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ANDEREN 

lustrumlanddag 
De federale landdag 1963, 

die dit jaar een lus
trumlanddag wordt, vindt 
plaats op 26 mei, de' laatste 
zondag van de meimaand. 
Hij gaat onder het motto : 
« Federalisme : brug naar de 
toekomst »• 

Onze leden en simpati-
zanten gelieven met ' deze 
datum rekenmg te willen 
houden. 

EUROPA 

\x 

i 

Mr. F.. Van der Eist heeft tijdens de behandeling van de 
begrot ing van buitenlandse zaken in de Kamer een belang
rijke rede uitgesproken, die een zeer gunstige indruk 
gemaakt heeft. In het eerste gedeelte van zijn rede vestigde 
hij nogmaals de aandacht op de wantoestanden waarover 
d e Vlamingen zich te beklagen hebben in de binnen- en 
buitendiensten van het departement . In scherpe bewoor
dingen heeft hij gewezen op de noodzaak zonder verwijl 
de tegenkanting van sommige hogere ambtenaren te 
breken. Hi j eiste ook objektieve voorlichting in het 
buitenland door onze diplomatieke vertegenwoordiging en 
door het departement zelf. 

Van der Eist over 

buitenlandse zaken 
In dit verband stelde hij 

öe wanverhouding aan de 
kaak in de voorlichtings
dienst, waar bij het leiderid 
personeel slechts drie amb
tenaars tot de Nederlandse 
taalrol behoren tegen tien 
van de Franse taalrol. Het 
moet gedaan zijn met het 
valse beeld van een Fransta
lig België waar ook nog wel 
in sommige gewesten een 
dialekt gesproken wordt, het 
Vlaams. Het Vlaamse volk 
wil voor de wereld verschij
nen met zijn eigen aange
zicht, zonder een masker op, 
als erfgenaam van een zeer 
rijke kulturele erfenis. Deze 
Jolste voorstelling moet in 
he t buitenland ingang vin
den, met de medewerking 
van de voorlichtingsdienst 
van het departement en van 
onze diplomatieke vertegen-
woordigmg. De delegaties bij 
de talrijke internationale in
stellingen moeten evenwich-
jbig samengesteld worden. 

Spreker richtte zich ver
volgens speciaal tot minister 
Fayat, die de besprekingen 
met Nederland voert over de 
Schelde - Rijnverbinding, en 

deed beroep op hem om zich 
volledig in te zetten ten ein
de tot een overeenkomst te 
komen, die dringend noodza
kelijk is. Hij wees op de eens
gezindheid van al'e Antwerp
se mandatarissen ter zake en 
gaf uiting aan zijn vre°s dat 
de aandacht van de minister 
sedert maanden volledig ge
vestigd was op de onderhan
delingen over de toetreding 
van Engeland tot de E E G. 

Voor wat de hulpverlening 
aan de onderontwikkelde 
landen betreft, in het bizon
der aan Kongo, eiste spreker 
dat deze hulpverlening niet 
op lichtzinnige wijze zou ge
schieden, maar aileen mits 
de vereiste waarborgen voor 
de doeltreffende aanwending 
ervan. De toestand in deze 
jonge staten is nog zo wan
ordelijk en het gevaar voor 
geldverspilling en financiële 
schandalen zo groot, dat 
hier met de grootste omzich
tigheid moet gehandeld wor
den. De regering is hiervoor 
verantwoordelijk tegenover 
het land. 

In het tweede gedeelte 
handelde Mr. Van der Eist 

V 

...DE GAULLE DIE VftSTHOWT 
AAN HET STAATSNAttÜNALiS-
ME EN STREEFT NAAR DË HE
GEMONIE VAN FRANKfiiJK IN 
EUROPA, DESGEVALLEND MET 
DE STEUN VAN DUITSLAND... 

uitvoerig over de buitenland
se politiek en de recente ont
wikkeling in Europa. Hij 
stelde vast dat er geen fun
damentele tegenstelling is 
tussen de politiek die door de 
regering gevoerd wordt en 
het standpunt mgenomen 
door zijn partij . 

Het Atlantisch bondge
nootschap blijft noodzakelijk 
voor de beveiliging van het 
Westen en de vrije wereld. 
Ieder ernstig mens moet de 

atoom-stop en de ontwape
ning wensen, het behoud vau 
de vrede is meer dan ooit het 
hoogste goed voor gans de 
mensheid. Doch de ontwape
ning moet algemeen zijn, 
kan niet eenzijdig gebeuren. 
Daarbij stelt zich niet alleen 
het probleem van betere be
trekkingen tussen het Wes
ten en het Oosten, waar de 
Paus wellicht kan toe bijdra
gen; er is ook nog het Verre 
Oosten : China. 

Alleszins moet België, als 
klein land, geen grote rol 
willen spelen. De aanwezig
heid van Belgische troepen 
in Duitsland is niet langer 
gewettigd nu West-Duitsland 
herbewapend is 

Wat de Europa-politiek be
treft betreurt spreker de po
litiek Van generaal De Gaul
le, die vasthoudt aan het 
staatsnationalisme en streeft 
naar de hegemonie van 
Frankrijk m Europa, desge
vallend met de steun van 
Duitsland. Dit is een gevaar
lijke politiek, gevaarlijk 
vooral ook voor öe kleinere 
staten. De Europese a:erreen-
schapsgedachte is tegenstrij
dig met de opvattingen en de 
politiek van generaal De 
GauUe. Daarin moet spreker 
minister Spaak gelijk geven. 
De Europese gemeenschap 
moet gebouwd worden op de 
eerbied voor en de gelijkheid 
van alle volken, talen en kui
turen. 

Een Europa dat een smelt
kroes zou zijn of een Europa 
dat beheerst wordt door één 
staat of zelfs door een bond
genootschap van twee sta
ten, die zich voorafgaande
lijk akkoord stellen om 
steeds hun wil op te drin
gen, zijn onaanvaardbaar. 
Evenmin mag Europa zich 
afzonderen van de were'd 
door een gesloten blokvor
ming of een autarchische 
politiek : dergelijke politiek 
strookt niet met de belangen 
van België en Nederland. 

DEZE WEEK KOMT DE POSTBODE VOOR DE HERNIEUWING VAN 

DE POSTABONNEMENTEN VERVALLEN OP 31 MAART E K 

HET KWIJTSCHRIFT WORDT SLECHTS 1 KEER AANGEBODEN. 

GELIEVE HET NODIGE TE DOEN EN UW HUISGENOTEN TE VER

WITTIGEN ZO U ZELF AFWEZIG ZIJT. 

EEN DRIEMAANDELIJKS ABONNEMENT KOST 55 F. 

WIE WENST EEN ABONNEMENT TE NEMEN TOT EINDE DECEM

BER '63 DIENT ALLEEN MAAR 150 F OVER TE SCHRIJVEN OP 

DE POSTREKENING NR 1476 97 VAN DE V.U. TE BRUSSEL 1. 

HARTELIJK DANK BIJ VOORBAAT^ 
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DE VOLKaJNl f i 

Talrijke korrespondenten stuurden 
ons — meestal zeer uitvoerige — 
reakties op het artikel « Regen
ten ? - Vakbonden ? ». Plaatsge
brek belet ons, i'.eze reakties alle 
en in extenso op te nemen. We 
nemen ons voor, eerstdaags erop 
terug te komen. 

A.N.Z.-BRABANT 
Mijnheren, 

Het A.N.Z richt, onder de auspi
ciën van het Ministerie van Kui
tuur, dienst Volksopleiding en met 
de s'.eun van het Noordstarfonds, 
een volkszangtornooi m. 

Dat toniooi, dat openstaat voor 
ki'iderzanggroepen, jeugdzanggroe-
p£n en volwassenengroepen, kon 
dank zij de steun van hogervermel-
de instanties, begiftigd worden 
met 400.000 F premies. 

Het zorgvuldig uitgezochte keu
ze-repertorium, de interessante 
organisatieformule en de rijke be
loning die aan de eindmeet wacht 
hebben beroering gebracht in zin
gend Vlaanderen. 

Meer dan 200 inschrijvingen 
kwamen toe waaronder 27 uit 
Vlaams Brabant. 

De proklamatie en de uitreiking 
van de diplomas zullen plaats 
g-ijpen tijdens het 5de Provinciaal 
Lentezangfeest (1ste lustium) dat 
plaats heeft op zondag 31 m a a r t 
1963 te 14 uur 30 in de zaal « Pa
lace Dancing », Van Ysendijk-
s t raat (Voltairelaan) te Schaar
beek. 

ANTI'ATOOMMARS 

^Waarde Bedaktie, 

I n de ganse wereld strijden mil-
Hoenen mensen opdat hun regenn^ 
gen zich zouden losmaken uit de 
waanzinnige ijewapenmgswedloop, 
voornamelijk wat de kernbewape
ning ijetreft. Ons land geeft dage
lijks vijftig miUioen F uit aan be
wapening, terwijl er duizenden van 
onze mensen nog in de bitterste 
m-moede en ellende leven. Zij wij 
gek geworden ? 

Het « Nooit meer oorlog » is een 
der idealen van de Vlaamse Bewe

ging. Doet U ook iets, neemt deel 
aan te anti-atoommars van 24 
maar t e.k. Vlaamsgezinden uit 
het Antwei-pse kunnen inschrijven 
voor de bus (35 F) op het voorlo
pig sekretariaai van « De Vlaam
se Anti-Militaristen » op volgend 
adres : Turnhoutsebaan 36 Bor
gerhout. Tel. 35 85 83 (na 19 uur) . 

B.V.C. - Borgerhout. 

NEDERLANDS A.U.B. 
Mijnheer, 

Deze week had ik een kleine be
levenis, die getuigt van groeiend 
Vlaamse bewustzijn. 

Het gebeurde maandag 4 maar t 
1963 te 11 uur m een Antwerps 
kantoor van de R.T.T. Ik was aan 
het aanschuiven aan de kas om 
een betaling te doen; voor mij 
stond een dame, zeer net opge
tuigd, Frans te praten tegen de 
kassier die echter m 't Vlaams 
antwoo-dde doch steeds uiterst be
leefd en korrekt. De dame verstond 
Nederlands, maar wou het niet 
spreken, behalve op het einde daar 
de kassier met in 't F rans wilde 
verder gaan. Op zeker ogenblik 
hoorde ik hem zeggen « ik spreek 
toch ook geen chinees ! ». 

Toen ik dan aan de beu'-t kwam 
en hem gelukwenste met zijn hou
ding antwoordde hij mij : « Wan
neer ze ons brood komen eten, 
moeten ze ook maar onze taal 
spreken »• Het was werkelijk hart
verkwikkend deze taal te horen. 

C R . - Merksem. 

GELDBEUGEL SLUITEN 
Geachte Redaktie, 

Te Antwerpen verspreidt de zo
genaamde « Blinde Vakschool » 
tweetalige kaarten voor uitnodi
gingen enz .. Steeds weer worden 
wij in onze Vlaamse stad beledigd 
door instellingen die een beroep 
doen op onze geldbeugel. Er is 
maar een middel om hen diets te 
maken dat wij hiermee niet meer 
gediend zijn : de geld tas voor hen 
gesloten houden en onze centen 
geven aan instellingen die ons ver
trouwen genieten. 

K.W. - Antwerpen. 

NOG HONORE... 

•Waarde Redaktie, 

Dat Honore gppluimd, waarmee 
de socialisten toch zo'n medelij
den hadden (voor de verkiezin
gen ..) kortelings nog de laatste 
veder zal ontnomen worden, die 
zijn schamele naaktheid dekt, 
wordt met de dag meer werkelijk
heid. 

Het feit dat de belasting op be
paalde ouderdomspensioenen zo
danig door de fiskale hervorming 
ingestudeerd, tot het viervoudige 
kan verhoogd worden, is wel ken
schetsend voor het enige doel door 
deze hervorming nagestreefd, na
melijk de bodemloze staatskas 
steeds meer te spijzen Dit op rug 
van ouderlingen Wat een aan
klacht tegen deze zich kristelijk 
en sociaal noemende « autobus na
med Honore » regering ! 

Ter staving, in een rede gehou
den voor de kamer van koophan
del te Dendermonde, beweerde 
Prof. Van Houtte, gewezen eerste 
mmi.ster, dat de positie van de 
holdings geen noemenswaardige 
verandering zal ondergaan in het 
nieuwe fiskaal regime Men kan 
hieniit besluiten dat de verhoog
de belastingsdruk neerkomt op de 
werk en spaarzin van de kleine 
man, vooral de V'aamse. En dat di 
holdings, steeds vlaamsvreemd, 
vrij uit gaan.. . 

Dan komt nog, steeds volgens 
prof. Van Houtte : « de adembe
nemende komplikatie van het sys
teem zelf, zodat een hervorming 
van de fiskale hervorming zich 
met de tijd zaJ opdringen ». 

Wat hebben wij Vlammgen toch 
misdaan om aan zo'n s taatsman
nen (?) overgeleverd te zijn ? 

^ ' W l ' i i ) « i 4 t , . ^ 

H. - Aalst. 

LICENCiATEN 

Waarde Volksunie-Redactie, 

Ik lees In uw nummer van 2 
maar t dat de wedden van onder
wijzers 70 % bedragen moeten 
omdat ze 1 jaar n a de humaniora 

studeren, de regenten 80 % omdat 
ze 2 jaar na de humaniora bij
doen en de licentiaten 100 % om
da t ze 4 jaar doen na de huma
niora. Ik meen dat, wat de licen
t iaten betreft, deze redenering 
ietwat mank loopt daar de licen
t iaten in feite 5 jaar n a de huma^ 
niora studeren; het vijfde jaar 
zijnde he t aggregaat. Nu zult u 
opwerpen dat dit aggregaat-jaar 
ook tijdens het vierde jaar kan 
gedaan worden (vele licentiaten 
leggen hun aggregaatsexaraen af 
na het vierde j aa r ) . Maar he t vol
gen van de aggregaatscursussen 
ti jdens het vierde jaar verzwaart 
ten zeerste de studies van de li
centiaten, die reeds met een proef
schrift geplaagd zitten. Welnu, die 
moeilijklieden worden niet uitge
drukt in de wedde. Op gevaar af 
van de regenten te ontstem
men, moet het me van het ha r t 
dat de licentiaten te weinig ver
dienen vermits ze 5 jaar n a de 
humaniora moeten doen En zelfs 
indien het aggi'egaat niet a^s een 
volwaardig jaar kan beschouwd, 
toch is het een bijkomst'ge ver
zwaring van de studies van licen
tiaat, die niet door de wedde-
schaal uitgedrakt wordt. De juiste 
schaal zou mijns insziens zijn : 

Licentiaten : 100 %. 
Regenten : 75 %. 
Onderwijzers : 65 %. 

Of deze waardeverhoudingen de 
regenten nu bevallen of niet, ik 
meen dat de waarheid haa r rech
ten heeft. 

Indien men zo voortgaat met 
de licentiaten, dan zullen ve"e 
studenten er voo" bedanken nog 
licentiaatestudies te doen, ook al 
omdat de regenten veel vlugger 
geplaatst worden ; zij hebben een 
veel groter plaatsingsgebied. 

Ik ken veel licentiaten die al 
meer dan 6 jaar op een plaats 
wacJiten in het .ondeirwijs; ik l?en 
omzeggens geen regenten d'e meer 
dan 2 jaar op een p laa t s moesten 
wachten 

K.W. - Antwerpen. 

Red. : Het artikel van onze me
dewerker over de eisen der regen
ten was natuurli jk niet bedoeld 
als een stellingnamc tegen de ü-
cenciaten. 

Daarmee zijn beide partijen ge
hoord. 

D U P L I K A T O R E N 
vanaf 4 .250 F 

SCHRIJFMACHINES 
• 

REKENMACHINES 
• 

PLOOIMACHINES 
vanaf 6 .550 F 
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AURESSEERMACHINES 

vanaf 2 .850 F 
• 

tot de super 
automatische machine» 

• 
PONSMACHINES 

• 
ADRESSEERPLAATJES 

• 
METALEN MEUBELEN 

• 
M. P E L G R I M S 

Sellekenstr., 41, Leuven 

Bon voor gratis dokn-
mentatie. 

M 

str ....-, 

verlangt inlichtingen 
zonder verbintenis oven 

Zelfs de kraaien brengen 
hel uil : 

De schoonste g u n d e n liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen • 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232. Antwerpen (4e distr.) 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

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

Weins t rasse 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pVba 

Po thoeks t r aa t 143 

ANTWERPEN 

l i l . : (03) 35.38 54 
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» i j ^ - 8 a i . i r i ! i f e f e i # i i ! t e 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelafe 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck. Watertorénstraat 10 Aalst 
Tel 053/21667 



DE VOLKSUNIE 

H e t totale bedrag van de begrot ing voor uit
gaven , zoals ze door de regering voor het 
jaar 1963 aan het Belgisch par lement werd 
voorgelegd, is gestegen tot 157.590 miljoen. 
D a t zal ongeveer 2 8 % van het Nationaal 
Inkomen zijn. 

W e s taan wel ver af van de 87 miljoen in 
1835 . O o k in vergelijking met meer recente 
dienst jaren is de stijging van de overheids
u i tgaven een opval lend verschijnsel. Voor 
he t jaar 1959 bv. bedroegen deze u i tgaven 
69,2 miljard, voor 1958 reeds 123,9 miljard, 
en dit jaar is dit cijfer gestegen tot meer dan 
il 57 miljard i 

Van de neutraliteit van de 
overheidsfinanciën ten over
s taan van de nationale eko-
nomie — voor de klassieke 
ekonomisten een norm — 
blijft dus werkelijk niets 
meer over. 

Sedert het einde van de 
2de wereldoorlog is de s taat 
ieen geïnkorporeerd deel van 
het maatschappelijk leven 
geworden. Vooral via de her
verdeling van het Nationaal 
Inkomen oefent de overheid 
een diepgaande invloed uit 
op de individuele inkomerfs 
en op het welvaartspeil van 
de gezinshuishoudingen. 

Van belang is niet alleen 
het hoge cijfer der s taats
uitgaven, maar ook de in
wendige struktuur van de 
overheidsbestedingen, de on
derlinge verhouding ' van de 
verschillende begrotingspos
ten. Niet het totaalcijfer 
leert ons wie uiteindelijk 
profiteert van deze uitgaven 
en aan wie slechts op de 
fweede of de derde plaats 
wordt gedacht. Alleen een 
onderzoek naar de belang
rijkheid der verschillende 
belastingbronnen en naar de 
grootte der onderscheiden 
uitgaven kan een inzicht ge
ven in de oogmerken van de 
gevoerde politiek. Dit onder
zoek zal ons meteen leren 
waar de wetten worden ge
maakt : in het Parlement of 
In de beheerraden. Het zal 
ons de nodige aanduidingen 
geven om uit te maken wie 
meester is en wie knecht. 
Het zal ons leren of het land 
geregeerd wordt door poli-
tiekers die uitkijken naar de 
volgende verkiezingen, of 
door staatslieden die aan de 
volgende generatie denken ! 

Het wordt de aandachtig^e 
toeschouwer snel duidelijk 
dat de samenstelling van zo
wel de belastingopbrengsten 
als van de staatsuitgaven 
reeds jaren scheefgetrokken 
wordt, enerzijds door de eko-
nomisch niet te verantwoor
den verkiezingsplatformen 
en « verweaenfijkingen » van 
de grote partijen, en ander
zijds door de sociaal niet-
geïnteresseerde, louter fi
nancieel gerichte oogmer
ken van de hoMings. 

Niemand zal betwisten dat 
de opvallende aangroei van 
de post « Algemeen bestuur » 
in de gewone begroting voor 
uitgaven (4,1 % van de tota
le uitgaven in 1961, reeds 
6,9 % in 1963) nog andere 
oorzaken heeft dan de steeds 
talrijker wordende eisen die 
de moderne samenleving aan 
de centrale administratie 
stelt 

Vergelijkingen met het 
buitenland wijzen op een 
overbezette en niet efficiënt 
werkende administratie. Ter
wijl België in 1961 per inwo
ner 617 P aan deze post be
steedt, doet men het in Ne
derland met 498 F. Laat he t 

dan al waar zijn dat Inter
nationale vergelijkmgen niet 
altijd zeer juist de werke
lijkheid weergeven, met een 
soortgelijk verschil stelt zich 
het probleem van de weten
schappelijke juistheid niet 
meer. 

Iedereen kent de enorme 
verspillingen in bv. de bui
tendiensten van het Minis
terie van Buitenlandse Za
ken en Buitenlandse Handel. 
Het is daarenboven vo'doen
de bekend dat in om het 
even welk Ministerie heel 
wat funkties uitsluitend voor 
partij-vriend] es behouden en 
zelfs geschapen worden ! 

De relatieve onbelangrijk
heid van de post « Land
bouw » in het totaal der uit
gaven is het gevolg zeker van 
de getrouwheid, waarmee de 
landbouwers decennia lang 
hun stem op een kandidaat 
van de CVP-lijst hebben uit
gebracht. De belangstelling 
van de partij-bureau's voor 
deze tak van de nationale 
ekonomie is dan ook steeds 
zeer. , klQin geweest, terwijl 
de centen naar minder be
trouwbare kiezers-groepen 
bleven gaan. Wie een ekono-
misch motief voor het Bel
gisch landbouwbeleid zoekt, 
is er aan voor zijn moeite. 

Hier zoals elders speelde in 
hoofdzaak het partij-belang 
en werden de aan land- en 
tuinbouw toegestane kredie
ten alleen vanuit deze ge
zichtshoek toegemeten. 

De abnormaal zware last 

••J^'i'""';^ 

ennia lang h u n s tem op een kandidaat der C.V.P.-l i js t . . . 

begrotiiigs -
misbruiken 
ais sisteem 

van de uitgaven voor «oor-
logs- en rampschade > in 
verband met de tweede we
reldoorlog is hieivan een wel 
zeer sprekend voorbeeld. 

Deze post gaat als het wa
re gebukt onder de zgn. oor
logspensioenen. Wanneer 
men weet dat voor deze post 
jaarlijks meer dan 2 miljard 
wordt uitgetrokken, dan be
grijpt iedereen onmiddellijk 
hoezeer de druk van de on
geveer 200 vaderlandslieven
de verenigingen in de elek-
torale berekeningen van de 
unitaire partijen blijft door
wegen. De echo van deze 
geldregen dringt zelfs door 
tot de officiële publikaties. 
In de « Vergelijkende studie 

. . . 2 . 8 5 9 F per hoofd . . . 

van de rijksbegrotingen van 
de Beneluxlanden 1959-1961» 
('Uitg. Benelux Economische 
Unie) wordt van deze toe
stand koud-sarkastisch vol
gende verklaring gegeven : 
« In Nederland wordt een 
oorlogspensioen toegekend 
aan slachtoffers van de oor
log, die deze hulp nodig heb
ben; in België daarentegen 
bestaat het principe van de 
« nationale erkentelijkheid », 
op grond waarvan ieder oor
logsslachtoffer ongeacht zijn 
individuele omstandigheden 
de bovenbedoelde pensioenen 
ontvangt» (blz. 43). 

Een sterk voorbeeld van 
partij-politiek knoeiwerk 
blijven natuurlijk de uitga
ven voor « Onderwijs en 
Kuituur >. Hiervoor werden 
in België, voor het jaar 1961, 
per hoofd 2.859 F uitgegeven. 
In Nederland was dit voor 
hetzelfde jaar slechts 1.999 F 
Dat wijst niet op een ver
waarlozing van de Neder
landse schoolgaande jeugd, 
maar op een verregaande 
verspilling in België. Wat 
iedereen weet, maar nie
mand verander t ! 

Deze en andere gevolgen 
van het politiek machtsmis
bruik der grote partijen wor
den op ergerlijke wijze aan
gevuld door de financiële 
groepen, die het Belgisch 
grondgebied zowat als een 
open jachtterrein plegen te 
aanzien, de Vlamingen steeds 
zeer handig in dienst van 
Brussel en Wallonië hebben 
gehouden, en voor beide za
ken in de elkaar opvolgende 
regeringen steeds een gewil
lig instrument hebben ge
vonden. Zij hebben steeds op 
behendige maar beslissende 
wijze de Belgische ekonomie 
in de door hen gewenste 
richting gedreven. Hun in
vloed en de weinig moedige 
houding van de Belgdscht 
politici, zijn er b'? «Je oor
zaak van dat de brt/tastingen 
reeds jaren voor ongeveer 
60 % op onrechtstreekse wij
ze worden geheven en dat 
slechts 40 % van de staats-

inkomsten belastingen op 
het inkomen zijn. Wat er 
m.a.w. op neerkomt dat bij
na 2/3 van de fiskale lasten 
evenzeer door de kleine als 
door de grote inkomens wor
den gedragen. En — alle ver
klaringen over meer recht
vaardigheid ten spijt — heb
ben noch de Eenheidswet die 
deze toestand nog slechter 
maakte, noch de Fiskale Her
vorming die hoofdzakelijk 
de middelgrote inkomens 
treft, aan deze weinig recht
vaardige 40/60 verhouding 
iets in goede zin gewijzigd ! 

Dat Vlaanderen nog steeds 
niet over zwaar-industrie 
beschikt en men er daaren
tegen verder mee gaat de as 
Bergen - Namen - Luik met 
miljarden-subsidies te sme
ren, illustreert eveneens het 
feit dat de staat op zeer be
slissende wijze door de ver
tegenwoordigers van de ge
vestigde machten wordt me
de-bestuurd. En dat het aan
deel van de arbeiders en be
dienden in het Nationaal In
komen sinds 20 jaar niet is 
gestegen, maar het aandeel 
uit intresten en tantièmes 
echter wel, kan onze stelling 
alleen maar kracht bijzet
ten. 

Ondertussen kwam er in de 
begrotingspolitdek van de 
laatste jaren geen verande
ring die er op wijst dat met 
de werkelijke eisen van de 
volkswelvaart meer rekening 
wordt gehouden. De staats
schuld blijft op onrustbaren
de wijze de hoogte ingaan, 
de overheid gaat steeds nieu
we leningen aan en de last 
der intresten en terugbeta
lingen wordt op de schou
ders van de komende gene
ratie gelegd. 

Om de zaak rond te makea 
worden de partij-politieke 
machtsmisbruiken en het 
dienstbetoon aan de ho'd ngs 
nog aangevuld door a» dan 
niet opzettelijk financieel 
geknoei. Daarover echter een 
volgende keer. 

Johan van Breda 
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Mijnheer, 

Het noodlot heeft zo zijn grillen : als minister van justitie 
had U de reputatie verworven van een hardvochtig man, een 
heroepsopsluiter die zelden of nooit gunstig beschikte over de 
vrijlating van de politieke gevangenen, die destijds nog in 
flinke hoeveelheden aan uw patriotieke zorgen waren toever
trouwd En zie, wanneer thans na jaren nog eens herinner,! 
wordt aan uiv ministerschap, dan is het in verband met een 
te grote vlotheid bij de vrijlatingen. Alvast toch bij één 
vrijlating : die van Ilébranl, de « tijger der Ardennen •». 

Gij hebt aan de pers enkele verklaringen afgelegd in ver
band met deze vrijlating en het loont wel de moeite, bij dr-
verklaringen even stil te staan. En dan valt in de allereersLc 
plaats op, hoe slecht het geheugen van een gewezen minister 
van justitie na enkele jaren wordt. Ge acht het zeer goed 
mogelijk dat senator Nothomb bij U is tussenbeide geliomen 
voor de vrijlating van Ilébrant, maar heel precies kunt ge l 
dat niet meer herinneren. In ieder geval, wanneer gij destijiU 
de redenen voorhanden vond om op des senatoren vraag wd 
willend in te gaan, dan was dat - zo toch verklaart gij hef 
thans • fimdat het dossier Hébrant « rijper » was voor 
vrijlating. liet is ondenkbaar, zegt ge, dat politieke beschou
wingen daarbij enige rol hebben gespeeld. Want tussenkomsti^n 
icals die van Kothomb hebben natuurlijk unooit enig belang >. 

Gij hebt dus Hébrant, al dan niet op verzoek van Nothomh, 
de vrijheid in geschopt en daarmee was voor u in deze zaak 
de kous af. Dat Hébrant bij mijnheer x aan het werk moest 
gaan, dat Hébrant niet in het arrondissement Marche mocht 
komen en dat Hébrant al dadelijk zijn voeten vaagde aan deze 
heide voorschriften, ging n natuurlijk niet meer aan.^Gij zegt 
het zelf : een minister is geen knecht. Een minister neemt een 
beslissing, het dossier gaat - mét de ministeriële orders - terug 
naar de administratie en of die orders dan ook uitgevoerd 
worden, behoort niet meer tot des ministers domein. Hij moet 
«r maar het beste van hopen. 

Vw geheugen, mijnheer, is ook op andere punten in 
gebreke. Op het proces Hébrant te Aarlen was er nogal veel 
sprake van het rapport van professor De Greef, de psichiater 
van de gevangenis. Deze prof was van mening dat Hébrant 
niet moest vrijgelaten woiden, want dat het zo goed aU vast-
tlond dat hij terug zou gaan moorden. Natuurlijk herinneit 
gij u ook dat rapport niet meer. Het zal natuurlijk wel beslaan 
hebben, zegt ge nonchalant, maar dat is allemaal al zo lang 
geleden. Trouwens, zegt ge, wanneer ge destijds Hébrant 
losgelaten hebt, dan is dat het meest sluitend bewijs dat de 
hele zaak gezond was. 

Dat de dienst voor wederaanpassing te kort schoot, i." 
natuurlijk al evenmin uw fout. Een minister kan zich toch 
niet over iedere kleinigheid rapport laten voorleggen. Hij geejt 
zijn bevelen en daarmee basta. Of er nog ooit iels van terecht 
komt, moet maar worden gehoopt, 

7,0 hebt gij, mijnheer, ter gelegenheid van het proces 
Hébrant een nieuwe repu talie opgedaan Niet die van een te 
streng, maar van een te vlot minister. Niet die van een 
patriotieke pakkeman, maar van een toffe jongen die tussen 
twee sigaren in gauw een vrijlating verricht. 

Het noodlot heeft inderdaad grillen. Dat gij ooit nog 
eens te boek zoudt slaan als verloskundige, had ik nooit 
verwacht. 

uw dio Genes. 
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BROUWERIJ 
NAAR GHLIN 

Op 5 februari stelde volks
vertegenwoordiger Van 
Leemputten een parlemen
taire vraag aan de minister 
van Tewerkstelling en Ar
beid betreffende de sluiting 
van de brouwerijen Imperial 
en Caulier te Brussel en him 
overbrenging naar Ghlin. 
Onze volksvertegenwoordiger 
wees de minister er op, dat 
deze verhuis het ontslag van 
talrijke arbeiders en bedien
den zou veroorzaken; hij 
stelde de vraag of voor de 
reklassering van deze men
sen niets zou gedaan wor
den. 

De minister heeft thans 
geantwoord. Na eerst de zaak 
geminimalizeerd te hebben 
en gewezen te hebben op het 
feit dat er « slechts » 35 be
dienden op dit ogenblik wer
den afgedankt of zullen af
gedankt worden, verklaart de 
minister toch : « De bevoeg
de diensten van mijn depar
tement volgen deze aangele
genheid met de meeste aan
dacht en zullen niet nalaten 
hun medewerking te verle
nen met het oog op de we
dertewerkstelling en/of her
scholing van de arbeiders en 
bedienden die door bewuste 
fusie hun betrekking moch
ten verliezen ». 

We kunnen de minister 
verzekeren dat ook wij de 
zaak met de meeste aan
dacht volgen en dat we op 
de ministeriële daden zullen 
letten wanneer kortelings de 
afdankingen of massale — 
door de omstandigheden op
gelegde — ontslagnemingen 
zullen geschieden. 

STUDENTEN 
SOLIDAIR 

Inmiddels blijft deze aan
gelegenheid — ondanks het 
feit dat een deel van de pers 
en de openbare diensten ze 
trachten te minimalizeren 
— de openbare opinie beroe
ren. 

Zopas hebben de Gentse 
studenten van alle kleur zich 
in een persmededeling soli
dair verklaard met de be
dreigde arbeiders en bedien
den der brouwerijen. De al
gemene raad van het Gents 
studentenkorps verklaart, de 
eventuele akties van deze 
werknemers te zullen steu
nen; het waarschuwt de 
Vlaamse arbeiders van an
dere bedrijven — w.o. Pirel
li en Vernica te Mol — voor 
een eventuele overheveling 
naar de Borinage; het be
treurt de houding van de 

de taal der cijfers.̂ ' 
Heel wat mensen vragen zicJi 'tevergeefs ajf 

wat de BRT ertoe aanzet de « Radio- en televisie-: 
week » te blijven uitgeven. « Het is een prestige
kwestie », zegt direkteur-generanl Vandenhussche, 
Maar de Waalse RTB heeft de puhlikatie van 
<( Micro-Magazine n einde 1961 stopgezet I 

Zoals onderstaande tabel aantoont, maakt ons 
nationaal programmablad in 1963 een verlies van 
minstens 1.760.000 F. (Volgens de begroting van 
Nationale Opvoeding en Cultuur, dienstjaar 1963, 
blz. Ui tot 420) i 
Abonnementen en verkoop 3.900.000,-
Opbrengst publiciteit -.., 600.000,-
Tussenkomst gemeen
schappelijke diensten 5.660.000,-
Tussenkomst klankradio 
(minimum-schatting) ... 200.000, -
Tussenkomst 
televisie (id.) 400.000,-
Voorzien verlies 1.760.000,-

• 6.260.000 6.260.000 
De « Radio- en televisieweek » heeft een 

oplage van ongeveer 12.000 eksemplaren. De 
publikatie is dus louter een prestige-kwestie. Wij 
vinden dat het te duur betaald is ! 

. . 

syndikaten die hun leden 
volkomen in de steek laten; 
het dringt aan op een uit
breiding van de bevoegdheid 
der ondernemingsraden en 
bezweert alle parlementairen 
•— vooral dan de parlemen
tairen - professoren — tus
sen te komen voor de be
dreigde werknemers. 

PIETJE 
DE LEUGENAAR? 

Toen ten tijde van de 
schoolstrijd Piet Vermeylen 
minister van binnenlandse 
zaken was, haalde hij zich 
de spotnaam « pietje de leu
genaar » op de nek omdat 
de radio — naar men be
weerde, onder zijn regie — 
niets gezien bleek te hebben 
van een betoging die 100.000 
man op de been bracht. 

Helemaal ten onrechte 
schijnt die naam hem niet 
gegeven. Immers, hoe is te 
verklaren dat de B.S.P. thans 
een bijzonder kongres aan 
de ordehandhaving moest 
wijden en nog een dergelijk 
kongres op de agenda heeft, 
daar waar Pietje in oktober 
1962 reeds verklaarde dat 
het met de ontwerpen op de 
ordehandhaving dik in orde 
was, dat de ontwerpen ge
zuiverd waren van alle reak-
tionaire onreinheden en dat 
deze zuivering uitgevoerd 
werd door de socialistische 
ministers en het partijbu
reau. 

grasduinen... 
" Dat een .volk van 5.500.000 zielen in het 

Belgisch kader en op het internationaal vlak niet 
bestaat, is een politieke absurditeit die zich wreken 
zal tegen een staatsbestel, dat geen oog heeft voor 
de hedendaagse evolutie van onze wereld, -welke 
geen struisvogelpolitiek inzake het bestaansrecht 
van de volken meer aanvaarden kan n. 

dr Herman Wouters, 
Het Pennoen, X I I . 62 

De socialisten zelf schijnen 
Pietje niet te geloven. Want 
ondanks diens geruststellen
de verklaring zijn ze &c 
thans nog maar aan toe, 
groen licht te geven over de 
parlementaire debatten in
zake ordehandhaving. Over 
de stemming zelf, zijn ze het 
nog niet eens. 

BEKENTENIS 
De « Pourquoi-Pas ? » ztt 

met zweren op de maag om
dat de voorbereiding van het 
« rendez-vous der Belgen » 
maar niet op gang kom.t en 
omdat de Walen weigerach
tig blijven staan tegenover 
deze betoging. 

In zijn ijver verklapt de 
P.P. zich : « ...niets zal op
gelost worden zolang de Wa
len niet begrijpen dat het 
eerste gevecht voor HUN 
(vetjes van P.P.) vrijheden 
geleverd wordt te Brussel, 
juist door de doeleinden die 
het Nationaal Aktiekomitee 
zich heeft gesteld ». 

De onnozele kloeten van 
Vlamingen die op 31 maart 
naar het « rendez-vous > 
gaan, zijn meteen gewaar
schuwd : ze weten nu dat 
het om « hun » belangen 
gaat, niet om die van de Vlâ -
mingen of — zoals zij dat 
noemen — van de Vlaams-
talige Belgen. 

TAALSCRUPULES 
Tot wat voor gekke situa-

tie's de Belgische taaitoe
standen leiden, werd onlangs 
bewezen ter ge'egenheid van 
een autoralley die door een 
Antwerpse vereniging werd 
ingericht. 

De Antwerpenaars kozen 
als bestemming voor hun 
ralley Spa en daarmee zaten 
ze volop in de taalperikelen. 
Te Antwerpen wilden ze geen 
s'̂ ukken maken en dus moest 
er een woordeke Nederlands 
in de naam van de ralley En 
voor Wallonië hielden ze aan 
hetzelfde principe De ral
ley zou dus heten « Antwer-
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pen-Spa-Antwerpen ». Maar 
de AntwerpKse helden kregen 
de bibber op het lijf toen ze 
bedachten dat Spa Spa is, in 
het Nederlands zowel als in 
het Frans. En dat onze lieve 
Waalse broeders dus zouden 
kunnen vermoeden dat «Ant
werpen - Spa - Antwerpen» 
'een zuiver Vlaamse ralley-
naam was. 

Daarom noemden ze het 
geval maar « Antwerpen -
Liège - Antwerpen ». 

In plaats van gewoonweg 
de dingen bij hun naam te 
noemen. Hun Vlaamse naam 
tn Vlaanderen en hun Fran
se naam in Wallonië. Maar 
dat is niet « nationaal » ge
noeg natuurlijk. 

VERBOD... 
Het ministerie van Land

bouw met aan het hoofd de 
heer Heger heeft zopas een 
verbod uitgevaardigd voor de 
Invoer uit Nederland van 
dierlijke produkten, vee, 
vlees, landbouwvoortbreng-
iselen enz... Talrijke hande
laars, vooral woonachtig aan 
de noordergrens zijn hiervan 
het slachtoffer geworden. Zo 
kennen wij handelaars in 
landbouwprodukten die 
praktisch uitsluitend bestaan 
van de invoer uit Nederland 
van hooi, stro en ander 
voorttarengsten. Door het 
verbod zien zij hun handel 
volledig stopgezet Naar 
bUjkt zou het intrekken der 
vergunningen zijn oorzaak 
vinden in het bestrijden van 
mond- en klauwzeer. 

...VOOR INVOER 
UIT NEDERLAND 

Deze beslissing is onbegrij
pelijk daar er toch regelma-
iiig verschijnselen zijn van 
deze ziekte ergens te lande. 
Gewoonlijk wordt er wel een 
beperking opgelegd als zich 
In een bepaalde streek mond-
^1 klauwzeer voordoet en 
dan nog kan de plaatselijke 
overheid hierin een beslissing 
treffen. De handelaars kun
nen dan bijvoorbeeld bij de 
burgemeester een bewij» 
krijgen waardoor het hen 
mogelijk blijft hun bedrijf 
voort te zetten. Nu is dat 
niet het geval en wordt met
een een drastische maatregel 

van kracht die voor vele van 
onze handelaars in Vlaande
ren een erge strop betekent. 
En die bewijst dat Heger van 
landbouw nog aUes te leren 
heeft. Wat gaat er trouwens 
gebeuren wanneer vroeg of 
laat de tolmuren tussen de 
ons omringende landen weg
vallen ? Hoe denkt de minis
ter dan het overbrengen van 
ziektekiemen tegen te gaan? 
Trouwens kan hij aan de be
strijding van mond- en 
klauwzeer in Nederland nog 
heelwat lessen nemen. Daar 
hoeft men inderdaad geen 
allesomvattende verbods-
maatregelen te treffen om 
ziekten te voorkomen. 

INTERPELLATIE... 
Naar aanleiding van de 

feiten die zich tijdens de vo
rige gem.eenteraadszitting te 
Brasschaat hebben voorge
daan en waarbij geheel on
verwacht door de groep van 
burgemeester Hendrickx, de 
koalitie Gemeentebelangen -
Volksbond werd verbroken, 
heeft gemeenteraadslid Her
mans van de Volksbond tij
dens de jongste vergadering 
van de raad, een interpellatie 
gehouden. Hij zegde daarin 
te mogen veronderstellen dat 
de voorwaarden voor de tot
standkoming van de koalitie 
destijds niet van aard waren 
om de verbreking te ver
rechtvaardigen. Inderdaad 
was het bekomen van een 
burgemeestersjerp, een sche
pene van de burgelijke stand 
en een voorzitter van de 
C.O.O., meer dan de groep 
der gemeentebelangen mocht 
verwachten in verhouding 
tot haar verkiezingsuitsla
gen. 

...IN 
BRASSCHAATSE 
GEMEENTERAAD 

Gemeen teraadsUd Her
mans zegde verder dat de 
Volksbond tot de koalitie toe
getreden was met de vaste 
overtuiging haar tot het ein
de toe trouw te blijven en 
met het doel de bevolking zo 
goed mogelijk te dienen. 

Het onbaatzuchtig dienst
betoon van schepene Pae-
linckx en zijn steeds maar 
stijgende populariteit moe

ten trouwens een doorn in 
het oog van de burgemees
ter en zijn aanhangers ge
weest zijn en de uiteindelijke 
oorzaak van de onverwachte 
en ongemotiveerde verbre
king. Het interpellerende ge
meenteraadslid verwees 
trouwens naar de zeer vage 
en ormauwkeurig geformu
leerde beschuldigingen dien
aangaande, waarbij daaren
boven aan de tegenpartij 
geen kans voor verweer werd 
gegeven. 

PAD EFFENEN ? 
Alles wijst erop dat hier 

door burgemeester Hendrickx 
een maatregel op touw werd 
gezet om het pad te effenen 
naar een andere koalitie. 
Moest hij zich een plaats af
kopen op kop van een CVP-
lijst ? Aarzelde hij daarom 
niet wilde verdachtmakingen 
te laden op de rug van sche
pen Paelinckx ? Dat zijn de 
scherpe vragen die in de 
Brasschaatse gemeenteraad 
door de heer Hermans wer
den gesteld. De burgemees
ter had geen reden tot open
bare aanklacht tegen de 
twee volksbond - schepenen, 
zijn daden hadden een lou
ter politieke ondergrond en 
er kan geen waarde gehecht 
worden aan een achteraf op
gebouwde scenario, dan wan
neer de burgemeester de 
veertien dagen die volgden 
op de gemeenteraad, zorg
vuldig heeft gezwegen. 

NOG 
GEEN NIEUWS 

Wanneer wij deze lijnen 
schrijven is er nog steeds 
geen nieuws inzake de ver
dwijning van schepen Pae
linckx. Daarover werd trou
wens door de heer Hermans 
ook gesproken in zijn tussen
komst. Na er op gewezen te 
hebben dat er vier weken na 
de verdwijning nog steeds 
gegist werd naar het lot van 
de betrokkene, bracht hij 
hulde aan de onbaatzuchtige 
ijver en wilskracht van de 
afwezige. Hij betreurde het 
dat noch vanwege burge
meester Hendrickx, noch van 
dezes partijgenoot, schepene 
de Vries, enige blijk van me
deleven werd betoond aan de 
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I waarde landgenoten... 

1 (( Men kan de heer Jos Van Eynde geen extre- 1 

i mist noemen en nochtans eist hij kulturele 1 

1 autonomie, vastleggi^ig der taalgrens en toepassing = 

1 der taalwetten te Brussel. Al deze doelstellingen 1 

= zijn de eeuwige doelstellingen van de Vlaamse 1 

i beweging, van groeperingen zoals Vrij Vlaanderen, i 

i Frontpartij, VNV en andere De Vlags ». i 

I •« Pourquoi-Pas », 21.12.62 | 
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familie van hun kollega, dan 
wanneer deze familie in de 
grootste onrust leefde en nog 
leeft. 

« Dat de politieke rivali
teit zo ver kon gaan in Bras
schaat, dat zij een man als 
burgemeester Hendrickx zo 
zou doen te kort komen aan 
zijn plichten als burgerva
der maar ook als mens, over
treft wat wij ons hadden 
kunnen voorstellen en dat 
alleen reeds werpt een schril 
licht op deze onverkwikke
lijke geschiedenis » aldus ge
meenteraadslid Hermans die 
er tevens op wees geen de 
minste vrees te hebben voor 
de openbare opinie, die de 
uiteindelijke rechter zal zijn. 

RONSELEN IN 
2UID-
VLAANDEREN 

Zijn de « Rendez-vous-
Belgen » die te Brussel ein
de dezer maand gaan beto
gen groot-Nederlanders ge
worden, of hebben zij gebrek 
aan manschappen en moeten 
zij het buiten de landsgren
zen gaan zoeken ? Wat er 
ook van zij, in de Zuid-
Vlaamse gemeente Halluin 
(nabij Toerkonje in Frank
rijk) hangen er ook plakbrie-
ven met gescheurde trikolore 
vlaggen ! Zo o.m. in de Rue 
de Lilie van bedoelde ge
meente. Alles doet veronder

stellen dat het wel aan be-
togers moet ontbreken en 
dat de vaderlandslievenden 
moeten gaan ronselen in 
Frankrijk. Mooie betoging 
gaat dat worden, als er daar 
een bende uit La France de 
patriotische eenheid gaad 
komen eisen ! 

RUITEN 
UITGEGOOID 

Woensdag jongstleden wer
den de ruiten Ingegooid van 
het huis dat onze volksverte
genwoordiger Dr Wouters te 
Gent met zijn familie be
trekt. 

Het gebeurde tijdens de 
afwezigheid van Dr Wouters 
(die reeds in het parlement 
was). Twee zware kasseien 
werden door de ramen van 
de voorgevel naar binnen ge
worpen. Een en ander vond 
plaats rond 10 uur 's voor-
middags en dit mag wel een 
kras staaltje heten want de 
daders konden niet gevat 
worden ! Men vermoedt dan 
ook dat dit het werk is van 
de « goede neen-non-Bel-
gen » die hun werk bijna 
ongehinderd konden doen. 
Iemand van de rabiate fla
minganten zou het maar 
eens moeten wagen een 
steentje te mikken naar de 
vensters van een tegenstan
der ! Die zou wel vlug bij de 
lurven gevat worden 1 
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brussel 
De vastlegging van de taalgrens ivcnl 

gedurende enkele generaties geëist door de 
Vlamingen. Toen de zaak vorig jaar dan 
eindelijli voor het parlement kwam, was 
het verbijsterend te zien hoe sleclits enkele 
Vlaamse volksvertegenwoordigers voldoende 
konkreet op de hoogle waren van het pro
bleem. En ir was geen enkele Vlaamse 
vereniging gereed om de andere zodanig 
over elke taalgrensgemeente in te lichten, 
dat ze gemakkelijk de juiste argumenten 
zouden kunnen vinden om een juiste hou
ding aan te nemen, tot in de details. 

Het probleem Brussel hoort men in 
Vlaamsgczinde iiringen vaak als het pro
bleem nummer 1 voor onze gemeenschap 
betitelen, a De olievlek » is inderdaad een 

zware hipoteelt op onze ontwikkeling tot 
volwaardige natie. En elke Vlaamsgezinde, 
ook de meest gematigde, gaat er mee 
akkoord dat Brussel ook onze hoofdstad 
moet worden, dus werkelijk tweetalig moet 
zijn en dal de verjransing van het Vlaamse 
land, vanuil Brussel moet stopgezet worden. 
De olievlek moet ingedijkt worden en er 
mogen geen faciliteiten worden gegeven 
aan de jranslaligen in de Vlaamse randge
meenten ; ze moeten zich maar aanpassen 
Wanneer dat alles eens krachtig is gezegd 
op een Vlaamse meeting dan is de flamin
gant tevreden. Hij heefl er genoeg van, van 
die franskiljons, en deze keer zullen zij er 
wel nevens pakken. De randgemeenten 
moeten Vlaams blijven zegl hij, en in het 
naar huis gaan rukt liij ergens een frans 
opschrift af. 

Geen faciliteiten, geen faeiliieilcn, op 
duizend toonaarden is het al gezegd, 
geschreven, geroepen, getierd in gans 
Vlaanderen, De regering heeft alle moeite 
van de wereld om een tekst uil te knobbe
len die een « oplossing » moet brengen. 
De zaak vordert echter niet, blijft steken 
in kommissies, en de franslaligen weten 
dat dit in hun voordeel is. Ondertussen 
gaat de verfransing van de randgemeenten 

immers ongehinderd voort, de bouwmaat-
sciiappijen werken ongestoord verder en de 
verkavelingen volgen elkaar in steeds sneller 
tempo op ; steeds nieuwe golven fransla
ligen strijken in de randgemeenten neer 
en... passen zich niet aan. 

De faciliteiten, en meer dan dat, komen 
er vanzelf, wel of geen wet. En veronderstel 
eens dat de wel morgen bijvoorbeeld Kraai-
nem een eentalig Nederlands regime oplegt 
(totaal utopisch, maar kom...), wat zou er 
dan veranderen ? 

De bouwpolitiek gaat immers verder, 
sleeds meer franstaligen komen er wonen 
en passen zicli niet aan, ze zijn immers een 
<• betere n kalegorie van mensen, dus... 

Daarna komen de gemeenteverkiezingen. 
Zij zijn een meerderheid geworden of bijna. 
Zij kiezen zich een gemeenlebesluur naar 
hun haH en dat zal er dan moeten voor 
zorgen dal de taalwetten strikt worden toe
gepast... En wie zal die gang van zaken 
tegenhouden zolang de ivanordelijke bouw-
politiek in het Brusselse op dezelfde wijze 
wordt gevoerd ? De grondspekularUen, 
geholpen door een zeer liberale wetgeving 
inzake ruimtelijke ordening, voor zover die 
bestaat, zijn hier veel grotere vijanden dan 
de franstalige inwijkelingen zelf. 

Er is op dat aspekt, dat zeer belangrijk 
aspekt van de zaak, reeds herhaaldelijk 
gewezen, o.m. door Dr Maurits van Ilae-
gendoren en door de zeer verdJenslelijke 
Mr Röossens van het Vlaams Komilee voor 
Brussel. Deze laatste verzamelde daarom
trent trouwens reeds een schat van waar
devolle gegevens. Het instellen van een 
zeer grondig onderzoek naar de OORZ\KEN 
van de verfransing in hel Brusselse en van 
onze machteloosheid tegenover deze gang 
van zaken, gaal echter de mogclijl.licden 
van een of van enkele goedwillige nwnsen 
totaal te boven. De Vlamingen moeien onver-
tvijld finaniieel en materieel de mogeUikheid 
scheppen om enkele bevoegde mensen toe 
te laten deze materie zeer grondig Ie 
onderzoeken op zo kort mogelijke termijn. 
Dit met hel oog op konkrele voorstellen 
aan de politici en vooral met het oog op 
een zo breed mogelijke voorlichting. 

De toestand in het Brusselse kan voor 
ons een zaak van leven of dood worden. 
Laat ons tijdig ingrijpen en zo cffekUef 
mogelijk, in plaats van te jammeren als het 
in feite reeds te laat is. 

Het i$ Één sekondt vóór twaalf I 

P. Mariens 



mi^m DE VOLKSUNIi 

(( Het moge paradoksaal 
Minken maar deze waar
borgen (voor levenshe-
schouwelijke minderhe
den) hunnen gemakkelij
ker geformuleerd worden 
bij een federale herin
richting van België dan 
wel bij een federaliserende 
evolutie ». 
H . Wouters , huidig on
dervoorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging 
uit «Vlaamse Opbouw», 
verslagboek van het 2e 
algemeen kongres van de 
V . V . B . Antwerpen 1962 
blz. 28. 

ETIKET 

Zoals men weet mogen de 
Leuvense professoren niet 
openbaar uitkomen voor een 
nieuwe Vlaamse universiteit 
te Antwerpen (zelfs niet voor 
een Jezuietenuniversiteit). 

Men vraagt zich af of dit 
verbod zich thans ook uit
strekt tot het federalisme. 

Als men een jonge profes
sor Derinne bezig hgort zou 
men het zeggen. 

De machten achter de 
schermen zijn inderdaad 
sterk in ong land. 

En dan niet te vergeten 
dat al de benoemingen in 
ons land nog gebeuren door 
de kleurpartijen. 

Wat nu het « etiket » fe
deralisme betreft. Dat is nu 
eens een staaltje van onaka-
demisch boerenbedrog. 

In al de verschillende fede
ralistische stelsels is er een 
gemeenschappelijke kernge
dachte : die van zelfbestuur, 
van de eigen gezagsorganen. 

Ais men het federalisme 
verwerpt omdat het een eti
ket is, hoe kan men dan nog 
kultuurautonomie voor
staan? Ook hier zijn tal van 
formules mogelijk. 

Zal het volgend kongres 
van de V.V.B, na een gesprek 
met Jos de Saeger ook dit 
programpunt verwerpen om
dat het toch maar een etiket 
i s? 

Op welk minimalisane zal 
het eindigen ? 

Arme V.V.B, leden, die zo 
geestdriftig werken omdat 
de V V.B. federalistisch was! 

EEN 

V O O R W E N D S E L 

Het heet dat de Vlaamse 
Volksbeweging het federalis
me moet afzweren om niet 
gelovige aanhangers te doen 
aansluiten. Wat een dwaling! 
Alsof het halfmaandelijks 
blad « Links » zelf niet het 
federalism^ voorstaat. En 
alsof de Volksunie, die sinds 
haar ontstaan het federalis
me als eerste programpunt 
heeft niet tal van niet gelo
vigen in haar gelederen tel
de. 

Deze redenering kan niet 
anders dan een voorwendsel 
zijn. 

Dat de kleurpartijen het 
anderzijds de V.V.B, kwalijk 
nemen dat zij te radikaal 
zijn is nogal normaal. Schrij
ven La Libre Belgique en De 
Nieuwe Gids thans nog niet 
dat het program van de 
V.V.B, te veeleisend is. 

Men kan zo minimalist 
worden al§ men wil. Er zijn 
er toch altijd nog genoeg, 
die vinden dat men te radi
kaal is. 

Minimalisme brengt geen 
redding. 

Een tweede (katolieke) 
Vlaamse Landsbond doet ons 
hervallen in de slechte on
eindigheid van het Vlaamse 
unitaristisch Belgicisme. 

HEIMKEHR 
De oud-oostfrenter Jozef 

Schmetz die de gekheid van 
de Belgische repressie mooht 
ondervinden 18 jaar na de 
oorlog, toen hij met de kerst
dagen zijn ouders in de 
streek van Eupen kwam be
zoeken werd in versnelde 
procedure vrijgelaten. De 
Duitse regering was dringend 
tussengekomen voor de nu 
definitief Duitser geworden 
oud-belg uit de oostkantons, 
hij kwam er met enkele we
ken vanaf... voor het buiten
land is België beschaamc? 
over zijn gekkernijen. Enke
le jaren geleden kwam in een 
dergelijk geval de jonge 
oostf ronter Gust Gij sen er 
zo goed niet van af. 

Hij werd opgesloten bij de 
misdadigers voor gemeen 
recht ! 

N O O D H A V E N 
In verband met de zeden

zaak te Antwerpen, die in de 
doofpot schijnt geduwd en 
waarbij een vooraanstaande 
C.V.P.-er in het gedrang 
kwam, doet in de Sinjoren-
stad een « goei » de ronde. 
Men heeft er namelijk een 
nieuwe naam gegeven aan 
het hotel Waldorf waar een 
en ander zich afspeelde. 

Het hotel heet nu in de 
wandeling : « noodhaven voor 
schepen ». 

De C.V.P. cchijnt het an
ders niet voor de wind te 
gaan na deze onverkwikkelij
ke zaak. Waar verleden jaar 
nog met veel brio een leden
slag werd gevierd, blijkt 

EEN TOEVAL ? 

Op een ogenblik dat een 
kleinmoedige V.V.B, de ba
sis van het Vlaams recht-
herstel en van de Vlaamse 
volksontplooiing, het federa
lisme, verzaakte, verscheen 
er ook een artikel in « De 
Standaard» onder de Vrije 
Tribune en dit van de hand 
van Dr. Maurits van Haegen-
doren waarin hij o.m. het 
federalisme aanprees als de 
ideale oplossing. 

Wij denken dat vele, vele 
V.V.B. leden het artikel van 

Dr. Van Haegendoren met 
geestdrift zullen gelezen heb
ben om hun ontgoocheling 
en hun woede te verteren. 

Waar moet het ook heen 
met gidsen die het ene jaar 
verbranden wat ze het vori
ge jaar aanbeden hebben ! 

Wij vinden het te potsier
lijk om ernstig te blijven. 

Maar ja voor wie ernstig 
in de V.V.B, geloofde gelijkt 
het meer op misbruik van 
vertrouwen. 

Krakeel onder de Antwerpse Lieve-Vrouw etoren. 

thans dat duizende lidmaat-
schapskaarten niet meer her
nieuwd werden. 

M I A 

KRUISSCHANS 
Wie ook een bijnaam heeft 

gekregen is Mia van Cauwe-
laert, dochter van haar va
der. Die wordt thans Mia 
Kruisschans genoemd in ver
band met de naamwijziging 
van de gelijknamige sluis die, 
tegen de goesting van zowat 
iedereen, werd omgedoopt in 
van Cauwelaert «"uis. Mia doet 
trouwens haar uiterste best 
om de zetel van schepen Ber-
naerts in de wacht te kunnen 
slepen. Zij wordt hierbij ge
holpen door een stelletje 
C.V.P.-manitoes, die gezworen 
hebben Mane een voetje te 
zullen lichten. Ons niet gela
ten, maar wij betwijfelen het 
ten zeerste of Antwerpen aan 
Mia een betere schepen van 
parken en plantsoenen zal 
krijgen. Deze koffiekransjof-
fer kennende... 

G E W E L D 

L O O S H E I D 

Wij hebben hier in ons 
b'ad reeds herhaaldehjk een 
lans gebroken voor de ge-
weld'oze vredesaktie en wat 
ermee verband houdt (zoals 
de anti - atoombom - mars) . 
Het is dan ook met warme, 
aanbeveling dat wij he t 
symposium van het Komitee 
voor geweldloze vredesaktie 
te Gent (op maandag 18 
maar t te 19 uur 30 in het 
auditorium C van de facul
teit der Letteren en Wijsbe
geerten van de rijksuniver
siteit, Blandijnberg 2) aan 
bevelen. Temeer daar dit 
simposium mede georgani
seerd wordt door verschillen
de Vlaamse verenigingen 
waaronder de Vlaamse Toe
ristenbond, Open Kring en 
Vlaamse kultuurkring. Hoe 
meer steentjes er in Vlaan
deren voor de vredesaktie 
worden bijgedragen, hoe be
ter. 

de anti -
atoommars 
praktische schikking 

Op zondag 2i maart a.s. gaal te Brussel 
een grootscheepse anti-aloommars van de 
jongeren door. Meer dan de vorige jaren is 
het inrichtend kornilee erin geslaagd jonge
renbewegingen van diverse politieke en 
filozojische overtuiging bi] deze aktie ie 
betrekken. Onze V.N.S.U.-afdeling en van 
Cent en Leuven evenals de Jong-Vlaamse 
Studentengemeenschap van Antwerpen 
werken aktief mee. Het aanbevelingskomilee 
staat onder het voorzitterschap van nobel-
prijswinnaar Pro). Dr Corneel Heymans. 

Het hoojdbestuur van onze partij bespral 
deze zaak op zijn vergadering van vorige 
zaterdag en was van oordeel dat er geen 
enkel bezwaar bestaat tegen de deelname 
van Vlaams-nationale jongeren aan deze 
mars. Integendeel. Door er in massa aan 
deel te nemen zetten wij de anti-milita
ristische traditie verder van de Frontpartij 

e/l van de generaties flaminganten die 
sedert de IJzertragedie steeds vooraan ston
den in de strijd voor de wereldvrede. 

De betoging beoogt volgende honkreie 
doelstellingen : 

— Geen atoomwapens in België. 

— Geen uilrusling van het Belgisch leger 
met atoomwapens. 

— Onmiddellijke slopzetting van de kein-
proefnemingen. 

— Vernietiging van alle aloomwapens. 

— Tegen de verspreiding van de atoom
wapens. 

— Voor volledige, gelijktijdige en gekon-
troleerde ontwapening. 
Ziehier dan enkele praktische schik

kingen : 

De betogers verzamelen te H h op de 
Franssquare te Anderlecht. De groepen 
worden opgesteld per provincie. Het inrich
tend komitee verzoekt de deelnemende 
jongerengroepen geen eigen vlaggen mee te 
brengen en geen jeugdbewegingsuniformen 
te dragen. Het komitee zorgt zelf voor de 
spandoeken. Wil men eigen spandoeken 
meebrengen met eigen teksten dan dienen 
deze vooraf goedgekeurd te worden door het 
algemeen sekretariaat (Dr. Piet Franssen, 
Araucarialaan, 2i, Brussel 2). Ze mogen in 
geen geval afbreuk doen aan het algemeen 
karakter en de thema's van de betoging. 

Van de Frans palssquare trekt de optocht 
naar het centrum van Brussel (Rogierplein) 
waar een openluchtmeeting plaats heeft, 
met sprekers van de diverse strekkingen 
o.m. een spreker van het K.V.H.V. - Leuven. 
Deze meeting wordt voorgezeten door staats-
minister Rolin en door senator Karel Yan 
CauwelaerSL 

De deelnemers uit het Antwerpse verzor 
melen tegen 10 h 's voormiddags op het 
St Jansplein (autobussen en auto's). Vóór 
het gemeenschappelijk vertrek naar BrussH 
wordt een korle toespraak gehouden door 
een afgevaardigde van de diverse deelno-
mende groepen. 

Te Gent gaat op woensdag 20 maart te 
18 h een voorbereidende betoging door, 
ingelicht door alle studentenverenigingen 
en de verenigingen van jonge arbeiders. De 
slotmeeling heeft plaats op de Koukr. 

Eveneens te Gent gaat op maandag IS 
maart te 191x30 in het auditorium C van de 
fakulleit der Letteren en Wijsbegeerte, 
Blandijnberg, 2, een symposium door over 
het thema « Biedt geweldloosheid een uil
komst in het atoomtijdperk ». Dit sympo
sium wordt georganiseerd door het « Komt. 
tee voor geweldloze vredesaktie », afd. Gent, 
in samenwerking met de ^V.T.B.-V.A.B.,-
Open Kring en de Vlaamse Kultuurkring. 

Ten slotte dit : vrijwillige medewerkers 
die zich op een of andere iüij"« willen 
inzetten voor het welluhken van de anti-
atoommars kunnen zich irt verbinding 
stellen met Dr. Piet Franssen, Araucaria
laan, $i, Brussel ê. (tel. 02/78.41-17, enhel 
's avonds). Op dit adre s kan men ook 
GRATIS de grote en kleine affiches, evenals 
strooibiljetten bestellen. Steunkaarten è 5 F. 
zijn er eveneens verkrijgbaar. 

'ALLEN NAAR DE ANTI-ATOOMMARS'H 



DIVOIsKSyNli 

ü ^ a g a2»x één der miljoenen belastïngbeta-
Ins ergens in We9t-£ftu»pa of ïa Noord-
Amerfta wat een multilaterale atoommacht 
}»< 9 op 10 zal t̂ antwoord een onbegrijpend 
schouderophalen zijn. Dat is tenslotte niet zo 
.verwondeijijk : de belastingbetaler is het van 
oudsher gewoon dat verdachte en peperdure 
projekten voorzichtig omzwachteld worden 
met een sierlijk repeltje stadhuiswoorden — 
ha^ verliest er eenvoudigweg de tel én de be
langstelling bij. Minder normaal mag het ge
heten worden dat eenzelfde vraag aan spe
cialisten als antwoord nauwelijks méér aan 
pozitieve gegevens zou opbrengen. En ook 
dat is een teken des tijds: onmogelijke pro
jekten doen een tijdlang hun optreden in de 
politieke arena, totdat hun onzinnigheid hen 
definitief verwijst naar het domein waar ze 
liiuishoren : dat der opengespatte verbale 
zeepbellen. 

multilaterale nonsens 

Wat is dan die « multila
terale atoommacht » die door 
de bekende joernalist Walter 
Llppmann reeds een zeepbel 
werd genoemd ? Het ant
woord vergt een kort over
zicht van enkele feiten : 

Prezident Kennedy streeft 
er naar naast de Sovjet
unie, op wier atomaire be
wapening hij natuurlijk geen 
kontrole kan uitoefenen, 
geen enkele atoommaxht te 
laten ontstaan. Daar zijn 
voorgangers er niet in slaag
den t« beletten dat zowel de 
Britten als de Fransen hun 
eigen atomaire bewapening 
ter hand namen, tracht hij
zelf deze ontwikkeling onge
daan te maken. Hij heeft de 
Britten wel niet tot atomaire 
ontwapening gedwongen, 
maar hij ontnam hen de mo
gelijkheid hun eigen kern
macht zelfstandig te gebrui
ken; tijdens het onderhoud 
op de Bahama's verzaakte 
MacMiUan aan deze zelf
standigheid. 

Tegen dit Amerikaans stre
ven naar het atoommonopo
lie van de Westerse Wereld is 
in Europa sinds jaren verzet 
gerezen. Het verzet is sterker 
geworden, nadat in de V.S. 
de theorie' van het « beperkt 
konflikt » opgeld begon te 
maken. Deze theorie vertrekt 
van een zeer logische bazis : 
aangezien een atoomoorlog 
het einde van alles zou be
tekenen, zou bij het uitbre
ken van een beperkt plaat
selijk konflikt het atoom
wapen niet dadelijk ingezet 
worden. En omdat op het ge
bied van de konventionele 
bewapening de Sovj et-Unie 
in Europa veruit de sterkste 
macht is, eist de theorie van 
het beperkt konflikt een ver
sterking van de konventio
nele strijdkrachten in West-
Europa. Generaal L. Clay 
heeft zopas nog in een inter
view me t* Der Spiegel » 
een konventionele oorlog 
om West-Berlijn tot de mo
gelijkheden gerekend. 

jeugd en leger 
Het past dat wij in ons blad even de aandacht vestigen op de 

bespreking die de Nationale Middcnraad van het A.C.W. op zaterdag 
23 februari jl. aan de jeugdpoliliek in het leger heeft gewijd. Plaats
gebrek verhinderde ons, deze bijdrage een paar weken vroeger Ie laten 
verschijnen. 

De Westeuropese bondge
noten van de V.S. vrezen 
echter dat de V.S., uit schrik 
dat hun grondgebied zou 
verwoest worden door 
atoomaanvallen, een Russi
sche aanval op West-Europa 
niet zouden beantwoorden 
met het opensteken van het 
« atoomparaplui »; deze si
tuatie zou vroeg of laat de 
Russen als het ware tot een 
« konventionele » aktie in 
Europa uitnodigen. Het «ato
maire evenwicht van de ter
reur » zou West-Europa 
slechts ten goede komen, in
dien een Sovj et-Russische 
aanval van meet af aan door 
de Nato zelf met atoomwa
pens kon beantwoord wor
den. Uit deze vaststellingen 
groeide in West-Duitsland 
het verlangen naar atomair 
medezeggenschap en atoom
wapens; in Frankrijk leidden 
ze tot de aanbouw van de 
« force de frappe ». De Gaul
le had trouwens nog een an
dere situatie op het oog : hij 
voorzag de mogelijkheid dat 
Amerika en de Sovj et-Unie 
in een buiten-Europees kon
flikt zouden verwikkeld ge
raken en dat door het au
tomatisme der bondgenoot
schappen West - Europa 
slachtoffer van dit konflikt 
en zijn eventuele atomaire 
gevolgen zou worden. Om 
deze situatie te voorkomen 
weigerde hij de opslag van 
Amerikaanse atoomwapens 
in Frankrijk. 

Ten overstaan van deze 
Westeuropese overwegingen 
en eiten meent Kennedy het 
ei van Colombus gevonden 
te hebben : de « multilate-

.een zeepbel ?, 

rale atoommacht », opge
bouwd uit Polaris-duikboten 
en/of klassieke boven water-
eenheden met atomaire be
wapening. Dit dan is de 
zeepbel die door zoveel mon
den zo ijverig opgeblazen 
wordt. Maar het steekt toch 
de ogen uit dat deze « mul
tilaterale » atoommacht de 
huidige toestand niet wij
zigt; immers, zij zal slechts 
kunnen ingezet worden op 
bevel van de Nato-opperbe-
velhebber die een Amerikaan 

Wij kunnen er om te beginnen 
op wijzen dat voornoemde raad 
o.m. heejt voorgesteld dat meer 
materiële voordelen aan de dienst
plichtigen zouden worden toege
staan. Welnu, wij kunnen hier 
onmiddellijk aan toevoegen dal 
wij deze eis reeds meermalen heb
ben gesteld. Niet alleen in ons blad 
hebben wij de tekortkomingen 
ierzake aangeklaagd, maar ook in 
de beide Kamers hebben onze ver-
kozenen herhaaldelijk op deze 
wantoestanden geWezen. 

Sommigen wijzen er op dat in 
de besluiten van het A C.W. o a. 
een substantiële verhoging van de 
soldij wordt voorgestaan. Maar 
dan stellen wij de vraag : hoe 
komt het dat het A.C.W. nu plot
seling aan die verhoging denkt ? 
Is het niet omdat de V.U. 'en 
stapje voor is geweest ? Inder
daad, zulks gebeurde voor enkele 
weken in Kamer en Senaal Ier 
gelegenheid van de bespreking 
van de begroting van Landsver
dediging. Doch daar stonden onze 
mandatarissen gans alleen ; er 
was geen belangstelling en geen 
geld voor de verhoging i'an de 
soldij. Geen enkel A.C.W.-er heelt 
toen metterdaad laten blijken, 
voorstander te zijn van deze ver
hoging. Enkele dagen nadien her
vatten ze zich, waarschijnlijk met 

hel oog op latere kiespropaganda 
In het pailement is het immers 
niet nodig de Minister met zulke 
dingen te vervelen wanneer zijn 
begroting moet gestemd worden I 

Voor het overige heejl de Stan
daard van 26 februari hel terecht 
betreurenswaardig genoemd dat 
in de resoluties niet uildrukketijk 
r/cwezen werd op het belang van 
gezonde taaitoestanden in het 
leger, voor wat betreft de n^ense-
lijke verhoudingen. Ook op dat 
gebied hebben ivij er reeds tol 
vervelens toe de nadruk op gelegd, 
dat onmiddellijk maaliegelen moe
ten worden getroffen 

Wat de kulturele onlwihkeling 
van de jeugd bij het leger aan
gaat, kan niet genoeg gewezen 
worden op tal van voorhanden 
zijnde middelen die maar niet 
aangewend worden. Aan de bazis, 
m.a w. bij hel onthaal en de op
leiding van de rekruten, dienen 
giondige wijzigingen dooi gevoerd. 
De rekruten moeten zich van in 
da beginne af in een midden 
thuisvoelen dat hen niet a-sociaal 
lijkt, een midden dat ongenoegen 
xcelcl door de tvijze waarop zij er 
bejegend worden. Daarom zijn in 
lie eerste plaats officieren nodig 
die de taal van de dienstplichtige 
kennen, officieren die alle begrip 
tonen voor de mentalileit van de 

hier breedvoerig kunnen belich
ten ; voorlopig volstaat het om er 
de aandacht op ie vestigen dat de 
wetgeving en regering een hele 
reeks maatregelen zullen moeten 
treffen om de bestaande lekorlko-

volksgemeenschap ivaaiin de sol- mingen aan te vullen. Wij zijn 
daal is opgegroeid. echter benieuwd wat er zal van 

Anderzijds is het hoog tijd er terecht komen. Wij kennen im-
voor te zorgen dat de jeugd bij rners de beloften van de kleur-
hei leger de ledige uren op een politieke partijen. In hun kon-
behoorlijke wijze kan doorbren- gressen eisen zij, stellen zij moties 
gen. De legerdienst mag geen ^^ besluiten op; maar als het er 
afstomping van de moraal der ^p aankomt een daad te stellen 
jongeren voor gevolg hebben. Zij ^QQT een stemming in de Kamers 
moeten er toe in staat gesteld zijn zij er niet. Behalve wanneer 
worden zich tijdens hun vrije uren de partijlucht het vergt. 

geestelijk te vervolmaken. Men 
moei hen bovendien in de gelegen
heid stellen zich te bekwamen in 
het beroep dat zij reeds uitoefen
den of ivaarvoor zij zich geroepen 
voelen. 

De in 1959 geïnstalleerde kom-

Wij besluiten met er de nadruk 
op te leggen dat, met het oog op 
een behoorlijke en opbouwende 
i<'ugdpolitiek, grondige hervor
mingen in hel leger van hoog
dringende aard zijn. In dit ver
band stippen wij nog even aan 

missie « leger-jeugd » zou, naar dat tijdens haar jongste Kongres 
hel schijnt tal van voorstellen te Antwerpen de Volksunie klaar 
bij de Minister van Landsverdedi- en duidelijk geformuleerd heeft 
ging ingediend hebben. De pro- jioe zij het stelsel van de vrijstel-
blemen die zij aanraakte blijken Ungen van legerdienst wenst her-
echter nog steeds op een oplossing vormd te zien. 
Ie wachten. Betekend dit nu dat wij met-

liet A C.W. kwam veider tol de eens voorstander zijn geworden 
bevinding dat er nog leemten be- van een uitgebreid georganiseerd 
slaan inzake rechten, de vrijheden leger ? Integendeel. Wij blijven 
en de waarborgen van de beroeps- steeds de mening toegedaan dal 
vrijwilligers Hel zijn waarborgen de instandhouding van een leger 
inzake overplaatsingen, recht op met het huidig aantal manschap
verlof en diesmeer. Doch ook pen een verduiveld grote ver-
dienaangaande hebben wij bij elke kwisting is. Het zou inderdaad 
gelegenheid gewezen op de nood- geen kwaad kunnen de begroting 
zaak, alle willekeurige akties van Landsverdediging voor een 
tegenover de beroepsvrijwilliger groot gedeelte in te knotten en de 
onmogelijk te maken. Wij herin- beschikbaar komende miljarden 
neren hier aan de talrijke mula- aan te wenden voor meer dwin-
ties van Vlaamse beroepsvrijwilli- gende gevallen, voor doeleinden 
gers naar Wallonië, waartegen wij die de sociale reehtsehapenheid 
ons hardnekkig verzet hebben van de mensheid wat meer op het 

Nog andere leemten zouden wij voorplan zouden brengen. G.E. 

is en die op zijn beurt zijn be
velen ontvangt van Kennedy 
ze'f. 

Of niet ? Men moet me| 
grenzeloze naïviteit zijn wen-* 
sen voor werkelijkheid ne-* 
men als men meent dat dej 
Amerikanen aan enige West-
Europese instantie enige ato
maire beslissingsmacht zul
len geven, nadat diezelfde 
Amerikanen zich de beslis
singsmacht over het Britse 
atoomwapen hebben toege
ëigend en nadat ze de bouw 
van het Franse atoomwapen 
vertraagden door zich op het 
atoomgeheim te beroepen. 
Trouwens, zelfs wanneer pre
zident Kennedy persoonlijk 
Iets zou voelen voor het over
dragen van beslissingsmacht! 
aan West-Europa, dan zou 
hij op zijn weg de Ameri
kaanse grondwet vinden ea 
een Kongres dat enige aan
passing daarvan stellig zou 
weigeren. 

In vorige bijdragen hebben 
we reeds ten overvloede aan
getoond dat de Gaulle's po
litiek, vertrekkend nochtans 
van gezond inzicht en juis
te bazisgegevens, geen alter
natief biedt omdat Frankrijlc 
materieel in de onmogelijk
heid Is een afdoende atomaire 
afschrikklngsmacht op te 
bouwen. De bemoeiingen vaa 
de Franse prezident, Ingege
ven door een « politique de 
grandeur », kunnen tot geen 
enkel tastbaar rezultaat lel
den : de balans zal er niet 
door uit haar Oost-West-
evenwicht gerukt worden. 

Blijft voor West-Europa 
slechts de mogelijkheid, nIeS 
mee te doen aan de atoom
bewapening en zichzelf 
« atoomvrij » te maken. De 
beslissing hiertoe zou snel 
moeten genomen worden 
omdat de tijd, waarin de 
Russen bereid zijn hiervoor 
een prijs te betalen, steeds 
korter wordt. En het initia
tief zou moeten genomen 
worden in het land dat van
uit zijn situatie werkelijk Iets 
te bieden heeft en een prijs 
kan bedingen : Duitsland. 

Daar ligt één der belafgr-
rijkste opdrachten voor de 
kanse'ier die eerlang Ade
nauer zal vervaneen tv» 
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Hulp aan gehandikapten 

b e t e r o r g a n i s e r e n 

De vraags tukken In verband met de zorg aan 
de gehandikapten s taan heden aan de orde 
van de dag. Dit is allenszins een verheugend 
verschijnsel. Niemand zal t rouwens du rven 
on tkennen dat deze grote groep medeburgers 
volledig recht heeft op een zodanige hulp , 
dat ook zij zich op bevredigende wijze kun
nen inschakelen in het maatschappeli jke le
ven. Tot nog toe heeft het in ons land ont
broken aan voldoende aandacht voor deze 
problematiek en vooral aan een voldoende 
organisatie op dit gebied. He t is niet onze 
bedoeling, in ons blad over deze zaak een 
aantal sensatieartikels te laten verschijnen 
zoals somm.ige bladen dat de jongste tijd ge
daan hebben. Wij willen hier de voorstellen, 
gedaan op het jongste kongres van de Volks
unie, even nader toelichten. 

Inderdaad was het de 
Volksunie die als een der 
eersten met een werkelijk 
plan voor zorg aan de ge
handikapten op de proppen 
kwam, veel beter dan de 

goedkope demagogie die door 
sommigen rond deze zaak 
wordt verkocht, en die steeds 
maar tot eenzelfde vaststel
ling kwam (ook de Stan
daard) dat België een onbe-

volwaardig leven 
schaafd land is. Andere kon-
klusies waren blijkbaar niet 
voorhanden. 

• Noodzaak van 

h u l p p r o g r a m m a . 

De noodzaak van een za
kelijk en breedopgezet hulp
programma werd niet aan
gevoeld, laat staan dat men 
een degelijk plan zou voor
stellen. Wel heeft men van 
overheidswege met wanho
pige kreten een beroep ge
daan op een bepaald fonds, 
om na vijf jaar lang verza
melen van dossiers ten slotte 
toch ook eens iets konkreets 
te verwezenlijken, maar in 
zijn huidige vorm kwam be
doeld fonds niet verder dan 
wat administratief pruts
werk. 

Op dit ogenblik gaat de 
toestand van de gehandikap
ten naar een akuut stadium. 
Iedereen beseft dat er een 
oplossing komen moet, dat 
er een plan moet uitgewerkt 
worden, iedereen voelt aan 
dat men er alleen met lief
dadigheid niet meer kan ko
men. Het is alles behalve on
ze bedoeling hier de mensen 
die aan liefdadigheid doen, 
af te kraken, zoals dat bij-
voorbee'd in de lijn ligt van 
de socialisten. Integendeel 
denken wij met eerbied aan 
het baanbrekende werk van 
zovelen uit het Vlaamse volk 
en vooral dan de klooster
orden die aan ons land een 
waardevolle infrastruktuur 
hebben gegeven voor de ge-
handikaptenzorg. Wij den
ken aan de inspanningen 
van zovele sociale organisa
ties in of buiten het raam 
der mutualiteiten, die het op
nemen voor het geestelijk en 
materieel welzijn der gehan
dikapten, aan de talrijke, 
edelmoedige en sociaal-voe
lende personen die ten koste 
van veel opoffering, vereni
gingen voor gehandikapten 
hebben tot stand gebracht. 

B Inspanningen 

o p dit ogenblik beperk t . 
Velen echter zullen op dit 

ogenblik tot het inzicht zijn 

Frograimna van de Vdiksmm 

voor de 

gehandikapten. 

1. — Centralisatie van 
de hulp aan de gehandi
kapten (kinderen en vo"-
wassenen) in één depar
tement (Volksgezondheid 
of bij een coördinerende 
interdepartementele raad, 
bijgestaan door een con
sultatieve komraic'Sie, sa
mengesteld uit vertegen
woordigers van represen
tatieve verenigingen voor 
gehandikaptenzorg. 

2. — Uitbreiding en vei-
eenvoudigmg van de fi
nanciële hulp can de af
hankelijke gehandikapten 
op basis van een gewaar
borgd levensmmimum. 

3. — Verbetering en uit

breiding van de depistage-
centra. Voldoende over
heidssteun om dit moge
lijk te maken 

4. — Oprichting van een 
nationaal Fonds, dat alle 
medische hulp (behande
lingen, apparaten, wa
gens...), voortkomend uit 
de handikap dekt. 

5. — Uitbreiding van de 
Instellingen en Instituten 
voor bepaalde kategorieën 
van gehandikapten. Gro
tere overheidshulp om dit 
mogelijk te maken. 

6. — Aanpassing van de 
onderhoudstoelage ten 
gunste van de Instellingen 
voor gehandikapten op 
basis van en in verhou
ding tot het noodzakelijke 
personeel. 

7. — Tewerkstelling van 
alle werkbekwame gehan

dikapten in de industrie 
en mogelijkheid voor de
ze mensen om een loon te 
verdienen in verhouding 
tot het geleverde werk 

8. — Oprichting en vol
doende subsidiëring van 
beschutte werkplaatsen 
voor andere kategorieën. 

9. — Aanpassing aan 
moderne opvattingen van 
de hulp en de rechtspraak 
betreffende geesteszieken, 
delinkwenten, wezen, ver
laten kinderen, en andere 
gehandikapten. 

10. — Gelijk welk ini
tiatief dat er naar zou 
streven eenheid te bren
gen onder de verenigingen 
voor gehandikapten door 
het oprichten van een 
Vlaamse Vereniging voor 
gehandikaptenzorg, daad
werkelijk steun verlenen. 

gekomen dat er nog iets ont
breekt aan hun inspannin
gen om tot een volledig re-
zultaat te komen, dat de 
vrucht van hun inspannin
gen noodzakelijkerwijze be
perkt moet zijn. Inderdaad, 
verenigingen die zich slechts 
met een beperkte groep van 
gehandikapten bezighouden, 
of met een beperkte aktivi-
teit, kunnen onmogelijk 
maatregelen van verstrek
kende aard afdwingen. Daar
bij komt dat vele bestuurs
leden niet tot samenwerking 
of samensmelting met an
dere organisaties bereid zijn, 
dikwijls om prestigeredenen. 
Dit heeft echter voor gevo'g 
dat hun goedbedoelde stap
pen in bepaalde ministeriële 
of andere departementen 
gewoon doodlopen. Vele ver
enigingen staan bovendien 
onder Brussels-franskiljonse 
voogdij en houden er be
taald personeel op na, gere
kruteerd onder de Brusselse 
salondames. Zij houden 
vooral aan het bestaan van 
hun vereniging, meer dan 
aan het nagestreefde doel. 

9 Ergernis . 

Vele van hun Vlaamse 
medewerkers ergeren zich 
hieraan zeer terecht. Daarbij 
is bij de Vlaamse mens een 
toenemende strekking waar 
te nemen om geen hulp of 
geld meer ter beschikking te 
stellen van liefdadige wer
ken die zich onder de naam 
« nationaal » aanbieden, om
dat het besef begint door te 
dringen dat slechts een ge
deelte van de gestorte gel
den aan de gehandikapten 
zelf ten bate komt. 

• Onverschil l igheid v a n 

vele kan t en . 

Wat de politici in de loop 
der tijden voor de gehandi
kapten hebben tot stand ge-i 
bracht is werkelijk om bij t e 
wenen. Allereerst hebben de 
grote partijen geschitterd 
door een volkomen gebrek 
aan belangstelling. Indivi
dueel zijn er wei parlemen-i 
tairen geweest die zich inge
spannen hebben als woord
voerder voor een bepaalde 
vereniging of inrichting voor 
gehandikapten, eensdeels om 
wat politieke naam te kr i j 
gen en anderdeels om waf 
schrale voordelen voor een 
beperkte groep los te maken. 
In partij-programma's zoekt 
men echter tevergeefs naar 
enig konkreet plan of enig 
organisatorisch voorstel ten 
behoeve van de gehandikap
ten. Zelfs de C.V.P. die toch 
de naam «Kristelijk» draagt 
heeft de kristelijke organi
saties en inrichtingen voor 
gehandikaptenzorg dood
eenvoudig laten voortsukke
len in een schandelijke on-
verschiliigheid. Er is meer : 
vele katolieke instellingen 
zagen zich beter geholpen 
door een linkse inspekteur 
dan door een afgevaardigde 
van de C.V.P. ! Onlangs heb
ben vvij vastgesteld dat de 
« Standaard » wanhopige po
gingen deed om de partij op 
dit gebied wit te wassen. Wij 
kregen het verhaal opgedist 
van een zekere Smedts die 
in zijn vrije tijd ook volks
vertegenwoordiger is en die 
viug-vlug enkele inrichtin
gen voor gehandikapten be
zocht om daarna in de Ka-

(vervolg blz. 13) 
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Sinds onKeuglijlce tijden word t in 3e A n t w e r p s e Polders , 
t i jdens de Karnava ldagen , het gansri jden beoefend. H e t 
gansri jden is niet alleen een oud spel, m a a r tevens een 
zeer zeldzame gebeurtenis vermits het alleen in de ho-
gergenoemde streek beoefend wordt . O p sterke boeren
paarden gezeten, rijden ruiters om beur ten onder een 
galg door, waa raan in een s t rop, een gans is bevest igd. 
He t komt er op aan de ganzekop aan het ganzel ichaam te 
on t rukken . De man die daarin lukt word t voor de d u u r 
van één jaar koning van de ganzeri jdersvereniging. Hi j 
m a g tevens deelnemen aan het keizerrijden, waarbij ko 
n ingen uit de ganse polderstreek elkaar de keizerskroon 
be twis ten . 

de keizer komt 
in Vlaanderen 

B O n t s t a a n in oertijd 
Mensen die het goed weten 

kunnen, beweren dat het 
gansrijden een van de wei
nige overblijfselen is van de 
oude Germaanse godsdiens
tige gebruiken in onze stre
ken. Tot deze gebruiken be
hoorde het slachtofferen van 
allerlei dieren, vooral pluim
vee De druïden gingen in 
het woud en slachtten daar 
eenden of ganzen. Met de 
kerstening verdween het hei
dens goddienstig ritueel, 
maar bleef het doden van 
dieren in het volksgebruik 
bestaan. 

Denken wij aan het kat-
tengese'en en het konijnen-
knuppelen, waarbij deze 
beesten in tonnen gestoken 
werden en met knuppels af
gemaakt Dit wel zeer bloe
dig spel verdween slechts 
toen in 1927 een wet werd 
gestemd tot de bescherming 
der dieren. Het gansrijden 
stierf echter niet uit 

Waar het oorspronkeUjk 
spel beoefend werd met boot
jes die op een of andere 
dorpsvijver onder een ganze-
galg werden doorgetrokken, 
groeide het later uit tot een 
volksgebruik dat met paar
den werd en wordt bedreven. 

, • Vroeger levende gans 
Tot in 1927 werd hierbij 

een levende gans gebruikt, 
maar door de wet kwam 
hieraan een einde. Thans 
wordt de gans vooraf gedood 
en in een net — dat als een 
keurslijf rond het lichaam 
van het dier zit — gehuld. 
Er bestaan op dit ogenblik 
nog een zevental verenigin
gen o.m te Zandvliet, Beren-
drecht, Lillo, Oorderen, Wil-
marsdonk. Hoevenen en Sta-
broek. Er wordt gereden t i j 
dens de karnavaldagen en 
op halfvasten. 

Rond de middag trekken 
de ganzerijders op pad om 
de koning van het voorbije 
jaar « uit te halen ». De 

paarden zijn voor de gele
genheid mooi versierd en 
« opgedaan •», dat wil zeg
gen : de manen gevlochten, 
s taart omhooggebonden met 
een vlechtsel van stro en het 
achterste met groen zeep en 
roskam dermate bewerkt dat 
het een gewafeld uitzicht 
krijgt. De ruiters zelf, gaan 

Met stevige rukken sleuren 
de mannen aan de ganzekop. 
Die zit echter in een net en 
geeft niet gemakkelijk toe. 
Gewoonlijk duurt het «trek
ken» een vijftal kwartier 
vóór het spel beslist is. 

Het gebeurde zelfs eens dat 
er niet minder dan drie uur 
achter elkaar gereden werd. 
Toen eindelijk de beslissing 
kwam, bleek da.t er een fout 
begaan was tegen het regle
ment. Een ruiter had name
lijk met beide handen ge
trokken en het hele zaakje 
diende nog eens overgedaan 
te worden met een andere 
gans. De maan stond al aan 
de hemel toen de moedige 
ganzerijders nog steeds — zij 
het dan ook zeer vermoeid — 
aan de moedwillige kop 
sleurden. 

•«««««• • •«•« I 
•••«••••«•»««• 
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gekleed in de oude boeren-
dracht of in veelkleurige 
narrenpakken. De bijeen
komst gebeurt in het s tam-
lokaal en in stoet trekt de 
maatschappij vervolgens 
door het dorp, de oude boe-
renkar met de muziekkapel 
voorop, de « dokter » in zijn 
sjees — waarin hij als me
dicijn een paar liter ouwe 
klare meevoert — achter
aan. 

'~'ewoonlijk loopt er met de 
groep ook een gelegenheids-
veldwachter mee, zogezegd 
om de orde erin te houden. 

• S oms tot laat in de nacht 
De gansrijders trekken 

dan naar het huis van de 
« oude koning », de ruiter 
die het jaar tevoren de kop 
wist te bemachtigen. Met 
geroep en muziek wordt hij 
onthaald. Traktaties met 
borrels, bier en sigaren vol
gen voor de onderdanen. En 
nadat de aangesloten dorps
herbergen nog eens ekstra 
bezocht werden, zakt ieder
een naar het plein (of de 
straat) af, waar het spel zal 
gespeeld worden. 

Achtereen draven de paar
den met de ruiters onder de 
galg door, ronde na ronde. 

B Eens per jaar 

, keizerrijden 

Gewoonlijk echter gaat 
het er zo langdradig niet aan 
toe en groeit het spel uit tot 
een, door dorpelingen en toe
risten, druk bijgewoonde ge
beurtenis. De spelers zelf ha
len trouwens allerlei gekke 
toeren uit en ook de muziek
kapel zorgt mede voor de no
dige afwisseling. 

Met veel gejuich en arm-
gezwaai, en later ook met 
veel bier, wordt de nieuwe 
koning uiteindelijk begroet. 
Vijfduizend frank uit de 
schatkist worden hem over
handigd. Natuurlijk genieten 
de onderdanen daar niet het 
minst van, want zij teren 
voor de rest van de dag veel
al op de zak van hun vorst, 

'leder jaar wordt ook in een 
of ander polderdorp voor het 
keizerschap aller ganzerij-
dens gereden. Dit is telkens 
een hele gebeurtenis omdat 
alle groepen van de hele 
streek dan samenkomen Wij 
geloven dat een dergelijke 
kleurrijke en oeroude geplo-
genheid in andere landen 
veel toeristen zou aanlokken. 
Hier te lande schijnt men 
echter van officiële zijde niet 

veel van publiciteit af te we
ten en daarom blijft een en 
ander ook tot de streek zelf 
of de onmiddellijke omge
ving beperkt, wat eigenlijk 
wel geen afbreuk doet aan 
het oorspronkelijke karakter 
van het ganzerijden. 

B Pekelhar ingri jden 

en hanekop t rekken 
Is het ganzekoptrekken 

het meest indrukwekkende 
spel in de Antwerpse polder, 
dan gebeurt hier ook nog het 
hanerijden en het pekelha-
ringbijten. Het hanerijden 
gebeurt, zoals de naam het 
zegt met een haan als doel
wit, in plaats van een gans. 
Het hanetrekken geschiedt 
echter te voet en wordt 
meestal door kleinere her
berg - verenigingen bedre
ven, zoals trouwens het pe
kelharingrijden, dat bijna 
uitgestorven is. Rond karna
val gebeurt het nog wel eens 
dat aan een herbergdeur een 
pekelharing wordt opgehan
gen. De binnenkomende moet 
met één beet de kop trachten 
af t e bijten en krijgt — zo 
hij hierin slaagt — een aan
tal gratis-pinten aangebo
den. 

Een andere tipische g<e> 
beurtenis in dezelfde t rant 
als het ganzerijden en hei 
Polderse hanerijden, vindt in 
de vastenavondtijd plaats te 
Achtel, het kleine Kempische 
gehucht waarover wij vroeger 
reeds in verband met de ver
koop van varkenskoppen, een 
reportage brachten. Daar 
wordt namelijk ook de baan 
gereden, maar op een z e ^ 
eigenaardige wijze ; men 
steekt een wagenas in d« 
grond, laat hem vastvriezen 
en plaatst er dan een karwiei 
op waarover een ladder 
wordt gelegd. Als een paard-
jesmolen kan het hele geval 
ronddraaien, onder de hane-
kop door. ledere speler kriigt 
zijn beurt totdat de geluk
kige erin slaagt, de kop af 
te rukken en koning te wof'̂  
den. 

Op deze wijze worden er fn 
Vlaanderen rond Earnaval-
tijd heelwat koningen en ook 
één keizer gekroond, al zijn 
het dan ook ganzerijders- of 
hanetrekkerskoningen en al 
zwaait de keizer slechts zijn 
scepter voor één jaar over 
alle ganzerijders in de Ant
werpse polders. 

S.DJ* 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KÜLTÜUR • 

Piet V a n Aken behoort tot de generat ie 
Vlaamse auteurs die kort voor en tijdens de 
oorlog debuteerden en wier mogeli jkheden, 
talenten en aanleg reikten van het getem
perd surrealime van Daisne over het intel
lectualisme van Kamiel van Baelen het psy
chologisch realisme van Lampo , tot het so
ciaal natural isme van een L.P. Boon. 

PIET VAN AKEN - «De 
verraders». ê46 pag. geb. 145 
F. Uitgeverij S.M. Ontwikke
ling, Antwerpen (1963) 

de verraders 

Van Aken debuteerde in 
1943 met « De falende God > 
— een boek dat reeds van 
een ongewoon episch talent 
getuigde, niettegenstaande 
de eerder rudimentaire psy
chologie. In zijn volgende ro
mans loste Van Aken de be
lofte in die in zijn debuut 
aanwezig was, ook al waren 
al zijn werken niet van de
zelfde kracht en evenwich
tigheid als bv. « Het Bege
ren » of als die prachtige no
velle « Klinkaart ». 

De componenten van Van 
Aken's werk liggen in de eer
ste plaats in de sociale sfeer. 
Geografisch gesitueerd in 
zijn geboortestreek aan de 
Rupel zijn z'n romans echter 
alles behalve regionalistisch. 
De individuele conflicten 
worden er geprojecteerd — 
In zoverre zij niet gedragen 

worden door of ontsproten 
zijn aan — sociale tegen
stellingen en conflicten. «Het 
Begeren» is m.i. in dit op
zicht ook daarom een der 
meestges'aagde zijner ro
mans, omdat het evenwicht 
en de harmonie tussen beide 
er het beste werd in bereikt. 
Compositorisch ligt het oeu
vre van Van Aken in de lijn 
der klassieke romantraditie. 
Wat de stijl betreft, heeft 
men vaak naar De Pillecijn 
verwezen, die Van Aken's le
raar was. Bij nader toezien 
echter onderscheidt Van 
Aken's sociaai realisme zich 
ook van De PiUecijn's neoro
mantisch poëtisch realisme 
door een eigengeaard, kloek 
en gespierd proza dat soms 
wel aan zijn leraar doet den
ken waar het stemming en 
atmosfeer oproept, maar dat 

steentjes voor 

ons tacilgebouw 
Ter inleiding 

Veel meer dan een tuin waarin we tol onze voldoening 
zorgzaam planten of snoeien, of tot onze ontspanning zorgeloos 
rondkuieren, kan de taal worden vergeleken met een bouw
werk waartoe elk van ons zijn bouwsteentjes kan bijdragen. 
Immers, een tuin is steeds een weelde, een ontspanningsoord, 
dat weliswaar door noest tuinieren tot een streling voor hel 
oog kan worden, doeh dal niet onmisbaar is. Een woning, 
een gebouw daarentegen is iets onvervangbaars : het is de 
beschutting en bescherming van wat ons eigen is en van wal 
wij zelf zijn. Zonder huis kunnen wij niet leven. Kortom, het 
is de vrijwaring van onze eigendom en onze eigenheid. Zo ook 
IS onze Nederlandse taal een gebouw waarin onze eigen 
Vlaamse rijkdom, ons eigen wezen beschutting vindt en zich 

^ ongestoord en ongehinderd ontplooien kan. 

Elk gebouw dient echter met vakkennis ie worden 
qebouwd. Daarom zijn er bekwame bouwlui nodig die welen 
wat nuttig en wat bijkomstig is, wat blijvend en wat vergan
kelijk is. Een gebouw is echter nooit « af ». Indien niet tijdig 
wordt gerestaureerd, uitgebreid, omgebouwd, aangepast, 
gemodernizeerd, of vernieuwd, zal het gebouw weldra onbruik
baar worden en onbewoonbaar. Schadelijke invloeden van 
buiten, sleet en afbrokkeling van binnen zouden hel weldra 
lot een ruïne, tenslotte tot een puinhoop omvormen. 

.( STEENTJES VOOR ONS TAALGIIBOUW » is daarom de 
naam die wij kozen voor een reeks bijdragen over de rijkdom 
en de vormingsmogelijkheden van onze taal Uit deze naam
geving blijkt dat we vooral « opbouwende » arbeid willen 
leveren - tot afbreken zullen we slechts noodgedwongen over
gaan telkens er gevaar voor instorting of andere schade aan 
ons taaigebouw dreigt. Hierbij zullen we ons echter allerminst 
schoolmeesterend of agenlerig op dwanggedachten beroepen. 
Ms juist zal gelden wat algemeen gebruikelijk of aanvaardbaar 
IS. als verkeerd wat ontstond ten gevolge van onjuist inzicht 
of van gebrekkige bekendheid met het wezen en de mogelijk
heden van onze taal. Dat wij Vlamingen ons hierbij zelden 
door ons taalgevoel mogen laten leiden, hoop ik te bewijzen 
in deze reeks bijdragen waarin de meest voorkomende onjuist
heden in dit blad zullen behandeld worden. 

001 - 16.S.6S 

toch eigen klank bezit. Reeds 
bij « De Falende God » sprak 
men in dit opzicht van een 
openbaring. 

In zijn jongste werken 
heeft Van Aken de proble
matiek uitgediept en ver
wijd : de sociale conflicten 
worden verbreed. In « De 
Nikkers » is het de tegenstel
ling blank-zwart, in « De 
Wilde Jaren » het generatie
probleem. Bij het aanslaan 
dezer nieuwe toetsen klonk 
niet alles even harmonisch. 
Zijn jongste werk « De Ver
raders » is in zoverre weer 
een kentering dat het con
flict nu in hoofdzaak indivi
dueel, innerlijk is — wat 
echter niet het algemeen-
geldende uitsluit 

Een bekend politicus, lei
der van een autoritaire- be
weging, wordt in de meida
gen van 1940 gevankelijk 
naar Brugge overgebracht. 
De wagen wordt gebombar
deerd. Voerder en begelei-
leidende rijkswachter komen 
om. Wanneer de enig-over-
levende uit zijn shock ont
waakt, lijdt hij aan geheu
genverlies. Hij trekt de uni
form van de rijkswachter 
aan, neemt diens papieren 
en gaat naar Brugge, waar 
hij bij de bewakers van een 
konvooi « verraders » be
landt. Wanneer hij dan ech
ter zijn eigen identiteit te
rug ontdekt, begint het con
flict tussen zijn integriteit 
enerzijds en zijn nieuwe in-

St Maar ten (16e eeuws handschrif t) 

dividualiteit, beschermd door 
de uniform, anderzijds. 

Hij wordt zich bewust van 
zijn kwetsbaarheid door het 
ontwaken van een doodge
waande begeerte. De onrust, 
de twijfel van de rijkswach
ter Mortiers, aan de politi
cus Boodt, dwingen hem tot 
een uiterste daad ,van zelf?-
be,vestiging, van « de hoog
moed der rechtvaardigen * : 
hij maakt zijn ware identi
teit bekend. 

« Wie zijn hele leven op 
het wegschenken heeft afge
stemd, kan niet straffeloos 
aanvaarden. » Dit is het 
scharnier, waarop het gebeu
ren draait naar de ontkno
ping toe : hij sterft onder de 
kogels der Franse soldaten te 
Abbeville... 

Het dubbel - personage 
Boodt-Mortiers, de gebeur
tenissen der meidagen 1940, 
alles roept in deze roman de 
figuur van Joris Van Se veren 
terug op. Een Van Severen 
echter, geïnterpreteerd door 

en gezien in de eigen onhis
torische psychologie van de 
auteur, zoals trouwens meer 
gebeurt in de letterkunde 
wanneer historische figuren 
dragers worden van een door 
de auteur geconcipieerd psy
chologisch conflict. 

Hier wordt het algemeen-
geldende en essentiële ont
daan van vooroordelen, van 
voorkeur of afkeer, van bi j 
komstigheden of zelfs van 
essentiële, maar niet door de 
auteur in zijn romanschema 
voorziene feiten of ideeën — 
om slechts in de « fabel » dat 
te bewaren wat noodzakelijk 
is voor zijn thesis. 

« De Verraders » is een 
sterk, en zuiver boek, niet 
alleen door de eerlijkheid en 
de openhartigheid in de be
handeling der thesis, maar 
ook door de meeslepende 
kracht en de epische vaart, 
door de spanning die de le
zer meevoert tot de ontkno
ping. 

Toneel in de K.V.S. te Brussel: 

' ' Mevrouw Warrens Bedrijf, 
Shaws toneel is p ropaganda- tonee l en wel in
zonderheid voor het Shawinisme. De belang
stelling gaat alleen naar het probleem dat 
erin behandeld wordt en dat erg aktueel was 
op het ogenblik dat het s tuk geschreven 
w e r d ; meteen is dit toneel beperkt tot de po 
litieke, sociale of morele toestand van Shaws 
tijd. 

Toen hij zijn « Three im-
peasan t Plays » schreef, 
wilde hij aantonen hoe onze 
samenleving op de leugen 
teert. In «Widowers' Houses» 
kan alleen de publieke opi
nie de krotten door mens
waardige woningen vervan
gen; in « The Philanderer » 
wijst Show op de dwaze hu
welijkswet die aan de trouw
lustige vrouw geen andere 

uitkomst laat dan intriges en 
jaloersheid — of ongetrouwd 
te blijven; in « Mrs Warren's 
Profession » wordt beklem
toond dat de houding en de 
lévensopvatting van Me
vrouw Warren en haar opinie 
over haar prostitutiehuizen 
door ekonomische wanver
houdingen zo niet verklaard 
dan toch verontschuldigd 
kunnen worden. 

De ekonomische omstan
digheden en de sociale voor
uitgang zijn er na 70 jaar zo 
op vooruitgegaan, dat deze 
stukken « out of date » zijn. 
Ze worden bijgevolg niet 
meer gespeeld. Een nieuwe 
opvoering van « Mevrouw 
Warrens Bedrijf » en zeker 
een nieuwe vertaling (door 
direkteur De Ruyter, die 
eveneens de regie voer t ! ) 
komen ons niet gewenst voor, 
want we geloven in deze 
stukken niet meer. 

Het dient gezegd dat het 
gezelschap zich heeft inge
spannen om dit verouderd 
werk naar behoren te verto
nen. Met de dames Gella Al-
laert en. Yvonne Lex en de 
heren Cyriel van Gent, Jef 
Demedts, Anton Peters en 
Bert Struys is een geniet
bare vertolking verzekerd 

J. VI. 
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en nu maar 

interpreteren 

Zich bewust van de historische 
wending die het nationaliteiten-
probleem in België sinds enkele 
jaren begon te nemen heeft de 
VVB vorig jaar ondubbelzinnig 
uitspraak gedaan om door federa^ 
lisme uiteindelijk voor Vlaande
ren ook te komen tot het zelfbe
schikkingsrecht der volkeren, 

In het binnenhuisje van de vast
geroeste kJeurpartijen die bewust 
of niet het stramien van 1830 nog 
steeds als het enig mogelijke be
schouwen voor hun politiek bedrijf 
werd dit dan als ketterse praat be
schouwd. 

Onder invloed van bepaalde 
vleugels werd dit jaar fel <i terug-
gekrabbeld » en al zullen sommi-
gen dat niet toegeven of zeïfs niet 
bewust bedoeld hebben, de unitaris-
ten van alle slag interpreteren het 
in elk geval zo. 

Om in de bijbelse taal van onze 
nil te blijven : <( Als zelfs het 
Vlaamse VVB-zout smaakloos 
wordt met wat zullen wij het dan 
zouten ? ». 

tische beginselen, die vreemd wa
ren aan alle politieke werkelijk
heid, wij kunnen er ons slechts 
om verheugen dat de Vlaamse 
volksbeweging op zo ondubbelzin
nige wijze zich heeft afgewend 
van elk apriorisme. 

De Vlaamse beweging is in de 
eerste plaats een « beweging », 
d.w.z. een verzameling van wer
kende krachten die hun mogelijk
heden ontdekken naarmate het 
verwezenlijkingswerk vordert, 
krachten die voorzeker gericht 
zijn op een doel — het herstel van 
de Vlaamse volksgemeenschap in 
haar volle gaafheid en haar volle 
levensmogelijkheid — doch die de 
weg naar dat doel kiezen elke dag 
langs de lijn van de minste weer
stand en van de beste vorderings
kans. )> 

Ja natuurlijk. Wie aan de 
Vlaamse beweging eindelijk een 
totale oplossing wil geven struk-
tureel beveiligend met het oog op 
het zich vormend Europa is een 
« woordpolitieker ». Het is in zijn 
Lessen uit het Verleden dat Dr 
Van Haegendoren aan in-slaap-
prater Nonkel Frans Van Cauwe-
laert verweet dat hij door zijn zich 
achteruit houden in partijpolitiek 
minimalisme belet heeft dat de 
VI. beweging juist op tijd voor de 
oorlog haar eindpunt bereikte. 
Dat was vermoedelijk die « lijn 
van de minste weerstand en van 
de beste vorderingskans ». Zonder 
kommentaar. 

H e t V o l l z Â LIBRE BELGIQUE 
Hoofdschildwacht Van Cauwe-

laert spreekt zelfs van « nieuwe 
marsrichting » geeft de unitaire 
zegen aan de VVB en schiet onder 
de vette (itel « Meer Vlaamse een
dracht » zijn volle lading af op 
de vermadedijde u Vlaamse eks-
tremisten ». 

« Wij geloven dat wij ons niet 
vergissen wanneer we zeggen, dat 
het congres van Leuven een be
tekenisvolle mijlpaal is in de ge
schiedenis van de Vlaamse volks
beweging of, juister gezegd, een 
nieuwe marsrichting welke men 
zou kunnen bestempelen als de 
Uittocht van de Vlaamse Volksbe
weging uit het ghetto van de 
woordpolitiek en van de politieke 
dwangvoorstelling. Zeer duidelijk 
heeft prof. Derine gezegd dat de 
theorie der Vlaamse beweging 
moet afgeleid worden uit de feite
lijke gegevens en de opgedane er
varingen en dat zij moet toelaten 
de ons omgevende werkelijkheid 
te begrijpen en te beïnvloeden, 
doch dat zij niet mag gelden als 
een soort dwangkader waar men 
te pas en te onpas en terecht of 
ten onrechte de Vlaamse werke
lijkheid en de Vlaamse mogelijk
heden moet trachten in te persen. 

Wij, die de afwijkingen van het 
Vlaams extremisme tussen de twee 
wereldoorlogen hebben beleefd met 
hun onzinnige buitenissigheden, 
van vele mensen van goede wil 
doch van gering politiek doorzicht 
opgedrongen in naam van theore-

Citeert met genoegen de rede 
van Ludovic Moyersoen te Aalst — 
die als « gematigd » Fiamand de 
coeur eerst anti-federaUst Van den 
Bo»ynants-in 'de?' bloempjes zette 
en dan ook iijfi" comrtientaartje-
leverde op de VVB. 

« Het is een ge.ukkig verschijn
sel dat bewegingen die onbetwist
baar een zekere invloed op de in
tellectuele middens uitoefenen de 
federalistische posities op beperkt 
perspektief hebben opgegeven, po
sities die de hunne waren tot nu 
toe. Zonder twijfel is hst omdat 
de VVB zoveel filologen telt dat 
zij vandaag nog spreekt over « fe
deralisering » 

Met de stille hoop van de Libre 
dat weldra de « gematigden » en 
« realisten » zich ook tot zulke 
woordkunstenaars ontpoppen dat 
ze het schermwoord van de CVP 
« deconcentratie » als alles om
vattende vlag kunnen gebruiken. 

DE NIEUWE GIDS 
Die meende dat na de oor!og de 

Vlaamse beweging was opgelost, 
geeft ook zijn theo-logische zegen 
aan de <( nieuwe marsrichting ». 

Zij doet reeds aan die begrips
verwarring « decentralisatie », en 
daarmee kan de inhoud van de 
CVP-mosselschuit ook voor fede-
raliseringskost doorgaan. 

« Daarenboven stelt Prof. Deri
ne vast dat heel wat goedgestemde 
Vlamingen worden afgestoten door 
het nutteloos gebruik van een ge
compromitteerd uithangbord 

Vlaamse Volksbeweging heeft 
bijgevolg ondeiTonden dat het 
geen zin heeft, naar een oplossing 
te grijpen waarvoor men de mas
sa niet warm maakte en waarmee 
men dan ook het beoogde doel 
niet kan bereiken. De beweging 
wil echter een Vlaamse oplossing 
voorstellen voor de politieke crisis 
die ons land thans doormaakt. Ze 
deed er dan ook goed aan, de eti
ketten-oorlog, zoals Prof. Derine 
het gescherm met federalisme 
noemde, te verzaken en naar nieu
we, soepeler formules te zoeken. 
Hoe men het ook moge noemen, 
aldus de referaathouder, pragma
tische federalisering of ruime de
centralisatie, hoofdzaak is dat men 
in een reeks aangelegenheden 
(cultuur, onderwijs, binnenlandse 
zaken, volksgezondheid, gezinspo
litiek, enz.) autonoom zal kunnen 
beslissen. 

DE GAZET 
De Heilige Lodewijk Kiebooms, 

paus vam het unitarisme, geeft ook 
zijn volle aflaat. En als heilige al
truist geeft hij de arme geminori-
zeerde Walen de Vlaamse mosse
len reeds cadeau nog voor ze aan 
wal zijn. 

Wij Vlamingen zijn het vasten 
130 jaar gewoon en daarom is het 
niet die onvermijdelijk invloed 
van ons « zo goed alsof we het ge
had hebben ». 

is dan ook dit van de bescherming 
van twee soorten minderheden, 
enerzijds de Walen tegenover de 
Vlamingen, anderzijds de niet-
gelovigen In Vlaanderen en de 
kristelijken in Wallonië. 

Mij Mjkt het systeem van het 
C.V.P.-kongres te Oostende, nl- de 
gekwalificeerde meerderheid voor 
sommige materies, nog het beste. » 

Nog zo enkele zetten en Lou is 
Kiebooms krijgt zoals van Cauwe-
laert het Légion d'honneur. 

VOLKSGAZE;§ 
Het orgaan van de ondervoor

zitter maakt van de VVB maar een 
Volksunie-onderonsje in 20 lijnen 
te verslaan. 

« Zondagnamiddag werd te IL/eu-
ven het 3de algemeen congres der 
« Vlaamse Volksbeweging » beslo
ten. De Volksunie-vertegenwoordi
gers L. Wouters en D. De Ctoninck 
waren aanwezig. » 

Veel meer wordt er niet gezegd, 
zodat men zich kan afvragen of 
voorzitter Paul Daels m het on
deronsje met Leo Wouters en Da
niel Deconinck wel een vierde man 
vond om achteraf te kaarten. 

Standaard 
(( Redelijk » heet dan weer het 

VVB-Kongres, dat volgens Ruys 
« duidelijk afstand neemt van de 
ekstremisten ». Wie zijn dat Ruys? 
Die partij misschien die zich in 
blok verzet tegen de faciliteiten 

• - spiegel 

STA O P V V B , 

U W F E D E R A L I S T I S C H E Z O N D E N 

ZIJN U V E R G E V E N . 

( D E C . V . P . - P E R S ) 

« Het kongres van Leuven 
schijnt erop te wijzen dat de 
V.V.B. door de reakties der ande
re partijen, op zijn beurt « ge
drukt » wordt en teruggedreven 
wordt naar een algemener lijn in 
de Vlaamse strijd, die ligt buiten 
het federalisme. 

Iedereen voelt aan dat niet de 
Vlamingen federalisme nodig heb
ben om zich veilig te gevoelen, 
maar wel de Walen. Het is duide
lijk dat, bij de loyale toepassing 
van de Belgische demokratle de 
Vamingen onvermijdelijk de in
vloed moeten bekomen in de staat 
die overeenstemt met hun nume
rieke aanwezigheid. Het probleem 

Bouwgronden 
te Mortsel, Edegem, Schelle, Aartselaar, Blankenberge, 
Zellik, Turnhout, Neerglabbeek, Hove, Kalmthout, 
alsmede in tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt V tot de maatschappij 

Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen) Tel. 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden. 

en verfransende scholen ? Die de 
telefoontjes krijgt om voor de 
« algemeen Vlaamse manifesta
ties » het vuile werk te doen ? Of 
zijn het de CVP-ers die niet dur
ven of mogen marsjeren op Brus
sel ? 

« De VVB meent wijselijk dat 
men geen energie mag verspillen 
aan een etikettenoorlog; zij is zelfs 
bereid, om bepaalde psychologische 
weerstanden te overwinnlen, haar 
streven naar autonomie als een 
beleid van « ruime decentraliza-
tle » te laten betitelen. Het komt 
Inderdaad niet aan op het woord, 
maar op de inhoud. 

De klemtoon werd van het doc
trinaire naar het pragmatische 
verschoven. Dat zal vooral op het 
partijpolitieke vlak een weerklank 
vinden. Want al staat de W B wel 
boven en los van de partijen, toch 
neemt zij thans duidelijk afstand 
van de extremistische groepering 
die zich op het « zuivere » stand
punt plaatst en telkens neen pleegt 
te zeggen, wanneer het bereikte 
resultaat niet voor 100 t. h. aan 
de gestelde eisen beantwoordt. De 
zakelijke houding van de druk-
kingsgroep zal dan ook met vol
doening genoteerd worden In de 
Vlaamse vleugel van de CVP waar 
men zich niet kan opsluiten in 
een gemakkehjke oppositie, maar 
tot plicht heeft in een wereld, die 
gebouwd is op het kompromis, op
lossingen te vinden die slechts 
langzaam en stuksgewijs verbete
ring brengen. 

Het kaderprogramma da. pi of 
Derine in acht punten geformu
leerd heeft en dat door voorzitter 
Daels nader werd toegelicht, kan 
zowel voor de VVB als voor de 
Vlaamse CVP een gemeenschappe
lijke vertrekbasis voor de verdere 
strijd vormen. » 

Het voorlaatste woord telt voor
al. Zie dat het « strijd • wordt 

Manu en geen bedelarij van 
machteloze « Ik ben het beu » fla
minganten of <( houdt ons tegen » 
journalisten. In een van de zeld
zaam uit de repressiebrand gered
de boeken van Prof Daels uit de 
vooroorlogse periode onthoud ik 
« Liever arm en naakt met mijn 
grootse grief, dan gekleed als een 
nar met een bedelbrief ». 

Walter Luyten. 

P O K E T I N O 
De Vlaamse fonoplaten-

winkel van Brussel 
E. Jacqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, litte
ratuur-, folklore- en ont-
spanning-fonoplaten voor 

kinderen. 

Verzekeringen, | 
Hipoteken 

'n Goed vlaming verzekert 
zich bij een goed Vlaams 
agent en Maatschappij. 

Een adres : 
Deridder G. 
Lindenlei 123 Schoten 
(Antwerpen) 
Tel. 52.51.67 of schrijf. 

Ook overname v. polissen. 

Grote Leus: 
GLAZEN en MONTUREN. 
Gratis voor veraelerden, 
HBrslellingen '"• «'gen werlhui». 

Walter ROLAND 
•M Gediplomeerd Optielier .— 
Kericttraot. 58 — Antwerpen 
ll>l «.o-b. op kei huimummer !j 

Telefoon :35.8».62 
10 % lorling op vertoon deier. 

AANBEVOLEN 
«Vlaams Huis» Knokke 

Kamers - vol. pension -
gezellige sfeer 

Vermindering v. groepen-
Elisabeth!. 105 - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in bet Vlaams Huis 
« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Vlaams Huis 
(( Cafe Falcon » 

Verbondatr. 57 Antwerpen 
Tel. : 03/37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek - goede 
spijzen vindt u in afspan
ning 

« DE KROON .. 
O.L.V.-Lombeek 054'32381 

Voor al uw Vlaamse lektunr 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Naasaustraat 6 Antwerpen 
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MLIEZER EN SARAH 

We hebben vorige week vrijdag 
ée zoveelste poging van de Vlaam
se TV meegemaakt om een avondje 
hoven haar stand te leven, en het 
zal dan ook niemand verwonderen 
éal hel eksperiment een lamehjk 
grondige mislukking geworden is. 

Hiervoor is op de allereerste 
plaats Marcel Falmagne schuldig, 
die uil een gegeven, boordevol 
Uteiatre en andere mogelijkheden, 
omzeggens mets heeft gehaald en 
aldus zijn onmacht overduidelijk 
heeft aangetoond. De 2c schuldige 
voor de verknoeide avond is Tone 
Brulin, die zich in de toekomst 
minder moet interesseren voor het 
wat van de personnages, dan wel 
voor wat de auteur hen laat zeg
gen Inzake toneel-literatuur i'-
kwaliteit vooilopig nog altijd zeer 
belangrijk. En oj het personage 
hx kwestie nu Ruben, Heinz oj 
Bilt heet, laai ons tamelijk koud 

u Last bul nol least » is natuur
lijk ook het overgrote deel van de 
akleuis en aktrtces schuldig voor 
de mislukking van viijdagavond. 
Zou het die bende pensionnaat-
jufjers werkelijk niet aan te pra
ten zijn dat er eleganter manieren 
bestaan om zich belachelijk te 
maken ? Een Vlaamse TV-kijIier 
kan natuurlijk tegen heel wiil, 
maar teveel is toch ieveel ! 

Voor de rest leed het gegeven 
eveneens onder het onaangeroei ch' 
probleem van het eigendomsrecht 
over het kibboets-gebied De vraag 
naar het gelijk of ongelijk van 
Joden en Arabieren was nochtan': 
zeer belangrijk 

We zouden echter ongelijk heb
ben het hierbij te laten en zodoen

de de schijn wekken dat er bij de 
opvoering van « Eliezer en Sarah » 
helemaal niets te zien is geweest 
dat de moeite waard is. Senne 
Kouffaer (als Eliezer), Wies An
dersen (als Joseph) en Vic Moere-
mans (ah Simeon) hebben gered 
wat er te redden viel. De scène 
van Eliezer's uitstoting was wer--
kelijk indrukwekkend, zowel door 
het spel van Senne Rouffaer als 
door de tektt van Marcel Fal
magne Hel is echter duidelijk dat 
één enkele scène het stuk niet kon 
redden ! 

MEDIUM 

Hel IS maandagavond tijdens 
u Medium » een even slechl-ge-
filmd als inleressanl gaprelt ge
worden over hel al dan^ niet 
bestaan van nationale en Fhia/rne 
miizicli. 

Mare Liebrecht's kamera recj'c 
beperkte zicli statisch lot close-
up's en beelden van het hele gezel
schap Er zijn in de ge';chiedenis 

j DE Cll \nME ... • 
ï Donderdagavond Ie 2'2 u lö • 
l krijc/en de luisteraars naar i 
l RRT I de Franse cliansonniert 
m Georges Rrassens tweemaal tei 
\ horen : eerst in originele ver-' 
; sre, en dairna in Nederlandse i 
: ver-lalrnq van Ernst van Altena, i 
• verlolhl door Ronrue Potsdam- • 
; mer. • 
iuBrassens mei onderschriften»! Z 
[ ... VA\ HET C / /4 \S0V • 
a • 
' • • • « • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • 
i an de Vlaamse TV reeds mooier 
prentjes gemaakt dan wij er maan
dag te zien kregen. En laat het nu 
ruist zijn dat een debat voor zich
zelf moet spreken, dinamisch-op-
(jevalte en esletisch-veraniwoor-de 
heelden moeien daaronr nog riu't 
rhler wege blijven. 

Het gesprek is een interessante 
l.ennisrnaking gnvorden met en
kele belangrijke jiguien uit onze 
muziekiüereld : Renaat Veremans, 
Renter van der \ elden, .lef Macs 
en Herman Roelstraeie. Het werd 
een debat met even interessante 
meningen als meningsverschillen 
M'anneer echter gezegd werd dit 
Schubert niet direkt Duitse mu
ziek heeft geschreven, moesten we 
toch even naar adem snakken... 

Het feit dat de medewerkers 
aan het programma elkaar heel 
familiair met Renaat en Renter, 
Jef en Herman aanspraken, deed 
in elk geval maar slordig aan. Een 
beetje vormelijkheid kan zelfs een 
debat met standing niet ontberenI 

SCHIPPER Ni AST MATHILDE 

Er is een tijd geiveest dal 
« Scliipper naast Mathilde » op 
deze bladzijde nog werd verdedigd, 
lang nadat er in andere weekbla
den reeds in alle hevigheid en met 
alle mogelijke joernalistieke wa-
l)ens tegen tekeer gegaan werd. 
We hebben daarna zeer lang niets 
meer gezegd, omdat wij persoon

lijk de avonturen van Kapitein 
Mathias en zijn vrienden weliswaar 
niet meer verdedigbaar vonden, 
maar omdat we rekening hielden 
met de mogelijkheid dat heel wat 
mensen ze niet van het scherm 
wilden zien verdwijnen. 

Maar na de aflevering van^ dins
dagavond is het werkelijk toch te 
gortig geworden. We kunnen aan
vaarden dat een of ander program
ma eens een mislukking wordt, al 
zullen we natuurlijk met nalaten 
dat met het nodig aantal paragra
fen te onderlijnen We kunnen 
zelfs aanvaarden dat een aflevering 
van een reeks-uilzendmg bij uil
zondering al eens doodgewoon 

minderwaardig zou zijn. Maar we 
vinden het vanwege de Vlaamse 
TV bepaald onaanvaardbaar haar 
kijkers voor de aap te houden met 
een « Schipper » die zoutloos is, 
stuntelig, kinderachtig-onnozel, en 
noem zelf maar op, desnoods tot 
het einde van de bladzijde I 

Tot overmaat van ramp verscheen 
ook de « verloofde » van Marieke 
op het scherm I Wie die jongeman 
ooit naar het Amerikaans Theater 
heeft gebracht, weten we niet. We 
welen alleen dat hij er beter zou 
wegblijven, en zo snel mogelijk 
van beroep veranderen. Hij zal er 
zichzelf een dienst mee bewijzen. 

Jvb. 

VOLWAARDIG LEVEN 
(vervolg van blz. 8) 

mer te komen verkondigen 
« dat hij niet meer kon eten 
noch slapen van hetgeen hij 
vastgesteld had ». Bedoelde 
krant zegde dat Smedts en-
ke'e « konkrete voorstellen » 
zou hebben gedaan. De Stan
daard maakt van iemand wel 
heel gauw een ekspert! 

• Onbevoegde amateurs. 

De toestand is echter wel 
heel anders dan dat hij zou 
kunnen oi>gelost worden door 
enkele voorstelletjes van de 
aan zijn spijsvertering en 
aan slapeloosheid lijdende 
parlementair. Aan de ene 
kant is er de hopeloze ver
deeldheid en het geknoei aan 
de top door de spreiding van 
het probleem over verschil
lende departementen, die 
he'emaal niet geneigd zijn 
tot samenwerking of ver
standhouding en waarbij het 
*)elanrijkste departement, 
dat van Volksgezondheid, 
sistematisch wordt toebe
deeld aan amateurs die niet 
de minste bevoegdheid be
zitten (denken wij maar aan 
Meyers). 

Aan de andere kant is er 
een even hopeloze verdeeld-

DEZE WEEK OP VW SCHERM 
ZONDAG 

H 00 tot 1140 : Uitzending van een 
H. Mis — 13 00 : Wereldkampioen-
BChappen ijshockey Rechtstreekse 
reportage van een gedeelte van de 
betwist te Stockholm (Eurovisie . 
overname van de Zweedse televisie -
8RT) — 14.05 • Kathleen : wederuit-
eending van een liederenprogramma 
van St Patrick's Day — 15 00 : Voor 
boer en tuinder land en tumbouw-
magazme — 15 30 Panorama — 
16 00 Rechtstreekse reportage van 
fle aankomst van de wielerwedstrijd 
Pariis-Nizza (Eurovisie overname 
»an de Franse televisie - RTF) — 
16 60 : Wereldkampioenschappen ijs
hockey. Rechtstreekse reportage van 
een gedelte van de wedstrijd Rus-
toid-Canada betwist te Stockholm 
(Eurovisie : overname van de Zweed-
Be televisie - S R T ) — Omstreeks 
18 00 . Klem. klein, kleuterke — 
19 00 • Films voor de leugd • - De 
avonturen van de Dappere Tien -
De Inca's, land en volk • l'lmrepor-
tage over de Indianen van Peru en 
Boliviè — 20 00 : TV-nieuws — 
30 20 Piste : een variéteprogram-
ma In Treslong te Hillegom (opge-
aomen programma van de NTS/ 
KBOi — 2100 • Sportweekend — 
2130 • Het koninkje : Vietnamese 
Bpeelfilm met Nguyen van Thony. 
bekroond op het Internationaal 
Filmfestivsl van Karlovy Vary in 
1862 — 22 10 . Tweede nieuwsuit-
Bending 

van Eduardo de Pilippo met Giulet-
ta Massina. Alberto Sordi en Paul 
Douglas (Italiaanse versie met twee
talige onderschriften - voor volwas
senen) — 21 50 Medium — 22 20 
Tweede nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 

MAANDAG 
i e 00 : Tienerklanken — 19 30 • 
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen 
— 19 40 : Zoeklicht _op de kultu-
lele aktuahteit — 19 55 • De Weer
man — 20 00 • TV-nieuws — 20 20 : 
Speelfilm : Portunella ; komedie 

14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie : 
Biologie • In de wereld der eencel-
ligen — 15 15 tot 16 30 • Recht
streekse reportage van de wielerwed
strijd Milaan-San Remo (Eurovisie 
overname van de Italiaanse televisie 
RAI) — 19 00 • Gastprogramma — 
19 30 • Twee films voor de leugd — 
19 55 • Sport m 't kort — 20 00 
TV-nieuws — 20 20 • Wie doet de 
wat ' — 21 00 . Domino — 21 40 
Vergeet met te lezen — 2210 
Tweede nieuswuitzending 

• WOENSDAG 
15 00 tot 17 00 • Kom toch eens kij-
kenOpvoenng van : « Ta-i-Foen » 
toneelspel voor de jeugd door WiUy 
Deschut*^er — 18 00 tot 18 35 
Schooltelevisie • Biologie In de 
wereld der ééncelligen (herh ) — 
19 00 • Ripcord De onstnapte ge
vangene (10e afl ) — 19 25 • Tele-
taalles — 19 55 • De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 • Isebel • 
TV-thnller door Margaret Bonham. 
Nederlandse vertaling • A Pleiter 
(opgenomen programma van de 
NTS/VARA) — 2130 • Mensen en 
beelden — 22 15 : Tweede nieuwEH 
ultzending 

• DONDERDAG 
19 00 • Tienerklanken — 19 25 • 
Penelope — X9 55 • Sport m 't kort 
— 20 00 : TV-nieuwa — 20 20 . Pro

blemen van nu • De kontrole op de 
pharmaceutische produkten : een 
reportage door Jan Bauwens (ge
filmd progiamma) — 20 50 : Speel
film • De kus van de doder (The 
killers's kiss) Gangsterfilm v Stan
ley Kubrick met Frank Silvera, 
Janie Smith en Irene Kane (Engelse 
versie met tweetalige onderschrif
ten - voor volwassenen) — 22 10 
Tweede nieuwsuizending. 

• VRIJDAG 
1<105 tot 14 40 • Schooltelevisie : 
Aardrijkskunde Een dorp in India 
(herh ) — 19 00 : Gastprogramma 
— 19 30 Vedetten ui t de dieren
wereld • De Damvallei te Destelber-
gen — 19 55 . De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : De fijnproever, 
spel naar een novelle van Roald 
Dahl. voor de televisie bewerkt door 
C J Staes — 21 00 : Munten spreken 
een programma over munt- en pen-
ningkunde — 2145 • Première — 
22 30 : Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
15 25 Rechtstreekse reportage van 
de rugbywedstrijd Frankrijk-Wales, 
betwist te Colombes in het kader 
van het vijflandentornooi (Eurovi
sie : overname van de Franse tele
visie - RTF) ~ 17 00 • Kom toch 
eens kicken — 19 00 Religieus pro
gramma — 19 30 Echo — 19 55 • 
Sport m ' t kort — 20 00 TV-nieuwf> 
— 20 20 Margie 'De lotgevallen 
van een bakvis) eerste af'evenng 
van een nieuw TV-feuilleton — 
20 45 Roulette — 21 50 : Tweede 
nieuwsuitzending — 22 00 tot 23 30 : 
Rechtstreekse uitzending van hei 
Eurovisiefestival van het lichte lieö 
uit Londen (Eurovisie : overname 
van de Britse televisie - BBC). 

heid, gesukkel en gebedel 
aan de bazis, door de gebrek
kige samenwerking bij de 
verenigingen voor gehandi-
kaptenzorg. En daartussen, 
al3 een splijtzwam, een ver
zameling kleurpolitiekers die 
door hun onbevoegdheid, hun 
vriendjespolitiek en hun gel
dingsdrang, iedere rationele 
oplossing verhinderen en ie
der vruchtbaar kontakt tus
sen de top en de bazis sabo
teren. Een voorbeeld daarvan 
is het « Fonds voor scholing, 
omscholing en sociale her
scholing » (een naam uit de 
duizend !), opgericht door 
de wet van 28 april 1958, met 
het doel de revalidatie te be
kostigen van volwassen ge-
brekkigen. Dit fonds was 
van bij de aanvang reeds tot 
mislukken gedoemd omdat 
het direktorium is samenge
steld uit Waalse politieke 
kreaturen gekatapulteerd 
door Troclet, die op hun 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MST 
SPECIAAL 
BRE\«T 

tilt..aZ7.6i 

Gewat teerde bedspreien 
Wollen dekens 

Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 
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 

« Conférence National » op 7 
en 8 november 1959 zeer 
luidruchtig verkondigden dat 
zij het probleem eens met 
bekwame spoed « in het bui
tenland » zouden gaan « be
studeren ». Normaal kan 
men in het gewone leven 
pas zijn beroep gaan uitoe
fenen wanneer men voldoen
de gestudeerd heeft. 

Twee vreemde eenden zit
ten er in de voornoemde bijt: 
2 katholieke Vlamingen die de 
rol (hoe kan het ook anders) 
van vertalers is toebedeeld. 
Hoe lang denkt de heer van 
Gorp het echter in deze arr i -
vistenklub nog te kunnen 
uithouden '> Zelfs al waren 
de topfiguren uit dit fonds 
nog allemaal bekwame men
sen, dan nog zou het een 
doodgeboren kind zijn. De 
administratie vervult name
lijk de rol van depistagebu-
reau en hiertoe is zij aller
minst bevoegd. 

De zinloze vragenlijsten 
die aan de gehandikapten 
worden toegestuurd getuigen 
van deze ondeskundigheid. 
Zo is noch de selektie, noch 
de subsidiëring volgens pro
centen van handikap, door 
te voeren. Het hele fonds zal 
tot werkloosheid gedoemd 
blijven wanneer de voor
naamste taak niet wordt 
overgenomen door een (nog 
op te richten) net van de-
pistagekantoren met des
kundig medisch en parame
disch personeel. Dit eenvou
dig feit schijnt echter nog 
niet tot de hoge breinen te 
zijn doorgedrongen. 

De zaak der gehandikap
ten is een ernstig'e zaak. Het 
is niet de bedoeling van de 
V.U. er politieke munt uit te 
slaan. Wij willen ons eerlijk 
inspannen voor de belangen 
van de Vlaamse volksmens, 
ook voor die der gehandikap
ten, daarvan getuige wel het 
soliede programma dat des
kundige mensen van onze 
jonge partij (die een jaren
lange ervaring hebben op 
het gebied der gehandikap
ten en tot onze studiedien
sten behoren) hebben opge
steld. 

Alles bijeen is deze uit
eenzetting trouwens maar 
een korte weergave van de 
omvangrijke studie die onze 
mensen aan het vraagstuk 
hebben gewijd en waarover 
wij later meer zullen bren
gen. 

S.D.L. 

mm 

Bouwwerken W.A. Kunnen 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhof straat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 

Onderbcrcen 43 Gent • Tel. (09 )25 .19 .23 
W.A. KUNNEN biedt U bijna S.C09 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 technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 
•^ 



PE VOLKSUNIE 13 
U hebt onlangs een ïnterpellatTe geKouden over de w a n -
.toestanden op V l a a m s gebied in een aanta l kuns t - en w e 
tenschappel i jke instell ingen die van het depar tement van 
na t ionale opvoeding en ku i tuur afhangen. 

interview met 
D e hoofden van deze instell ingen hebben thans een ge
meenschappel i jk schrijven gericht to t de bevoegde mi 
nis ters o m aan te dr ingen opdat bij benoemingen en be
vorder ingen in de eerste p laa ts rekening zou gehouden 
w o r d e n m e t de bekwaamhe id en slechts in b i jkomende 
orde me t taa lkundige , wijsgerige of poli t ieke beschou
wingen . W a t denk t U v a n dit schrijven ? 

Volksvert, 

Van der Eist 

In een eerste spontane op
welling en niet zonder sar-
kasme ben ik geneigd op 
mijn beurt de vraag te stel
len hoeveel van de onderte
kenaars zelf hun benoeming 
niet te danken hebben aan 
partijpolitieke motieven ! 

Er is het zeer kras geval 
van de benoeming buiten ka
der van de heer Roberts-Jo
nes tot hoof dkonservator van 
de Musea voor Schone Kun
sten door minister Moureau, 
een zuiver politieke benoe
ming, waarbij een zeer be
kwaam Vlaams kandidaat 
die tot het kader behoorde 
en normaal in aanmerking 
kwam eenvoudig voorbij ge
gaan werd. Toch heeft deze 
heer de lef dit schrijven mee 
te ondertekenen ! Hij is 
trouwens niet de enige on
der de ondertekenaars die in 
dit geval verkeert. Eenzelfde 
gevoel van sarkasme komt 
bij mij op wanneer ik de vier 
franstalige instellingshoof-
den, die zich nooit de moeite 
getroost hebben Nederlands 
te leren, de wens zie onder
schrijven dat de personen 
die hun funktle bekleden ten 
minste tweetalig zouden 
moeten zijn. 

Maar is volgens U het be
ginsel zelf van de bekwaam
heid aanvechtbaar ? 

Abstrakt en zuiver theore
tisch schijnt dit beginsel re 
delijk en verdedigbaar. In de 
praktijk echter moeten wij 
niet alleen vrezen, maar 
moeten wij vaststellen aan 
de hand van onweerlegbare 
feiten, dat het misbruikt 
wordt en een scherm vormt 
waarachter men wantoestan
den wil bestendigen. Ik be-

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester -kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom U overtuigen. 
• 
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Telefoon 11.77.10 

weer niet dat al de onderte
kenaars van de brief het zo 
bedoelen, maar zij kunnen 
toch niet blind zijn voor het 
feit dat dit argument steeds 
moet dienen om franstaligen 
te bevoordeligen ! 

De toestand zijnde wat hij 
is — tijdens mijn interpella
tie heb ik deze toestand dui
delijk genoeg uiteengezet — 
moeten wij in de allereerste 
plaats eisen dat er een einde 
komt aan de ontstellende 
achterstand en benadeling 
van de Vlamingen in haast 
al deze instellingen. 

In de Koninklijke Biblio
theek is de verhouding 18 
tegen 11 in het nadeel van de 
Vlamingen. In het Rijksar
chief te Brussel 11 tegen 7, 
wanneer men het personeel 
van de lokale depots in het 
Vlaamse en Waalse land bui
ten beschouwing laat. Dat is 
de werkelijke en voor ons on
aanvaardbare toestand. De 
toestand is alleen in het In 
sti tuut voor het Kunstpatri
monium beter. 

De diensttaal in deze in
stellingen is natuurlijk Frans 
van hoog tot laag. 

In verband met een 
brief aan de minis
ters van de N.O.K. 
vanwege de instel
lingshoofden publi
ceren wij hier over 

' e en vraaggesprek 
met Mr van der Eist. 

"^•"^rwT^v^^^ 

De ondertekenaars van de 
brief beroepen er zich noch
tans op dat er wel een even
wicht bestaat aan het hoofd 
van deze instellingen ? 

Juist deze bewering vind 
ik ergerlijk en misleidend. 
Het gaat toch niet op alleen 
maar rekening te houden 
met de instellingshoofden en 
te zwijgen over de werkelij
ke verhouding bij het weten
schappelijk personeel van 
deze instellingen. Moet ik nog 
eens herinneren aan de offi
ciële cijfers ? 

Bij de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten bestaat 
he t wetenschappelijk perso
neel uit 5 franstaligen en O 
Vlamingen. 

Bij de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis 
bestond voor een paar jaar 

• het wetenschappelijk perso
neel uit 13 franstaligen te 
gen 4 Vlamingen; momen
teel zijn er in deze instel'ing 
talrijke plaatsen vakant. 

Bij het Koninklijk Meteo
rologisch Insti tuut zijn er 25 
franstaligen tegen 5 Vlamin
gen. Bij de Koninklijke Ster
renwacht 15 franstaligen te
gen 4 Vlamingen. Bij het Ko
ninklijk Instituut voor Na
tuurwetenschappen 19 frans

taligen tegen 8 Viamingen. 

Volgens gegevens die mij 
in 1959 verstrekt werden ge
schiedt de briefwisseling tus
sen sommige van deze instel
lingen en het departement 
voor 90 % in het Frans ! 

Er is niet alleen het weten
schappelijk personeel, maar 
ook het administratief per
soneel waarvoor het argu
ment van de technische be
kwaamheid niet geldt. Hoe is 
het daarmee gesteld ? 

Niet veel beter. Met uit
zondering voor een paar in
stellingen is de verhouding 
tussen de taalrollen al even 
nadelig voor de Vlamingen. 
Het is mij duidelijk geworden 
dat de meeste instellings-
hoofden zich niet in het 
minst bekommeren om de 
naleving van de taalwet. Na
tuurlijk is de minister poli
tieke verantwoordelijk. Maar 
de instellingshoofden doen 
toch de voordracht voor be
noemingen of bevorderingen. 
Zij zijn ook in zekere mate 
verantwoordelijk voor de 
wanverhouding in hun in
stellingen. 

Is het aanvaardbaar dat 
het kriterium van de be
kwaamheid een hinderpaal 
zou zijn om Vlamingen te 
benoemen en te bevorderen? 

Ik kan dit niet aanvaar
den. Alleen in uitzonderlijke 

gevallen kan het m.1. voor
komen dat de bekwaamheid 
van een franstal ig kandidaat 
zoveel groter is dat hij voor
rang verdient. Ik kom echter 
in opstand tegen de impli
ciete voorstelling dat de Vla
mingen in het algemeen on-
bekwamen zouden zijn en 
dat him onbekwaamheid het 
overwicht van de franstali
gen zou verklaren. 

Dat is klaarblijkelijk vals. 
Juist zoals in het leger en op 
buitenlandse zaken weren de 
franstaligen die de hoogste 
posten bekleden, zoveel mo
gelijk de Vlamingen. Het is 
toch wel merkwaardig dat 
de Vlaamse kandidaten die 
tweetalig en meertalig zijn 
onbekwamer zijn dan de 
eentalige Walen. 

Vlaamse wetenschapsmen
sen krijgen geen kans in ei
gen land, maar maken in het 
buitenland een schitterende 
loopbaan. 

U zijt dus niet akkoord met 
de inhoud en de strekking 
van dit schrijven ? 

In de gegeven omstandig
heden zeker niet. Wel ben ik 
ook tegenstander van poli
tieke benoemingen. De we
tenschappelijke waarde van 
de universiteits-professoren 
is m.i. van zeer groot belang, 
groter dan voor een konser-
vator van een museum. Toch 
moeten wij betreuren dat re
gelmatig de bekwaamheid 
geen rol speelt, doch alleen 
de partijUdkaart de doorslag 
geeft bij de benoeming van 
professoren. 

Ik geloof dat onze Vlaam
se volksgemeenschap, die 
62 % van de jongere mensen 
vertegenwoordigt in dit land, 
voldoende bekwame krachten 
moet kunnen voortbrengen 
om de plaatsen te bekleden 
die «as reohtmaüg en wette
lijk toekomen. Het kriterium 
van de bekwaamheid wil ik 
graag onderschrijven, maar 
dan binnen de twee taal- en 
kultuurgemeenschappen in 
ons land. 

Wat is dan uw besluit ? 
Mijn besluit is dat wij ons 

door geen voorwendsels mo
gen laten afleiden van onze 
rechtmatige eisen. Wanneer 
wij verplicht zijn strenge ei
sen te stellen (o.m .de taal-
kaders) dan is dit niet onze 
schuld maar de schuld van 
de Belgische Staat die door 
zijn benoemingspoUtiek ons 
zover gebracht heeft. 

Voor de zgn. nationale in
stellingen moet een oplossing 
komen die ons kan bevredi
gen en die ons waarborgen 
geeft. In geen geval kunnen 
de aangeklaagde wantoe
standen blijven bestaan of 
bestendigd worden onder 
welke voorwendsels ook. 

Ik weet niet wat de onder-i 
tekenaars van de brief in 
kwestie juist bezield heefti 
en wat zij willen. Ik zou het 
echter zeer erg vinden indien 
deze brief zou neerkomen op 
een pleidooi in bedekte be
woordingen om op vakante 
plaatsen, o.m. te Mol, nog 
maar eens Franstaligen te 
benoemen onder het voor-* 
wendsel van bekwaamheid. 
Dit zou vanwege weten* 
schapsmensen een politiek0 
stellingname zijn die zonder
ling indruist tegen hun voor-i 
gewende of gemeende be
zorgdheid ! 

In de brief wordt verwezen 
naar het nieuwe kader van 
het leidend personeel bij het 
hoofdbestuur van het depar-< 
tement, verschenen in het 
Staatsblad van 16 januari Q. 
Heeft dit Koninklijk Besluit 
gevolgen voor de instellingen 
in kwestie ? 

Juist niet. Het betref^ 
vooreerst uitsluitend het or-« 
ganiek kader van het hoofd
bestuur van het departe-* 
ment; vervolgens blijkt af-i 
doend uit dit K.B. dat de in-i 
stellingen in kwestie onder
gebracht worden in de ^ a , 
« gemeenschappelijke sek-i 
tor », zodat in feite niets ver^ 
andert aan hun positie. 

Dit is zelfs een ernstige re i 
den tot bezorgdheid voor ona^ 
Vlamingen, omdat wij moei 
ten vrezen dat het hekken 
aan de oude stijl zal blijven 
hangen. 

Zonder zover te gaan d^ 
splitsing van deze instellin-* 
gen te eisen, wat onredelijk 
zou zijn, moeten wij er op 
staan dat er zonder verdor 
uitstel een einde komt aan 
de huidige toestanden. De 
Vlamingen moeten de plaat
sen bekomen waarop zy 
rechtmatig aanspraak mogen 
maken : ik deel de mening 
van minister Van Elslanda 
dat gezien de opgedane erva
ring de onderwerping van 
het wetenschappelijk perso
neel aan de taalwet en de In
voering van taalkaders, mef 
afzonderlijke benoeming en 
bevordering per kader, be
slist noodzakelijk is. Daar
enboven moeten de Vlamin
gen in deze instellingen hun 
funktie kurmen vervullen 
als Vlamingen en Neder-
landstaligen. Het gaat nief 
op dat zij verplicht zijn zich 
als franstaligen te gedragen. 

In deze « nationale Instel
lingen » is een vorm van 
tweetaligheid niet te ont
gaan, tenzij men zich neer
legt bij het feit dat ledereen 
maar moet Frans spreken. 
Vooral te Brussel is dit be
langrijk, omwille van het 
Vlaams prestige en de 
Vlaamse aanwezigheid in da 
hoofdstad. 

!ir MEUBELEN • 

AHTVERPIA 
STGÜMMARÜSSTRAAT 2 8 ; 5 0 
!|!|^-^V- AMTWEPPBN':'""^ 

TEL:52.94:77 . ' 

<: 
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ANTWEKfEN 
Provinciaal Icomltee. 
Dienstbetoon. 

Volgende betrekkingen zijn te 
begeven": 

1) Steno-daktylo, Frans Neder
lands, goed Icwn. Te Antwerpen. 

2) Arbeider, 40 P per uui', vijf-
dagenweek. Te Antwei-pen. 

3) Meisjes voor winkelbedienir-
te Antwerpen. Inwonen mogelijk. 

4) Vrouw, ongehuwd. 30-40 jaar, 
zeer goed loon, Inwonend Eten be
reiden voor kostgangers en winkel. 

Wij doen een oproep tot de ons 
gunstig gezinde werkgevers om 
ons de openstaande betrekkingen 
kenbaar te maken. 

Briefwisseling aan Vlaams tiuis 
« Peter Benoit », Frankrijklei 8, 
Antwerpen met vermelding 
« Dienstbetoon », of aanbieden op 
de wekelijkse zitdag, donderd~g 
van 12 uur 30 tot 13 uur 30. 

Huldebetoon Ward Hermans 
Zondag 21 april te 18 uur biedt 

de Vlaamse Kring - Antwerpen 
een groot feestmaal aan ter ere 
van oud-voiksvertegenwoordlger 
Ward Hermans ter gelegenheid 
van zijn 65ste verjaardag. Dit 
huldebetoon heeft plaats onder 
voorzitterschap van Wim Jorissen 
in lokaal « Peter Benoit », Prank-
rljklei 8 Antwerpen. 

Men kan inschrijven door over
schrijving van 60 P op Ewjstreke-
nlng nummer 69.68.61 van lic. Wal
ter Luyten Legrellestraat 32. B-^r-
laar 

Bijdragen voor het gelegenheids-
geschenk kunnen eveneens op 
voornoemde postrekening gestort 
worden. 

GEEL 
We vragen aan alle sympatisa^-

ten hun steentje te willen bijdra
gen opdat We Dr Leo Wouters 
bij zijn huldiging op 29 maar t 
een passend geschenk zouden kun
nen aanbieden Stort op postreke
ning Kredietbank Turnhout 48.343 

op naam van « Dr. Leo Wouters 
60 jaar viering », der rekening 
05 905 Uw naam wordt dan ver
meld op het huideadres ! 

Alle V.aams-nationale Kempe 
naars houden die dag vrij : wij 
ve wachten al onze leden en sym-
patisanten te Geel in de zaa: van 
café Toerist, Grote Markt 's 
avonds 8 uur stipt. 

KLEIN BBAB.'VNT 
De Vlaamse Vriendenkring 

K ein Bra';ani richl een gezellig 
sam:nzijn '-n met kosteloze wafei-
bak op zaterdag 16 maart te 20 uur 
in lokaal ^Oud huis De Stroooer, 
Omgangsstraat 28, ts Manekerke. 
Als e-egast een gekend Vlaams
nationaal spreker. Wie van onze 
leden of simpatisanten geen uitno
diging zou ontvangen hebben ^de 
avond vindt plaat.» in gesloten 
krin?) kan deze aanvragen bij 
Frans van de Moortel. Verhaeren-
straat 14, St. Amands te' 052-
32'?.94 Hyp Peeters. Mo'enstraat 1, 
Puurs 03-77 09 04, Leo Huwels Kat-
testraat 46. Oppuurs 03-77 04.36, 
Karel Mannae-t . A'bertstraat 61, 
Bornem. 

LIER 
De propagandaploeg Lier wordt 

verzocht zich klaar te houden met 
al haar eftektieven voor de kol-
portage in de belangrijke gemeente 
Berlaar voor zondag 17 maart . 
Oproep. 

Alle bestuursleden en kaderleden 
van werkgroepen moeten zaterdag
namiddag 6 april vrijhouden voor 
de halfjaarlijkse arr kaderdag 
van het arr. Mechelen. Begin t= 
15 uur in Beerzelhof . te Beerzel 
Verontschuldigingen alleen voor 
noodgevallen. 

MECHELEN 
Gelukwensen. 

Hartelijke gelukwensen aan on
ze Mechelse propagandaleider 
Herman Denef die er deze maand 
in lukte het boek van de maand 
van de beste propagandist in de 
wacht te slepen. Met zijn sisteem 
van colportage en gekombineerde 
huisbezoeken moest sukses verze
kerd zijn. 

erembodegem 
groot V. u. bal der denderstreek 

Zaterdag 16 maart zaal Animo, 
Denderbrug, Erembodegem. 

Ingericht Qoor en ten bate van 
de sociale werken der afd. Den
derleeuw Welle. Terjoden ^ 
Erembodegem 

Het groot T.V.-orkest WUly 
Frank (12 uitvoerders) speelt ten 
dans van 21 uur af 

Speciale bussen voor het bal. 
Eerste bus vertrekt te Dender

leeuw aan De Klok te 20 uui 30, 
te Welle aan Cambrinus te 20 uur 
40. te Terjoden aan De Blauw-
voet te 20 uur 50. 

Tweede bus een uur later 
Terugkeer : eerste bus te 2 uur, 

tweede bus te 3 uur 
Kaarten te verkrijgen in de 

Volksimlelokalen en bij alle be
stuursleden van de vier afdelin
gen. Prijs 50 P. 

Sinds 1950 in dienst 
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ANTWERPEN 
Ooic alle kwaliteitsspeelgo'ed 
Spellen voor groot en klein 

t , ; - ' • ' • , : • - " ! 

f.:^ 
VERRASSEND GROTE KEUS KWALITEITSART 
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van moeder en kind 
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KELEN' AAN DE 
) pij, U TH'ÜIS 

Kontaktklub. 
Woensdag 20 maart spreekt voor 

de Ko"i:aktklub te M chelen om 20 
uur in het Guldenhuis (Veemarkt) 
de gekende edenaar Pater Brauns 
S J 

Niet alleen als dichter en auteur 
van talrijke literaire en teologi-
sche werken heeft Pater Brauns 
een srote bekendheid verworven 
maar ook a s een van de geeste
lijken die steeds gewezen heeft op 
het fundamentele rechtvaardige in 
de V'.aam=e strijd. Zijn onde'werp 
— behandeld met een meeslepend 
brio — handelt over « Vlaamse en 
soc'ale beweging uit bijbe"s pers-
pektief ». 

MOETSEL 
De Vlaamse kring nodigt al'e 

Vlamingen uit Mortse en omge
ving uit op zijn vijfde groot bal 
op 16 maar t e.k. te 20 uur in de 
bovenzalen van hotel- Bristol, Me-
che sestsenwcg, te Mortsel 

Het radio- en T.V.-orkest van 
Stan Phil ps zoi gen voor gezellige 
Vlaamse .stemming. 
Opening. 

Opening V.N.J. • Jeugdhesm 
« Malpertuus », E Arsenstraat 80. 

Zaterdag 23 maar t te 15 uur : 
opening tentoonstelling. 

20 uur : ouderavond 
Zondag 24 maar t : voormiddag 

mars door Mortsel. Te 15 uur of
ficiële opening. 

's Avonds gezellig samenzijn. 

WILLEBROEK 
De talrijk opgekomen kolportage-

ploeg van Willebroek verzorgde op 
enkele uren tijds een flinke ver
spreiding van ons blad te Bornem. 
90 nummers werden in de kom 
van het dorp aan de man ge
bracht De p opagandaoprojpen 
van arr sekretaris Walter Luyten 
langs de mikrowagen groeiden uit 
tot een meeting in zakformaat. 

LIMBURG 

BERINGEN 
Een tiental kaderleden verga^ 

derden verleden week voor de be-
sprek'ng v.d. zomeracfciviteiten. 
Beslist werd een intense propa
ganda aan te vangen met ve''sprei-
ding van ons weekblad. Een paar 
nieuwe en zeer interessante i>erso-
nen hebben hun toezegging tot 
medewerking gegeven. 

ST. TRUIDEN 
De maandelijkse werkvergade

ring wordt gehouden in het lokaal 
Café Rubens, Markt, op donderdag 

a.s. 21 maart . De kaderleden die 
nog abonnementen of leden af te 
rekenen hebben, kunnen dit dan 
doen. 

ZUTFNDAAL 
Verleden week heeft de propa-

gandapoeg der afd Genk bladen 
uitgedeeld aan de kerk 

Nadien werden kontakten opge
nomen met plaatselijke sympathi
santen. 

DONK 
In het kader van een intensie

vere propaganda werden bladen 
uitgedeeld aan de kerk. 

HERK DE STAD 
Vrijdag 22 m a a n zal de werk

groep vergaderen onder het voor
zitterschap van Prans Werckx. Ir. 
Clem Colemont zal aanwezig zijn 
op de vegader ing. De kaderleden 
ontvangen een uitnodigingskaart. 

W^VLAAriDERÉN 
ANZEGEM 

Op zaterdag 16 maar t 1963 in de 
zaal « Eendracht », op de Plaats, 
Vlaamse avond ingericht door de 
Kring Vlaams Gezelschapsleven. 

In strijd met hetgeen in ons 
nummer van verleden week werd 
aangekondigd, zal de voordracht 
gehouden worden door pater dr. 
M. Brauns, S.J. Hij zal ons onder
houden over de « Vlaamse Bewe
ging onder Bijbelse belichting ». 

De Vlaamse vrienden mogen de
ze belangrijke spreekbeurt, die te 
20'-»tiar - s t i p t beginÈi ^t-eiiettrM^^ 
m'ssen. 

Daarna gezellig samenzijn. Har
telijk welkom. 

VEÜRNE - OOSTENDE -
DIKSMUIDE 

Een reuzebal wo""dt ingericht in 
de feestzaal « Monty » te Koeke-
lare op zaterdag 16 maar t te 20 
uur. Het orkest « The Sea-Siders » 
speelt ten dans. 
Deelname in de kosten : 30 F. 

HUWELIJK 
Hartelijke wensen van geluk en 

voorspoed aan de Mechelse orga-
nisatieleider Albert Duquesne die 
in het huweijk t rad met Jeannine 
Prinsen op zaterdag 9 maar t . Wij 
zijn er van overtuigd dat ze met 
h im beidjes zoals in het verleden 
hun bijdrage zuFen leveren in on
ze Vlaamse strijd. 
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GEBOORTE 
Op 10 maar t werd te Beerzel 

het dochteitje van Mr en Mevr. 
Vervoort gedoopt. 

Het kreeg de naam Gerda. 
Meter : Mevr. Van Dessel, echt

genoot van bestuurslid V.U.-Beep-
zel. 

Peter : Dupont Paul, sekretaris 
VI. ziekenkas. 

IN MEMORIAM 
Zaterdag 9 maar t overleed te 

Hekelgem de moeder van ons 
raadslid Michiels Henn. Dit ge
beurde terwijl Henri zelf de uit
vaartmis van onze schatbewaarder 
Verhavert Emiel bijwoonde 

Aan Henn en de familie onze 
innige gevoelens van deelneming. 

Te Zottegem overleed mevrouw 
A. Frangois, echtgenote van dhr 
A. de Sutter. Wij bieden de fami
lie hiermee onze klijken van kris
telijk medevoelen aan. 

70EKERTJ 
Wij zoeken in het ganse land, 

verkopers voor de bekende Duitse 
Neoplastic - Autopolish Zeer 
winstgevend Ook als bijverdien
ste. Schrijven : Neoplastic, Eugeen 
Dlerckxlaan 21, Schilde 19 

Nieuwe wijk randgemeente Brus
sel. Bouwen wet de Taeye, lening 
op lange termijn Vlaam.se kandi
daatbouwers gezocht. Schrijven 
kantoor blad. 

21 

' W r beschikking te Dilbeek. Ka-
mer met gebruik van keuken voor 
dame of jong meisje (studente). 

Schrijven kantoor blad 
22 

Over te nemen voedingswaren-
installatie, frigo en vleessnijmach. 
zaak moderne voorstad Brussel. 
Krediet mogelijk. Huur 2.000 P . 
Dringend. Schrijven kantoor blad. 

24 

Te koop frigo, open koeling leng
te 2 m. rezerve onderaan, koel-
groep in kelder. Schrijven kantocar 
blad. 

25 

Wens vertrouwensbetrekking te 
bekleden in dienst van een h a n 
dels- of nijverheidsondememing. 
Ben ernstig, zeer ontwikkeld en 
eerlijk. Reeds jaren in dienst van 
he t VI. Nat. niet meer zo heel 
jong. Schrijven R.R. kantoor blad. 

27 

Bezoekt de vogelpik maatschap-
pij « de Vlaamse Pijl », café « Ty
rol », Nationalestraat 22, Antwer
pen. 

28 

Voor uw schilderwerk één adres : 
WiUy Veldeman, Kammens t raa t 
48, Antwerpen. Tel. 32.10.58. 

29 

Regent in handelswetenschap
pen, 22 jaar , vraagt avondwerk 
(liefst schrijfwerk). Schrijven : 
De Rijck Jozef, Posselstraat 53, 
Hekelgem, die zal doorzenden. 

VI. kat. mejuffrouw 35 jaar Lim
burg, 1.60 m deft, welst. verl. ken
nismaking voor huw. met deftig 
inteli. VI. kat . heer 40-50 jaar . Wed. 
zonder kinderen geen bezwaar. 
Schrijven kantoor blad. 30 

VLAAMS-N ATION ALE HOOGDAGEN TE ANTWERPEN 
O P E N I N G VAN HET PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

Programma van de plechtigheden, die te Berchem en te Antwerpen plaats grijpen op zaterdag, en zondag 21 april : 
JPI^J^F^F^^^^}^.9. ^^ ^^^ °P zaterdag 20 april : te 11 uur : opening van de tentoonstelling gewijd aan de V.M.O. in het Vlaams Huis 
« feier üenoit », Franknjklei 8 Antwerpen Te 20 uur : groot V.M.O.-bal in feestzaal « Palladium > te Antwerpen. 

^rj^^ïj^ ^^ FEESTVERGADERING Op zondag, 21 april : massale optocht door Antwerpen in het teken van de zetelaanpassing. De 
stoet wordt gevormd op het Frans van Hombeeckplein te Berchem te 10 uur 30. De betogers worden hier toegesproken door Wim Jorissen. Te 11 u. 80, 
grote reestvergadermg In zaal Palladium, onder voorzitterschap van Rudi van der Paal. provinciaal voorzitter en algemene órganisatieleider. 
bprekers : volksvertegenwoordigers Mr van der Eist en Reimond Mattheyssens, Dr H. Goemans, voorzitter arrondissement Antwerpen. 
Hulde aan volksvertegenwoordiger Wouters ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 
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• AANDACHT! AANDACHT! 
; De V.M.O.-filmsektie is klaar 
• om bij u te komen filmen. 
• 2de mars op Brussel (kleu-
S ren) . 
! Tegen de Franse preken. 
• Nieuwe V.M.O. film : beto-
: ging E3 in voorbereidmg 
S Briefwisselmg : P. Lauriks, 
• Offerandestraat 68, Antwerpen. 
! Wij filmen gratis. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN ZÜID-KIEL 
Filmavond op 20 maar t . 

De tweede algemene bijeenkomst 
van onderafdeling Zuid-Kiel heeft 
p laats op woensdag 20 m a a r t te 20 
uur 15 In het bovenzaaltje van lo
kaal « Falcon », Verbondstraat 57 
(hoek Tols t raat) . 

Na een korte inleiding door on-
ee voorzitter zal do V.M O.-film-
sectie o.a. volgende filmen verto
nen : 

Tweede Mars op Brussel. 
Actie tegen franse preken. 
E-3 protestactie. 
Alle belangstellenden welkom I 

ANTWERPEN 
V.M.O.-bal. 

De V.M.O. nodigt U uit op haa r 
eerste lentebal op zaterdag 20 
april 1963, zaai « Palladium », Of
ferandestraat 42, Antwerpen. 

Deuren 19 uur 30. Aanvang 20 
uu". 

Kaar t en zijn n u reeds te bestel
len op he t sekrefcariaat, grote 
steenweg 165, te Berchems. Tel. 
39 92.06. 

MERKSEM 
Half vastenavond. 

De Halfvastenavond van de Wa-
terploeg, op zaterdag 27 maar t , In 
onze zaal Tyl, Is wat men al maan
den vraagt. 

Er zal muziek zijn en er zal ge
danst worden. 

Dus alleman in zaal Tyl, ver
kleed of niet. 

Deelname in de onkosten 10 P. 

LIER 
Zitdag. 

Wij herinneren leden en simpa-
t isanten aan de zitdag van onze 
manda ta r i s R. Mattheysseng op 
de derde maandag van de maand. 
Dus n u 18 maar t 21 uur in café 
Den Hoorn. Raad ook anderen aan 
deze zitdagen te gebruiken. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
Geplande aktlviteiten. 

29 m a a r t a.s. : grote meeting te 
Geel, waarop onze algemene voor
zitter Pr . Van der Eist het woord 
zal voeren. Tijdens deze meeting 
wordt hulde gebracht a a n Dr. Leo 
Wouters door een oud-medestrij-
der. 

Dr. Jur . J o Belmans zit deze 
vergadering voor. 

We verwachten een massa Kem
penaren die onze Leo Wouters op 
deze dag in zijn geboortestad zul
len willen komen gelukwensen op 
zijn 60ste verjaardag ! 

25 mei : arrondissementele ka-
derdag. 

21 april : speciale autobussen 
worden ingelegd vanuit de Kem
pen naa r de vergadering en op
tocht te Antwerpen. Een vertrekt 
vanui t Geel over Herentals. Een 
vanuit Mol over Turnhout . In
schrijven bil de bestuursleden. 
Dienstbetoon. 

Turnhout : iedere 4de maandag 
van de m a a n d van 7 tot 8 uur ont
vangt onze volksvertegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens in café 
Oambrlnus op de Grote Maxkt 

Turnhout : iedere vrijdag van 6 
tot 8 uur 's avonds ten huize van 
arr . voorzitter Jos Van Bruggen, 
Graatakker 142, of op telefonische 
of schriftelilke afspraak Tel. 
421.05. 

Geel : Dr Jur . J o Belmans ont
vangt iedere vrijdag v^n 6 to t 8 
uur of op afspraak, tel. 585.35. op 
zijn adres Waters t raat 31. 

Geel : Jef Van den Plas ont
vangt iedere zondag voormiddag 
of op afspraak, tel. 581.42, Laars-
veld 15. Hij organiseert momen-

BRABANT 

LAKEN (Brussel 2) 
Elke eerste en derde maandag 

van de maand, sociaal dienstbe
toon, tiissen 19 en 21 uur, bij de 
heer Richard Thiebaut, Richard 
Neyberghlaan 188, Brussel 2 (tel. 
26.64.52). 

LEUVEN 
De tweede vergadering van he t 

V.N.S.U., dat sinds 13 feb. de naam 
J.V.S.G. draagt, werd eens te meer 
een succes al hadden we ai te re
kenen met een grote voetbalkon-
kurrentie. Toch sprak de heer De-
neckere voor een volle zaal en be
leefden we een aangenaam debat, 
geleid door P. Martens. Een leer
rijke Vlaamse avond waar eens te 
meer het belang van het J.V.S.G. 
in he t Leuvense studentenmidden 
bleek. Bij een volgende vergade
ring zal de zaal te klein zijn. 
Frog:rainma. 

Het praesidium van de V.N.S.U. 
Leuven en he t hoofdbestuur van 
de J.V.S.G., in vergadering bij
een op 19 februari 1963, beslisten 
tot volledige integratie van beide 
studenten-organisaties op basis 
van he t J.V.S.G.-prog-amma 

Door deze toetreding telt de 
J.V.S.G.-organisatie thans : 1400 
leden in het hoger middelbaa,r on
derwijs, 500 leden aan de hoge
scholen en 300 leden a a n de uni
versiteiten. 

V.N.S.U. Leuven (nu J.V.S.G. 
Lieuven) word als zelfstandige af
deling beschouwd waarvan de 
praeses aangesteld werd t/Ot onder
voorzitter van he t hoofdbestuur 
van de J.V.S.G. 

Bij deze gelegenheid wensen wij 
nogmaals de voornaamste punten 
van ons programma aan te stip-
gen : 

Herinrichting van de Belgische 
S taa t op federaJle basis, streven 
naar een federaal Europa, 'afschaf
fing van artikel 123sexies (vrijla
t ing van alle politieke gevange
nen) , verwijdering van de Franse 
scholen uit het Vlaamse land 
(splitsing Univ. Leuven), oprich
ting van een volledige universiteit 
te Antwerpen pn van fakulteiten 
In Bnigge en Hasselt. In afwach
t ing van een federale staatsstruc
tuur, onmiddellijke zetelaanpas
sing. 

Dat de samenwerking der stu
denten op Vlaams gebied meer dan 
nodig is, blijkt o.a. uit de aflei-
dmgsmanceuvers rond de splitsing 
van de Leuvense Alma Mater en 
he t aanslepen van de zo noodza
kelijke vestiging van nieuwe uni
versitaire instituten in Vlaande
ren. 

STROMBEEK-BEVER 
Werftocht. 

Op zondag 17 m a a r t wordt de 
Volksunie verkoebti iüftSbrombeeku 
Bever. "^'' ' '• 

Bijeenkomst achter de KVS te 
9 uur of aan de kerk van Strom-
t)eek-Bever te 9 uur 45. Dit wordt 
de eerste werftocht in samenwer
king met de werfploeg van he t 
kanton Wolvertem. 

LIMBURG 

LANAKEN-SMEERMAAS 
We hebben een volksvergadering 

aangekondigd op da tum van 16 
maar t . Omwille van andere activi
teiten zal deze voorlichtingsverga
dering met één week uitgesteld 
worden. 

Ze wordt gehouden op 23 maar t 
a.s. te 20 uur in café «Tos Pisette» 
Maaseikersteenweg, aan de kerk, 
te Smeermaas. Dus niet in café 
Borglïoms, zoals verkeerdelijk werd 
meegedeeld. 

We rekenen op intense propa
ganda vanwege onze sympathi
santen. 

Sprekers : Gustaaf Begas, I r 
Clem Colemont en volksvertegen
woordiger Reimond Mattheyssens. 

MAASEIK 
Vergadering VOS. 

Op zondag 31 maar t a.s. te 14 
uur vergaderen de Vlaamse oud-
strijders (V.O.S.) bij Jef Sniekers. 
Bosstraat, Maaseik. Alle oudstrij-
ders van beide wereldoorlogen 
worden verwacht. 

Dienstbetoon. 
Het provinciaal sekretarlaat 

wordt waargenomen door dhr M. 
Adons, Bmiel Vandorenlaan 47, 
Waterschel. 

Volgende zitdagen worden ge
houden : 

Zonhoven. 
Alle dagen ten huize van Alfons 

Jeurlssen, WeJerstraat 2. TeL ; 
132.31. 

Waterschel. 

Elke avond bij Adons M., Emiel 
Vandorenlaan 47, tussen 19 en 21 
uur, uitgezonderd vrijdag Tel. : 
531.58. 

Hasselt, 
In Hotel Warson tussen 15 en 

16 uur 15. senator Dlependale. 4de 
vrijdag van de maand. 

Niel bij As. 
Elke dag op afspraak ten huize 

van provincieraadslid Joris De-
graeve. Stat ionsstraat . Tel. 738.17. 

VoCTstredc. 
I n « Hof De Voer » te 's Gra-

venvoeren, laatste woensdag van 
de maand tussen 16 en 18 uuv. 

Maaseik. 

Elke donderdagavond tussen 9 
uur 30 en 21 uur bij Everts, Bleu-
merstraat 28 Tel. 612.26. 

Nieuwerkerken. 

Ten huize Ir Clem Colemont, 
prov. sekr op afspraak per brief 
of telefoon 738.17. 
Halen. 

Voor ziekenkas bij mevi Kem-
peneers-Jacobs, Stat ionsstraat 25. 
Tel. (013) 414.08. Elke avond van
af 19 uur 30 Liefst n a telefoni
sche verwittiging. 

Hamont. 
Elke voormiddag bij dr Sempels 

L., Pastoor Lemmensstr. 9. TeL 
453.01. 

Neerpelt. 
In Hotel Neuf aan het station, 

4de vrijdag der maand; Senator 
Dlependale tussen 9 uur 30 en 10 
uur 30. 

Gruitrode. 
Een atdelmg van de ziekenkas 

wordt uitgebouwd dooi* Jaak Vee-
straeten-Vliegen. Ophovenstraat 
40 

Overpelt. 
Bij Rene Evers, dorp 142 Over

pelt, na afspraak. 

0-VLAANDÉREN 

DENDERHOUTEM 

Zaterdag 30 maar t te 21 uur 
30 in de zaal « Casino », Dorp: 
groot Volksuniebal met het ge
kende orkest Peter Phillips. 

Inkom : 50 F. 
Wie het vorige bal te Den-

derhoutem meemaakte, weet 
dat het een waarborg is voor 
Vlaamse gezelligheid, s temming 
e n leute. 

De vrienden uit gans de 
s t r ee t worden ve i^éöht . '" " 

HEKELGEM 
Verleden zaterdag werd onder 

massale belangstelling de goede 
vriend Emiel Verhavert, penning
meester der afdeling en trouw 
V.U.-propagandist vanaf he t ont
s taan van de par t i j , ten grave ge
dragen. I n Emiel Verhaverti, die 
n a een ziekte op 37-Jarige leeftijd 
overleed, verliest Hekelgem en he t 
gewest een trouw strijdgenoot die 
steeds opgeruimd en optimistisch 
zich heeft ingezet voor de V.U. en 
voor zijn volk. 

De grote belangstelling bij de 
ontroerende begrafenisplechtigheld 
bewees da t de overledene niet allleen 
in de V.U., maa r in gans de ge
meenschap van zijn dorp en zijn 
streek hoog geschat werd. De har
monie, waarvan hij sinds lang een 
trouw lid was, bracht naas t de met 
een leeuwenvlag bedekte lijkbaar 
een afscheidsgroet, terwijl volks-
vert. Deconinck en dh r T. van 
Overstraeten namens de part i j een 
lijkrede hielden. 

Aan de geachte familie's nog
maals ons diepgevoeld en innig 
rouwbeklag. 

St-GILLIS-DENDERBELLE-
WIEZE 
Filmavond. 

Al onze leden en sympathisan
ten worden op zaterdag 16 maar t 
te 20 uur uitgenodigd tot onze 
filmavond. Op het programma 
film over de « Mars op Brussel » 
in kleui-en. Daarbij enkele aan
vullende filmen over de voorbije 
akties. 

Lokaal : Ros Beiaard te Dender-
monde. Grote Markt, 

Deelneming in de onkosten : le
den : 5 P. Niet-leden : 10 F. 

Leden van jeugd- en studenten
organisaties op vertoon van hun 
lidkaart eveneens ; 5 F. 

SINT-NIKLAAS 
Het arrond. bestuur dankt langs 

deze weg alle mili tanten en propa
gandisten welke hebben medege
werkt aan het weilukken van de 
E3 betoging "van zondag 3 maar t . 

De uitbarsting van Vlaams en
thousiasme op de O'ote Markt te 
Sint-Niklaas betekent een door

braak van de Volksunie in he t 
Waadland. 

Aan alle stille werkers in onze 
Wase afdelingen wensen wij geluk 
en volharding, terwijl een bijzon
der woord van dank wordt gericht 
aan Dr. Goemans en Wim Maes 
van Antwerpen die zeker leeuwen-
werk hebben verricht. 

Onze Voorzitter, dhr. Abdon 
Heyse, secretaris dhr LeoVerbeke 
en o. voorz. Mr. J a n Vern'ers wen
sen namens he t ganse Waasland 
ook alle .sympathisanten te begroe
ten uit de andere arrondissemen
ten, die op 3 maar t te Sint-Niklaas 
op post waren. 

W-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

Ontspanningsclub 
« De Breughelvrienden ». 

Deze onlangs opgerichte om 
spanningsclub richt op 16 en 17 
maart een reuze-boUing in. welke 
plaats heeft in het lokaal « Huis 
Breughel ». de Smet de Naeyer 
laan 41. Blankenberge. 

3.000 P aan prijzen gewaarborgd 
Inleg : 5 F voor 6 bol'en. 
Neemt deel en steunt zo hei 

Vlaams gezelschapsleven te Blan
kenberge. 

V.ü.-bal en week-end aan de Kust 

Na het sukses van bal van vo
rig jaar, richt de plaatselijke af
deling Bankenberge een tweede 
bal in op zaterdag 30 maar t 1963 
te 21 uur, welke plaats heeft in de 
feestzaal « Thalia », Weststraat te 
Blankenberge. 

Het dansorkest «Melodienband» 
zorgt voor de nodige stemming. 

Toegangsprijs : 25 P. 
Bi] deze gelegenheid wordt aan 

de aanwezigen van bulten Blan
kenberge een « week-end aan de 
kust » aangeboden. Prijs 125 F 
waarin begrepen is : avondmaal, 
toegangskaart tot het bal, over-
nachtjng en ontbijt. 

« Huize Breughel », de Smet de 
Naeyerlaan 141, s taa t in voor een 
perfekte bediening. 

Inschrijvingen of inlichtingen 
bij CJesar De Conlnck, Groenestr. 
45, te Blankenberge. 

Betalen op P.C.R. 4467.34 van O. 
De (Joninck. Blankenberge. 

Inschrijvingen worden aanvaard 
tot uiterUjk 25 maar t 1963. 

De V.U. Blankenberge verwacht 
bij de eerste Lentedagen ook U 1 

BRUGGE 
C>p zondag 28 april zal he t 5de 

provinciaal zangfeest van he t Al
gemeen Nederlands ZSangverbond, 
afdeling West-Vlaanderen, p laats 
hebben in de Stadsschouwburg te 
Brugge. Het wordt een feest zon
der voorgaande, waarin zang, mu
ziek, dans en vendelzwaaien el
kaa r zullen afwisselen. Nooit te 
voren zal de zaal geestdriftiger pu
bliek gezien h e b b e n ! 

Zorg dat ook gij erbij z i j t ! 

lEPER-POPERINGE 
Op zaterdag 16 dezer gaan wij 

per autobus naa r he t Volksunie-
bal te Koekelaere. Laa t U onmld-
deHijk inschrijven voor de reis in 
« Het Belfort » te Poperinge. Ver
trek te 19 uur zeer stipt. Iedereen 
moet hle^ mee, het «^aX er om de 
Volksunie. 
Op zaterdag 27 april vindt de pro

vinciale kaderdag plaats te Pope
ringe, in de zalen van he t Belfort, 
Grote Markt. Iedereen weze op 
post. 

Op zelfde datum om 8 uur 's 
avonds in « Het Belfort » groot 
lente-Volksuniefeest met bal. Wij 
verwachten alle leden en simpati-
santen uit de provincie West-
Vlaanderen. 

Onze arrondissementsvoorzitter 
dr. ise Compte spreekt op 24 maar t 
in Oostenrijk op een internatio
naal kongres, ingericht door Oos
tenrijk, Zwitserland en Duitsland. 

Sociaal dienstbetoon : arr. voor
zitter, dr. Le Compte, houdt elke 
maandag avond zitdag in het Bel
fort, Markt, Poperinge, om 20 uur. 

MEULEBEKE 

Op zaterdag 23 maar t 1963 om 
20 uur 30 in de zaal « Relais », 
Bnigsesteenweg richt de Vlaamse 
Vriendenkring Meulebeke - Tielt 
zijn eerste groot halfvastenbal in 
Alle Vlamingen uit de streek zijn 
hartelijk welkom. Het orkest Paul 
Rutger zorgt voor de stemming 

Inkom : de lidkaarten van de 
kring (30 F — steunkaar t 50 P) 
gelden als toegangsbewijs. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard. (Tel. 
48.319 Meulebeke). 

ELASTIC 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet : komen hiervoor in 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd in 
metalen ramen 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

J. ERNST-THEUNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat, 84 
's Gravenvoeren. 
TeL : (04)79.62.00 

Boekhouding — Belastingen 

Sociale Wetten 

Tel. (Brussel 47.05.70 

Nu op enkele weken 
VERLOOFD 
met het modernste 
HUWELIJKSWERK 

Honderden kandidaten ! 
Schrijf ARDAEN PIERRE 
Postbus. 186. Oostende 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen oC 
werkgever 
Terugbetaling in 
12. 18. 24 of 36 maandok 

Tel. (02)22.63.48 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 

te Leuven 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 

te Antvsrerpen 

• 
W E L D R A 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof III en IV ? 

Dortmunder Thierbra» 
financiert cafe's 
en zoekt gepaste medewer
kers als baas ot gerant. 

Zich wenden : 

Abts . 

Tiensesteenweg 120 

Korbeek-Lo. 



16 DE VOLKSUNII 

H et beste bewijs van ons argu
ment bij de verkiezingskampagne dat de door
braak van de Volksunie heel wat vastgeroeste 
organen zou in beweging brengen is het bekij
ken van de liberale barometer. 

Waar men in CVP-kringen omwille van de 
VNV-kiezers die zij grotendeels had geërfd in de 
naoorlogse verkiezingen regelmatig wat Vlaamse 
proefballonnen moest oplaten, waar Lode Craey-
beckx in zijn 11 Juli- bevliegingen ook nog zin
nen uit zijn aktivistisch verleden hanteerde, 
bleef de liberale temperatuurmeter smds jaren 
onder het Vlaamse nulpunt. 

Na deze verkiezingen is zelfs daar de koorts 
gestegen en is het Vlaams blauw bloed gaan 
kruipen waar het niet gaan mocht. 

l N radio en TV « De liberale ge
dachte en aktie » wordt er regelmatig aan de 
Toegemeente uitgebazuind wat voor een goede 
V'lamingen die liberalen toch zijn. 

Het schemaatje van de uitzending kennen 
we nu wel onderhand. Uit de archieven worden 
een reeks fotos van negentiendeeuwse Vlaamse 
grootheden opgepikt Jan-Frans Willems, Vuyl-
steke, de Van Ryswycken. En hop, kop voor kop 
worden die tot liberaal-* merk 1963 » gebombar
deerd en een zeemzoete juffrouw voegt er 
dan verongelijkt bij : «We hopen dat er nu 
eens voor goed afgerekend is met de legende dat 
de liberalen niet Vlaamsgezind zouden zijn ». 

E _j NKELE weken geleden werden 
we weer eens onder de Vlaamse liefdesverklarin
gen bedolven. De ganse TV-uitzending werd ge
wijd aan de vijftigste verjaardag van het Libe
raal Vlaams Verbond ( L W ) . Weer een beetje 
geschiedenis en de rest veel personenkultus rond 
de huidige « leiders », die elkaar wederzijds in de 
bloemen zetten. Vlaamse lok-boy Herman Van-
der Poorten dreunde het gestroomlijnde Vlaamse 
lesje af dat samengevat als volgt klinkt : « Wij 
stellen vast dat na 130 jaar geen oplossing voor 
het samenleven der gemeenschappen is gevon
den. België is een natie die een werkelijkheid ia 
De Uberale volksvertegenwoordigers zullen ver
der vastberaden hun werk voortzetten, zoals de 
liberale partij dat steeds heeft gedaan» Dan 
was het de beurt aan de grote baas Van Auden-
hove die de lijnen trok tot waar men mag gaan 
als goede liberaal, handige vervalsing bedrijvend 
door begripsverwarring : «En tot degenen in 
onze rangen die zouden willen oplosoingen aan
wenden als federalisme, separatisme, zeg ik dat 
er voor zulke « ekstremisten » geen plaats is in 
onze rangen ». 

Enkele bedenkingen van historische en poli
tieke aard. 

H „, - _ ET diepe verval van het 
Vlaamse liberalisme is voor ieder duidelijk die 
wat dieper in de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging doordringt dan de liberale TV-uitzen-
dmg met haar «Vlaamse koppen »-procédé 

Overal in Europa is in de 19e eeuw het li
beralisme een van de bezielende krachten ge
weest van de nationale bewegingen. Waar de 
hberalen in de Vlaamse beweging aanvankelijk 
veel sterker dan de katolieke regionalistische fla
minganten het nationalisme hebben beklem
toond zijn zij geleidelijk vastgeraakt in de Bel
gische staatsmachine. 

Van de groot-nederlandse «ekstremisten» 
werden zij de tipische spekulanten op het kleine 

tö^St^^'S^O^*:*^-

Belgische « middelmatisme » van « geen moei
lijkheden 3». Ru3t moet er zijn om de krenten te 
tellen. De Vlaamse liberalen hebben zich spoedig 
volledig laten inschakelen in die onzalige links-
rechts tegenstelling die belet heeft dat de 
Vlaamse beweging in een stroming van « Vlaan
deren eerst» tot een nationale beweging kon 
worden. 

Waar er aanvankelijk nog een harde 
kern flaminganten overbleef die desnoods tegen 
de partijleiding in, met drukkingomiddelen als 
het vooruitstuwen van Vlaamse kandidaten, ei
gen radikale Vlaamse bladen, t rachtte een 
Vlaamse gist in de blauwe deeg te zijn, vervielen 
zij spoedig tot machteloosheid. Niet in de mooie 
beweringen van enkele Vlaamse lokvogels, maar 
m de feitelijke situatie werd de liberale partij 
in de Vlaamse gemeenten de verzameling van 
franskiljoniserende burgertje9 en onverschillige 
Jlamingen. De liberale partij is in die zin een 
pan de hoofdverantwoordelijken geweest voor de 
¥oorto3hrijdende verfransing in Brussel en op de 
laalgrens, voor de al te langzame gezondmaking 
Van het Vlaamse land zelf. 

De spits van de verfransing. Door het zich 
Inochakelen in een partij waar zij de Vlaamse 
|kiesdravers van waren en zijn (denk aan Bertje 
D'Haeseleir met zijn 22.000 voorkeurstemmen) 
(Waren die enkele Vlaamsvoelende jongens mee-
jwerkers in dit spelletje. Het liberale blad <' De 
p lamingan t» van de vrijzinnigen Prayon Van 
[Zuylen en Reinhard beklaagt er zich over rond 
1890 dat op de vlaginhuldiging van de liberalen 
te Vorst bijna alles in 't Frans gebeurde. 

« Weihoe ! Vorst is 'n door en door Vlaamse 
gemeente, waar een zeer kleine minderheid der 
bevolking de Franse taal spreekt of kent. De 
overgrote meerderheid der kiezers kent niets 
dan Vlaams ». 

A LS men ziet hoe bruisend het 
Vlaams leven in die jaren begon te worden met 
talloze Vlaamse verenigingen, masoabetogingen 
dan stelt men niet zonder bitterheid vast dat in 
deze tijd, toen Brussel nog overwegend Vlaams 
was, de kans gemist is om van de Vlaamse be
weging een echte nationale volksbeweging te 
maken, omdat zowel katolieke ala liberale fla
minganten « de partij eerst» als leidmotief had
den. Toen de Vlaamsgezinde Pol De Mont te 
Antwerpen van de liberale lijst werd geweerd 
klaagt ditzelfde liberale blad bitter : «Te ver
geefs zullen wetten en verordeningen onze taai-
rechten erkennen en waarborgen, zolang de uit
voering van die wetten en verordeninge^i aan 
vijanden van onze zaak of aan lauwe vrienden 
zullen toevertrouwd blijven > (De Flamingant 
12-10-1890). 

U IT deze harde kern van 
Vlaamsgezinde liberalen zijn een deel van de 
mensen voortgekomen die dan rond 1900 inzagen 

dat het eksperiment van de zelfstandige Vlaam
se partij moest gewaagd worden. De zoetwateri-
gen bleven in de liberale partij zodat strijdorga-
nisatiea lijk het Liberaal Vlaams Verbond ver
waterden tot die salonverenigingetjes waar zelfs 
franskiljons als een Merchiera en Van Au-
denhove met de glimlach lid van zijn, 
waar de «ekstremisten» onverbiddelijk buiten 
moeten. Immera de elektorale basis van de 
Vlaamse liberalen is sinds jaar en dag de Bel
gische doorsnee-geest, die door Paardekooper 
« tipisch liberaal» werd genoemd en die inder
daad zijn verpersoonlijking best vindt in de 
half-liberale dorpspotentaat, die door de half-
katolieke goegemeente tot burgemeester wordt 
gekozen « omdat hij toch van de slechtoten niet 
is». Wat zich op Vlaams gebied uitdrukt als 
hele of halve-franskiljons Kronacker, Merchiers, 
Lilar etc, die mee gekozen worden door de stem
men op de liberale lijst van half-vlaamsgezin
den. 

Men heeft voor het forum altijd wel de jon
gens als Van der Poorten en Grootjans die hun 
Vlaams bootje mee mogen laten stijgen naarge
lang het Vlaams water door het openen van de 
Volksuniesluis begint te stijgen. 

OTA ons toe dat wij die onze 
waarheid voor geen TV mogen vertellen van de 
heren van de «traditionele » partijen, langs de 
pers verwittigen tegen de akrobatiën op Vlaams 
gebied van deze paradepaarden. 

W IJ hebben bepaalde bootjes al 
te spektakulair weten stijgen. In 1959 toen we als 
student verantwoordelijk waren voor de ant i -
talentellingsdag in een klein stadje van de prov. 
Antwerpen en m het Vlaams aktiekomitee reeds 
vertegenwoordigers hadden van de meest repres-
sentatieve katolieke en socialistische verenigin
gen werden we door de vertegenwoordiger van de 
derde traditionele partij , toen nog geen volks
vertegenwoordiger, kordaat aan de deur gezet 
met de bewering : « Als ze weer gaan denken 
van dat vooroorlogs spelletje van Walen tegen 
Vlamingen op te zetten te moeten herbeginnen, 
daar doe ik niet aan mee. Dat probleem Brussel 
is trouwens het normale verschijnsel van een 
grootstad die zich uitbreidt, dat is een kwestie 
van urbanisatie en heeft met heel die kwestie 
weinig te maken». «Toen ondanks allee de bewe
ging toch begon te lukken en de Eyskens - libe
rale regering ging terug krabbelen vond de 
volksvertegenwoordiger in-spe dat er muziek in 
dat tema begon te zitten en verklaarde een jaar
tje later op een liberaal Kongres : « Dat Vlaan
deren geen talentelling meer zou dulden ». Als 
hij zich dan een tijd geleden op de L. De Raet-
stichting tegen het federalisme keerde met het 
slogannetje dat eendrachtige akties rond be
paalde punten bv. de talentellingsaktie meer op
brachten dan het federalisme dat zijn tegen
spreker Mr. Van der Eist verdedigde, sta ons dan 
toe zulke liberale strij drossen met een grote kor
rel zout te nemen. 

JN. OTEREN we als winstpunt uit 
al dat Vlaams geparadeer zelfs van de bleekblau
we schaduwen dat het Vlaams getij inderdaad 
fel moet gestegen zijn om de liberalen, een 
Vlaamse vlag over hun versleten blauwe jasje te 
doen trekken. Al draagt die liberale leeuw dan 
trikolore strikjes, natuurlijk niet het oranje-
blanje-bleu van de 19e eeuwse geuzen. 

Walter Luyten 

Q.BERGERS 
Zocht voor D uit : 
De schoonste 

heren regenmantels 
de beste 

herenconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle prljsklasaen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet It 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

W i e zaait, o o g s t . . . ! 
Enkele franken voor 

een biljet 

van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

en er kan U tot 
VIJF MILJOEN 

ten deel va ' len !!! 

• 
Trekking van de 
vierde tranche 

maandag 25 maart 
te Waasmunster 

Per Biljet 100 F 
Per Tiendebiljet 11 F 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
wanr..» 

: FRONOSTIEKERS.^ speel \ 
I elke week uw gewoon be- i 
i drag, U zult slagen met 12 ï 
• punten, U of meerdere ma-* 
; len 10 Bewijslormule kunt • 
I ü hiervan bekomen door ! 
I storting van 35 F op PCR. 5 
I 10.21 41, Ardaen Pierre, E 
i Oostende ! 

ik koyp 

EPEM 

Ouniopia» 
STQR 

4; 
m̂  

t ihRttU O U T S f B * A N 1 Oi, BORG E R H O U T W J t i ; aKI/BJ 
LB.jhuiicrt^AhtWe»pcn^piepc»tr. 84.86.Tel. 31.0i;i8;BcgiincnsH-.'39-414 
i « ï t ^Tcl. 33:47.;4r:.- beufijei; GïilKfp»tlei 60. Tel. 36i2S.22r;; ; ' ^ 

BELESSINS van tat-
en geldmiddelen op 

O
termijn. Interessanto 
mogelijkheden m e t 

100 % waarborg. Ren» 
tevergoedmg tot 7 % 's jaars. Ook 
op hypotheelt Waar U ook woont, alle 
vormen van beleggingen worden U 
persoonlijk en zonder verplichting aan> 
getoond door een erkend lid van het 

303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEL 
en... discretie gegarandeerd op erswoord 


