" 
geteren. 



DE VOLKSUNIE 5 

KERST

GESCHENK 
Op Kerstdag verscheen in 

het Staatsblad de wet betref
fende de begroting van het 
iJaar 1963. 

In 1963 zullen de negen 
miljoen « waarde landgeno-
iten » het schamele sommetje 
van 131 miljard P aan be
lastingen mogen opbrengen. 
Dat is dubbel zoveel als vijf 
Jaar geleden ! 

Denk nu niet, dat het de 
« rijken » zijn die bij deze 
fiskale verdubbeling ge
stroopt worden. De over-
drachttaxe zal in 1963,net zo
als vijf jaar geleden, onge
veer een vierde van de totale 
belastingopbrengst voor zich 
nemen. 

MAAR NIET HIER! 

De « Soir » en de « Libre » 
hebben zich vertederd gebo
gen over het lot van een ver
drukte taalgroep : de frans-
sprekende Kanadezen. Met 
een ondertoon van warme 
simpatie maken deze Brussel
se bladen gewag van de po
gingen van sommige frans-
sprekende Kanadezen om hun 
land federaal op bazis van de 
taalgemeenschappen te orga-
nizeren. 

Want voor een verdrukte 
taalgroep die t racht aan de 
unitaire struktuur van het 
door anderstaligen bestuurde 
land te ontkomen hebben de 
« Soir » en de « Libre » alle 
respekt. Op voorwaarde dat 
het een franstalige groep is... 

VLIEGHAVEN DEURNE 

4 ^ . 

Tn de Antwerpse gemeen
teraad werd nog niet geant
woord op de interpellatie die 
onze verkozene, Mr Schiltz, 
over de vlieghaven Deurne 
heeft gehouden. Het kollege 
had nochtans een formeel 
antwoord beloofd. 

Naar het heet zou dit ant 

woord thans verwezen zijn 
naar de zitting van 21 ja
nuari. Met als gevolg dat het 
dreigt uitgeste'd te worden 
tot na St. Juttemis. 

Antwerpen houdt mis
schien wel Brussel vast, 
maar het schijnt Deurne 
losgelaten te hebben ! 

OPVOLGING 

TIELEMANS 
In de Wetstraat is men 

met verlof, zodat de opvol
ging van de overleden ad-
junkt-minister van Finan-
tiën nog enkele dagen te 
begeven blijft. 

Er wordt nochtans druk 
gegist naar de mogelijke op
volger en velen tippen daar
bij op Cois Detiège, de 
Antwerpse schepen die in de 
stakingsperiode 1960-1961 de 
onvergankelijke dankbaar
heid van zijn stadsgenoten 
verwierf door de stad een 
paar weken onder het huis
vuil te laten. 

Dat is dan een kandidaat 
voor « propere finantiën > ! 

AANVAARDBAAR 
Er zal in Oost-Vlaanderen een 
nieuwe provinciegoeverneur 
moeten benoemd worden. De 
pronostieken en het elle-
booggeduw gaan natuurlijk 
reeds lustig hun gang. 

De «Pourquoi-Pas ?» heeft 
zich ook maar eens voor de 
kristallen bol gezet. 

Wie ziet het Brussels week
blad als de meest geschikte 
kandidaat ? De heer Nachez. 
En waarom ? Omdat hij plat 
Gents spreekt en omdat een 
dialektprater voor de Gentse 
franskiljons altijd te verkie
zen is boven een «extremist» 
die het in zijn hoofd zou ha
len A.B.N, te spreken. 

VAN 

J E VRIENDEN... 
Koning Leopold heeft een 

nogal spektakulaire en 
onverwachte boodschap tot 
het land gericht om de ge
ruchten over een eventuele 
scheiding de kop in te druk
ken. 

In deze boodschap zegt de 
gewezen vorst dat hij zich 
genoodzaakt ziet het stil
zwijgen te verbreken omdat 
geen enkele gezaghebbende 
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I waarde landgenoten... ^ | 
— S 
1 « Ze hehken ons het afschrikwekkend voor- 1 
1 heeld gegeven van de onverdraagzaamheid, de 1 
1 haat, het anti-Belgicisme. Ze hebben de demokru- 1 
1 tische beginselen en de grondwettelijke vrijheden § 
1 met de voeten getreden. Ze spuwden vuur en vlam i 
= tegen de franse taal en de franse kuituur. Ze = 
1 beschouwen de franssprekenden in Vlaanderen, m = 
= de Brusselse agglomeratie en in de omgeving der S 
1 hoofdstad, en de Walen als vijanden. Ze eisen de % 
1 zogenaamde « rechten van de grond » op, deze § 
1 overblijfselen van de duistere middeleeuwen. Ze = 
1 dienen de doeleinden van het flamingantisch impe- E 
1 rialisme, dat vijf miljoen en half Vlamingen opstelt = 
i tegen dvie miljoen en half Walen en tegen een mil- E 
1 joen Brabantse franssprekenden die ze onder het 1 
1 gewicht van hun aantal dreigen te verpletteren ». 1 

I ' L a Lanterne , 16 .10.62. | 
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s t em is opgegaan om h e m en 
zijn gezin t egen een l eugen 
ach t ige k a m p a n j e te v e r d e 
digen. 

Wie h a d d a t moe ten doen? 
De rege r ing? De res t van de 
u i tgebre ide koninkl i jke fa 
milie ? 

SCHANDAAL 

IN ANTWERPSE 

POLDER 
In de Antwerpse Polder ge

raakten tijdens de voorbije 
nieuwjaarsnacht tientallen en 
nog eens tientallen auto's, 
vrachtwagens en autobussen 
ingesloten door de sneeuw. 
Talrijke inzittenden, waaron
der zelfs kinderen, hebben de 
ganse nacht doorgebracht in 
de bar-koude vlakte zonder 
dat ook maar de minste hulp 
van overheidswege kwam op
dagen. Honderden arbeiders, 
onder wie vele dokwerkers, 
konden niet naar huis terug
keren en dienden de nacht 
aan de haven door te bren
gen ! Het verkeer is de ganse 
daaropvolgende dag en nacht 
verder gestremd geweest ter
wijl een viertal polderdorpen 
afgezonderd bleven, ondanks 

een beroep op de Antwerpse 
overheidsdiensten die echter 
van kromme naas gebaarden. 
De Volksunie-afdeling van de 
Antwerpse Polder heeft in een 
motie aan de pers het Ant
werpse stadsbestuur (waar
onder de aangehechte polder
dorpen resorteren) verant
woordelijk gesteld voor de 
schandelijke toestand en erop 
gewezen dat een dergelijk 
schandaal niet zou mogelijk 
geweest zijn indien de ge
meenten nog over een eigvn 
bestuur zouden beschikt heb
ben, dat de maatregelen had 
kunnen treffen die nodig wa
ren om de wegen vrij te ma
ken. 

GEMAKKELIJK 
In de Antwerpse Rijkswacht
kazerne zijn er officieren die 
er vooruitstrevende opvattin
gen op na houden. 

Om hun manschappen te 
vervolmaken in alle taken van 
het leven, laten ze hen bi j 
voorbeeld de vuile was afha
len of het bed opmaken bij 
madame. 

Misschien wel gemakkelijk. 
Maar ook wel 'n tikje gevaar
lijk, niet ? Men moet de kai 
nooit bij de melk zetten... 

^l!i!gjtfJB»!tf'l'WJM«»iill<iaPi»IW^^ 

Op 24 januari 1962 deed de 
y olksunie-kamerfraktie een voor
stel van verklaring tot herziening 
van de Grondwet. Zij verklaarde 
'dat er reden is tot herziening van 
art. 47, waarin wordt bepaald dat 
men ten volle 21 jaar moet zijn om 
Tiiesgerechtigd te zijn voor de Volks
vertegenwoordiging. Art. 53 van 
'de Grondwet vei'm^ijst verder naar 
voormeld art. 47 voor wat betreft 
de verkiezing van de rechtstreeks 
te verkiezen leden voor de Senaat. 

De toelichting, die het voorstel 
van verklaring voorafging, ver
klaarde breedvoeiig waarom het 
noodzakelijk is de leeftijdsvoor-
waarde van 21 op 18 jaar te 
brengen. 

De Volksunie is inderdaad van 
oordeel dat deze hervorming gewet
tigd is en ziet de gelegenheid daar
toe in de in het vooruitzicht gestelde 
grondwetsherziening. 

Het heeft geen zin, de jongeren 
het recht te ontzeggen op 18-jarige 
leeftijd aan het politiek leven van 
de Staat deel te nemen. Wordt op 
die leeftijd de mannelijke jeugd 
immers niet geroepen legerdienst 
ie verrichten ? En betekent dit 
niet dat zij van dit ogenblik af voor 

de verdediging van het land kan 
ingezet worden ? 

Men bedenke verder dat de 
jongste jaren bij de jeugd een hoger 
ontwikkelingspeil waar te nemen is, 
eensdeels door de verlenging van 
de leerplicht en de demokratisering 

van het stemrecht vanaf 18 jaar, 
ten einde de veroudering der bevol
king te kompenseren en een even
wichtige piramide van kiezers te 
herstellen. 

Men zal er zorg voor dragen bij 
de grondwetsherziening voormelde 

de aandacht van het publiek op deze 
- wat ernstiger - aktualiteit getrok
ken te hebben). Ruim tachtig pro
cent van de geraadpleegde jeugd, 
zowel vrouwelijke als tnannelijke, 
sprak zich uit voor het stemrecht 
vanaf 18 jaar. Zij, die het prograyn-

JEUGD EN POLITIEK 
van het onderwijs, anderdeels door 
de tneer doeltreffende opvoedings-
metoden. Dit zijn argumenten die 
bevestigen dat de jeugd vroeger 
haar verantwoordelijkheid kan dra
den in het beleid van de Staat. 

In haar partijkongres van 3 en 4 
november 1962 heeft de Volksunie 
eens te meer haar stelling inzake 
de kiesgerechtigde leeftijd van de 
]eugd bevestigd. De sektie ujeugd-
en Gezinszorg» legde dit vast in 
haar besluiten. Volksvertegen
woordiger Mr De Coninck van zijn 
kant beklemtoonde in zijn referaat 
over «Politieke en Administratieve 
Hervorming» de noodzakelijkheid 

aspekten niet uit het oog te verlie
zen. De kleurpolitieke partijen 
nemen daar best goed akte van. 
Van de politieke partijen is het wel
iswaar alleen de Volksunie die de 
kiesgerechtigde leeftijd op 18 jaar 
eist, maar de publieke opinie 
stelt er belang in en het ware ver
keerd dit niet te willen inzien. Onze 
beweringen steunen zo maar niet op 
losse gronden. 

Wat de jeugd immers zelf over 
het gestelde probleetn denkt, is 
donderdag 28 december II. vertolkt 
geworden in de uitzending « tiener
klanken » van de B.R.T. (hét 
strekt deze uitzending tot eer, even 

ma gevolgd hebben, zullen moeten 
bekennen dat het oordeel van deze 
jonge mensen telkenmale door ge
gronde en goed-geformuleerde 
bewijsvoeringen gestaafd was. 

Dit weze een teken aan de wand 
voor de kleurpolitieke partijen, die 
bij dit probleem, zoals bij zovele 
andere, eerst en vooral aan een 
(( minotisering » van Wallonië dtn-
ken. 

Dat echter de Vlaamse klempoii-
tiekers niet denken dat de eis, de 
kiesgerechtigde leeftijd op 18 ]aar 
te brengen, zo maar van voorbij
gaande aard is en de Vlamingen 
weinig belangstelling inboezemt I 

Gies E. 
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PECH 

Minister Spaak had zich 
voorgenomen, tijdens de 
Kerst- en Nieuwjaarsperiode 
eens flink te rusten. De plaat
sen waar een staatsman on
gestoord van zijn rust kan ge
nieten zijn niet zo talrijk en 
daarom had onze nationale 
vice besloten, een rustkuur in 
een kliniek te ondergaan, ver 
van de verleidingen van kal-
koense haan, warme wijn en 
koude kaviaar. Tijdens die 
ruc'tkuur vlogen Tsjombe en 
de U.N.O. mekaar in het haar 
en Spaak moest het bed uit 
om aan de joernalisten te 
gaan verklaren « dat hij het 
voorzien had ». 

ZAAKJES DOEN 
Vóór ons ligt een kaartje 

Van de «Groupe De Stan
daard», boul. Em. Jacqmain 
127, Bruxelles 1. 

De bladen van deze «grou
pe» wenden zich eentalig in 
het Frans tot de adverteer
ders in de franstalige pers om 
hen aan te zetten, gebruik te 
maken van publiciteit in De 
Smaele's bladen. 

Op bladzijde één maar re-
klame maken voor «geen 
Vlaams, geen centen». En 
achteraan nog wat geld ver
dienen aan publiciteit die met 
eentalig-Francs omzendbrie
ven werd rondgeschooid. 

Ja, die vervlaamsing van 
het bedrij f s- en zakenleven 
ligt « De Standaard » nauw 
aan het hart . Niet zo nauw 
als de portefeuille, natuurlijk! 

DE LAATSTE 

De laatste mop van het 
franskiljons Brusselse 
front : 

Een echte en dus eenta-
lig-Franse Brusselaar wil 
op de Brouckèreplaats een 
sigaar opsteken maar stelt 
vast dat hij geen lucifers 
heeft. Hij wendt zich tot 
de eerste de beste voorbij
ganger en vraagt in de 
taal van Brigitte Bardot 
om een vuurtje. Konster-
natie en onbegrijpende 
blikken bij de aangespro
kene. De Brusselaar maakt 
met gebaren duidelijk wat 
hij eigenlijk wil en bij de 
aangesprokene valt einde
lijk de frank : « ha, ' t is 
vuur dat ge moet hebben». 
Bereidwillig haalt hij uit 
zijn jas twee silexen en be
gint omslachtig vuur te 
slaan. 

Het was een Ménapien. 

SCHIET-

KATELIJNE 

« En nu zullen ze voort
aan onze gemeente wel
licht Schiet-Katelijne noe
men, inplaats van Sint-Ka-
telijne Waver » zei een in
woner van deze grote ge
meente bij Mechelen. Heel 
wat beroering heerst er te 
Waver over de beslissing 
van minister Segers om 22 
ha gronden te onteigenen 
om er een kruip- en schiet-
plein van te maken naar 
goede legergewoonte. Dat 
gebeurt meer. Maar : een 
hele reeks verwikkelingen 
duiken er op. Tegen alle 
gewoonten in worden hier 
ganse percelen villa- en 
hoveniersgronden ontei
gend. Dat dreigen dus zeer 
kostelijke kruipoefeningen 
te worden voor het leger 
dat wil waken. 

VUILE TOEREN 
Men zegt dat de stad 

Mechelen haar militair ter
rein Schalienhoef zou wil
len in bezit nemen om eko-
nomische redenen. Daarom 
moest het leger verhuizen 
en nu beginnen de kneep
jes : het legerkomitee, dat 
lange bepaalde invloeden in 
de richting Katelijne werd 
georiënteerd, zou zijn stu
die gemaakt hebben met 
kaarten die dateren uit de 
tijd dat deze gronden nog 
als « woeste gronden » wa
ren aangeduid. Verkavelin
gen tot villagronden, ma-
kadamweg, verhoging op 

•«mm » • • • « • • • « • • 

De toren van Schiet-Katel i jne 

privaat initiatief doen de 
zaak er in werkelijkheid 
heel wat anders uitzien. De 
minister gaf zijn goedkeu
ring op basis van welke in
lichting ? Tientallen eige
naars worden nu getroffen. 
Een verweeraktie werd op 
gang gebracht. Verschillen
de van de getroffenen de
den een vraag tot steun bij 
de mensen van de Volks
unie. De andere, die wer

den bezocht door arr. voor
zitter Renard en arr. sekr. 
W. Luyten, betuigden hun 
inc-'emming met deze aktie. 
Volksvertegenw. Mattheys-
sens en provincieraadslid 
Ludo Sels zullen op minis
terieel en provinciaal vlak 
alles in het werk stellen om 
de militaire vraatzucht te 
verijdelen. 

Wij houden de lezers op 
de hoogte. 

' # < > • • « • • • • SB •MIIBai « •« •»«> • ! * • • • • « • 

DE SENAAT EN 

TSJOMBE 
In de Libre Belgique is «r 

een meneer die Tsjombe ver
dedigt. Dat is zijn goed recht. 
Die meneer heet Struye. Daar 
valt nog steeds niets op te zeg
gen, behalve dan dat sommi
ge heerschappen zo graag de 
vrijheid in het buitenland 
verdedigen en in hun eigen 
land voor Alva spelen. Die 
Struye zet zijn naam onder de 
artikels in de «Libre» en 
daaronder « président du Sé-
n a t » . 

Dat is al wat andere ! Want 
Ie citoyen Struye mag alles en 
nog wat verdedigen, desnoods 
de maagdelijkheid van Brigit
te Bardot. Maar de opinie van 
de voorzitter van de senaat is 
niet de opinie van een private 
burger. Wat meer kiesheid, 
Popol. En voor één keer wat 
bescheidenheid. Zo iedereen 
weet nu onderhand wel hce 
ver ge het gebracht hebt. 

BRUSSELS ONTHAAL 
Uit « De Standaard : 

der kommentaar : 
zon-

< Het gebeurde onlangs te 
Brusel . 

Een oude sjofele man ligt 
op de drempel van een her
berg. Getroffen door een 
hartaanval De omstanders 
praten Frans. Een Vlaams 
voorbijganger buigt zich over 
ds zieke en spreekt hem toe 
in het Nederlands, waarop de 
oude man prevelt : «Dat is 
wel, mijnheer, want ik versta 
geen Frans», Kort daarop 
komt de ziekenwagen van de 
stad aangereden. Twee man
nen met een draagberrie 
s Lappen uit. De Vlaming 

vraagt ze, of zij ook Neder
lands spreken, aangezien de 
oude man geen Frans ver
staat. 

Antwoord : Nous, c'est la 
ville de Bruxelles, on parle 
frangais seulement... 

Ze hebben de oude man op
geraapt, zonder een woord. Is 
hij kort daarop in de kliniek 
overleden ? Zonder nog een 
woord te hebben gehoord in 
zijn moedertaal ? Wij weten 
het niet. 

Maar wij weten wel dat er 
nergens ter wereld een hoofd
stad is, waar de meerderheid 
van 's lands bevolking zo in 
haar taal beledigd en ver
waarloosd wordt». 

TV 
We zien niet al te vaak TV 

en de keren dat we dan toch 
voor het scherm gaan zitten, 
gebruiken we gewoonlijk na 
vijf minuten Gods naam al 
ijdel. 

Zo ook op oudejaarsavond. 
Op gevaar af onze TV-man in 
zijn vaarwater te zitten, m_oet 
het ons toch van het har t : 
een schande, zo'n oudejaars
avond op de TV. Een revue 
van Anton Peters die vertrok 
met een schitterend idee maar 
kort nadien reeds gestrand 
was op de klippen van onze to-
neelfolklore-in-dialekt. Een 
ingeblikte revue uit Duits
land : vervelende rommel van 
jewelste. Een ingeblikte revue 
uit Nederland : minuten ver
veling voor de geestige flits 
van een sekonde. Een loterij
trekking en bijhorende festi
viteiten te St Joost : tipisch 
Belgisch-Brussels spektakel. 

Na middernacht keken we 
op de NTS naar Wim Sonne-
veld. Ook ingeblikt Maar ver
domd goed. 

Waarom deze TV-klacht in 
de Pepernoten ? Omdat niet 
vaak genoeg kan herhaald 
worden dat het politiek na-
tuurrezervaat aan het Flagey-
plein flink op weg i'>. (ie laat
ste goede smaak definitief uit 
te bannen. 

TAAL TE 

LEOPOLDSBURG 

Gaston Oeyen, het groot 
licht dat te Leopoldsburg bur
gemeester speelt, liet ter ge
legenheid van Kerstmis en 
Nieuwjaar kaartjes drukken 
waarbij de «burgemeester -
bours-rr>estre » zijn tweetalige 

eeneen aanbiedt. Politieagen
ten in uniform droegen t i j 
dens hun diensturen deze 
tweetalige kaartjes in de ge
meente rond. 

De gemeentevader van Leo
poldsburg pleegt daarmee niet 
zijn eerc'.s franskiljonse bees
tigheid; in de gemeente kan 
men regelmatig tweetalige 
berichten uitgehangen zien, 
bv. aan de begraafplaats. 

Ten eerste i < baas Gansen-
donck-Oeyen één van die bur

gemeesters tasao 1830 (tt« ism 
« cbampetter» met de peis 
soonUJke kommissies de straaf 
opsturen. Ten tweede ke i4 
dtoyrai Oeyen de taalwet nletj, 
Se zal hem binnenkort g ^ 
leerd worden ! 

TWEETALIGHEID 

In de Waalse athenea leren 
42% der studenten het Engels 
als tweede taal. 

Di% weze een antwoord aan 
Kamlel Huysmans die op ge
zette tijden de Vlaamse so-
cialisticche pers vult met zijn 
tweetaligheidsdromen. De 
Walen hebben niets tegen 
tweetaligheid. Wel iets tegen 
het Nederlands. Desnoods le
ren ze Frans én Chinees. Maar 
Frans én Nederlands ? 

NOG 

TWEETALIGHEID 
In het Belgische leger — 

l'armée beige — volgen 175 
soldaten een kursus Frans per 
briefwisseling. Veertien Wa
len brengen toch nog de no
dige ijver op om Ie ménapien 
briefwisselend te studeren. 

Formidabele aantallen, die 
175 en die 14. Maar in al hun 
belachelijke schamelheid 
toch weer een aanwijzing voor 
de Waalse belangstelling voor 
het Nederlands. 

Ook opgedragen aan de 
heer Kamiel Huysmanc. 

SPAARDERS 
Voortaan zullen de brave 

huisvaders die een centje op
zij gezet hebben op hun 
spaarboekje, nog 2,75 percent 
intrest krijgen in plaats van 
3 percent. Nieuw hoofdstuk in 
het boek van Honoré Ge
pluimd. 

Als ergens miljarden moé
ten gevonden worden — goed
deels om nodeloos en nu t t e 
loos verkwist te worden—dan 
weten de heren de kleine 
c'paarder altijd wonen. 

Stemt bij de volgende ver
kiezingen voor Dries-met-de-
pijp. 

I Wie d ich l mee? 
• 
M 
• 

• De (koniincniale) koudegolf hield onze lezers tijdens de periode 
i der feesten bij de stoof en aan hel diehliverk. Omvangrijhe oogst 
i dus deze week. Daverende bijval vantvege een reeks jongelui wier 
: adres eindigt met B.S.D. : eerste betrokkenen in het 10 F-drama. 
• 

! Een greep uit de ton : 
i V F. te Rupelmonde : « Slop daarmee maar uw kouscgaten ». 
i A C. te Hoboken : « voor de simpele piot, zonder « graten » 
• M.D. te Ingelinunster : v in de kaas zitten reeds te veel galen ». 
; De ITeideland-pocket deze week ga it naar ^.V.L. ie Boom voor 
• zijn nuchtere vaststelling : 
m 
m 

! Er \icl met Pee WCP niet te tralen, 
• 

ï over opsag voor de soldaten. 
: Een soldij van 10 F 
; is de Belgische dank 
; voor wie werk en ge/in moet veraten. 
• 

I Nieuwjaar doet 07\s betreuren dal de beruchte « 13S jaar » nu 
m weer uit hel grievenarsenaal zijn verdwenen. Er is echter een billijke 
i kompensatie . voortaan gebruiken wij met ivcllust het argument 
S « dat het nu al 133 jaar is ». 
; Van achttien dertig tot op heden 
; zijn 133 treden 
; vooruit. Maar vaker, ach, 
• zoals in Echternach 

Ook deze week een Ileideland-pocket voor de beste vijfde vers 
regel. Inzendingen vóór woensdag a.s. p/a de redaktie (Rotatyp 
Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7) aan 

uw dienslwillige Ernest. 
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JANUARI 

Do Italiaanse kristendemokra-
toa beslissen, een samenwerking 
Itan te gaan met de Nenni-socia-
Itsten. 

In Algerië herdenkt de O.A.S. 

Frondizzi af en Senaalsvoorzitter 
€ruido wordt prezident. 

APRIL 

Een grote meerderheid van 
Fransen keurt in een referendum 

©p westelijk Nieuw-Guinea laa-
den Indonezisclie valmscherm-
jagers en begint een djungle-oorlog 
op beiperkte scbaal. 

In Italië wordt minister van 
buitenlandse zaken Segni tot pre
zident gekozen. 
In Spanje ontstaat een uitge

breide stakingsbcwcging. 
Een tweede Amerikaanse astro

naut, Scott Carpenter, draait in 
de « Aurora Vil » driemaal om de 
aarde. 

ftnewcn van TY-sateïKet 

AUGUSTUS 

De Sowjet-Vnie begint een nieu
we reeks atoomproeven en neemt 
nieuwe ruimte-voorsprong met 
de « tweelingsvluclü » van Niko-
lajew en Popovilch. 

Na beëindiging van de stakings
golf in Spanje kondigt Franco 
enkele liberalizerende maatregelen 
aan inzake censuur en sindikale 
vrijheid. 

De Pans richt een vredesboodschap 
tot de wereld. Na dagen van dro-
matische spanning wordt eert 
derde wereldoorlog voorkomen 
door inwilliging van de Amerü' 
kaanse eisen door de Russen. De 
Kubakrisis was het dramatisch» 
hoogtepunt van het internationaal 
politiek leven in 1962. 

In Home opent paus Johannet 
XXIII het Tweede Vaiikaanse koi^ 
cilie. 

De Chinezen gaan aan de /n» 
dische noordergrens in de aanval. 
Fen golf van verontwaaidiging 
gaat door gans India. Het konfhkt 
lussen Russen en Chinezen wordt 
door de Chinees-Indische oorlog 
nog scherper in het licht gesteld. 

1262 : NIET BETER EN NIET SLECHTER DAN 1961 
de tweede verjaardag van de bar-
tókadenopstand met een nieuwe 
golt van terreur. 

Kennedy legt het Kongies der 
V.S. zijn tweede «staat van de 
imtie » voor waarin o.m. de na
druk wordt gelegd op de noodzaak 
Tan samenwerking met de Euro
pese Gemeenschap. De Amerikaan
se begroting bedraagt 93 miljard 
dollar, waarvan 53 miljard dollar 
voor Landsverdediging. Beide cij
fers zijn absolute rekords. 

FEBRUARI 

het vredesverdrag met Algerië 
goed. Nadat Satan de Franse pre
zident voor afgezet had verklaard, 
wordt hijzelf op Goede Vrijdag te 
Algiers aangehouden. In Parijs 
verschijnt de O.A.S.-generaal Jou-
haud voor de rechtbank en wordt 
ter dood veroordeeld Georges 
Pompidou wordt gelast met de 
vorming van de nieuwe Franse 
regering. 

In Bonn ontslaat grole ont
stemming wanneer via een lek het 
Amerikaans plan inzake Berlijn 
bekend geraakt : de toegangswe
gen naar de oude Duitse hoofd-

JUNI 

In A Igerië vinden geheime be
sprekingen plaats tussen O.A.S. 
en F.L.N. Zulks belet de Europese 
bevolking niet, massaal naar 
Frankrijk uit te wijken. Een aan
slag op de Gaulle wordt op het 
nippertje voorkomen. 

De drie Laotisclie prinsen be
sluiten, na lange en moeizame 
onderhandelingen, een koalilie-

Prezident de Gaulle ontsnapt 
opnieuw aan een kogelregen van 
het O.A.S. In Algerië neemt de 
strijd tussen de wilaya's toe. 

Aan de muur te Berlijn wordt 
de 18-jarige Peler Fechler door 
een Vopo neergeschoten ; de West-
berlijners belogen legen de lakse 
houding van de Amerikaanse 
troepen 

^eder^and en Indonezié tekenen 
het akkoord betreffende de 
machtsoverdracht op westelijk 
Nieuw^uinea. 

N O V E M B E R 

De So\jet-Unie evakueerl da 
rakelbazes op Kuba. 

In Wesl-DuiNljiid moet Strauss 
ingevolge de « Spiegel »-a£faira 
verzaken aan een portefeuille ia 
de nieu\\e regering, 

In Nooid-India bereiken de CSil. 
nezen de Assam-v lakte en bieden 
dan onverwacht een wapenstit» 
stand aan. Verriedigingsminister 

Amerika heeft zijn eerste astro
naut. Na herhaald uitstel vertrok 
John Glenn aan boord van de 
« Vriendschap 72 » vanop Cape 
Canaveral voor drie vluefitcn 
rond de aarde in i u en 58 
minuten. 

In Zwitserland ontmoeten afge
vaardigden van de Franse rege
ring en van de Voorlopige Alge
rijnse regering melmar om te 
onderhandelen over een wapen
stilstand. 

MAAR DIT 
De regering Inönu slaagt er in, 

een putsch van jonge Turkse 
officieren te verijdelen. 

Fanfani vormt in Italië, met de 
tteun van de Nenni-socialisten, 
een centrum-links-regering. 

MAART 

In Evian wordt tussen Fransen 
en Algerijnen de wapenstilstand 
getekend. De Franse troepen in 
Algerië ontvangen het bevel, de 
krijgshandelingen stop te zetten. 
O.A.S.-leider Raoul Salan organi-
leert de open weerstand tegen de 
Franse regering ; in Algiers en 
Oran komt het tot bloedige ge
vechten waarbij voor het eerst 
Franse troepen op Franse demon
stranten schieten. 

In Geneve begint de ontwape-
ningskonferen tie der Zeventien,. 
Kennedy waarschuwt dat zijn 
land, ingeval er geen akkoord zou 
worden bereikt, zal herbeginnen 

stad zouden onder inlei nalionale 
kontrole worden geplaatst en d.e 
D.D.R. zou bij deze konlrole be-
troltken worden. 

Slaatssekretaris Rusk en Sovjet
ambassadeur Dobrynin zetten hun 
besprekingen over Berlijn voort. 

Amerika begint in de Stille 
Oceaan met een nieuwe reeks 
kernproeven. 

regering onder Socvanna Foema 
te vormen. 

Te Tel Aviv rcordt Eichmann 
lerechlgesteld. In Spanje worden 
een aantal oppozitieleiders ver
bannen of geïnterneerd, nadat ze 
zich te Munchen uitgesproken 
hadden voor het herstel der dc-
mokruii!>cJic vrijheden in hun 
land. 

SEPTEMBER 

In Algiers bereikt do O,AS.-ter- Algerië 
rcur een hoogtepunt : dagelijks Tussen de 

\%ortU onafhankelijk, 
leiders \an de nieuwe 

Ben Bella ^^ordt ministerprezi-
dent in Algerië met de steun van 
de wilaja's onder Boemedionne. 

De Gaulle brengt een triomfan
telijk bezoek aan Duitsland. 

Sovjetprezident Breschnew be
zoekt Joego-Slavië. 

In Jemen wordt de Iman ver
jaagd. 

Op de Londense Common-
weallh-konfercntie krijgt MacMil-
lan volmacht om verder te onder
handelen o\er de toetreding van 
Engeland tot de E E.G 

Kiibjna Meiion verlaat Nehroe's 
regeringsploeg. 

De demokraten boeken in de 
V.S. een verkiczingsovervv'inning, 
mede dank zij Kennedy's houding 
in de Kubakrizis. 

De Gaulle haalt in het referen
dum en de parlementaire verkie
zingen een onverwacht grote over» 
winning. 

DECEMBER 

BLEEF OOK DAT JAAR IN DE PEKEL 
met proefon tploffingen van atoom-
tuigen. 

In Argentinië krijgt de Peronis-
tische parlij meer dan 1/3 van 
het kiezerskorps achter zich. De 
peronistische kandidaten worden 
door het leger weggehouden van 
de uitoefening van hun mandaat. 
Do militairen zetten prezident 

worden meer dan 100 mensen slaat komt het tot een krachtme-
vermoord. Salan verschijnt Ie 
Parijs voor de rechtbank en krijgt, 
tegen alle verwachtingen in, 
slechts levenslang. 

In Laos rukken de kommunis-
ten vooruit tot aan de Thailandse 

ting. 

Adenauer brengt een zeven
daags bezoek aan Frankrijk en 
wordt met groot eerbetoon ont
vangen. 

O K T O B E R 

Prezident Kennedy roept de 
blokkade tegen Kuba uit en ver-

giens. Kennedy stuurt Ameri- De V.S. verwezenlijken een TV- langt van de Sovjet-Unie de terug-
kaanse marinieis naar Thailand. relais Amerika-Europa na het trekking der raketten op Kuba. 

In Bonn wordt de vijfde rege
ring Adenauer gevormd, nadat 
de CDU vergeefs met de SPD on
derhandelde. 

Xito bezoekt de Sovjet-Unie, waar 
Kroesjtsjev zijn organisatieplaw-
nen doorzet en voor de Opperste 
Sovjet de Chinezen openlijk aan
valt. 

In hel Brits Protekloraal Brunei 
wordt een gewapende opstand 
bedwongen. 

Hel Amerikaanse ruinüetuig 
(1 Mariner II » seint vanuil de om
geving van Venus gegevens naar 
de aarde. 

In Katanga raken de U\0-froe-
pen slaags met de troepen van 
Tsjombe. 
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In het kleine diensthokje van het 
wachthuis aan de smalle b rug over 
'de D u r m e tussen Waasmuns t e r en 
Zele , ter hoogte van het bundeltje 
woningen dat samenva t t end « De 
koolput ten » zou k u n n e n genoemd 
worden, zat een brugdraaier bij een 
gietijzeren kacheltje zijn verkleum
de handen te wa rmen aan een si

gaar. V a n daarui t keken wij over 
de rivier, die door een bomen- en 
meersenlandschap grote ijsschalen 
meevoerde . V a n daarui t konden 
wij een gebied bekijken dat enkele 
dagen tevoren nog overs t roomd 
geweest was door diezelfde D u r m e 
die daar nu heel vuil tussen slijk-
platen s t roomde. 

Het was laag water en de 
sluiswachter wist ons te ver
tellen dat de river in die om
standigheden op sommige 
plaatsen maar een goeie me
ter diep is. Alleen bij hoogwa
ter is er scheepvaart mogelijk 
en dan nog maar voor sche
pen van 200 ton. Van heel 
groot nut is de Durme dus 
eigenlijk niet op het huidige 
ogenblik. Maar daarover wil
den wij het bij deze gelegen
heid niet hebben. Wel over 
het gevaar dat deze rivier 
voor heelwat mensen in de 
streek van Hamme vormt. 

• Meer en meer water . 

In een maand tijd is men 
daar inderdaad reeds aan de 
tweede grote overstroming 
toe. Een kolenhandelaar, die 
zijn werven vlakbij heeft, 
wist ons te vertellen dat men 
daar in die buurt sinds jaren 
en jaren te kampen heeft met 
het water. Bij iedere spring
vloed wordt het erger. Bij de 
Jongste overstromingen stond 
het water tot een meter hoog 
op het erf en in de kolen-
opslagplaatsen. Dit bracht 
grote schade met zich, vooral 
aan de opgeslagen voorraden 
die bijna blank stonden 
Langs de andere kant, diende 
de handelaar de aanlegmuur, 
die hij voor eigen gebruik aan 
de rivier heeft later bouwen 
reeds een paar malen te ver
hogen, zonder gevolg echter 
want telkens komt er meer en 
meer water. 

• Trek uw plan. 

Waar ligt de oorzaak van de 
overstromingen en van het 
verhoogde waterpeil in de 
Durme ? Volgens onze zegs
man IS die te vinden in de af-
damming van de rivier vóór 
Lokeren, waardoor het water 
geen uitweg meer vindt, ver
der door de enorme verzan
ding die werkelijk afsshrik-
wekkende vormen heeft aan
genomen. Er zijn ook bressen 
die in de dijken geslagen wer
den en die het water zijn vrije 
loop laten. Het onderhoud van 
deze honderd jaar oude dij
ken is praktisch niet mogelijk 
daar de polderbesturen over 
onvoldoende middelen be
schikken en de staat weigert 
tussen te komen. Ook voor 
schadevergoeding blijft men 
blind. De handelaar wist ons 
te vertellen dat reeda ver
schillende malen hiervoor 
werd aangedrongen, maar 
men antwoordt doodeenvou
dig dat iedereen zijn plan 
maar moet trekken. Te Ham-
me heeftmen reeds gezamelijk 
kontakt opgenomen met het 
ministerie maar zonder ge
volg. 

• Honderden hektaren 

v e r l e e n . 

Honderden hektaren meer
een staan praktisch jaar in 
Jaar uit blank. Telkens stro
men ze vol via bressen die 
men zelfs met meer kan dich
ten. Deze weiden, die vroeger 
veel hooi voortbrachten en 
gebruikt werden voor het vet
mesten van runderen, zijn 
thans één grote modderpoel 
geworden. Vergeefs hebben 

de 
durme 
wordt 
niet 
getemd met zandzakjes 
boeren er grachten door ge
graven om afwatering te be
vorderen, het is al boter aan 
de galg geweest. Toen wij 
Hamme bezochten was dit ge
bied één grote ijsvlakte, waar
op hier en daar geschaatst 
werd. Talrijke boeren hebben 
de hoop opgegeven de weiden 
nog ooit te kunnen gebruiken, 
zij hebben er kanadabomen 
op geplant als laatste middel 
om nog een ietsje opbrengst 
te kunnen verkrijgen al is die 
dan uiteraard ook niet vet. 

• School onder water . 

Op Hamme kaai lagen er 
nog duizenden zandzakjes 
waarmee een muur gevormd 
was als afweer voor het water 
dat zondag vóór acht dagen, 
ondanks alle voorzorgen, be
doelde kaai en de aanpalende 
straten zou blank zetten. Ook 

en huisraad en vluchten ze 
naar de zolder of de bovenste 
verdieping. Zij wijzen ons de 
dorpsschool aan waar het wa
ter in de klassen stroomde en 
waar de banken aan het dri j
ven gingen. 

• Weldra 

instor t ing van gebouw ? 

De heer Vertommen hande
laar in de Aartstraat, s t raat 
waarvan de achtergebouwen 
aan de rechterkant, op de r i 
vier uitgeven, wist ons te ver
tellen dat hij sinds het einde 
van de oorlog al een hele l i j
densweg heeft meegemaakt 
met het water. Nadat ver
schillende overstromingen 
herhaaldelijk het gelijkvloers 
van zijn woning en die van de 
mensen uit de omliggende, 
hadden overspoeld met al de 

voor de deuren en poorten 
van de huizen waren zand
zakjes gestapeld. De mensen 
leven hier in voortdurende 
angst, bij iedere hoge tl] 
brengen zij slapeloze nachten 
door, verporren zij meubelen 

gevolgen van dien, werd op 21 
september 1960 een reusachtig 
stuk van de kaaimuur achter 
zijn gebouwen in de rivier ge
spoeld. Bij de kaaimuur bleef 
het niet, ook een gedeelte van 
het terrein en een halve op

slagplaats verdwenen in het 
water. Een gebouw van de 
«Durmemolens» dat naast 
zijn eigendom gelegen is ver
toont greppel-brede barsten 
van onder tot boven en dreigt 
in tweeën te breken. De eoe 
helft zal dan in de Durme te
recht komen en de andere 
helft op de straat. 

Geen an twoord 

vanu i t Brussel . 

De private kaai van de heer 
Vertommen, die dus weg-
spoelde kan thans niet meer 
gebruikt worden. De hangar 
moest verbouwd worden, op 
veilige afstand van het water 
en het woonhuis, beschermd 
met hoge muren. Onze zegs
man kon tercht doen opmer
ken dat hij een van de weini
gen in Vlaanderen is die een 
eigen dijksas heeft. Inder
daad, de doorgang van de mu
ren kan met schotten-in-
gleuven afgesloten worden. 

Het schandelijke van heel 
deze historie is dat niemand 
tot nog toe voor de geleden 
schade ook maar één duit 
vergoeding heeft ontvangen. 
Overal, waar men zich ook 
wendt, wordt men afge
scheept. Men heeft tot in den 
treure een beroep gedaan op 
de bevoegde centrale diensten 
te Brussel, brieven naar het 
ministerie geschreven, petities 
ondertekend, het mocht alle
maal niet baten. Vanuit Brus
sel werd er zelfs niet geant
woord. De heer Vertommen 
heeft de zaak aanhangig ge
maakt bij de rechtbank, er 
werd een dossier aangelegd 
maar tot nog toe is er geen 
uitspraak geweest. Onze zegs
man wijt het wegspoelen van 
de kaaimuren aan het verleg
gen van de bocht in de rivier 
ter hoogte van de kade der 
gemeente Hamme en aan het 
baggeren in de Durme enkele 
jaren na de oorlog. Er werden 
toen uithollingen gemaakt die 
de boorden deden verzakken. 
Later kwam er steeds meer 
opperwater doordat — zoals 
hierboven gemeld — de r i 

vier werd afgedamd te Loke
ren en doordat verschillend© 
pompstations werden bijge
bouwd. Ook de verzanding 

(zie verder blz 13.); 

Speurtocht 

naar 

Vlaanderens 

armoede 

en welvaart 
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Niet alleen de Du ïmes t r eek keeft af te reke-

kenen me t overs t romingen ook in het Schel-

de land v a n de streek rond D e n d e r m o n d e 

dreigt het gevaar voor niet minder dan 

70 .000 mensen . 

T e Grembergen , het cen t rum van deze streek 

bezochten wij een vroegere schaapherder , 

l andbouwer Verberckmoes die daar op een 

oud versleten hoevetje w a t bees ten houd t , 

zoals de mensen het zelf zeggen. W i e beter 

dan deze m a n , die dag en nacht het leven 

rond het water en in de polders heeft meege

maak t , zou ons k u n n e n inlichten hebben ?, Bony : geen geld ? 

polderbestureti daarbij on
mogelijk gemaakt nog bomen 
te planten op de dijken, wat 
vroeger een bron van bijko
mende inkomsten voor hen 
betekende. 

Als men nu weet dat de 
huidige dijken over het alge
meen te laag zijn om het 
steeds maar stijgende water 
tegen te houden dan krijgt 
men een gedacht van de be
dragen die met een afdoende 
vernieuwing gemoeid zijn. 

De Staat, waarop de pol-
besturen reeds verschillende 
keren een beroep gedaan 
hebben, weigert steevast tus
sen te komen bij het herstel 

De herinneringen van de-
Ee schaapherder gaan terug 
tot in 1906, het jaar van de 
grote overstroming waarbij 
talrijke mensen hun bezit
tingen verloren zagen gaan. 
Het vlas, de kemp, het stro 
da t in mijten gestapeld v/as, 
ging allemaal aan het « va-

bergen, Baasrode, Moerzeke 
(met Gastel) en een gedeelte 
van Dendermonde bedreigt. 

Het is een gebied waarin 
70.000 mensen wonen. Niet 
alleen polders zullen bij een 
doorbraak overstromen, 
maar ook ganse woonwijken 
en dicht bevolkte dorpskom-

ren », aan het drijven. An
dere overstromingen volgden 
in 1928, 1930 en er dreigt 
thans een nieuwe ramp, er
ger dan ooit te voren. 

• Bedreiging voor 

70 .000 m e n s e n . 

Door de ellendige toestand 
van de dijken worden Grem-

men. Volgens de doorwinter
de poldermens Verberckmoes 
zijn dezelfde voortekenen 
aanwezig als bij vorige door
braken. 

Op talrijke plaatsen zijn er 
doorsijpelingen in de Schel-
dedijken die hier en daar ook 
grote verzakkingen vertonen. 
Waar het water door de dijk 
dringt, spoelt het bleekwit 

zand mee, volgens de 
schaapherder een zeker te
ken dat een doorbraak niet 
ver meer af is. 

In gans de streek heerst de 
grootste ongerustheid. Bij ie
dere springvloed, bij iedere 
storm wordt er gevreesd voor 
het ergste. Dan gaan de 
mensen aan het verhuizen, 
zelfs in het holle van de 
nacht. Zij spiegelen zich 
hierbij aan vroegere over
stromingen waarbij in een 
ommezien gans de streek vol 
water schoot en er bressen 
van meer dan veertig meter 
in de dijken werden gesla
gen. 

• G e e n geldmiddelen. 

De reden van de slechte 
toestand der dijken ligt in 
het feit dat de polderbestu-
ren die aangewezen zijn voor 
het onderhoud, over onvol
doende financiële middelen 
beschikken. De gelden die de 
polderbesturen aanwenden 
zijn afkomstig van de dijk-
geschotten die betaald wor
den door de ingelanden, be
lastingen geheven bij de 
grondeigenaars in de polder. 
Deze geschotten zijn dikwijls 
reeds zeer zwaar (in sommi
ge polders tot 500 F per ha) 
en het is onmogelijk ze nog 
te verhogen, temeer daar be
doelde ingelanden ook nog 
grondbelasting aan de s taat 
dienen te betalen en de op
brengsten voor de landbou
wers er niet op vooruitge
gaan zijn, vooral door de 
slechte staat waarin vele 
meersen zich bevinden, wat 
zoals reeds aangehaald, ook 
zijn oorzaak vindt in over
stromingen. Het geheven 
geld is dan ook spoedig op
gebruikt aan het allernood
zakelijkste onderhoud van de 
dijken. 

• S taa t k o m t niet tussen. 

Door een spijtig verbod 
van overheidswege is het de 

van de dijken. Er is meer, 
door nalatigheid van diezelf
de Staat wordt de dijkvoet — 
die onvoldoende beschut is 
— aangevreten door de wa-
terwerking. Het centrale ge
zag haal t aan dat het de 
polderbesturen zijn die de 
dijken onder het gemiddelde 
hoogwaterpeil dienen te on
derhouden. Maar als dit ar
gument moet dienen om niet 
tussen te komen, dan heb
ben de polderbesturen ook 
gelijk dat de Staat door na
latigheid schade aan derden 
(in casu de polderbesturen) 
heeft toegebracht. 

Dat deze hachelijlc 4 
dient niet onderstreept ta. 
worden. Dat hebben de dij Ie* 
graven die enkele tijd gele-* 
den een perskonferentie voor 
de grote dagbladen hebben 
ingericht, ten overvloede ge-* 
daan. 

Er vallen uit de toestand 
in het Dendermondse Schel-« 
degebied verschillende ge-* 
volgtrekkingen te maken. In 
België zit men nog met een 
verouderde reglementermg 
op het gebied van de water-i 
staat. Zo worden bijvoorbeeld 
alle berekeningen gesteund 
op een gemiddeld hoogwater 
peil van 4,82 m in de Schel* 
de, wat verouderd en voorbij-* 
gestreefd dient geacht, daar 
dit peil minstens een metei 
hoger ligt, door de vermeer-* 
dering van het water in da 
stroom. Er heerst verder een 
ontstellend gebrek aan samen-* 
werking tussen de verschil* 
lende centrale diensten diö, 
bij de zaak betrokken zijn. 
Ook onwetendheid blijkt hieï 
troef te zijn vermits meö 
aanhaal t dat de polderbe* 
sturen de dijken onder g&« 
middeld hoogwaterpeil die* 
nen te onderhouden daa» 
waar het toch de staat is diö 
zijn verantwoordelijkheid 
dient op te nemen voor d^ 
aangerichte beschadigingeri, 
Het is daarbij volledig nulj* 
teloos de dijkkruin te her* 
stellen of te onderhouden aid 
de voet in verval is. Een laat* 
ste grote vaststelling die na( 
stilaan iedereen wel zal be* 
ginnen te maken Is, dal^ 
waar Vlaanderen uitsluitend 
betrokken is bij de polder* 
en dijkengeschiedenis er 
geen kredieten voorradig 

• Steeds maa r angst . 

Er werd dan ook reeds ge
sproken over een beroep op 
de rechtbanken om het be
trokken ministerie van open
bare werken te dagvaarden. 

De polderbesturen van de 
verschillende dorpen hebben 
thans de handen in elkaar 
geslagen en gaan het eerst 
proberen met een oproep tot 
de koning. Het artikel 102 
van de Polderwet biedt na
melijk aan de regerende 
vorst de macht om zelf de 
nodige maatregelen te tref
fen tot het oplossen van de 
toestand. 

zijn, daar waar men in Wal* 
lonië met miljarden smijt. 

Telkens weer moeten wlJ 
denken aan de vijftig mil
jard van het Marshallplan 
die verloren gegooid werden 
in de Waalse mijnen terwijl 
men in Vlaanderen de kren* 
ten telt. 

Hier worden 70.000 mensen 
bedreigd, hier vreest leder
een voor een grote ramp (al* 
leen reeds in de streek van 
Moerzeke werden de laatste 
jaren meer dan 70 miljoen 
belegd in de serrenteelt) 
maar men zegt tot de pol-
besturen : « trek uw plan >. 

Mooi voorbeeld voor de 
Vlaamse gemeenschap die 
morgen net zo goed zou kun
nen zeggen « Brussel trek 
uw plan, wij zullen onze ei
gen belastingen besteden ». 
Zo ver is het natuurlijk nog 
niet, maar wij zijn ervan 
overtuigd dat het ooit zo zal 
worden. Nog een reeks slech
te voorbeelden a's het voor 
de gek houden van de polder
besturen en de zaak komt 
wel voor mekaar. 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR • 

kerk 
ƒ. KERCKHOFS S. ƒ . , ƒ . VAN HOUT-
TE - D e K e r k in Vaanderen. Pastoraal-
sociologische studie van het leven en de struk-
tuur der Kerk in Vlaanderen. Lannoo, Tielt. 
(1962) 680 blz. kaarten en grafieken, vol
linnen band met stofomslag. 350 F. 

in Vlaanderen 
D e titel-pagina van dit omvangrijk, fraai uitgegeven boek 
is in méér dan één opzicht misleidend. Vooreerst reeds wat 
de auteurs betreft : pater Kerkhofs en de jonge Gentse 
socioloog Van Hout te zijn niet de auteurs van dit werk, 
wel de samenstellers ervan. Een veertigtal auteurs werk
ten mee aan de samenstelling van dit boek door er een 
hoofdstuk voor te schrijven ; een gevolg daarvan is, dat de 
verschillende hoofdstukken zeer ongelijk van waarde zijn 
en dat de samenstellers uiteindelijk niet hebben kunnen 
vermijden dat sommige aspekten van het kerkelijk leven 
in Vlaanderen overbelicht werden, terwijl andere te zeer 
op het achterplan bleven. 

Jn de inleiding wordt zulhs 
trouwens gezegd : «Onvermijde
lijk bracht deze samenstelling een 
zekere heterogeniteit mee in de 
tekst en honden bepaalde herha
lingen moeilijk geweerd wor
den... y>. 

De titelpagina is vervolgens 
misleidend waar ze een « socio
logische studie» in het vooruit
zicht stelt. Het cijfer- en studie
materiaal dat in «De Kerk in 
Vlaanderen n is verwerkt, kan 
hoogstens dienen als aanleiding 
en aansporing om zo vlug moge
lijk tot een afgewerkte en volledige 
sociologische studie van het ker
kelijk leven in Vlaanderen te 
komen. Aan de hand bvb. van 
het goeddeels verouderd en zeer 
spaarzame cijfermateriaal inzake 
kerkbezoek is het de samenstellers 
van dit boek totaal onmogelijk, 
enige bindende konkluzie voor het 
Vlaanderen anno 1963 te trekken. 
Er is hier hoogstens een begin 
van invenlarizatie gemaakt, er 
wordt een bepaalde richting aan
geduid en in ieder geval moet de 
studie, in haar onvolledige en ge
brekkige vorm, een aansporing 
zijn voor jonge katholieke socio
logen om zich ernstig met de pro
blemen van het kerkelijk leven in 
Vlaanderen te gaan bezighouden. 

Geen sociologische studie dus en 
verrassende leemten in het overige 
verwerkte materiaal De bijdragen 
over bvb de christelijke sociale 
beweging of het katholieke jeugd
werk reiken nauwelijks boven het 
peil van een vulgarizalie-artikel 
uit. In het hoofdstuk over het 
vrij onderwijs wordt ie weinig 
gezegd over het hoger onderwijs 
en i.h.b. over de nochtans voor 
het katholieke Vlaanderen zo be
langrijke Leuvense universiteit. 

Tenslotte zijn het de bijdragen 
die minst vallen binnen het ka
der van de «pastoraal-sociolo
gische studie n, die het degelijkst 
zjin en een behoorlijk inventaris 
op verschillende gebieden bren
gen : o.m. theologie en liturgie. 

Verrassend is het hoofdstuk 
o Katholieken en politiek ». Al 
te veel beperkt dit hoofdstuk, toch 
het tweede deel ervan, zich tot 
een historiek van de enkele C.V.P. 
en sleelits zelden wordt door de 
auteur gehandeld over de span
ningen die de toch niet al te ge
lukkige verhouding kerk - partij 
in Vlaanderen steeds hebben ge
kenmerkt. Dit hoofdstuk in zijn 
huidige voi in lali o i. totaal builen 

het kader van het opzet en dient 
bij een volgende uitgave nodig 
van grond af aan nieuw aange
pakt te ivorden. 

Deze eerder negatieve aspekten 
tan het werk beletten nochtans 
niet dat vDe Kerk in Vlaanderen» 
een nuttig en bijna onmisbaar 
werhdokument is voor wie zich 
aan hel kerkelijke leven en - in 
breder verband - aan hel gehele 
maatschappelijk leven van het 
Vlaamse volk interesseert. 

De Vlaamse gemeenschap, en 
ook de Vlaamse kerkelijke gemeen
schap, is in volle evolutie. Op dit 
ogenblik is het noodzakelijk, zich 
te bezinnen over het tempo en de 
richting van die evolutie. Met de 

gesloten, veilig-beschuit e en afge
schermde katholieke gemeenschap 
onder uitsluitend klerikale leiding 
is het voorgoed gedaan in Vlaan
deren. Ook hier zal de Kerk in 
stijgende mote rekening te hou
den hebben met de anderdenken
den, liet is één der gelukkigste 
aspekten van « De Kerk in Vlaan
deren » dat de noodzakelijkheid 
van het dialoog met de anderen 
duidelijk gesteld wordt en dat de 
katholieke leek gewezen wordt op 
het feit dat hij voortaan geroepen 
is, een belangrijker rol dan voor
heen te gaan spelen in de kerke
lijke gemeenschap. 

Daarom dan is «De Kerk in 
Vlaanderen », ondanks enkele 
leemten en tekortkomingen, een 
boek dat op zijn tijd komt : omdat 
het aansporen zal tot het voltooien 
van de invenlarizatie, omdat het 
reeds enkele aspekten van het ka
tholieke leven in Vlaanderen voor
treffelijk en volledig behandelt, 
omdat het getuigt van een gezon
de en vooruitstrevende evolutie 
die de plaats van de gelovige in de 
kerk en de plaats van de kerk in 
Vlaanderen slechts ten goede 
kunnen komen. 

Het werk zit zeker op zijn 
plaats in de bibliotheek van luie 
op enige wijze aktief is in de 
Vlaamse Beweging. 

MANES SPEREER - « Wie eine Trdne im 

Ozean » - Kiepenheuer & Wirtsch, Keulen (1962) . 

Dit jaar werden te Lier de feesten van het 750-jarIg 
bes taan der stad gevierd. 
T e dier gelegenheid w^erd door. V . T . B . - V . A . B , een 
w^andtapijt aan de stad aangeboden . H e t kar ton voor 
dit tapijt werd on tworpen door de A n t w e r p s e profes
sor Jul iaan van Vlasselaer, terwijl de ui tvoer ing toe
ve r t rouwd werd aan de Mechelse firma Bracquenier . 
Uit dit wandtapi j t , dat 3 op 4 m meet , geven w e hier
boven een fragment . 
Dit wandtapi j t is één der velen die de laatste tijd door 
V laamse kuns tenaa r s werden ontw^orpen en door 
V laamse firmas ui tgevoerd. De V laamse kuns t van 
het tapi j tweven, die eeuwen lang bloeide en w a a r n a a r 
gans Europa opkeek, herleeft met grote luister. 

kroniek 

der eenzaamheid 
Toen in 1937 « F a u x Passepor ts » van Charles Plisnier, 
ex-kommunis t , wal l ingant en eerste belgische drager van 
de Pr ix Goncour t , verscheen schreef Rober t Brasillach 
over dit boek, dat men het twint ig jaar later nog zou wil
len lezen, om te weten hoe het tijdsbestek waar in het 
zich afspeelt er uitgezien heeft. 

idee en macht 

Zowat een tiental jaren 
geleden kreeg ik bij toevaJ 
een Franse vertaling van een 
boek van Manès Sperber in 
handen. Het heette « Et Ie 
buisson devint eendre... » en 
was uitgegeven bij Calmann-
Lévy in Parijs. Begin van dit 
jaar verscheen nu bij Kie
penheuer & Wirtsch te Keu
len de volledige trilogie van 
Sperber onder de titel « Wie 
eine Trane im Ozean». 

Sperber geeft in dit boek 
de ontgoocheling weer van 
hem die de ontwaarding be
leeft van zijn dromen en 
idealen. Niet alleen de 
hoofdfiguur Dojno, doch ook 
de bijfiguren (zoals Soeij-
necke bijvoorbeeld) worden 
in hetzelfde konflikt tussen 
idee en macht betrokken en 
gaan eraan tenonder : fy
sisch vernietigd of geestelijk 
uitgehold omdat zij getuigen 

moeten voor iets waarin zij 
niet meer geloven; omdat 
het braambos dat zou blijven 
branden, verschroeid en op
gebrand is en zij voor een 
vuur getuigen dat niet meer 
bestaat Een uitweg bleef er 
voor wie de leugen niet wil
de aanvaarden : de vlucht 
in de eenzaamheid, hs t los-
snijden van alle oude ban
den. De vlucht van Dojno, de 
hoofdpersoon, is tevens de 
vlucht van Sperber, de au
teur, die in dit boek niet 
slechts getuigenis aflegt voor 
zijn eigen hoop en ontgoo
cheling, maar die ons tevens 
een op sterk-autobiografi-
sche gegevens berustende ge
schiedenis verhaalt van de 
woelige periode tussen 'de 
beide wereldoorlogen : de ar
beidersbeweging in Zuid-Sa-
vië, de rode opstand in We
nen, Hitlers machtsoverna
me, de grote processen in de 
Sovjet-Rusland, de Spaanse 
burgeroorlog. 

Of de zuiverheid der idee 
slechts kan bewaard worden 
in de oppositie, zoals Dojno 
beweert, of idee en macht 
onverzoenlijk zijn, laten wij 
in het midden. 

Wie dit probleem echter 
wil gesteld zien in al zijn 
scherpte en wie tevens een 
spannend en mooi boek wil 
lezen, die neme Sperber's tr i
logie ter hand. 

Het boek staat niet op de 
lijst der best-sellers. Het ver-
vironderde ons destijds al, dat 
de officiële kritiek zo weinig 
aandacht besteedde aan dit 
werk, terwijl zoveel van min
dere diepgang en geringere 
literaire waarde wordt in de 
kijker gesteld 

Wij menen echter dat dit 
van geen belang is voor ons, 
bij-onze letterkundige wild
stroperij in een domein waar 
de officiële jachtwachters af 
en toe wel eens een haasje 
voor ons over laten. 
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In de traditionele eindejaars-
revue van 1962 vanwege de bladen 
kunnen we met voldoening vast
stellen dat, gezien de lengte die 
de meeste er aan besteden, het 
Waals-Vlaams probleem een be
langrijk deel van de jaarproble-
matiek beheerst heeft. Soms opti
mistische bedenkingen, soms rea
listische, meestal bij ieder zo wat 
passend in het eigen geraam, drij
ven naar boven in de v'oed van 
de jaarovergangsbeschouwingen. 

Jaar van de Vlamingen. Van ja
nuari tot december lieeft het pro
bleem van de twes volicsgemeen-
schappen in het ene België het 
staatkimdig leven beheerst en de 
gemoederen het felst bewogen. Het 
is In de afgelopen twaalf maan
den meer en meer een gemeen
plaats geworden dat daar het 
vraagstuk nr 1 lag en nergens an
ders. 

Alle begoochelingen dat die 
hachelijke kwestie vlot en vredig 
zou kunnen opgelost worden wer
den ruw verstoord. De posities 
scherpten zich toe aan weerskan
ten. Aan Vlaamse zijde was er een 
bewustwording en zelfvertrouwen 
zoals nooit te voren beleefd. Zij 
kuknineerden in de mars op Brus
sel van 14 oktober. De incidenten 
waartoe deze overweldigende ma
nifestatie aanleiding gaf waren te
kenend voor de graad van bitter
heid dii de krachtmetnig tussen 
de tv'ee volksgroepen bereikt 
heeft. » 

BURGER 
WELZIJN '\ Pal l ie terk 

Dit Brugse weekblad van kato-
lieke strekking geeft samenvattend 
als geest, die de binnenlandse po
litiek beheerst, het feit dat a les 
zal moeten gezien worden in het 
nieuwe bewustzijn dat er inder
daad geen Be!gen zijn maar Wa
len en Vlamingen die zo goed mo-
g:elijk moeten kunnen samenleven. 

« We leven immers in een twee
ledig land, welke tweeledigheid 
thans door bijna iedereen, tot het 
hoogste vlak toe erkend wordt De
ze erkenning is wellicht het be
langrijkste feit uit de binnenland
se geschiedenis van 1962 en stemt 
dan ook hoopvol voor hel jaar dat 
komt, dat nochtans zeer vele span
ningen 2Sil vertonen, omdat men 
wederzijds op een beslissende ven
ding aanstuurt. Men mag echter 
de strijd niet ontwijken, want 
niets wordt zonder strijd of moei
te verkregen Indien we er In sla
gen, onze eenheid in het wordend 
Europa te behouden, mits onder
scheid tussen de twee volksdelen, 
waarop ze krachtens de natuur 
recht hebben, doch welk onder
scheid niet tot een verdeling of 
een uiteenrukken mag leiden dan 
zullen we ook 1963 en volgende 
Jaren voorspoedig mogen heten 
voor heel onze gemeenschap. » 

Standaard 
Deze bewustwording moet leiden 

tot een volwaardig Vlaams leven 
in Europa, maar zonder dat dit 
laatste tegen ons mag uitgespeeld. 

« De jongere generaties wensen 
een volwaardige plaats in te ne
men in de gemeenschap van de 
Europese volkeren. 

In dit perspektief zien wij het 
niuwe jaar. Tijdens de afgelopen 
maanden kreeg de nieuwe gestalte 
van de Vlaamse gemeenschap een 
vastere vorm en werden elemen
ten aangevoerd, waarmee wij voor
zichtig, efficient en volhardend 
kimnen verder bouwen. De staat 
waarin wij leven, kan niet ont
snappen aan een struktuurhervor-
ming die naar de kern tast Al
taians, indien hij gaaf en geheel 
wil blijven. Deze hervorming moet 
mede bepaald worden door de ont
wikkeling van de Eurooese ge
meenschap. Maar er valt een rang
orde te eerbiedigen : eerst dienen 
wij zelf in ons huishouden orde te 
brengen, alvorens wij met kans op 
sukses naar buiten kunnen treden 
Zolang wij onze mogelijkheden, 
onze persoonlijkheid als Neder
landse kultuurgroep niet ten volle 
ontwikkeld hebben, zullen wij 
zwak, slecht gewapend en bedreigd 
tegenover de toekomst staan » 

DH GAZUT 
Zegt ook dat dit samenwonen 

der twee volkeren in nieuwe struk-
turen het hoofdprobleem is gewor
den dit jaar. 

« Politiek gesproken is 1962 het 
Jaar van het Vlaamse vraagstuk 
geweest, om niet te zeggen het 

In een artikel <( De Flamingant: 
man van het jaar » schetst Pallie-
terke hoe sommigen moeten gaan 
totentrekken om niet uit de toon 
te vallen. Opgepast voor lippendie-
naars. 

« Van belang is echter dat het 
Vlaams bewustzijn in de harten 
en de hoofden van een zo groot 
mogelijk aantal mensen is door
gedrongen. De arbeiders - syndika-
ten hebben eindelijk achterhaald 
dat de franskiljons niet alleen su-
perioriteitsmaniakken zijn van de 
Franse manieren en van de Parijse 
kuituur maar ook depothouders 
van het manna. Zo is het moder
ne flamingantisme in 1962 geen 
grenslijn meer tussen arbeiders en 
intellektuelen, tussen links en 
rechts, tussen Vlaamse nationalis
ten en Vlaamse staatskatholieken. 
Zelfs Jef Van Eynde die voorheen 
nooit naar de identiteit gevraagd 
heeft van de biefstuk die hij voor
geschoteld kreeg en die hij van 
zijn kant aan de Vlaa.mse B S.P.-
kens opdiende heeft tijdens het 
kamerdebat over de taalgrensafba
kening lauweren geoogst op het 
veld van de Vlaamse eer ! En zeg
gen dat dezelfde Polderbizon tot 
voor kort nog de franskiljonse kas
teelheren naar de gouden mond 
praatte die het flamingantisme als 
taalfetischi,sme doodverfden en als 
een vertraging op de atomische 
klok. » 

VOLKSGAZEig 
Is nog zeer onwennig in de nieu

we toestand. Jos kan dat zinnetje 
over plots gaan improviseren best 
op eigen rekening zetten. 

« Er is weliswaar fel gekibbeld 
over taalkwesties, doch ook bleek 
de tijd een matigende factor en 
heel wat splitsingen, scheuringen 
en rampen, die door de gewone 
onheilsprofeten werden voorspeld 
zijn totaal achterwege gebleven of 
worden dagelijks onwaarschijnlij
ker. Er wordt naar bevredigende 
oplossingen gezocht. Dat dip niet 
gemakkelijk te vinden zijn ligt 
voor de hand Het getuigt dan 
ook van gebrek aan realiteitszin 
bij sommigen, wanneer zij veron 
derstellen dat zij in enkele verga
deringen Van contactcommissies of 
werkgroepen zouden kunnen wor
den ontdekt. Dat men er oni-e Bel
gische politieke geschiedenis even 
op naleze : belangrijke hervormin
gen zijn hier nooit snel tot stan'i 
gekomen en alles wel beschonwd 
IS volledig overleg ook bete»- en 
duurzamer dan improvi.satie 

« Frans Van der Est — De 
praktijk heeft ons geleerd dat 
de unitaire structuur van de 
staat en van de partijen 
telkens opnieuw een onoverkome
lijke hinderpaal vormt om een 
afdoende oplossing te geven aan 
een hele reeks Vlaamse problemen. 

Het komt er voor Vlamingen en 
Walen op aan, bewust te worden 
van het vele dat zij gemeen heb
ben en van de gemeenschappelijke 
tegenstrever die zij al te lang heb
ben verwaarloosd, het Brusselse 
centralisme. Er zou g^en regering 
meer mogen gevormd worden, die 
niet op de eerste plaats voldoening 
schenkt aan het gemeenschappe
lijk Vlaams-Waals verlangen naar 
grotere zelfbeschikking, meer au
tonomie, m.inder afhankelijkheid 
van Brussel. » (8-6-62). 

Ut^iilaasêand 
Lic. De Bondt vaai de VVB zegt 

in welke richting die decentralisa
tie en beknotting van de Brussel
se macht moet gaan. 

ff Het jaar 1962 was voor de 
Vlaamse gemeenschap in dubbel 
opzicht een goed jaar. 

In de eerste plaats herwinnen 
wij de praktijk van een vanzelf
sprekende samenhorigheid en sa
menwerking tussen overigens zeer 
verschillend ingestelde Vlamingen. 
De Vlaamse Volksbeweging is 
daarvan de duidelijke belichaming 
en de « Mars op Brussel » het klin
kend bewijs dat alle Vlaamse ver
enigingen het daadwerkelijk lei
derschap van de V.V.B., via het 
Aktiekomitee, hebben erkend en 
gewenst. Alle poJltlekie partijen» 
en niet het minst de regerings
partijen, ondergaan de direkte en 
indirekte invloed van de Vlaam
se Volksbeweging, die er in gelukt 
is, elke vereenzelving te vermij
den met een of andere exclusieve 
partijpolitieke kleur of met ideolo
gische gezindheden. Zelfs op het 
stuk van de formulering van de 
politieke struktuurhervoi-mingen, 
wist de V.V.B, via haar kongres 
van februari 1962 een duidelijke 
en nieuwe inhoud te geven aan 
federaliserende eisen, alhoewel 
dergelijke onmisbare denkarbeid 
aanvankelijk als politieke contra
bande werd afgewezen. » 

Herinnert aan zijn reeks vraag 
gesprekken over hel federalisme 
en geeft no^maa's eni<-"'e visi»s 
van de ondervraagde personen. 
Hun konklusie is zeer positief. 

Ziet weer hersenschimmen van 
Vlamingen die (Wallonië gaan ver-
sUnden. Of is het maar taktiek om 
de citoyens en citoyennes wakker 
te krijgen ? 

8 Op alle problemen die Vlaan
deren interesseren hebben zij een 
eenheid bereikt zonder feilen, voor 
dewelke de Walen zich moeten bui
gen, in naam van de eenheid en 
onverdeelbare eendracht van hun 
respektieve pai-tijen Indien de 
Walen, dit voorbeeld volgend, een 
oenheid in de aktie zoeken op het 
Waalse vlak worden zij door hun 
Vlaamse kameraden behandeld als 
scheurmakers of aftandse natio
nalisten. De eenheid van de Vla
mingen voor een Vlaams - België 
vormt zich boven de partijen. 
Maar als een Waal de Waalse be
langen verdedigt roept een Vlaam
se oekase hem tot de orde in naam 
van het hoger partijbelang Want 
de tuchtvolle Vlamingen houden 
slechts van onderworpen Walen. 
Indien zij voortgaan hun bedrieg
lijke eenheid, gevestigd op de 
dwang van het aantal op te drin
gen, nemen zij de verantwoorde
lijkheid de afgi'ond tussen de ge
meenschappen uit te diepen, ter
wijl het federalisme, oploss'ng van 
de eendracht, vrijwillig aanvaarde 
dan, die afgrond zou dempen. 

Zij zu'len de Walen dwingen 
andere meer radikale zelfstandig-
heidsoplossingen te zoeken. » 

Deze doodskreet wordt onderte
kend door Gallus; M'aarschijnlijk 
de stervende Galliër. 

Socialistische 
standpunten 

Dit degelijke maandblad geeft, 
naast een artikel van Prof. Janne 
die zich kant tegen de Waalse 
grieven en zegt met stevige cijfer-
taal dat de Vlamingen de vragers-
partij blijven in België ook op eko-
nomisch gebied, een artikel 
Vlaams-Waalse dialogen van M.P. 
Herremans. 

Welicht ter intentie van impro
visator Van Eynde. 

« In deze zaak is inderdaad se
dert de bevrijding kostbare tijd 
verloren gegaan. Voor vele jaren 
Is er geen tekort geweest aan 
waarschuwingen van diverse her
komst. 

En zo rijst de vraag in alle dui
delijkheid : de zogeheten taalkwes
tie is voorbijgestreefd en vervan
gen door het ware probleem, dit 
van de verhoudingen tussen Vla
mingen en 'Walen, met zijn onver
mijdelijke aanvulling : het lot van 
Brussel. 

De « politique des petits pa-
quets » van minister Gilson is 
jammerlijk tekort geschoten. Daar
van kon ook trouwens niets ko
men, zo 'n fragmentarische en ge
vaarlijke politiek, gesuggereerd 
door onverantwoordelijke raadge
vers, die er vooral nsiar streefden 
de bedreiging van een herlevend 
Vlaams - nationalisme In bedwang 
te houden, zonder echter te veel 
de aandacht gaande te maken van 
hen, van wie de opofferingen in de 
eerste plaats zouden geëist wor
den. Nu was het toch voor elke 
enutrale waarnemer duidel-jk dat 
alleen een globale regeling van het 

Schuitnrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

.STAK' 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star Zele 

probleem kon worden onder ogen 
genomen, omdat enkel in zulke 
veronderstelling wederzijdse toe
gevingen tegelijkertijd worden go
daan. » 

STA-VAST 
In dit blad van Nederlandse 

oudstrijders beschrijft de Vlaam
se korrespondent Dries Boogaert 
het grote gebeuren van dit jaar. 

« Burgemeester Cooremans heeft 
getracht de mars te verbieden. 

De Brusselse politie heeft ge
dreigd met gekruiste armen op r * 
letjes te zullen toezien... De so
cialist Jos van Eynde — dezelfde 
die tijdens de oorlog het « ene; 
grote Nieuw-Orde-daghlad vooor 
Vlaanderen » wilde uitgeven 
heeft dagenlang in zijn « Volks
gazet » de geesten van de Vlaamse 
sociallisten opgehitst tegen de 
mars (en toch waren de Vlaamse 
socialistische studenten met h«n 
vaandel in de mars!)... 

De « exaltante Theo » and hl» 
boys (eerste minister Lefèvre); 
heeft getracht met alle hem ten 
dienste staande middelen de bete-
kenis van de mars te minimalise
ren... 

De liberalen hebben gewelgwd 
deel te nemen. De socialisten en de 
katolieken : idem ! 

En desondanks (of daarom 
Juist?), werden de rangen van de 
marcheerders verdubbeld ! 

Dus : de Volksunie alleen zcw 
voor deze mars in Vllaanderen 
200.000 man op de been gebracht 
hebben ! 

Gevaarlijk, heren « beroepspolt 
tiekers », zeer gevaarlijk ! 

Wat moet dat worden met de 
volgende verkiezingen ? 

Bidt en smeekt dat vei-vroegde 
verkiezingen uitblijven ! 

Past op uw zeteltjes ! 

Ter waarheid 
Vervoegt in een lang artikel de 

goede-raadgevers aan de Volks-
Döle. Als het goed gemeend is, wat 
wel blijkt, bedankt. Maar soms 
niet kleinzerig worden. 

« Waar het de Volksunie inte
gendeel wel moet om te doen zijn. 
Is dat zij van hoog tot laag zou 
doordrongen worden met een 
krachtige Nederlandse geest Dit 
Impliceert in de eerste plaats een 
Dietse vorming van haar kader
militanten. Voortdurend moet aan 
deze laatsten het besef worden 
bijgebracht dat zij als Nederlan
ders behoren tot een groot kultuup-
volk, en dat onze Zuidnederland-
se herwordingskamp alleen in de 
Heelnederlandse eenheid een vol
waardige bekroning vinden kan-
Dit, zoals gezegd, niet opdat de 
militant het begrip Heeï-Neder-
land zou gaan hanteren als een 
propagandistische stijlfiguur, maar 
wel omdat zijn inzet aldus gepro-
Jekteerd wordt tegen de enig-Julste 
en bevrijdende, want integraal-
nationale achtergrond. » 

Wij danken Ter Waarheid voor 
de wens « Dietse wensen voor 
1863 ». Moet toch zijn 1983, hop^l 
we. Anders k'ok e'-n eeuw bij
draaien. W i . 

GEVRAAGD 
u i tba t e r voor 

toer is t i sch oord 
a a n de Zwalm. 

Schr i jven n a a r M. De Boe, 
He lden laan , 24, Zot tegem. 

Tel. (054)50014. 

Vlaams Huis 
PETER BEISOIT 

DE MOOISTE DRANKGELEGENHEID MOET OOK 
ÜW LOKAAL ZIJN 

Bil jar ts Koud buffet 

FRANKRIJKLEI , 8, ANTWERPEN — TEL : 32.05.28 
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De bijlende koude, de gladde 
\ucgen en het flauwe oudejaars-
mvondprogramma van de Vlaamse 
TV len spijt, hopen we toch dat 
tie geachte lezer en de lieve leze
res een mooi eindejaars-feest ach
ter de rug hebben en een even 
mooi 1963 voor de boeg. We 
wensen hen voor het nieuwe jaar 
het allerbeste, en o.a. een ver-
forgde TV-bladzijde, luaarvoor geen 
'inspanning ons te lastig zal zijn. 

En nu over naar de werhelijk-
heid. 

KUNSTSCIIAATSEy 

Voor de liefhebbers van het 
kunstschaatsen waren er vorige 
week vanuit Garmisch-Partenkir-
€hen en in overname van de ARD 
mooie dingen te zien. Alle Euro
pese kampioenen van deze sier
lijke sport waren inderdaad op 
het appel verschenen om ons het 
beste van hun kunnen te laten 
bewonderen. 

Luc van Herle was de reporter, 
die dat ie « verslaan » kreeg, 
en hij heeft vast en zeker zijn 
besl gedaan. Naar onze bescheiden 
mening echter hebben we onge
lijk genoegen te nemen met wat 
We vorige week te horen kregen 
als komeniaar bij de beelden 
Vooral dan rekening houdend met 
de verhoging van de TV-taks 
menen we recht te hebben op 
kommentaar, die ook belangstel
ling heeft voor de technische as-
peklen van wat er te zien was. 

• ZONDAG 
1100 tot 1140 : Uitzending van een 
H Mis — 15 00 : Voor boer en 
tuinder : landbouwmagazme — 
15 30 : Panorama : de week in 
beeld — 16 00 • Don Carlos : 
opera In vier bedrijven van Gui-
Beppe Verdi Opvoering van het Ie 
en het 2e bedrijf naar aanleiding 
van de opening van het Grote The
ater van Geneve. (Eurovisie : uit
zending in uitgesteld relais van de 
Zwitserse televisie - SSR) — 17 00 : 
Klem, klem, kleuterke (gefilmd 
programma) — 17 20 tot 18 00 : 
Rechtstreekse reportage van het 
Belgisch kampioenschap achter der-
ny's betwist m het Sportpaleis te 
Brussel (Overname van de RTB) — 
18 25 : Alarm in Indié : avonturen
film voor de jeugd met Salin — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Het 
manneke — 20 30 • De verloren re
vue gefilmd vanétéprogramma : 
Bijdrage van de Tsjechische tele
visie (CST) tot het Festival De 
Gouden Roos van Montreux 1962, 
bekroond met de Zilveren Roos en 
de Prijs van de Kritiek — 21 05 : 
Zonnige morgen • eenakter van S. 
en J Qumteno (opgenomen pro
gramma van de NTS/VPRO) — 
2125 Sportweekend — 21 55 : 
Festival : Korte films bekroond op 
het Festival van de Belgische Film 
te Antwerpen — 22 45 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
19 OO' : Tienerklanken — 19 30 : 
Openbaar kunstbezit in Vlaande
ren Pieter Breughel de Oude (1525-
1589) : De Volkstelling (gefilmd 
programma) — 19 40 : Zoeklicht op 
•öe kulturele aktuahtcit — 20 00 ; 
TV-nleuws — 20 30 : SpeellUui . 
Knlgsraad : drama van Kurt Mel-
Eel, naar de roman « Kreuzer Pom-

Wt bedoelen : kommentaar van 
iemand met voldoende technische 
kennis van het kunstschaatsen. 
We geloven niet dat we te veel
eisend zijn wanneer we in de toe
komst uitleg willen horen over de 
aard van de gereden figuren, over 
hun moeilijkheidsgraad, over de 
manier waarop de jury punten 
toekent (dit geldt niet voor de uit
zending van vorige week), over 
de wijze van scholing, enz., enz. 

De BRT heeft vorig jaar een 
begin gemaakt met een uitbrei
ding van het reporterskorps in 
deze zin : Fred De Bi iiyne voor 
het wielrennen, Roger Moens voor 
de ailelick. Naar we horen heeft 
deze uitbreiding volledig voldoe
ning gegeven bij de kijkers. We 
nodigen de BRT uit er mee ver
der te gaan, zelfs tot de sporttak-
ken, die minder op het scherm 
verschijnen. We willen graag waar 
voor ons geld,, en zeker wanneer 
het bedrag van dit laatsle de 
hoogte ingaat 1 

niDI CIRELL 
llw dienaar is een irouive sup

porter van Rudi Carell, en slaat 
als dusdanig in Vlaanderen zek<-r 
niet alleen. \ ooral dan sinds de 
TV-uilwisst'ling langs beide zijden 
van de staatsgrens meer weder
zijds begrip en waardering heelt 
mogelijk gemaakt, groeit het suk-
ses van onze noorderburen bij de 
Vlamingen met de dag. En we 
hopen maar . in afwachting van 
het omgekeerde I 

De Rudi-Carell-show van vorige 
iveck was terug een zeer goed i'n 
verzorgd programma. Via door
gaans zeer geestige vondsten en 
goed vooibereide improvisatie weet 
Carell zijn uitzending van het 
begin tot het einde boeiend ie 
maken, zoals we dat hier in de 
]-laamse TV meestal niet gewoon 
zijn. De eigen teksten zijn door
gaans zeer goed en uiterst aktuecl, 
terwijl de inschakeling van vreem
de artisten in het pjogiamma 
zonder horten en sloten verloopt. 

mem » van W Berthold, met Karl-
hemz Bohm en Christian Wolff — 
22 00 : Medium : Toneel en Litera
tuur — 22 30 • Tweede nieuwsuit
zending. 

• DINSDAG 
19 00 • Twee filmpjes voor de jeugd: 
- Mijnheer Tele-objektief m de jun
gle, animatiefilm - Michaela ont
waakt,, filmschets — 19 20 : De 
mens meet de tijd : gefilmd docu
mentair programma — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 • De stalen kringloop • Van 
Lulea naar Ougree over het Kiel-
kanaal en Antwerpen gefilmde 
reportage — 2100 • «Domino» : 
Optreden m Avro's «Club des Ve
dettes » van de Franse chanson-
nière Colette Déreal (opgenomen 
programma van de NTS AVRO) — 
2145 . Vergeet niet te lezen : Au
teurs te gast m onze studio, met : 
Andries Poppe, Ward Ruyslmck en 
Jos Vandeloo — 22 15 • Jazz Mrdley 
een ballet op muziek van Jean 
Evans en Armand van de Walle m 
de choregrafie van Bob Hamilton 
— 22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Mijn vriend Plicka 
(39e en laatste afl ) — 19 25 : Tele-
taalles — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : «Een kwestie van identi
teit» : TV-spel door Eugene Raskm» 
(opgenomen programma van de 
NTS-Vara) '— 2140 • Medium : 
Plastische kunsten — 22 15 : Twee
de nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 : Tien"rVi anken : gefilmd 
programma — 19 30 . Peiielope — 

De gastheer weet het steeds zo te 
ompraten, dat iedereen een volle
dig verantwoord plaatsje in de 
show krijgt toegewezen. 

Het kan wel eens gebeuren dat 
een en ander een beetje slordig 
aandoet, maar Rudi Carell is dan 
steeds handig genoeg om over de 
hindernis heen te pralen, zodat 
alles achteraf toch dik in orde 
komt. Een kat valt steeds op haar 

SCHERM 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : «Tweemaal 
dne in de zes» : een liediespro-
gramma uit studio 6 met Babe 
Broke en Thom Keil mg — 21 00 : 
Pilmtribune • Eerste voorstelling 
m België van de Franse speelfilm 
«Amélie OU Ie temps d'aimer» 
van Michel Drach, naar de roman 
«Amélie Boul » van Michele An-
got met Marie Josée Nat. Jeany 
Sorel, Sophie Daumier, Clothilde 
Joano en Louise de Vilmorin — 
22 45 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19 00 : Gastprogramma : Het vrije 
woord : Lekenmoraal en -tilosotie 
•— 19 30 : Tussen hemel en aarde : 
Allerlei (gefilmd programma) — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : De 
boomgaard : toneelspel in drie be
drijven van Plobert Bolt Neder
landse vertaling • Joost de Klerk 
22 10 : «Première» • filmnieuws 
en nieuwe films — 22.55 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
12 55 tot 14 00 : Rechtstreekse re
portage van de skiwedstrijden op de 
Lauberhorn nabij Wengen (Eurovi
sie : overname van de Zwitserse 
televisie - SRG) — 17 00 tot 18 00 • 
Kom toch eens kijken : wederuit
zending van het jeugdprogramma 
van 9/1 — 19 00 : Religieus pro
gramma — 19 30 : Echo — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Het is altijd Dennis (18e 
afl ) — 21 00 : Tijd voor Teddy : 
een amusementsprogramma met 
medewerking van : Teddy Scholten, 
de Trotter Brothers. John van Kes-
teren en het Nederlands Dansthe
ater (overname van de NTS - KRO) 
— 21 45 : Dick Powell stelt voor : 
Het Idool : TV-speelfilm — 22.3S : 
Tweede nieuwsuitzending. 

het tij niet doen keren. Wat 
eigenlijk voldoende zegt 1 

Hugo Hellemans en Anton 
Peters hadden nochtans hun best 
gedaan om er iets van te maken : 
ze hadden hun hersenen in de 
meest onmogelijke bochten ge
wrongen om uiteindelijk een echt 
BRT-produkt op het scherm te 
brengen. Iedereen weet wat zoiets 
wil zeggen : enkele zeer gelukte 

geen wierook te mogen voor ziuaai-
en. Er zat nochtans voldoende ma
teriaal in om er iets wan te Tnaken. 
Maar de vormgeving, begrijpt U, 
en de prezentatie... 

De Vlaamse TV kan zich troosten 
met de gedachte dat de daarop
volgende Duitse TV-show net het 
omgekeerde was : een goed-ge-
prezenteerde nulliteit, om bij in 
slaap te vallen. En dat op oude
jaarsavond I De kijkers, op hun 
beurt, hadden ook een troost : 
het programma uit Treslong te 
lUllegom met Johnny Kraaykamp 
was de moeite waard, zodat dt 
avond uiteindelijk niet helemaal 
om zeep was ! 

En direkteur-generaal Vandert-
bussche had ons enkele uren ta 
voren nochtans zoveel mooie din
gen beloofd I 

2 1VZ/B4R 
We hebben voor een paar maand 

beloofd het jeugd-feuilleton op da 
voet te volgen in de hoop onze 
zeer negatieve kommentaar een 
beetje te kunnen herroepen. De 
kans op iets dergelijks wordt 
echter met de dag kleiner. De 
achtste aflevering is reeds op het 
scherm geweest en de balans 
blijft nog steeds aan de verkeerde 
kant doorslaan. Wal weinig be
moedigend is, inderdaad ! 

Een ernstig spanningselement 
zal er wel niet komen : de aankoop 
en de bouw van de « Zanzibar » 
is onvoldoende gebleken, en ieit 
anders komt er niet. Punt één 
van onze vroegere Kommentaar 
blijft dus. Op punt twee kunnen 
we misschien iets terug nemen. 
Tiet percentage zaken naast de 
kwestie scliommelt nogal hevig, en 
wat dit betreft schijnt «Zanzibar » 
enige winst te boeken (de 7e afle
vering bv.). De tekst daarentegen 
blijft van hetzelfde gehalte alt 
vioeger, tewijl de onevenwichtig
heid van de uitwerking soms nei-
g'ng tot beterschap heeft. 

Alles bij elkaar dus nog veel Ie 
weinig om wierook te gaan zwaai
en. Het is echter niet nodig te 
hopen om te ondernemen en te 
slagen om te volharden, zei De 
Zwijger in zijn tijd. We kijken 
dus verder naar de « Zanzibar « . ^ 

Jvb. 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
13. 18, 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

VOOR KENNISMAKING, HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze brochure, documentatie en lijsten naar 

DE GELUKKIGE TOEKOMST 
Postbus. 11, Deinze - ot naar : Postbus, 381, Antwerpen. -
of naar ; Postbus. 149, Gent - of naar • Postbus, 231. Brus.1 
Het groot, ernstig, oorspronkelnk Vlaams Huweli.ikswerk 

van vertrouwen en welslagen voor iedereen ! 
De enige Beroepsinstelling voor huwelijksbemiddeling van 
gans onze Ned sprekende taaistreek Stipte geheimhouding. 

Dagelijks verschillende verlovingen 

DEZE WEEK OP VW 

Brigitte Bardot kweelde — he 
genheid omhuld met een zwa 
Franse T.V. tijdens de nieuw 

t sierlijke hoofd voor de gele-
rte pruik -— liedjes voor de 
jaarsnacht. 

polen, schiml het. En Carell is er 
blijkbaar geen om zonder hand
schoenen aan te pakken. Zodus... 

OUDEJAARSAVOAD 

De lezer mag het ons niet al te 
kwalijk nemen wanneer deze 
bladzijde in niet al te beste stem
ming dreigt te zullen eindigen 
Wie met ons getuige is geweest 
van de oudejaarsavond, zoals 
die door de BRT aan de kijkers 
werd aangeboden, zal zeker geen 
overdreven inspanningen hoeven 
ie doen om onze ontstemming te 
begiijpen I Zelfs onze all-round-
aktrice Jeannine Sclievernels kon 

en tuerkelijk meesterlijke num
mers, en daarnaast een wateival 
van minderwaardige en zelfs dood
gewoon kinderachtige rommel. 

In de eerste kategorie kunnen 
we klasseren : het aandeel van 
Cyriel van Gent in de parodie op 
Hitchcock, de sport-opera en en
kele kleinere individuele presta
ties. Bij de reeks mislukkingen : 
het grootste deel van de rest, en 
in elk geval de inname van het 
BRT-geboino door de vrouweru 
Krampachtiger poging om geestig 
te zijn hebben we in de Vlaamse 
TV nog niet te dikwijls meege
maakt, en het spijt ons werkelijk 
meer dan we kunnen zeggen er 
met de beste wil van de wereld 
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vervolg van blz. 1 

ZO ging een jaar . . . 
Op de eerste zondag van 

april grepen aan de H. 
Geest-kerk te Antwerpen in
cidenten plaats nada t enkele 
gelovigen tactvol uiting had
den gegeven aan hun verzet 
tegen de Franstalige sermoe
nen. Zondag na zondag zul
len deze incidenten een half 
Jaar lang aanslepen. Ook te 
Gent kwam het tot een pro
testbeweging tegen franse 
preken : de franstalige vas-
tensermoenen in St. Baafs 
werden er stopgezet. 

In de Kamer hield D. De-
coninck een merkwaardige 
tussenkomst over het Fonds 
der Provinciën en der Ge
meenten. 

De E.G.K.S. hechtte haar 
goedkeuring aan de oprich
ting van Sidemar te Zelzate. 

Een maandenlange voor
lichtingskampanje in het 
Gentse kende aldus haar 
bekroning. 

De « Neen Gilson »-aktie 
werd met onverminderde 
kracht voortgezet. Te Kort
rijk werd een V.U.-meeting 
door meer dan 700 mensen 
bijgewoond. In talrijke ge
meenten, waar sinds de oor
log nog geen Vlaams-natio-
nale aktiviteit was geweest, 
werden V.U.-vergaderingen 
een succes. Einde april had 
praktisch in 10 % van alle 
Vlaamse gemeenten reeds 
een protestvergadering plaats 
gegrepen. 

MEI 

De V.U. diende een wets
voorstel tot zetelaanpassing 
in. 

Voor het eerst sinds de be
slissing van de beheerraad 
der TV in februari kwam he t 
programma « Ieder zijn 
waarheid » op het scherm, 
zonder de V.U. Er werd on
middellijk een scherp protest 
naar de beheerraad gfc-
stuurd; dit protest werd bi j 
getreden door een deel der 
pers, o.m. door het weekblad 
< De Post ». 

Te Antwerpen werden de 
eerste straffen en boeten 
uitgesproken tegen H. Geest
manifestanten ; als reaktie 
daarop komt een « Solidari
teitsfonds » tot stand dat er 
in slaagt, de gestraften tot 
de laatste cent te vergoeden. 

Te Diksmuide overleed de 
voorman van het arrondis

sement, de heer Jan De Bondt. 
De aktie van Mr D. Deco-

ninck ten voordele van de 
vier gevangenen te Potma 
werd bekroond met de vri j 
lating der vier. Na hun aan
komst uit Rusland verbleven 
ze nog even in de gevangenis 
vooraleer naar huis te mo
gen keren. 

Minister Vermeylen liet 
tegen dr Paardekooper, die 
te Leuven zou komen spre
ken over « Er zijn geen Bel
gen », een uitwijzingsbevel 
uitvaardigen. 

JUNI 

De Vlaams-nationale Land
dag op de eerste zondag van 
juni te Asse werd een over
donderend succes. Meer dan 
10.000 aanwezigen. Het woord 
werd er gevoerd door W. 
Sonck namens de studenten, 
J- Ernst namens de Voer
streek, Mrs Deconinck en Van 
der Eist, drs Wim Jorissen. 

Een boodschap van mevrouw 
Dosfel werd voorgelezen. De 
Landdag kreeg in pers, radio 
en TV uitgebreid kommen-
taar. 

In de Kamer twee belang
rijke V.U.-tussenkomsten : 
Van Leemputten bij de begro
ting van Volksgezondheid, mr 
Van der Eist over de fiskale 
hervorming. 

houden V.U.-mandatarissen 
in de Kamer treffende tus
senkomsten. 

In de Senaat komen onze 
woordvoerders herhaaldelijk 
tussenbeide in het debat over 
de taalgrens. 

AUGUSTUS, 

'Te Gent overleed de Vlaam
se letterkundige FiUp de Pil-
lecijn, medewerker aan ons 
blad. 

Op de namiddag van de 
IJzerbedevaart richt de V.U. 
te Wakken een grote strijd-
vergadering in. 

Te Antwerpen wordt, bij 
incidenten aan de H. Geest
kerk, onze redakteur S. de Lie 
door de politie mishandeld. 
Hij is de derde joernalist om 
dat lot te ondergaan. 

De brochure « Balans van 
een jaar» verschijnt : over
zicht van een jaar V.U.-wer-
king sinds de verkiezingen, 

OKTOBER 

Oktober zet in met een re-
pressieweek te Antwerpen : 6 
H. Geest-manifestanten wor
den veroordeeld tot 21 dagen 
gevangenisstraf, een zevende 
tot 15 dagen. Er worden voor 
een bedrag van meer dan 
66.000 F boeten uitgedeeld. 
Het « Solidariteitsfonds » 
slaagt er in, weer eens de 
laatste cent terug te betalen. 

Mgr Daem, bisschop van 
Antwerpen, wordt ontvangen 
door de Provincieraad. De 
V.U.-mandatarissen blijven 
daarbij afwezig. Zich richtend 
tot de banken der afwezigen 
brengt Mgr Daem een speciale 
« liefdegroet aan de afwezi
gen ». 

Op 14 oktober neemt de V.U. 
massaal deel aan de tweede 
Mars op Brussel. Ze houdt 
zich daarbij strikt aan de 
richtlijnen van het Aktieko-
mitee. In de betoging 10 par-

NOVEMBER 

Op 3 en 4 november te Ant
werpen, onder massale publie-s 
ke belangstelling en in aan
wezigheid van een talrijke 
persvertegenwoordiging, be
langrijk V.U.-kongres. In de 
opmerkelijke referaten van 
G. Eeckhout (Jeugd- en Ge
zinszorg), D. Deconinck (Bin
nenlandse politiek) en ir O. 
Renard (Sociaal-ekonomiKhq 
problemen) wordt het par t i j 
programma verder uitgestip
peld. Op de geestdriftige slot
vergadering spreken mr F. V. 
der Eist, drs Wim Jorissen en 
dr R. Ballet tot méér dan 1000 
partijleden. De organizatie-
normen voor 1963 worden 
vastgesteld. 

Te Luik worden de Softe-t 
non-beklaagden vrijgespro
ken. Terzelfdertijd regent heli 
te Antwerpen opnieuw ver
oordelingen in de zaak der 
franse preken. Onder de ge
straften onze redakteurs Stat 
de Lie en Walter Luyten. 

Mr D. Deconinck kruist d<! 
degen met prof. Perin op een 
debatavond in de U.L.B. 

Op 17 november wordt in' 
« De Volksunie » de nieuwe 
abonnementenslag ingezet. 

In de Kamer debat over dé. 
regeringspolitiek met belang
rijke tussenkomst van mr F, 
Van der Eist. 

JULI 

Op 1 juli, voormiddag van 
het Zangfeest, de traditionele 
volksvergadering der V.U. te 
Antwerpen met méér succes 
dan ooit tevoren. Voerden er 
het woord drs Anciaux en 
Goemans, P. Martens, L. Sels, 
drs De Graeve, ir Renard, dr 
Lecompte, K. Dillen, mr Van 
der Eist, drs Wim Jorissen. 

In « De Volksunie » begint 
een reportagereeks te lopen 
over het boerenverzet dat 
overal in het Vlaamse land 
krachtdadig tot uiting begint 
te komen. 

De V.U. richt op talrijke 
plaatsen geestdriftige 11-juli-
vergaderingen in; te Welle 
wordt deze viering een topge-
beurtenis. 

Bij het bezoek van de ko
ning en de koningin aan 
Brugge werd een adres over 
amnestie overgemaakt. 

De Voerbewoners worden 
niet aan de Waalse terreur 
overgelaten; deze terreur 
wordt gepast beantwoord. 
Wekenlang wordt in de Voer
streek ons blad huis aan huis 
verspreid. De aktie «Hof de 
Voer » kent, onder impuls van 
Wim Jorissen, een groot suc
ces. 

Bij de begroting van Natio
nale Opvoeding en Kuituur 

Op 1 juli te Antwerpen 

teksten van de negen door de 
V.U. ingediende wetsvoorstel
len. 

SEPTEMBER 

In het begin der maand gaf 
Theo Lefèvre de parketten 
opdracht, scherper op te t re
den tegen « extremisten ». Op 
9 september geschiedden te 
Antwerpen tijdens H. Geest-
relletjes talrijke aanhoudin
gen. Mr Van der Eist begeeft 
zich onmiddellijk naar het 
kabinet van minister Vermey
len om te protesteren. 

De relletjes te Antwerpen 
zijn nu het hoogtepunt van 
het wekelijks nieuws gewor
den. Voor de Antwerpse Kon-
tektklub debateren over dit 
ontwerp Walter Luyten van 
de V.U. en Jacques de Rey, 
joernalist van de «Métropo-
le». 

Op 23 september marsjeren 
15.000 betogers, onder leiding 
van onze mandatarissen, door 
Antwerpen om hun solidari
teit met de negen aangehou
denen te betuigen. 

Op het Kasteel van Male 
nabij Brugge vergadert een 
Internationaal Amneatie-Ko-
mitee. Mr D. Deconinck en dr 
Lecompte gaan er een amnes
tie-adres overhaudigen.-i 

lementairen : 7 van de Volks
unie, drie C.V.P.-ers. 

Op 20 oktober wordt het 
< Hof de Voer > plechtig 
geopend; openingstoespraak 
door drs Wim Jorissen. 

( 

1 

1 
1 
1 

In gans Vlaanderen wordt 
het V.U.-kongres voorbereid. i 

Vervolg van blz. 8 

durmec 
werkte dit verschijnsel in de 
hand en het baat niets dat 
men de kaaimuren verhoogde 
want het water bleef maar 
steeds stijgen. 

Vrees voor erger. 
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^ 
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c De dijken zijn daarbij in c 
zeer slechte staat en hier en 
daar, o.m. in de Tielrodedijk e 
blijven er bressen ongedicht c 
liggen. Talrijk zijn de mensen r 
die voor binnenkort een grote d 
ramp voorspellen. Men d 
spreekt van grote doorbraken v 
en ongelukken die boven het z 
hoofd hangen. En telkens er v 
springvloeden dreigen gaan ii 
de bewoners van de water- b 
kant aan het werk om have \ 
en goed in veilgheid te bren- v 

JULI 

Op 1 juli, voormiddag van 
het Zangfeest, de traditionele 
volksvergadering der V.U. te 
Antwerpen met méér succes 
dan ooit tevoren. Voerden er 
het woord drs Anciaux en 
Goemans, P. Martens, L. Sels, 
drs De Graeve, ir Renard, dr 
Lecompte, K. Dillen, mr Van 
der Eist, drs Wim Jorissen. 

In « De Volksunie » begint 
een reportagereeks te lopen 
over het boerenverzet dat 
overal in het Vlaamse land 
krachtdadig tot uiting begint 
te komen. 

De V.U. richt op talrijke 
plaatsen geestdriftige 11-juli-
vergaderingen in; te Welle 
wordt deze viering een topge-
beurtenis. 

Bij het bezoek van de ko
ning en de koningin aan 
Brugge werd een adres over 
amnestie overgemaakt. 

De Voerbewoners worden 
niet aan de Waalse terreur 
overgelaten; deze terreur 
wordt gepast beantwoord. 
Wekenlang wordt in de Voer
streek ons blad huis aan huis 
verspreid. De aktie «Hof de 
Voer » kent, onder impuls van 
Wim Jorissen, een groot suc
ces. 

Bij de begroting van Natio
nale Opvoeding en Kuituur 

Op 1 juli te Antwerpen 

teksten van de negen door de 
V.U. ingediende wetsvoorstel
len. 

SEPTEMBER 

In het begin der maand gaf 
Theo Lefèvre de parketten 
opdracht, scherper op te t re
den tegen « extremisten ». Op 
9 september geschiedden te 
Antwerpen tijdens H. Geest
relletjes talrijke aanhoudin
gen. Mr Van der Eist begeeft 
zich onmiddellijk naar het 
kabinet van minister Vermey
len om te protesteren. 

De relletjes te Antwerpen 
zijn nu het hoogtepunt van 
het wekelijks nieuws gewor
den. Voor de Antwerpse Kon-
tektklub debateren over dit 
ontwerp Walter Luyten van 
de V.U. en Jacques de Rey, 
joernalist van de «Métropo-
le». 

Op 23 september marsjeren 
15.000 betogers, onder leiding 
van onze mandatarissen, door 
Antwerpen om hun solidari
teit met de negen aangehou
denen te betuigen. 

Op het Kasteel van Male 
nabij Brugge vergadert een 
Internationaal Amneatie-Ko-
mitee. Mr D. Deconinck en dr 
Lecompte gaan er een amnes
tie-adres overhaudigen.-i 

lementairen : 7 van de Volks
unie, drie C.V.P.-ers. 

Op 20 oktober wordt het 
< Hof de Voer > plechtig 
geopend; openingstoespraak 
door drs Wim Jorissen. 

In gans Vlaanderen wordt 
het V.U.-kongres voorbereid. 

DECEMBER 

Te Gent wordt hulde ge
bracht aan volksvertegen
woordiger dr Leo Wouters die 
zestig jaar werd. 

In de socialistische pers is 
er heel wat beroering rond de 
deelneming van Yerna aan 
een debat voor de Antwerpse 
Kontaktklub. 

Te Antwerpen krijgen de 
tweetaligheids - voorvechters 
de kous op de kop wanneer 
zij een publieke vergadering 
beleggen. 

In de Kamer opmerkelijke 
tussenkomsten van Wouters 
bij Sociale Voorzorg en Mat-
theyssens bij Middenstand. 

Te Moelingen wordt, In 
aanwezigheid van een talrijk^ 
V.U.-delegatie, de overgang 
naar Limburg gevierd. 

Vervolg van blz. 8 

durmedijken 
werkte dit verschijnsel in de 
hand en het baat niets dat 
men de kaaimuren verhoogde 
want het water bleef maar 
steeds stijgen. 

• Vrees voor erger. 

De dijken zijn daarbij in 
zeer slechte staat en hier en 
daar, o.m. in de Tielrodedijk 
blijven er bressen ongedicht 
liggen. Talrijk zijn de mensen 
die voor binnenkort een grote 
ramp voorspellen. Men 
spreekt van grote doorbraken 
en ongelukken die boven het 
hoofd hangen. En telkens er 
springvloeden dreigen gaan 
de bewoners van de water
kant aan het werk om have 
en goed in veilgheid te bren

gen. Niemand weet ooit voor
af wat de tij zal brengen. 
Vanuit Oostende kwam er 
vroeger nogal eena bericht 
over de waterstand, waaruit 
men dan kon afleiden of er 
al dan niet gevaar bestond, 
maar dat gebeurt tegenwoor
dig ook al niet meer. De be
dreigden worden aan hun lot 
overgelaten 

In Brussel wordt er moord 
en brand geschreeuwd als er 
daar een riool verstopt ge
raakt, maar als er in Vlaan
deren duizenden en nog eens 
duizenden vechten tegen het 
water dat hen dreigt te ver
zuipen in de letterlijke zin 
van het woord, dan gebaren ze 
in de hoofdstad van kromme 
haas. Al betaalt datzelfde 
Vlaanderen het grootste part 
van de belast ingtaart! 
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B E C O 
Paardenmarkt, 20 
Antwerpen 

32.04.77 
Tel. 03/32.27.12 (privaat) 

AWTWÈRPEN 

ANTWERPEN (9de Wijk) 
Aan de leden hem bekend, werd 

door de verantwoordelijke een 
omzendbrief gestuurd. 

Aangesloten Volksunieleden, 
die deze brief niet ontvingen wor
den verzocht zich kenbaar te ma
ken, hetzij persoonlijk, hetzij 
Bchriftelijk aan het volgende 
edres : R. Van Haézendonck, 
Boomse steenweg 514, Antwerpen-
Biel . 

Opdat onmiddellijk met een ver
eiste aktie op het Kiel zou kun
nen van wal gestoken worden. 
Volksuniesympyaihisant^n en lezers 
van dit weekblad kunnen zich te
vens wenden tot dit adres voor ver
dere inlichtingen. 

6CHIU)E 
Propaga,ndapIoeg katkiaa Zandho-
ven. 

Tochten voor de eerste vier we
ken : 

6 jan. Schilde - vertrek 9 uur 15 
•ekretariaat . 

13 jan. Wijnegem - vertrek 9 uur 
Ï5 aan de kerk. 

20 j an Wijnegem - vertrek 9 
uur 15 aan de kerk. 

27 jan. vrije zondag. 
3 februari, in groep naa r Ber-

Éhem. 
10 febr. Wommelgem - vertrek 9 

uur 30 aan de kerk. 
Slmpatizanten, vervoeg onze pro-

pagandaploeg, we komen handen 
te kort. Stel u in verbinding met 
Maurl ts Vanderbruggen T u m -
houtsebaan 395, Schilde. Tel. 
79.07.95. Graag halen we U aan 
huis af en brengen V ook terug. 

Boekhouding — Belastingen 
Sociale Wetten 

Tel. (Brussel) 47.05.70 

: PRONOSTIEKERS... speel 
: elke week uw gewoon be-
• drag, U zult slagen met 12 
• punten, 11 of meerdere ma-
• \en 10. Bewijsformule kunt 
: U hiervan bekomen door 
i storting van 150 F op PCR. 
: 10.21.41, Ardaen Pierre, 
• Oostende. 

Nu op enkele weken 

VERLOOFD 

met het modernste 

HUWELIJKSWERK 

Honderden kandidaten ! 
Schrijf ARDAEN PIERRE 
Postbus, 186, Oostende 

«R ABA NT* 

LEUVEN 
De arrondissem^entsraad hield 

statutaire verkiezingen om zijn be
stuur aan te duiden. Volksverte
genwoordiger Daniel De Coninck 
kwam a's provinciaal afgevaardig
de de verkiezingen bijwonen Alles 
verliep vlug en vlot. Het nieuwe 
arrond. bestuur werd als volgt 
samengesteld : de heren Pelgrims, 
Segers, Reus, Desmet, Cools, Ouy-
pers en Vanden Driessche 

B E C O Mazout 

KESSEL-LO 
Op 9 februari te 20 uur in de 

gemeentelijke turnzaal, Martela-
renlaan, Kessel-Lo : Volksuniebal. 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd ! 

Het hele arrondissement moet er 
zijn ! 

BOORTMEEBBEEK 
Het eerste Vlaams-Bloemenbal, 

ingericht door de Volksunie-Kan
ton Haacht is een reuze succes ge
worden. 

De zaal Movi was te klein om al 
het volk te slikken. 

Kanton Haacht is op de goede 
baan. Zo voortdoen jongens 1 

LEUVEN 
Zitdagen. 

De 2de maandag der maand 
houdt Daniel De Coninck zitdag 
te Tervuren, lokaal « De Toe
komst », Hoornzeelstr. 6, van 19 
uur tot 19 uur 30. 

Te Leuven lokaal « Cristal », 
Pari jsstraat 12, van 19 uur 30 tot 
20 uur. 

Dhr Segers A. en dhr Pelgrims 
houden zitdag de 2de dinsdag der 
maand te Keerbergen café Sport
wereld bi] dhr Van Looy Alf. I^it-
sebaan 50, van 20 uur tot 20 uur 
30. 

Te Haacht café «De Wielewaal», 
bij dhr Schelfhout Kam. Wespe-
laarsteenweg van 21 uur tot 21 
uur 30. 

De 2de dinsdag der maand te 
Baal bij Vos Gustaaf, Palingstraat 
2, van 21 tot 21 uur 30. 

Te Wespelaar café « De Roos » 
bij Heymbeeck, Grote baan, van 
20 uur tot 20 uur 30 (2de maan
dag). 

Te Boortmeerbeek in het lokaal 
Rut tens Frans, Brede Pleinstraat 
115, elke 2de dinsdag van 19 uur 
30 tot 20 uur. 

O-VLAANOEREN 

AALST 
De Kuituur- en Ontspannings-

krmg « De Vriendschap » dankt 
alle Vlaamse vrienden die deel 
hadden in het welslagen van ons 
eindejaarsfeest op 29 december 
1962. 

Het feest dat opgeluisterd werd 
door de aanwezigheid der hh . V.U. 
mandatarissen Dr. Leo Wouters, 
Dr. Van Leemputten en Senator 
Diependaele, besloot op enig mooie 
wijze een jaar doorweven van 
Vlaams Nationale aktiviteiten 
Opiniebus. 

Sedert een achttal dagen hangt 
in het lokaal « De Vriendschap » 
een brievenbus (op het affichen-

bord achteraan in de gelagzaal). 
De plaatsing hiervan is een al

gemeen Vlaams initiatief. 
D.w.z. iedereen wie of wat hij 

ook is kan schrifte ijk deel hebben 
aan alle in de toekomst te p annen 
aktiviteiten, 't zij op Kultureel-, 
Ontspannings- of Politiek vlak. 

U kunt uw wensen persoonlijk 
in de bus deponeren of par adres: 
Lokaal « De Vriendschaj », Opi
niebus, Kerkstraat 9, Aalst. 

Vergeet niet op Uw briefomslag 
te vermelden : 

Kuituur- Ontspanning- Politiek, 
naar gelang het onderwerp dat 
U behandeld hebt. 

B E C O Stookolie 

Let wel : alleene genaamtekende 
brieven komen voor onderzoek in 
aanmerking. 

W^LAAN0EREN 

DIKSMUIDE 
Dienstbetoon. 

Dr. Leo Wouters houdt op maan
dag 7 januari zitdag in het Vlaams 
Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide, 
vanaf 19 uur. 

B E C O -Olie] 

Limburg bij de jaarwisseling 
Misschien interesseert het de lezer te vernemen wat in de 

Provincie Limburg tijdens het jaar 1962 venvezenlijkt werd en 
in we'ke mate de parti j is uitgegroeid. 

We geven daarom geen regionaal bewegingsleren doch wel 
een kort overzicht van de verschillende activiteiten die hebben 
plaats gehad. 

ORGANISATIE 
Bij het begin van 1962 was 

het de vaste wil van de prov. 
voorzitter Drs. Degraeve, samen 
met zijn secretaris Clem Cole-
mont, aan de part i j in Limburg 
een duurzame structuur te ge
ven. Hierin zijn zij goed ge
slaagd. 

Daarom werden tientallen 
bezoeken en kontakten gelegd 
met nieuwe medewerkers zodat 
in de meeste gemeenten van 
Limburg een of meerdere basrs-

medewerkers gevonden werden. 
Daar waar reeds kernen beston
den werd een s tap verder ge
zet en men begon er aan de 
oprichting van afdelingen met 
eigen plaatselijk bestuur. 

Alzo waren op 1 september 10 
volwaardige afdelingen ge
vormd. 

Onmiddellijk nadien werd 
overgegaan tot de verkiezing 
van een arrondissementele 
raad met eigen bestuur. 

Ondertussen werd de leden-
en abonnementenslag aange
kondigd. In zeer kort? tijd 
slaagden de propagandisten er
in het aantal te verdubbelen bij 
zover dat we kortelings moeten 
overgaan tot de oprichting van 
10 nieuwe afdelingen met eigen 
bestuur. Dit is werk voor de 
eerste weken van het nieuwe 
jaar . 

De eerste gemeenten waar 
een volwaardige afdeling ont
stond zijn : Tongeren, Herde
ren, Bilzen, Eigenbilzen, Lana-
ken, Neerpelt, MHaseik, Bree-
Peer, St. Truiden, Kerkom, Has
selt, Genk, Beringen, Kerk de 
Stad. 

De 5 afdelingen met het 
grootste aanta l leden zijn : in 
dalende volgorde : Bilzen, St. 
Truiden, Kerkom, en omgeving. 
Beringen en Herderen + om
geving. 

De abonnementenslag werd 
bizonder intens gevoerd in vol
gende afdelingen : Maaseik, 
Hasselt, Kerkom + omgeving 
en Bree-Peer. 

Tijdens de laatste maand 
van het j aa r kwamen reeds 
meer dan 100 nieuwe abonne
menten binnen. 

Ook werd in Limburg een fi
nancieel komitee opgericht dat 
tot taak heeft de nodige fond
sen te mobiliseren om de pro-

pagandaploegen te ondersteu
nen. Van dit komitee maken 
deel uit : Drs. Wim Jorissen, 
Drs. Degraeve, Ir. Clem Cole-
mont, Ir. Renaat Vanheusden 
en Frans Kempeners. De be
zoeken die in dit verband reeds 
gebracht werden kenden een 
groot succes. Wij danken zeer 
hartelijk al dezen die reeds een 
raüde steun afgedragen heb
ben. 

Inzake dienstbetoon werd t en 
vast secretariaat opgericht dat 
berust in de handen van dhr. 
M. Adons, Emiel Vandor^n'aan 
47, Waterschei, Genk. 

De zitdagen hebben elk? dag 
plaats tussen 19 en 21 uur te 
zijnen huize uitgezonderd de 
vrijdag en zaterdag. 
PROPAGANDA 

Dank zij de financiële steun 
die we onl vingen kon Limburg 
zijn eerste kolportagewagen 
aankopen. Onder de leiding van 
Urbaan De Brnyn werd dan ook 
een stevige propagandaploeg 
uitgebouwd die een hele reeks 
kolportages hield met een ge
middelde verkoop van 130 bla^ 
den per tocht. 

Tijdens he t verlopen jaar 
werden bovendien nog ongeveer 
8000 Volksunie-bladen gratis 
uitgedeeld. 

Pamflet ten werden bij spe
ciale omstandigheden verspreid 
o.a. in de koolmijnstreek tegen 
de sluitingsdreiging en de la
gere lonen alsmede bij de pen
delarbeiders aan de nederland-
se grens. 

Een reeks voorlichtingsverga
deringen werden gehouden o.m. 
te Tongeren, St. Truiden, Zol
der, Maaseik, Ha=selt, Meeuwen, 
Herderen, enz... 

(Wekelijks verstuurde of be
zorgde ons propagandakader een 
1000-tal Volksunie-nummers aan 
nieuwe adressen. 

Aanhoudend stonden een 
vijftigtal keurpropagandisten 
bij alle gebeurtenissen in de 
bres. Vooral de zware actie in 

de Voerstreek was, alhoewel on
gekend voor de buitenwereld, 

hun werk. 
Bizonder doorslaggevend voor 

de groei zijn de talrijke huis
bezoeken geweest. We mogen 
gerust zeggen da t dit soort 
werk de doorslag heeft gege

ven. C.C. 

ZOEKERTJ 
Gevraagd zeer bekw. en ernst, 

persoon om bestuur en boek
houding van financieringsmaat
schappij in het Genise waar te 
nemen Schrijven met curr. vi-
tae kantoor blad. Voorkeur lic. 
econ - fmanc . dr in de rech
ten of ekspert boekhouder met 
ervaring. 

Zeer bevoegd zijn op boek-
houdk. en rechtskundig gebied. 
Onmidde'liik-^ indiensttreding. 

246 

N.V. iMavalon, Schooltraat 79, 
Opwijk, bediende voor bouwbe
drijf gevraagd. Meestergast -
schrijnwerker en timmerlieden 
gevraagd. Te-1. 052-355.61 

248 

Gevraagd dienstmeisje - hulp in 
huishouden met 3 kindjes. Het 
zwaardere werk wordt gedaan door 
werkvrouw. Goed loon - betaald 
verlof - regelmatig vrijaf. Liefst 
inslapen. Verdere voorwaarden of 
wensen te bespreken. Zich melden 
Mr. J a n Verniers, advokaat. Wal
burgstraat 21, Sint-Niklaas 

Ziekenfonds Plandria, in volle 
groei, vraagt hulpkrachten t e 
Gent, Geraardsbergen, Kortri jk, 
Maldegem, Ninove, Sint-Niklaas, 
Stekene, Zelzate, liefst jongge
huwd, niet inwonend, VI. nat io
naal , bestand tegen ontgochelin-
gen, energiek, geschikt voor 
avondwerk. 

Vergoeding volgens prestatie. 
Toekomst. Centr. Sekretar iaat : 
Gavere steenweg 92, Merelbeke. 

Jonge man, 23 jaar met goede 
kennis van Nederlandse, Engelse, 
Duitse en Franse handelskorres-
pondentie. met goede noties van 
het Spaans zoekt passende lietrek-
king. 

Schrijven : kantoor blad 
Welk V.U. vriend (partikulier) 

leent mij 50 000 F aan 8 %. terug 
op 6 jaar voor interessante zaak, 
geheimhouding verzek. Schrijven 
kantoor blad. 

242 
Deftige ernstige huisvrouw ge

vraagd. Zich aanbieden Coupure 
137 te Gent. 

243 
Techn. Ing. Scheikunde zoekt 

passende betrekk., ook vertegen
woordiging. Schrijv, kantoor blad. 

DB 220. 

Jong licentiaat In ekonomische 
wetensch. zoekt werk in Vlaams 
bedrijf. Schrijven kantoor blad. 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

2,04 
Lichte stookolie zone O 

1,57 
Benzine super zone O 

(hoge kwaliteit). 
6,98 

Met minimum van 2000 L 
voor gans het l a n d . 
Direktie : 

B. van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 

• ^ • ^ -

OP ZOISDAG 
3 FEBRUARI 

TE BERCHEM ) 

— Plechtige inhuldiging v a n he t n i e u w Volksuniesekre tar iaa t voor 
de provincie en he t ar rondissement , 

— Spreekbeur ten . 

— Recept ie . 

— Massa optocht door Berchem. 
Zo rg er voor reeds v a n n u af die dag vrif t« hou«leB. 
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I Aandach t ! Aandacht • 
i V.M.O Film Sektie stelt voor: • 
I 2de Mars op Brunei in kleuren ; 
1 + nog andere waardevolle fil- i 
] men ï 
I Voor al uw avonden. ; 
1 Wij tlJmen gratis. : 
I Pr. Lauriks. Offerandestraat ! 
j 68, Antwerpen ; 

ANTWERPfN 

Ledenvergadering Antwerpen-Stad. 
Vindt bij uitzondering de tweede 

dinsdag van januar i plaats ; 8 ja
nuar i om 20 urn- In 't Vlaams Huis 
c Peter Benoit », Frankrijklel 8. 

Mr. H. Schiltz en Karel Dillen 
behandelen de aktuele politieke 
toestand. 

Gastspreker : Dhr. Van Diest 
van het Onafhankelijk Vakver
bond. 

Hij spreekt over « De verlam
ming van onze ekonomie en ar
beid door he t huidige kapitalisa
tiestelsel ». 

HALLE-KEMPEN 

ZANDHOVEN 

PULDERBOS 

Wenst u zich te laten abone-
ren op het weekblad « De Volks
unie » of wilt u zich laten aan
sluiten als lid 1 

Verlangt u alle mogelijke in
lichtingen over de Volksunie 
wendt u dan tot propagandist : 

Lode Verhoeven, Liefkenshoek 
23, Halle-Kempen. Tel. 79.01.24 

: Vlaamse Wub Mechelen no- ; 
• digt uit : op zaterdag 12.1.63 in i 
• de zaal A.B C , Bruul te Meche- • 
i len, Nieuwjaarsbal met het or- ; 
• kest Jos van Beek en anima- : 
« tor Jef Burm. Begin 20 uur 30. ! 
; Deelname in de kosten : 50 P. • 
ï Plaatsbcspreking en kaar ten : ; 
• Boekhandel Leemans, Gulden- i 
i s t raa t 19 • 
• : 

BBOECHEM 

Het Kerstfeest, waarvoor een 50-
tal personen waren ingeschreven 
en da t door 46 personen werd bij
gewoond, kende een daverend suc
ces. 

Onze mensen werden door Wal
ter Luyten vergast op diapositie
ven over de 2de Mars op Brussel, 
waarbij er eentje was waarop de 
groep Broechem schitterde in kleu
renpracht . We vroegen, zo moge
lijk di t beeld op foto te laten ma
ken. Onze kinderen werden ver
gast op poppenspel. 

Lokale muzikanten zorgden voor 
een aangename sfeer. Bravo, man
nen, doe zo voort maa r zorg voor 
een beetje meer Vlaamse liedjes ! 

Een heerlijke koffietafel, koek
jes, sigaren en lekkere koeken zorg
den ervoor dat de stemming er 
was. 

Onze kinderen keken halsrei
kend uit naa r de bedeling van de 
prachtige geschenken; zij waren 
allen zeer tevreden en hun ouders 
niet in he t minst. 

Een pracht van een tombola met 
als 1ste prijs een rolfilmcamera 
besloot deze gezellige namiddag, 
a l thans voor onze kinderen. De 
zaaluitbater, die de gelukkige win
naa r was van de rolfilmcamera, 
heeft deze prijs opnieuw ter be
schikking gesteld van de afdeling 
en hij werd dan nogmaals verloot. 
Wij danken de simpatieke zaaluit
bater, die ons in de mogelijkheid 
stelde een deel van de kostpn te 
recupereren 

Voor de ouderen duurde dit 
Kerstfeest nog lang en onze kin
deren sliepen reeds een diepe 
slaap, dromend van al hun ge
schenken, toen de laatsten de pijp 
aan Maarten gaven. 

Het begon al terug licht te Wor
den ! 

Tot volgend jaar en nu reeds be
loven we U meer en beter ! 

fRABftSl^ 
BRUSSlMi 

Op zaterdag 12 januar i r icht de 
Peter Benoit Harmonie, Brussel 
(de voormalige Vlaamse Harmo
nie) een filmavond in, in de bo
venzaal van het drankhuis Graaf 
van Egmont, J. Van Praats t raa t . 

De film handelt over Expo 58 en 
is het werk van kineast Gaston 
De Vroede. 

Deze vertoning is gratig voor alle 
leden en hun familie. Andere sim-
patisanten : 10 F. 

H N K E B E E K 
Op zondag 6 januari zal ons blad 

In deze gemeente verkocht worden. 
De deelnemers aan de werftoch-

ten, aan wie voor 1963 het beste 
gewenst wordt voor hun persoon
lijk geluk, worden talrijk verwacht 
Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Linkebeek. Ditmaal wordt 
vooral gerekend op de ploeg uit de 
afdeling Ukkel-Vorst 

ST. MARTENS BODEGEM 
Ondanks de hevige koude ward 

het bal van de afdeling St Mar-
tens-Bodegem op zondag 23 decem
ber een volledig sukses. Vierhon
derd personen — vooral jonge 
mensen — namen deel aan onze 
gezellige dansavond. 

Onder de aanwezigen bemerkten 
we : Dr. Valckeniers (arrondisse-
mentsraad) . Van Malderen 
(Vlaamse Ziekenkas), arch De 
Coster (Dilbeek) enz. 

Hartelijk proficiat aan de he
ren Meert, Verheyen en hun trou
we medewerkers. 

SCHEPD.AAL VVAMBEEK 
Nogmaals worden de propagan- , 

disten verwittigd da t de tocht v a n ' 
zondag 6 januari 1963 ons zal 
brengen naar de randgemeente 
Linkebeek. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Linkebeek. 

DILBEEK-ITTERBEEK 
Dienstbetoon. 

Zoals gemeld houdt dhr Louis 
De Coster, bouwkundige, bestuurs
lid onzer afdeling, zich ter be-
schikkmg van leden en belangstel
lenden, iedere eerste maandag van 
de maand te 20 uur in het lokaal 
van Emie! Barbé, « Bij Duizend », 
Lenniksebaan 43. te Itterbeek 
(Nachtegaal). 

ledere tweede maandag van de 
maand, zal een terzake bevoegd 
afgevaardigde zetelen, vanaf 20 
uur in het lokaal « Moderne Span-
uit », Ninoofsesteenweg 650, Itter
beek 

LIMfiURG 

: LIMBURG 
• We willen er de aandacht 
• van de afdelingsbesturen op 
; vestigen dat de abonnementen-
: wecving nog gedurende enkele 
• weken moet volgehouden wor-
; den. Mogen we hen vragen, 
: eens enkele avonden op huis-
• bezoek te gaan. Het geeft be-
• slist goed resultaat. 
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d'VLAANBERÊN 

AALST 

Aan onze leden en abonnenten. 
Vanaf januari 1963 zal er steeds 

de 4de woensdag van iedere 
maand, in het lokaal De Vriend
schap, Kerkstraat 9, Aalst, een 
bijeenkomst plaats vinden die 
open staat voor alle leden en 
abonnenten. 

Het doel van deze bijeenkomsten 
is : 

onder de leiding van het bestuur 
een open gesprek te voeren over 
alle aktuele problemen, zo plaat
selijke als nationale; 

opleid'ng van sprekers 
Deze bijeenkomsten zullen 

steeds de voorafgaande week in 
het blad aangekondigd worden 
met het onderwerp 

Verwaeht dus geen persoonlijke 
uitnodiging 

DENDERLEEUW 

Abonnementenslag. 

Allen die reeds geabonneerd zijn 
op ons blad voor het jaar 1963 of 
zich voor 31 januar i laten abon
neren, ontvangen aan huis een bil
jet van onze gratische tombola 
Wie tevens lid is ontvangt een 
tweede biljet. Er zijn prachtige 
prijzen te winnen. 

De plaats en de datum van de 
trekking worden einde j a n u a n be
kend gemaakt. U kunt zich bij een 
der bestuursleden laten abonne
ren. U kunt ook de 200 F leesgeld 
voor 1963 storten op postrekening 
2519.74 van Wilfried De Metse-
naere, Sportstraat 2 

Beste vrienden, ta lmt niet lan
ger en sluit U aan bij de steeds 
talrijker wordende lezersschaar 
onzer afdeling. 

Zo steunt U ons m onze strijd 
en U bekomt wekelijks ons uitste
kend gedokumenteerd kampblad. 
En misschien wint U er nog een 
prachtige prijs bij I 
GENT 

Op zaterdag 19 jarjuari 1963 vtodt 
het vijfde Gala-Avondfeest « Gent. 
Oud en Jong » plaats in de salons 
van de Opera te Gent 

Het beroemde orkest Malando 
speelt ten dans op dit rendez-vous 
van Vlaamse akademici. Al wie be
lang stelt In dit Vlaams galabal 
kan een uitnodiging aanvragen 
aan het K.V.H.V., Sint-Pleters-
nieuwstraat 120-122 te Gent. Tel. 
09-25.11.52. 

WEITEREN 
Aanvulling bestuur. 

Daar onze vrienden-bestuursle
den Leo De Sutter en Georges Van 
Bockstael overgingen tot de stich

ting van een afdeling te L a a m e 
en te Schellebelle, moesten te Wei
teren twee nieuwe bestuursleden 
gekozen worden. Het hernieuwd be
stuur van de Wettcrse afdeling be
staat thans uit : Theofiel De Ke
gel, Pol De Neve, André Gossye 
Willy Holderbeke en Gaston Tim
merman. 

ZOTTEGEM 
De Volksunie Zottegem viert, 

einde januari-begin februari, haar 
honderdste lid. We verwachten 
onze voorzitter Mter Frans van 
der Eist als feestredenaar. 

Zondag 14 juli, eerste 11 juli-
prijs, wielerwedstrijd. 

Tussenin een openluchtfeest of 
een dansfeest. 

IJVLAiitRll 

BLANKENBERGE 

Kameraadsehapsfeest. 

De afdeling Blankenberge sluit 
haa r winterwerking af op zaterdag 
30 maar t 1963 met de inrichting 
van een Kameraadsehapsfeest. 

Nadere inlichtingen worden ver
strekt. 

BRUGGE 

Lente-avondfeest. 

Het Lente-avondfeest dat door 
het arr. te Brugge in de Stads-
halle ingericht wordt op 2 maar t 
1963, moet een sukses worden. 

Alle afdelingen verlenen hun 
medewerking. Ook velen van bui
ten het arr, worden verwarht. 

lEFER (arrondissement) 

Finantiele mobilisatie wordt een 
tot twee keer per week doorge
voerd door dr. Le Compte, voor
zitter van het arrondissement, sa
men met een van de bestuursle
den. 

De resultaten worden reeds 
merkbaar :onlangs kon een schrijf
machine voor het arrondissements-
sekretaxiaat aangeschaft worden. 

Er wordt üe aandacht op geves
tigd da t alleen de personen, hier
boven vernoemd, gemachtigd wer
den gelden op te halen uit naam 
van en voor de part i j . 
Bal en groot feest. 

Te Poperüige op 12-1-63 : vie
ring van Daniel Deconinck, eerste 
V.U.-volksvertegenwoordiger uit 
West-Vlaanderen; overhandiging 
van de vlag aan de arrondisse
mentsvoorzitter, dr. Le Compte, 
door Rudl Van der Paal, algemeen 
organisatieleider; nadien groot bal. 
Deze f eestvergadering wordt voor
gezeten door de provinciale voor
zitter, dr. Devoldere. 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF I 

te Leuven 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF II 

te Antwerpen 

Weldra Dortm, Thierbrauhof III en IV ? 

Dortmunder Thierbrau financieert cafe's 
en zoekt dan ook gepaste medewerkers als 

baas of gerant. Zich wenden : 

Abts, Tiensesteenweg 120 Korbeek-Lo. 

DORTMUNDER 

THIERBRAU 

IN FEEST ! 

Wij verwachten U. 

aNTVERPIA MEUBELEN 
s t G u m m a r u s s t r a a t 58 
A n t w e r p e n 

• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 

Van af deze week zullen de ia-
gangs- en steunkaarten voor he t 
bal te koop aangeboden worden 
door de daartoe gemachtigde la
den. Deze kaarten zullen voorzien 
zijn van een stempel van het ar-
rondiEsementst)estuur. 

KNOKKE 

Dienstbetoon 
Iedere zaterdag voormiddag van 

10 uur 30 tot 11 uur 30 in het a»-
kretariaat, Elisabethlaan 105, 1ste 
verdiep. Knokke. 

Ook uitbetaling mutualiteit en 
vakverbond 

SINT-ANDRIES 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 12 uur. 

Adres : de heer Etienne Maea^ 
Lange Molenstraat 64, Sint-An-
dries. 

Of up afspraak : tel. 379.74. 

SINT-KRUIS 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 11 uur Dij de heer Mare 
Vandemoortel, Delaplacestraat 121, 
Smt-Kruis (tel. 320.91). 

ledere dinsdag avond van 18 uur 
tot 19 uur bij de heer Marcel L»-
roy, Vuurkruisenlaan 8, Sint-
Kruis (tel. 302 34). 

Dienstbetoon. 

Blaukenberge 
Zitdagen op maandag, woensdag 

en vrijdag, telkens van 19 tot U» 
uur 30 

Adres : Oesar De Coninck, Oroew 
nestraat 45. Blankenberge. 

Brugge. 
Zitdag iedere zaterdag namiddag 

van 17 tot 18 uux. 
Herberg « Vlissinghe », Blekenh 

s t raat 2, Brugge. 

POPERINGE 
Op zaterdag, 12 Januari 1963, 

te 20 uur in de feestzaal « Het 
Belfort », Grote Markt te Po-
peringe : 

GROOT VOLKSÜNIEFEEST 
Overhandiging der V.U. vlag 
aan het arrondissement leper 
door R. van der Paal. 

Hulde aan Daniel Deconinck, 
Volksvertegenwoordiger. 

Luisterlijk bal, opgeluisterd 
door het orkest « Melodia » 
met de medewerking van zan
ger Jonny Carton. 

DiepestraSi^<f4-(tel : 32i<f4.30) 

A N t w l E R P E N 
Al le kwali.teltsspeéigped 

SpeHén'vooi'l.groot èn ki<ein 

E e n p r a c h t i g J u w e e l 

E e n g o e d U u r w e r k 

E e n i d e a a l g e s c h e n k 

V i n d t U p a s b i j 

Hugo Delanghs 
Groenplaats, 8 

Antwerpen 

Tel. 32.93.81 

Alle herstellingen. 



fU» DE VOlKSUMi 

de heilige 
lodewiik 

door 
walrer luyien 

^ LS we ons goed herinneren 
uit onze geschiedenislessen, dan zijn de rustiger 
politieke evenementen in het leven van de Heili
ge Lodewijk van Frankrijk meestal met sukses 
bekroond geworden. Waar de man zich op het 
uitgesproken strijdterrein ging begeven, werden 
het mislukkingen. Zowel zijn oorlog tegen de 
Engelsen in Frankrijk als de twee Kruistochten 
die hij op touw zette, gaven een ontgoochelende 
uitslag. 

In onze binnenlandse politiek hebben we de 
laatste jaren ook een figuur die omwille van zijn 
goedhartigheid door weinigen wordt aangevallen. 
Sinds jaren, en met een grotere itensiteit rond 
Kerstmis, komt de Heer Lode Kiebooms naar 
voor als ridder in de Kruisvaart voor Amnestie. 
Sinds jaren, maar met een grotere intensiteit 
sinds onze doorbraak bij de verkiezingen, schiet 
de Heer Lode Kiebooms als vrijschutter van de 
«Vrije Tribune» in de Gazet van Antwerpen 
giftige pijlen af op de Volksunie. 

W IJ zouden in een openhartig 
gesprek met de heer Kiebooms willen wijzen op 
het verband dat er bestaat tussen zijn mislukte 
aanslepende kampagne voor amnestie en het 
mee in de rug schieten van de Vlaams-nationa
listen die door een onbevooroordeeld toeschou
wer toch moeten gerangschikt worden bij de 
voorste spit» van de Vlaamse strijd, hoewel 
sommige rustige naturen misschien van een al 
te rumoerige spits zullen spreken. 

Gij waart, Lode, vermoedelijk wat geraakt in 
uw gevoeligheid (want politieke verdachtmaking 
mag men bij u toch niet vermoeden) toen ge 
gemelijk onze ontvangst van de Antwerpse 
franskiljons enkele weken geleden afschilderde 
als een vorm van neo-fascisme. Gij bevondt u 
in éénklank met Jos Van Eynde. Als een heilige 
en een duivel in één wijwatervat... 

Toen bij de stemming van het eerste taai-
ontwerp naar brave Vlaamse gewoonte het op
geven (voor goed in hun visie) van historisch-
Vlaamse gebieden met schetterende overwin
ningsfanfares werd verkondigd omwille van wat 
er nog werd behouden, dan schreeft gij venij
nig : « typisch is dan ook dat alleen de vertegen
woordigers van de Volksunie gemeend hebben dit 
ontwerp niet te kunnen stemmen. Zij zijn de 
enigen die de algemene Vlaamse solidariteit on
trouw zijn geworden op een historisch ogenblik. 
Het Vlaamse Volk zal dit nooit vergeten ». 

Toen in 1932 uw grote vriend Frans Van 
Cauwelaert verkondigde dat de taalwetten de 
Vlaamse Beweging praktisch oplosten, hebben de 
Vlaams-nationalisten dit aangeklaagd als ge
vaarlijke begoocheling. 

D AAROM onze houding ook nu! 
Op een ogenblik dat de Vlaamse unitaire pers 
uittrompt hoe goed wij Vlamingen er toch voor
staan, wat een schitterende toekomct er ons 
wacht, «zie 't Oosten bloost», wordt de kapitu-
latie op essentiële punten nog als taktiek verde
digt. Het was nochtans uw Gazet van Antwerpen 
die schreef dat het nageslacht nooit zou begrij
pen dat in het midden van de twinstigste eeuw 
nog gance stukken grondgebied aan de Vlaamse 
Volksgemeenschap zouden ontroofd worden. Hier 
ligt dan ook het verschil tussen uw «solidariteit» 
en wij, die het « non possumus » hebben uitge
sproken. Op bepaalde punten zijn geen kompro-
missen mogelijk en telt maar één houding : 
Vlaams radikalisne en machtsvorming rond dit 
radikalisme. Men zal opwerpen dat politieke 
wijsheid, voorzichtigheid en vooral geleidelijk
heid renderend zijn. Het was de Linie die in haar 
artikelenreeks over de periode tussen de twee 
oorlogen schreef dat dank zij de onverzettelijk
heid van Borms het politieke machtselement op 
Vlaams gebied zich zo daverend kon manifesteren 
in de Bormsverkiezing. « Van toen af aan wer
den mencon als Van Cauwelaert beluisterd in de 
Belgische politieke a rena» , schrijft De Linie. 
«En opgenomen in de arena», zouden wij er 
willen aan toevoegen, « als minister of als voor
zitter van de arena ». Sommigen werden noölt 
aanvaard. Gij kent de geschiedenis van de dur
ver Borms en van de vele duizenden die niet ge
loofd hebben dat met het minimalisme van Van 
Cauwelaert ons volk het eigen lot voldoende kon 
in handen nemen. Gij hebt U ingezet als een 
gentlemen, om de wonden wat te verzorgen. 
Maar nooit met het radikalisme van mensen als 
die Ierse bisschop die, na de Paasopstand van de 
Ierse nationalisten tegen hun Engelse meesters, 
zegde : « zelfs al kan ik teologicch de opstand 
niet goedkeuren, ik kan me niet voegen bij de 
renegaten die de terdoodveroordeelde natior ƒ lis
ten met vuil besmeuren ». De Vlaamse minima
listen hebben nooit het sacrosankte dogma van 
het Belgisch unitarisme anno 1830 durven af
kraken en dat is de bron van hun eigen zwakte 
en de basis van de schijnheilige chantage van 
alle onvlaamse en ook anti-amnestiekrachten. 

1 LLUSTREERT uw eigen uit
spraak in uw Kerstartikel dat niet ? « Wij mo
gen, » schrijft gij, « van de Minister van justitie 
geen spektakulaire gestes verwachten... Omwille 
van de mogelijke reakties uit de kringen van de 
weerstand ». Wij schrijven 1962 ! 

B RAAFHEID rendeert niet in 
dit land. Dat hebben de Walen bewezn, die met 
hun agitatie op enkele jaren tij ds de aandacht 
konden opeisen van de leidende kringen, iets wat 
wij met de Vlaamse eisen zelden konden verkrij
gen. In de politiek worden koorknapen nooit 
ernstig genomen ! In Gent moest ooit een goed
willende volksvertegenwoordgier toegeven : « Ik 
loop sinds maanden met een amnestievoorstel op 
zak, maar mijn kollegas steunen het n ie t» . 

M ISSCHIEN is dat allemaal een 
kwestie van temperament. Ik herinner me uit 
mijn studententijd het geval van de jonge Oost-
fronter Gust Gijsen. Die op aanraden van een 
volksvertegenwoordiger die U wel kent, met de 

belofte van minister Merchiers dat alles op enke
le weken zou afgelopen zijn, zich vrijwillig ging 
aangeven. Acht maanden duurde de gevangenis
tijd. De vrijlating werd toen afgedwongen door 
een kampagne van de Leuvense hoogstudenten. 
Hoewel die volksvertegenwoordiger dat sterk had 
afgeraden aan de student-onderhandelaar ! « We 
kunnen niets meer doen; de weerstand is tegen », 
heette dat toen. We schreven toen 1959. Kunt U 
zich de twijfel voorstellen van een jonge student 
die, ondanks de voorzichtige waarschuwingen 
van een vooraanstaand volksvertegenwoordiger, 
toch een betoging organiseert ? Omdat hij be
loofd had aan de gevangene in kwestie alles in 
het werk te stellen en na 7 maanden moest vast
stellen dat de metode van «langs het achter
deurtje » niet rendeerde ? Als dan na 14 aagen 
het sukses kwam, kunt ge U dan onze ironie 
voorstellen ten opzichte van de predikanten van 
de geleidelijkheid als sisteem ? Vooral als r̂ e af
rader van de betoging dan nog het lef had, voor 
het eerst in die 7 maanden de jonge Oostfronter 
in de gevangenis te bezoeken de dag na de be
toging, met al de knipsels uit de bladen. Mis
schien is dat goedhartigheid die de grens van het 
belachelijke niet meer aanvoelt. 

ELLICHT is dat de gang in 
alle politieke stromingen. Zoals voor de oorlog 
zullen de «extremisten» door hun ondankbaar 
werk in de s t raat en door de onrust die zij, en 
niet de « braven », bij de bewindvoerders teweeg 
brengen, het opnieuw zo ver schoppen dat in het 
salon de braven ook eens op tafel moeten klop
pen en wat ernstiger zullen genomen worden. Op 
een vergadering v. d. Lodewijk de Raetstichting 
in 1955 zei die andere « brave », Jan Verroken, 
tot een groep katolieke studenten in beperkte 
kring : «Ik ben ook voor federalisme, maar ik 
kan dat nog niet zeggen In mijn partij ». Dan 
hebben we ons afgevraagd : als zij, met duizende 
voorkeurstemmen van brave IJzerbedevaartgan-
gers die geloven dat zij het wel zullen zeggen, 
hun overtuiging niet durven verdedigen, wie 
moet het dan wel doen ? Later hebben we en
kele harde wetten van de politieke sociologie ge
leerd. Dan is de overtuiging gekomen, mijnheer 
Kieboomd, in de tijd dat gij er een vurig voor
stander van waart om door de rem van de 5% 
de Volksanie voor goed uit te schakelen, dat dit 
een ramp voor de Vlaamse beweging zou zijn. 
Want dan werd gij. Verroken en andere stille 
helden de « uiterste » vleugel van de Vlaamse be
weging. Nooit zoudt ge dan nog uit uw rol ge
raakt zijn van 11-julivierder in Wilrijk, zalven
de artikelschrijver in de Gazet en papiertjesin
vuller voor de « genieters » van de surrogaatwet
jes die de door u gevraagde amnestie zo onvol
doende vervangen. Dat invullen bracht u trou
wens de dank en heel wat voorkeurstemmen op 
van incivieken. 

O NDERTUSSEN moet ieder Ha-
mingant in de CVP of BSP maar wat blij zijn 
dat de Volksunie vooruitgaat. Het doet, gezien de 
wetten van de politieke zoethouderij, de kansen 
op het ministerschap stijgen. Denk aan onze 
vriend Custers : van de bak naar de zak, over 
de verruiming naar de ministerzetel van de 
« aanvaarde » in de unitaire arena. 

En wellicht zal dan ooit blijken dat ons 
niet-aflaten de heer Verroken ook in het publiek 
zal toelaten te zeggen dat hij voor federalisme is. 
Hopen wij voor u, dat uw zetel niet moet vallen 
vóór dit licht doordringt bij de CVP-leiding ! 

MAATKLEDING 
• 
Een 
ultra-moderne zaak 
tot uw dienst 

Tel. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLin 19 
(Klein* Tunnel) 
ANTWERPEN 

Men heeft U voor 1963 : 
• 
• 

geluk, gezondheid e n , . . • 

fortuin toegewenst • 

heb dus vertrouwen in de : 
• 
• 

NATIONALE I 
LOTERIJ j 

• 

Een superlot v a n • 
• 

VIJF MIUOEN : 
? 

Trekking van de ! 
eerste tranche op • 

maandag 21 januari : 
te Courcelles S 

• 

Per Biljet 100 F : 
Per Tiendebiljet 11 F [ 

• 
• 

• • • • « • « « • • • • • • • • « • • • « « • • « « • • • • • ( • • « i p 

WENTEIPOORTEN 
In hout, «taair alumlniam 
of plastiek. 
StBDdaardultvoerIng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 
Band- of elektrisehe bedlening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

NS ^ ZONEN PVBA 

AOUUIKEN 

ROIXUIKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot elelttrlsche 
bedlening. ' 
AUe systemen. 
VENETIAAHM; 
ZONNKBIXNDEM 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETI:AAI;(S1E BW*<DE« 

smBmA-'Fia 

A.JEüRISSEN-ClOOSTERMANSiL ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
Kostuums naar maat 

grote keuze van gemaakte 
mantels, zowel voor de 
man als voor de vrouw 

nieuwe stoffen 1963 

Zuidlaan 53 

(tegenover K.A.J.-centrale) 

BRUSSEL 
telefoon 1177.10 


