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V.U. VOOR DE MICRO 

Donderdag a.s., 28 maart, te 
19 uur 50 zal het woord gevoerd 
worden namens de Volksunie 
door 

senator D I E P E N D A E L E 

in de « Vrije Politieke Tribune » 

van radio Brussel. 

KONTAKTKOMMISSIE: 

U W E GEBIEDSROOF 
GEMEENTEN : 

D e C.V.P . -B.S .P . -kontak tkommiss ie heeft deze week 

ui tvoer ig gehandeld over het tvvreede taa lon twerp . De bi j 

eenkomst van verleden woensdag was bi jeengeroepen om 

he t tweede taa lon twerp definitief af te handelen. De 

he ren zijn te rug ui teen gegaan in d e groots te ve rwar r ing ; 

v a n akkoord w a s er hoegenaamd geen sprake . Alleen 

bleek duidelijk dat de W a l e n niet te verzadigen zijn en 

da t de unitarist ische gebiedshonger rond Brussel minder 

dan ooit te stillen is. 

De besprekingen deze week 
hebben tot niets geleid om
dat de nieuwe eisen van de 
franstaligen en de Walen 
leder « kompromis » — hoe 
verwerpelijk het kompromis 
op zichzelf voor de Vlamin
gen ook zou zijn — onmoge
lijk maken. 

Opnieuw werd de eis ge
steld dat in geen enkele 
Waalse gemeente faciliteiten 
«ouden worden toegekend; 
he t heet, dat de Vlaamse 
minderheden er te onbedui
dend zijn. Maar daarnaast 
wordt gevraagd, het aantal 

Vlaamse randgemeenten -
met - faciliteiten uit te brei
den ! 

Va,n «Vlaamse» zijde werd 
onder de druk van dit eisen
programma een poging ge
daan om te komen tot een 
tipisch Belgisch koehandel
tje : sommige gemeenten 
zouden van faciliteiten vrij 
blijven, maar hun zgn. 
« franssprekende » wijken 
zouden hen ontroofd worden 
en bij de Brusselse agglome
ratie worden gevoegd ! Ook 
deze ongelooflijke concessie's 
waren niet bij machte, de 

Brusselse en Waalse 
honger te stillen. 

Zo is de Kontaktkommissie 
voor de zoveelste maal in het 

Een nieuwe lente. 

land-

maar niet in de Wetstraat. 

DE VOLKSUNIE 
vervul t de droeve plicht U het overlijden mede te 
delen in zijn 69e levensjaar, na een leven van 
voorbeeldige toewijding en belangloze Vlaamse 
t rouw, van haar zeer gewaardeerde medewerker , 

de heer 

Hippoliel Paelincb 

Schepen en Oorlogs-Burgemeester van Brasschaat 
Oud-Schepen van Openbare Werken - Ere-Schoolbe-

stuurder d.d. 
lid van de provincieraad, lid van het hoofdbestuur, 
het provinciaal komitee en het arrondissementeel be

stuur van de Volksunie. 

Plechtige ui l vaar t nu Z A T E R D A G 2 3 M A A R T 1963 , te 11 uur , in de de
kenale kerk v a n S 'n t -Anton ius , te Brasschaa t -Cent rum. 

Vereniging aan het sterfhuis, Bredabaan 368. Begroeting vanaf 9 uur 

slop terechtgekomen. Van 
den Boeynants, die verleden 
week met heel veel praat en 
heei veel wind uit het bui
tenland terugkeerde, liet het 
na afloop van de vergade
ring bij een ontmoedigd stil
zwijgen. Gilson, die destijds 
in een grootsprakerige bui 
beloofde het land op enke'e 
maanden tij ds de taalmize-
ries te doen vergeten, liep er 
bij als een geslagen hond. 

Immobilisme en onvrucht
baar geharrewar in de CVP-
BSP-kontaktkommissie. Im
mobilisme en onvruchtbaar 
geharrewar tijdens de bij
eenkomst der « CVP-wijzen» 

ten huize van V.d.B. Immo
bilisme en onvruchtbaar ge
harrewar bij de socialisten. 

We zijn wel ver van de 
nieuwe lente en het nieuw 
ge'uid dat Lefèvre ons, bij
na dag op dag twee jaar ge
leden, in het vooruitzicht 
stelde. We zijn wel ver van 
de « exaltante » tijden di© 
ons werden beloofd. 

Lente 1963 ! Sinds twee 
jaar trappelt de regering 
ter plaatse, onbekwaam om 
zich te kwijten van haar 
meest dringende verplichtin
gen en beloften. 

Vallen dit jaar de blade
ren kort na de lente ? 

D e afscheidsgroeten worden gebracht door de heren : 

Senator Dr Med. Rober t Roosens , 
lid van het hoofdbstuur. 

Dr Med. Hector G o e m a n s , 
arr Voorzitter-Antwerpen. 

A d v o k a a t F r ans van der Els!^, 
Volksvertegenwoordiger — Algeme 
ne Voorzitter Volksunie. 

Rud i V a n der Paal , 
Algemene Organisatie-leider — 
Provinciaal Voorzitter-Antwerpen, 
lid v.h. dagelijks- en hoofdbestuur. 

Roger H e r m a n s , 
lid van de Provincieraad — Ge
meenteraadslid van Brasschaat, 

verder 
in 
dit 
nummer 

begrot ïngsmisbruiken als sis!:eem, biz. 3 . 

de vijfde kolonne, b 'z . 5 . 

n ieuwe arabische eenheid, blz. 7. 

beelden buiten in vlassenbroek, b 'z . 8. 

hoera, wij hebben een brug, blz. 9. 

kuns t en geloof, blz, 10. 

s taken bankbedienden ?, blz, 1 3 . 

gevaarlijge dwaalwegen, blz. 16. 



Dt vwkKUNII 

PARIS BY NIGHT ? 
Waarde Bedakt.e, 

De bezorgdheid die zekere vei-
tegenwoordigeis van de 3 traditio
nele partijen voor de boeren vraag
stukken opbreneen zou weikehjk 
bewonderenswaaidig zijn ware zij 
n'et van zo'n verdacht allooi Die 
heren sloven 7icn af, dag en nacht, 
In binnen en buitenland 

Op 7 maart zijn senatoien De 
Grauw (PVV) de Marneffe 
(CVP) en Van Hoeylandt 
(B S P ) als afgevaardigden van de 
senaatscommissie van Buitenlandse 
handel de landbouwprijskamp 1963 
in Parijs gaan bezichtigen Als nu 
buitenlandse handel zich ook met 
koeien varkens enz gaat bezig
houden zullen de moeilijkheden 
van de boeren wel m een hand
omdraai opgelost zijn i 

Maar de kwade tongen beweren 
flat die Panjse trip een gelegen
heid zou geweest zijn om er een 
goedkoop « Paris by night » van 
te maken 

Alleen de Volksunie maakt ge°n 
misbruik van het weinig te benij
den lol onzei Vlaamse boeren om 
heimelijk en goedkoop de bloe
metjes buiten te zetten Dat zul
len onze mensen niet vergeten 

De boeren verwachten veel van 
de Volksunie Zij wensen dat hun 
moei'ljkheden uekelijks in het 
Volksunieblad zouden besproken 
worden 

B H - Krembodegem 

A.N.Z.-BRABANT 
Op zondag 31 maait 1963 iicht 

hel A N Z gouw Brabant zijn 5 
de Provinciaal Lentezangfeest in 
Dit Ie lustrum vindt plaats m de 
feestzaal « Palace Dancing » gele
gen in de Van Ysendijckstraat 
(Voltairelaan) te Schaarbeek -
Brussel en vangt aan te 14 uur 30 

Jan Brouns, Wies Pee en Adolf 
Van de Pene staan ip om de 
massazang te dirigeren terwijl 
het Vlaams Volkskunstoikest on
der leiding van Jana Verrept zorgt 
foor de begeleiding van de massa^ 
Bang en de uitvoermg van de tus-
lenspelea 

De tenor Kanuel Segers treedt 
q) als solist terwijl de zangkoren 

« Ludwig » uit Ledeberg-Pamel 
onder leiding van Adolf Van de 
Pene en « Lieimolen » uit Grim
bergen onder leid ng van Piet Ver-
strepen meerstemmige koorliederen 
zingen De Vo'kskunstgroep « De 
Garve » uit Brussel zorgt voor 
Volksdans en figuratie M Lin-
termans is de pianist en de alge
mene regie is m handen van R 
Lepeer De gelegenheidsrede wordt 
uitgesproken door Staf Ven'ept. 

De toegangsprijzen zijn 50 P 
voor steunkaarten (plaats voor
aan), 25 F als algemene inkom 
terwijl de k nderen en jeugdgroe
pen 10 F beta'en 

Dit zangfeest wordt mgeiicht 
met de steun van het Noordstar-
fonds kulture'e stichting van de 
Verzekeringsmaatschappij « De 
Noordstar en Boerhaave ». 

SCHOOLBUS 

VOERSTREEK 

Onmiddellijk na de tweede oor
log werd de trein Montzen-Tonge-
ren afgeschaft, zodat het voor de 
jeugd van de Voerstreek onmoge
lijk werd nog Vlaamse middelbare 
studiën te ondernemen Alleen 
voor ae kinderen van begoeden 
bestond nog een uitweg • de dure 
kostschool 

Sinds het schooljaar 1961-62 
werd door de Vriendenkring van 
de Tongerse scholen een private 
schoolbus ingelegd Zesendertig 
kinderen reisden dagelijks mee 
Negen leerlingen b'even op de 
kostschool Tegenwoordig is het 
aantal gestegen tot eenenveertig, 
de internen niet meegerekend 

Dit succes lost echter het finan
cieel probleem van de busdienst 
niet op 

Verleden jaar zegden verschil
lende Vlaamse verenigingen en 
particulieren hun steun toe. 

De Vriendenkring durft dan ook 
weer een dimgend beroep doen op 
het Vlaamse land om zijn onder
neming ie steunen Men schiet 
weer ettelijke duizenden te kort 

Voor volgend schooljaar zijn de 
vooruitzichten heel wat gunstiger 
daar de Voerstreek dan definitief 
naar Limburg zal overgeheveld 
zijn 

Steun kan gestort worden op 
P C R 5888 53 van R Boffe, 
Schoolhoofd te Moelmgen met 
vermelding « voor schoolbus ». 

V.V.B. 

Hierna volgt de ontslagbrief, die 
ik aan de V V B liet geworden na 
het kongres te Leuven 
« Aan het Bestuur van de V V B , 
Met verontwaardiging en spijt 

moet Ik mijn lidmaatschap VVB 
terug trekken 

Het achteruitsrabbeien op het 
gebied van federalisme kan er 
bij mij niet door. 

Partijpolitieke invloeden hebben 
bekomen dat men vandaag ver
brandt wat men gisteren vereerde 
Wat was weer de verduidelijking 
van het begrip verraad door Cy-
riel Verschaev^ ' » 

Die heren nemen dus afstand 
van de « ekstremisten ». Maar 
men heeft die ekstremistlsche Vla
mingen wel kunnen gebruiken en 
mi<5bruiken als er vuile karweitjes 
op te knappen waren ' Dan was 
men er niet vies van ' 

Laten we er niet meer woorden 
aan verspillen. 

Hier gaan onze wegen uit el
kander, 

BH - Erembodegem 

INFORMATIEDfEHST 
Zo U In buitenlandse publicaties 

(dagbladen, tijdschriften, fo'ders, 
schoolboeken encyclopedieën) of 
in lezmgen televis euitzendmgen 
enz vei keerde mlicht ngen ver
neemt over het nede.Iandstange 
deel van Be'gie of over de Neder
landse taal en cultuur in België, 
breng daarvan de Informatiedienst 
voor Nederlands België op de 
hoogte (Postbus 135 Gent) Die zal 
er zorg voor dragen dat de ver
spreiders van oe onjuistheden op 
hun misvattingen worden gewezen 
en met gedegen documentatie 
wo'-den bewerkt 

Geheve duidelijk de bronnen te 
veimelden (jaartallen, naam van 
de uitgever, auteurs, bladzijde 
enz) 

Op die manier kunt ook U ertoe 
bijdragen dat het aanzien van ons 
volk in het buitenland vei hoogt. 

Oswald E. Maes - directeur. 

LiC. L.0. 
Waarde Redaktie, 

In aansluitmg met de artikels 
over de « Licentiaten, Regenten en 
Onderwijziers » wens ik er nog dit 
aan toe te voegen 

De meest benadeelden van gans 
het onderwijzend personeel zijn 
wel de licentiaten in de Lichame
lijke Opvoeding waartoe ikzelf 
behoor 

Dit zijn de enige leerkrachten 
die betaald worden volgens de cy-
klus waarin zij les geven en met 
volgens hun diploma 

Zo moet de overgrote meerder
heid die afgestudeerd is nadat zij 
eerst msschien een paar jaien ge
heel werkloos was zich tevreden 
stellen met een plaats m de voor
bereidende afdeling of in het la
ger-middelbaar onderwijs Daar 
worden zij dan respektieve ijk 
betaald als onderwijzer en regent 
en moeten zij ook nog meer uren 
per week wei ken 

Zo gaf ik les m de voorbereiden
de afdeling, waar ik met een wed
de van onderwijzer 25 uur per 
week moest werken, terwij) ik m 
het normale geval slechts 18 uur 
zou werken aan de wedde van li
centiaat In de hogere middelbare 
afdeling van diezelfde school stond 
een regent ' 

Voor het ogenblik ben ik geheel 
werkloos omdat ik geen lidkaart 
van de C V P of de B S P kan 
voorleggen De meeste van mijn 
koUegas verkeren m hetzelfde ge-
va' 

Hoelang zal die rotte typisch-
Belgische toestand nog blijven du
ren ' 

,Waarom kan een adjunkt-mmis-
ter van de Nok de heer Van Bls-
lande, daar geen rechtvaardige op-
loss ng voor vinden "> 

De zaak zou hom toch moeten 
interesseren want hij is professor 
aan het Hoger Instituut voor Li
chamelijke Onleidmg te Leuven i 

Misschien is het geval niet 
« rendabel » genoeg voor de ver
kiezingen. 

J C - Aalst 

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

SCHRIJFMACHINES 
• 

REKENMACHINES 
• 

PLOOIMACHINES 
vanaf 6 .550 F 

ADRESSEERMACHINES 
vanaf 2 .850 F 

• 
tot de super 

automatische machines 
• 

PONSMACHINES 

• 
ADRESSEERPLAATJES 

• 
METALEN MEUBELEN 

• 
M. P E L G R I M S 

Sellekenstr., 41, Leuven 
Bon voor gratis doku-
mentatie. 

M 

str 

. 

; 

verlangt inlichtingen 
zonder verbintenis oven 

Zelfs de kraaien brengen 
h^l uil : 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
A a n het mooiste s trand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

p ' - " -

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

J*othoekstraat 143 

ANTWERPEN 

TeL : (03) 35 38 54 

HALLO JA! WIJ ViEREN FEEST 

Wij dr inken het goede Vlaamse bier 
van de brouweri j Lootens Koekelar* 

hop en mout 
, Verkoper voor Aalst en omgeving ! 

Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel • 053'21667 



DE VOLKSUNIE 

V i a he t subsidiëren en reglementeren v a n 

heel wat ekonomische aktivi tei ten van de 

yolkshuishouding, tracht de overheid invloed 

«i t te oefenen op de gang van zaken in het 

na t ionaal ekonomisch leven, al dan niet met 

«en bepaald ekonomisch en sociaal sisteem 

voor ogen. Door de gedeeltelijke herverde-

fing van het Nat ionaal Inkomen nivelleert de 

overheid de te grote verschillen tussen de 

individuele inkomens . 

begrotingsmisbruiken als sisteem 

door 
johan 

van breda 

. . .S top van T e r n a a i e n : aanzienli jke ve r t r ag ing . 

In een normale staatshuis-
houding heeft zowel het een 
als het ander de verhoging 
van het algemeen welvaarts
peil als doel, samen met de 
verheffing van de levens
standaard van alle maat 
schappelijke klassen in het 
algemeen en van alle leden 
hiervan in het bijzonder. 
Vooral minder gemakkelijk 
in te schakelen personen en 
sektoren zullen de speciale 
zorg van de regering krijgen, 
opdat uiteindelijk iedereen 
zonder uitzondering baat zou 
hebben bij de vooruitgang 
van de technische en de mo
rele beschaving. 

Vorige week hebben we 
aangetoond hoe men het in 
België aan boord legt om de 
begrotingen van hun nor
male bestemming af te wen
den. We hebben met het no
dige feiten- en cijfermate
riaal geïllustreerd hoe niet 
de volkswelvaart, maar de 
partij -welvaart steeds het 
enige streven van de opeen
volgende regeringen geweest 
is en voorlopig blijven zal. 
Zeer duidelijk hebben we be
wezen dat het begrotings-
misbruik van de grote par
tijen een sisteem geworden 
is om twee dingen te verkrij
gen : 1) de stem van de gro
te massa met lage inkomens 
en 2) het geld van de weini
gen met zeer hoge inkomens. 
Het zal iedereen duidelijk 
zijn dat deze politiek echter, 
gevoerd op de rug van de 
middenklasse, na verloop van 
tijd eveneens nadelig wordt 
voor de grote massa der 
loon- en weddetrekkenden, 
om uiteindelijk alleen de 
hoge inkomens te dienen. 

Het wordt de laatste jaren 
trouwens meer en meer dui
delijk dat België zijn inter
nationaal konkurrentie-ver-
mogen aan het verliezen is. 

Zoa's vorige week reeds 
gezegd, wordt dit partij-po-
Utiek machtsmisbruik en het 
dienstbetoon aan de holdings 
op ergerlijke wijze aange
vuld door al dan niet opzet
telijk financieel geknoei Dat 
aan deze woorden ook feiten 
beantwoorden zullen we nu 
illustreren met enkele voor
beelden uit een reeks, lang 
genoeg om iedere week een 
hele « Volksunie » raee te 
vullen. 

We zullen beginnen met 
het Ministerie van Landsver
dediging. Het financieel en 
ander geknoei op dit depar
tement is eigenlijk te zeer 
bekend en algemeen toege
geven om er lang te blijven 
bij stilstaan. We houden er 
echter aan zelfs hier onze 
beweringen met feiten te il
lustreren. 

De wet van 15 mei 1846 op 
de Staatskomptabiliteit s taat 
de verkoop van door de Mi
nisteries niet meer te ge
bruiken goederen slechts toe 
door tussenkomst van het 
Bestuur der Domeinen. Bo
vendien is het duidelijk dat 
geen enkele wettelijke bepa
ling toelaat materieel koste
loos af te staan aan andere 
ministeries en zeker niet aan 
private instellingen. Het Mi
nisterie van Landsverdediging 
schijnt zich van deze bepa-
•ingen niet altijd veel aan te 
trekken. 

Een gemeentebestuur vroeg 
munitie voor folkloristische 
feesten. Deze munitie werd 

zonder bezwaar gedurende 
verschillende jaren geleverd. 
R k a n t detail : het betrokken 
gemeentebestuur vroeg 
slechts 850 stuks, maar in 
een vlaag van niet te begrij
pen vrijgevigheid ontving de 
burgemeester leveringen 
van... 3.200 stuks ! Er werd 
zelfs niet gevraagd om terug
gave van de afgeschoten hul
zen ! 

Hierover om nadere uitleg 
verzocht, antwoordde de Mi
nister dat deze leveringen 
een « traditie » geworden wa
ren. 

Zo vermeldt het 118e Boek 
van het Rekenhof (Deel Ia, 
blz. 32-33) het kosteloos af
staan buiten het leger van 
« munitie aan een privaat 
sportcentrum van het leger 
voor eigen schietoefenin
gen ». 

Een andere wetsovertre
ding betreft de levering aan 
het vroegere Ministerie van 
Afrikaanse Zaken van 163 
kamion-trakloren, ter waar
de van 18 745.000 F Het Mi
nisterie van Buitenlandse 
Zaken onderzoekt nu een gel
delijke en budgetaire rege
ling van deze zaak. De uit
slag van dit zoeken zal ech
ter nog zeer weinig nut heb
ben : de betrokken minister 
zal ondertussen reeds lang 
terug gewoon parlementslid 
zijn. En !»angezien het niet 
gebruikelijk is volksvertegen
woordigers te Jnterpelleren ! 

Dat het op een of andere 
manier voordelig kan zijn 
het Bestuur der Domeinen 
buiten de verkopen van af
gedankt legermateriaal te 
houden, bewijzen de laatste 
jaren heel wat verkopen aan 

bv. het Luxemburgs leger, aan 
burgerfirma's en aan private 
instellingen (118e Boek van 
het Rekenhof, deel Ia ) . 

Niet alleen wetsovertredin
gen echter helpen in België 
« das Militar » aan een slech
te naam. Ook ander knoei-
werk zorgt daarvoor. Zo werd 
er bv. in 1956 en 1957 in 
Duitsland een massa chloor-
kalk aangekocht. In 1959 
werd vastgesteld dat de ver
pakking in metalen bussen 
onvoldoende bleek, vermits 
de dozen door invreting ver
nield werden. De volledige 
voorraad, hetzij 120.325 kg, 
moest vernietigd worden. 
Kostprijs van dit voorvallet-
tje uit de duizend : 4.813.000 
F. 

Wanneer we het leger ver
laten en even een kijkje gaan 
nemen in de overeenkomsten 
voor werken en leveringen 
aan de staat, komen we van 
de slagregen in een stortvlaag 
terecht. Voortdurend moeten 
inderdaad in dit verband 
zeer aanzienlijke schadeloos-
ste'lingen aan aannemers 
worden uitbetaald wegenr 
feiten en toestanden, waar
voor hoofdzakelijk de rijks-
administratie verantwoorde
lijk is. 

Een kleine bloemlezing uit 
het 118e boek Tan het Re
kenhof zal duidelijk maken 
welke enorme bedragen jaar
lijks, al dan niet opzettelijk, 
verloren gaan : 
— Modernisering van de om

loop van Francorchamps; 
schadeloosstelling voor 
verlies geleden naar aan
leiding van een stopzet
ting der werken ten einde 
de administratie in de 

mogelijkheid te stellen 
tot een aanvullende stu
die over te gaan; verlies £ 
2.537.531 F. 

f— Bouw van loodsen, dien
stig als garages, bestemd 
voor de luchtmacht; toe
kenning, bij gerechtelijke 
beslissing, van een scha-> 
deloosstelling wegens een 
dubbelzinnigheid in de 
brieven gewisseld tussen 
het Ministerie van Lands
verdediging en de aanne
mer in verband met het 
aantal te bouwen garages; 
verlies : 3.123.106 F. 

— Herstelling van het Leo-
pold-plein en van de 
rondpleinen van de bou
levards te Bergen; vergoe
ding voor het nadeel 
voortvloeiende uit wijzi
gingen die door de admi
nistratie aan sommige 
werken werden aange
bracht; verlies 1.826.282 P . 

— Bouw van het Paleis van 
de Dynastie, te Brussel; 
laattijdige afgifte van de 
definitieve plannen voor 
gewapend beton en andere 
(gemeenschappelijke aan
sprakelijkheid van de ad
ministratie en van de niet 
tot het Ministerie beho
rende architekt); verlies : 
4.303.130 F. 

— Oprichting van het ge
bouw voor Internationale 
Kongressen, te Brussel; 
laattijdige en stuksgewijze 
aflevering van de plannen 
voor gewapend beton en 
architektuur; verlies : 
11.211.356 F. 

- Opheffing van de stop van 
Ternaaien, aanzienlijke 
vertraging in de goedkeu
ring door de administra
tie, van de plannen die 
haar door de aannemer 
worden voorgelegd; ver
lies 35.000.000 F. 

De lezer zal het ons hope-
jk niet kwalijk nemen dat 

we de illustratie van het fi
nancieel geknoei in de minis
teries hier afbreken. Het zal 
hem reeds duideUjk zijn dat 
ook op dit terrein de regeren
de partijen slechts aan hun 
vrienden en aan de vrienden 
van de vrienden denken. 

Want ook dit is een sisteem 
geworden, waarbij funktie en 
macht misbruikt worden om 
de begrotingsgelden af te 
wenden van hun eigenlijk 
doel : de volkswelvaart. Eerst 
de persoonlijke, daarna de 
partij-belangen. En pas veel 
later : het volk. Misschien...! 
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aan een 
nationalistische vriend 

Waarde vriend 
Gij hebt me na hel V.V.B.-kongres te Leuven in een verschrik

kelijk kwade hui opgebeld om me te zeggen dat ge « die heren » de 
lidkaart had teruggestuurd van hun beweging waartoe gij sinds 
verscheidene jaren behoort. Na een zakelijjt verslag van de Leuvense 
evenementen zijt gij via de roodgloeiende R.T.T.-lijn overgegaan lot 
een gericht trommelvuur op m ijn arm rechteroor, waarna gij 
erescendo besloten hebt met een knal van een vraag : wa denkde daar 
van ? Tja, wat denk ik daarvan ? 

Dat is, waarde vriend, niet zo op één twee drie gezegd. Er is 
namelijk ten eerste het V.V.B.-kongres en er is vervolgens de V.V.B, 
zélf. Om het geval sistematisch uit te benen, zullen we het eerst 
even houden bij het kongres, dat U zoveel kwaad bloed heeft gezet. 
• Hel kongres », gelijk gij het noe mt, « van het verraad n. 

Ik vind, waarde vriend, dat de uitdrukking wat kras is. Ik zou 
hei liever noemen « het kongres van de stunrloosheid » Want het 
hongres bracht een evolutie, een verschuiving aan het licht en die 
verschuivende beweging werd stellig niet afgesloten te Leuven. 
Alhoewel sommigen dat gehoopt hadden en er ook al het nodige voor 
hadden gedaan. Te Leuven is de V.V.B, leruggekrabbeld op het stuk 
van haar federalistische stellingname, dat is een feit waaraan niet 
te tornen valt. Definitieve stap achteruit ? Ik geloof het nauwelijks 
want de V.V.B.-knapen zijn wel zo pienter dat ze het gras horen 
groeien en wat hen daar sindsdien vanaan de bazis naar de oren is 
opgeklonken, moet hun grijze celletjes toch wel even in beweging 
gebracht hebben. 

Dal gij, waarde vriend, over dat Echternach-kongres kwalijk ie 
spreken zijt, begrijp ik volkomen. En ik ben liet eens met uw veront
waardiging wanneer gij de kongres-speeehes en -besluiten « kronke
lingen in hel luchtledige » noemt Want ook ik ben van mening 
dat in hel V.V.B.-kongres twee zeer verschillende elementen aanwezig 
waren : het podium waar met veel ijver en weinig realisme getimmerd 
werd aan een konstruktic die volkomen moest passen binnen een 
gedroomd koncept, en de zaal waar een overgrote radikaal-naliona-
listische meerderheid helemaal geen begrip had voor het subtiele 
droomkoncept maar des te meer voorliet volle pond aan federalistische 
inhoud. Maar daarmee zitten we volop in de V.V.B.-tweeledigheid. 

Mij komt het voor, waarde vriend, dat de formule zélf - naast 
een hele hoop verdiensten en mogelijkheden - enkele fundamentele 
gevaren bevat. En dat het ogenblik gunstig is om die gevaren eens 
voor de kijker te nemen. De V.V.B, wil een drukkingsgroep zijn. 
Goed. In welke richting ? Liefst in alle richtingen tegelijker tijd 
Wal is daartoe het middel ? Dof zij uit alle richtingen drukkings-
middelen heeft. En wat zijn die drukkingsmiddelen ? In de eerste 
plaats mensen. 

Dal kunnen we, waarde viicnd, al voorop stellen : de I'.l J! 
elaagt mei haar drukking op de drie partijen slechts inzoverre zij 
die druk kan uitoefenen met mensen uit die drie partijen of ten
minste uit de rand ervan. Om de drukking vol te houden, moeten 
de « drukkers » daarenboven blijven slaan in of aan de rand van de 
drie partijen Dat brengt voor de V.V.B, al dadelijk bijna onoverwin
nelijke programmatische moelijkheden mee, want zij moei een 
platform bieden waarop een « meeling n voor partij- of randmensen 
van de drie grote cenakels mogelijk is. De water-en-wijn-dozering 
die daarvan noodzakelijk hét gevolg moet zijn, wordt uiteindelijk 
definitief bepaald door de meest weerstrevende parlij ; de grote scheut 
water die toegevoegd wordt om hel brouwsel voor deze recalcitrante 
keel drinkbaar te maken, bepaalt het uiteindelijk alkoholgehnlle. Dal 
bijna per definitie flauw moet uitvallen, vroeg of laai. 

Daarin zit, waarde vriend, de kernmoeilijkheid : alle eeilijkhcid 
en goede bedoelingen van velen ten spijl, dreigt hel rczuUaaf uitein
delijk bepaald te worden door de grootste minimalisten in de bijl. 
Die kernmoeilijkheid ligt len grondslag aan de Leuvense perijkelen 
en aan de talloze perijkelen die nog in het verschiet liggen. 

Er is maar één mogelijkheid, waarde vriend, om die kcrnniori-
lijkheid uit de weg te ruimen. Dat is : eens en voor goed de norm 
vast te leggen, waaraan men de bedoelingen en verrichtingen ih'r 
partijen en der mede-bewegers kan toetsen. Voor een vooruililre-
vende, konsekwente én realistische V.V.B ware het vastleggen van 
deze norm geen moeilijkheid : de bereidheid om te streven naar 
Vlaamse zelfbeschikking in een praktische en realizeerbare vorm. En 
de bereidheid om dit streven de kracht van een efficiënte politieke 
druk bij te zetten : steun aan wie op het parlementair vlak aan de 
noim voldoet. 

Als de V.V.B., waarde vriend, vroeg of laai zou verzaken aan 
hel streven naar vastlegging van deze norm - ik zeg hel wel zeer, 
zeer voorzichtig en voorwaardelijk - zal zij verzaakt hebben aan haar 
énige opdracht en mogelijkheid. Deze verzaking lijkt mij - of hoop ik 
hel maar ? - vandaag hoegenaamd geen voldongen feit. 

Voor ons geldt maar één krilerium om de neuzen van het 
'« Vlaanderen eerst n te tellen : juist de trouw aan hel recht op 
Vlaamse zelfbeschikking Dit recht en de middelen om het te ver
wezenlijken hebben ons destijds naar de Volksunie gebracht : u en 
ook 
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RNOrCN 
BELANGSTEL
LING 

Een instituut voor opinie
peiling stelde een reeks bur
gers uit de zes EEG-landen 
enkele vragen i.v.m. de poli
tieke aktualiteit. 

Op de vraag « Interesseert u 
de politieke aktualiteit ?» 
antwoorden volgende percen
tages der ondervraagden ab-
saluut ontkennend : Italië 
44%, België 39%, Frankrijk 
en Luxemburg 29%, Duits
land 21%, Nederland 19%. 

Inzake politiek analfabetis
me volgt België onmiddellijk 
op Italië, het Italië met zijn 
onderontwikkeld en achterlijk 
Zuiden. 

Dit beschamend Belgisch 
rekord aan politieke onver
schilligheid en onverantwoor
delijkheid mag op het nadelig 
saldo geschreven van alle re
geringen die, sinds de bevrij
ding er voor gezorgd hebben 
dat de politiek de gewone 
burger de keel uithangt. 

Krizis van het regime ? 
Krlzis van de bekwaamheid 
en de verantwoordelijkheid 
der « nationale » partijen. 

VREEMDELINGEN 
Op 21.1.1963 werkten in de 

Belgische koolmijnen 27.213 
Belgen en 36.698 vreemdelin
gen. In het Kempens bekken 
is de verhouding als volgt : 
3,4 Limburgse ondergronders 
voor één vreemdeling. In Wal
lonië is het andersom : één 
Belg voor 1,7 vreemdelingen. 
En die ene Belg is dan nog 
vaak een Vlaming ! Aan dat 
vermoeide, arbeids- en toe-
komstschuwe Waalse volk is 
het zoveel dinamischer en 
vlijtiger Vlaanderen gekop
peld ! Door het Waalse le
vensritme wordt het onze be
paald ! 

MALAISE IN 
FINANCIEN 

Dries Dequae zit lelijk in 
nesten met zijn bloedeigen 
ministerie... De met veel t am
tam aangekondigde barema-
herziening is in werkelijkheid 
voor vele kategoriën een 
luchtspiegeling gebleken. 

In het bijzonder de klerken 
en technische klerken hebben 
praktisch geen weddeverho-
ging genoten, hoewel deze 
graden ze zeker niet het 
minste konden gebruiken. 

De achterstand ten over
staan van de privésektor 
(40% !) blijft voor hen be-

de taal der cijfers... 
De begroting van de BRT voor het dienstjaar 

1963 bedraagt 1.195 mijoen F. Deze dotatie wordt 
als volgt verdeeld : 
Franse uitzend 360.192.000 F . 30 ,1 % 
Ned . uitzend 360.324.000 F . 30 ,2 % 
Gemeensch. dienst. . . . 474.484.000 F . 39,7 % 

100,- % 
Belgische 

1-. 195.000.000 F . 
De percentuele verdeling van de 

bevolking is ongeveer als volgt : 
Vlamingen 56,8 % 
Walen 43 ,2 % 

De vergelijking van beide % met de boven
staande begroting leert ons dat ook aan het Flagey-
plein de Vlamingen aan het kortste eindje trekken! 

staan, en ook voor de anderen 
werd hij niet ingehaald. 

Thans ondervindt men dan 
ook enorme moeilijkheden bij 
het aanwerven van personeel 
in de basisgraden. Daarbij 
komen de normale oppen-
sioenstellingen en ontslagne
mingen, zodat een schrome
lijk personeelstekort dreigt. 
En dat met de fiskale her
vorming in het verschiet... 
De aangekondigde kursussen 
in dit verband zijn nog steeds 
niet begonnen en niemand 
kan zeggen wanneer dat zal 
gebeuren. 

Toen het hoofdbestuur der 
belastingen voorzichtig infor
meerde naar de mogelijkheid 
om overuren te presteren in 
1963, stuitte zulks op een zo 
algemeen verzet vanwege het 
personeel, dat — naar men 
vertelt — de overuren niet 
zullen worden gevraagd. Het 
is ook waar, dat ze slechts 
aan 100% zouden bezoldigd 
worden... 

Toe, Dries, kijk eens in de 
schatkist of er niets meer 
overschiet om uw mensen be
hoorlijk te betalen ! Zij vra
gen niet eens het jaarlijks 
miljoen van Evalenko, de 
baas van het mislukte kolen-
directorium... 

SINDIKALE 
VERKIEZINGEN 

Art. 14 van het sindikaal 
statuut van het overheidsper
soneel schrijft voor dat in het 
eerste semester van 1963 sin-
dikale verkiezingen dienen 
gehouden. 

Het is een publiek geheim, 
dat het staatspersoneel hoe 
langer hoe meer afwijzend 
staat tegenover de kleursindi-
katen Vooral in het ministe
rie van Financiën (waar de 

grasduinen.. 

<( In de hogere graad van het sekundair onder
wijs is de scholarisatiegraad het hoogst in de 
provincie Brabant, dan volgt de groep det Waalse 
provincies en tenslotte de groep der Vlaaynse 
provincies. De scholarisatiegraad is bijzonder laag 
m de provincie Limburg. Hieruit blijkt reeds vol
doende dat de deelname aan het hogej sekundair 
onderwijs nog ongunstig is in de Vlaamse 
provincies n. 

« D e Kerk in Vlaanderen », blz. 425, 
over (( D e evolutie der effectieven en 
deelname van de verschillende onder
wijsvormen ».' 

politiek geen rol speelt) heb
ben de kristelijke en socialis
tische sindikaten geen kans 
om hun positie te behouden, 
en lopen ze gevaar te worden 
weggekozen. 

Om dit te vermijden werd 
iets zeer eenvoudig uitgevon
den : de regering moet de 
verkiezingen uitstellen tot na 
de administratieve hervor
ming. Vermits deze jaren kan 
aanslepen, zijn de bonzen van 
de ACOD en CCOD gerust 
voor een tijd... 

Op 13 maar t heeft de Inter-
departementele Sindikale 
Raad van Advies dan ook ge
stemd over het aan de rege
ring te geven advies. Met 15 
stemmen voor, 3 stemmen t e 
gen en 1 onthouding werd de 
vraag om uitstel goedgekeurd. 
De onafhankelijken en het li
beraal verbond stemden te 
gen. O demokratie, driemaal 
geheiligd... 

Pikant detail : voor de eer
ste maal werd nederlands ge
sproken in die raad, door een 
onafhankelijke. Want de 
kleursindikalisten spreken zo 
gaarne de taal van de bazen.> 

KNAPPE UITLEG 
Verleden week zaterdag 

handelde « Le Soir » eindelijk 
toch ook even over het Hun-
ter-schandaal. 

De jongen van dienst 
schreef het volgende : « De 
aankoopprijs bedroeg 14 mil
joen en de verkoopprijs 
1.600.000 F, terwijl de gete
kende overeenkomst bepaalt 
dat de firma Hawker 650.000 
F per aparaat méér zal moe
ten betalen ingeval ze de 
vliegtuigen doorverkoopt». 

Handig stukje joernalistiek. 
De argeloze «Soir»-lezer 
krijgt aldus de indruk dat de 
afgedankte Hunters verkocht 
worden aan een prijs per stuk 
van 1.600.000 F. De «Soir» 
weet wel beter, kent o.m. ook 
de juiste cijfers die minister 
Segers in het Parlement 
moest toegeven en die stuk 
voor stuk klopten met de ci j
fers die wij — als enig blad 
in Vlaanderen — hadden ge
bracht. De aankoopprijs der 
Hunters bedroeg per stuk — 
zonder de wisselstukken — 14 
miljoen; de verkoopprijs be
droeg 50.000 F per stuk. De 
1.600.000 F waarvan de «Soir» 
gewag maakt, is de verkoop
prijs voor de hele partij van 
32 stuks. 
Pee Wee mag wel een kaarske 
branden voor de «Sol r»-
vrienden die hem zo opval
lend oneerlijk ter hulp snel
len. 
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DE VOLKSUNIE 

GEHANDIKAPTEN 

In 1946 stelden onze regeer
ders vast, dat er nodig wat 
gedaan moest worden voor de 
gehandikapten. Dies zetten zij 
zich terzake aan de wetgeven
de arbeid. 

In 1958 werden de onver
droten inspanningen van on
ze grote politici uit de natio
nale partijen bekroond met 
de oprichting van het beruch
te « Fonds voor de gehandi
kapten ». Sinds dat jaar be
s taat het Fonds, betaalt het 
zijn personeel, heeft het de 
nodige bureelruimten in de 
overheidsgebouwen maar... 
werkt het niet omdat onze 
vooruitziende regeerders ver

gaten, het daarvoor noodza
kelijke wettekstje in te dienen 
en te laten goedstemmen. 

Thans is het Parlement be
zig, zich te beraden over de 
oprichting van een nieuw 
Fonds Dat nieuwe Fonds zal 
onmiddellijk de handen vol 
hebben : sinds 1958 liggen 
meer dan 20.000 dossiers van 
gehandikapten te beschimme
len in de administratie. 

Als alles nu goed gaat, zul
len de geha.ndikapten 18 jaar 
lang gewacht hebben op een 
schamel lettertje wet ! 

Land zonder hart, dat offi
ciële Belgié ! 

BERICHTGEVING DE VLAAMSE 
Twee weken geleden vond 

nogmaals de T.V.-uitzending 
«Ieder zijn waarheid » zonder 
de V.U. plaats. Het dage 
lijks bestuur der partij richtte 
zich onmiddellijk met een 
motie via radio, T.V. en pers 
tot de publieke opinie. In deze 
motie werd er nogmaals her
innerd aan het feit dat de Be-
heerraad der T.V. haar eigen 
beslissingen met de voeten 
treedt. 

Iets gehoord of gelezen van 
deze motie ? Wij ook niet ! 
«Demokratische voorlichting» 
in België ! 

Inmiddels vergeten w ij 
« Ieder zijn waarheid » niet... 

VERZEKERAAR 
Dat ook in het z'akenleven 

stilaan iets aan hot verande
ren is en Öat het zakenleven 
in Vlaanderen méér en méér 
bepaald wordt door het 
Vlaams klimaat, blijkt o.m. 
uit de oprichting van ver
schillende Vlaamse beroeps
verenigingen gedurende de 
laatste jaren. 

Sinds begin 1963 hebben nu 
ook de Vlaamse verzekerings
makelaars hun eigen orgaan: 
het degelijk uitgegeven 
maandblad «De Vlaamse 
verzekeraar », 

Dit 80 blz. dikke, flink ge-
illustreerde m a a n d b l a d 
brengt, naast een omvangrij
ke keuze bijdragen over het 
beroep, ook een «taaituintje». 

We wensen het blad alle 
succes. Telkens wanneer de 
Vlamingen een stukje van het 
«unitaire» openbaar leven 
ontdubbelen en voor zich 
opeisen, gaan we een stapje 
vooruit op de weg naar onze 
totale ontvoogding. 

VOOR EENMAAL : 
JUIST! 

Van den Boeynants heeft 
enkel dagen geleden het vol
gende gezegd : «We betalen 
de vergissing, het onbegrip, 
de lafheid, de lichtzinnigheid 
van een politiek die 50 jaar 
lang niet gewild, niet begre
pen en niet gedurfd heeft de 
maatregelen te treffen die 
zich opdrongen ». 

Voor éénmaal heeft de 
C.V.P.-voorzitter gelijk. Ho
pen we maar, dat hij het niet 
laat bij deze mooie en « moe
dige » zin; de besluiten moe
ten er ook uit getrokken wor
den. 

En één dier besluiten is, dat 
men onmogelijk een politiek 
van de toekomst kan voeren 
met het politiek personeel dat 
nu al vijftig jaar lang heeft 
bewezen laf te zijn, lichtzin
nig, vol onbegrip en foutief. 
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1 waarde landgenoten... 

Men moet 
mooi zeggen, 
ook doen. In 
moeten de 
lichtzinnige 
noemt V.d.B. 
uit gegooid, 
er dan nog 
partij ? 

het niet alleen 
men moet het 

de eerste plaats 
kortzichtige en 
lafaards — zo 
ze toch ! — er 

Maar wat blijft 
over in V.d.B.'s 

DEMOKRAAT! 
De Vlaamse TV heeft, in 

navolging van zijn Britse 
koUega, enkele dagen gele
den het intervieuw met Bi-
dault op het scherm ge
bracht. 

Dat heeft o.i. weinig te 
zien met het feit of de 

« Als ik op hst denkbeeld gekomen ben, te 
verwijzen naar de datum van een van mijn oude 
artikelen van 1912 en nogmaals op de noodzaak, te 
wijzen in 1963 uiteindelijk tot een oplossing te 
komen, dan was dat ook omdat het me voorkomt 
dat mensen van ynipi slag hulde verdienen doordal 
ze erkend hebben in deze Kamer blijk te hebben 
gegeven van buitengewoon veel gedidd, alleszins, 
om te betogen dat de misplaatste klucht waarin het 
armzalig taalpiobleem jarenlang gedompeld werd, 
lang genoeg heeft geduurd ». 

Camille Huysmans op 14.3.1963 

in de Kamer van 
Volks verteg-enwoordigers. 
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Vlaamse TV al dan niet pro 
de GauUe is. Dat heeft al
leen iets te zien met bericht
geving : iedere joernalist die 
Bidault te pakken kon krij
gen voor zijn krant, heeft 
zulks gedaan. Ten eerste om 
de berichtgeving zelve — 
want die Bidault is toch de 
eerste de beste niet —• en ten 
tweede om de stunt. Het in
tervieuw met Bidault op het 
kleine scherm in de Vlaam
se huiskamers was dus zeer 
normaal. 

Niet volgens één van Bel-
g'ié's topdemokraten die de 
mening toegedaan was dat 
het Bidault - intervieuw had 
moeten weggecensureerd 
worden. Wie was die warme 
voorstander van censuur en 
beknotting der berichtge
ving ? Niemand minder dan 
de heer Van der Schueren, 
één der sieraden van de 
P.V.V. Waarmee nog eens be
wezen wordt dat men, voor 
echte vrijheid inclusief cen
suur, best terecht komt bij 
de herdoopte blauwselven-
ten. 

Wordt Van der Schueren 
misschien betaald uit de ge
heime fondsen die de Gaul
le, volgens Ie Canard En-
chainé, aan zijn Belgische 
volgelingen en bewonderaars 
ter beschikking stelt ? 

LASTIGE VRAAG 
Het « Aktiekomitee Brusk-i 

sel en Taalgrens ^ heeft de 
voorzitters van de « natio
nale » partijen danig in ver
legenheid gebracht met een 
vraagje : hebben de drie 
voorzitters ja dan neen hun 
goedkeuring gehecht aan het 
« rendez-vous der Belgen > 
op 31 maart a.s. ? 

Wie vooral in zijn haar 
krabt, is Van den Boeynants. 
Want de grote man van het 
« rendez-vous », superpa
triot Charlent, heeft aange
kondigd dat hij een onder
houd had met V.d B. die zijn 
voorzitterlij ke zegen had ge-i 
geven aan het « rendez-
vous ». 

Wat moet V.d.B nu doen ? 
Charlent tegenspreken ea 
zich zodcwnde de toorn op de 
nek halen van Ie bon Brus
seleer die op 31 maart mars-
jeert of althans zijn apéro 
drinkt in één der herbergen 
langsheen het marsj-tra>ekt? 
Of Charlent bevestigen en 
zich de toorn op de nek ha
len van zijn Vlaamse volge
lingen die moesten thuisblij
ven tijdens de Tweede Mars 
op Brussel ? 

Tussen het vaderlands 
hooi en het Vlaamse stro Is 
de keuze voor de bok thans 
wel zeer lastig ! 
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Op SI maart a.s. wordt hel voor de 
rendez-vous-Belgen een zaak van leven ol 
dood. In hun pamfletten en in de bladen 
die hen genegen zijn hebben ze reeds her
haaldelijk beweerd dat er 100.000 betogers 
zijn in deze « mars » die ze beschouwen 
als een herslelbetoging na de twee succes
volle marsen van de « boches du nord » 
Ze beginnen zich echter toch wal ongerust 
te voelen. 

versterkt door een aantal trikolore Brusse
laars. Van het aantal van deze loAtsten zal 
in grote mate het succes "van het fameuze 
rendez-vous afhangen. 

De franskiljons beseffen zelf dat het voor 
hen een hachelijle zaak kan worden wan
neer men aan de hand van deze belogm'j 
zal kunnen aantonen dat er in België b.v. 
minder Belgen ie vinden zijn dan flamin
ganten . Oh, amour sacré de la palrie... 

leven in de brouwerij te krijgen : in Gent 
iverden de ruiten ingegooid bij onze volks
vertegenwoordiger Leo Wouters en ook bij 
liet K.VII.V. terwijl de huizen van ver
schillende Vlaamsgezinden met affiches 
werden beplakt, te Antwerpen gebeurde 
tiouwens herhaaldelijk hetzelfde. Dal begint 
heel wat mensen de keel uit te hangen. Ver
scheidene Vlaamsgezinden die d'eze week 
de aulosnehueg tussen Gent en Oostende 

de kolonne 
De ganse Vlaamse i}er$ bejegent Itun op:''t 

met de koudste onverschilligheid en mei 
een zekere spot, de Waalse veienigingen 
van diverse pluimage hebben laten welen 
dat zij in geen geval meedoen aan dat iolk-
lorislisch defilee van « oude Belgen » en 
zelfs een lieel aantal oudslrijdersvereni-
gingen e.d.m., die aanvankelijk meemars-
jeerden, hebben ondertussen het « Comité 
d'action nationale » in de steek gelaten, liet 
wordt dus met de dag duidelijker dat de 

Ipanski^ons er alleen zullen zijn, hoogstens 

Diiaioin spannen ze ?icli lol hel uiterste in 
om ;uli win de aandacht van de publieke 
ojnnie op Ie diingen in deze enkele dagen 
die hen nog scheiden van hun rendez-vous. 
Ze iverpen er massa s geld tegengaan um 
affiches en strooibUjellen te verspiciden in 
massa, ze liebben al hun effeklieven gemo-
bilizcerd om de grote wegen en de steden 
vol te plakken met hun gescheurde Bel
gische vlaggen, ze schrikken er zelfs niet 
voor terug tol provokatie van Vlaamsijc-
zinden over te gaan om toch maar wat 

bereden, hebben zich dood geërgerd over 
de massa trikolore affiches die overal op 
bruggen en verkeersborden waren geplakt. 
Het moet gedaan zijn zeggen ze met dat 
systematisch bevuilen van de openbare weg 
in Vlaanderen door de franskiljonse volks
ver radcrs, door de franskiljonse vijfde 
kolonne van rijke fils è papas die zich 
verzetten tegen de Vlaamse volksontvoogding 
onder bedriegelijke voorwendsel». 

Het it vooral in en om de grote steden e* 
op de grole verkeerswegen dal ze bedrijvig 

zijn. In de kleinere steden en in de dorpen 
ziet men vrijwel geen sporen van franskil-
jongse aktiviteit; er zijn daar immers geen 
franskiljons. In de Gentse en Antwerpse 
agglomeraties scliijnen ze echter wer een 
kern die-hards te beschikken. lieaktie bleef 
echter niet ml. In Antwerpen hadden 
Vlaamsgezinden vastgesteld dat de franS' 
kiljonse plakploegen bij voorkeur de 
vrijdag- en zaterdagnachten op tocht 
gingen. Een diskrete maar effektieve naclit-
wacht werd georganizeerd en de Itikolore 
affiches verdwenen nog vlugger dan ze 
werden aangebracht terwijl de franskiljons 
die op heterdaad werden betrapt op het 
misdrijf « bevuiling van de openbare weg « 
verplicht werden hun rezeive plalumtariail 
meteen af te geven. 

Geïnspireerd door dal voorbeeld is men 
elders in het Vlaamse land een gelijkaardige 
kampanje begonnen onder hel motto : « voor 
een properder Vlaanderen n. 

En de deelnemers aan deze kampanje 
worden ertoe aangezet « alle papier dat er 
niet thuis hoort van de openbare weg te 
verwijdeien, liefst zo vlug mogelijk, d.w i. 
vers, aangezien het dan veel gemaht.eiijk'r 
gaat ». Vooral tijdens de week-ends woiuen 
de deelnemers verzocht waakzaam te ztjn 
opdat de vele toeristen een smetteloos Vlaan
deren zouden mogen aanschouwen 

Welk flamingant is niet te vinden voor 
enthoesiasle steun aan een dergelijke echt 
eivieke onderneming « voor een beter, 
schoner en Vlaamser yiaanderen ». Amen. 

Winnelou. 
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BLIJFT ER 
DUBBEL-
CZINNIGHEID ? 

Het heeft er de schijn van 
dat de Vlaamse Volksbswe-
ging — of a thans een ge
deelte van de leiding — wil 
blijven leven in de dubbel-
einnigheid 

Op haar jongste kongres 
heeft ze met geen woord 
melding gemaakt van het 
federalisme dat ze het jaar 
voordien zo plechtig verkon
digde. Men heeft aan de 
C.V.P. klaarblijkelijk ver
klaringen afgelegd dat dit 
federalisme goed en wel be
graven was, zodat de C.V.P.-
pers dit eenstemmig van de 
daken is gaan verkondigen. 

In zijn radiogesprek op de 
zondagmiddag van het kon
gres heeft Mr Derinne trou
wens klaar en duidelijk laten 
verstaan dat het om een 
nieuwe marsrichting ging. 
Hij blijkt dit thans vergeten 
te zijn ! 

TERUGSLAG 
De terugslag bij de leden 

en bij de afdelingen van de 
Vlaamse Volksbeweging moet 
anderzijds wel krachtig zijn 
want we beleven het dat, in 
hun persoonlijke naam, tal 
van zeer vooraanstaande 
VVB-leden reageren in brie
ven aan de pe r s ! 

Nochtans werd de zaak 
klaar gesteld in haar bestuur 
de dag van het kongres zelf. 
Er werd uitdrukkelijk ge
vraagd dat in de nieuwe be
sluiten de federalistische be
sluiten van het jaar voor
dien zouden bevestigd wor
den. Die besluiten werden 
echter uitdrukkelijk verzwe
gen, ondanks het feit dat 
men beloofde ze te bevesti
gen 

DUIDELIJKE 
VERKLARING 

Heel dit spektakel is wei
nig fraai. 

De een of andere reaktie 
van het een of ander hoofd
bestuurslid heeft echter geen 

waarde. Het hoofdbestuur in 
zijn geheel moet duidelijk 
stelling nemen. Immers na 
haar federalistisch kongres 
verdubbelde, volgens de lei
ding van de W B , deze bewe
ging haar leden. Het is k'aar-
blijkend dat dit federalis
tisch gezinde leden zijn. 
Dubbelzinnigheid laten be
staan betekent tegenover 
deze leden niet minder dan 
misbruik van vertrouwen. 

Die leden hebben recht op 
een duidelijke verklaring. 
Want als de VVB niet eens 
meer durft uitkomen voor 
federalisme loont ze de moei
te niet meer. Zoals Mark 
Grammens in « De Linie * 
schreef zou ze als politieke 
drukkingsgroep geen reden 
van bestaan meer hebben. 

En folkloristische vereni
gingen zijn er in Vlaanderen 
al genoeg. 

Een verklaring van de 
VVB is niet genoeg. 

Het moet ook een duide
lijke verklaring zijn. 

NIET GEHAAST 
De opvolger van Ernest 

Demuyter in de Brusselse 
gemeenteraad, de blauwsel-
vent Denhandel, is niet fel 
gehaast om zijn plaatske in 
te nemen. 

Zou de handel en de wan
del van Denhandel daarvan 
misschien niet de oorzaak 
zijn ? Het heerschap was 
reeds driemaal betrokken in 
een proces over de verkoop 
van breitoestellen. Welis
waar werd hij vrijgesproken, 
doch in twee gevallen ging 
het openbaar ministerie in 
beroep. 

Zodat ook de Belgische 
politiek haar « tricoteuse's » 
heeft. En haar aangebrand^ 
talauwselventen. 

MILITARISME 
In het leger werd een ver

eniging opgericht die op
komt voor een langere 
diensttijd. 

Ons antwoord zal duidelijk 
zijn : dat het leger zich 
houdt bij uitvoeringsbeslui
ten in plaats van politieke 
drukkingsgroep te willen 
spelen. 

Een jaar diensttijd is meer 
dan genoeg. 

En voor het overige zou
den de grote partijen best 
doen met eens duchtig te 
snoeien in de miljarden 
voor landsverdediging. Men 
zou met die miljarden kun
nen zorgen dat alle pen
sioengerechtigden een hoger 
pensioen zouden krijgen, dat 
de kinderbijslagen zouden 
kunnen verhoogd worden en 
zoveel andere dingen. Waar 
het geld nu maar wegge
gooid wordt. Evenals de 61 
miljard die men geworpen 
heeft in de sindsdien toch 
gesloten Waalse mijnen. 

WAAL IN 
LIMBURG 

Het heeft Zijne Excellentie 
minister Bohy behaagd, een 
nieuwe direkteur te benoe
men voor de Limburgse 
dienst van Stedebouw en 
Ruimtelijke Ordening. 

Deze nieuwe « Limburgse » 
ambtenaar is een Franstali
ge. 

Ons kwaad maken ? Hele
maal niet ! Bohy's redenering 
zal wel een staaltje van Bel
gische logika zijn. Zo in de 
aard van : de Voerstreek 
komt bij Limburg, de Voer-
streek is « frangais a par t en-
tière », dus ook Limburg ! 

In dit zotteland is alles 
mogelijk. 

LAèTIG 
VOOR «LIBRE» 

Dè « Libf e Belgique » weet 
niet goed waar ze het heeft. 
De stakingen in Frankrijk 
vormen voor haar al een las
tig probleem op zichzelf : 
hoe moet ze immers ver
klaren dat «mon general» 
het hoofd te bieden heeft 
aan een verrassend eensge
zinde en machtige stakings-

I Wie dicht mee? I 
I I 
• Verleden weeJt kroop uw dienstwillige Ernest met een zware en J 
: aziatische griep in zijn kooi om er, onder het genot van Jamaica's | 
: beste produkt, zich vast te klampen aan het heenvliedende leven. ? 
: Waarin hij, tot z'n eigen opluchting en tot onsteltenis van zijn 5 
: omgeving, voortreffelijk slaagde. Maar « Wie dicht mee ? » bleef ï 
; die week hangen in zijn koortsig brein. ! 
• • 
• Deze week dan eerst de uiislag die er verleden zaterdag reeds ! 
: had moeten zijn : S 
ï Een -wet om de orde te handhaven S 
• is 't vroom bedenksel der braven. 5 
• Waarschijnlijk wordt een dooie mus S 
• het antwoord op de stukke bus • 
• en wordt de orde mee begraven. • 
• • 
• Deze (ordelievende) limerick van de hand van V.L. te Antwerpen 5 
: wint de wekelijkse pocket. Een verdere greep uit de grabbelton : j 
: F.N. te Neigem : « die wordt in stilte dan begraven ». | 
• L.d.T. te Kortrijk : « 't zijn dwazen die voor Theo draven ». S 
; K.d.R. te Gent : « zot, die daarom hun stemmen gaven ». S 
• We hebben ons deze week gewend in de richting van (het S 
ï onvolprezen) St Anneke, waar voor éénmaal geen mosselen werden Z 
• gegeten, maar waar een bescheiden jongmcns de eerst steen legde J 
• van ons aller ES. S 
ï Onze limerick weze een ernstige waarschuwing aan KoR : m e n ' 
; neemt geen loopje met Belgische excellenlies : S 
• • 
S De E3 werd plechtig ontsloten S 
: door sjansonjee KoR Van der Goten. S 
: We verwittigen KoR : • 
; pas maar op voor de nor S 
: i 
• f m 

• Oplossingen zoals altijd vóór woensdag a.s. p/a de redaktie S 
: (Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, Anderlccht) aan i 
• uw dienstwillige Ernest. I 
• 8 

beweging. En om de arme 
«Libre» nog wat meer te 
beroven van haar gewone 
denk-mogelijkheden, hebben 
de Franse bisschoppen zich 
praktisch unaniem achter 
de stakers gesteld. 

Waar gaan we naartoe, 
wanneer zeHs de * purperen 
muur» aan de kant der 
stakers staat!- De « Libre » 
weet het niet meer... 

BARON NIET 
GEHAAST 

Enkele jaren geleden werd 
baron De Vleeschauwer ver
plicht, zijn ministeriële steek 

aan de kapstok te hangen 
omdat hij betrokken was in 
het onwelriekend bankroet 
van de koloniale maatschap
pij « Socoga ». 

De gerechtelijke Echter-
nach-processie van deze So-
coga-zaak sleept nu reeds 
aan van In lff57. - En einde 
mei- ̂ —• d«s ovef ehüèle weken 
— zal de verjaring intreden. 

Gaat de Socoga-zaak in 
mei op de gerechtelijke rol 
komen ? Of zal de arm van 
de baron nog net lang ge
noeg zijn ? Het ware ondenk
baar : alle Belgen immers 
zijn gelijk voor de wet. Ook 
de ex-ministeriële barons. 
Of niet ? 

o Zege voor onze handelszending » blok-
letterde een franstalige Brusselse krant. 
Bedoeld werd de economische zending naar 
Canada onder leiding van prins Albert. Wij 
toeten niet of Toubeau de parlementaire 
•ragen heeft gelezen van Reimond Mat-
theyssenSj die geleid hebben tot de onthul-
Ung dal de economische zending van 
dezelfde prins in de Verenigde Staten een 
duur fiasco was. Ook deze nieuwe zending 
werd door zekere journalistieke troubadours 
laidkeels bezongen. Of was het Toubeau's 
(gezonde) nieuwsgierigheid voor prinselijlca 

Hij kloeg de wanverhouding aan tussen 
het aantal franstalige en Vlaamse diploma
ten en tussen de beide groepen in de 
kanselarijdiensten. Hij wees er terecht op 
dat het hier om veel meer ging dan een 
loutere taalkwestie. Het gaat hier om het 
recht van de Vlamingen, die als staatsbur
ger zoveel aanspraak op de staatsambten 
moeten kunnen maken als de franstaUgen. 
Verder om het recht van de Vlaamse staats
burger, overal ter wereld in zijn taal door 
Belgische diplomaten te worden te woord 
geslaan. Spreker gipste dan de verhoudingen 

parlementaire krabbels 

economische verplaatsingen, die er hem toe 
bracht, minister Brasseur omtrent deze 
prinselijke initiatieven te ondervragen. Zeker 
was hel dat Toubeau uitstekend geïnspi
reerd was, wat wij graag onderstrepen 
omdat wij nici dl.wijU daartoe de gelegen
heid hebben. 

Vlini.iler Brasseur was zichtbaar verveeld 
met de netelige vragen en scheepte de 
Waalse jacobijn knorrig af. 

Bij de bespreking van de Begroting van 
Bil 'cnlandse Zaken hield Frans van der 
tSlst -cc/l voortreffelijke rede. 

in de inlic^itingsdienslen van het departe
ment : 1" franstaUgen tegen 3 nederlands-
taligen. 

Behoorlijke vooi lichting over Vlaanderen 
in het buitenland acht spreker, terecht, 
onmogelijk in deze voorwaarden. Hij kwam 
op voor de evenredige vertegenwoordiging 
der Vlamingen in de internationale organi
saties met het oog op de Vlaamse belangen. 

Vervolgens behandelde spreker de buiten
landse politiek. Hij betreurde terecht dat 
de Gaulle de loelrrdmq van Groot-Brittannië 
tnl d,- r re, ;, ., r '„-i",-,, i'rthindrii"\ De 

economische bezwaren waren slechts voor
wendsels, de oorzaak ligt in het streven van 
de Gaulle naar de overheersing van Frank
rijk in Europa. Te betreuren valt dat West-
Duitsland zich op die gevaarlijke weg laat 
meeslepen. 

De grocpsvoorzitter verklaarde zich ak
koord met een verenigd Europa, echter met 
het behoud van eigen aard, taal, kuituur 
der volkeren. Hij stond de gemeenschappe
lijke verdediging van het Westen voor, 
waarbuiten voor ons geen veiligheid 
en onafhankelijkheid te vinden is. 

Wij moeten uit solidariteit en zelfbehoud 
onze Natoverbintenissen nakomen, echter 
als klein land zonder grootheidswaan en 
hansworsterij. 

Dit standpunt, dat de houding van de 
Volksuniegroep vertegenwoordigt, steekt 
schril af tegen de houding van de Walen, 
vooral van de knalrode Walen, die een 
paternalistische de Gaulle steunen bij de 
torpedering van de broodnodige econo
mische Europese samenwerking. 

Deze Waalse rode kameraden zijn te 
winnen voor de reactie als ze maar Frans 
is. Dit beklagenswaardig Waals minder
waardigheidsgevoel ten opzichle van Frank
rijk is geen gelukkig voorbeeld van helder 
Cartesiaans denken, waarop onze staats-
broeders zicJi zo laten voorstaan. 

Spaak verdedigde mat zijn beleid in een 
voorbereide rede, tot hij plots onderbroken 
werd door De Staercke, een jonge coming-
man van de C.V.P., die in de kringen van 
de Belgische nijverheid geen onbekende is. 
Spaak, kennelijk txrrast door de onder
breking uit het dun gezaaid gehoor, pro
beerde met een handige afleiding enige tijd 
Ir it'innxii Jlij herpakte zich vlug, ging 

de onderbreker niet zonder humor en deug
delijke argumenten te lijf, en deed hem na 
enkele seconden afkloppen en Spaak aan het 
eind van zijn uiteenzetling toejuichen... 

De C.V.P.-er Scheyven, een geblaseerde 
Brussels bankier die zich in het Brussels-
Frans Sjevèn noemt, onderbrak Spaak even-
eejis. Deze beschaamde Gaullist nam het 
bedekt op voor de Franse president, die men 
in de Franse intellectuele kringen met een 
geërgerd schouderophalen « Jean d'Arc » 
noemt. Het bekwam de bankier slecht., 
Spaak, onder stoom door de vorige onder
breking, nam een loopje met Scheyven 
(wat een voorbestemde naam voor een barh-
kier !), toonde met bijtende spot diens 
onwetendheid, onthulde de ware bedoelingen 
van de Gaulle aan de hand van diens eigen 
uitspraken in zijn biografie en vloerde 
handig in een paar grepen de Brusselse 
gaullist. 

In een rustige pro-domorede trachtte 
minister Fayat de mislukking van zijn poli
tiek tot evenwicht in Buitenlandse Zaken 
goed te praten. Hij kondigde nieuwe initia
tieven aan waardoor de schromelijke wan
verhouding tussen franstaUgen en Vlamin
gen zouden worden gemilderd. 

Hij voorspelde overmoedig het evenwicht 
over 5 & 6 jaar, waarbij hij blijkbaar de 
macht van de franskiljonse maffia op het 
departement van Buitenlandse Zaken onder
schatte. 

Het is echter niet onverdienslcUjk wat hij 
doet, vergeleken bij een rode Spaak, dit 
aan de kant staat van de adellijke «n 
bourgeois-franskiljonse diplomatieke heer

schappen, al dan niet verguld op snee. 

Nik Claes. 
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L^gZAt f f^ t i anS l>eg|n¥ enige lelcetnng i» 

lK>men in het n i euwe pa t roon giel^k ket i a 

be t Nabfje O o s t ^ i tot s t and k w a m ingevd-ge 

d e Jemeni t ische, Iraakse en Syrische re-

jroluties. 

H e t Dui tse blad « Der Spiegel » noemde in 

tq^n laats te n u m m e r deze opstandige bewe

g ingen de « vri jdag-revoluties ». V o o r he t 

feit dat ze alle op een vrijdag u i tbraken, heeft 

he t blad een aanvaa rdba re uitleg : vri jdag is 

cfe rus tdag der moslems. De ministeries en 

openbare diensten zijn op die dag gesloten, de 

minis ters verbli jven op h u n zonnige bui ten , 

de officieren hebben h u n t roepen in de gar

n izoenen alleen gelaten. Dat is s teeds weer 

he t ogenblik, w a a r o p de pantsers der ops tan

del ingen ro l l en . . . 

Nasser aan lasapparaat . Simbool voor nieuwe eenheid ?, 

nieuwe arabische eenheid 

In Jemen greep op vrijdag 
28 september 1962 de Nasser-
gezinde kolonel Sallal naar 
de macht. Hij stelde een 
bloedig einde aan de feoda
le heerschappij van de 
imam; sindsdien wordt i n ' 
he t land nog steeds gevochT 
ten en stuurde Nasser een 
Egyptisch exi>editiekorps van 
om en bij de 20.000 man naar 
het oliestaatje. 

Ook in Irak was het een 
vrijdag. Op 8 februari 1962 
werd het regime van dikta-
tor Kassim ten val gebracht 
door een. opstand onder de 
Nassergezinde kolonel Arif. 
Het nieuwe regime schijnt 
de teugels goed in handen 
te hebben en maakte reeds 
vorderingen bij de oplossing 
van probleem nummer één : 
de ontevredenheid der Koer
den. 

Op vrijdag 8 maar t 1963 
werd de konservatieve Syri
sche regering el-Asim weg
gevaagd door een opstandige 

beweging onder Salah el-
Bitar, eens minister van Na
tionale Opvoeding in Nasser's 
V.A.R -regering. Ook daar 
schijnen de nieuwe meesters, 
wier regime spoedig inter
nationale diplomatieke""eT^ 
kenning kreeg, de situatie 
vo'komen meester te zijni^"" 

Daarmee zijn dan op kor
te tijd drie revoluties ge
slaagd in drie landen van 
het Nabije Oosten en bij ie
der dier revoluties werden 
mannen op het podium ge
bracht die bekend stonden 
als — uitgesproken of voor
zichtige — Nasservrienden. 
Daarmee leek de situatie 
duidelijk : te Kaïro, midden-
punt van een uitgebreid net 
van samenzweringen en 
komplotten, was driemaal 
achter mekaar op een knop 
gedrukt en driemaal achter 
mekaar rolde een scenario 
naar tekst en onder regie 
van Nasser zelf. Het vervolg 
leek niet twijfelachtig : her
oprichting en uitbreiding 

van de Verenigde Arabische 
Republiek onder Nasser. 

Met het vervolg werd in
middels nog geen aanvang 
gemaakt, zodat men zich 
voorzichtig is gaan afvragen, 
of de Egyptische diktator 
niet ergens een grove regie
fout heeft bedreven. Het 
antwoord wees in een ande
re richting : het scenario 
was helemaal niet van Nas
ser afkomstig, alhoewel de 
opgevoerde stukken alle drie 
sterke Nasseristische ten» 
denzen vertoonden. 

In Jemen, Irak en Syrië 
zijn mannen aan het bewind 
gekomen die wel met Nasser 
simpatizeren, doch die alle 
drie onderling méér ver
wantschappen hebben dan 
ieder van hen met de Egyp
tische staatsman. In Bagdad 
en Damaskus wordt de poli
tieke lijn thans bepaald 
door een arabisch nationa
lisme dat ouder is dan het 
Nasserisme en dat het met 

Nasser zelfs ernstig aan de 
stok heeft gehad. 

Dit arabisch nationalisme 
wordt gedragen door de 
Baath-part i j , de « partij 
van de arabische socialisti
sche hergeboorte », De par
tij werd een twintigtal ja
ren geleden gesticht in Da
maskus door de huidige Sy
rische eerste - minister Bi-
tar — toen nog wiskundele
raar — en de ex-kommunist 
Michel Aflacq. 

De partij verdedigt een 
uitgesproken panarabisch 
nationalisme, vervlochten 
met socialistische opvattin
gen. Ze heeft zich steeds 
uitgesproken voor een pan-
arabische federatie, de 
« Arabische Unie van de At
lantische Oceaan tot de Per
zische Golf » en werd door 
de ex-kommunist Aflacq 
volgens een strak cellensis-
teem uitgebouwd. De partij 
telt aanhangers in zowat al
le Arabische landen, vooral 
dan onder de studenten, in-
tellektuelen en officieren. In 
1956 kwam de partij in Jor
danië tijdelijk aan de macht. 
Twee jaar later speelde ze 
een belangrijke rol bij de 
oprichting van de - V.A.R., 
nam deel aan de Kassim-
revolutie in Irak en veroor
zaakte in de Libanon een 
opstandige beweging die uit-

flitsen - flitsen - flitsen 

• U N O te Berli jn. 

Luidens informaUes uit Londen 
zou A'ifeifa Kroejstsjef kortelings 
uitpakken met een nieuw plan 
voor lierlijn. Dit plan voorziet dat 
de Westelijke bondgenoten nog 
twee jaar lang troepen kannen 
legeren in West-Berlijn, echter 
onder konlrole van de U.N.0. Na 
verloop van ditze twee jaar zouden 
de WestelijlA troepen afgelost 
worden do(^ de U.N.O.-strijd
macht. Il 

Deze informaties werden door 
Russische offmeren aan hun Britse 
kollegas in Duitsland overgemaakt, 
terwijl ze te Londen door diplo
maten van de sattelietlanden als 
proefballonnetje werden opgelaten. 

• U N O in J e m e n . 

Kiet alleen het uilzenden van 
een U.N.O.-strijdmacht naar West-
Berlijn wordt aldus ter sprake ge
bracht, ook naar Jemen zal wel
licht een internationaal « brand-

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - fUtsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen -

weer n-korps van de V.N. gestuurd 
worden. Ralph Bunch, onderse-
kretaris-gencraal van de V.N., be
zocht het oliesjeilxdom • thans 
republiek - en sLelt vcor dat 
U.N.O.-troepen zouden gelegerd 
worden aan de grens tussen Jemen 
en Saoedi-Arabië. De opdracht van 
deze troepenmacht zou er in be
slaan er voor te zorgen dat imam-
irouwe stanimen niet langer over 
de grens invallen in de republiek 
Jemen doen en dat de SO.000 man 
van het Egyptisch expeditiekorps 
terug naar huis keren. 

• Gelu idsbanden. 

Het Amerikaanse Stale Depart
ment stelt sinds enkele lijd spe
ciale geluidsbanden ter beschik
king van de Amerikaanse diploma
ten op standplaatsen achter het 

ijzeren gordijn. Deze geluidsbanden 
bevatten een volledig gamma van 
sioorgeluiden, bestemd om het 
afluisteren van gesprekken bij 
m.iddel van door de Russen inge

bouwde verborgen micro's onmo
gelijk te maken. 

Tot op heden zagen de diploma
ten zich verplicht, « top secret »-
besprekingen te houden bvb. in de 
badkamers van de ambassade's, 
waar de micro's moesten optornen 
tegen het gluid van stromend 
water uit een geopende water
kraan. 

B Weddingschap . 
Sinds enkele weken viert in de 

V.S. een nieuiue mode hoogtij : 
lange voetmarsjen. Allerlei pro
minenten, lu.o. ook Ted Kennedy, 
waren aar^ hun reputatie van 
« sterke Amerikanen » verplicht, 
50 of méér mijlen in ijltempo af 
te leggen. Nadat de broer van de 
prczidcnt zijn 50 mijlen had af(fe-
maald, ging hij een weddingschap 
aan met zijn schoonbroer Radzi-
will en met een bankier om dezelf
de afstand af te leggen. 

Inzet van de weddingschap : 
50.000 F.^ 

U Onterfd. 

De 61-jarige Lord Milford erfde 
thans de adelijke titel van zijn 
vader, maar niet diens geld. De 
afgestorven Lord Milford, die on
geveer 50 miljoen F achterlaat, 
onterfde zijn zoon omdat deze op 
Si-jarige leeftijd lid van de Britse 
kommunislische partij was ge
worden. 

• Censuur . 

Pierre Lazareff, directeur van de 
Parijse krant « France-Soir » en 
producer van het TV-programma 
« 5 colonnes a la une », dreigt 
ontslag te nemen als TV-mede-
werker indien zijn programma 
onderworpen wordt aan vooreen-
suur. Een aflevering over de Egyp
tische invloed in het Middenoosten 
werd, op bevel van de regering, 
duchtig met de $ehaar bewerkt. 

eindelijk leidde tot de lan
ding van Amerikaanse mari
niers. De Baath-beweging 
kreeg een moeilijker tijd 
toen Syrië — haar land van 
herkomst — een provincie 
van de V.A.R. werd en toen 
Nasser — die zijn eigen, 
Egyptisch - gekleurde, pan-
arabische plannen had — da 
partij verbood. De Baath re-
organizeerde zich echter da
delijk na het uiteenvallen 
der V.A.R. in de herfst van 
1961; Ze sprak zich opnieuw 
uit voor een Arabische een
heid op bazis van onderlinge 
gelijkheid f « de arabische 
federatie is voor het ogen
blik de enige realistische 
weg naar de eenheid J>. 

Naar deze opvatting wordti 
vandaag in Irak en Syrië de 
pan-arabische politiek be
dreven : vriendschap met 
Egypte, maar geen heruit
gave van de V.A.R. 

De Iraakse vice - eerste -
minister el-Sadi omschreef 
deze politiek als volgt t i j 
dens een bezoek aan Damas
kus : « De bevrijde arabi
sche landen — Egypte, Irak, 
Syrië, Jemen en Algerië — 
zullen een verdrag sluiten 
dat ieder der partners het 
recht geeft, tussenbeide te 
komen wanneer één der on
dertekenaars af te rekenen 
heeft met inwendige moel-i 
lijkheden ». 

Deze nieuwsoortige federa-i 
tie — soepeler en waar
schijnlijk dus steviger dan 
de V.A.R. zal voortaan de 
gang van zaken in het Na
bije Oosten in gevoelige ma
te bepalen. Het zegevierend 
baath-isme maakt zich klaar 
om — geholpen thans door 
Nasser's « technische cen
trale » — op te ruimen met 
de laatste resten van feodale 
heerschappij in de arabische 
wereld. 

Koning Hoessein van Jor
danië en Saoed in Saoedi-
Arabië beseffen volkomen 
dat zij in de eerste p 'aats 
daarmee bedoeld zijn. Ze 
verzochten dan ook Enge
land en de V.S. het grond
gebied van hun koninkrijken 
de waarborg van militaire 
bijstand ingeval van invazie 
te verlenen, wat prompt ge
beurde 

Maar deze garantie is wel 
nauwelijks bestand teger de 
rollende pantsers één der 
volgende vrijdagen... 

tvo. 



8 
DE VOLKSUNIg 

Wij hebben Vlassenbroek voor de eerste keer 
in ons leven bekeken toen het niet op zijn 
schoonst was : de langgerekte popul ieren en 
kanadabomen s tonden nog kaal, de laatste 
sneeuw was nog maar pas verdwenen, de 
modder en de grauwe lucht zouden andere 
landschappen afschuwelijk lelijk gemaakt 
hebben. Maar Vlassenbroek was schoon om
da t het niet anders kan zijn. De Schelde houdt 
dit enige dorpke in een arm gevat als i emand 
die een jong lief vast houdt . Vlassenbroek 
ligt inderdaad in een haarspeldbocht van de 
s t room afgezonderd van de wereld, temidden 
de broeken, de visvijvers, de dijken en de 
bomentrossels die het landschap t iperen. 

I>eel€len buiten 
vlassenbroek 

!«»••>• ( « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • * « • « « « « « • • • • « » • • • • « • > • > • « • » « > • • • • • • • • > • • • • • « • » " « * • » * « • " • > * • • * • * " * • « • « • • • « • • • k i t 
« • • « • « « • • • « « • • « • • • • • • « i B B S B a « B « * * a > « « "•<*»*> •<>»••"• • " • • " • * , ( . ( • • • • • • « • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • 

[̂ :;|;̂ ;;;;."S<iheWeschoon en kunst gaan samen:;:jjtĵ :;::::::::::; 
Eïfr̂ aÖQ zielen tellend dorpje van het D«idermön(^E 
• « • • • • • Bi 

« « « P U P » * » * » * » * * » " » » « « • » • « « ' « « • ' < " » » • " • ' ' « • « • • * ' " ' ^ . . ^ • • « • • • • • « • i 
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• Uit de tijd der 
Noormannen . 

Groot IS Vlassenbroek niet. 
Het te't hoop en al 260 in
woners. Voor de Franse revo
lutie was het een zelfstandige 
gemeente maar smdsdien 
•werd het bij Baasrode ge
voegd. Er liggen wat huizen 
rond een kerkje samenge-
hokt. Dat schamele kerkje 
dat met zijn spits amper 
over de dijk heenkijkt maar 
waarover toch reeds zoveel 
geschreven werd en dat op 
honderden schilderijen en 
tekeningen vereeuwigd staat. 
Het IS een zeer oud gebouw
tje : het koor is een overblijf
sel van een toren die ge
bouwd werd in de tijd van 
de Noormannen en als ver
sterking tegen deze woeste 
rovers moest dienen, wan
neer ZIJ met hun snekken de 
Schelde opvoeren. De muren 
van het koor hebben trou
wens een dikte van 1 meter. 
Het schip dateert uit de 
twaalfde eeuw en de zijka
pellen uit de 15de. In 1215 
werd over het kerkje reeds 
in de oorkonden gerept. 

P Valery Stuyver . 

Sinds 1956 is Valery Stuy
ver pastoor yan Vlassenbroek. 
En Valery Stuyver is — voor 
wie het nog niet weten moest 
— een groot kunstenaar. Hij 
werd te Aalst geboren op 1 
augustus 1916, bezocht de 
lagere school in zijn geboor
testad en studeerde nadien 
te St. Niklaas en te Gent. Hij 
is nochtans een self-made-
kunstenaar. 

( « Met een akademie kunt 
ge niets doen » zegt hij 
zelf.) 

Hij vertelde ons hoe hij 
van kleinsaf houtskoolteke
ningen maakte, thuis op de 
vloer en hoe hij later begon 
te boetseren en portretten 
te schilderen. Nog later 
groeide uit deze begaafde 
jongeman een schrijver, een 
schilder, maar vooral een 
groot beeldhouwer. Want het 
is vooral in beeldhouwwer

ken dat het scheppend ver
mogen van E.H. Stuyver het 
best tot uiting komt. 

• Beelden in oervorm. 

Hij vindt zijn grondstoffen 
in de omgeving zelf. De no
telaren en de eiken die zo 
welig tieren op de Schelde-
dijken en in het Schefdeland 
rond Vlassenbroek zijn voor 
hem de gedroomde materia
len voor zijn kunst. Die kunst 
IS zuiver in zijn oervorm. Hij 
werkt trouwens zoals de eer
ste kunstenaars Van een ou
de schrijnwerker kreeg hij 
zijn eerste guts en zijn eer
ste houten hamer. De wedu
we van een meubelmaker gaf 
hem de werkbank van haar 
overleden man, een wagen
maker draaide hem een voor
hamer en een buurman zette 
voor hem regelmatig de bei
tels aan. Zo werd iedereen 
en vooral de meest eenvou-
wigen van har t betrokken 
bij het werk van Valery Stuy
ver. En Valery streed de strijd 
met het hout. Hij beitelde 
heiligen-beelden, kruisenlie-
veheren, moeders met kinde
ren, m a n n e n k o p p e n en 

vrouwenfiguren. Het is alsof 
hij aanvoelt, wanneer hij 
voor een boom staat , dat uit 
het binnenste — wanneer de 
stam zal geklozen zijn — een 
beeld te voorschijn zal ko
men. Zo haalt deze kunste
naar uit het har t van de 
boom wat erin zit. Bijna niets 

• • Vlassenbroek. 
• 

: Pater Brauns S.J. heeft 
: m de prachtige dichtbun-
: del « Schelde vol wildheid 
• en vol werkelijkheid » de 
• schoonheid van Viassen-
; broek bezongen. 
; Wij kunnen niet nala-
• ten hier een van de ver-
: zen af te drukken : 
; (( Verloren tussen de popels, 
i het koien, de Scheldedijk. 
! als een nest in het wijde ge-
; boomte 
; verloren, en toch stil te prijk 
! met een schuindakend kerk-
• je, gezet 
; als een oeroud en hoopvol 
: kruis, 
• 70 ligt Vlassenbroek in gebed 
; als een riet in een rietge-
I ruis. » 
: (2 7-1957) 

wordt aan de natuurlijke 
vorm veranderd. Het oor
spronkelijke aan deze kunst 
is dat wat de natuur aan de 
bomen en de tronken liet 
groeien : de uitsteeksels, de 
verweringen, de mikken en 
de zonderlinge boomtakken. 

• Beelden bu i ten . 

Valery Stuyver heeft zijn 
beelden niet opgesloten in 
een atelier of in een mu-* 
zeum. Hij heeft er vele In 
het landschap van Vlassen-» 
broek geplaatst. 

Een praclitig werk van Valery Stuyver dat een kerstkribbe 
voorstelt en dat zoals de meeste van zijn werken, gekapt is 

uit een ruwe boomstronk. 

zorgvuldig bewaard bleef. 
De kunstenaar werkt als het 
ware bij, wat de natuur be
doeld heeft te maken. Hij 
doet dit op een meesterlijke 
wijze, ruw en hoekig, met 
groffe kerven en houwen. 
Een man naar ons hart . 

Er zit iets in hem van de 
noormannen die vroeger dit 
land bestormd hebben. 

Wie naar het dorp rijdt 
langs het kronkelende 
baantje, ziet die beelden. 

Wie door de broeken trekfi 
ontmoet ze op zijn weg. Ze 
staan aan een bruggetje 
over een beek, ergens op een 
dijk, aan een bocht van de 
weg, te midden der velden, 
kortom overal waar zij pas
sen in het landschap. 

Natuurlijk heeft Valery 
Stuyver er ook in de kerk 
staan. Dat kerkje heeft hij 
trouwens aangepast zoals 
het hoorde. Het schip is be
nepen (er staan geen hon
derd stoelen in) en heeft 
geen pilaren. Het is of ge zo 
binnenstapt in een plaats 
waar men verwacht lieden 
uit de karolingische periode 
te zullen aantreffen. Het al-
taarblok, door de pastoor in 
Franse steen gebeiteld, en 
het laatste avondmaal voor
stellende, roept trouwens de 
romaanse kunst voor het 
oog. Vóór de witgekalkte 
koormuur branden lange 
kaarsen boven een bakste
nen tabernakel en bezijden 
een houten kruisbeeld, door 
de kunstenaar gemaakt, 
maar als het ware overgeble
ven uit een tijd die duizend 
jaar voorbij is. 

(zie vervolg hiernaast) 
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,Wij za ten ïn Keï palingHuïs te ScKoonaarde 
•— een dorpke aan de Schelde bij Dender -
m o n d e — en verorberden pal ing. W i j keken 
naar de s t room die daar vlak onder de r a m e n 
voorbij trekt onder twee bruggen door, een 
tot op de draad versleten noodbrug en een 
andere mooi-wi t te , g loednieuwe overspan
n ing op een boogscheut van de oude gelegen. 
Over de noodbrug schoof behoedzaam, als in 
een processie, een d rukke verkeerssliert . 
Ove r de n ieuwe is nog nooit een au to , zelfs 
geen kru iwagen ge reden . , . 

hoera wij 
hebben een brug 

En nochtans ligt die brug 
daar sinds twee Jaar. In mei 
zal het twee jaar geleden zijn 
dat de laatste greep mortel 
werd aangebracht en het 
kunstwerk volledig voltooid 
werd. 

Beelden buiten in 

Vlassenbroek 
(vervolg van vorige blz.) 

Men moet Vlassenbroek 
niet bezoeken als een plaats
je dat enkel maar wat toe
ristisch schoon te bieden 
heeft. Vlassenbroek is als 
een heiligdom waar Schelde-
schoon en kunst samengaan, 
waar de mensen die er wo
nen anders zijn dan elders. 
Het is een van de laatste 
paradijsjes op aarde. 

Als wij er weggaan wan
delt er een verliefd paartje 
over de dijk in de laatste 
stralen van de ondergaande 
zon, die achter de stroom en 
de bomen wegzakt. Een boot 
tampt op de Schelde en op 
het marktpleintje hijgt de 
dorpspomp amechtig als een 
oud peeke dat aan het hoes
ten gaat. 

S.D.L. 

Naar kasteel 
in Wallonië 

Valery Stuyver heeft 
niet alleen als beeldhou
wer vermaardheid gekre-
ken, ook als schrijver was 
hij aktief. Onder de naam 
Albert van Mylbeke 
schreef hij verschillende 
romans, sprookjes en zelfs 
detektieveverhalen. 

Bovendien heeft hij 
prachtige schilderijen en 
tekeningen voortgebracht. 

Een zeer produktief kun
stenaar dus, vooral als 
men zijn groot aantal 
beelden bekijkt. Trouwens 
is zijn atelier te klein ge
worden en zullen de 
grootste beelden overge
bracht worden naar het 
kasteel van Seraing Ie 
Chateau dat hij onlangs 
heeft aangekocht. Dit 
kasteel is vlak op de taal
grens in de provincie Luik 
(nabij Hoei) gelegen en 
alles herinnert er nog aan 
de heren van Lummen en 
aan de strijd van de geu
zen. Hij restaureert dit 
kasteel en heeft er reeds 
een aantal torens gesloopt 
omdat zij het uitzicht le
lijk maakten. Het is wel 
spijtig te noemen dat 
Vlaanderen voor deze gro
te kunstenaar zeer weinig 
belangstelling opbrengt. 
Toen enkele jaren geleden 
de krypte te Gent leeg was 
en hij vroeg daar te mo
gen ekspozeren, werd hem 
dit geweigerd. 

^m>wi^»|irill««>^ 

• Geen opr i t ten . 
Alleen de opritten ontbre

ken ! Er voert geen weg naar 
de nieuwe brug, enkel een 
paar aarden dammen aan 
weerszijden, gegroefd en in
gevreten door de regen, to
nen aan waar de opritten 
zouden moeten liggen. Deze 
aarden dammen werden daar 
reeds vóór een tiental jaren 
aangelegd. Zij zouden de toe
gangswegen naar de brug 
moeten schragen. 

Thans blijkt dat zij ver
keerd werden aangelegd en 
schuinweg naar het bouw
werk voeren. Dit brengt met 
zich dat zij opnieuw dienen 
weggegraven te worden. Oor-
Eoronkelijk had men name
lijk gedacht de brug ook 
schuinweg over de Schelde te 
leggen ! 

• Brug ongebruikt . 
De oorzaak van deze uiter

aard potsierlijke maar tries
tige toestand is tipisch voor 
de Belgische politiek van 
openbare werken. Een viertal 
jaar geleden werd de nieuwe 
brug aanbesteed door « Brug
gen en wegen » en uitgevoerd 
door firma Cox. Zij kostte om 
en bij de dertien miljoen. Tot 
daar toe, maar toen puntje 
bij paaltje kwam bleek dat 
de opritten niet onder de be
voegdheid van « Bruggen en 
wegen » vielen, maar onder 
een ander departement. Uit
eindelijk bleek dat men wel 
een nieuwe verbinding tussen 
Schoonaarde en Berlare kon 
tot stand brengen, maar dat 
er geen weg naar deze over
spanning kon gemaakt wor
den, a l thans niet tijdens de 
eerstvolgende jaren. Zo bleef 
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de nieuwe brug gedurende 
twee jaar ongebruikt liggen. 
Thans blijkt dat men einde
lijk de aanbesteding van de 
opritten gedaan heeft, maar 
alles bijeen zal het naar alle 
waarschijnlijkheid nog wel 
een jaar duren voor de eerste 
wagen over het nieuwe kunst
werk rijdt. 

• Verkeer over noodbrug . 

Intussen gaat het zeer in
tense verkeer nog steeds over 
de gammele noodbrug. Deze 
vervangt de vroegere draai-
brug die in 1940 opgeblazen 
werd en die desnoods nog be
ter was dan de huidige. In 
derdaad, de noodbrug vormt 
een ware broekspijp die 
slechts voor eenrichtingsver
keer geschikt is. Zij heeft de 
vorm van een slechtgespan-
nen boog en wordt bereikt 
via bijna haak-liggende, 
trechtervormige opritten, zo
dat aan geen van beide kan
ten een overzicht mogelijk is. 
Aan de kant van Schoonaarde 
duidt een bosje verkeerste
kens ondermeer aan dat « die 
van Berlare » voorrang heb
ben. Bijna dagelijks kan men 
hier de meest zonderlmge to
nelen van ruziemakende au
tovoerders meemaken. Soms 
staan twee voerders midden 
de brug met hun wagens 
neus-aan-neus tegen elkaar 
op te krakelen en hoopt het 
verkeer zich aan beide kan
ten op. Minstens twee aanr i j 
dingen per week vormen hier 
geen uitzondering, en iedere 
dag weer vrezen de bewoners 
van het omliggende dat de 
kwalijke plankenbrug zal in
zakken. Het eigenaardige van 
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heel deze noodbruggeschiede
nis is wel dat zij vroeger 
slechts bestemd was voor 
voertuigen tot 5 ton. Nadien 
werd het 8 ton en nog later 
werd de verbodsplakaat ver
vangen door 13 ton ! « Hoe 
ouder de brug wordt, hoe be
ter. Zij is als goede wijn» 
zegde ons een Schoonaarde-
ling. 

Ieder jaar dienen de opritten 
bijgewerkt te worden en moe-< 
ten de oeverbewoners zand 
aanvoeren om hun terreineu 
op peil te houden. Sommigen 
hebben zelfs hun woningen 
op geheide palen gezet. De 
verantwoordelijken voor deze 
toestand doen echter niets. 
Wel heeft men vóór enkele 
tijd verfraaimgswerken ui|» 

De noodbrug ligt als een ware broekspijp over de Schelde. 
Zij is slechts voor eenrichtingsverkeer bestemd. Regelmatig 
spelen zich hier dan ook ruzie-tonelen af en iedere week 
zijn er minstens een tweetal aanrijdingen. Even verder ligt 
de nieuwe brug ongebruikt... De zoveelste potsierlijke maar 

triestige kernel van de Belgische administratie. 

• Verzakkingen , 
Een andere, triectige merk

waardigheid van ter plaatse, 
vormen de verzakkingen. Na 
iedere stormtij in de Schelde 
ontstaan er aan de boorden 
(en vooral ter hoogte van het 
palingshuis) grote scheuren. 
De grond en de dijken gaan 
dan aan het verschuiven. De 
noodbrug zakt trouwens mee! 

{REPORTAGE 

DOOR 

STAF DE LIE 

gevoerd aan een dijkje daf 
een eind verderop gelegen Is. 
Grote bedragen waren hier
mee gemoeid, maar waar het 
nodig is, waar de verzakkin
gen ongevallen dreigen te 
veroorzaken, wordt niet inge
grepen. 

Intussen verdwijnt er v««f 
zand in de Schelde, die het 
meevoert onder de pijlers van 
de gloednieuwe brug, waar
over geen verkeer gaat en 
waar een planken-afsluiting 
het lint vervangt dat door een 
of andere ministeriële slip-
pendrager sinds lang had 
moeten doorgeknipt geweest 
zijn. Wij geloven, dat, als het 
ooit zover komt, er geen fiere 
ministriële borsten zullen 
aanwezig zijn. Zij zouden 
daar in Schoonaarde-Berlare 
maar alleen wat rode kaken 
kannen komen halen ! 

S.D.L 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR ' 

Sedert 1961 ontwierp kunstglazenier Ivo 
Bakelants naast zijn profane glasramen ook 
verschillende glasramen met een specifiek 
godsdienstig karakter . Voora l zijn he ' l igen-
cyclus, een reeks van 51 on twerpen van 
Dietse Heiligen, kende een onverhoopt suk-
ses in '61 tijdens zijn tentoonstel l ing « He i 
ligen uit de O u d e Nederlanden n in de A n t 
werpse V.T.B.-s tudio « Henr i de Braecke-
leer ». V a n 19 tot 31 januar i jongst leden 
werden de An twerpse kunstliefhebbers op 
n ieuw gekonfronteerd met een religieuze 
cyclus van de jonge glazenier-beeldstormer. 
Di tmaal in de « Kuns tkamer » waar de 
'(( Scheppingscyclus » de verdiende bewonde 
ring afdwong van het publiek en de kritici. 

Voor vele kunstenaars is 
het scheppingsverhaal een 
dankbaar tema geweest. 
Vooral de schilders van voor 
en tijdens de Renaissance 
werden vrij dikwijis geïnspi
reerd door het eerste hoofd
stuk van de Genesis. Doch 
steeds bleef de pikturale uit
beelding van dit bijbelse ta
fereel afhankelijk van de re
ligieuze denkbeelden van de 
kunstenaar. 

Het kan dan ook niemand 
verwonderen dat « De Schep
ping » van Ivo Bake'ants een 
sterke binding vertoont met 
de filosofische en godsdien
stige invloeden, welke een 
diepe indruk nalieten op het 
geestesleven van de jeugdige 
kunstenaar. Het beeld dat de 
glazenier zich van het schep
pingsverhaal uit Genesis I 
heeft gevormd illustreert 
niet altijd duidelijk de 
streng-orthodoxe leer van 
het kristendom en de kerke
lijke traditie omdat er nu 
eenmaal een wezenlijk ver
schil bestaat tussen de strak
ke karakteristieke geloofs
punten van de kerkelijke ge
meenschap en de fantasti
sche, haast mytische dagdro
men van de kunstenaar. De 
cyclus dankt haar ontstaan 
aan de verdiepingsdagen 
voor kunstenaars welke Ba
kelants in november 62 heeft 
bijgewoond in de Duitse 
Benediktijnerabdij M a r i a 
Laach. Onder het motto 
« Kunst en Geloof » heeft 
pater Altfrid Kassing OSB 
een bekende Duitse bijbelexe
geet, er de verhouding tussen 
kunst en geloof uitgediept. 
Geloven betekent voor een 
kristelijke kunstenaar, die 
dan toch een mens met een 
bovennatuur is, het wezenlijk 
beleven van de geloofsexis-
tentie in zijn kreatief werk. 
Daartoe wordt vereist dat de 
kunstenaar vertrouwd is met 
de meest essentiële grond-
trekken van de kristelijke 
teologie en symboliek. 

Vooraleer met de eigenlijke 
uitbeelding te beginnen heeft 
de glazenier een gemotiveer
de studie gemaakt van het 
scheppingsverhaal : een stu
die die een brede scala door
loopt van het eenvoudige 
bijbelverhaal van de gewijde 
schrijver tot de meer inge
wikkelde teorieën van een 
Lemaitre en een Teilhard de 
Chardin. Zelfs Darwin's « On 
the Origin of Species » bleef 
niet onaangeroerd. Het ver
haal van de schepping in 
Genesis I kent zes schep
pingsdagen en een rustdag. 
Wanneer Michelangelo om

streeks 1Ö4U de zomermg van 
de Sixtina beschilderde deed 
hij dit in vijf tarelen en ver
anderde zelfs de voigorde der 
scheppingsdagen door de 
schepping van de flora op de 
tweede plaats te brengen 
« De Schepping » van Bake
lants bestaat uit zeven ont
werpen daar hij de schep
ping verdeelde in zeven da
gen. Nu spreekt ook de bijbel 
wel van een zevende dag. 
Echter over een dag die los 
staat van de vorige dagen 
omdat « God rustte van al 
het werk, dat Hij geschapen 
en tot stand had gebracht » 
Als mens vertrouwt met de 
huidige godsdienstige en we
tenschappelijke opvattingen 
over het ontstaan van de 
aarde en het heelal be
schouwt Bakelants de zeven
de dag niet als zijnde uit
sluitend 'een rustdag, maar ' 
als een periode welke nog in 
volle evolutie is. Het meest 
merkwaardige echter is het 
zesde ontwerp dat de schep
ping van de mens voorstelt. 
Wanneer Michelangelo de 
kreatie van Adam in het 
midden der zoldering plaatst, 
dus deze schepping beklem
toont, en daarnaast in een 
opmerkelijk kleiner paneel 
de geboorte van Eva, dan 
kleefde hij het vaak verkon
digde denkbeeld aan als zou 
de vrouw minderwaardig zijn 
ten opzichte van de man. 
Bakelants aanziet de schep
ping van man en vrouw als 
een geheel, dit onder invloed 
van de bestaande konceptie 
over de emancipatie van de 
vrouw en de kristelijke leer 
over het huwelijk 

Pikturaal vormen de zeven 
kleurrijke panelen geen mijl
paal in Bakelants' oeuvre. De 
non-konformistische vorm
geving, gegroeid uit een mys
terieus gemijmer, is niets 
meer dan een noodzakelijke 
schakel in het non-figuratie-
ve werk dat de glazenier ge
durende de laatste jaren 
moeizaam heeft opgebouwd. 
Wel verklanken de ontwer
pen een nieuwe geestelijke 
wereld, die af en toe nog om
huld is met transparante ge
heimen die het geheel om-
sluieren als koortsige tekens 
van persoonlijke schermut
selingen met de ideeënwe
reld van de bourgeois. Het 
koloriet is sterk geladen, 
vooral in het vierde tafereel: 
de schepping van de hemel
lichamen. Te midden een 
kleurige spiraalvormige kom
positie ligt een bleekwitte 
maan gevangen, omkranst 
met gloeiende, vibrerende 
sterren. Daarnaast een ko-

ivo bakelants: 

kunst en 

Ivo Bake lan t s : 

(( De 7e 

scheppingsdag n,Mn a 6*. 

sommige bezoekers van de 
tentoonstelling was dit mis
schien een obstakel, voor an
deren een reddende wipplank 

geloof 
tot het smaken van de rus
tige ingetogenheid die van 
de ontwerpen uitgaat. Voor 
de kunstenaar zelf groeide 
het werk tot meer dan een 
zuiver pikturale inkarnatie; 
het was immers het totaal 
beleven van een artistieke 
drang en een onstuitbaar ge
loof van een jonge magiër. 
In deze barbaarse tijden be
tekent dergelijk werk meer 
dan louter een strijd tussen 
kunstenaar en materie. 

Want alhoewel de glaze
nier afhankelijk blijft van de 
grilligheid van het glas en 
de toevalligheden van het 
technische wordingsproces in 
de oven, heeft vooral de vor
mende kracht van de geest 
deze scheppingscyclus ver
wezenlijkt. 

Frans Bellon. 

peren zon waarvan de stralen 
iets dreigends suggereren. 
Een onrustig werk dat her
inneringen oproept aan de 
onheilspellende kreaties van 
een Jeroen Bosch. Veel rus
tiger is de laatste komposi
tie, die haast symbolisch de 
voortdurende evolutie van 
het heelal weergeeft. Hier 
echter eist de kunstenaar een 
geestelijke inspanning van 
de toeschouwer. Dit ontwerp, 
dat een onbegrensde kracht 
uitstraalt, is het typische 
produkt van een jonge kun
stenaar die streeft naar een 
« nieuwe kunst ». Een kun
stenaar voor wie het ekspe-
rimenteren een overgang in
luidt om geleidelijk te komen 
tot een gave, volwassen 
kunst. Wie dit werk « wil » 
begrijpen zal geloven dat we 
naar een nieuw hoogtepunt 
in de glasschilderkunst gaan. 
Alhoewel tussen het figura
tieve en het non-figuratieve 
in blijft het werk een voort
zetting van de plastische uit
beelding van het kristelijke 
geloof in de loop der eeuwen. 
Een netwerk van intens-ko-
loristische regelmatige vlak
ken, van rechte en harmo
nieus gebogen lijnen symbo
liseert samen met een em
bryonaal ovaal de meest es
sentiële elementen van de 
kristelijke geloofsweg : de 
oneindige goedheid van de 
schepper, de kruisdood van 
zijn zoon en de kristelijke 
charitas. Merkwaardig dat 
de abstraktie hier niet wijkt 
voor het dwingende karakter 
van de zich openbarende teo
logie. 

De cyclus lijkt me « ge
durfd •» werk op het randje 
van het gewaagde af. Voor 

Steentjes -voor -.-(.— Ji ^Wff*^ 

ons taaigebouw 
— BINNENKORT. « UU ZAL K0RTEL1^GS DOOR ONZE RE-
DAKTIE WORDEN AANGESCHREVEN. » Het woord KORTE
LINGS kan uitsluitend gebruikt worden met betrekking tot 
het verleden : hij is kortelings overleden. Om aan te duiden 
dat een gebeurtenis zich in de nabije toekomst zal afspelen 
heben we de keuze tussen : EERLANG, BINNENKORT, EERST
DAAGS, DEZER DAGEN. De gewraakte zin had moeten 
luiden : « HIJ ZAL EERSTDAAGS DOOR DE REDAKTIE 
WORDEN ANGESCHREVEN ». 

— ZICH OPDRINGEN. « GAAN DE (HEDEN) NIET VERMELDE 
ARRONDISSEMENTEN ZICH ZELF OPDRINGEN AAN ONZE 
AANDACHT f n Ajgezien van het feit dal men zich alleen aan 
een persoon of een instantie kan opdringen, heeft « ZICH 
OPDRINGEN » steeds de ongunstige betekenis van « iemand 
lastig vallen, op onbescheiden wijze de aandacht op zich 
vestigen » (let wel : niet u de aandacht op zich trekken » ; 
wel : « IETS trekt zijn of de aandacht »). Dat lag voorzeker 
niet in de bedoeling van de opsteller. Hij had hier kunnen 
schrijven : « GAAN ZE ONZE AANDACHT, GAAN ZE 
ONZE BELANGSTELLING OPWEKKEN OF GAANDE MAKEN ? » 

— STEENWEG. « DE WIJK RISQUONS-TOUT DIE LANGS DE 
STEENWEG VAN KORTRIJK NAAR RIJSEL LIGT», <<WANNEER 
MEN MIDDEN OP DE STEENWEG STAAT ». Een steenweg is 
oorspronkelijk een met stenen bestrate weg. Bepaalde STRAAT
WEGEN, dit zijn wegen die twee plaatsen met elkaar 
verbinden, dragen in hun naam nog de herinnering aan het 
feit dat ze vroeger met stenen waren bestraal. Als traditionele 
plaatsnaam is « Steenweg » dus juist, doch in dat geval komt 
het steeds in verbinding met een andere plaatsnaam voor : 
BRUSSELSESTEENWEG. Een nieuwe straatweg kan echter 
nooit deze naam krijgen. Als de gemeente Dilbeek een verbin
ding tot stand brengt met de aanpalende gemeente Itterbeek 
dan kan deze weg uitsluitend Itterbeekseweg worden genoemd. 
Als soortnaam is STEENWEG heden ongebruikelijk. Men zegt 
gewoon : de grote weg of de weg van Mechelen naar Brussel. 
Ter onderscheiding van land-, bos-, of veldweg kan men van 
een STRAATWEG gewagen. Dus : « Wanneer men midden op 
de straatweg staat ». (Gebruik nooit BAAN of GROTE BAAN 
in deze betekenis !). 

— IN EEN OMSLAG. Hoe Nederlandsvoelend we ons ook 
mogen noemen, velen onder ons denken nog in het Frans. Zo 
ook hij die schreef dat « EEN BRIEF ONDER OMSLAG VAN DE 
KAMER WERD RONDGESTUURD. Het Franse SOUS ENVE
LOPPE luidt bij ons « IN EEN OMSLAG ». 

II.J. Bouwman 002-»2.S.C3 
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parade der 
tinnen 

soldaatjes 

In verband met t e t Kongres 
der VVB en ook over de krijgs-
haitige verklaringen van Van den 
Boeynants is er heel wat te doen 
geweest in de pers. Er komt maar 
geen vaart in de opstand der <( ge
matigden » men zoekt schuldigen 
in eigen rangen, zodat VdB zelfs 
dreigt zijn onwillige socialistische 
regeringspartner door de vlees-
molen te draaien. Volksgazet be
kommert zich weinig om het blik-
kensabelgerammel van de schone 
Paul en legt de ware reden van 
diens krijgshaftigheid bloot. De 
schrik voor de vooruitgang van 
de Volksunie. Ondertussen poet
sen de strijders van 1830 hun 
wapenrusting op voor het Rendez
vous der tinnen soldaatjes. 

DE GAZET. 
Prof Derinne zet zijn stellingen 

van het WB-kongres nog eens uit 
elkaar. Hij pakt Kiebooms aan in 
dezelfde « Vrije Tribune » waar 
die vorige week uitverkoop hield 
Tan het federalisme van de VVB. 

« Het ogenblik is gunstig om 
een en ander te verduidelijken en 
ook hier en daar misverstanden 
uit de weg te ruimen. Ik mag o.m. 
niet onbeantwoord laten een arti
kel van dhr. Kiebooms, wat welis
waar zeer positief stond ten op-
«ichte van het laatste kongres, 
maar dat bij sommige lezers en 
volgelingen van de W B de spij
tige Indruk wekte dat men dit 
Jaar alles zou hebben prijsgegeven 
CHn de traditionele part-jen ter 
wille te zijn. 

De W B heeft nu een mitiatief 
genomen om te beletten dat we 
vastlopen op een woord. Het ver
heugt ons dat dhr Kiebooms heeft 
erkend dat daarvoor moed nodig 
was, want men wordt zo gauw 
verdacht van lauwheid en ver
raad... 

Nu is het echter wel te hopen 
dat men in de traditionele partij
en zich evenmin ertoe zal beper
ken het woord federalisme af te 
wijzen. Dat is louter negatief. » 

't Pallieterk 
Is die zoete verklaring van De

rinne het gevolg van felle reaktles 
In een deel van de zelfstandige 
Vlaamse pers, die sceptisch stond 
tegen die koerswijziging van de 
VVB. ? 

« De Vlaamse Volksbeweging 
heeft te Leuven een elegante om
mezwaai uitgevoerd en de serieuze 

Cevepe gazetten hebben de echo 
van het applaus, bestemd voor de
ze met grootmeesterschap uitge
voerde marBommekeer, onmiddel
lijk in hun ganzeveren opgevan
gen. Met een verdachte haast en 
een bedenkelijke geestdrift. 

Een kerstekind immers kan aan
voelen dat zo men nu beslist heeft 
naar buitenuit niet met uithang
borden te vechten, er binnen in 
de schoot van de W B wel een 
krijg met etiketten is geleverd... 
en beslecht. Om het, laat het dan 
nog wat ongenuanceerd zijn, uit te 
drukken : de federalistische opvat
tingen uiteen gezet door Wilfried 
Martens komen overeen met die 
van de federalistische partij die 
de Volksunie is, de federaliserende 
langzaam-aan teorie en kultmir-
klemtoon waarmee Prof. Derinne 
uitpakte stroken ongeveer met de 
gedachten van de Vlaamse vleu
gel van de CVP Derine contre 
Martens, Vlaamse CVP-vleugel te
gen Volksunie. De etikettenstrijd 
is gestreden : het CVP-etiket heeft 
overwonnen. » 

« Wacht en zie » zegt Pallieter 
tot slot. 

Wij zullen zien hoe de VVB in 
praktijk de tekortkomingen van de 
Wexxrpartijen zal beoordelen. Zal 
het ook daar een « taktische » 
zachtaardigheid zijn, dan moet ze 
het vertrouwen van de nationalis-
ien verliezen. 

De Linie 
Die niet va.n ekstremisme kan 

verdacht worden, en er op Vlaams 
gebied pragmatische voorstellin
gen op na houdt, beschouwt de 
situatie van de VVB als eerder 
labiel. Als taktikus op het schaak
bord staat ze te ver van de wet-
tölmalserspolitiek, als Volksbewe
ging zou ze door het niet langer 
beklemtonen van massabezielende 
ideeën als zelfbestuur door federa
lisme kunnen verschrompelen tot 
een groepje Intellectuelen. 

« Een niet gering aantaj getrou
wen kon tijdens het afgelopen 
week-end te Leuven blijkbaar 
moeilijk verbergen dat het congres 
van de Vlaamse Volksbeweging 
voor hen in zekere zin een ontgoo
cheling was geweest. Ofschoon 
door de le'ders te verstaan werd 
gegeven dat het federalisme waar
toe men zich in 1962 had bekend, 
als ultiem doel gehandhaafd Weef, 
had men het nog enkel over prag
matische federalisering of decen
tralisatie. 

Daar men in alle partijen voor 
decentralisatie gewonnen is, kan 
men zich afvragen op wie de W B 
als drukkingsgroep nog drukking 
gaat uitoefenen met haar nieuw 
programma. Ben politieke groep 
die praktische verwezenlijkmgen 
beoogt en tooh buiten de politiek 
staat, moet zich voortdurend aan
passen aan de dagelijks wisselende 
actualiteit, en dit vergt een fijne 
zin voor politieke taktiek. De 
vraag is minder, of de W B daar
toe in staat is, dan wel, of zulk 
een strikt taktische politieke aan

pak verenigbaar is met een massa
beweging. Kan men de massa 
warm maken voor steeds opnieuw 
te berekenen taktische zetten op 
het politiek schaakbord ? Waar
schijnlijk staat de W B voor het 
alternatief, taktische sluwkeid te 
beoefenen, of een massa achter 
zich te krijgen. » 

de rode vaan 
Geeft gelijkaardige beschouwin

gen onder de tit«l «De stille trom» 
« De « mineurtoon » was wel het 

hoofdzakelijk kenmerk van het 
derde kongres der Vlaamse Volks
beweging, dat op 9 en 10 maart 
te Leuven doorging. We hebbsn de 
indruk dat de — anders wel tal
rijke — aanwezigen mei eerder 
gemengde gevoelens huiswaarts 
gekeerd zijn. En zeer typisch was 
wel dat de ganse CVP-pers. die 
verleden jaar heel wat terughou
dendheid betoonde, dit maal uit
gesproken opgetogen was over re
feraten en slotrezolutles... 

Dat heeft zijn redenen. Vooral 
in de politieke referaten (grond
wetsherziening, Europese Integra^ 
tie) zijn de scherpe kanten, waar
aan de traditionele CVP zich ver
leden jaar te Antwerpen pijnlijk 
schuurde, weggeslepen « Federa
lisme » is voortaan uit den boze, 
men spreekt in de W B nog slechts 
van « pragmatische federaliz«-
ring ». Grote woorden die in feite 
slechts dekken moeten dat de 
Vlaamse Volksbeweging onder de 
indruk is gekomen van de dood-
zwijgerij vanwege de CVP, de ver
eenzelviging met de Volksunie, en 
de kampanje d'e door BSP en P W 
tegen haar gevoerd werden. Blijk
baar hecht ze er meer waarde aan 
door de grote, tmitaire partijlei
dingen aanvaard te worden, dan 
een gespreks- en aktiep'atform 
der federalistische strekkingen in 
het Vlaamse land te zijn. Zal het 
de W B heiw>n •> « 

YOLKSGAZ^ 

Richt zoals hoger gezegd de 
koplantaam op de CVP-generaal 
van de opstand der gematigden 
Paul Van den Boeynants. 

Na volgend portret van de ech
te Belg die Paul VdB als verfranst 
bfluingistisch Vlaamse Brusselaar 
is. 

« De nationale president van de 
CVP, Brusselaar en middenstan
der, gewezen schepen hi het fo'k-
loristisch college van « Jef van de 
Kassei », is een lichtjes veredeld 
en voor de tweede helft van de 
20e eeuw herzien personage uit 
« Pientje Beulemans ». 

Goed hart, voor zover wij hem 
kennen, groot woord, een tikje 
parvenu en niet bang om zich be
lachelijk te maken. Of misschien: 
niet bewust wanneer hij tot een 
voorwerp van spot wordt! » 

Onthult Jos de redenen van het 
kordaat gepraat van VdB. 

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

Wendt U tot de maatschappij 

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

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden. 

« In de schoot van de BSP er
gert men zich zelfs niet meer om 
zijn « energieke » redevoeringen. 
Men neemt ze voor wat ze waard 
zijn en lacht erom. Men weet dat 
de nationale voorzitter van de 
CVP enkel met blikken sabel ram
melt. De h. Vanden Boeynants be
seft zo goed als wij, dat wanneer 
hij een breuk met de BSP zou ver
wekken, de gang naar de stembus 
onvermijdelijk zou worden (tenzij 
Vanaudenhove bereid zou zijn om 
politieke zelfmoord te plegen door 
tijdelijk tot een nieuwsoortig kabi-
net-Eyskens toe te treden). Hij 
weet waarschijnlijk veel beter dan 
wij, wat er uit die stembus zou 
komen, vooral indien de CVP zich 
voor haar Vlaamse kiezers zou 
aanmelden zonder taalwetten of 
zetelaanpassing. Sommigen onder 
zijn intiemen beweren dat hij in 

« Wij zijn tegen de taatontweiv 
pen, zegt M. Lejeune, en indien 
we de 31 maart met 100.000 zijn 
in Brussel, zullen 's anderendaags 
reeds zekere ontwerpen geamen
deerd zijn en zal de VoerstreeK 
terugkeren naar WaUonié (appl.). 

M. Charlant, nationaal voorzit-
ter schildert vijf eeuwen gemeen
schappelijke geschiedenis, en her-
iimert er namelijk aan dat Jan 
van Namen en de Vlamingen de 
troepen van Pilips de Goede over
wonnen (levendig appl.). Voor oos 
Rendez-vous der Belgen hebben 
we het akkoord van do dne partij
voorzitters verkregen. De heren 
C3ollard, Van den Boeynants a i 
Van Audenhove en zij hebben cms 
veel bijval gewenst. 

M. Pemot, ondervoorzitter van 
het Nat. komitee herinnert er aaa 
hoe Vlaanderen gedurende 129 
jaar geleefd heeft van de rijkdom» 
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PAULTJE MET ZIJN BLIKKEN SABEI. 

(VOLKSGAZET 

OVER VAN DEN BOEYNANTS) 

dit geval een verlies van een twin
tigtal zetels ducht. » 

Die twintig zetels om Viaamse 
redenen zouden zeker niet naar de 
Vlaamse BSP _rs gaan Jos. Betere 
illustratie over de mislukking van 
de lapmiddelen-politiek vam de 
unitaristen kan moeilijk gegeven 
worden. 

Streven 
Wijdt diepgaande beschouwin

gen aan dit vastgelopen unitair 
gedoe dat steeds grit en kool wil 
sparen, 

« De CVP beroept zich steeds 
op haar beslissingen van het con
gres te Oostende, die geen plaats 
laten voor het federalisme, maar 
op een niet steeds duidelijke wij
ze een stelsel van bijzondere meer
derheden voorzien voor wetten die 
de VTaams-Waalse verhoudingen 
raken. Het geheel der voorstellen, 
die ter tafel liggen, wekken in 
Vlaanderen een onbehaaglijke in
druk, vooral omdat ze ingegeven 
schijnen te zijn door een bezorgd
heid om toch vooral de Waalse 
opanbare mening niet te ontstem
men, zelfs indien die ontstemming 
niet steunt op de talrijke feitelijke 
vormen van achteruitstelling 
waaronder Vlaanderen gebukt 
gaat sedert meer dan een eeuw. 

Zulke scherpe veroordeling van 
de compromissenpolitiek van de 
Vlaamse kleurpartijen geeft ons 
als volksnationa.isten de zekerheid 
dat op dit historisch moment met 
een Europese toekomst, die voor 
Vlaanderen federaaj zal moeten 
zijn of anders niet zal zijn, de 
hardnekkigheid rond onze volkse 
beginselen de juiste weg is. En 
zouden we in die Europese wor
ding niet bijtijds tot ons einddoel 
geraken dan zullen wij tenminste 
de geestelijke voldoening hebben 
gesproken te hebben toen het wel
licht nog tijd was en de andereai 
« partijpoitiekje » bedr^vci. 

LA LIBBE BELeiaUB 
Ziet met instemmende grootmoe

dersontroering de besten van haar 
kinderen meetings houden over 
het dierbare onderwerp « La Bel-
gique üne et indivisible » (beste 
waarborg om veel Libre's te ver
kopen). Bij gebrek aan volk op 
hun meetings krijgen ze dan toch 
een schoon verslag in éa LIbre. 

Enkele uittreksels van de bezie
lende woordjes op de meeting te 
Charleroi. 

men van Wallonië. Terwijl dit no 
moeilijkheden heeft is het éa 
plicht van Vlaanderen het te h e t 
pen. In een goed huishouden helpt 
men altijd de zieke huisgenoot 
(appl.). De 31 maart zeggen we Ja, 
aan een één en onverdeelbaar B ^ 
gië. » 

We noteren uit heel die woop. 
denkermis twee dingen 1) dat hun 
nationale voorzitter Chariatan 
zelfs de Belgische geschiedenis 
niet kent anders zou hij van Fi-
Ups de Schone, Filips de Goed» 
niet maken en dat hij daarenbo
ven vergat te zeggen dat Vlamin
gen en Walen reeds gezamenlijk 
als echte Belgen Zuul Sezar be
vochten 2) dat de heren van de 
drie traditionele partijen dU 
kliekje wel goedkeuren, maar hun 
partijmannen verboden deel te 
nemen aan de Mars der Vlamii». 
gen te Brussel. Goed om onthoo. 
den. Walter Luyten. 

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 het Vlaams Huis 
« PETER BENOIT » 

Frankr i jk le i 8 An twerpen 

Vlaams Huis 

« Cafe Fa'con D 
Verbondotr. 57 Antwerpea 

Tel. : 03/37.63.35 
u o n t m o e t er uw v n e n d e a 

fsezoek h e t P a y o t t e n l a n d 
Gueuze - Kr iek - goeua 
sp i j7e i v ind t u in a f s p a n -

£ l n g 

'•DE KROON > 
O.L.V.-i^uibeek 054/32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

N a s s a u s t r a a t 6 An twerpen 
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DE VOLKSUNIE 

-k GEEN GENADC: 
Hel is niet de eerste maal dA 

de \TS-akteurs door hun slielvanr-
dige vertolking een stuk redden, 
dat op zichzelf eigenlijk te onhe-
langrijU is om over te spreken. Je 
zetten er dan doorgaans zo «M 
vaart achter, dat de kijker gewoon 
weg geen lijd heeft om de talrijhe 
zwakke 'plekken in ée tekst waar 
te nemen en om te merken dat ét 
auteur hen eigenlijk bij de neus 
aan hel nemen is. 

Dal was vorige treek vrijdag 
lejug het geval tijdens de ^regis 
treerde NTS-overname van George 
Courleline's « De gendarme henl 
geen genade ». Het gegeven ^ 
zichzelf is niet zeer belangrijk, éi 
had een knap toneelschrijver ff 
wel een goed blijspel van fctmnïfc 
maken. Georges Courleline had 
dit echter niet gedaan. Zijn leksl 
was speelbaar zonder meer, en '•en 
onhandige toneelgroep kon er zich 
zelfs grandioos belachelijk mee 
maken. 

Maar noch van dil laalsle, noeh 
van de zwakke plaatsen in de dia
logen was eigenlijk veel te mer
ken. Regisseur Henk Rigiers haü 
voldoende scherp de mogelijh'' 
gevaren vati het stuk aangevoeld, 
en Hel zijn spelers hun tektt dan 
ook met een flinke snelheid voor 
de kamera's brengen Hun sliel-
hennis zorgde ej dan wel voor dal 
ze dil zeer Kaflrlig en omzeggen^ 
feilloos deden, zodat een resullaal 
berci'kl werd dat er gerust mocli. 
zijn. 

Op het dckor van Jenity Kehren 
ivas wel een en ander aan te mir-
ken. Naar ons gevoel viel het 
bureel van Rechter Boissonnade 
(W. V. d. Brink) wel enigszins te 
eng uil. Wat meer « Lebensraum « 
zou het geheel ten goede zijn gi' 
komen en zou meteen de kamera s 
de mogelijkheid verschaft hebb n 
beweeglijker doorheen het stuk (^ 
manoeuvreren. Al weze hier on
middellijk en rechlvaardigheids-
halve aan toegevoegd dat no<h 
hel dehor, noch kamera-reg e 
werkelijk onvoldoende waren zoii-
êer meer. 

Stippen wij ten slotte nog aan 
dat de Aederlandse vertaling van 
Hans van den Bergh aan alle ver
eisten voldeed. Alles bij elkaar kon 
zich dus niemand werkelijk be
klagen (leze eenakter te liebben 
geviilgil. 

* DENNIS 

De hidlslc aflevering van uDcnnis 
ilie Menace» is vorige zaterdag op 

.ens sclierm verschenen. Jay Aorili 
heefi zijn goede vriend Mr H ilson 
nog maar eens de sluipen op het 
Ujj gejaagd, lol giool nngeiiui ii, n 
van deze laalsle, maai lol des te 
meer pret van alle jonge en oudere 
kijkers, ook al vragen deze laalslen 
lich op hetzeljde ogenblik angslig 
af wal de volgende Dennis-slreek 
ai zijn van iiun eigen 10-jarige 
bengel. 

De lezer weel dal we hel Dennis-
f$üillelon nooit erg in ons hart 
gedragen hebben, en onze vroegere 
^V-enquête heeft uitgewezen dat 
'W«l wal ouders dc:e ntening 
Men. H e hebben dit Amerikaan'^ 
ftngd-prograintna nooit in overeen-
^emminy kunnen brengen met de 
regels van een gezonde opvocdkun-
'le Al moet hieruit nitt onmiddcl-
U ', wolden besloten dat wi] per

klimaat voor onze jeugd moeien 
afwijzen. 

Misschien vinden heel ivat kijkers 
het verdwijnen van de Dennis-
reeks een spijtig iels. Wij persoon
lijk kunnen ons met deze ziens
wijze echter niet akkoord verkla
ren. Voor ons kon dat Dennis-
gcdoe niet snel genoeg van het 
scherm verdwenen zijn. 

Wal nu gelukkig gebeurd is I 

De charme van het chanson 

Wie getuige wil zijn van het ontluikende Neder
landse « luisterliedje », stemt volgende donderdag 28 
maar t te 22 u 15' af op BRT 1. Johan Anthierens stelt 
dan de Noord-Nederlanders Marjan Berk en Henk 
Elsink voor. 

* SALAMI Onze gelukwensen 
Ih'l bezoek van .Tan .'^mels. 

Marcel Meeus en Jef Boschnians aan 
een vlceswarenfabriek heeft dins
dagavond nogmaals aangetoond 
dal^de Vlaamse TV aan dit drietal 
reporters een zeer- goede doku-
nienlaii e-ploeg iieeft. 

Het gebeurt wel eens dal "en 
of andere van dit gezelschap zijn 
poi^liichc neigingen niet meer de 
baas kan, (dinsdagavond, bij de 
verzwneling salami's bv., einde 
van hel programma) en dan moe
ten de kijkers een ontboezeming 
slikken om van achterover te val
len. Soms worden vragen gesteld 
die werkelijk geen zin hebben, of 
krijgt men een uitleg te haren 
tvaaruit niel ivijs te geraken is. 
Maar dal alles is de luatsle lijd 

Wij sluiten ,ons natuurlijk graag aan bij al dé 
gelukwensen die Ludo Bekkers reeds heeft antvangen, 
naar aanleiding van de hem uitgereikte « Prijs van 
de TV-Kritiek ». 

En evenveel gelukwensen sturen wij naar de eer
volle vermeldingen, die eveneens vorige week te Ant
werpen werden uitgereikt, nl. aan Paula Semer, Etien-
ne D'Hooghe, Herman Verdin, Jeroom Verhaeghe en 
Jan Vanderstraeten. 

Onze hartelijke gelukwensen ! 

volgen. Er loos een voldoende een
heid tussen tekst en beeld-illus
tratie, de beelden spraken voor 
zichzelf en de aandacht voor de 
verschillende onderdelen van de 

Vt DuiUe füin « Juzzbandielcn » wordt in ons land vertoond door de Bond voor Grote 
en Jonge Gezinnen. 

inonlijk hele dagen zwarte gedach
ten zitten Ie knauwen, of dat luij 
^egen onze eigen goesting op de 
wereld zouden rondlopen. Wij 
kimnen echter onmogelijk onze 
instemming betuigen mei de men
taliteit waarmee iemand als Dennif 
de mensen en de dingen bekijkt, 
mentaliteit die wij als onaange
past- aan ons Vlaams geestelijk 

eerder uilzonderlijk geworden en 
tve hebben werkelijk niet Ie 
lilagen. 

Het lag dan ook in de lijn van 
de verwachtingen, dal het bezoek 
aan de vlceswarenfabriek een mee
valler ging worden. De verstrekte 
uitleg was zeer duidelijk en de 
kijker had werkelijk geen moeite 

'om hel produklie-proces te kunnen 

DEZE WEEK OP V 
'^ TONDAG 
15.00 ; Reisroutes • Met Comman 
dant Bossuyt naar Zuid-Afnka (1) 
— 15 30 • Panorama • de week in 
beeld — Omstreeks 16 00 : Recht
streekse reportage van de doortocht 
op de Kemmelberg in de wielerwed. 
stnjd Gent-Wevelgem — 18.15 
Jazz-improvisaties door het kwinte' 
Jerry van Rooyen (opi^enomen pro 
gramma van de NTS'VARA) 
Omstreeks 16 50 Rechtstreeks' 
reportage van de laatste doortoch 
en van de aankomst van de wielp' 
wedstriid Gent-Wevelgem — 17 2 
17 45 • Klein klein kleuterke -
18 35 Van knop tot bladerval 
reportage — 20 00 • TV-nieuws -
20 20 WIP weet wrt ' — 21 35 
SportweeVf-nd — 22 or, Vrne eer"-, 
ra • 22 35 : Tweede nieuwsuitzei.-
ding. 

MAANDAG 

19.00 : Tienerklanken — 19 25 • 
Stalen zenuwen : Hoog het glas • 
— 19 40 Zoeklicht op de kultUreli 
aktualiteit — 19 55 De Weermau 
— 20 00 . TV-nieuws — 20 2" 
Speelfilm Plankenkoorts (Lam-
penfieberi • psychologische film 
van Kurt Kofinianr^ n^pt Dunia Mo-
var, Antje Weisgerber en B^.> • ' 
Wicki (Duitse versie met tweetalige 
onderschriften) — 2145 • Medium 
— 2215 : Tweede nieuwsuitzending. 

H DINSDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie : 
Biologie . Over pluimen en bont — 
19 00 : Gastprogramma — 19.30 ; 
P'ranse les — 19 55 : Sport in 't kort 
— 20 00 : TV-rtieuws — 20 20 : 
Bonanza • TV-western — 21 10 : 
Oe laatste reis van Scott • een do-
umentaire film van de BBC over 
'e bekende poolonderzoeker R ' F 
"oott — 22 05 : Wegwijzer : Km-
eren zoals de anderen — 22.35 : 
'weede nieuw-iUitzendmg. 

H WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 • Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Ripcord : De ver
borgen zender (11e afl) — 19 25 : 
Autorama — 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 • 
Schipper naast Mathilde — 21.00 • 
Munten spreken — 21 45 : Taptoe 
— 22 10 ; Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 • Tienerklanken — 19 25 : 
Penelope ; de uitzending voor de 
vrouw — 19 55 : Sport in 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Nog 
draait de kermibmolen : een ge
filmde dokumentaire over de ker-
misrelzigers — 20 55 : Luiz Bonfa 
Optreden van de bekende Brazi
liaanse comiKjnist en gitarist (op
genomen programma van de NTS/ 
AvROi 21 10 • Het 87e politie-
distrikt : Met de dood on de hielen, 
TV-politiefeuilleton dsii . aflevering 

van een nieuwe reeks) — 22 00 
Poëzie in 625 Innen — 22 20 
Tweede nieuwsuitzending. 

H VR5JDAG 
14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie : 
Aardrijkskunde • De Schelde boven 
Antv/crpen — 19 00 : Internationaal 
Jeugdma'razine ^ 19 25 : Arena : 
het veertiendaagse sportmagazme 
— 19.55 : De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Tripps laatste 
balans : TV-spel door Peter Baker, 
Nederlandse vertaling Alfred Plei
ter — 21 55 ; Première — 22 40 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

fabriek was evenwichtig over hel 
programma verdeeld. Men had er 
heel goed aan gedaan voortdurend 
hel personeel zelf bij de uitleg te 
belrekken, niet alleen in verband 
met het werk zelf, maar eveneens 
met betrekking tot het aanleren 
van het beroep. Wij verwachten 
dat dit in de toekomst nog meer 
zal gebeuren, omdat de uilzending 
er heel wat interessanter door 
werd. 

We weten niet waarheen de vol
gende uitstap gaal. Maar we zul
len van de partij zijn, dat weten 
we zeker I 

* VERGEET 
NIET TE LEZEN 

Het aantal mensen dat regelma
tig de gesprekken met dichters en 
romanciers tijdens de uitzending 
V Vergeel niet te lezen » volgt, is 

waarschijnlijk niet zeer groot. We 
menen echter dat we daarin groot 
ongelijk hebben. 

De uitzending van deze week 
was in elk geval de moeite waard. 
De uilleg van Cees Noleboom over 
zijn roman « De ridder is gestor
ven )) was weliswaar een monu
ment van verwarring en onduide
lijkheid, maar hel liet ons toe 
nader kennis te maken met deze 
zeer eigenaardige figuur in de 
Aederlandse letteikunde. Het liet 
ons vooral toe iets meer te weten 
te komen over de persoonlijkheid 
tan deze overigens merkwaardige 
man. 

Het gesprek met Edward Hoor-
nik over diens gedichten was 
klaarder, en wees blijkbaar op een 
evenwichtiger natuur dan de eerste 
bezoeker van het programma. 
Vooral interessant was het gesprek 
van Haberl^^LampQ met Valere De-
pauw over de « Breiz Atao ». Over 
dit gesprek zelf gaan we echter 
niet uitweiden. We willen alleen 
dit zeggen : wie « Breiz Atao » 
nog niet zou hebben gelezen, moet 
dal zeker zonder verwijl doen. Het 
is niet alleen een literair geslaag
de roman, het is eveneens een 
nationalistisch werk. Twee rede
nen die op zichzelf volslaan om 
ieder lezer van dit blad het werk 
ie doen kopen. 

Jvb. 

ZATERDAG 
15 30 tot 16 30 • Bei-htstreekse re
portage van het Europees biljart-
kampioenschap drieband, betwist 
te Brussel (mogelijke verlenging lot 
17 00) - 17.00 tot 18 00 : Kom 
toch eens kijken — 19 00 : Gent m 
voUp expansie — 19 30 • Echo — 
19 55 : Sport m "t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 : Maigie : JV-
feuiUeton met Cynthia Pepper (2e 
afl ) — 20 45 • Lentestemmen : een 
kleinkunstprogramma met Will 
Perdy, Jo Leemans e a Realisatie : 
Rik Gyles — 21 15 • 't Is maar een 
woord — 21.45 : Dick Powell stelt 
voor : De vijfde bezoeker (15e afl ) 
— 22 35 : Tweede nieuwsuitzending 
— 22 45 tot 23 30 • Rechtstreekse 
reportage van het Europees blljart-
kampioenschap drieband, betwist te 
Brussel. 

Zopas verschenen : 

Het 
Tweede 
Aktivisme 

Een kritisch oordeel over 
kollaboratie en repressie. 
De balans van verwarde 
en moeilijke jaren. De les 
voor heden en toekomst. 

Prijs : 40 F, 
Bestellingen door storting 
op postrekening 1476.97 

Volksunie Brussel 1 
Korting bij afname van 
minstens 10 eksemplaren 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressor lmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

,STAK' 
Gewat teerda bedspreien 
Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
Indien U geen verkoper 

- In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ö het adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star Zele 

J 
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ANTWERRE'N 
BORNEM 

Het mtkammen van een reeks 
adressen bracht de werkgroep 
Bornem een nieuwe oogst van 16 
abonnenten op. Deze nieuwe klap 
op de vuurpijl moet een aandui
ding zijn dat met de statutaire 
afdeling kan begonnen worden. 

ST. AMANDS 
Ten huize van Frans Van de 

Moortel, voorzitter afdeling Klein 
Brabant werd, in aanwezigheid 
van bestuursleden uit prov. en 
arr . een belangrijke vergadering 
gehouden met verschillende voor
aans taande nationalisten uit de 
streek om de verdere organisatori
sche uitbouw te bespreken. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Pos tbus , 11, Deinze; 
of n a a r : 
Pos tbus , 381, A n t w e r p e n ; 
of n a a r : 
Pos tbus , 149, G e n t ; 
of n a a r : 
Pos tbus , 231, Brussel 1. 

H e t groot , e rns t ig , oor 
spronkel i jk Vlaams H u -
weli jkswerk van v e r t r o u 
wen en welslagen voor 
i edereen ! 

De enige Beroeps ins te l 
l ing voor huwel i jksbe-
midde l ing van g a n s onze 
Nede r l ands sp rekende 
t a a i s t r e e k 
S t ip te gehe imhoud ing . 
Dagel i jks verschi l lende 
ver lovingen. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

m e e s t e r - k l e e r m a k e r 
voor h e r e n en d a m e s 

t e Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom U overtuigen. 
• 

Zuid laan 53 

B R U S S E L 
T e l e f o o n 11.77.10 

MECHELEN 
Colportages. 

Met 180 verkochte nummers be
reikte de ploeg van Lier in de ge
meente Berlaar wel haa r rekord 
en dit van he t arrondissement. 
Het puike weertje en de geest
drift van de mannen aan de mi-
kro zorgden voor het aangepast 
kl imaat en voor een simpatieke 
ontvangst, behalve bi] het geval 
op de Lierse steenweg dat ver
klaarde dat, als ons « verdelings-
werk » zou lukken, hij zou ver
huizen naar Wallonië. 

De ploeg van Nijlen wordt op
geroepen om zondag 24 m a a r t de 
Lierse prestatie te evenaren in de 
gemeenten Itegem en Wiekevorst. 

Heist o-d Berg - Beerzel zondag 
31 maar t in Nijlen. 

MECHELEN 

Arrondissementele Kader-
dag. 

Op zaterdag 6 april om 15 
uur. 

Lokaal : Beerzelhof, Grote 
baan, Beerzel. 

Ieder bestuurslid van een 
afdeling of een werkgroep 
moet aanwezig zijn. 

Dagorde : 
Etienne Slosse van de nat. 

studiekommissie spreekt over 
de gemeenteverkiezingen, 
techniek en beschouwingen. 

Rudi Van der Paal, prov. 
voorzitter, geeft praktische 
richtlijnen. 

Toon van Overstraeten, 
nat . propagandaleider, over 
het beruchte onderwerp van 
I>e Linie « Volksunie, broze 
Unie ? ». 

MERKSEM 
Half vastenavond. 

De Halfvastenavond van de Wa-
terploeg, op zaterdag 27 maart , 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 F. 

WILLEBROEK 

De « grote » vergadering van de 
CVP-jongeren was een verlooche
ning van de sterke woorden van 
spreker Somers « dat in zijn krin
gen ziulke grote belangstelling be
s taa t voor het Vlaamse pro
bleem » Gelukkig waren er, naas t 
zijn 6 CVP-ers, een vijftientaa na^-
tionalisten aanwezig om enkele 
pertinente vragen te stellen. De 
Wilïebroekse nationalisten P. De-
smedt en Theo De Block hadden 
het, samen met arr. sekr. Walter 
Luyten, niet lastig om spreker 
schaakmat te aetten, zodat zijn 
repliek he t Van Eynde-peil be
reikte. Hoe de CVP-jongeren van 
zogezegde drukkingsgroep op zo 
korte tijd tot propagandistenma
niakken konden vervallen, mag 
Joost weten. 

BRABANT 

KUMTICH 

Op donderdag 14 dezer werd in 
onze gemeente de V.U.-afdeling 
opgericht. 

Voor een talrijk publiek behan
delde Ludo Sels het boerenpro-
bleem, waarna arr . voorzitter Mare 
Pelgrims een uiteenzetting hield 
over de algemene politiek. Daarna 
werd overgegaan tot de verkiezing 
van het bestuur. Met algemeen
heid van stemmen werden tot be
stuursleden verkozen de heren 
Vandeplas Frans, Godefridis Ro
bert, Verstraeten Armand, Cou-
raijt Kamiei en Pans Louis Het 
nieuwe bestuur vergaderde onmid
dellijk om de taken te verdelen 
en een werkplan op te st-pl'<>n. 

Een hartelijk proficiat voor de 
werkers van Kumtich en dan 
vooral voor onze vriend Vanden-
plas die reeds zo lang m de bres 
s taat . De afdeling Kmntich be
looft een der flinkste afdelingen 
van het arrondissement te wor
den. 

staken 
Het leven is de laatste twee jaar ontzettend duur ge
worden. Men ondervindt het aan den lijve en in heel 
wat hoger mate dan de indeks aanduidt. 

bankbedienden ? 
De mistevredenheid 

groeit. Ook bij de bankbe
dienden. 

De Belgische banken 
boekten de laatste tien jaar 
een winst van bij de 10 
miljard (9.700 miljoen). 
Het laatste jaar (1962) was 
dit 2 miljard 330 miljoen. 

De bankbedienden vra
gen een weddeverhoging 
van 6 procent, een mini-
mumwedde van 6.000 F en 
het afsluiten van vakver-
enigingensovereenkomsten 
in de onderscheidene ban
ken. In het geheel bete
kent dit een bedrag van 
150 miljoen of slechts goed 
6% van de winst, die vorig 
jaar geboekt werd. Toch is 
er verzet van de banken 
tegen deze eis. Of juister 
gezegd vooral van één 
bank, de Société Générale, 
— natuurlijk ! — die on
geveer 60% van de winst 
maakt van al de Belgische 
banken. 

Er is dan ook een s ta-
kingsvooropzeg ingediend 
tegen 1 april en dit voor 
alle banken. Geeft het 
grootkapitaal voor die da
tum niet toe dan zullen 
20.000 bankbedienden sta
ken. 

Het spreekt vanzelf dat 
al onze sympatic gaat naar 
onze bankbedienden, die 
bij de vlug stijgende le
vensduurte vechten voor 
'n behoorlijk bestaan. Het 
is mee door hun werk dat 
de banken deze erote 
winsten boekten. 

Het is dan ook maar re
delijk dat ze een gedeelte 
van die winst opeisen. Wij 
vinden hun eisen zelfs be
scheiden. 

Onze bankbedienden mo
gen er zeker van zijn dat 
de Volksunie achter hen 
staat. 

W.J. 

LEUVEN 

Op zondag 17 dezer werd in 
ons gewoon lokaal onze arrondis
sementele propagandistendag ge
houden. Na enkele algemene pun
ten werden vooral praktische on
derrichtingen gegeven om de pro
paganda en de organisatie verder 
uit te bouwen. Daarna brachten 
de afdelingen en kernen een ver
slag over de werking var. de voor
bije weken, gevolgd door een kor
te bespreking. Onze provinciale 
voorzitter Dr. Vic Anciaux be
lichtte nog even de grondprinci
pes die aan de basis van onze 
politiek l i ^ e n . 

Nu allemaal a a n de ^ a g om on
ze plannen uit te werken zodat 
we een vruchtbare zomeraktie mo
gen kennen. Het aiTondissements-
bestuur weet dat het op de afde
lingen, de kernen en al de pro
pagandisten kan rekenen. 

Zitdagen in het arrondissement 
Leuven, 

Volksvertegenwoordiger Daniel 
'De Coninck houdt zitdag elke 2de 
maandag der maand. 

Te Tervuren, lokaal « De Toe
komst », Hoomzeelstraat 6, van 19 
tot 19 uur 30. 

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

Dhr. Segers A. en dhr. Pelgrims 
H. houden zitdag : 
1) elke 2de maandag der maand : 

Te Wespelaar, café « De Roos », 
bij Heymbeeck, Grote baan van 20 
tot 20 uur 30. 

Te Haacht, café « De Wiele-
waal » bij Kamiel Schelfhout, 
Wespolaarfrtwg van 21 uur tot 21 
uur 30. 
2)elke 2de dinsdag der baand : 

Te Boortmeerbeek, in het lokaal 
Rut tens Pi'ans, Bredepleinstraat 
115. van 19 uur 30 tot 20 uur. 

Te Keerbergen, café « Sportwe
reld » bij Alf. Van Looy, Putsebaan 
50, van 20 uur tot 20 uur 30 

Te Baal bij Gustaaf Vos, Paling-
spotstraat 2, van 21 uur tot 21 uur 
30. 

0-VLAANDEREN 

KOJEKELARE 
Dansavond. 

Ondanks he t feit da t deze dans
avond voor de eerste maal in he t 
gewest plaats vond onder de be
naming « Volksuniebal » is dit 
feest een groots succes geworden. 
'n Bomvolle zaal en geestdriftige 
Vlaamse stemming. De arrondissi-
mentele voorzitter Dhr Leo Vaa-
deweghe gaf een kort welkom-
woord ten beste alsmede een 
woordje van aanmoediging in on
ze Vlaamse strijd. Ben canhaüng 
bracht ruim de gelden op welke 
nodig waren om he t aankopen van 
een arr. vlag. Tot in de vroege 
uurtjes was het volle bak ! Een 
woordje van dank a a n de plaat
selijke inrichters en medewerkers 
onder leiding van Burgemeester 
Lootens. 

Ziekenfonds FLANDRIA 

Plaatselijke afdeling : tak 
Dendermonde, Olieslagerstr. 94 
St. Gillis-Dend. Tel. 228.81. P.B. 
(Kindt) 4985.41. 

Minimum biidra,gen verpücht 
verzekerden : 25 F per maand. 

(Slechts één maal te betalen 
Indien man en vrouw werken). 

Gepensioneerden en invaliden 
betalen dus per jaar 25 F x 
12 = 300 F zullen echter na 12 
maanden 250 F terugkrijgen. 

Vrij verzekerden : 275 F per 
maand. 

(Schoolgaande kinderen tot 
25 jaaf inbegrepen). 

Geen verhoging van bijdr:^ 
gen hoe groot het aanta l kin
deren o<* weze. 

Maximum voordelen (o<A 
voor vrij verzekerden). 

O.a. vergoeding btj bevalling 
1050 F. Kinderkorf 200 F. 
Plechtige Communiepremie 500 
F per kind. 

Luchtknren aan zee, in ée 
Ardennen of Zwitserland (14 
dagen). 

Huwelijkspremie 1500 F. 
Legerdienstpremie 500 F («s-

duslef) . 
Overiijdeusvergoeding, ambH-

lantiedienst, voor huwelijksspa-
ren. 

Overkomst uit andere mutua
liteiten, met alle rechten, loa
der waehttijd. 

Ouderdomsgrens voor Biet 
vö'zekerden 55 jaar . 

Keuze van dokter, apotheker, 
hospitaal ot polikliniek totaal 
vrij . 

W-VLAANDEREII 

ROESELARE 

Avondfeest of bal van de Vlaai»^ 
se Kring « De Mandel. 

Op zaterdag 30 maar t 1963 om 
20 uur 30 in de zalen « De Beurs B^ 
Roeselare, worden alle Vlaama-
nationalisten hartelijk uitgenodigd 
en stellig verwacht. 

Breng uw vrienden en kennissen 
mee naar dit jaarhjks feest vaa 
het arrondissement Roeselare-
•ïïelt. 

Wenst O dit feest met geschen
ken te begiftigen om de gezelligp-
heid te verhogen verwittig dan t i ^ 
dig per tel. 051-209.64. 

ASSEBROEK 
Sociaal dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag van 
11 tot 12 uur bij de heer H. Van 
Severen, Esperantostraat 4, Asa»-
broek. 

BLANKENBERGE 
ledere maan-, woens- en vrijdag 

van 19 tot 19 uur 30. 
Enkel op woensdag uitbetaling 

voor mutualiteit en vakbond. 
Adres : de heer O s a r De Ok>-

ninck. Groenestraat 45, Blanken
berge. 
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AUTWERPPlïf 
ANTWERPEN 

Huldebetoon Ward Hermans. 
Zondag 21 april te 18 uur biedt 

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

Men kan inschrijven door over
schrijving van 60 P op postreke
ning nummer 69.6&61 van lic. Wal
ter Luytea Legrellestraat 32, Ber-
laar. 

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

GEEL 
We vragen aan alle sympatisan-

ten hun steentje te willen bijdra
gen opdat We Dr Leo Wouters 
biJ zijn huidigmg op 29 maart 
een passend geschenk zouden kun
nen aanbieden Stort op post/reke-
ning Kredietbank Turnhout 48.343 
op naam van « Dr. Leo Wouters 
60 jaar viermg », der rekening 
05.905 Uw naam wordt dan ver
meld op het huideadres 1 

Alle Vlaams-nationale Kempe
naars houden die dag vrij : wij 
verwachten al onze leden en sym-
patisanten te Geel in de zaal van 
café Toerist, Grote Markt 'f 
avonds 8 uur stipt. 

MARIEKERKE 
Het Scheldedorp Mariekerke, 

voor de oorlog een brandpunt van 
Vlaams-nationaal leven in Klein 
Brabant , bracht een dichte schaar 
van oudere en jongere Vlaamf^-
zinden bij elkaar als genodigden 
aan de gratis - wafeltafelen. De 
ouderen waren entoesiast als de 
onvergetelijke Ward bij de voor
stelling van « J a n van Gent » de 
vooroorlogse strijd in herinnering 
bracht. 

Het voorbeeld van deze ontem
bare strijder verwekte een spee-
chenreaktie waarin Pi'ans Van de 
Moortel, Frans Peeters, Gust De 
Mayer.provincieraadslid Ward Ro-
lus en Wim Jorissen zich niet on
betuigd lieten zodat de schaarse 
nog-niet-leden gehoor gaven aan 
de oproep van Walter Luyten om 
onze gelederen te komen vervoe 
gen. 

MERKSEM 
Inning der lidgrelden voor 1963. 

Op een paar na, zijn al de lid
gelden voor 1963 binnengekomen. 

Het bestuur dankt al de leden 
•oor dit bewijs van vertrouwen. 

Het is een aansporing voor die
genen die een verantwoordelijke 
funktie in onze afdeling vervullen 
om met nog meer iever en toewij
ding hun taak te vervullen. 
Algemene ledenvergadering. 

Deze vergadering vindt plaats 
op zaterdag 30 maart te 8 uur 15 
in ons lokaal « Tijl ». 

De hr, J. Creten, provintiaal se-
kretaris van het Vlaams Vakver
bond zal een korte uiteenzetting 
houden over dit verbond 

Op de vergadering wordt over
gegaan tot de aanvullende verkie
zing van twee bijkomende be
stuursleden. 

Op deze vergadering zal de af
delingsvoorzitter het onderwerp 
behandelen : « Vo'gand jaar Ge
meenteverkiezingen ». 

Alleen de leden zijn toegelaten. 
Een speciale uitnodiging is verzon
den. 
Half vastenavond. 

Deze vrolijke avond op zaterdag 
23 maart , begin 20 uur 30, zal een 
gezellig onderonsje worden, maar 
met veel volk. 

Zorg op tijd voor een plaats. 
Verkleed of onverkleed, men komt 
zoals men wil. De gemaskerden 
moeten zich aan het bestuur van 
de Waterploeg bekend maken op 
verzoek. 

De deelname in de onkosten zijn 
10 F. 

SCHILDE 
Propagandaploeg voor het kan

ton Zandlioven. 
Programma voor de eerste vier 

weken. 
24 maar t : Broechem vertrek 

Schilde 8 uur, kerk Broechem 
9 uur 15. •"^"' "'-•'•'' - • 

31 maar t : 's Gravenwezel ver
trek Schilde 9 uur. 

7 april : Sint Job in 't Goor 
vertrek Schilde 9 uur. 

14 april : vrije zondag. 
Bal van de Vlaamse Krmg 

Schilde : einde april 
Simpatisanten : vervoeg onze 

propa^ndaploeg, herbergstrategen 
zijn er genoeg, maar echte wer
kers komen wij te kort. Stel U in 
verbinding met Maurits Vander-
bruggen, Tumhoutsebaan 395, 
Schilde. Tel. 79 07.95. Ons Bakske 
haal t U aan huis en brengt U ook 

BRABANT ' 

KANTONAAL NIEUWS 

De kantonnale leiding doet een 
beroep op alle afdelingen van het 
kanton en op de kern van Sint-
Agatha-Berchem om voor 15 april 

^^^^^Ê^M'^Ê^ÊÊ^Ê^ÊÊ^TÊI^ 

^^^^? D iepes t raa t 4 4 ( t e l . : 32.44.30) 
^ ' ^ A N T W E R P E N 

•• Ook al le kwaUtei tsspeelgoed 
' ^̂ »̂P î , ., Spel len voor g r o o t en kle in 

- van moeder en kind 

't ^ • • , 

VERRASSEND GROTE KEUS K W A L I T E I T S A R T I K E L E N " A A N DE 
VOORDELIGSTE V O O R W A A R D E N FRANCO BIJ U T H U I S : 

alle l idmaatschapskaarten 1963 en 
alle achterstallige abonnementen 
te innen. Na 15 april zullen ge
meenschappelijke acties (zie werk
schema) georganiseerd worden. 

Het bestuur van de afdeling An-
derlecht houdt van april af een 
maandelijkse vergadering, iedere 
vrijdag van de ma-and, om 20 uur, 
in het café Smt-Anna, St. Guido-
straat , Anderlecht. 

Het sociaal dienstbetoon, inge
richt door de afdeling, wordt ge
houden door architekt De Coster 
in « Sportlokaal » bij de heer De 
Mesmaeker Marcel te Neerpede. 
Zitdag : iedere eerste maandag 
van de maand van 19 tot 20 uur. 

Tweeduizend pamfletten over dit 
dienstbetoon worden te Anderlecht 
verspreid. 
Pennoen-kongres. 

Op zaterdag 6 april heeft het 
eerste lustrumkongres van « Het 
Pennoen » plaats. Het kongres 
valt samen met de aanvang van 
de veertiende jaargang van het 
tijdschrift. 

Het kongres, dat wordt voorge
zeten door oud-senator Adiel De-
beuckelaere, omvat drie belang
rijke •referaten : 

Te 10 uui- 30 : « De ekonomi-
sche en sociale betekenis v-an de 
Vlaamse taa^snjd » door Mr. A. 
Roosens. 

Te l uur : « Een Vlaams zoek
licht op de Europese integratie » 
door Mr V. Dewachter. 

Te 16 uur : « Forum over de 
Vlaamse Beweging en de wereld
vrede », R.S. Callewaert, Mark 
Grammens, Staf Verrept. 

De vergaderingen gaan door ih 
« Graaf van Kgmont », Van Praet-
s t raat 28. 

Om 19 uur volgt een gezellige 
koÏEiétafel en eeh « Vrientien-
avond » met Zeger Van De Steen, 
zanger en gitarist, J a n Krüger, 
pianist en Klaar Beyre, voor
drachtkunstenaar . 

Voor kongreskaart (20 F ) , mid
dagmaal (60 F) en koffietafel 
(20 F) storten op postgiro 499042 
van L. Van Calck, Schepdaal. 

BRUSSEL 
Werkgroepen. 

Om de doeltreffendheid van on
ze werking in het aiTondissement 
Brussel te bevorderen, worden 
twee werkgroepen gevormd : een 
voor Groot-Brussel (19 Brusse'se 
gemeenten) en een voor de an
dere zuiver-Vlaamse gemeenten 
van het a'Tondissement. 

De werkgroep Groot-Brussel zal 
elke eerste donderdag van de 
maand te 19 uur 30 vergaderen in 
he t lokaal Waltra, Arduinkaai 2-3 
(naast de K.V.S.). 

Deze vergadering zal telkens 
voorafgegaan worden door sociaal 
dienstbetoon onder alle vormen 
(pensioenen, oorlogsschade, nuli-
tiezaken, gemeentezaken, e n z . ^ . 

LIMBURG I 

HALEN 
Afdelingsnieuws. 

De werkgroep der afdeling on
derneemt wekelijks een bepaalde 
activiteit. Thans houdt hij zich be
zig met het weiTen van abonne
menten en leden. Ook deze week 
mochten we nieuwe lezeis en leden 
inschrijven. De leiding berust bij 
Maurits Guffens die zijn raedewer-
kets goed bijstaat in de uitbouw. 
Ziekenkas. 

Sinds Nieuwjaar werd een afde
ling « Vlaamse ziekenkas » opge
richt en hebben zich reeds tiental
len gezinnen aangesloten. Hun za
ken worden met de meeste stipt
heid verzorgd zodat ze alle tevre
den zijn. 

Secretariaat : Mevr. Kempe-
neers-Jacobs, Stat ionsstraat 25, 
Halen Tel. (013)414.08. 

Belangstellenden kunnen telefo
nisch of schriftelijk afspreken. 

O^VIAANDEREN 
GENT 

Op zaterdag 23 maar t te 21 uur 
in de zaal « Roeland », Korte 
Kruisstraat 3, 2de Halfvastenbal 
van" de vriendenkring «Artevelde», 
VBV en VVM Het orkest F m n k 
Greven speelt ten dans; zang 
door het vokaal kwartet « De Gre-
va's ». Stadskledij - gekostumeerd. 
Inkom 40 F. 

WETTEREN 
Programma. 

Zondag 7 april : kolportage te 
Kwatrecht. 

Zondag 21 april : maandelijkse 
algemene ledenvergadering met 
inleiding en debat over he t fede
ralisme. 

Zondag 28 mei : landdag. Houdt 
die dag vi-ij. 
Proefnummers. 

Wie ergens proefnummers kan 
plaatsen, mag er steeds aanvragen 
bij Willy Holderbeke. 
Documentatiecentrum. 

Volksunie - Wetteren richt voor 
de vorming van haa r leden een 
documentatiecentrum op. Wie 
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brochures of boeken voor dit ceiv-
t rum wil afstaan, bezorge ze aan 
een van de bestuursleden. Wie 
zijn boeken zelf wU behouden, 
m a a r wel bereid is om ze tussen
door eens uit te lenen, make een 
lijst op met de titels die men bi] 
hem kan komen lenen. Geef deze 
lijst aan een van de bestum-sleden. 
Laat alle leden delen in uw even
tuele boekenrijkdom ! 
Flandria. 

Wie wordt het honderdste lid 
van de mutualiteit Flandria ? Wie 
wint de speciale premie daa raan 
verbonden ? Haast u ! Binnen een 
paar weken zal het te laat zijn ! 
Opgelet. 

Een bepaalde Wetterse wasserij 
voert reklame voor he t « Carnaval 
der Belgen » van 31 apnl . Doe Uw 
was goed ! Doe Uw was Belgisch! 
Doe Uw was bij hen ! 

OVERLIJDEN 
In de ouderdom van 71 jaar 

stierf de Heer Paul Karcher uit 
Opglabbeek. De Volksume betuigt 
hiermede haa r oprechte deelne
ming aan de achtbare familie. 

GEBOORTEN 
Te Heer werd op 14 maar t in 

het gezin Veltmans-Pontein een 
dochtertje geboren dat Jacqueline 
werd genaamd. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 
I n het gezin Lode Van Looy-

Van Opdorp te Bkeren deed een 
dochter Christel haa r intrede. On
ze harteli jke gelukwensen aan on
ze flinke propagandist en zijn 
echtgenote ! Lang en gelukkig le
ve Christel ! 

ZOEKERTJ 
Ter beschikking te Dilbeek. Kar 

mer met gebruik van keuken voor 
dame of jong meisje (studente). 

Schrijven kantoor blad. 
22 

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

25 

Wens vertrouwensbetrekking te 
bekleden in dienst van een han 
dels- of nijverheidsonderneming. 
Ben ernstig, zeer ontwikkeld en" 
eerlijk. Reeds jaren m 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 schilderweïk één adres: 
Willy Veldeman, Kammens t raa t 
48, Antwerpen. Tel. 32.10.58. 

29 

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

VLAAMS-N ATIOr^ ALE HOOGDAGEN TE ANTWERPEN 
OPENING VAN HET PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

Programma van de plechtigheden, die te Berchem en te Antwerpen plaats grijpen op zaterdag, en zondag 21 april : 
TENTOONSTELLING EN BAL Op zaterdag 20 april : te 11 uur : opening van de tentoon9telling gewijd aan de V.M.O. in het Vlaams Huis 
«Peter Benoit», Frankrijklei 8 Antwerpen Te 20 uur : groot V.M.O-bal in feestzaal «Palladium» te Antwerpen. 
OPTOCHT EN FEESTVERGADERiNG Op zondag, 21 april : massale optocht door Antwerpen In het teken van de zetelaanpassing. De 
sioet wordt gevormd op het Frans van Hombeeckplein te Berchem te 10 uur 30. De betogers worden hier toegesproken door Wim Jorissen. Te 11 u. 30, 
grote feestvergadering In zaal Palladium, onder voorzitterschap van Rudj van der Paal, provinciaal voorzitter en algemene organiaatielelder. 
Sprekers : 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.-filmsektle is klaar 
S om bij u te komen filmen 
• 2de mars op Brussel (kleu-
S ren) , 
• Tegen üe Franse preken. 
• Nieuwe V.M.O film : beto-
• ging E3 In voorbereiding 
S Briefwisseling : P Lauriks, 
• Offerandestraat 68, Antwerpen. 
• Wij filmen gratis. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Op zaterdag 23 maar t om 15 

uur stipt verzamelen wl] aan « Pe
ter Benoit ». 

De leden en al de bestuiu'sleden 
worden dringend verzocht om aan 
de geplande kolportagetocht met 
he t Volksunieblad deel te nemen. 
V.M.O.-baI. 

De VJM.O noiiigt ü uit op h a a r 
eerste lentebal op zaterdag 20 
april 1963, zaal « Palladium », Of
ferandestraat 42, Antwerpen. 

Deuren 19 uur 30. Aanvang 20 
UU''. 

Kaar ten zijn nu reeds te bestel
len op het sekretariaat, grote 
steenweg 165, te Berchem. Tel. 
39.92.06. 

BORGERHOUT 
Zang- en voordrachtavond. 

Op woensdag 27 maar t 1963 richt 
de Vlaamse Kring Borgerhout een 
Vlaamse Zang- en Voordracht
avond in welke plaats heeft te 20 
uur 30 in de gemeentelijke feest
zaal, Turnhoutsebaan 92, Borger
hout. 

Verlenen h u n medewerking ; 
« De Vrolijke Nachtegaaltjes » 
o.l.v. Mevrouw Ida Cïouturler, de 
voordrachtgroep « Scherzo » en 
Willem De Meyer 

Kaar t en tegen 20 P zijn te beko
men op volgende adressen : 

Bert Verbeelen, Jozef Posenaer-
s t raa t 37. 

Karel Eykens, Weversfabriek-
s t raa t 40. 

F r a n s Dirks, Kaï-el Van den Oe
verstraat 50, 

Jos Verbergt; Plora^traat 81. 
P. Raeymaekers, Toekomststraat 

1. 

: TURNHOUT 
• 

• Zoals wij reeds gemeld heb-
S ben vindt op 29 maar t a.s. een 
; grote meeting plaats te Geel. 
• Deze vra-gadering s taat onder 
S voorzitterschap van Dr Jur . Jo 
! Belmans en gaat in het teken 
; van de viering van Dr Leo 
S Wouters ter gelegenheid van 
! zijn zestigste verjaardag. Tij-
; dens de meeting zal het woord 
S gevoerd worden door de alge-
• mene voorzitter, volksvertegen-
• woordiger van der Eist. Wij 
; doen nogmaals een beroep op 
S onze leden en simpatizanten 
; o^n hun steentje bij te dragen 
; voor een passend geschenlt dat 
S volksvertegenwoordiger Wou-
ï ters zal aangeboden worden. U 
; kunt storten op postrekening 
: 48.343 van de Kredietbank te 
• Turnhout met vermelding van 
• rekening n r 05.905 en « Dr Leo 
ï Woutersviering ». Uw n a a m 
S wordt dan vermeld op het hul-
• deadres. 
• Alle Vlaams nationalisten uit 
; de Kempen houden die dag 
S vrij . Alle leden en simpatisan-
• ten worden- verwacht in de ; 
• zaal van café <( Toerist », Gro-
; te Markt , Geel, te 8 uur 's i 
ï avonds stipt. 

»».. ••vJ' 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
Geplande aktiviteiten, 

25 mei : arrondissementele ka-
derdag. 

21 april : speciale autobussen 
worden ingelegd vanuit de Kem
pen naar de vergadering en op
tocht te Antwerpen. Een v e r f e k t 
vanuit Geel over Herentals. Een 
vanuit Mol over Turnhout . In
schrijven bij de bestuursleden. 

BRABANT 

Vic De Wiruie, Buffonstraat 104, 
Anderlecht (Brussel 7). 

Onze plaatselijke korresponden-
ten uit he t arr . Brussel gelieven 
er voor te zorgen dat de berichten 
iedere week maandag voor 18 uur 
in he t bezit zijn van dhr De 
Winne. 

Werftochten. 
Op zondag 31 maar t zal er geen 

werftocht plaats hebben, gezien 
er in de voormiddag de folkloristi
sche stoet der laatste aanhangers 
van « la Belgique de papa » door 
Brussel t rekt en omdat 's namid
dags he t provinciaal zangfeest van 
het Algemeen Nederlands zang
verbond plaats heeft te Schaar
beek. 

0;> zonJag 7 april trekt de cen
trale werfploeg, weer samen met 
de ploeg van he t kanton Wolver-
tem, naa r Wemmei. 

Anti-Atoonunars. 
In de geest van het gezonde 

anti-militarisme, dat de Vlaamse 
Beweging steeds kenmerkte, neemt 
de Vo'ksunie op zondag 24 maar t 
deel aan de anti-atoommars. Bij
eenkomst te 14 uiu- op de Frans 
Halssquare te Anderlecht. 

DWORP 

De Pallieterklub houdt op zater
dag 23 m a a r t 1963 te 19 uur 30 
een voorlichtingsvergadering in 
he t lokaal « De Leeuwerik » (Cha-
bert J .) , Kerks t raa t 34, Dwoi-p. 
Sprekers : Staf Verrept van de 
Vlaamse Volksbeweging over de 
zetelaanpassing en Toon van 
Overstraeten van de Volksunie 
over de sociale en ekonomische 
achters tand van Vlaanderen. 

De Pallieterklub in samenwer
king met de plaatselijke Davids-
fonds-afdeling nodigt dhr Willem 
Demeyer uit op zondag 24 maar t 
63 te 19 uur in het Gildenhuis. 

Alle Volksunieleden worden ver
wacht ! 

HEKELGEM 

Op zaterdag 23 maai-t 1963 te 19 
uur 30 heeft in he t lokaail «Cam
bridge» (tegenover he t gemeente
huis) , Bnisselbaan, Hekelgem, he t 
tweede teerfeest van de afdeling 
plaats. De prijs van het eetmaal 
werd op 70 F vastgesteld. Inschrij
ving, : bij de bes tuu r s l ed^ of door 
.storting Qp POR 4493.28 van Jozef 
De Rijck, Fosselstraat, Hekelgem. 

MOLENBEEK 

Dinsdag,, 26 maar t 1963, te 20 
uur 30, houdt E.P. Jos Burvenich 
S.J. een buitengewone voordracht 
met eksklusieve film, in de Vlaam
se Kring, Haeckstraat 59, Molen
beek. Inkom vrij. 

Elke laatste vrijdag van de 
maand zullen er speciale zitdagen 
voor dienstbetoon gehouden wor
den voor de drie afdelingen van 
het kanton Molenbeek in de zaal 
« Chevalier Maxin », Gemeente
plein. Molenbeek. Op aanvraag 
wordt dit betoon ook ten huize 
verst'^ekt. Voor alle inlichtingen 
zie ons plaatselijk blad « Onze 
Stem ». 

Het kanton Molenbeek .spant 
zich overigens fel in op alle ge
bied. Zo s taat de afdeling Gans
horen - Koekelberg op kop wat de 
abonnementenslag betreft en de 
afdeling Je t te viert eerstdaags 
haa r honderdste lid. 

SCHAARBEEK 
De afdeling Schaarbeek biedt 

op zaterdag 30 maar t te 20 uur in 
het lokaal « Amitié » Liedtsplein 
35 aan haar leden, abonnenten 
en vrienden een gezelig samen
zijn. Treden op : Pieke-Puk. hu
morist zo pittig als Ketje en een 
vriend-pianist. Alle aanwezigen 
nemen gratis deel aan een reuze
tombola. 

BRUSSEL 
Qm alle vertrag.ng te verm.jd-n 

lul len de berichten voor de ru
briek « Bewegingsleven » voortaan 
gecentraillzeerd worden bij dhr 

LiMfiuRe 

BERINGEN 
De propagandaploeg heeft haa r 

zomeractiviteit aangevangen met 
de uitdeling van proefniraimers 
van ons weekblad in de gemeen
ten Tessenderlo en Hulst. 

GENK 
Verleden zondag werd voor de 

eerste maal een beperkte kantakt-
vergadering gehouden voor de 
mijnwerkers te Waterschei. De 
zaal was ruimschoots gevuld en 
dit is een duidelijk bewijs da t de 
mijnwerkers het ernstig menen 
met h u n problemen 

Drs Degraeve, provincieraad»' 
lid, hield een uiteenzetting over 
de mijnproblemen en zijn toe

spraak werd met zeer veel belang
stelling beluisterd Hij onder
streepte voornamelijk de achter-
uitstelling van de Limburgse mijn
werker. Daa rna voerde onze pro
pagandist Bob Goiris het woord. 
Hij handelde speciaal over de ma-
ter;ële moeilijkheden van de 
mijnwerkers. 

Met veel enthousiasme en strijd
vaardigheid werd de vergadering 
besloten. 

Afdeling Genk zal nog meer la
ten van zich horen. 

HALEN 
Verleden zondag deelde de pro

pagandaploeg van Herk-de-Stad 
bladen uit aan de kerk. We mogen 
zeggen dat deze gemeente thans 
grondig bewerkt wo'-dt. 

HASSELT 
Op initiatief van de prov. secr. 

werd nu ook te Hasselt een secre
tar iaa t opgericht van de « Vlaam
se ziekenkas », waargenomen door 
mevr. Bortels, Ku'-lngersteenweg 
235, Hasselt, tel. 250.68. 

Aansluiting op di t sekretariaat; 
liefst op afspraak. 

KOERSEL 
Onder leiding van Marcel Heyli-

gen en Jan Caubergs heeft de af
deling Volksuniebladen uitgedeeld 
aan de kerken van kwaadmeche-
len en Oostham. 

LANAKEN 
Heden avond, zaterdag 23 maart , 

houdt de Volksunie een openbare 
voorlichtingsvergadering in Café 
« Tos Fisette », Maaseikersteen
weg te Smeermaas-Lanaken. Volks
vertegenwoordiger Reim Mattheys-
sens zal er he t woord voeren als
mede, de plaatselijke en de prov. 
secretaris. 

LOMMEL 
De kantonale verantw. dhr. 

F rans Kempeneers, vergezeld van 
prov sekr. C-em C3olemont, brach
ten enkele bezoeken In de gemeen
te i.v. m. financiële mobilisatie. 

MAASEIK 
Vergadering VOS. 

Op zondag 31 maai't a.s. te 14 
uur vergaderen de Vlaamse oud'-
strijders (V.O.S.) bij Jef Sniekers, 
Bosstraat. Maaseik. Alle oudsfcrij-
dei-s van beide wereldoorlogen 
worden verwacht. 

MECHELEN AAN MAAS 
De provinc. secr. Olem Cole-

mont heeft enkele vooraanstaande 
personen gekontakteerd in deze 
gemeente. De bespreking handelde 
voornamelijk over de verdere uit
bouw. 

Ook werd financiële steun ont
vangen voor de propaganda. 

ST. TRUIDEN 
Verleden zondag werd de eerste 

lentekolportage met succes gehou
den te St. Truiden. De verkoop 
was uiterst goed. I n totaal werden 
147 nummers verkocht. De kolpor-
tage stond onder leiding van Ur
baan Debi-uyn. De afdelingen 
Herk-De-Stad en Hasselt verleen
den hun medewerking 

Q-VLAANDEREN 

AAL,&1" 

Onze finantiele aktie werd inge
zet op 7 maar t 1.1. 

De propagandisten worden langs 
deze weg nogmaals opgeroepen 
tot intensieve medewerking 

Op 22 maar t 1963 tweede verga
dering van de diskussiegroep. On-
derwei-p : « De Volksunie voor he t 
voetlicht ». 

Begin 20 uur 30 stipt in het lo
kaal « de Vriendschap ». 

Alle leden en simpatisanten 
worden verwacht. 

DENDERHOUTEM 

Zaterdag 30 maart 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 waa'borg is voor 
Vlaamse gezelligheid, stemming 
en leute. 

De vrienden uit gans de 
streek worden verwacht. 

Rond 1 april gebeurt de totale 
afrekening. 

Zondag 31 maar t voor het eerst 
in het Vlaams huis De Klok : 
grote schieting naar de liggende 
wip. Begin te 3 uur. Alle V.aams-
gez'nde schutters uit de omgeving 
zijn welkom. 

In ons lokaal s taat nu ook een 
biljart. 

Binnen kort worden er regel
matige biljartavonden ingericht. 

GENT 

De propagandakaravaan van 
he t Distrikt Gent is een succes 
geworden. Onder een stralende 
lentezon doorkruisten 17 wagens 
en een mikrowagen de gemeenten 
St. Denijs-Westrem, St. Martens-
Latem en Deurle, de streek waar 
de « elite » van de Neen-Non 
huist. Zij hebben tot hun spijt 
nog eens moeten vaststeVen dat 
de Volksuniemacht groeit. 

Ook onze kolpcrteurs verricht
ten zeer verdienstelijk werk; zij 
brachten 126 nummers aan de 
man, terwijl een tweeduizend 
pamf 'et ten werden uitgedeeld. 

W-VLA^ANDEREN 

DENDERLEEUW 
AUe bestuursleden moeten deze 

maand de te hernieuwen lidmaat-
schapskaarten aanbieden. 

BLANKENBERGE 
V.ü.-bal en week-end aan de Kust. 

Na het sukses van he t bal van 
vorig jaar, r icht 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 «Meiodienbandj> 
zorgt voor de nodige stemming. 

Toegangsprijs : 25 F 
Bij deze gelegenheid wordt aan 

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

« Huize Breughel », de Smet de 
Naeyerlaan 141, s taat In voor een 
perfekte bediening. 

Inschrijvingen of inlichtingen 
bij Cesar De Coninck, Groenestr. 
45. te Blankenberge. 

Betalen op P.C.R. 4467.34 van C. 
De Coninck. Blankenberge. 

Inschrijvingen worden aanvaard 
tot uiterUjk 25 maar t 1963. 

De VU. Blankenberge veifwacht 
bij de eerste Lentedagen ook U 1 

BRUGGE 
Oproep tot vrijwillige belasting. 

Na een eerste sukses, waarbij 
velen zich verbonden tot het stor
t en van een vrijwillige belasting, 
doet het ai-r. bestuur nog een be
roep tot diegenen welke tot nog 
toe niet deelnamen aan deze ak
tie, om ook hun steentje bij te 
brengen tot steun aan de part i j . 
Vergadering Arr. Raad. 

Alle leden van de arr. raad wor
den verzocht aanwezig te zijn op 
de bijeenkomst welke op vrijdag 
29 maar t 1963 te 20 uUr 15 plaats 
heeft in Café Vlifssinghe, Blekers-
straat , Brugge. 

Een belangrijke agenda is voor
zien. Wij rekenen op een talrijke 
aanwezigheid. 
Propaganda. 

Jongeren, maakt U verdienste
lijk ! Helpt mede aan de propa
ganda ! 

Meldt U aan bij Mare Vande-
moortel, Delaplacestraat 121, Sint-
Kruis. 
Kolportagetocht. 

Wie gaat mee op kolportage op 
zondag 24 maar t 1963 ? 

De tocht gaat naa r Zeebrugge 
en Helst 

Verzameling te 9 uur in de Min
derbroedersstraat 24 te Brugge. 

lEFER-POPERINGE 
Op 30 maar t e.k. reizen wij 

naa r het Volksuniebal te Roese-
laere, dat plaats heeft in de za
len van « De Beiu-s ». Wie met 
ons mee geweest is naa r het Volks
uniebal te Koekelare, zal evenmin 
deze gelegenheid willen missen. 

Ook moeten wij er propaganda 
voeren voor ons bal te Poperinge 
op 27 maar t e.k. da t een reuze
succes te gemoet gaat Wij moe
ten tonen dat er leven zit in de 
Vo'ksunie van het arrondissement 
Ieper-Popering«. Allen dus op 
post; van heden af Inschrijven in 
« Het Belfort » te Poperinge. 

MEULEBEKE 

Op zaterdag 23 maar t 1963 om 
20 uur 30 in de zaal <i Relais », 
Brugses teenw^ ri<ait de Vlaamse 
Vriendenkring Meulebeke - Tlelt 
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 P — steunkaart 50 F) 
gelden als toegangsbew is. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank a a n v a a d . (TeL 
48.319 Meulebeke). 

POPERINGE 
A.N.Z. tweede geweste ijk zang
feest van het Hoppeland. 

Alle Volksunieleden en simpati
zanten uit Poperinge en omliggen
de moeten op post zijn op dit 
tweede zangfeest van het A.N.Z. 
onder leiding van Wi'lem Demeyer 
met koor en volkszang 

Heden zaterdag, 25 dezer, zingen 
we mee in « Het Belfort » te Po
peringe te 20 uur stipt Het be
stuur verwacht U allen. 

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 la 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd In 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

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

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handtekenlns 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen «f 
werkgever 
Terugbetaling in 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 

tQ JLeuven 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

• 
WELDRA 
DORTMUNDER 
Thierbrauhof III en IV T 

Dortmunder Thierbran 
financiert cafe's 
en zoekt gepaste medewer
kers als baas of gerant. 

Zich wenden ; 
Abts 
Tiensesteenweg 120 
Korbeek-Lo. 
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gevaarliike dwaalwegen 
E, I EN drukkingsgroep die zichzelf 

laat onder druk zetten, die zijn eisen en hou
ding aanpast en afstemt op de programma's en 
de miserabele taktiek van de unitaire belgische 
partijen in Vlaamse aangelegenheden, verliest 
zijn karakter van drukkingsgroep er wordt een 
onschadelijk organisme dat integendeel aan 
deze politieke partijen een dienst bewijst door 
de Vlaamse misnoegdheid en de Vlaamse druk op 
te vangen en politiek ongevaarlijk te maken. 
Dit is in de periode tussen de twee wereldoorlo
gen de rol en de taak geweest van de Katolieke 
Vlaamse Landsbond : een uitlaatklep te zijn 
voor Vlaamse stoom die in de katolieke staats
partij hinderlijk of gevaarlijk was. 

Nadat de Kultuurraad voor Vlaanderen zich 
in de kwestie van de taalgrensafbakening onder 
politieke druk belachelijk gemaakt heeft door 
zichzelf tegen te spreken en het eenmaal inge
nomen standpunt prijs te geven voor een ander, 
dat dan opnieuw stilzwijgend prijs gegeven werd 
voor het eerste, is thans ook de Vlaamse Volks
beweging o.i. het slachtoffer van de politieke 
naïeviteit van sommigen en de sluwe politiek 
van anderen. 

H, IET is steeds uitermate beden
kelijk wanneer dergelijke organismen zich op 
het hellend vlak begeven van de praktische po
litiek, van de toegevmgen en de kompromissen, 
in plaats van zich te houden aan de beginsel-
vaste verdediging van de Vlaamse volksbe
langen. Eens op dit hellend vlak wordt het zeer 
moeilijk nog een grens te trekken tussen wat 
aanvaardbaar en wat onaanvaardbaar is, tus
sen wat verwezenlijkbaar en niet-verwezenlijk-
baar heet te zijn... 

Het is gewoon zelfbedrog de tegenstelling 
voor of tegen federalisme te beschouwen als een 
etikettenoorlog, dan wanneer het om de kern 
van de zaak gaat, dan wanneer het federalis
tisch beginsel het enig vaste punt is in een 
moeras van verwarring. Het is klaarblijkelijke 
onzin te beweren dat federalisme een vaag be
grip zou zijn, maar decentralisatie, deconcen
tratie of federaliserende maatregelen klare be
grippen. 

Het hardnekkig verzet tegen het federalis
me is waarachtig geen toeval, is zeker niet te 
wijten aan de vaagheid van het begrip, maar 
integendeel aan de onmiskenbare duidelijkheid 
ervan. Unitarisme en federalisme staan in Bel
gië tegenover mekaar zoals staatsnationalisme 
en volksnationalisme. Deze tegenstelling is 

principieel en fundamenteel, zoals Lodewijk 
Dosfel reeds veertig jaar geleden bewezen heeft. 
Het is wel spijtig dat de lessen van het verleden 
voor de jongere generaties zo gemakkelijk ver
loren gaan. 

A C H T E R het verzet tegen het 
federalisme staan de centralistische machten, 
daaraan kan men toch niet twijfelen. Zij ge
bruiken zeer handig hun Vlaamse gijzelaars of 
knechten om verwarring te stichten in het 
Vlaamse kamp. 

Het zijn Vlaamsgezinden aan wie men bij 
voorkeur de taak overlaat het federalisme te 
bestrijden ! 

Wij moeten weten wat wij willen : ofwel 
uitgaande van onze volksgemeenschap de nood
zakelijke voorwaarden scheppen voor de bevei
liging, de welvaart, de opgang van ons volk op 
kultureel en materieel gebied, konsekwent en 
radikaal, dan wel uit eerbied voor de belgische 
staatsidee, voor het axioma van de voorrang van 
de staat en de staatsstruktuur op het volk en 
het volksbelang, genoegen nemen met afge
dwongen, schoorvoetend toegestane toegevingen 
en halve maatregelen. 

iWi Wt.^,^lk*tfktS^ 

Het is naïef, gedreven door een angstkom-
plex of door konformistische neigingen, te den
ken dat men de tegenstelling omzeilt of over
wint door verbale verklaringen die alleen maar 
verwarring kunnen stichten en een valse indruk 
verwekken. Men is voor of tegen het federalis
me, maar men zoekt geen uitvlucht in de ver
warrende terminologie van decentralisatie, de
concentratie of federalizerende maatregelen. 

M. EN kan toch niet blind zijn 
voor de politiek die door de traditionele partijen 
in gans de naoorlogse periode gevoerd geweest 
is: een strakke centralistische politiek, volkomen 
in strijd met alle verklaringen of programma-
beloften over decentralisatie. De tegenstelling 
tussen beloften en daden, tussen schijn en wer
kelijkheid is te treffend om niet te beseffen 
welk spel er gespeeld wordt. 

Een soepele verdediging : wanneer het no
dig blijkt een schijntoegeving aan de Vlamin
gen (de hervorming van het departement van 
nationale opvoeding en kuituur), een substanti

ële toegeving aan de Walen (20 miljard voor de 
reconversie van de Borinage bv.), maar toege
vingen die in niets de unitaire, streng gecentra
liseerde staatsstruktuur raken. Ik geloof niet 
dat er in gans de naoorlogse periode één doel
treffende, werkelijk decentraliserende maatre
gel genomen werd. En nochtans worden sedert 
het kerstmisprogramma van 1945 door de CVP 
decentralisatie, deconcentratie, kulturele auto
nomie beloofd en aanbevolen als de oplossing 
voor alle moeilijkheden. De BSP belooft sedert 
het kompromis der Belgen van 1929 reeds kultu
rele autonomie en de splitsing der ministeries ! 

H< IET Centrum Harmei heeft uit
stekend werk verricht en eensgezind verreiken
de resoluties goedgekeurd, vele jaren geleden 
reeds. Wat kwam er van terecht ? De jaren gaan 
voorbij; de periode tussen de twee wereldoor
logen duurde twintig jaar, maar bracht reeds in 
de jaren dertig belangrijke Vlaamse verwezen
lijkingen onder de gevreesde druk van het 
Vlaams-nationalisme, dat uiteindelijk niet ne
gatief maar zeer positief werkte : straks zullen 
er twintig jaar verlopen zijn sedert het einde 
van de tweede wereldoorlog : waar staan wij, 
wat werd er verwezenlijkt ? Zelfs de taalwetten 
van 1932 worden nog niet nageleefd... 

Zelfs het grondwettelijk en demokratisch 
recht op zetelaanpassing wordt de Vlamingen 
sedert jaren geweigerd en onthouden. En die
zelfde Vlamingen blijken soms meer bekom
merd om de waarborgen die aan de Walen moe
ten verleend worden dan om hun eigen r e c h t ! 

Pas sedert de jongste verkiezingen, met de 
eerste naoorlogse doorbraak van het Vlaams-
nationalisme, groeide het politiek belang van de 
Vlaamse problemen. 

D> E vraag die moet gesteld wor
den, werd zo pas door dr. Van Haegendoren ge
steld : «Een oplossing tegemoet of verder 
knoeien ? ». 

Het verder knoeien is het meest waarschijn
lijk voor zover het van de unitaire belgische 
partijen afhangt : stagnatie en immobilisme, 
tijd winnen door oprichting van kommissies en 
komitees, gebrekkige en halve maatregelen, die 
in de toepassing dan nog gesaboteerd worden. 

•Wij wensen aan dat geknoei niet mee te 
doen, wij willen een oplossing. Die oplossing kan 
voor ons slechts gevonden worden in een kon
sekwent toegepast federalisme. Dit is het enige 
middel om af te rekenen met de centralistische 
machten. Daarom méér dan ooit : federalisme ! 

G.BERGERS 
Zocht voor ü uit : 
De schoonste 

1- •^rpnregenmantels 
de bes.̂ .̂ 

herenconfektle 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tannel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

•••••«••«••••••daaaa•«••••••••••••• 

DE LENTE IS DAAR ! 

O m u w plannen te 
verwezenli jken 

DENK AAN DE 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Koop biljetten van de 
vierde tranche 

Trekkingf op 
maandag 23 maart 

te Waasmunster 

HOOG LOT: 
VIJF MILJOEN 

• 
Per Biljet 100 F 

Per Tiendebiljet 11 F 

WtNiaiKIORTEN 
tn hout, staal, alomtnium 
o{ plastiek. 
Standaarduitvoeiing ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
>ard van het bouwwerk. 

Hand ot elektrische bedienUiE-

ZONHOVEN • TEL 132 31 

INS è . ZONEN P V B A 

ROLLUIKEN 

ROIXÜIKEN 
in hout, staal, aluml 
nlum o£ plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
AUa systemen. 
VENETIAANSB 
ZO]MN£BlXNDEN 
Bediening met 
koorden - ot met 
stang en windwerk 

.:ftENEXI'A/(«TJSE:%(NDEN-

i Kindertehuis met kristelij-
• ke en vlaamse inslag : 
• 

ï « ' t Mezennestje », Jacht-
: hoornlaan 15 te Rijmenam 
: Tel. 015/51635. Plaatsing 
; van kinderen tussen 2 en 
: 12 jaar. 

AJEURISSEK-CLOOSTERMANS^ ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVE'-I 

BELEGGING van ka«-
en geldmiddelen op 
ermijii. Interessante 
nogelijkheden m e t 

!00 % waarborg. Ren
tevergoeding lot 7 % 'i jaars. Ook 
op hypotheek. Waar Ü ook woont, allo 
vormen van beleggingen worden U 
persoonlijk en zonder verplichting aan« 
getoond door een erkend lid van het 

- ;̂  = VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

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


