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Indien gij wilt dat alles blijft 
zoals het nu al 133 jaar is. 

Indien gij alleen met uw 
keukenmeid «de Vloms» 
wilt spreken, 

Indien gij Belg zijt, digne 
de ce nom, en van nie
mand lessen in vader
landsliefde hebt te ont
vangen, 

stap dan mee op in het 
« Rendez-vous des Belges » 

aan de vooravond van 1 april. 

TWEEDE ÏERWITTIGING: 

IEDER WEET NU WAT 
OVER HET 

.Wie zich afvraagt wat het rezul taat is gev^^eest v a n de 
protes takt ie « Ieder zijn waarheid » verleden zondag in 
het A m e r i k a a n s Teater , hoeft er maar « He t L a a t s t e . 
Nieuws » van m a a n d a g en van donderdag op na te s laan. 
M a a n d a g speelde de kran t het klaar, onder grote koppen 
op de eerste bladzijde over de protes takt ie te schrijven 
zonder de Volksun ie te noemen en zonder de ach te rgrond 
van de zaak uiteen te zet ten. Donde rdag was het gedaan 
met dat verstoppert je-spelen : de lezers eisten uitleg en 
kaar ten op tafel. 

«Het Laatste Nieuws» 
moest dan ook op de zaak 
terugkomen : » 

«Naar aanleiding van de 
voorvallen tijdens de uitzen
ding van « Wie weet wat ? » 

van de drie grote partijen 
hebben er zich echter tegen 
verzet. 

Naar verluidt zou een nieuw 
voorstel onderzocht worden 
dat aan de Volitsunie zou 

door de B.R.T., verleden zort- ~ i | j pa t en haar standpunt be-
dag, stellen lezers de vraag b«id te maken ». 
hoe het gesteld is met 
de deelneming van de 
Volksunie aan het politiek 
T.V.-debat « Elk zijn waar
heid ». 

De raad van beheer van de 
B.R.T. was het eens om ook 
de Volksunie, die in het Par
lement vertegenwoordigd is, 
aan dit debat te laten deel
nemen. Verteffenwoordigers 

In drie dagen schakelde 
« Het Laatste Nieuws », onder 
druk van haar lezers, over 
van smalend en nietszeggend 
kommentaar naar de kern 
van de zaak ! Inmiddels had 
de niet-politieke gespeciali
seerde radio- en T.V.-pers 
reeds stelling genomen. 
« Humo » schreef deze week 
O.m. : «Psycholog-ist-h vns 

het een juist ogenblik om van 
zich te laten horen : niemand 
zal dit protest nu nog kannen 
negeren... Maar de vertegen
woordigers van de « drie gro
te partijen » willen van geen 
wijken weten; wat niet doof 
hen verkondigd wordt, is de 
waarheid niet ». 

Deze twee perskommenta-
ren zijn een uitstekende sa
menvatting van de toestand 
op dit ogenblik : nadat de 
grote partijen sinds bijna 
twee jaar de V.U. uit «Ieder 
zijn waarheid » hebben ge
weerd, valt deze houding als 
een baksteen op hun kop en 
staan zij voor schut als on
sportieve en ondemokratische 
knoeiertjes. 

NAAR DERDE OPMARS 

I
Dat de Vlaamse par lementar iërs op dit ogen
blik de Vlaamse bevolking niet meer verte-
genwoordigen , dat bewijst de houding van 
onze Vlaamse kleurpolitici in de C V P - B S P -
kontaktkommiss ies . Die heren zijn immers 
in alle ernst aan het diskussiëren over de te
gemoetkomingen , die dienen gedaan aan de 
schaarse Waalse en talrijker franskiljonse 
inwijkeligen in de Brusselse randgemeenten . 
Zij diskussiëren zelfs erover of dit in acht 
r andgemeen ten moet gebeuren, dan wel in 
zestien. W a a r o m geen vijftig ? En dat ter
wijl in oktober 11. 200 .000 Vlamingen door 
de s t ra ten van Brussel ops tapten met als 
voornaamste s logan : « geen tegemoetko
mingen ». Die V laamse betogers worden dus 
door de Vlaamse kleurpolitici niet meer ver
tegenwoordigd 

Wij zien thans het eerste^^ socialisten die hun uans t ah -
afleidingsi pneuver van de k g e partijgenoten vrij spel la-
Vlaamse C.V.P. zich afteke-,M|en ». 
nen : « het zijn de V l a a m s e i y Wij worden dus uitgeno

digd, ons kwaad te maken op 
de Jos van Eyndes en de Spi-
noys. 

Dat zijn de lamlendelin-
gen ! De Vlaamse C.V.P.-ers 
zijn zoveel beter gezind, 
maar alleen kunnen ze het 
ook niet boiwerken. Een t ra 
gische toestand voor die jon
gens en met in tranen ver
stikte stem wordt een beroep 
gedaan op het medegevoel 
van vermeende flaminganti-
sche goedzakken. 

Klaarblijkelijk heeft de 
Vlaamse C.V.P. nog altijd 
niet begrepen dat in 1963 
krokodillentranen het niet 
meer doen. Het percent ou
derwetse gevoe'erige flamin-
gantische zielen vermindert 
van jaar tot jaar. Die gene
ratie wordt oud en sterft af. 

De jongere generatie is 
niet meer i'omantisch en ge-
voelerig, ze is realistisch en 
sarkastisch. Krokodillentra
nen roepen geen tranen 
meer op bij dat publiek, al-

(vervolg blz. 3) 

« WIE WEET WAT X •; 

4 0 MINUTEN 

NIET OP ANTENNE 

Onderstaand pamflet werd in het Amerikaans Tester 
verspreid en ook overhandigd aan Toni Corsan : 

het spijt ons oprecht 

dit T.V.-programma te moeten onderbreken en BO-
doende een lichte schaduw te werpen op uw prettige 
zondagavond. 
WE HEBBEN ECHTEE GEEN KEUZE! 
We wensen te protesteren tegen het feit dat de Volks
unie — partij die vijf Kamerleden en twee Senatoren 
telt — niet toegelaten wordt tot het T.V.-programma 
4 Ieder zijn waarheid ». 
NOCHTANS HEEFT DE BEHEERRAAD VAN DE T.V. 
reeds maanden geleden beslist, dat de Volksunie to* 
«Ieder zijn waarheid » zou worden toegelaten. De dri* 

_̂ « grote > partijen hebben zich te dier gelegenheid van 
"hun kleinste kant laten zien door zich te verzetten 
tegen de deelneming van de Volksunie. Vrezen zij 
misschien de waarheid ?_ 
ALLE VORMEN VAN DEFTIG PROTEST 
zijn uitgeput. De Volksunie heeft zich herhaaldelijk 
schriftelijk en mondeling tot de Beheerraad van de 
T.V. gewend om hem te herinneren aan zijn eigen be
slissing. Er kwam niet eens antwoord ! Enkele weken 
geleden hebben dan enkele honderden T.V.-kijkers 
geprotesteerd door te betogen voor het gebouw van de 
BRT aan het E. Flageyplein te Eisene. Van hun pro
test werd niet eens nota genomen. 
DE KIJKERS ZIJN HET SLACHTOFFER 
van deze ondemokratische handelwijze. Zij betalen 
hun dure T.V.-taks om volledige en ongecensureerde 
voorlichting te krijgen. Door de houding van de drie 
grote partijen en van de T.V. inzake «Ieder zijn 
waarheid » krijgen ze niet, waarvoor ze betalen. 
DE RADIO- EN T.V.-PERS 

heeft herhaaldelijk de ondemokratische handelwijze 
van de T.V. en van de grote partijen gehekeld. « Hu
mo * en « De Post» — om er maar twee te noemen — 
steunden het standpunt der Volksunie, het énige de-
mokratische standpunt. 
DE ONDERBREKINGEN DEZE AVOMJ 
zijn niet gericht tegen de medewerkers aan « Wie 
weet wat ? », noch tegen de simpatieke prezentator 
ervan, noch tegen de deelnemers, de technici en het 
publiek. Wij bieden aan allen onze wolgemeende ver
ontschuldigingen voor de onderbrekingen Maar wij 
wensen op deze wijze de aandacht te vestigen op onze 
ais : 
— DEMOKRATIE IN DE T.V. 
- IEDER ZIJN WAARHEID, ZONDER UITZONDE

RING. 
— GELIJKE PLICHTEN, GELIJKE RECHTEN: OOK 

WIJ BETALEN T.V.-TAKS. 
— FAIR-PLAY IN DE T.V. 

Een groep T.V.-kijkers 



DE VOLK:>UNIE 

STAATSLIEDEN 
Waaide Redaktie, 

Dat het jeugdpiogiamma van de 
Volksunie beter en meer stof be
vat dan hetgeen men lezen kan in 
het laatste ui gentieprogramma 
van de CVP over dit onderweip, 
ligt zo voor de hand voor wie bei
de programma s giondig verge 
hjkt. 

Wat betreft het urgentiepro
gramma van de CVP. inzake 
jeugdpolitiek, zouden wij beter 
van een <̂er p'aatse trappelen mo
gen spreken Dit is zo waar, dat 
een der deelnemers aan deze 
C VP-paitijiaad van 17 maart 
j 1, aan zijn uiterst beperkt ver
trouwen lucht gaf door te doen 
opmerken dat er een zeker aantal 
punten van dit urgentieprogiam-
ma, reeds op de agenda stonden, 
neen niet verleden jaar, maar wel 
voor de tweedo wereldoorlog dus 
minstens 24 jaar geleden ' 

Als men bedenkt dat de CVP 
intussen de volstrekte meerderheid 
gehad heeft, wat wil zeggen dat 
zi] alleen geregeeid heeft dus die 
programmapunten zonder tegen
stand had kunnen uitvoeren, dan 
moet men stilletjes aan het gezond 
beleid van deze heren beginren te 
twijfelen Als men bovendien weet 
dat het hier om viaagstukken 
gaat, die de struktuur van het 
land niet in het minst aanraken, 
kan men zich gemakkelijk inbeel
den wat het wordt als zon partij 
de vlaams-waalse viaagstukken 
« aanpakt » Of beter, alleen maar 
middelen zoekt om deze vraag
stukken uit de weg te gaan 

ledere ernstige onderneming zou 
deze heren reed» lang wandelen 
gezonden heoben Hier kunnen zij 
him onbenulligheid nog doen door
gaan voor staatsmanschap 

Een zware taak van voorlichting 
Is de VU beschoren 

AH - Aalit 

A.B.N. 
Waarde redaktle. 

Voor een paai weken vei scheen 
een brief van mij m de Volksunie 
in verband met de ABN -week, 
waarin ik voorstelde dat de BRT 
samen met de NTS zou zorgen 
voor postsmkronizatie Een week 
3ater liet een lezer weten dat hij 
niet belust was op het Haagse dia^ 
lekt. 

Die lezer heeft mij ontgoocheld 
Om te beginnen ei is maar een 

ABN Zijn er bij de NTS sommi
gen die erg Haags doen, ander
zijds zijn er bij ons te veel die 
« gekuist » Vlaams spreken Sa
menwerking lussen Nooid en Zuid 
kan alleen maar het ABN bevor
deren Postsinkronzatie vei werpen 
om hogerveimeld bezwaar betekent 
niet alleen dat men het kmd weg
gooit met het badwater, het is 
meer nog di oevig-tipisch voor on
ze Vlaamse beweging . spijkeis 
zoeken op laag water. 

Dezelfde lezer spreekt over on
ze « grootheid » dank zij onze ta
lenkennis Kom nou, 75 % van on
ze bevolking is niet in staat een 
film m het Frans zonder onder
titels te volgen en zij die een 
Duitse of Engelse film begiijpen, 
vormen misschien 1 % van onze 
bevolking En hebben de anderen 
niet het lecht een film te horen 
m een taal die zij begrijpen ' 

En wat de grootheid door talen
kennis be tl eft m Frankiijk 
spreekt 95 % van de oevolking 
uitsluitend Pians in Engeland 
spieekt de bevolkmg voor 99 % 
alleen Engels en toch zijn dat 
nou niet bepaald ondei ontwikkelde 
volkeren. 

Waaraan het ons mangelt is In 
de eerste plaats een Algemeen Be
schaafde Omgangstaal en dat 
zelfs « 't PaMieterke » zich verzet 
tegen het gebruik van jij i p v gij 
wijst op een mentaliteit die abso
luut dient overwonnen te worden 
Het misplaatst misprijzen voor de 
« OUander » stelselmatig door de 
frankofone heei-sersklasse aange
kweekt zit er helaas nog te diep 
in zelfs b'j weldenkende Vlamin
gen 

Nog te veel onderontwikkelden 
zijn onder ons, nog te veel men
sen die het verband niet snappen 

""tusaen kultuïele en materiele ont
voogding, tussen schoolvlaams en 
franjstalige diplomaten, tussen 
een Charel Janssen en een Wim 
Sonne\eld. Daarom moeteq we 
alle krachten bundelen om zo vlug 
mogelijk het ABN ingang te doen 
vinden. 

Want, hoe gek het ook moge 
klinken : hoe vluggei de Vlamin
gen beschaafd zullen spreken, hoe 
vlugger de struktuur-hervormingen 
zul'en komen en met hen het fe
deralisme. 

Daaiom ook dimg ik nogmaals 
aan op maatiegelen welke de ver
spreiding van het ABN. bevorde-
len zoals : 

1. Postsmkronizatie van de films. 
2. Uitwisselmg van leraars aan 

de noi-maalscholen (kweekscholen) 
tussen Noord en Zuid. 

3. Inrichten van vakantiekolo
nies voor Vlaamse kinderen m Ne
derland en omgekeeid 

Stropke 

IEDER ZIJN WAARHEID 
Bravo ! dat was spektakel in het 

Amerikaans theater ' « Ieder zijn 
waaiheid » m zijn vuil hemd ge
zet Meestal sympathieke commen
taar, in elk geval enorme opspraak 
De jeugd is enthousiast Moest het 
belachelijke en potsierlijke dode
lijk zijn, de politieke TV-hans-
woisten waren er smds lang aan 
gestorven : ze schijnen met eens 
te weten wat er m eigen huis ge
beurt Kostelijk was die aankon
diging : « er komt een zeer spe
ciale veriassing » ' Nc^maals bra
vo ! 

Voor zo n spektakel hebben we 
wat over 1 

W K - Aalst. 

VOERSTREEK 
Het maandelijks bezoek van 

volksvertegenwoordigei P. Wirix 
aan de Voerstreek is nog immer 
oorzaak van fransk'ljonse mani
festaties tegen al wat Vlaams is. 
In het franskiljonse Teuven groe
peren zich ledermaal grote groe
pen Vlaamshaters uit Aubel Hoe
lang gaat dat nog duren ' De Voer-
bevolkmg viaagt vrede en rust. 

Het blijft een fout van de rege
rende overheid : de overheveling 
van de Voerstreek naar Limburg 
op de lange baan (1 september 
1963) te hebben geschoven en te 
hebben gedacht dat tegen die da
tum de franskiljonse hetze zou 
verdwenen zijn Er dient spoedig 
m gegrepen En hoe ' 

De ontslagnemende burgemees
ter van Teuven moet ten spoedigst 
ven'angen door een iiikskommissa-
ris, daar de franskiljonse 1ste 
schepen Pinckers onbekwaam is 
orde en rust m zijn gemeente te 

doen heersen. Bij de maandelijk
se anti-Wirlx-manifestaties zouden 
alle sameaschohngen te Teuven 
moeten verboden worden. 

Alleen Nederlandstalige rijks
wachters in de Voerstreek : geen 
versterking van rijkswacht en 
B.OB. meer uit Wallonië, wel uit 
Limburg 

De Rijkskommissaris te Teuven 
kan dan in september adjunkt-ar-
rordissements - kommissaiis van 
de Voerstreek worden. Dat het 
een kranige w^z^ ! 

En verder : dat de Vlamingen 
de Voerstreek niet loslaten ! 

Komt reeds gedurende de ko
mende lente naar de heerlijke 
Voerstreek, een onbekend klem 
Zwitserland Komt er op uitstap 
of op kamp 

Komt zijn schoonheden (natuur, 
kastelen, forellenkweek ) bewon
deren, zijn volk spreken en zijn 
nood begrijpen. 

Komt Vlaanderen m de Voer
streek bekend en bemind maken. 

Alle toeristische inlichtingen 
(folders en schiiftehjke verkla-
img) zijn te bekomen, mits toe
zending van 6 postzegels van 3 P, 
op adres : B V O T B , Hasseltse
steenweg 41, Tongeren. 

J G - Tongeren 

STUD9ENAWEEK 
Geachte Redaktie, 

De Stichtmg Lodewljk de Raet 
ncht op 30 en 31 maai t e k te 
Brussel een studieweekeinde in 
dat handelt over het onderwerp . 
« Worden wij rijker of armer door 
federalisme' ». Deze studiekon-
ferentie wordt ingericht in het ho-
tel-restauiant « Splendid », Kruis-
vaartenstraat 14-16 Op het pro
gramma staan o m volgende on
derwerpen : ekonomische ekspan-
sie tot nu, betekenis van destreek-
ontwikkeling, we'ke streekeenhe-
den, se'ektieve ekonomische poh-
tiek m unitair kader, federalisme 
en ekonomie, ekonomische struk-
tuurhervormingen en federal'sme 
Verlenen hun medewerking : Dr 
H Bayens, M Denekckere, W. 
Janssens, Dr F Rogiers en Dr H. 
Uytterhoeven Inlichtingen kunnen 
nog verkregen worden op het 
adres van de stichtmg : Kouden-
berg 72, Brussel, ttfefoon 13 04 38 
Stichting Lod de Raet. 

I DUPLIKATOREN 
vanaf 4.250 F 

,f»êf 

'W 
SCHRIJFMACHINES 

• 
REKENMACHINES 

• 
PLOOIMACHINES 

vanaf 6.550 F 

ADRESSEERMACHINES 

v a n a f 2 . 8 5 0 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 doka-
mentatie . 

M 

str .. 

verlangt inl ichtingen 
zonder verbintenis over: 

Zelfs de kraaien brengen 
her uil : 

D e s c h o o n s t e gr t . . - u n g g e n in i^-pcuje 
A a n net moo i s t e s t r a n d van de M i d d e l l a n d s e zee 

In l ich t ingen : 

VIKING ^ ^̂  
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wun wordt 
U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

l .^ïiflutit i l^imh.;iW!>^^nnm,^^ 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving :' 

Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 
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ZO was de protestaktie zo was de p 
Verrassend veel volk in nei /imeriKaans Teater. Gewoonlijk 
zijn tijdens « Wie weet wat ? » slecht de tien voorste rijen 
bezet. Thans zitten de TV-fans tot tegen de nok en tot in de 
engelenbak. 
Verdacht veel bekende gezichten. « Ha, die Juul» en « Hee, 
de Frans » : begroetingen zowat op alle rijen. Een publiek als 
bij een Vü-meeting of -kongres. Links en rechts verloren tus
sen die massa : de « getrouwen » van het Amerikaans Teater 
die verbaasd zijn bij zoveel belangstelling. 

TOPVERRASSING 
Op de TV-schermen voor

aan in de zaal flitst de titel 
« Wie weet wat ? » aan. De 
omroepster kondigt voor de-
ee avond een top-verrassing 
aan. Er gaat een licht ge
grinnik door de hele zaal. 

Toni Corsari spreekt een 
paar woorden door zijn vest
zak-micro; techniekers rege
len het geluid bij. En daar 
gaat « Wie weet wat ? » de 
antenne op. Ergens tijdens 
de vorige uitzending heeft 
Toni Corsari een fout be
gaan ; daarom zit er nu nasist 
mijnheer Weetal ook een me
vrouw Weetal. En daarom 
begint Toni zijn programma 
met een woordje uitleg : zijn 
eidofoon-vader berispt hem 
vaderlijk en dan woi'den de 
kandidaten voorgesteld. 

OORVERDOVEND 
Ergens in de zaal snerpt 

een fluitje en een onderdeet 
Tan een sekonde later is het 
Amerikaans Teater een hek
senketel : 95 % van het pu
bliek blijkt te bestaan uit 
< Ieder zijn waarheid »-pro
testanten. Honderden pam
fletten dwarrelen door de 
zaal. 

Toni Corsari is de kluts 
kwijt : waarschijnlijk meent 
hij dat het protest hemzelf 
en mevrouw Weetal betreft. 
Maar dan stopt een betoger 
hem een pamflet in de hand 
en na een paar sekonden 
zegt een kennelijk opgeluch
te Corsari : « Er is hier iets 
aan de hand, ik weet niet 
wat... ik krijg een t rak t in 
de hand gestopt... nee, nee, 
het heeft niets te zien met 
onszelf... he t gaat om « le 
der zijn waarheid ». 

Ergens onderweg naar de 
antenne drukt een bijde
handse technieker onmiddel
lijk op het knopje : « Wie 
weet wat ? » verdwijnt van 
het scherm. Een onderdeel 
van een sekonde te laat : 
gans kijkend Vlaanderen 
heeft nog net gehoord waar
om het gaat. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Tot mijn spijt moet ik nog
maals vaststellen dat ik generlei 
antwoord bekom op mijn brie
ven aan U gericht in uw hoe
danigheid van voorzitter van 
de Raad van Beheer van ae 
B.R.T. 

In die omstandigheden kan 
ik niet anders dan alle verant
woordelijkheid afwijzen voor 
de uitingen van stijgende mis-
noegdheid bij onze mensen en 

KONSTERNATIE 
De TV-schermen vooraan 

in de zaal zijn mat gewor
den. Op het podium wriemelt 
een mierennest dooreen : 
artisten komen vanachter 
het dekor om te zien wat er 
gebeurt, technici zitten ra
deloos met de handen in het 
haar. 

Toni Corsari slaat de ar
men in de lucht : « Wat 
moet er hier gebeuren, wat 
moet ik doen ? ». Zijn vest
zakmicro en de geluidsinstal
latie maken hem verstaan
baar tot vanachter in de 
zaal. 

KOMEDIETJE 
En vanuit de zaal komt 

het antwoord : « Voorlezen, 
voorlezen ! ». Minuten lang 
wordt deze eis geskandeerd. 
Toni is een kat die op haar 
potepi valt : hij laat de ka
mera's in stelling gaan en 
begint voor te lezen. De-TV-
schermen vooraan in de zaal 
brengen het beeld van de 
voorlezende Toni. 

Maar ergens enderweg 
naar de antenne zit de waak
zame jongen en het pro
gramma gaat niet de lucht 
in. Even later weet de hele 
zaal he t : volksvertegen
woordiger Mattheyssens is, 
nadat hij met TV-ambtena-
ren was gaan onderhande
len en de toezegging voor 
uitzending van het voorlezen 
had bekomen, gauw telefo
nisch gaan kon trol eren of 
de belofte ook gehouden 
wordt 

Hij hoort, dat zulks niet 
het geval is maar hij ver
neemt meteen dat de woor
den « Ieder zijn waarheid » 
zijn doorgekomen en dat de 
aktie dus met sukses is be
kroond. 

KRIJGSRAAD 
In de zaal wordt op een 

paar plaatsen krijgsraad ge
houden. « We stoppen er 
mee, heel Vlaanderen weet 
nu waarom het gaat. En de 
mensen thuis hebben ten-

de mogelijk daaruit voort
vloeiende incidenten. De hou
ding van de beheerraad zal 
daaraan niet vreemd zijn. 

Persoonlijk betreur ik dat 
zelfs de meest elementaire 
beleefdheid niet in acht geno
men wordt ten overstaan van 
een volksvertegenwoordiger, 
voorzitter van een parlemenls-
fraktie. 

Met de meeste hoogachting. 

Mr. F. VAN DER ELST. 

slotte recht op hun program
ma ». Het ordewoord wordt 
van rij tot rij doorgegeven. 

Op de TV-schermen voor
aan in de zaal loopt al mi
nuten-lang het tekenfilmpje 
« Foo-Foo «. « Foolksunie » 
wordt er in de zaal gespot. 
Een omroepster verschijnt 
op het scherm en geeft en
kele zinnen uitleg aan ki j 
kend Vlaanderen. Onmidel-
lijk wordt in het Amerikaans 
Teater het geluid uitgescha
keld. Wat zegt Monique ? 

HERNEMING 
Toni Corsari is smds ge

ruime tijd achter de scher
men verdwenen. De telefoon
draden van de BRT-groten 
moeten nu roodgloeiend 
staan : « Wie weet wat ? » 
is al een half uur van de an
tenne verdwenen. 

Eindelijk verschijnt Toni 
weer op het podium. Ja hoor, 
hij valt op zijn poten : « Ik 
moet deze avond met zee
leeuwen optreden, maar ik 
wist niet dat ik ook nog met 
een stel Vlaamse leeuwen 
moest werken ». De zaal 
grinnikt. En dan vraagt To

ni poeslief of hij nu zijn 
programma mag afwerken 
en of de zaal zo goed wil 
zijn, niet meer te onderbre
ken. Volksvertegenwoordi
ger Daniel De Coninck ant
woord vanop rij nummer zo
veel : « Akkoord. Ik geef u 
mijn woord dat wij niet meer 
onderbreken ». De zaal juicht 
oorverdovend toe. 

TERUG O P HET SCHERM 
En daar gaat « Wie weet 

wat ? » terug op het scherm. 
Een geestdriftig en sportief 
VU-publiek zorgt na ieder 
nummer voor een stormach
tig applaus. Toni zelf krijgt 
een ovatie — over he t kome-
dietje met het voorlezen 
heeft hij zich verontschul
digd : « ik ben hier maar 
prezentator van mijn pro
gramma; ik sta daarbuiten ». 

Even dreigt het nog in de 
honderd te lopen. Een Ne
derlandse juf zingt... na 
tuurlijk een Frans liedje. In 
de zaal wordt gemompeld. 
Toni sust met een handge
baar, een vinger omhoog : 
het is er maar eentje. En het 
VU-publiek blijft sportief. 

Voor ons is dit trouwens het 
meest verheugend verschijn
sel van de laatste jaren. En 
zo het waar mag zijn dat de 
Vlaamse Volksbeweging die 
jeugd niet krijgt, wij krijgen 
ze wel. En of ze hartelijk 
welkom is ! 

In een partij , meestal van 
jongeren, zoals de onze stelt 
men best vast dat de verou
derde verzuiling van katolie-
ken en humanisten haar tijd 
gehad heeft. 

Het staat de Vlaamse BSP 
vrij thans hand in hand te 
marsj eren met La Libre Bel-
gique, de M.P.W. en heel de 
verfranste Brusselse adel en 
burgerij. Ten slotte hebben 
zij het recht afgunstig te 
zijn op Van Audenhove en 
de « verjongde 5> P.V.V. en 
hen in die Brusselse taalim-
perialistische kringen elek-
torale konkurrentie aan te 
doen. Zij zullen het duur be
talen in Vlaanderen en daar 
vallen de meeste zetels te 
veroveren. Zelfs zonder de 
zetelaanpassing die, in roe
rende B.S.P. - C.V.P.-eens-
gezindheid, gesaboteerd 

wordt. 

De versleten kneep van de 
socialistische franskiljon 
Bracops (de burgemeester 
« voor allen » te Anderlecht 
— de man stamt evenals 
Van den Boeynants van 
Vlaamse ouders) om nog 
acht Vlaamse randgemeen
ten bij de klassieke acht te 
voegen, is erg goedkoop. Zo 
kon men dan in ruil voor de 
drie Waalse gemeenten die 
acht nieuwe Vlaamse ge
meenten laten vallen. « La 
Libre Belique » was Bracops 

POLITIE EN P E R S 
In de gang van het Ame

rikaans Teater vallen de 
eerste joernalisten binnen : 
de redakties hebben de kna
pen vanachter hun zondagse 
borrel weggetelefoneerd « om 
eens gaan te kijken wat op 
de Heizel gebeurt ». De poli
tie rukt aan met een over
valwagen die netjes voor de 
ingang van het Teater wordt 
geparkeerd. Een politieoffi
cier, niet - TV - kijker, ver
neemt tot zijn opluchting 
dat het maar één keer in de 
maand « Ieder zijn Waar
heid s> is. 

Het Deens koppel dat te 
Londen het chanson-festival 
won en tijdens « Wie weet 
wat ? » optrad, s taat in de 
gang op een taxi te wachten. 
Eindelijk blijkt de wagen er 
te zijn. Met een brede arm* 
zwaai opent een hoffelijke 
Jlerman Vereist de deur, 
plechtig schrijden de Denen 
buiten en... botsen vlak op 
de overvalwagen van de po
litie. Konsternatie ! 

VU-mensen bieden aan de 
politie hun ekskuzes aan : 
« Jongens, we hadden u uw 
zondagavondje thuis wel ge
gund. Maar het kan nu een
maal niet anders ! ». 

De zaal loopt leeg... opge
togen gezichten in het spaar
zame licht van de nachtelijke 
Heizelvlakte. Binnen een 
paar uur draaien op alle 
kranten de rotatiepersen... 
De VU is met een nieuwe, 
sportieve Uilenspiegelstunt 
weer eens dik In het nieuws. 

TVO. 

it en de Vlaamse B.S.P. reeds 
i- twee jaar met die taktiek 
n voor. 
e 
e De Vlaamse strijd wordt 
n gewonnen of verloren te 
k Brussel. Dat schreef August 

Vermeylen, dat schreef 
n Frans van Cauwelaert. Voor 
It wie het nog nodig is te ho-
i- ren dat ook zij dat schreven. 
!- De verfransing van Vlaams 
d Brabant betekent niets min

der dan een ramp. 
P Geen enkele Vlaming 
;e maakt daar zijn handen aan 
l- vuil. 
e Zeker de C.V.P. niet die in 
n Vlaanderen de Vlaamse par-
n tïj wil uithangen 
,e Het ogenblik is gekomen 
n voor de Vlaamsgezinde mi-
n nisters Custers, Van Elslan-
i- de, Dequae, De Clercq, P.W. 
:- Segers en Bertrand om hun 
e portefeuille in te reiken 
I- en de huidige regering te 
,r laten vaFen. Misschien vol
le gen hen zelfs de B.S.P.-fla-
e minganten Fayat en Spinoy. 
I- Merlot deed het voor heel 
I- wat minder : voor de Vlaam-
d se Voerstreek ! 

De Vlaamse CV.P. zou ten 
minste een mooie verkie-

e zingsstrijd teeemoet gaan 
n zonder aardbevmgen. 
ir En wij ? 
it De drie driehoeken zijn 
Is verschenen. 
n Wij staan startklaa'^ voor 
g een nieuwe kampanje. Een 
- overrompelende, 
e En wij maken ons gereed 
o voor de derde opmars naar 
e Brussel Deze keer zal de 
e unitaristische staat op z^ja 
I- grondvesten wankelen. 
a Vóór de onderganp 
is Wim Jorisseiw 

NAAR DERDE OPMARS 
(Vervolg van blz. 1) 

leen nog spot en cynisme. 
De CV.P. zou het moeten 
weten want de vorige ver
kiezingen, nu twee jaar ge
leden, waren er 80.000 van 
die kiezers, die liever bereid 
waren voor de eerste keer 
hun stem op gebeurlijk niet 
verkozen Volksuniekandida
ten uit te brengen dan op 
« goedgezinde » Vlaamse 
C.V.P.-lokvogels, 

Eki ruw en koel geschat 
weten wij dat bij de volgen
de verkiezingen, nu de boe
man van de verloren stem 
weg is, dit aantal meer dan 
verdubbelen zal. Ja zelfs een 
springvloed wordt, zo de 
Vlaamse kleurpoütici zouden 
toegeven in het geval van de 
randgemeenten. En het s taat 
hen vrij dit als een ijdele 
bedreiging te beschouwen. 
WIJ zullen niet jammeren na 
volgende verkiezingen : 
« hadden we maar ons ver
stand gebruikt en wat meer 
karakter gehad ». 

Of de Vlaamse socialisten 
te verontschuldigen zijn zo 
Ze tegemoetkomingen willen 
verlenen aan de Brusselse 
bourgeoisie of aan de kapi
talistische grondspekulanten 
in de randgemeenten ? 

Rechtuit gezegd staan we 
stomverbaasd dat de Vlaam
se B.S P. - parlementariërs 
volledig voeling schijnen 
verloren te hebben met hun 
steeds aangroeiende Intel-
lektuële jeugd. 

Want die jeugd blijft ze
ker niet ten achter bij de 
Katoüeke inzake Vlaamsge-
zindheid. Wie er geregeld 
kontakt mee heeft, weet dit. 

Op 1 maart 1903 richUe V.U.-vooiziller mr F. Van der Eist 
volgend schrijven aan dhr voorzitter van de Beheerraad 
der B.R.T. : 



BiMOUHUMi 

cpeRNwen 
0pe»o 

Brief 
mn dhr Paul Van den Bussche 
direkteur-generaal van de 
B.R.T. 

Beer dirckleur-generaal, 

Zondag, rond de tijd dat de warme kruil: reeds werd klaar
gemaakt, rinkelde de telefoon in uw nederige stulp en deelde een 
radeloze stem vanuit de duistere Heizelvlakle u mee dat « die van 
de Volksunie » God-weel-wat aan h&t uitsteken waren. Wie het tot 
direkteur-generaal brengen, zijn doorgaans mannen met vaste 
gewoonten en een geregeld bestaan; wilde onderbrekingen van de 
geheiligde zondagavondrust zijn hen een gruwel. 

Deze gruwel, heer direkteur-generaal, hadden wij u graag 
bespaard en indien het enigszins kan, laten wij u voor de rest van 
uw zondagen bij de sigaar, het weekrapport aan moeder de vrouw 
en de slaapmuts met drie sterretjes. Maar-het moet enigszins kunnen. 

En zo ver is het nog niet. Wanneer wij tenminste de woorden, 
die gij maandag vergramd tot de joernalisten hebt gesproken, 
mogen geloven. Doelend op de iopverrassing die door een vooruit
ziende To7Ü Corsari aan het begin van « Wie weet wat ? » werd 
beloofd en prompt geleverd door een stel onverwachte medewerkers, 
hebt gij verklaard « ik weet zeker, dat er langs deze weg nooit een 
oplossing komt ». 

Gij zijt, mijnheer, direkteur-generaal van de BRT en dus 
behoorlijk gemandateerd om te verklaren « dat er langs deze weg 
nooit een oplossing komt o. Ik ben in uw TV-imperium een kijkende 
onderdaan ; ik héb nog maar één keer een TV-kamera in levende 
lijve aan het werk gezien en die stopte er vijf minuten later al mee. 
Vs ben dus de onbevoegdheid in persoon maar iets in mijn kleine 
teen kriebelt toch een seintje door naar mijn hersenen en daar rijst, 
spontaan als melk in de hete pan, de vraag : als er langs deze weg 
nooit een oplossing komt, langs welke dan wel ? 

Idiote vraerg waarschijnlijk, heer direkteur-generaal, maar 
ingegeven door de ervaring van enkele maanden. Want hoeveel 
andere wegen werden er al bewandeld ? De weg van de brief
wisseling-zonder-antwoord, van het gesprek-zonder-rezultaat, van de 
perskommunikees-zonder-gevolg, van de waardige betoging-zonder
stukken. Allemaal boter aan de galg, moeite voor niets, pleisters op 
een houten been en kosten voor het sterfhuis. Op het Flageyplein 
gingen de brieven, de papieren protesten en de kommunikees 
onveranderlijk de scheurmand in. 

Gij verklaart, heer direkteur-generaal, het storen van TV-uit-
zendingen misplaatst te vinden. Het spijt mij, maar ik kan aan deze 
verklaring slechts tot op zekere hoogte waarde hechten. Want bi] 
vroegere gelegenheden hebt gij de storing geduld en dus goedge
keurd. Of niet ? Wanneer gij nu bijna een jaar geleden de 
Volksunie hebt uilgenodigd om deel te nemen aan « Ieder zijn 
waarheid «, werd deze uitzending zodanig gestoord dat zij niet eens 
4>p antenne kwam. Gestoord door de debat-partners der drie grote 
partijen die hun veto uitspraken tegen de door u uitgenodigde Volks
unie en die het programma die keer hebben gekelderd. Waar bleef 
uw protest ? 

Gij zegt, heer direkteur-generaal, dat het intermezzo in het 
Amerikaans theater « slechts het ongenoegen der kijkers kan 
opwcliken ». Dat zullen dan wel zeer onnadenkende kijkers zijn. 
Want wanneer zij hun grijze celletjes gebruiken, ontkomen zij niet 
aan volgende redenering : de Beheerraad der TV vindt dat de 
yolksunie rechtmatig deel mag nemen aan « 7eder zijn Waarheid » ; 
de drie partijen verzetten zich tegen deze deelneming en maken 
dus van de benaming van het programma een aanfluiting; de 
Beheerraad gebaart sindsdien van krommenaas en brengt onver-
ttoorbaar hel veiminkte programma onder dezelfde misleidende 
naam op het scherm. Nadenkende kijkers ontkomen niet aan de 
vaststelling dal de TV een loopje neemt met hun demokratiseh recht 
op volledige voorlichting. 

Dat is een eerste vaststelling. Maar er is nog een andere. Sinds 
de betoging op het Flageyplein hebben radio en TV er een gewoonte 
van gemaakt, de persmededelingen van de V.U. over « Ieder zijn 
waarheid » als boterhampapier te gebruiken. Ook dat is een aanslag 
op de volledige berichtgeving. Na de beloging in het Amerikaans 
theater heeft de BRT-knaap-van-dienst een leugen de lucht in 
gezonden : dat de politie tussenbeide was moeten komen. En terwijl 
de pers goeddeels haar eerste pagina's aan de TV-medewerking van 
de VU besteedde en terwijl de pers goeddeels ook melding maakte 
van het standpunt der VU, legde op het Flageyplein de knaap, die 
mede mei onze centen wordt gekleed en gespijst, het perskommu-
nikee der VU - dat dan toch nieuws was en de rechtzetting van 
leugenachtige informatie - bij de stapel in wal de Limburgers het 
huiske noemen. 

Uw kijkers en luisteraars, heer direkteur-generaal, zijn doorgaans 
eerlijker en sportiever mensen. Zij houden het bij de « opstandige 
bedelaars » die het opnemen tegen het geld, de macht en het machts
misbruik der groten. Waarbij zij ons graag vergeven dat wij de 
enige weg bewandelen die gij ons niet kunt versperren. 

uw dio Genes. 

HOGERE 
OFFICIEREN 

Minister Segers heeft weer 
,een reeks benoemingen ge
daan in de hoger legerlei
ding. 

Zoals men weet telden we 
tot nog toe 12 % Vlaamse 
hogere officieren voor 68 % 
Vlaamse soldaten. 

Welke zijn nu de benoe
mingen die de C.V.P. flamin
gant Segers doet ? 

Kolonels : 3 Vlamingen te
gen 31 franstaUgen. 

Luitenants-kolonel : 9 Vla
mingen tegen 47 franstali-
gen. 

Majoors : 5 Vlamingen te-
gen 6 franstaligen. 

Generaals : 1 Vlaming te-
len 2 franstaligen. 

Totaal : 18 Vlamingen te-
Ten 86 franstaligen ! Of on
geveer 1 op 6 ! Of 16 % Vla
mingen ! 

SAMENTELLING 
Minister Segers vindt het 

zelf zodanig erg dat hij een 
wanhopige poging doet om 
de franstalige benoemingen 
te splitsen in franstaligen 
die geen woord Nederlands 
kennen en franstaligen die 
ook een mondvol Nederlands 
kennen. 

Daarna telt hij de Vlamin
gen en die tweetalige frans-
sprekenden samen op om tot 
38 t. h. nederlandskennende 
kolonels te komen, tot 34 % 
luitenants - kolonel en tot 
55 % tweetalige majoors ! 

Inderdaad de Vlaamse on-
r ozelaars moeten bedrogen 
worden. 

Voor wie de cijfers echter 
juist begrijpt luidt dan de 
verontschuldigLng van de fla
mingant P.W. Segers : het 
kan allem_aal op één jaar niet 
verbeteren. 

En wij voegen er aan toe: 
zelfs op 132 jaar niet. 

In plaats van de Franse 
augiasstal te kuisen is de fla
mingant P.W. Segers bezig 
er nog heel wat mest bij te 
leggen 

Ook dat doen de C.V.P. 
flaminganten reeds 132 jaar. 

VLAAMSE P.V.V. 
Van Audenhove heeft op 

de viering van het vijftigja-

grasduinen.» *i<-uS 

"w De V.V.B. IS van oordeel ('••'J 'iai 'de enige 
mogelijkheid om uit de politieke krizis ie geraken 
gelegen is in een degelijke en grondige reorgani-
zaiie van het Belgisch staatsbestel, waardoor aan 
de Vlaamse en Waalse gemeenschappen (•••) een 
ejfektieve autonomie wordt verleend...-

Deze autonomie van de Vlaamse en Waalse 
geineenschappen en het behoud van de Belgische 
eenheid zijn volgens de V.V.B, slechts mogelijk 
in een federaal staatsbestel. » . . . 

Kongres V . V . B . Antwerpen 4-2-
1962 — « Resolutie van het alge
meen politiek rapport — Verant-
vi^oording ». 

rig bestaan verklaard dat de 
P.V.V. in Vlaanderen Vlaams 
moest zijn. 

Flink zo. 
Nu zullen we het bsleven 

dat alle franstalige P.V.V.-
parlementairen uil Vlaande
ren : de Gillons, de Kronac-
kers en de Vrevens van de 
lijsten zuUen afgevoerd wor
den bij volgende verkiezin
gen. 

Ook Vanv Audenhove zal 
niet meer opkomen te Leu
ven omdat ook daar de kan
didaten Vlaamsgezind moe
ten zijn. Van Audenhove zijn 
plaats is te Brussel. Want 
het arrondissement Brussel 
moet overgeleverd worden 
aan de laatste Belgicistische 
Brusselse PVV mohahikanen. 
Van Audenhove kan immers 
zijn woede tegen zijn par t i j 
genoot Jansens van het 
Vlaams Aktiekomitee niet 
bedwingen, zoa's we geregeld 
uit zijn omgeving vernemen. 

VERFRANSERS 
Waarom ? In het arrondis

sement Brussel moet aan de 
verfransers vrij spel geleverd 
worden om stemm.en te win
nen. In Vlaanderen zelf, 
waar de strijd grotendeels 
gestreden is mogen de libe
ralen Vlaams gebaren ! 

Dit grof bedrog zou 50 jaar 
terug bij de gewone volks
mens nog gepakt hebben. 
Thans hebben ze het door 
dat de P.V.V. in Vlaanderen 
nog al'een een hutsepot van 
fossielen is en dat te Brussel 

de taal der cijfers... 
In het Ministerie van Buitenlandse Handel eii 

Technische Bijstand bestaat een « D'ens voor ont
wikkelingssamenwerking ». Ingedeeld volgens 
taalrol ziet de personeelsbezetting er als volgt uit : 
— ambtenaren eerste kategorie : 12 Ned . , 15 

Frans . 
— ambtenaren tweede kategorie : 8 Ned . , 10 

Frans . 
— ambtenaren derde kategorie : 13 Ned . , 12 

F rans . 
— ambtenaren vierde kategorie : 5 Ned . , 5 

F rans . 
Ook hier bestaat het u billijk evenwicht » 

slechts op het lager niveau, dat der klerkeyi, tele
fonisten en klasseerders. In de beide hoogste kate-
goriën staat een Franssprekende meerderheid te
genover een Nederlandssprekende minderheid : 
25 tegenover 20. 

de Vlaamse belangen verder 
moeten gewurgd worden door 
de P.V.V. In de gemeenten 
v a n d e B r u s s e l s e 
agglomeratie waar de P.V.V. 
mee bestuurt, wordt de ver-
fransing met de vlugste en 
scherpste drukkingsmetodes 
doorgevoerd. 

OUDE 
ADELBRIEVEN 

Bij gebrek aan Vlaamse 
aktie nu grijpt de P.V.V. in 
Vlaanderen nogal dikwijls 
terug naar de 19de eeuw toen 
er wel strijdende Vlaamsge-
zinde liberalen waren. Dit 
moet dan bewijzen dat de 
liberalen « geen lessen in 
Vlaamsgezindheid te ontvan
gen hebben ». 

Gek dat de liberalen altijd 
moeten teruggrijpen naar de 
19de eeuw ! Bekennen ze 
daardoor juist niet dat van 
1900 tot 1963 er geen enke
le Vlaamse-liberale voorman 
was ? 

En waarom altijd uitge
pakt met Jan Frans Wil-
lems ? Was dat niet het eer
ste Vlaams slachtoffer van 
een Belgische repressie ? Hij 
werd immers van Antwerpen 
naar Eeklo verplaatst met 
een vierde van zijn wedde. 

Door wie ? 
Door de toenmalige unio

nistische regering van Ka-
to^ieken en Liberalen ! 

Zij huldigen dus als libe
raal iemand die doof zijn 
eigen partij genekt werd. 

De Vlaamsgezinde liberale 
heer Janssens van het 
Vlaams Aktiekomatee moge 
zich dus troosten. Ook in de 
tijd van Jan Frans WiUems. 
waren er Van Audenhoves. 

VOORBEELD 
Wij hebben hier reeds wie

rook gebrand voor de direk-
teur van de General Motors 
te Antwerpen. Deze Ameri
kaanse staatsburger, die 
slechts zeer kortelings gele
den hier toekwam, sprak na 
enkele maanden vlot Neder
lands. Verleden week nog 
werd hij bij een plechtigheid 
in de fabriek, waarbij hij het 
welkomwoord had uitge
sproken, gelukgewenst door 
het Antwerpse stadsmagis-
s traat dat op de plechtigheid 
aanwezig was. Burgemeester 
Craeybeckx noemde hem een 
voorbeeld voor de velen die, 
hoewel zij jaren in Vlaande-
ren~ wonen, weigerden de 
landstaal te spreken of aan 
te leren. 



DE VOLKSUNIE 

5 
OPSTAND 
DER BEDELAARS 

Het Volk vindt het burger
lijk prettig dat tijdens de 
onderbreking van het T.V.-
program « Wie weet wat ? » 
door Volksunie simpatisan-
iten een tekenfilmpje ver
toond werd: « De opstand der 
bedelaars ». 

Nogal gepast, dergelijke 
spot met bedelaars in een 
sociaal-demokratische krant! 
De heren verburgerlijken in
derdaad. 

De Vlamingen zijn daarbij 
inderdaad bedelaars in eigen 
land. Het enig verschil tus-

onderdanige dienaars van 
deze unitaire anti-Vlaamse 
staat « Het Volk » ? 

DEMAGOGIE 
Volgens « Het Volk » zou

den de kleurpartijen niet 
willen dat de Volksunie aan 
het T.V. debat «Ieder zijn 
waarheid » deelneemt omdat 
de Volksunie demogagische 
taal zou spreken. 

Onbegrijpelijk zo een rede
nering. 

Omdat de vertegenwoordi
gers van de kleurpartijen 

(r>WA) IgPER ZIJi\; WAAg^HglD 
•̂ ^^V" "-" 

.Een jaar geleden reeds brachten wij deze karikatuur.. 

sen Het Vo'k en ons is dat 
zij gelaten bedelaars zijn en 
wij opstandige. 

In de Vlaamse geschiede
nis kennen we nog zulke op
standige bedelaars en wel de 
geuzen. Wie vervulde toen 
een nuttige rol in de geschie
denis, de geuzen of de onder
danige dienaars van Spanje? 

Wie nu? De Volksunie of de 

dan toch een prachtige gele
genheid zouden hebben om 
aan gans het land te tonen 
dat de Volksunie niet ern
stig moet opgevat worden 
omdat ze slechts demagogie 
kan verkopen. Dat moet toch 
de politieke lichten d'e de 
kleuipartijen naar dit debat 
afvaardigen niet moeilijk 
vallen ! 

De uitvlucht die « Het 
Volk » zoekt, laat haar ver
legenheid zien. 

Wat ze werkelijk vrezen 
is dat naast ieder zijn waar
heid, de Volksunie de waar
heid aan het Vlaamse volk 
weet te vertellen. 

En dat mag niet, omdat de 
achteruitstelling van Vlaan
deren moet voortduren. 

De franskiljons, de Brusse
laars en de Walen zijn im
mers baas in de drie kleur
partijen. 

BRACOPS IN 
NESTEN 

Einde november van vorig 
jaar kreeg partijvoorzitter 
Van der Eist het in de Ka
mer aan de stok met Bracops, 
de socialistische burgemees
ter van Anderlecht. Mr Van 
der Eist had beweerd dat in 
de Franse klassen te Ander
lecht Vlaamse kinderen zit
ten. En Bracops blies hoog 
van de toren terug : «Dat 
moet gij kunnen bewijzen, 
maar ik zeg u in het open
baar hier in het parlement : 
dat is vals ! ». 

De trouwe onderdanen van 
de heer Bracops die tot op 
heden het woord van de gro
te man voor zuivere waar
heid hielden, zullen wel even 
opgekeken hebben toen ze via 
hun krant vernamen dat de 
Anderlechtse gemeenteraad 
zich thans genoodzaakt zag, 
zich te beraden over het pro
bleem van de Vlaamse kin
deren in franse klassen. 

Burgemeester Bracops zeg
de niet meer dat het « vals » 
was; hij kon niet anders dan 
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I waarde landgenoten... | 

I <( Bovendien hebbent ue daar H-ee punten van 1 
I essentieel beton a ; voor deze punten zal de rege- 1 

I ring onmiddellijk een inspanning doen, om binnen 1 

I zeer korte tijd concrete oplossingen te kunnen = 

I voorstellen. Het betreft hier het herstel van de 1 

I werkelijke tweetaligheid in de Brusselse agglome- | 

i ratie en een regeling voor de negen Vlaamse rand- Ë 

I gemeenten... Nu hebben wij een meerderheid die f 

1 ons zal toelaten te verwezenlijken wat wij sinds 1 
i lan^e tijd hebben gewenst. » 1 

i T h . Lefèvre, eerste-minister — Re- 1 

i geringsverklaring in de Kamer — = 

I 5 mei 1961 . | 
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onomwonden toegeven dat 
het « wals » is. Maar hij had 
natuurlijk een ellenlange uit
leg bij de hand... 

EEN 
PERSGESPREK 

In « De Linie » van vorige 
week verscheen een inter-
vieuw met Mon Derine. De 
vragen waren nogal gemak
kelijk opgesteld zodat we wel 
niet ver naast de waarheid 
zullen zijn als we schrijven 
dat hij het persgesprek zelf 
opgesteld heeft. 

De jonge professor Derine 
wil ons wat kinderlijks op de 
mouw spelden nl, dat een 
Leuvens professor volledige 
vrijheid zou hebben in poli
tieke aangelegenheden. 

Het spijt ons voor Mon 
Derine dat hij de sterke jon
geling wil uithangen maar 
oudere professoren van Leu
ven hebben ons al te vaak 
verteld hoe ver hun vrijheid 
reikt opdat onze jonge Mon 
ons zou in het ootje nemen. 

Er is sinds de tijd, dat Dr 
Elias voor de keuze gesteld 
werd tussen een professoraat 
en het uitdragen van een 
Vlaams nationale en federa
listische overtuiging, niet veel 
veranderd. 

Het feit dat dit vraagstuk 
zich voor Mon Derine als 
C.V.P.-er misschien niet stelt, 
verandert niets aan de vast
stelling van aftandse toe
standen te Leuven op het ge
bied van uitdragen van an
dere politieke opinies dan die 
van de C.V.P. 

s^-m-^ffi t»M^ifmmiim*i^^ 

Te Anlwerpcn en te Gent en waarschijn
lijk ook elders in het Vlaamse land hebben 
de franskiljonse inrichters van het fameuze 
« ftendez-vous der Belgen » een drukwerk 
laten verspreiden waarin ze scliuimbelikend 
van razernij de strijdende Vlaamsgezinden 
uitmaken voor, wij citeren van blz. U '• 
trieste clowns, fascisten anno 63, politieke 
nozems, bende verblinde stommelingen, 
troepje schoften, cynisch samenraapsel van 
recidive landverraders, gehuurde herrie
schoppers, handjevol extremisten, neo-fas-
cislisch uitvaagsel, Paarden- en nonsenver-
kopers en schoeljes. 

We gaan ons natuurlijk niet amuzercn 
met het weerleggen van deze doorslagge
vende « argumenten ». De koude onverschil
ligheid waarmee de ganse pers en de 
Vtoamse bevolking het trikoloor gedoe van 
de franskiljons heeft bejegend, moet hen 
in het hoofd geslagen zijn. Daarom hebben 
ze in extremis dan maar naar de grote mid-

drie »-bewcgiiig. Deze beweging lüe 
vooral tijdens de koningskwestie aktief 
was en nu nog nauwelijks beslaat, stond 
onder de leiding van een zekere general 
Graff. 

3. ORGAMSVIIO.S DU SALVT PUBLIC 
(O.S.P.). In het Nederlands « Organiza-
tie voor hel Algemeen Welzijn» (O.A.W.) 
Dit groepje staat onder de leiding van 
Louis Gueuning, graaf Arnold de Looz 
Corsiuarem e.a. en geeft de maand-
blaadjes « Le Cri du Peuble » en « De 
Uitweg n uit. De leden zijn volgens de 
schrijver « enkele Belgische ultra-natio
nalisten ». 

i. CERCLE NATIONAL - NATIONALE 
KRING (C.N.K.). Werd er in juli 19G.2 
door de M.A.C, (zie verder) van beschul
digd een bomaanslag te hebben gepleegd 
op de grote ruit van het V.T.B.-gebouw 
te Antwerpen waar het werkje van 
Paardekooper « Er zijn geen Belgen n 

transkiljonse razernij 
deien gegrepen en Ililler en de nazis er nog 
eens bijgesleard. Volgens onze Franskiljons 
staal het dus vasl : elke flavvngani is een 
neo-fascist. 

ün moment, s'il vous plait. 
Vóór ons ligt een Franstalig werkje van 

de socialistische journalist M. Géoris-Reiis-
hof getiteld « Extrême-droite el Néo-fascismj 
en Belgique ». Wat zowat iedereen op het 
ogenblik vermoedde wordt daarin glashelder 
bewezen n.l. dat het neo-fascisme, in zover 
dit momenteel beslaat in België, vrijwel 
uitsluitend een aangelegenheid is van de 
Franslaügen en meer speciaal van de boar-
geosie in Vlaanderen, in Wallonië en le 
Brussel vooral. Voor wie hel interesseert 
geven luij hierna een waslijstjc van de voor
naamste groepjes en bcweginkjes van 
Franstalige neo-fascisten, reaklionairen en 
konservatieven. 

1. MOUVEMENT SOCIAL BLLOE (M.S.B.), 
onder leiding van J.R. Debbaudt, trouw 
bewonderaar van « chef » Leon Degrelle. 
Maandblad : « L'Europe Réclle n. 

8. MOUVEMENT NATIONAL ROYALISTE 
(M.N.R.). Ook soms genoemd de « L 

was uitgestald. Enkele dagen geledei, 
werd o.m. te Gent hel blaadje « Poli
tieke Aktie » van deze groep verspreid 
met op de eerste bladzijde een vlam
mende oproep tot deelneming aan het 
rendez-vous der Belgen. De erevoorzitter 
van dit beweginkje is burggraaf Charles 
Terlinden. 

ö. NOUVELLE NATION. (N.N.). Ultra-
Belgisch groepje dal een blaadje « Nou
velle Nation » uitgaf. N.N. heeft zich 
later aangesloten bij Gueuning. 
In november sloten de O.A.W., de 
C.N.K. en N.N. aaneen en gaven zichzelf 
de weidse naam van « Staten-Generaul 
van de Natie ». 

f) PARTI NATIONAL BELGE. Dil partijtje 
werd door de Franstalige Brusselse 
advokaat Hupin gesticht tijdens de ver 
kiezingsperiode van maart 19G1. Hel 
geeft een blaadje uit dat « La Nation 
Beige n heet. In 1962 vervoegde de 
fameuze generaal Janssens (vit de 
Kongo-affaire) deze groep. 

7 RASSEMBLEMENT NATIONAL. (R.N.). 
Staat onder de leiding van de burge

meester van St. Pielers-Woluwe Jean 
Evrard, die in maart 1961 aanvankelijk 
zijn verkiezingskampanje voerde met de 
medewerking van de M.A.C, (zie verder) 
Hij werd tot volksvertegenwoordiger 
verkozen. Een deel van zijn aanhang 
liep sindsdien over naar de P.V.V. Op 
het programma van deze partij prijkt 
o.m. de beruchte « liberie dn père de 

familie n op taalgebied. De aanhang werd 
vooral gerekruteerd uit de konservatieve 
C.V.P. en liberale middens van het 
Brusselse, milieu's die waarschijnlijk 
nogal wat troepen zullen leveren voor 
het « rendez-vous ». 

8. DE RECHTERVLEUGEL VAN DE P.V.V. 
groepeert een aantal ultra-konservatie-
ven, waarvan een hele reeks toegetreden 
zijn na de omvorming van de liberale 
partij in P.V.V. Hoeft het gezegd dat 
deze vleugel in het Vlaamse land quasi 
uitsluitend uit Franssprekende bour
geois is samengesteld. En hel is geen 
toeval dat juist bij hen de grootste 
P.V.V.-voorstanders van het « rendez-
vous der Belgen » te vinden zijn. 

') MOUVEMENT D'ACTION CIVIQUE 
(M.A.C.. Deze neo-fascistische groep, 
vrijwel uitsluitend bestaande uit Frans-
taligen, heeft een tijdlang een grote 
aktiviteit ontplooid. De M.A.C, ontstond 
uit het « Comité d'action et de defense 
des Belges d'Afriques » (C.A.D.B.A.). 
Deze vereniging gaf het blad « Belgique-
Congo » uit dal later als « Nation-Bel-
gique » het orgaan werd van de M.A.C. 
Deze vereniging met kolonialistische, 
poujadistische en sterk anti-kommu-
nistische inslag werd in de loop van 
19GI de voornaamste agent in België 
van de Franse O.A.S.-terreurorganizatie. 
De communique's van de O.A.S. wer
den in het M.A.C.-blad stelselrriali g 
afgedrukt. 

I JEÜNESSE NATION ALES. Een groepe
ring met een vijftigtal aktieve leden, 
voornamelijk in hel Brusselse en in het 
Luikse. Ze worden geleid door Pierre 
Joly. 

11 ETUDIANTS NATIONAUX. Groepering 
• van enkele tientallen pro-fascislisehe 

burgerzoontjes te Brussel en le Leuven. 

12. CENTRE D'ETUDE ET DE FORMATION 
CONTRE-REVOLUTIONNAIRE : met als 
centrum de streek van Doornik. Het 
groepje sympathiseerde met de O.A.S. 
en andere Franse aktivisten. 

Deze opsomming zal wel volslaan om aan 
te tonen waar op dit ogenblik de neo-fas
cisten, de reaklionairen en konservatieven 
te vinden zijn. Dit is trouwens niet van 
vandaag zo. De oude V.O.S.-sers zullen zich 
wel herinneren wie hun bewegingen stel
selmatig probeerden te saboteren in de 
twintiger jaren : de fascistische franskiljons 
van de « faisceau ». 

Welnu, juist door deze kringen wordt 
het meest propaganda gemaakt voor het 
fameuze rendez-vous der Belgen, en zij 
leveren hoofdzakelijk de plakkers en hoekers 
van de neen-non aktie. 

Dat wij er niet ver van zijn werd nog eens 
aangetoond door het Wallingantisch dag
blad « La Wallonië » dat in zijn nummer 
van dinsdag 26 maart melding maakl van 
het feit dat te Brussel het standbeeld van 
Godfried van Bouillon met een grote Bel
gische vlag was versierd door rendez-vous-
belgen. Het blad schrijft daarbij : v Het 
waren de fascistische kommandos van het 
« rendez-vous der Belgen » die dit (de drie
kleur) daar gehangen hadden om de aatï-
dacht te vestigen op —hun betoging. Want 
er wordt daar heel wat agitatie voor gevoerd 
door de M.A.C., « Europe Réelle » en andere 
« Amities belgo-kantangaises » waarvan de 
stoottroepen-vooral gerekruteerd onder de 
kleine uiterst-rechtse minderheid van de 
Brusselse universiteit - zich sinds enige tijd 
fel roeren ». 

Men moet geen profeet zijn om te voor
spellen wat morgen le Brussel zal bijeen 
zijn : de Belgische Franstalige bourgeoisie 
uit Vlaanderen en Wallonië en vooral uit 
Brussel, wellicht aangevuld met enkele 
naïve oudslrijders en weerstanders en verder 
wal werknemers die in het gevlei van hun 
patroon willen komen. We zullen het deze 
laalsten maar op voorhand vergeven. De 
Franstalige bourgeoisie mag echter nu reeds 
weten dat ze een flinke bijdrage zal leveren 
tot de vulgarizering van het begrip « klas
senstrijd ». Zijn zij daar misschien grote 
voorstander van ? P. Martens. 



DE VOLKSUNIE 

A N T I 
ATOOM MARS 

De inrichters van de anti-
atoommars hebben verleden 
zondag wel even verbaasd op
gekeken toen zij vaststelden, 
hoe massaal hun oproep be
antwoord was. 

VLAAMSE 
BETOGING ? 

De opkomst — ook van 
Vlaamse zijde — heeft in ie
der geval bewezen dat er be
langstelling genoeg is om 
reeds volgend jaar een 

Vlaamse en een Waalse mars 

.anti-atoommars ook te Lon den-

We zijn verwend inzake 
cijfers van betogingen. Maar 
wie zonder veel propaganda 
10.000 mensen op de been kan 
brengen, vertegenwoordigt 
wel een brede stroming van 
de publieke opinie. 

De Vlaamse opkomst voor 
deze betoging was bevredi
gend maar kon beter zijn. 
Van de katholieke organiza-
ties, die nochtans op papier 
hun medewerking hadden 
toegezegd, was geen spoor te 
bemerken. De Volksunie le
verde heel wat deelnemers, 
w.o. volksvertegenwoordiger 
D. Deconinck en de hoofdbe
stuursleden Wim Jorissen, 
Rudi van der Paal, Toon van 
Overstraeten, Lode De Smedt 
en Paul Martens. 

in te richten. In dat geval 
zouden nog heel wat meer 
flaminganten aan de mars 
deelnemen en zou het tradi
tioneel « nooit meer oorlog » 
van de Vlaamse beweging in 
een moderne vorm nieuwe 
werfkracht krijgen. 

DITMAAL NIET 
Op de kop van de anti-a-

toommars ging een socialis
tische jeugdgroep uit Lim
burg. Merkwaardig genoeg is 
de Brusselse pers ditmaal 
niet gevallen over de kledij 
van deze jonge mensen met 
hun mandolines. De jongens 
droegen nochthans korte 
vloeren broeken en de meis

jes zwarte keurslijfjes. Wan
neer jongelui in een flamin-
gantische betoging zoiets 
aantrekken, ontwaart de 
Brusselse pers keer op keer de 
schim van de Hitlerjugend 
aan de kim. Ditmaal niet... 

TERUG-
KRASSELEN 

In een stellingneming van 
het bestuur van de Vlaamse 
Volksbeweging wordt thans 
wat teruggekrasseld. Het heet 
dat het federalisme niet ver
worpen wordt. Klaarblijkelijk 
geschiedt dit onder de druk 
van haar leden. 

Het is evenwel een feit dat 
het federalisme in de Vlaam
se Volksbeweging reeds gedu
rende geruime tijd weggemof
feld wordt. En met personen 
als Prof. Derine, valt het te 
betwijfelen of het er in de 
toekomst zal op verbeteren. 

Het valt te begrijpen dat de 
aktieve propagandisten in de 
Volkbeweging, die voor het 
overgroot gedeelte overtuigde 
federalisten zijn de armen 
laten zakken en hun vertrou
wen verloren hebben. 

Vooral als ze Mon Derine 
horen beweren dat de propa
gandisten zich moeten schik
ken naar de leiding. 

Leiding waarin de anti-fe
deralisten het klaarbliikeliik 
voor het zeggen hebben. 

Wil de Volksbeweginglei
ding uit de put geraken, die 
ze zelf gegraven heeft, dan 
zal de leiding zelf grondig 
dienen gewijzigd, in personen 
of in mentaliteit. 

NFETSLIM 
Wij weten niet of Prof. De-

Tine erg argeloos is ofwel' of 
hij zich opzettelijk voor dom 
laat doorgaan, maar dat ge
lijkstellen van vergaande de
centralisatie met federalisme 
is een miskenning van het 
A.B.C, van de politiek. 

Decentralisatie hoevergaand 
ook, veronderstelt nog steeds 
een unitaire staat. 

En federalisme is het te
genovergestelde. 

Waarom wil Mon Derine 
met alle macht de VVB-aan-
hangers bedriegen ? 

Wie dichl mee? 
Hel zal de nederige dienaar der muzen en der s.j-, KoR Van derg 

Golen, stellig genoegen doen te vernemen dal zijn naam in deze g 
rubriek volstond om dichtend Vlaanderen geestdriftig naar de pen | 
te doen grijpen. En méér genoegen tuelUeht nog zal het hem doen | 
dat een (beeldschone) Antwerpse jongedame haar onbeperkt ver-; 
trouwen in zijn KoRrekte reflcks heeft uitgesproken, waarmee zij deze ' 
week de pocket wint. Mejuffer W.R. stelt vast : | 

De E3 werd plechtig ontsloten 
door sjansonjee KoR Van der Goten. 
We verwittigen KoR : | 
pas maar op voor de nor ; 1 
maar KoR valt beslist op zijn poten. I 

I 

Enkele korrespondentcn maakten er ons op attent dat het rijm | 
zich uitstekend leende voor een onwelvoeglijk slot. Hén halen we ] 
natuurlijk niet uit de grabbelton, maar wel : | 
— D.T. te Gent : « er zijn er voor min opgesloten ». j 
— V.d.R.S. te St Niklaas : « men spot niet straffeloos met groten ». I 
— K.L. te Brussel 1. : « want humor is niets voor idioten ». I 

I 

Hoe kan het anders dan dat we deze week in onze gebeden • 
gedenken het schielijk overlijden aan de gevolgen van een hartkwaal j 
van de drie « traditionele » deelnemers aan wat nog steeds heet « Ieder { 
zijn ivaarlieid » : i 

I 

Diie grote geleeidc meneren ! 
die wilden de Volksunie weren. j 
Ons bleef dus geen keus : j 
een mep op hun neus • 

i 

! De raakste vijfde versregel wordt ook deze week beloond met S 
; een Vlaamse pocket. Inzendingen vóór woensdag a.s. pfa de redaktie g 
; (Botatyp, Sylvain Dupuislaan 110, Andcrlccht) aan 

uw dienstwillige Ernest. 
i 

DE GROENE 
In De Groene Amsterdam

mer van 23 maart 11. gaat 
«literator» Jan Walravens 
zich weer eens te buiten te
gen de Volksunie onder de 
titel « Neo-fascisme in Vlaan
deren ». Hij heeft het o.m. 
tegen de jeugdbeweging van 
de Volkunie, die zon deeige-
nomg{i hebben aan S.S-.-feeto-
gingen. Jan Walravens ver
geet het kleine feit dat de 
Volkunie geen jeugdbeweging 
heeft. 

Verder heet het dat Wim 
Jorissen een haat heeft tegen 
intellektuëlen ! Hij vergeet 
klaarblijkelijk dat buiten zijn 
politieke aktiviteit, Wim Jo
rissen sinds jaren sekretaris 
is voor Brabant van het 
Vlaams Verbond van Acade
mici en sinds een paar jaar 
ook algemeen ondervoorzitter 
van dezelfde vereniging. Hij 

was voordien voorzitter van 
het K.V.H.V. Gent. Vreet Wim 
dan zijn eigen leden en oud-
leden op ? Zo bloeddorstig Is 
hij wel niet! 

Deze haat voor de intellec
tuelen nu is typisch fascis
tisch volgens de heer Walra
vens En dus zijn wij fascis
ten-volgelingen van Goebbels 
en Mussolini. Als redenering 
kan het er nogal door. 

Wij zullen Jan Walravens 
eens op zijn eigen dwaalpad 
volgen. Hitler en Mussolini 
noemden zich sociaal. Jan 
Walravens ook. Dus is hij een 
fascist ! Hitler en Mussolini 
aten en sliepen. Jan Walra
vens ook. Dus is hij een fas
cist ! Hitler had een snor. Jan 
Walravens ook. Dus is hij een 
fascist. 

Jan Walravens zijn snor Is 
nog groter en langer dan die 
van Hitler. Dus is hij nog een 
grotere fascist ! 

Drie en dertig dagen en 'drie en 
liertig nachten hebben honderden 
»n honderden angstig gewacht om 
0nig nieuws van U te vernemen. Op 
27 maart vernamen wij met ontzet
ting hoe brutaal uw merkwaardig 
leven afgebroken werd, 

vaarwel 

gemaakt, geleerd eindelijk zijn 
rmnderwaardigheidskompleks af te 
leggen, gewezen op zijn grootse 
Nederlandse en Europese zending. 

Gij legde een haast legendarisch 
dienstbetoon aan de dag ten bate 
van allen, die zorgen en mizerie 

meester paelinckx 
door rudi van der paal 

Zaterdag, 23 dezer, hebben 
Brasschaat, de Voorkempen, en de 
ganse Volksunie, U een konink
lijk uitgeleide gedaan naar uw laat
ste rustplaats. 

Heel uw leven, Meester Pae
linckx, was een leven van dienst
vaardigheid en van liefde tot uw 
volk. 

Gi] hebt mede dit volk bezvust 

hadden, en met een lach, en mxt 
een traan, voelde gij mede in de 
vreugde en in het leed van allen. 

En altijd, altijd, waart gij bereid 
om wat men dikwijls zo smalend 
<( de kleine man » noemt, te hHpen 
en raad te geven. 

Gij waart een echte vriend voor 
uw vrienden, een echte vader voor 
uw gp'cin: s^ij ivn'i}l een man naar 

ons hart, zo vinnig, zo vol werk
lust, zo vrank en vrij, toch zo diep
menselijk, toch zo eerlijk ! 

Als kind reeds, opgegroeid in die 
mooie landstreek van bossen en 
groen, is uw heerlijke Voorkem
pen, waart gij onafscheidelijk ver
bonden met al die mensen. 

Met ontroering, met weemoed, 
vol dankbaarheid, zeggen wij U 
vaarwel ! 

Ontroerd, omdat wij thans, le
vendiger dan ooit, onze laatste ge
sprekken herleven, die alle getuig
den van uw nooit-tanende bezorgd
heid voor de bezveging, waarin gij 
een halve eeuw lang het beste van 
Uzelf hebt gegeven. 

Met weemoed, omdat wij besef
fen dat wij een vriend armer zijn 
geworden, een vriend in de volste 
betekenis van het woord. 

Dankbaar zijn wij voor alles wat 
gij verricht hebt als onderwijzer, als 
schoolbestuurder, als oorlogsburge
meester m de ondankbaarste om
standigheden en in de somberste pe-
liode van ons volksbestaan, als be
zieler van uw zegevierende Volks

bond, als schepen, als lid van de 
provincieraad, als hoofdbestuurslid 
van onze jonge partij. 

Uw levensavond was niet zonder 
zorgen. Men heeft het U dikwijls 
zuur en moeilijk gemaakt. Nochtans 
bij deze afscheidsgroet : geen woor
den van haat of van vergelding, die 
niet zouden stroken met de geest 
van Caritas. Want ieder van ons 
heeft tach die rustige zekerheid dat 
de dag, waarop onze ontvoogdings-
strijd zal voleind zijn, dat op die dag 
uw naam in een adem zal vernoemd 
worden op het appel van alle grote 
pioniers, die de weg naar de over
winning gebaand hebben. 

Zo nemen wij dan afscheid van 
U, trouwe, goede vriend ! Dat de 
Engelen U ten paradijze voeren, 
waar gij verder waken zult over uw 
zwaar beproefd gezin, en ons zult 
blijven bijstaan in de strijd opdat 
ons volk, in de geest van Roden-
bach, Gezelle, Lodewijk de Raet, 
Verriest, Borms, Verschaeve, we
derom een grcrot volk zou worden. 

Dat zou dan toch de vervulling 
wezen van uw ganse levensdroom ƒ 

\ 
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Verleden dinsdag bradit het TV-nieuw« tetk 
i3tnfKt8 uk L<Miden : m de Britse hoofdstad 
werd met v e d plichtplegingen een handels
delegatie uit kommunistisch China rondgeleid 
en feestelijk ontvangen. Niet zo'n u i tzonder-
^ k e gebeurtenis, maar toch weer genoeg O M 
de kijker met een schok te laten realizeren 
dat de draak ginds in het Verre Oosten na 
zijn duizendjarige s laap definitief is wakke r -
geworden : dat China — al dan niet e rkend 
door de U N O — een were ldmacht is gewor
den. Een were ldmacht die niet alleen haa r 
handelsdelegat ies naar Londen s tuur t , m a a r 
die op talloze plaatsen van de wereld defini
tief in het in ternat ionaal gebeuren ingrijpt . 

de draak is wakker geworden 

Het opdringen van China 
naar het podium van de In
ternationa e politiek ge
schiedt uiterst vlug en op 
talloze plaatsen tegelijk. In 
West-Europa zijn het han
delsdelegaties e,n kulturele 
manifestaties, in Oost-Eu
ropa is het direkte politieke 
invloed, in een land ge"ijk 
Albanië zelfs de rol van be
schermheer. Het opdringen 
in Afrika, het Nabije Oos
ten, het Middenoosten en 
Latijns Amerika, ingezet na 
de Bandoeng - konferert 'e 
van 1955, gebeurt met een 
grote verscheidenheid van 
middelen, in de eerste p 'aats 
door het voeren van een di-
namische politieke, kulturele 
en psichologische propagan
da. 

Vervolgens door het leve
ren van een uitgebreide mi
litaire hulp aan weerstands-
en guerillabewegingen zowat 
overal : levering van wapens 
of « vrijwilligers •», op'eiding'^ 
van specialisten in de gue-
ril ataktiek. 

.Deze militaire hulp ge
schiedt zelden openlijk, on
der de vorm van spektaku-
laire wapenleveringen zoals 
de Sovjet-Unie en haar Oost-
Europese satellieten dat 
doen. De omvang ervan kan 
dan ook nauwelijks worden 
geschat en is slechts af te 
lezen uit de gevolgen ervan. 
Voor het verlenen van mili
taire steun aan opstandige 
bewegingen in de zgn. on
derontwikkelde gebieden be
schikt China over een uit
stekende psichologische ver-
trekbazis : de Aziatische en 
Afrikaanse kleurvolkeren be-
schouv/en de Chinezen even

eens als kleurlingen en ge
ven aan hen vaak de voor
keur boven de blanke Rus
sen. Deze gunstige vertrek-
bazis wordt voortdurend ver
sterkt door de agressieve an
ti-Westerse propaganda van 

thodiek bleek reeds tijdens 
de Koreaoorlog : de Russen 
waakten er zorgvuldig over, 
niet dlrekt in het konflikt 
betrokken te worden; ze be
perkten zich tot het zenden 
van « technici » en ze waak
ten er zorgvuldig over dat 
deze technici geen konflikt-
stof zouden leveren door zich 
bijvoorbeeld gevangen te la
ten nemen. De Chinezen 

inspanningen werden be
kroond met een sprekende 
overwinning : de verovering 
van Dien-Bien-Foe op de 
Fransen. Deze beslissende 
slag maakte in geheel Azië 
veel ophef en verhoogde het 
Chinese prestige aanzienlijk. 
Sindsdien heeft de Chinese 
methodiek zich wel aange
past aan de omstandigheden, 
maar zeer efficiënt wordt 

de Chinezen die dieper in-
s'aat dan de Russische. 

Wanneer men aldus het 
k'eur-element betrokken ziet 
bij de Chinese expansie, zijn 
er redenen voorhanden om 
deze expansie op lange ter
mijn als gevaarlijker te be
schouwen dan de Russische. 

Tussen Rusland en China 
is het al vaker tot botsingen 
gekomen over de wijze, 
waarop militaire hulp aan 
het buitenland moet worden 
verleend. Het verschil tussen 
de Russische en Chinese me-

daarentegen kwamen direkt 
tussenbeide door het uitzen
den van « vrijwilligers » in 
massale hoeveelheden. 

Het militaire opdringen 
der Chinezen in Zuidoost-
azië is voldoende bekend. 

Het dateert reeds uit de 
periode dat in China zelf het 
gevecht tussen Mao en 
Tsjank-kai-Tsjelk nog niet 
beslist was : reeds toen 
vloeide hulp in wapens en 
manschappen naar de on
dergrondbewegingen in In
dochina en Thailand. Deze 

verder gestieefd naar het
zelfde doel : het vervangen 
van de neutrale regeringen 
in Zuidoostazië door kom-
munistische regeringen. Een 
paar maal hebben ze daar
bij reeds nederlagen moeten 
inkasseren, telkens namelijk 
wanneer ze raakten aan ge
bied onder Britse bescher
ming : in Malaya en on
langs nog in het protekto-
raat Brunei. 

Het konflikt met India ligt 
nog te vers In het geheugen 
opdat we er langer zouden 

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - fHtsen - flitsen -

• Pianospeler 

Richard Mxon, de gewezen vice-
prezidenl der V.S. en kandidaat 
voor het prezidentschap tegen 
Kennedy, deed op de TV zijn 
debuut als pianovirtuoos. Bege
leid door lien violen speelde hij 
een door hem gckomponeerde 
dansmelodie. 

Op de vraag van een TV-jocrna-
list of hij zich nog ooit kandidaat 
voor het prezidentschap zou stel
len, verklaarde hij « De republi
keinen willen stellig nooit meer 
een pianospeler in het Witte 
Huis ». Dit ivas een zinspeling op 
het prezidentschap van Trumann 
die, evenals Nixon, liefhebberde 
op de piano. 

m Vat 69 

Prezident Kennedy aonlliulde » 
op het jaarlijks banket van de 
Washinglonse persklub dat de 
Amerikaanse regering over infor
maties beschikt die zouden aan
tonen dal het bezoek van Kroesjt-

sjev-sclioonzoon Adsjoebei aan de 
Paus deel uitmaakt van een om
vangrijk Russisch propaganda-
manwuver dal loopt onder de 
naam « Val 69 ». 

• Roest 

De Amerikaanse auio-koning 
Henry Ford II heeft op een Neder
landse scheepswerf een luxe-yacht 
in aanbouw. Bouwkosten : 43 
miljoen F Ford laat de water
kranen op zijn schip in goud ver
vaardigen « want », 20 zegt hij, 
ibrons gaat na een tijdje roesten». 

• Kroonprins 

« Kroonprins » Ludwig Erhard, 
één der kandidaat-opvolgers van 
kanselier Adenauer en vader van 
het « n^irtschaftswunder » heeft 
een nieuw element gebracht in de 
strijd om de opvolging Wanneer 
iemand anders dan hijzelf kanse
lier wordt, zal hij geen minister 
vam Bkonomische Zaken blijven. 

En 105 topambtenaren en ekono-
misten uit zijn administratie heb
ben er zich toe verbonden, hi\n 
chef in dat geval te volgen. 

m Publiciteit 

Hollywood heeft een nieuwe 
« smaakvolle » publiciteilsslogan 
uitgevonden : « Als de tweede 
wereldoorlog u heeft bevallen, zal 
de iilm De Langste Dag u zeker 
bevallen ». 

• Chinese keuken 

Men heeft de Chinezen wel eens 
« joden van het Verre-Oosten n 
genoemd. In ieder geval hebben 
de « Zonen van het Hemels Rijk » 
in de diaspora veel van de taaie 
eigenschappen rfer joden : aan-
passingsvermogen, verbeelding, 
vindingrijkheid en de taaie wil 
om zichzelf te blijven. Van deze 
eigenschappen getuigen momen
teel de duizende eigenaars van 

Chinese eethuisjes in India. Het 
Chinees • Indisch grenshonflikl 
bracht de klad in hun beroep en 
in de grote steden werden ette
lijke Chinese eethuisjes bestormd 
en vernield. Tans zijn ze weer 
volop aan het floreren, na enige 
voorzichtige manipulaties met de 
benaming en het menu « De 
Gouden Draak », het grootste 
Chinese restaurant van Nieuw-
Delhi, heet thans « Mikado » en 
de specialiteiten uit de Chinese 
keuken hebben Japanse namen 
gekregen. 

• Wapenhadel 

Een konstante van de buiten
landse politiek zowel van de IVe 
als van de Ve republiek is wel de 
Franse vijandschap t.o.v. Nasser. 

Laatste uiting van deze minder 
hartelijke gevoelens : Frankrijk 
heeft zich bereid verklaard, wa
pens te verkopen aan een tradi
tionele vijand van Nasser : Ibn 
Saoed. 

over uitwijden. Alleen dien5 
aangestipt dat China, voor
aleer het konflikt uitbrak, 
reeds ver gevorderd was met) 
het propagandistisch, ekono-
misch en psichologisch op
dringen in de Indische ruim
te. 

Het opdringen van China 
in Afrika begon — zoals eer
der gezegd — vooral na de 
Bandoeng - konferentie in 
1955. Een keer gebeurde het 
op bijzonder spektakulaire 
wijze : de steun aan de Al
gerijnse opstandelingen. 
Rusland was met het verle
nen van steun steeds zeer 
voorzichtig geweest omdat 
het zijn betrekkingen met 
Frankrijk niet wenste te 
vertroebelen. Van deze Rus
sische handikap maakten de 
Chinezen gebruik om open
lijk en massaal steun te ver-
lenen aan de Algerijnen. 

Andere voorbeelden van 
Chinese mterventie in Afri
ka zijn : het verlenen vaa 
technische en militaire hulp 
aan Yemen, het steunen van 
de opstandige beweging in 
Kameroen waar de Russen 
weer eens met gebonden 
handen stonden omdat ze 
goede relaties met Frankrijk 
wensten, het steunen van de 
opstandige beweging in An
gola. Ook van het Kongo-
konflikt trachtte China ge
bruik te maken om door te 
dringen in de jonge repu
bliek aan de evenaar : te r 
wijl de Russen de Uno-rezo-
lutie, waarbij besloten werd 
Uno - strijdkrachten naar 
Kongo te sturen, steunden 
legden de Chinezen de na 
druk van hun propaganda op 
het verbod van iedere Uno-
interventie. 

Een overzicht van de Chi-« 
nese opmarsj op het wereld
forum kan besloten worden 
in Zuid-Amerika. Het mag 
als voldoende bekend veron
dersteld worden dat China in 
het Kubaans konflikt radi-" 
kaler de zijde koos van Cas
tro dan de Sovj et-Unie. Min-i 
der bekend is het feit dat di" 
rekte militaire en finantiële 
hulp verleend wordt aan ta l
loze opstandige bewegingen 
in Latijns Amerika, waarbij 
China vooral aandacht heeft 
voor het kwetsbare gebied 
rond het Panama-kanaal. 

Het besluit dringt zich op 
dat de militaire en ekonomi-
sche hulp van China vaak 
efficiënter is dan die van da 
Sovjet-Unie omdat de Chi
nezen minder geremd zijn 
door hun betrekkmgen 'net 
grote Westerse mogendheden 
en helemaal niet dooi het 
lidmaatschap van de Uno. 
Wanneer vroeg of laat China 
een atoommacht zal gewor
den zijn, krijgt de Chinese 
methodiek een nieuwe en 
wellicht beslissende beteke
nis. 

tva 
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Kantekleer begint 

te kakelen 
bij vliegtuiggeronk 

VAN 

geld voor hanengekraai 
Wij wisten dat de hanen vooral 's morgens 
kraaien en uit dien hoofde bij het wekken 
van slapenden k u n n e n dienst doen. Wi j 
wisten dat de heilige Pet rus zijn meester 
reeds driemaal verloochende vóór de haan 
kraaide. Dat men op de kerktorens een 
haan geplaatst heeft omdat het te moeilijk 
zou vallen er kippeeieren te rapen, was voor 
ons evenmin onbekend. W a t wij echter niet 
vermoedden is het feit dat er in Vlaanderen , 
en dan vooral in de Kempen, mensen be
s tonden die geld spenderen aan het gekraai 
van hun kantekleers. 

Liefhebbers hebben soms uitgebreide verzamelingen. 
Sommigen bezitten sierhaantjes van 500 F per stuk. 

• Hanenklub , 

Er best/aan zelfs verenigin
gen van mensen die kraailus-
.tage hanen kweken. 

Wij bezochten een derge
lijke klub in de Kempische 
gemeente Brecht, waar ha
nen-liefhebbende lieden in 
< Het plekje bij de molen » 
plegen bijeen te kome,n. De-
8e vereniging draagt de op
wekkende en veelzeggende 
naam <: de lustige kraaiers »; 
xij werd een drietal jaar ge
leden opgericht en heeft on
geveer vijftig leden. Enkele 
Brechtenaren hadden het 
spelletje afgespied ergens in 
de streek van Putte - bij -
Mechelen en kregen er al 
spoedig de pak van weg. Zij 
•werden de pioniers van het 
•wedstrijd-kraaien in de 
Voorkempen. 

• Honderd maa l kraaien 

per halfuur. 

Het gaat hem inderdaad 
om het gekraai van de die
ren. Wie scherp oplet merkt 
namelijk dat hanen altijd 
een zeker aantal keren hun 
welbekende « kukeluku » 
uitgalmen. Bij de wedstrij
den die de klub regelmatig 
inricht komt het er op aan 
dat de deelnemers bij voor
baat weten te zeggen hoeveel 
keren hun dier zijn sierlijk 
geluid ten gehore zal bren
gen. Normale hanen kunnen 
per half uur ongeveer veer
tig of vijftig keren kraaien. 
Anderen — blijkbaar beho
rende tot de geoefenden en 
tot de superklasse — bren
gen het wel tot honderd ke
ren. Het komt er dus voor de 
deelnemer op aan, het ge-

kemphanen r.i.pJl 
middelde van « zijn » haan 
te kennen en aldus een ge
tal voorop te zetten dat hij 
het dichtst kan benaderen 
en waarmee hij dus de mees
te kans heeft om de wed
strijd te winnen. Hierbij 
dient opgem.erkt dat een 
haan volgens het reglement, 
minstens twintig keren moet 
kraaien. 

• Geld te winnen . 
Bij dergelijke wedstrijden 

gaat het er ongeveer aan 
toe als bij duivenprijskam-
pen. Per tien deelnemers zijn 
er ongeveer vier geldprijzen 
voorzien. ledere deelnemer 
legt 25 F uit, waarvan er 
twintig naar de wedstrijd en 
vijf naar de verenigingskas 
gaan. Natuurlijk komen er 
ook nog giften onder de vorm 
van bakken bier, paaseieren 
(in de Paastijd wel te ver
staan), vette konijnen, enz... 
aan te pas. De wedstrijden 
vinden gewoonlijk 's avonds 
of 's zondagsvoormiddags 
plaats. Om nu de « Kante-
klaren » aan te zetten tot 
ijveriger beoefenen van het 
edele gekraai, worden zij wel 
eens in het donker gezet of 
een tijdlang zonder eten ge
houden. Bij de wedstrijd zelf 
zitten zij van elkaar geschei
den in bakken, want zoals 
men weet wordt de rust van 
deze nobele dieren niet be
vorderd wanneer zij oog in 
oog met elkaar zitten... 

M Vliegtuigen zijn 

vi janden. 
Er is iets dat de hanenlief-

hebber schuwt als de pest : 
het geluid van een voorbij-
of overvliegende straa'jager 
of schroefvliegtuig. Het ge
luid van deze toestellen doet 
de beste hanen kakelen als 
vulgaire kippen die pas eie
ren hebben gelegd. Hanen 
die het wagen tijdens de 
wedstrijd te kakelen worden 
uitgesloten. Vliegtuigen vor
men niet het enige gevaar, 
hanen kunnen ook de meest 
laag - bij - de - grondse ge
luiden slaken als zij aan het 
schrikken gebracht worden, 
dikwijls door het meest on
schuldige voorval. Opmerke
lijk is eveneens dat zij er in 
de ruiftijd niet in slagen ooK 
maar het minste behoorlijk 
gekraai uit te brengen. 

Vermelden wij dat he . 
aantal verenigingen voor ha
nengekraai - minnenden ta

melijk uitgebreid is, vooral 
in de Kempen en onder meer 
te Hoogstraten, Loenhout, 
Wuustwezel enz... Er is zelfs 
een algemene bond die de 
verschillende kiubs overkoe
pelt en die zijn zetel heeft 
te Hoogstraten. 

• Hanengevech ten . 
Rond de haan bestonden 

er in Vlaanderen nog andere 
volksgebruiken, weliswaar 
barbaarser dan de zoeven 
beschreven bedrij vigheden. 
Vóór de wet op de dierenbe
scherming in voege kwam, 
werden hier te lande zeer 
veel hanenkampen ingericht. 
Speciaal afgerichte vechtha-
nen moesten het tegen el
kaar opnemen. Hun sporen 
werden daartoe ekstra voor
zien van vlijmscherpe kapjes 
die het gevecht nog woester 
en bloediger deden uitvallen. 
De kamp werd gewoonlijk 
beslecht in een of andere 
herberg waar een kleine are
na werd opgericht, waarrond 

de gegadigden, net als in een 
cirkus, konden plaats nemen. 
Hiervoor diende men trou--
wens te betalen. Er werd ge-« 
wed als bij paardenkoersen, 
weliswaar niet met de grote 
bedragen die men daar ge
woon is te plaatsen, maar 
toch... Alles bijeen vormden 
deze hanengevechten wel 
zeer barbaarse taferelen : de 
dieren vochten zolang tot er 
een dood bleef liggen. 

Er werd gekerfd, gehakt, 
gereten, gepikt, zodanig dat 
er nog slechts ontpluimde, 
beWoede en opengescheurd* 
lijven overbleven. Meestal 
bleven de twee kampers al
lebei dood liggen. Wij gelo
ven niet dat er tegenwoor
dig nog hanengevechten in
gericht worden, tenzij mis
schien ergens in verborgen 
herberg - kelders scherp be
waakt tegen de mo^l i jke 
komst van rijkswacht en 
enkel bestemd voor de 
« liefhebbers »... 

S-D.L. 

Wij schrijven hierboven dat er in Vlaanderen 
praktisch — en voorzover wij weten — geen ha
nen-kampen meer geleverd worden. Onlangs 
hadden wij echter het genoegen in een Waals 
blad een artikeltje te lezen over hanengevech
ten. De reporter had blijkbaar ergens een ge
vecht bijgewoond. Hij gaf in ieder geval een 
opbeurende beschrijving over bloedige hanen-
festijnen, over kampers die elkaar manmoedig 
te lijf gingen tot 2ij er dood bij bleven liggen. 
Een en ander speelde zich in duistere herberg-
krochten af. Er werd trouwens aan toegevoegd 
dat uitverkorenen in het Luikse nog in de mo-
gehjkheid gesteld kunnen worden dergelijke 
kemphanen te bewonderen. Niet te verwonderen 
'lat de Walen een haan in hun vlag dragen ! 
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vaarwel mijn broeder 

'« Z ie Staf, w e zul len he t er eens o p los gaan 
b o n k e n ». Da t w a r e n de laats te woorden die 
wij v a n mees ter Pael inckx gehoord hebben . 
Krachtdadig en vas tberaden, een en al strijd
lust, zoals wij da t v a n h e m gewoon w a r e n . 
H e t w a s een paar dagen voor zijn verdwi j 
n i n g . . . Ver leden za terdag hebben wij deze 
goede vr iend ten grave gedragen . E n allen 
die daar waren , de duizenden, de V.U.- leden , 
d e eenvoudige volksmensen , de Brasschate-
n a r e n en de velen die ui t alle hoeken v a n 
Vlaande ren gekomen waren , t r eurden o m he t 
heengaan v a n deze goede m a n . V o o r velen 
k w a m de on tknop ing v a n he t d r a m a nog on
gelooflijk voor , w a n n e e r wij deze regels t i j 
p e n k u n n e n wij he t nog bijna niet a a n n e 
m e n da t alles geen afschuwelijke nach tmer
rie is gewees t . . . 

Maar de werkelijkheid is er 
'en zij stond trouwens 's an -
derdaags in alle kranten te 
lezen. Die hebben bovendien 
de laatste tocht van de mees
ter, ondanks hun politieke 
strekking — en dat kunnen 
wij zeer waarderen — met 
eerbied weergegeven. Dat de 
opkomst spontaan en mas
saal was, hoeven wij niet 
meer te vertellen. Iedereen 
die meester Paelinckx gekend 
heeft, zij het ook maar bij 
naam, was aanwezig. 

Vanaf 9 uur 's morgens was 
de begroeting in het sterfhuis 
begonnen en te 11 uur dien
de men de nog steeds ' aan
schuivende mensen, die Hipo-
liet Paelinckx een laatste 
groet wilden brengen, te 
weerhouden om tijdig te kun
nen vertrekken met de begra
fenisstoet. Intussen hadden 
de leden van het hoofdbe
stuur van de Volksunie on
der leding van Mr van der 
Eist, evenals alle vooraan
staanden van de partij zich 
verzameld om eveneens het 
stoffelijk overschot te gaan 
groeten. Te 11 uur vertrok de 
lijkstoet, waarbij de rouw ge
leid werd door de schoon
zoon van de overledene, de 
heer A. Putz en de beide 
kleinkinderen. 

Hel baarxieed werd gehou
den door volksvertegenwoor
digers Frans van der Eist en 
Reimond Mattheyssens, se
nator Dr Robert Roosens, 
Rudi van der Paal, Dr Hektor 
Goemans, provincieraadsle
den Ward Rolus, R. Hermans 
en dhr Everaerts. In de rouw
stoet, die voorafgegaan werd 
door de muziekkapel «Jef van 
Hoof», de kapel van de VMO 
en het VNJ, werden ontelba
re kronen en vlaggen meege
dragen. Langs de Bredaweg 
stonden duizenden Brasscha-
tenaars die met weemoed de 
laatste tocht volgden van 
«hun » me.ester, die in zijn 

gemeente op de handen ge
dragen werd door praktisch 
gans de bevolking. Wij heb
ben veel mensen een t raan 
zien wegpinken, sommigen 
verborgen hun verdriet niet 

Deze rouwdienst werd opge
dragen door Z.E. Deken Hen-
drickx. Tijdens de plechtig
heid merkten wij de aanwe
zigheid op van de heer Pica
vet, provinciaal griffier, dhrn 
De Vos en Van Put ,die res-
pektievelijk namens het pro
vinciebestuur en de bestendi
ge deputatie hun deelneming 
kwamen betuigen. Na de ker
kelijke plechtigheid zette de 
treurige stoet zich opnieuw 
in beweging om naar het ge
meentekerkhof te vertrekken, 
waar de teraardbestelling 
zou plaatsgrijpen. 

De harmonie «Jef van 
Hoof » voerde, terwijl de kist 
naar het open graf werd ge
dragen de « Vlaamse Leeuw » 
uit en Walter ' t Jolijn zong 
voor de mikro het « Vaarwel 
mijn broeder ». Afscheidstoe
spraken werden vervolgens 
gehouden door J. Hendrickx, 
Mr van der Eist, Dr Goemans 
Rudi van der Paal en Roger 
Hermans. 

De heer Jaak Hendrickx, 
een oud-leerling van meester 
Paelinckx, haalde herinne
ringen op uit de onderwij-

Rudi van der Paal, alge
meen organisatieleider, 
bracht een samenvatting van 
het merkwaardige leven van 
meester Paelinckx, zijn werk 
voor de bewustmaking van 
het volk, zijn legendarisch 
dienstbetoon ten bate van al
len, die zorgen en mizerie 
hadden, zijn meevoelen in 
vreugde en leed. Hij was een 
vriend in de volste betekenis 
van het woord. Wij danken 
hem, aldus Rudi van der 
Paal, voor alles wat hij ge
presteerd heeft als onderwij
zer, als schoolbestuurder, als 
oorlogsburgemeester in de 
ondankbaarste omstandighe
den en in de somberste pe
riode van ons volksbestaan, 
als bezieler van de zegevie
rende Volksbond, als lid van 
de provincieraad, als hoofd
bestuurslid van onze par
tij . «Bij dit open graf geen 
woorden van haat of vergel
den die niet stroken met de 
geest van Caritas, hoewel 
men het leven van Meester 
Paelinckx dikwijls zuur en 
moeilijk heeft gemaakt ». Wij 
hebben immers de rustige ze
kerheid, aldus Rudi van der 

massale deelneming aan plechtige 
uitvaart van meester paelinckx 

en schreiden, een volksvrouw 
begon halfluid te bidden toen 
de kist — bedekt met de 
leeuwenvlag — in de wagen 
voorbijreed. 

zersloopbaan van de aflijvige. 
Hij noemde hem een « groot 
meester» en ondertreepte 
dat het heengaan van deze 
man diep wordt betreurd 

:^y^^M. 

De rouwstoet trekt door dz straten van Brasschaat 

De kerk van de heilige An-
tonius was intussen reeds 
volledig gevuld met mensen 
die er vooraf hadden plaats
genomen. Dit bracht mee dat, 
nadat het hoofdbestuur van 
de Volksunie en de vooraan
staanden waren binnenbetre-
den, haast niemand meer in 
de bidplaats binnenkon en de 
menigte buiten de plechtige 
rouwdienst diende te volgen. 

door zijn vele oud-Ieerlingcn 
Volksvertegenwoordiger van 

der Eist noemde de aanwezig
heid van zoveel mensen bij 
d e begrafenisplechtigheid, 
een bewijs van de populari
teit die dhr Paelinckx genoot. 
Hij huldigde in de aflijvige 
de man die zijn leven in 
dienst had gesteld van zijn 
ideaal van de dienstbaarheid 
en de trouw aan Vlaanderen. 

Paal, dat de naam van Hip-
poliet Paelinckx bij de vol
einding van onze ontvoog-
dingsstrijd, in een adem zal 
genoemd worden op het appèl 
van alle grote pioniers die de 
weg naar de overwinning 
hebben gebaand, de dag 
waarop ons volk zal groot 
worden in de geest van Ro-
denbach, Gezelle, Verriest, 
de Raet, Borms, Verschaeve, 
de vervulling van de levens-
droom van de aflijvige. 

Dr Goemans arr. voorzitter 
bracht in dezelfde zin als 
vorige sprekers hulde aan de 
meester, die hij in de arron-
dissementsraad van Antwer
pen gekend heeft als een man 
van de daad, steeds aktief en 
steeds daar om goede en op
bouwende voorstellen met 
krachtdadigheid naar voren 
te brengen. 

Ten slotte bracht provin
cieraadslid Roger Hermans 
een afscheidsgroet uit naam 
van al de trouwe makkers 
van dhr Paelinckx. Hij hul
digde hem als de verstandige 
voorman, die, niettegen
staande hij door de Staat, 
naar de kerker werd verwe
zen, gehard en gestaald tus
sen zijn medeburgers uit
blonk en die ondanks het on
menselijk leed dat hem als 
beloning voor zijn door goed
zijn overkwam ,opnieuw be
gon met slechts het goede te 

betrachten. Het eerherstel dal 
meester Paelinckx in 1949 be
kwam werd in Brasschaat bij 
de gemeenteverkiezingen van 
58 bewust toegekend en be
vestigd. Meester Paelinckx 
heeft nooit eretekens gewild, 
maar wij, zijn volgelingen, 
verlenen hem het ereteken 
van de goedheid, van de 
trouw, de offervaardigheid en 
de onbaatzuchtigheid. Aldus 
Roger Hermans die tevens 
plechtig beloofde het werk 
van de meester, gesterkt door 
zijn voorbeeld, voort te zetten 
in zijn geest. 

Nadat de trompetten de 
« Last Post» gespeeld hadden 
werd het stoffelijk overschol 
van Hippoliet Paelinckx in de 
familiekelder bijgezet. 

Hiermee hadden de vele, 
vele trouwe vrienden afscheid 
genomen van de grote vriend 
die meester Paelinckx voor 
duizenden geweest is en die 
zij en wij, als dusdanig voor 
altijd zullen gedenken. 

S.D.L. 

• V a n het doodsprentje 

Hippoliet Paelinckx werd 
geboren te Brasschaat op 
6 augustus 1894 hij huwde 
met juffrouw Maria \ Iar-
garetha Schevelenbos op 
24 september 1918. Hij was 
ere-schoolhoofd. oorlogs
burgemeester 1942-44, oud-
schepen van Openbare 
Werken en Onderwijs, pro
vincieraadslid, Schepen 
van de gemeente Bras
schaat, lid van het Hoofd
bestuur, Provinciaal Ko-
mitee en het Arrondisse
menteel bestuur van de 
Volksunie. 

• Kronen en vlaggen 

Er waren tientallen en 
nog eens tientallen kronen 
en vlaggen o.m. vanwege 
het Hoofdbestuur, het pro
vinciaal komitee en hef 
arrondissementeel bestuur 
van de Volksunie, de be
stendige deputatie van 
Antwerpen, de Volksunie
afdelingen Wilrijk, VMO, 
Berchem, Brasschaat, Me-
chelen, Turnhout, St Ni
klaas, Dendermonde, Ede-
gem. Borgerhout, Antwer
pen, Kontich, Schilde, 
Merksem, Schoten, Ranst, 
Broechem. Niel, Schelle, 
Hemiksem, Boom, Rupel-
streek, Burcht, Zwijn-
drecht. Kapellen, Deurne, 
Wommelgem, Mortsel, Lier, 
Gent, Verbond van Blauw-
voetvendels, Vlaams- Na
tionaal Jeugdverbond, 
Vlaamse Vriendenkring 
« Scheldemeeuw », Pallie-
ters, Vlaams Huis Peter 
Benoit, Harmonie Jef van 
Hoof, Borsbeek, Antwerpen 
Linker-Oever, Lint, Ekeren, 
Jong Vlaams Studentenge-
meenschap, A.N.Z., enz... 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KÜLTÜÜR « 

Het tuintje voor het huis was onder de eerste 
maar tzon reeds herschapen in een archipel 
van modderige brij-eilanden tussen plassen, 
waar in de hemel hoog en b lauw weerspie
geld stond. 
De dichter die me had zien aankomen , lood
ste me naar het terras achter het huis, daar
bij waarschijnlijk denkend aan mijn slijkbe-
dekte schoenen en de pas-gekuiste woonka
mer. He t was zaterdagvoormiddag. De kin
deren waren naar school en het was stil en 
w a r m in de zon achter de beschut tende glas
wand . 

jesprek met de jonge dichter 

Ik stak een van de lange 
Amerikaanse sigaretten op 
die de dichter me aanbood. Hij 
glimlachte even toen ik naar 
de boeken en tijdschriften 
keek op het tafeltje. « Je 
hoeft maar te kiezen... » 
zei hij. « De gespreksthe
ma's liggen hier voor je uit
gespreid... >. 

Hij wachtte echter mijn 
keuze niet af maar schoof 
me het maartnummer van 
« De Periskoop » toe, met de 
vinger op een artikel van 
Bert Ranke, waarin deze A. 
Mussche en de « Mededelin
gen » van de Vereniging der 
Vlaamse Letterkundigen ci
teert. 

— Ik heb het gelezen... 
zei ik. Op een begroting van 
22 miljard slechts 395 mil
joen voor kulturele aangele
genheden. Dat maakt, in de 
optimistische veronderstel
ling dat elke kultuurgemeen-
schap de helft krijgt, 1 % 
voor de Nederlandse kuituur 
In België. 

— Er is echter nog iets 
anders, dat misschien nog 
meer onze situatie van « kul-
tureel ontwikkelingsgebied > 
illustreert : het interview 
met de Zweedse dichter in 
de vernoemde « Mededelin
gen ». Wat daar over de fi-
lanciële positie van de let
terkundigen in Zweden ver
teld wordt, grenst aan het 
ongelooflijke, wanneer men 
de situatie hier kent... 

— Geld is niet alles : het 
heeft nog nooit een kultuur 
kunnen redden of voor het 
bloeien en gedijen van de 
kunst kunnen zorgen, wan-
aeer de geest er niet was : 
Ie vruchtbaarheid van de 
jodem... 

— Maar ook het omge-
ceerde is waar : waar de kul
tuur niet de zaak van het 
hele volk is, doch slechts in
teresse-gebied voor een klei
ne minderheid, daar wordt 
ook haar materiële uitbrei-
dingsmogelijkheid beperkt... 
Een kimstenaar moet niet 
alleen voor, maar ook door 
zijn werk kimnen leven. 
Weet jij wat een som van 
werkuren, van inspanning, 
van concentratie, één enkel 
boek betekent ? 

— Ik vrees maar dat een 
uitbreiding van het officieel 
maecenaat ook een « ver-
ambtelijking » zou veroorza
ken die nog verschralender, 
nog dodelijker zou zijn dan 
de positie van economisch -
zwakkere, waarin vele kun
stenaars verkeren Niet ie
dereen kan of wil biblioteka-
ris of ambtenaar zijn. Nu 
reeds dreigt de literatuur-
beoefening opgesloten te 
worden binnen de kring van 
leraars, bibliotekarissen, 
ambtenaars en joemalisten. 
Het wordt een exclusief 
jachtterrein waar de stren-
ee iachtwachters der kritiek 

elke stroper ongenadig uit 
verjagen. Daarenboven speelt 
ieder in deze kring zowat 
jachtwachter - criticus, zo 
dat iedereen er reden heeft 
om iedereen te ontzien, be
halve de niet - in - de - kring 
opgenomenen natuurlijk... 

— Met het onvermijdelijke 
gevolg dat wij voor een ont
hutsende aangroei van lite
raire meesterwerken staan, 
die echter na een jaar, hoog
stens twee, uit de actualiteit 
en uit de wierookwalmen 
verdwijnen... 

Mijn sigaret was opgerookt 
en ik zocht naar een asbakje. 
Toen ik de dichter zijn peuk
je met een knip over de ter
rasafsluiting naar buiten zag 
schieten, deed ik het hem na. 
Deze praktische oefening in 
ballistiek leidde ons enigs
zins af van ons thema — zo
dat wij bij het hervatten van 
ons gesprek niet naar onze 
laatste opmerkingen, maar 
naar het begin van onze dis
cussie terugkeerden. 

— Gelukkig is er nog het 
privaat initiatief... zei ik. En 
de provincies, sommige ste
den en gemeenten, die met 
literaire prijzen bijspringen. 

— Over die prijzen had
den we het al eens. En wat 
dat privaat initiatief betreft, 
vind ik het ongehoord dat 
wij voor onze kultuurpropa-
ganda en onze kultuurver-
spreiding in het buitenland 
praktisch uitsluitend daarop 
aangewezen zijn. Wat doet 
de staat, wat doen onze ver
tegenwoordigers in het bui
tenland voor ons ? 

— Op jou vraag zal ik je 
antwoorden met een vraag : 
heb jij al eens geweten dat 
België in het buitenland ooit 
enige moeite gedaan heeft 
om er op te wijzen dat in 
dit land vijfenhalf miljoen 
mensen wonen die tot de Ne
derlandse gemeenschap be
horen ? Het omgekeerde is 
waar : systematisch wordt 
het er op aan gelegd om dit 

Len te in Vlaanderen 

feit te verdoezelen en België 
als Franstalig voor te stel
len... Van onze ambassades 
en al wat België officieé: in 
het buitenland vertegen
woordigt, moeten wij niet 
veel verwachten. Dus is pri
vaat initiatief nodig en kun
nen wij de mensen die er 
zich aan wijden, slechts 
dankbaar zijn... 

— Zeer juist. Maar wan
neer ik erover nadenk wat 
die Zweedse dichter vertelt 
over de situatie in zijn land, 
dan word ik toch een beetje 
beschaamd. Beschaamd in 
de plaats van de heren die 
het steeds zo druk hebben 
over democratie en gelijke 
kansen voor iedereen en 
volksverheffing... over de 
mensen die ons volk niet al
leen moeten inlichten maar 
ook voorlichten : onze dag
bladpers... 

— Vergeet niet dat in 
Zweden de pers niet alleen 
commercieel gezien sterker 
is : de kranten tellen meer 
bladzijden, hebben grotere 
oplagen... 

— Ook hier zijn er kran
ten met grote oplagen, die 
financieel sterk staan. Maar 
de uitgevers zijn papierver
kopers geworden De con
current — de politieke en de 
commerciële — dikteert wat 
er verschijnt; geeft hij vier 
bladzijden sport, dan geven 
wij er vijf... Hier ligt een 
krant; tel eens. Op de vie
rentwintig bladzijden : zeven 
bladzijden sport. Mij goed. 
Maar voor kunst en kultuur, 
voor enig geestelijk proza 
dat boven de alledaagsheid 
van de informatie staat : 
één bladzijde per week. Ik 
moet aan Lode Zielens den
ken die kort voor zijn tragi
sche dood die erbarmelijke 
situatie in onze pers nog 
aankloeg... 

— En ik moet aan de TV-
commentator denken van 
een groot Vlaams dagblad : 
die man keerde zich tegen 

de kulturele programma's in 
radio en T.V. — omdat het 
publiek nu eenmaal iets an
ders verkiest. Kultuur was 
maar goed voor begoede min
derheid... 

—• Laat ons dan logisch 
blijven : onze kinderen moe
ten dan maar beslissen of wij 
nog kostelijke scholen en 
onderwijzers voor hen moe
ten onderhouden... en of we 
liever geen bestendige foor 
of speeltuin voor hen zouden 
inrichten... 

— Voor de groten : tien 
bladzijden sport en moorden, 
Schipper naas t Mathilde en 
Canzonissima's. Voor de klei
nen : cowboy- en gangster
films (voor alle leeftijden, 
volgens de katholieke film-
leiding)... en leve de voor
uitgang ! Na de « gleich-
schaltung » van de informa
ties, de «gleichschaltung » 
der geesten, naar beneden 
toe. En dat na honderd jaar 
strijd voor onze kultuur... 

— Waar een volk geen 
politieke vrijheid heeft, k?n 
het zich ook kultureel niet 
ontwikkelen zoa's het hoort. 
Zeker niet wai^neer het daar
bij honderd jaar 'ang voor 
het behoud van zijn meest-

essentiele rechten heeft 
moeten vechten tegen de ei
gen staat ; en wanneer het 
eeuwen onder vreemden ge
leefd heeft. 

Al wat deze politieke vri j
heid afwijst of belemmert, 
helpt mede aan de kuituur-
verbastering en de kulturele 
onverschilligheid. Wie de po
litieke vrijheid bestrijdt, be
vecht ook onze geestelijke 
vrijheid. Het Belgisch uni ta
risme der partijen en der 
kranten is niet slechts een 
politieke verdrukking van 
ons recht als volk op zelf
bestuur : het is tevens een 
aanslag op onze geestelijke 
mogelijkheden en onze kul
tuur. 

— En de kunstenaar, de 
letterkundige, de dichter die 
dit unitarisme steunt ? 

— Die ondergraaft zijn ei
gen werk, zijn eigen toe
komst. . Er is geen andere 
keuze voor hem mogelijk : 
de verschrompel ng in een 
officieel gedulde doch van 
het volk afgesneden « ivoren 
toren » — of dp verbonden
heid niet de hde , m zijn po
litieke vrijheid ook kultu-
reel-onbelemmerde voiksge-
meenschap 

Steentjes voor 
^ 

ons taaigebouw 
Hoewel afbrekcn-en-opbouwen zeer 

noodzakelijk is voor hel onderhoud en de verfraaiing van ons 
faalgebouw, kunnen we bezwaarlijk beiveren opbouwend en 
scheppend werk te hebben verricht zo we ons beperken lot 
verfraaiïngswerken. We « bouwen » slechts aan een taal zodra 
we bewust en gewild deelnemen aan de ontwikkelingsgang 
van die taal. Dat is echter de taak van slechts een klein 
gedeellp van de zgn. SPRAAKMAKENDE GEMEENSCHAP die 
immers volkomen passief en onbewust de spreektaal « maakt ,i. 
We kunnen een onderscheid maken tussen de intuïtief han
delende spraakmakende gemeente en de bewust scheppende 
0} vormende TAALBOUWENDE ENKELI\G. Deze laatsle stuwt 
de taalontwikkeling in een welbepaalde richting en steunt 
luerbij op beweegredenen van taal-estelisehe doch vaker van 
praktische aard. Soms gaan beide redenen zeer wel samen, 
zoals hel geval is bij het zoeken naar eigen inheemse woorden 
die juist weergeven wat Karel Anlhierens met zijn radiopro
gramma « De Charme van het Chanson » hecfl willen aan
kondigen. 

Als de spraakmakende gemeente, dus wij allen, de 
woorden charme en chanson gebruiken alsof het Nederlandse 
woorden waren (en door hel gebruik zijn ze dat in zekere zin 
geworden) dan hoeft hierin zeker geen bewijs te worden 
gezocht dal aan die woorden een werkelijke behoefte bestond. 
Heel dikwijls worden dergelijke vreemdelingen uit gemakzucht 
of snobisme, ook wel door gebrekkig taalinzicht, aanvaard. 
In uilerste gevallen kan men van een soort opzettelijke taal-
schuimerij gewagen, die helaas schering en inslag is in de 
techniek of de reklame Hier zal het wel gaan om onschuldig 
maar betreurenswaardig gebrek aan inzicht in de mogelijk
heden van onze taal. 

Zo er één woord is aan wiens aanivezigheid onze woorden
gemeente geen behoefte heeft, is het wel het Franse woord 
charme. Van een lied, een interieur, een kunstwerk kan BE
KORING uitgaan. Een jonge dame, een schiderij, een melodie, 
kunnen een zekere bekoorlijkheid bezitten o] uitstralen, een 
sprookje, een licht- en schaduwspel, een gedicht kunnen 
BETOVERING wekken of van TOVERACHTIGHEID getuigen, 
Verder kunnen personen en zaken AANTREKKELIJKHEID, 
AANTREKKINGSKRACHT, VERLEIDELIJKHEID, VERRUKKE
LIJKHEID, - in andere zin ook LIEFTALLIGHEID bezitten. 
In verreweg de meeste gevallen beantwoordt BEKORING 
precies aan de betekenisinhoud van CHARME wanneer we het 
over bekoorlijke zaken hebben. 

Het zou onzin zijn te willen beweren dat de CHARME van 
het chanson meer zegt dan de BEKORING van het chanson. 
Tenzij men het Franse woord een ruimere betekenis toekent 
dan het volgens de Académie bedt. 

Een volgende maal dan over het insluipsel « chanson ». 
003-SO-S-es H.J. Bouwman. 
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de opstand 

der bedelaars 

Alles draai t op politiek gebied 
fou-fou te Brussel voor het ogen-
bik. 

De kontaktkomniissie der twee 
regeringspartijen zit in he t slop. 

Men durft zelfs onzinnige voor
stellen formuleren op zijn Güsons: 
alleen faciliteiten in de Vlaamse 
randgemeenten, niet in de Waal
se, want dan zouden de Walen 
kunnen kwaad worden, de Vla
mingen zijn toch brave perekop
pen. 

De opstand van de perekoppen 
deed ondertussen de Vlaamse TV-
bazen het hoofd verliezen. Ten 
einde raad moest Foo-Foo ook 
daar de oplossing brengen. 

De praat die de unitaire rendez-
footers van 31 m a a r t over hun 
mar s op Brussel der oude Be gen 
vertellen past ook beter in een 
karnavalgebeuren dan in ernstige 
politiek. De betiteling « Rendez
vous der Belgen, optocht van uni-
taristische gekken » komt niet van 
ons maar van de Brusselse MPW. 

WIE WEET W A T ? 

De perskommentaren over de 
<( verrassing » door de omroepster 
van de TV zo raadselachtig aan
gekondigd vatten we samen onder 
deze titel. 

DE GAZET 
Gaf een tamelijk uitgebreid ver

slag da t zeer objektief was gehou
den. De titols — TV-uitzending 35 
minuten onderbroken — Ernstige 
incidenten tijdens « Wie weet 
wat » — Volksunieleden skandeer-
den « ieder zijn Waarheid » — 
De verklaring aan de pers van Da
niel Deconlnck werd duidelijk 
weergegeven. 

H e t Volle 
Onder de titel <( TV-uitzending 

« Wie weet wat » gisteravond on
derbroken wegens manifestaties in 
de zaal« gaf het Volk een vers'ag 
dat ook de grond van de zaak be
naderde. Een venijnigheidje kre
gen de betogers te slikken als de 
titel van de tekenfilm « De op
stand der bedelaars » op hen werd 
toegepast. 

Als in een land zelfs vertegen
woordigers van de zogezegde kris-

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

Kom U overtuigen. 

Zuidlaan 52 

B R U S S E L 
Telefoon 11.77.10 

ten-demokraten Twijgen als de 
opiniemiddelen in de macht wor
den gehouden van de clan der 
« traditionelen », het toppunt dan 
nog onder de schijnheilige n a a m 
« Ieder zijn Waaiheid », kan de 
demokratie zich gelukkig achten 
dat er nog « bedelaars (ce ne sont 
que des gueux) gevonden worden 
Om in opstand te komen, vooral 
als die « bedelaars » behoren tot 
de voorvechters van de ontvoog-
dingstrijd van een Volk in een 
verdrukliJend unitaire s taat . 

VOLKSGAZgg 
Titelde (( Volksunie-herrieschop

pers zetten TV-programma over
hoop » boven een artikeltje dat van 
azijn droop. 

« Iemand drukte conferencier 
Tony Corsari een pamfletje in de 
hand met het verzoek de eisen van 
de Volksunie voor te lezen. Tony 
Corsai'i poogde de kalmte te doen 
terugkeren, maa r da t paste na
tuurlijk niet in het kraam van de 
herrieschoppers die nog luider, 
wilder en fanatieker begonnen te 
roepen. 

Het tumul t steeg ten top en de 
politie werd verwittigd. Ook BRT 
direkteur-generaai Van den Bois-
sche t>egaf zich naa r de plaats van 
het onheil. Er werd met de la-
waaimakers onderhandeld, die zich 
tenslotte genadiglijk bereid ver
klaarden zich tei-ug te trekken. » 

Volksgazet vergat er bij te mel
den dat dit u terugtrekken » der 
Volksunie-fascisten gebeurde zon
der dat de rui ten werden uitge
worpen, de TV-apparatuur stukge
slagen en de omroepautos omge 
kapt, wat bij een aftocht van ro
de demokraten minder zeker zou 
geweest zijn. 

LA LIBBE BELGIQUE 
Waar de Volksgazet nog sprak 

van de lawaaimakers die zich ge
nadiglijk terugtrokken, besloot de 
Libre haa r verslag met de vermel
ding dat de politie de manifestan
ten bultendreef. Dat komt er van 
als nien altijd droomt van de 
« ordehandhaving in de gendar-
menstaa t ». 

HET LAATSTE 
NIEUWS 

Was zich in zijn titels bewust 
he t eerste sensatieblad van Vlaan
deren te zijn : « Beroering op wie 
weet wat — BRT moest TV-uit
zending schorsen n a opstootjes — 
Toni Corsari kon het niet aan ». 

I n zijn verslag werd het bleek
blauwe blad plots bewust dat « het 
huis zo weinig mogelijk aan poli
tiek doet ». Het artikel was dan 
ook niet meer in verhouding tot 
die geblokletterde titel over de 
hoofdpagina. 

msauB 
Maakt grapjes over die struis 

vogelhouding van het Laatste 
Nieuws. 

« Waar alle kranten zonder 
einge terughoudendheid vermelden 
dat deze manifestatie uitgelokt 

werd door aanhangers van de 
Volksunie, de partij die reeds en
kele jaren het feit aanklaagt da t 
alleen de vertegenwoordigers van 
de drie grote politieke pai tijen in 
dit programma a a n t>od kunnen 
komen, zweeg « Het Laatste 
Nieuws » als vermoord over deze 
politieke part i j . Zo kon men er 
alleen maar lezen : « Het ging in 
feite om de uitzending « ieder zijn 
waarheid », waarin thans enkel 
vertegenwooraigers van de drie be-
langi-ijkste parti jen hun stand
punten verkondigen, wat niet erg 
naa r de zin is van de leden van 
de kleine groepen ». We kunnen 
toch moeilijk geloven dat men op 
« Het Laatste Nieuws » schrik 
heeft voor de « Volksunie ». Waar
om dan verzwijgen wat iedereen 
toch te weten kwam ? » 

Standaard 
Wekte door haa r klein (in twee 

betekenissen) verslagje van de dag 
na de manifestatie, de wrevel op 
van veel van haar nationalistische 
lezers. 20 regeltjes over lawaaieri
ge, schreeuwers van de Volksunie 
volstonden voor « Het zwaard en 
schild » van Vlaanderen. Aan onze 
lezers die het beu worden zo « be
zwaard en geschild » te worden 
door een blad da t vooral leeft van 
Volksuniekiezers kunnen we zeg
gen dat er andere bladen zijn in 
Vlaanderen die even CVP-gezind 
zijn maar tenminste objektief esn 
uitgebreider waar het Volksunie
gebeurtenissen geldt. 

Dat moet de Standaard dan wel 
aangevoeld hebben want de dag 
daarop kregen we een uitgebreid 
verslag waar de enormiteit van 
Dir.-Gen. Van den Bussche « Met 
VU alleen kunnen wij geen debat 
orgattiseren » als titel werd boven-
gezet. 

« De studio van de BRT staat 
dus wel voor de Volksunie open. 
Maar met de Volksunie alleen kun
nen wij geen TV-debat organize-
ren Wij hebtien gepoogd een uit
zending met de Volksunie te ma
ken. Dat kunnen wij niet als er 
geen par tners zijn voor het de
bat. » 

Uit de verklaring van de direk-
teiff-genersial kan men dus opma^ 
ken, da t de andere politieke par
tijen niet samen met de Volksunie 
aan de debat-tafel willen zitten. 
Het protest moet derhaJve niet 
tegen de BRT, maar tegen de po
litieke parti jen worden gericht. In 
BRT-kringen betreurt men, da t 
een politieke part i j van he t TV-
medlum gebruik maakt om haa r 
eisen kracht bij te zetten in een 
aangelegenheid waar de BRT zelfs 
niet bij betrokken is. 

Met zo'n fla*wekul!etje la ten 
we ons niet afschepen. Als de drie 
« groten » de waarheid vrezen 
moet het programma maar afge
schaft, want uw TV is toch auto
noom. Mijnheer Va« den Bussche. 
Of moet gij zo het losgeld beta
len voor uw politieke pistons bij 
de benoeming ? 

En a!s de liberalen die weinig 
sterker zijn dan de Volksunie in 
Vlaanderen, een gastprogramma 
krijgen <( De libera'e geda hte en 
aktie » waarom dan niet een 
« Vlaams-nationale gedachte en 
aktie » voor de groep die m Vlaan
deren op (( gedachtengebied î heel 
wat meer vertegenwoordigt dan de 
blauwe gekozenen door de pach
ters van Diest die een makadam 
voor hun hoeve kregen van de mi
nister van Openbare werken. 

11,1 

A n t w e r p s e immobiUëngroep 
zoekt als herbelegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrie of verkave-
lingsgronden) 
Prijsklasse v a n 1 tot 5 miljoen. 

Aanbiedins:en onder letters S.V. aan redaktie «Volksunie» 
die doorzendt. 

1 A 

Geeft misschien de oplossing als 
het bek.emtoont hoe de drie tradi
tionele partijen in België daveren 
in hun eigen stuurloosheid voor 
het beginselvaste « ekstremisme » 
in Vlaanderen en Wallonië van de 
federalisten. Het Brusselse konser-
vatieve blad verheugt zich in een 
artikel « Unite Beige et socialis
me » dat de drie <( traditionelen » 
de bewakers zijn aan de top van 
het Belgisch unitarisme. 

8 Het is zelEs waarschijnlijk dat 
in de arrondissementen waar de 
ekstremistische bewegingen een 
tamelijk uitgebreid kiespubliek 
zouden verwerven bij de volgende 
verkiezingen, dat de drie nationale 
parti jen kartels en overeenkom
sten zouden afsluiten als barrika-
de tegen de federalisten en sepa
ratisten. Deze winnen terrein in 
Limburg, Mechelen, Antwerpen en 

gegeven hebhen aan de « Nooi-
Neen-ers ». 

En zo woidt 31 maar t e.k de 
grootste dag in de geschiedenis 
van ons geliefd vaderland, waar 
de komende geslachten nog zullen 
van spreken. « Le Beige sortant 
du tombeau ». 

« (In t Vlaams : den Bels die 
uit den tombeau komt gekropen) 
zal aan de gehele wereld tonen da t 
hij er uit is (uit den tombeau of 
het graf) en dat hij eruit wil blij
ven, dat al dat gelul over Vloms 
en Prangais prietpraa* is, dat hU 
nog steeds is gebleven de dapper^ 
ste van alle Galliërs en dat voor 
wat Ijetreft het zuipen, het voet-
balspel en het omgaan met de 
maskes, hij niet moet onderdoen 
voor zijn voorzaten van voor 2.000 
jaar . Daarom « Juicht Belgen, 
j u i ch t ! ». . « le jour de gloire est 
arrive ? » En wanneer gij dit laat
ste niet verstaat dan zijt ge "n 
slechte Belg, want 'n goeie is twee
talig. » 

K ~ ^P^^§^^^ 

IN BRUSSEL 

DRAAIT MEN FOO-FOO 

(HET TV-EKSTRAATJE 

VAN ZONDAG) 

hun invloed is niet te onderschat
ten in Luik en Charleroi. De 
Volksunie vreet he t Vlaams klien-
teel aan van de CVP en de MPW 
van Genot holt de posities uit van 
de socialisten. 

Van dit stijgende tij moet men 
het gevaar niet onderschatten 
want de aanwezigheid van een 
vijftiental gekozenen van de Volks-
tmie en van een tiental parlemen
tairen van de MPW zou de Ka
mer onbestuurbaar maken. » 

Dat zou machtig worden na de 
strijd voor de >< ziel van ' t kind » 
een verbond tussen de blauw-rode 
duivels en de gele engelen om de 
« ame beige ». 

rendez-vous 
« Verschijnt als ' t past » Blaad

je van de 31 maar t - Belgen deed 
nog een ontroerende oproep voor 
zijn kavalkade der blikdragers 
(Paultje, le biluingist, neem uw 
blikken sabel ook maar mee). 

Een eendrachtig en onverdeeld 
België. 

« Em we verzekeren u dat we er 
streng over zuUen waken da t he t 
zo zij. 

We wensen geen tegenhanger 
van de mars op Brussea. Het is 
geen uitdaging; alleen maa r de 
vredevolle bevestiging van onze 
wil al diegenen te steunen, die zo
als wij, zich inspannen opdat Bel
gië leve. 

Er zal maar een vlag geduld 
worden : de driekleur. 

Maar een zang ; de braban-
gonne. 

Maar een kreet : België een. 
Om met ons op te stappen moet 

men Belg zijn, alleen P» g. » 

H^xsfeAompia^ 
Geeft naast de volledige weer

gave van het artikel van Wim Jo-
risspn over- het boerenprobleem 
ook een gezonde Vlaamse refleis 
op de Mars der Belgen in de com
mentaren van Marcel Reynders 

« Het zou verder blijken dat de 
voorzitters van de drie nationale 
partijen, de gelen, de roden en de 
blauwen (jammer dat htm respec
tievelijke kleuren niet overeen
stemmen tnet die van onze glorie
volle driekleur), met name de he
ren Vanden Boeynants, Collard en 
Vanaudenhoven, hun zegen zouden 

De Linie 
Laat prof Derine nog wat na-

kaarten over zijn «koerswijziging» 
van de Vlaamse Volksbeweging, 
die door verklaringen allerhande 
terug wat meer zeilen heeft opge
stoken dan aanvankelijk werd ge
meend. 

« Sommigen zijn verrast dat tl 
he t etiket federalisme heeft ver
vangen door pragmatisihe federaU-
zering. 

Wij menen dat het etiket van 
minder belang is. Niet het woord 
is belangrijk, maar de inhoud, t 

Walter Luytea. 

AANBEVOLEN 
((Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
ElisabethL 105 - T. 632.70 

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

/laams Huis 
" Cafe Falcon n 

\/erbond9tr. 57 Antwerpen 
Tel. : 03/37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

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

o uE K R O O N )) 
O.L V.-Lombeek 054 /3238 

Voor al uw Vlaamse lek<uai 
Een adres : 

Boek- en dagbiadnandel 
Pau l B F Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 
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M A R G I E 

Dennis, de tienjarige heng-1, 
heeft vorige zaterdag plaats ge
ruimd voor de zeventienjarige 
R Margie », wier lotgevallen voor
taan de zaterdagavond van de 
TV-hijker komen opvrolijlen. Cyn
thia Pepper, alias Margie, heejt 
lenke vlectiten en (schijnt het) 
bdauwe ogen. Ze kijken voortdu
rend wijd-opengesperd in de l:a-
mera, te voortdurend eigenlijk, en 
ze lijken ons tvel simpaticker dan 
die van Dennis. 

De mentaliteit van de titelrol-
figuur is eveneens helemaal an-, 
ders. Dennis haalde zijn sukses 
hoojdzakelijk uit de onmogelijke 
tituaties, waarin hij zijn volwas
ten omgeving placht te brengen, 
en uit de soms onsmakelijke 
tvijze waarop hij zich van het 
ouderlijk gezag niets aantrok. 
Margie, daarentegen, schijnt steeds 
vol goede bedoelingen over de 
tvercld rond te huppelen, maar ze 
heeft meestal pech in haar onder
nemingen. In tegenstelling mei 
Dvnnis, valt dit nogal eens oji 
haar eigen hoofd terug 

In pedagogische zin lijken cw 
Margie-avonturen ons onschuldi-
gesr, omdat ze minder tof navol
ging aanzetten. Zo lijll tiet on.s 
vaorlojjig altlians. l i c ltop( ii d< L 
fiet juist is. 

Oj het nieuwe TV-feuillelon evn 
geestig zal verlopen als de afleve
ringen van de Dennis-reeks, valt 
te betwijfelen. De mislukte p i-
gingcn van Margie om aan een 
betrekking te geraken, waren 0]> 
dit stuk wel minder scliitlerend 
dan wat we vroeger gewoon zijn 
geweest Nochtans mogen we niet 
uit het oog vei liezen dat beide 
feuilletons niet helemaal verge-
Ufkbaar zijn. Wij persoonlijk 
geven de voorkeur aan de nieuwe 
strekking, veeleer dan aan het 
tams nogal groteske gedoe van 
Dennis en Mr Wilson. 

We houden ons definitief oor
deel echter nog wat in beraad en 
komen er later zeker nog op terug. 

R O U L E T T E 

Anion Peters en Hugo ftellcmans 
hebben zaterdagavond hun kan
sen gewaagd op de « Roulette ». 
Misschien zijn ze niet sttaal-arm 
naar huis teiuggekeerd. Memand 
zal eclitcr geloven dal ze zich 
schab ijk gesjieeld hebben op dit 
zo wisselvallig ding. Bijna zo w'f-
selvallig als de revue's van Anton 
Peters zelf . 

Slectil en mindcnvaaidig ifn<; 
deze nieuwe poging niet direkt, 
maar anderzijds welen ive toch 
niet wat ons tot juichen zou kun
nen aanzetten. Alleszins niel het 
flauw gedoe van Charel .Jonsens, 
want we begrijpen nog altijd niet 
ivaar Anion Peter's lioofd stond 
toen tiij dat in het programma 
lieeft opgenomen. Ilel bezoek lan 
de bclastingonlranger aan liet 
gezin iVand Buyl - l i o / i u p t^ex 
was niet helemaal een misluk
king, maar het was van overdi ij-
ving niet vrij Ie jjlciten. Het num-
merlje van Gella Allaerl moeien 
we hier, hoffelijklieidshalve, onbe
sproken laten. De lezer zal zek-'r 
ook zó wel begrijpen uul tvc 
bedoelen ! 

u Roulette » ivu., geen goede 
revue. De skelchen ervan ivaren 
niet geestig en niel alles in liet 

programma geluigde van veel 
goede smaak. Voorlopig hebben 
we alle hoop in een betere toe
komst nog niet verloren, maar 
lang zal ons optimisme tegen de 
stioom niet meer kunnen opva
ren. Er komt een ogenblik dat 
zelfs de grootste optimist er liet 
bijltje bij neerlegt en slechts 
vraagt er mee op te houden I 

We werden zaterdagavond een 
flink stuk in die richling gedre-
icn l 

F R E D D E B R U Y N E 

Toen Fied De Bruyne zijn Tl-
debuut maakte, hebben lue op 
deze bladzijde met liet wierookvat 
gezwaaid vooi tvut hij presteerde. 

Aa Gent-W euelgcm zouden ive 
die woorden bezwaarlijk nog eens 
kunnen overnemen. Wat we zon
dagnamiddag allemaal te hon n 
kregen, lan moeilijk hel resultaat 
zijn van een ernstige inspanning 
om een goede rechtstreekse repor-
UK/C te verzorgen. We spreken 
hici niet van de ogenbliktien 
ivaarop er werkelijk iets aan het 
gebeuren is. Dan kom! de oud-
iLiiini Unig naar boven en is de 
kommcniaar meestal interessant. 
Maar luien de gebeurlenisten even 
op zich wachten, en daar krijg je 
hel. Wilt Fred De Bruyne dan 
allernaiil aan de mikro toecsr-
trouwd, !.•> gewoonweg niet Ie 

Fred De Biuyne : geen wierook voor wieleireportage. 

DEZE WEEK OP VW SCHERM 
ZONDAG 

11.00 tot 11 40 : Uitzending van een 
H. Mis — 14 15 : Voor boer en tuin
der • land- en tumbouwmagazine 
•— 14 45 : Panorama de week m 
beeld — 15 15 Ronde van Vlaan
deren — 16 20 • Rechtstreekse repor
tage van het Europees biljartkam-
ptoenschap drieband, betwist te 
Brussel — 18 55 : De avonturen van 
Busty • film voor de jeugd — 20 00 
TV-nieuws — 20 20 : Musik der 
Welt • tweede deel van een gala
concert, gegeven m de Kongress-
balle te Dusseldorf ten voordele van 
de UNICEF — 21 30 Sportweekend 
— 22 00 Festival een selektie 
van bekroonde korte films — 22 i~> 
Tweede nieuwsuitzending 

Claire Bloom en Danielle Darrieux 
(Engelse versie met tweetalige on
derschriften) — 22 30 • Medium : 
Toneel - Literatuur — 23 00 . Twee
de nieuwsuitzending. 

• DINSDAG 

• MAANDAG 

19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen' 
Hieronymus Bosch (1460-1516) : De 
Kruisdraging — 19 40 Zoekli^-ht op 
de kulturele aktualiteit — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV-nieuws 
— 20 20 • Speelfilm : Alexander de 
Orote (Alexander the Great) : his
torische tilm van Robert Rossen 
met Robert Burton Fredexic March, 

19 00 : Twee korte films — 
19 30 • Mozaïek : magazine over de 
vnietijdsbestedmg — 19 55 • Sport 
in 't kort — 20 00 . TV-nieuws 
— 20 20 • Tweemaal drie m de 
zes een stemmig liedjespro
gramma —• 20 50 • Suikerzoete leu
gens een filmreportage — 21 00 . 
In de spiegel van de kunst • De 
lente van de wereld — 21 40 : Ver
geet met te lezen — 22 10 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens 
kijken — 19 00 . Ripcord • Lucht-
spiralen. (12e afl ) — 19 25 : Tele-
taalles — 19 55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Dp 
glimlach van de Mona Lisa : naar 
het toneelstuk « The Cioconda 
smile » en de gelijknamige novelle 
van Aldous Huxley voor de TV be-
J?eikt door Walter van der Kamp 
'Opgenomen programma van de 
NTS/AVRO — 21 40 : Close-up • een 
lirogramma gewijd aan hedendaagse 
kineasten Vandaag • Jack Clayton 
— 22 25 . Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 • Tienerklanken — 19 25 : 
Penelope : de uitzending van de 
vrouw — 19 55 • Spoft in 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 • Ieder 
zijn waarheid : een politiek debat 
over aktuele problemen — 20 50 : 
Pi lmtnbune : De fietsendief (Ladn 
dl biciclettc) film van Vittorio de 
Sica. Inleiding op tekst van Gaston 
Weemaes (Italiaanse versie met 
tweetalige onderschriften) — 22 30 
Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
19 00 • Gastprogramma — 19 30 : 
Flitsen — 19 55 . De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 : « Ziels
verhuizing » een parabelspel door 
Kar! Wittlinger — 21 30 • Première 
— 22 15 . Tweede nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens 
kijken — 19 00 • Religieus program
ma — 19 30 . Echo — 19 55 : Sport 
m 't kort — 20 00 • TV-nieuws — 
20 20 : <c Margie » (3e afl ) — 20 45 
Rudi Carellshow (ongenomen pi'o-
gramma van de NTS'VARA — 
21 30 : Dick Powell stelt voor : 
Vandaag zult gij sterven — 22 20 ; 
Tweede nieuwsuitzending 

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boude wi jnkan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 

Schutterhof straat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 

Onderbergen 4 3 Gent - Tel. (09) 25 .19.23 

VV.A. KUNMEN biedt U Mjna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

beschrijven en zeker niet te her
halen I 

W E G W I J Z E R 

De Vlaamse TV heeft steeds een 
speciale belangstelling geliad voor 
de gehandikapten. Dit is een zex^r 
pozitieve vaststelling, omdal de 
TV hier, m haai rol van injonna-

geiivhl en zochten diickt naar de 
tiern van de problemen 

Het is een zeer goede « Weg
wijzer )i geworden, waaruit voor
al dit Ie leren viel : bekijk de 
gehandikapten niet ais abnorma-
len, liet zijn mensen zoals ieder
een I 

Jvb. 

|iiiiiNuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiin 

I De charme van het chanson | 
1 «Een avond met Guy Béart». = 
i Na drie jaar zwijgen heeft de Franse Guy Béart 1 
1 zijn bevreemdende stilte verbroken en een vierde 1 
1 langspeelplaat vol gezongen. Op donderdag 4 april te E 
E 22 u 15' draait Johan Anthierens een keuze « klein- 1 
1 liedjes» uit deze vier platen (BRT 1). 1 

I Achtste Eurovisie Songfestival | 
i Wij kunnen onze kommentaar na het Londense 1 
I Songfestival zeer kort houden, menen we. Wat we | 
i vanuit studio 3 van de BBC toegezonden kregen, heeft | 
I hoofdzakelijk bevestigd wat we hier reeds herhaalde- = 
i lijk gezegd hebben. 1 
1 Op de eerste plaats is de song-oogst van dit fes- = 
1 tival eerder ontgoochelend, wat trouwens eveneens i 
1 kan gezegd worden van de smaak der verschillende = 
i nationale jury's. De tweede plaats van Zwitserland = 
I met « T'en va pas » is bedenkehjk genoeg; de vierde g 
I plaats van het Engelse « Say wonderful things » niet | 
i minder. In het land der blinden is één-oog koning : p 
I het Deense « Dansevise » heeft verdiend (maar niet | 
1 reglementair) gewonnen. Verdienden naar onze | 
1 smaak een betere plaats : «L'amour s'en va» voor ^ 
I Monaco gezongen door Frangoise Hardy; «Een speel- ^ 
i doos», Nederlandse bijdrage, gezongen door Annie = 
i Palmen 1 
1 De tiende plaats van « Waarom ? » liet zich voor- = 
I spellen. Dat we niet als Nederland, Noorwegen, Fin- | 
i land en Zweden met nul zijn geëindigd, hebben we E 
i bovendien uitsluitend aan Oostenrijk te danken. Men = 
I begrijpt niet waar hel hoofd van die mensen tegenaan f 
f was gebotst, zaterdagavond... ! = 
I Dat er door de Noorse jury geknoeid werd, is dui- | 
I delijk : van de eerste naar de tweede proklamatie | 
= verloor Zwitserland twee punten, en won Denemarken = 
i er twee bij Zoiets vergt helemaal geen kommentaar ! i 
i Festival van nulliteiten, waar men wint dank zij 1 
I het geknoei van derden Gezondheid ! f 

fimiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii)iiiiiii|iiiuj,Uf4H,i^iii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii!!iniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tie en volksopvoeding, zeer veil 
goed kan doen. 

We kunnen alleen lof fiebbcn 
I oor de uitzending « Wegiuijzer » 
lan dinsdagavond, gewijd aan de 
jiroblemen van de gehandikapte 
hinderen, hiiet alleen zat het pro
fil amma technisch goed in elkaar, 
maar vooral moeten we de uit
zending geslaagd noemen omwille 
van de zeer veel « nagels met 
koppen », die er geslagen werden. 
We kunnen nu alleen maar hopen 
dat iedereen het goed in zijn oren 
heeft geknoopt : gehandikapte 
kinderen zijn op de allerecrsle 
plaals kinderen zoals de anderen, 
die dan ook als die andefen be
handeld nioelen worden. 

De uitzending heeft dit alles 
zeer duidelijk aangetoond aan de 
hand van inttrvieius, zowel van 
geneesheren als van geJiandikap-
len zelf. De vragen van de repor
ters ivaren meestal zeer praklisch 

GELD 
voor iedereen! 

Op g e w o n e h a n d t e k e n i n g 
e n o n d e r d e s t r i k s t e g e 
h e i m h o u d i n g zonder o n 
derzoek bij g e b u r e n o l 
w e r k g e v e r 
T e r u g b e t a l i n g in 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

Schuimrubberntiatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressor tmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

NH.i;izj.6j: 

STAK' 
Gewat tee rde bedspreien 
Wollen dekens 

Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 
Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star Zele. 

Bieden U : ide voordeligst* en rijkste keuz« 

van gronden In Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

S50 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% finanoiërlns. 
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VLAAMSE B.S.P. WAARHEEN 7 BESCHOUWINGEN 
ROND EEN 

SOCIALISTISCHE KLACHT 

Mef maandb lad « SocïalistïscKe S tandpun ten » ïs bes ïemd 
yoor de intel lektuelen in de par t i j . D e toon en inhoud 
s teekt dan ook soms schril af bij de hoofdart ikels in 
Volksgaze t of Vooru i t . 
In het laatst verschenen n u m m e r werden drie stukjes ge
schreven rond het overlijden van minister F rans Tiele-
m a n s , oud-burgemees ter v a n Leuven . 

In het stuk dat door de re-
daktie werd ondertekend 
werden wij getroffen door 
enkele zinnetjes, klein van 
omvang maar groot van be
tekenis, voor al wie de BSP 
in het Vlaamse land gade
slaat. Nadat gesproken werd 
van een onherstelbaar ver
lies, sctoijft het blad inder
daad : 

« Het is geen rituele for
mule, die in ons is opgeko
men. Wanneer het vlaamse 
socialisme geteisterd wordt 
door een voorbarig verschei-

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

!'Hl«ll!)M!«!r 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149, Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel 1. 

Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 

den van één zijner vooraan
staanden, blijft de gaping 
zichtbaar en voor lang ». 

Uit de aangehaalde tekst 
spreekt een diep gevoel van 
moedeloosheid, om in Vlaan
deren de nodige jongere in-
tellektuele krachten te vin
den, die de ouder wordende 
partij kaders moeten aanvul
len. Na de sensationele op
gang der Belgische Werklie
denpartij na 1918, is de BSP 
gestrand in het moeras van 
partijadministratie en winst
bejag. Sociaalvoelende jonge
ren, die een ideaal wensen te 
dienen, staan dan ook afke
rig van de parti j , en werken, 
in het beste geval, alleen in 
de vakbonden. Voor zover ook 
daar de sfeer niet grondig 
bedorven is door machtswel
lust en eigenbaat. 

Waar blijven figuren die de 
grote oudere politiekers van 
het Vlaamse socialisme kun
nen opvolgen ? De BSP is 
goed op weg de partij van de 
gepensionneerden te worden. 
De partij zonder ideologie. De 
partij met een machtige 
< konservatieve » vleugel van 
salonsocialisten. De partij 
waar men een bovenmatige 
angst heeft voor al wat jong 
Is en niet ortodox de strakke 
discipline aanvaardt. 

In verband met de opvol
ging van wijlen Tielemans, 
is het pijnlijk vast te stellen, 
dat eens te meer allerlei ma
neuvers achter de schermen 
gebeuren, die een oprecht 
socialist met walg moeten 
vervullen. Een jonger kandi
daat werd- immers geweerd 
om de hiervoor vermelde re
den. Een oudere, die evenwel 
een hoge funktie in het 
s taatsapparaat vervult (en 
wel in de Raad van State) 
werd aangeduid. De onvere
nigbaarheid tussen die funk
tie en het mandaat van ka
merlid, zou worden omzeild, 
door aan de belanghebbende 
het emeritaat toe te kennen 
(met de bijhorende vergoe
dingen)... 

Kan het dan nog verbazing 
wekken dat de vlaamse BSP 
ter plaatse trappelt ? 

Hoe anders is de toestand 
voor de Volksunie ! Hoeveel 
jongeren staan open voor on
ze werfkracht. Hoevelen 
wachten op de kontaktname, 
om de laatste stap te zetten 
en onze rangen te vervoegen! 

Daar waar de BSP met de 
dag veroudert en verwatert, 
en zeker in Vlaanderen, waar 
zij nooit voor enige nationale 
volkswaarde heeft gestreden 
na 1945, daar staat de Volks
unie thans voor de mogelijk

heid het politieke leven in 
Vlaanderen te vernieuwen. 
De Volksunie moet het ver
trouwen winnen van de ve
len, die zich van de kleurpar-
tijen hebben afgewend, en 
die niets liever willen dan 
zich te richten naar een par
tij waar het idealisme (het
zelfde idealisme van de so
cialisten vóór 1914) nog geen 
dode letter is geworden. Een 
partij met zuivere handen, 
zonder vette prebenden of 
vastgeroeste administratie. 

Tegenover de veroudering 
van de BSP, het defaitisme 

van de CVP, en de laatste 
stuiptrekkingen der P W , 
stellen wij de vernieuwing, 
de jeugd, het ideaal. Tegen
over de verzuiling tussen kle
rikalisme en anti-klerikalis-
me, stellen wij de eendracht 
en de kameraadschap van 
gelovigen en vrijzinnigen, die 
samen strijden in de Volks
unie. Zo zal de machtsvor
ming door een radikale, pro
gressieve en nationalitische 
groep werkelijkheid kunnen 
worden. 

E. Slosse. 

BELANGRIJK BERICHT IN VERBAND MET 

VERMINDERING OP GRONDBELASTINGEN 

A r t . 4 1 , par . 4, der wet v a n 2 0 november 1962 (die de 
fiskale hervorming i n v o e r t ) , voorziet belangrijke wijzi
gingen inzake verminder ing van grondbelast ing, die door 
de be t rokkenen zelf d ienen aangevraagd. Wi j m e n e n dat 
het nut t ig is de aandach t van onze lezers op deze bepal ing 
te vest igen. Ook voor het vers t rekken v a n dienstbetoon 
zijn de h iernavolgende inlichtingen van grote waarde . Zij 
gelden vanaf 1 januar i 1963. 

1) Vermindering van 1/4 we
gens bescheiden woning : 

Dezelfde regeling bestond 
ook onder het oude sisteem. 
Echter werden, na de kadas
trale perekwatie, de maxima 
der kadastrale inkomsten ge
wijzigd, en gebracht op 6.000, 
8.000 en 12.000 F, naargelang 
het huis gelegen is in een ge
meente met minder dan 5.000 
inwoners, van 5.000 tot min
der dan 30.000 inwoners, of 
met 30.000 inwoners of meer. 

Indien uw K.I. dus niet ho
ger is in dan de voormelde 
cijfers, kunt U verzoeken om 
25% vermindering op de wij
ze zoals hierna uitgelegd. 

Er mag geen drankslijterij 
in het huis worden geëxploi
teerd. 

Indien men met het oude 
K.I. de vermindering genoot, 
blijft zulks behouden zelfs zo 
het nieuw K.I. boven de ma
xima komt. 

2) Vermindering van 10% 
per kind ten laste : 

Hier brengt de hervorming 
een ZEER BELANGRIJKE 
WIJZIGING.' Vroeger kon 
men slechts om deze vermin
deringen verzoeken, indien 
minstens 3 kinderen in leven 
waren. Vanaf 1.1.1963 kan 
zulks gebeuren MET TWEE 
KINDEREN IN LEVEN. Voor 
vele personen is deze maat 
regel dus van belang. Daar 
de meesten zich hiervan geen 
rekenschap geven, is het nut
tig hen te verwittigen, ook 
ter gelegenheid van sociaal 
dienstbetoon. 

Voorbeeld : 2 kinderen in 
leven, 1 gehuwd, 1 ten laste : 
10% vermindering van de 
grondbelasting ( thans : on
roerende voorheffing). 

5 kinderen In leven, geen 
ten laste : geen vermindering, 

1 kind in leven en ten las
te : geen vermindering. 

Om als ten laste te kunnen 
beschouwd worden, mogen de 
kinderen geen netto bestaan-
middelen van meer dan 20.000 
P per jaar genieten. 

De vermindering geldt en
kel voor het onroerend goed, 
door de belastingplichtige en 
zijn gezin bewoond. Zij is niet 
toepasselijk op het gedeelte 
door anderen bewoond of tot 
bedrijfsdoeleinden gebruikt. 
3) Vermindering van 1/5 

voor groot-oorlogsver-
minkten : 

Zelfde bepalingen als voor
heen. 

HOE MOET DE VERMIN-;, 
DERING WORDEN AANGBi 
VRAAGD ? 
a) Indien nog geen aanslag
biljet (over dienstjaar 1963) 
inzake onroerende voorhef
fing werd ontvangen (wat 
thans nog het geval zal zijn): 
een formulier nr. 179.1' 
(nieuw) vragen bij de ont
vanger der belastingen, en 
deze aanvraag indienen bij 
de ontvanger van het gebied 
waar het goed gelegen is. 
b) Indien reeds een biljet 
werd ontvangen : aanvraag 
indienen bij de Directeur der 
belastingen (zelfde adres als 
voor bezwaarschriften). 
c) Voor een pas gebouwd 
huis,, waarvan het kadastraal 
inkomen, nog niet gekend is, 
wacht men tot dit gebeurde. 

Bouwgronden 

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

Wendt V tot de maatschappij 

Grote Steenweg. 159. Berchem (Antwerpen) Tel. 3».69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden. 

gn^ 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Huldebetoon Ward Hermans. 

Zondag. 21 april te 18 uur biedt 
de Vlaamse Kring - Antwerpen 
een groot feestmaal aan ter ©re 
van oud-voiksvertegenwoordiger 
Ward Hermans ter gelegenlieid 
van zijn 65ste verjaardag. Dit 
huldebetoon heeft plaats onder 
voorzitterschap van Wim Jorissen 
in het Thierbrauhof, Groenplaats 
33, Antwerpen. 

Men kan inschrijven door over-
Bchrijving van 60 F op postreke
ning nummer 69.68.61 van lic. Wal
ter Luyten. Legrellestraat 32, Ber-
laar. 

Bijdragen voor net gelegenheids-
geschenk kunnen eveneens op 
voornoemde postrekening gestort 
worden. 
Maandelijkse studie-avond voor 
V.U.-leden 

(De eerste dinsdag der maand.) 
2 april om 20 uur 30 in « Peter 

Benon », Prankrijkei 8. 
Sprekers : 
Mr. H. Schiltz : maandelijks 

overzicht van de aktuele politieke 
to-stand. 

Karel Dillen : nabeschouwing 
Op het kongres der Vlaamse 
Vo'ksbeweging. 

Mr. J. Wilmots : techniek en 
historiek der gemeeneraadsver-
kiezlngen. 

Indien er tijd rest : gedachten-
Wisse'.ing nadien. 

BERCHEM 
Ledenvergadering woensdag 3 

april 1963 te 20 uur 30 in zaal Ru
bens. Statiestraat 175, Berchem. 

Spreker : Dhr. J. Creten. 
Film ; E3-betoging. 
Sympatisanten zijn ten zeerste 

welkom, dienen zich voor-,.de ver
gadering aan te melden. 

MECHELEN 
AjTondissementele K a d e r -
dag. 

Op zaterdag 6 april om 15 
uur. 

Lokaal : Beerzelhof, Grote 
baan, Beerzel. 

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 
De Linie « Volksunie, broze 
Unie ? », 

Sinds 1950 in dienst 

Mi 

MECHELEN 
Op zaterdag 6-5-63 in het VI. 

Nat. lokaal Opsinjoorke (Nieu-
werk.) kaartavond met baarloop 
gevolgd door een gezellig samen
zijn voor oud en jong. 

Begin te 7 uur 30. Allen welkom. 

SCHILDE 
Propagandaploeg voor het kan

ton Zandlioven. 
Programma voor de eerste vier 

weken. 
31 maart : '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 Kring 

Schilde : einde april. 

WILLEBROEK 
Vrijdag 5 april vergadering voor 

leden en simpatisanten in het ka
der van onze voorlichtingsvergade
ringen. Arr, voorzitter Ir Oscar 
Renard spreekt over het « Sociaal-
ekonomisch welvaartsprogramma 
van de Volksunie ». 

Plaats : ten huize van G. Hey-
vaert, Boomse steenweg 56. 

Aanvang 20 uur. 

BRABANT 

ZAVENTEM 
Op donderdag 4 april e.k. te 20 

uur heeft andermaal een grote 
Volksunie-vergadering plaats in de 
zaal St. Michiel, Stationsstraat 
103 te Zaventem. 

Sprekers : Mr. Daniël Deconinck 
en Toon Van Overstraeten. 

Wij raden U ten stelligste aan 
deze voorlichtingsavond, die in het 
teken staat van de zetelaanpas
sing, bij te •Wonen. 

LIMBURG 

HALEN 
Ingevolge een reeks huisbezoe

ken hebben de bestuursleden van 
de afdeling Halen weerom enkele 
nieuwe leden en abonnementen 
aangewoi-ven. Thans hebben ze 
ook besloten de aanpalende ge
meenten te bestrijken in hun pro
paganda. 

HASSELT 
De afdeling vergaderde op vrij

dag 22 maart in lokaal Warson om 
de balans van het voorbije jaar 
op te maken en om de komende 
activiteiten vast te leggen. De tal
rijke aanwezige kaderleden verna
men dat het aantal leden meer 
dan verdubbelde en dat het aan
tal abonnementen thans voor de 
eerste maal meer dan honderd be
draagt. 

an moeder en kind. 

{1^ ' Diepestraat 44 ( te l . : 32.44.30> A < ^ v t \ 
f' A N T W E R P E N ^ j 

Ook alle kwaliteitsspeelgoed t 
Spellen voor groot en klein 

^ÉttasTsrTfcsi/ 

VERRASSEND GROTE KEUS KWALITEITSARTIKELEN" A A N DE 
VOORDELIGSTE V O O R W A A R D E N FRANCO Bi j U T H U I S 

Tijdens de komende weken 
(maanden) zullen de propagandis
ten htm inspanningen onvermin
derd voortzetten. Eventuele nieuwe 
medewerkers kimnen zich altijd 
wenden tot Ir. Renaat Vanheus-
den, Zavelvennestraat 14, Has
selt. Tel. 25.388. 

HERK DE STAD 
Verleden week vergaderde de 

werkgroep van het kanton Herk 
de Stad onder het voorzitterschap 
van Fi'ans Werckx. De voorzitter 
sprak zijn dank uit voor de trou
we opkomst van de kaderleden en 
gaf veiTolgens een uiteenzetting 
over de uitbouw in het kanton 

De stand van de abonnementen 
en leden is zeer gunstig geëvo
lueerd en dit dank zij de zeer 
goede werking van de afdeling Ha
len. 

De secretaris van de Vlaamse 
Ziekenkas gaf vervolgens verslag 
over de ledenaangroei. 

Tal van actuele problemen wer
den besproken o.m. de propagan
da, de huisbezoeken, arbeiderspro
blemen enz... 

Vermelden we nog dat de prov. 
secretaris Clem Colemont alsmede 
de provinciale V.M.O.-leider Ur
baan Debruyn op deze vergadering 
aanwezig wai-en. 

ST. TRUIDEN 
Op de maandelijkse werkverga

dering, onder voorzitterschap van 
adv. Jef Libens, werd een uitge
breide bespreking gewijd aan de 
propaganda. Lic Eugeen 's Heren 
ontwiei-p een plan volgens hetwe'k 
de propaganda zal gevoerd worden 
o.m. werd besloten proefnummers 
van ons weekblad op ruime schaal 
te verspreiden in de omliggende 
gemeenten. 

Enkele nieuwe leden werden 
binnengestuu'-d. 

GRTJITRODE 
Onder voorzitterschap van Ir. 

Jaak Vaesen en in aanwezièheid 
van de provmciale voorzitter Di's 
Degraeve vergaderde de werkgroep 
in het lokaal Uilenspiegel Als 
eerste punt werd de abonnemen
tenwerving besproken Daarna 
werd een bespreking gewijd aan 
de propaganda. De verzending van 
proefnummers zal worden ooge-
dreven in het gewest. 

Vermelden we nog dat dp pro-
pagand'sten regelmatig huisbezoe
ken afleggen en dat het abonne-
mentpnao'-'i-q' ptpV'-'vnoticr stijgt. 

O-VLAANDEREN 

GENT 
V.M.O. nieuns. 

Woensdag 10 april in de boven
zaal van het Vlaams huis Roeland: 

belangrijke uiteenzetting over het 
thema « Wat men weten moet ». 
Warm aanbevolen aan de VNSU-
leden, militanten, propagandisten 
en leden van VNJ en VBV. Aan
vang 20 utir. 
Onze kollektebus. 

De bus in het lokaal Rubenshof 
bracht opnieuw lOOO F in onze kas. 
We danken de Rik en onze sym
patisanten voor htm steun. 
Dr August Borms herdenking. 

Op zaterdag 27 april in de bo
venzaal van het Vlaams huis Roe
land, jaarlijkse Dr Borms - herden
king. • 

De herdenkingsrede wordt dit
maal door de heer Walter Luyten 
gehouden. Aanvang om 20 uur 
stipt. Houdt de gedachtenis van 
Vlaanderens martelaar in ere; de 
V.M.O. Gent verwacht u op deze 
herdenk Ingsavond. 

SINT NIKLAAS (Waasland) 
Op vrijdag 22.3.1963 vergaderde 

de arrondissementsraad. 
Naast het overzicht van de wer

king der laatste maanden werd 
vooral de nadruk gelegd op het or
ganiseren van het sociaal dienst
betoon, het wei-ven van nieuwe le
den en het opvoeren van het aan
tal abonnementen. 

De oprichting van 2 nieuwe af
delingen in het Waasland staan 
in het vooruitzicht. 

De colportages en de rondritten 
met de micro-wagen worden voort
gezet. 

De organisatie en de leiding van 
het sociaal dienstbetoon wordt 
toevertrouwd aan de heer Etienne 
Neels, Raap 91, Smt Niklaas. Se
nator Diependaele verleent hier
aan zijn medewerking. 

Steun voor onze aktie wordt 
Welwillend aanvaard op P.C.R. nr. 
325.33 van de Kredietbank, voor 
nr. 47.13 van de Volk-u'-ie. 

W-VLAANDEREN 

lEPER 
Zondag 1.1. is er vergadering ge

weest van de aiTondissements-
raad. Op het dagorde stond : ver
kiezing van zeven besuursleden. 
Daar de opkomst zeer talrijk was 
is er dan ook een arrondissements-
bestuur verkozen geweest, dit gro
te waarborg biedt voor ds vooruit
gang van de Volksunie in ons ar
rondissement. Ook onze provinciale 
vrijgestelde heeft er ztjn volle me
dewerking toegezegd. Deze verga
dering had plaats onder voorzit
terschap van onze provmciale 
voorzitter Dr. Devoldere van wie 
wij de verzekering kregen op de 
medewerking van het provinciaal 
bestuur te mogen rekenen. En nu 
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vooruit met de Volksunie in het 
arrondissement leper. 
Bal. 

De zetduivel heeft een rol ge
speeld in ons bericht van verle
den week waar wij aankondigden 
dat ons bal, ingericht door de 
vriendenkring « Hoppeland » SMU 
plaats hebben op 27 maart. Het 
moet wel zijn 27 april, in « Het 
Belfort » te Poperinge om 20 uur 
30. 

Alle vrienden uit de provincie 
warden er verwacht. 
Vergadering. 

Op maandag 1 april is er verga
dering voor het arrondissements-
bestuur. Iedereen weze op post, 
want er zijn belangrijke beslissin
gen te treffen. 

IN MEMORIAM 
Te Eisden overleed zeer eerwaar

de Heer Bernard Olaessens op 86 
jarige leeftijd. Zijn heel leven 
lang was de overledene een radi-
kaal Vlaamsgezind priester. 

De redaktie biedt hierbij aan de 
achtbare familie haar innige deel
neming aan. 

ZOEKERTJ 
Ter beschikking te Dilbeek. Ka

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

Schrijven kantoor blad. 
22 

Te koop frigo, open koeling leng
te 2 m. rezei-ve 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 in dienst van 
het VI. Nat. niet meer zo heel 
jong. Schrijven RR- kantoor blad. 

27 

Bezoekt de vögelpik maatschap
pij « de Vlaamse Pijl », café « Ty
rol », Natlonalestraat 22, Antwer
pen. 

28 

Voor uw schilderwerk één adres: 
Willy Veldeman, Kammenstraat 
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 

BELESSINS van la t 
en geldmiddelen op 
termijn; Interessant» 
mogelijllieden m e t 
100 % waarborg. Ren» 

tot 7 % 'i jaars. Ook 
Waar U colt woont, allo 
beleggingen word^it U 
zonder verplichting aan» 
een erlcend lid van het 

tevergoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijlc en 
getoond door 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

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

VLAAMSr^ATlONALE HOOGDAGEN TE ANTWERPEN 
OPENING VAN HET PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

Programma van de plechtigheden, die te Berchem en te Antwerpen plaats grijpen op zaterdag 20 en zondag 21 april : 
TENTOONSTELLING EN BAL Op zaterdag 20 april : te 11 uur : opening door senator Dr Roosens van de tentoonstelling 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 
stoet wordt gevormd op het Frans van Hombeeckplein te Berchem te 10 uur 30. De betogers worden hier toegesproken door Wim Jorissen. Te 11 u. 30, 
^rote feestvergadermg In zaal Palladium, onder voorzitterschap van Rudi van der Paal, provinciaal voorzitter en algemene organisatleleider. 
Sprekers : volksvertegenwoordigers Mr van der Eist en Reimond JVIattheysaens, Dr H. Goemans, voorzitter arrondissement Antwerpen. 
Htulde aan volksvertegenwoordiger Wouters ter gelegenheid van zijn zestlgatc verjaardag. 
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AANDACHT! AANDACHT! 
De V.M.O.-filmsektie is klaar 

om bij u te komen filmen 
2de mars op Brussel (kleu

ren) . 
Tegen de B" -̂anse preken. 
Nieuwe V.M.O film : beto

ging E3 m voorbereiding 
Briefwisseling : F Lauriks, 

Offerandestraat 68, Antwerpen. 
Wij filmen gratis. 

ANTWERPEN 

V.M.O.-bal. 
De VM.O nodigt ü uit op haar 

eerste lentebal op zaterdag 20 
april 1963, zaal « Palladium », Of
ferandestraat 42, Antwerpen. 

Deuren 19 uur 30. Aanvang 20 
uur. 

Kaar ten zijn nu reeds te bestel
len op het sekretariaat, grote 
steenweg 165. te Berchem. Tel. 
39 92.06. 

KATELIJNE-WAVER 

Onder leiding van L. Carpentier 
en in aanwezigheid van arr. voor
zitter Renard en Walter Luy-
ten de arr . sekretaris werd over
gegaan tot de oprichting van de 
afdeling Kat . Waver. Het vooi-lo-
pig bestuur werd samengesteld als 
vo'.gt : voorzitter : L. Carpentier; 
sekretaris : Mevr. Marien; pen
ningmeester : H. Simons; organi
satieleider : J . Wildiers; propa
gandaleider : J. Eyckmans. 
Uitstap. 

Als verpozing tussen de drukke 
voorbije en komende aktiviteiten 
namen meer dan 100 nationalisten 
uit het arr. Mechelen deel aan on
ze groepsuitstap op zondag 24 
m a a r t naar Brussel ledereen was 
opgetogen over de prettige avond 
die de TV ons gratis bezorgde in 
het Amerikaans teater. 

LIER 

Wie geen uitnodiging ontving 
voor ons gezellig samenzijn voor 
de viering van ons honderdste lid 
kan zich nog aanbieden zaterdag 
30 .dezer in Den Hoorn, Kon. Al-
bertstraat . Aanvang 20 uur 30. Na 
een inleidend woord van voorzit
ter Bouwens, overhandiging van 
onze geluidsinstallatie aan arr. 
voorzitter Renard door Prov. voor
zitter R. Van der Paal. 

Huldiging 100ste lid met gele
genheidstoespraak door Pol Mar
tens. 

Daarna gezellig samenzijn met 
pracht ig orkest. 

MECHELEN 
Colportages. 

Met een niet talrijke groep stak 
Nijlen van wal in de reeks kolpor-
tages. Wat onwennig nog daar 
he t hun proefstuk gold wist he t 
groepje op korte tijd 60 nummers 
a a n de man te brengen in Wieke-
vorst. 

Als voorbereiding op de stich
t ing van de afdeling te Katelijne-
Waver zal in dit be'angr ' jke dorp 
een gezamenlijke kolportage plaats 
hebben van de groepen Beerzel, 
Mechelen en Lier. Zondag 7 april 
worde dus vrijgehouden door deze 
propagandaploegen. 

Voordracht. 

Voor een talrijke opkomst werd 
Pa ter Brauns ingeleid door Ir. Re
na rd voor zijn voordracht «Vlaam
se en sociale in Bijbels perspek-
tief». Van uit de bijbelse teksten 
belichtte spreker hoe bij de profe
ten het beginsel « rechtsverschaf-
fing » steeds weerkomt Dit moet 
zowel door de katolleken betracht 
worden op sociaal als op volksna
tionaal gebied. Rechtverschaffen-
de strnkturen moeten de zwakke
ren beo'-^^T-men. Liefdadigheid 
vo = taa fn le t . 

Het belichten van dit perspek-
tief in talrijke aktuele voorbeel
den hield het gehoor urenlang in 
de ban van d» n'-nrrinenfce spre
ker. 

BRABANT 

EVERE 
Op 20 maar t had de statutaire 

bestuursverkiezing plaats in de af
deling Evere. Werden verkozen : 

Pauwels Theo. voorzitter en af
gevaardigde voor de arrondisse-
mentsraad. 

Persoons Jan , sekretaris. 
Fonteyn Herman en Vaes Mi-

ehel, leden. 
De verkiezing verliep vlot en 

Uit de besprekingen die daa rna 
volgden is gebleken da t dit be 

stuur, waaivan de leden^zeer goed 
gedozeerd zijn over gans de ge
meente, o p . doeltreffende wijze 
zal bijdragen lot de verdere uit
bouw van onze parti j in Groot-
Brussel. 

SCHAARBEEK 
Gezellig samenzijn. 

Op zaterdag 30 maar t te 20 uur 
viert de afdeling Schaarbeek de 
overwinning van 31 maar t 1961 en 
biedt aan zijn leden, abonnenten 
en vrienden een gezellig samen
zijn aan in het lokaal « Amitié », 
Liedtsplein 35. 

Zij d'.e aanwezig w a e n op de 
'iering van verleden jaar zullen 

er ook ditmaal willen bij zijn. Ie
dereen is hartelijk welkom. 

Vlaams toneel. 
Op zaterdag 6 april te 19 urn-

voeren De Jonge Toneelliefhebbers 
van Schaarbeek in de feestzaal 
Van Schoorstraat 43 te Schaar
beek (nabij Liedspleiu) het spe' 
« Twee levenden en een Dode » 
op van Andries Poppe. Regie : Ed-
gard Van den Hauwe 

Ten zeerste aanbevolen aan de 
B'usselse Vlamingen. 

Schaarbeekse Ku ' tuur en Studie
kring. 

Op maandag 8 april te 20 uur 
geeft deze kring aan de h. 
Brouckx, Directeur van de be
schermde werkplaats « Abilitys » 
voor gehandikapten, de gelegen
heid om, puttende uit schrijnende 
ondervinding, te spreken over zijn 
werk en over de mensen die hij 
dank zij aangepaste a-beid. per
soonlijke en morele voldoening wil 
verschaffen. 

STROMBEEK-BEVER 
De werftocht van zondag 17 

maar t met verkoop van ons blad 
bracht wel de verrassing van het 
jaar . Een paar deelnemers namen 
op een paar urn- tijd 27 bladen 
voor hun rekening en de globale 
verkoop overtrof bijna vijfmaal de 
ve-koop van twee jaar tevoren. 
Deze tocht heeft nogmaals bewe
zen dat « onze waarheid » zelfs 
zxjndér TV diep begint door te 
dringen. 

WEMMEL 
Op zondag 7 april wordt, weer 

in samenwerking met de werfploeg 
van het kanton Wolvertem, ons 
blad verkocht in Wemmei. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
Vlaamse. Schouwburg (Laken-
s t raat ) of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Wemmei. 

tlMiÜRt 
L.ANAKEN 

Verleden zaterdag werd voor de 
eerste maal een openbare voor
lichtingsvergadering ingericht door 
de plaatselijke afdeling. De op
komst was zeer goed en het plaat
selijk bestuur onder de dynamische 

leiding van Herman Dillen en 
Gustaaf Begas veixiient alle lof 
voor deze prestatie. 

Voorzitter Herman Dillen open
de de vergadering met het gebrui
kelijke welkomswoord waarna de 
jonge secretaris Gustaaf Begas 
zijn debuut als spreker deed. Hij 
gaf een keurig overzicht van de 
werking en de groei van de Volks
unie in zijn gewest. Vervolgens 
sprak de prov. secretaris Ir. O'.em 
Colemont over de actue'e politieke 
problemen. 

Volksvertegenwoordiger. Reim. 
Mattheijssens belichtte speciaal de 
schijnheil'ge politiek van de kleur-
parti jen alsmede de problemen 
van de Vlamingen in deze staat. 

Een geslaagde vergadering die 
beslist een gunstige weerklank zal 
vinden in de streek van Lanaken. 

0-VLAANDERÈN 
EREMBODEGEM 

De organisatoren der vier afde
lingen danken langs deze weg alle 
medewerkers die het hunne hebben 
bijgedragen tot het weslagen van 
het eerste dansfeest der Dender
streek. 

Een speciale bedanking gaat 
naar de schenkers van de honder
den prijzen van de monstertombo
la. De aanwezigheid van senator 
Diependaele en volksve"tegenwoor-
diger Van Leemputten werd zeer 
op prijs gesteld. Bijzonder verheu
gend was de goede stemming on
der de talrijke .aanwezigen die 
zich hartelijk vermaakten. 

DENDERLEEUW 
Vrijdag 5 april bestuiu-svergade-

ring in ons lokaal. 
Alle bestuursleden dienen de 

l idmaatschapskaarten te komen 
afrekenen. 

Voo" die datum moeten dus alle 
leden hun kaart bezitten. Geen 
achterblijvers a.u.b. en ieder op 
post. 

Senator Diependaele zal aanwe
zig zijn op deze bijeenkomst. 

ZOTTEGEM 
Zaterdag 20 aprU 1963, eerste 

Volksuniebal in de zaal Parking. 

ST. MARIA LATEM 
Zondag 31 maar t 1963, herope

ning van « Klein Zwitserland », 
het klubhuis van de vrienden Van ' 
de Zwalm. Gaston Lapaige ui t 
Zottegem, de beste propagandist 
van de afdeling Zottegem, de uit
bater, verwacht vele V.U.-leden 
vooral uit de aiTondissementen 
Oudenaarde Aa'st-Gent. 
V.M.O. Gent in rouw. 

Na een langdurige en pijnlijke 
ziekte overleed op 17 maar t te 
Gent Maria De Corte, echtgenote 
Van Canter Gust. De V.M.O. Gent 
veniest in Mietje ften trouwe mili
tante . We buigen dan ook diep he t 
hoofd bij het leed dat Gust en 
zijn kinderen heeft. 
Vlaamse Vriendenkring Gent. 

Onze druk bijgewoonde maan
delijkse vergadering werd ditmaal 

Ziekenfonds PLANDRIA - wettelijke erkende mutuaUteit 
Centraal Sekretariaat : Keizer Karels traat 39, Gent — Tel. 

23.52.27. 
Bu eeluren : 8 - 12 uur 30. Woensdag- en zaterdagnamiddag; 

Raad van beheer : Z. Demonle (Maldegem), Ir. G. Deroo 
(Gent) Dr Gilbert (Ronse), Dr Meysman (Melsen), Dr Van 
Boxelaêre (Wichelen), Dr Van Leemputte (Velseke), Mr Ver
niers (St. Niklaas). 

Overkomst uit andere mutualiteiten gebeurt zonder wacht
tijd of verlies van rechten. 

Verplicht verzekerden : 25 P per maand (ook wanneer beide 
echtgenoten werken); gepensioneerden en invaUden 50 F per 

Vr.jwillig-verzekerden : 275 P per maand (studerende kinde
ren inbegrepen). 200 P voor alleenstaanden v.a. 19 jaar, 125 P 
tot 18 jaar. 192 P voor weduwe met kinderen. 

Met postrekening en telefoon sluit men rechtstreeks aan bij 
het sekretariaat. 

Plaatselijke afgevaardigden : 
Aalst : Cai-lier Arsiun - Dirk Martensstraat 76. 
Aalter : Van de Kerkhove Guido - Brugstraat 3. 
Beveren-Waas : Braem André - Bisschop Triestlaan 44. 
Gavere : De Rijcke Willy - Scheldestraat 11. 
Deinze : Welvaai-t Lisette - - Ach. Van Eeckhoutstraat 45. 
Gent : De Boever Irene - Beukelaarstraat 16. 
Gentbrugge : Thienpont Armand - Tiieophiel de Jaeger-

st" aat 11. 
Drongen : Goethals Ecienne - Brouwerijstraat 60 - Baarle. 
Heusden-Vl. : Vacq Emiel - Zandakkerlaan 72. 
Hamme : Buggenhout Paul - Ringstraat 29. 
Buggenhout : Jacobs Frans - Bovendonckstraat 15. 
Dendermonde : Kindt-Vermeulen - O.ieslagerstraat 94. 
Merelbeke : De Poorter Leon - Hundelgemsesteenweg 758. 
Nevele : De Weerdt Roger - D'-eef 8 - Vosselare. 
Wetteren : CJrapoen Emiel - Serskampsteenweg 147. 
Oudenaarde : Pauwels Guido - Dijkstraat 53. 
Zomergem : Wallaert Daniel - Azaleastraat 33. 
Zottegem : De Backer Paul - Welzijnstraat 71. 
Zwijnaarde : De Clercq Anna - Hutsepotstraat 78. 
Ronse : Verpoorten Paul - Noordstraat 5. 
Roeselare : Huyghe Jeroom - Pilkemstraat 42. 
Poperinge : Sohier Pittilon - Krombekestraat 39, Roesbrugge. 
Bavegem : Thomé - Meulestraat 55. 

gehouden in café Pi'ogrès. 
De vooi-zitter Jef Nopije, die zich 

over de stijgende bijval van onze 
vriendenkring verheugde, opende 
de vergadenng waarna hij onder-
scheidelijk het woord verleende 
aan de per.mingmeesier Jeanine 
Van Oost (kasverslag). Jef Merce-
lot die .sprak over het V.N.J. en 
Kamiel Van Damme over de VMO. 
Besloten werd, in de toekomst on
ze maandelijkse bijeenkomsten zo 
in te richten dat er telkens een 
spreekbeurt over een ot ander on 
derwerp zal plaats grijpen m de 
zin van de Antwerpse kontakt-
club. De bedoeling van de vrien
denkring ligt hierin dat deze mo
reel en financieel de Vlaams-Na-
tionale jeugd in de VMO wil steu
nen. Personen die wensen uitgeno
digd te worden of lid te worden 
van onze vriendenk'ing kunnen 
zulks telefonisch ovennaken op 
nr 26.15.11. 

ïiitAflflllEilN 
BLANKENBERGE 

De V.U. afdeling Blankenberge 
nodigt allen uit op haar jaarlijlts 
daruifeest dat dit jaar p 'aats heeft 
op zaterdag 30 maar t 1963 in de 
feestzaal « Thalia », Weststraat te 
Blankenberge. 

Het Bi-ugs dansorkest « Melo-
dienband » speelt vanaf 21 uur 
ten dans en zorgt samen met J. 
Poupaert voor de nodige stem
ming. 

Toegangsprijs : 25 P. 
Een bus vertrekt te Brugge 

(Burg) te 20 uur 30. Onkosten : 
15 P. 

De V.U. Blankenberge hoopt U 
op het dansfeest te ontmoeten ! 

BRUGGE 
Vergetelheid. 

Bij vergissing werden de heren 
E. Dhaese en J. Roelof niet ver
meld onder degenen welke door 
hun werk het « Lentebal » tot een 
daverend sukses deden uitgroeien. 

Wat laat, doch zeer gemeend. 

Provinciaal zangfeest. 
Op zondag 28 april vindt te 

Brugge het Provinciaal Zangfeest 
plaats. We hopen da t aMe leden, 
abonnenten en slmpatisanten er 
zullen aanwezig zijn. 

Men wordt ook verzocht de voor
middag vrij te houden Nadere 
berichten volgen. 
Wij gaan naar Blankenberge ! 

Tér gelegenheid van het V.U. 
dansfeest te Blankenberge op za
terdag 30 maar t wordt een auto-
can-eis ingericht, met vertrek te 
20 uur 30 te Brugge (Burg). Onkos-
ten : 15 P per persoon. 

Komt niet te laat, wij vertrek
ken stipt ! 
Oproep tot vrijwillige belasting. 

Na een eerste sukses, waarbij 
velen zich verbonden tot het stor
ten van een vrijwillige belasting, 
doet het arr. 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 . 
Propaganda. 

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

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

DIKSMUIDE 
Kolportage. 

Op zondag 31 maar t kolportage 
te Leisele en Houtem. 

Verzamelen om 9 uur aan de 
kerk te Leisele of om 8 uur 30 in 
't Vlaams huis te Diksmuide. Alle 
propagandisten wezen op post, 
Dienstbetoon. 

De zitdag van Dr. Leo Wouters 
vindt plaats op maandag 1 april 
van 18 tot 20 uur in het Vlaams 
huis. I jzer laan 83, Diksmuide. 
Autóbusreis naar Antwerpen. 

Op zondag 21-4 word een auto-
busi-eis ingericht naa r de opening 
van het Provinciaal Secretariaat 
te Antwerpen, 

Inschrijvingen worden van nu 
af aanvaard op volgende adressen: 

Ir. A. De Ganck, Wijnendale-
s t raa t 21, Beerst. 

Leo Devreese, Vlaams Huis, 
IJzer laan 83, Diksmuide. 

E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

M. Dekeyzer, Engelstraat Ichte-
gem. 

Leon Olaeys, w'estbroekstraat, 
Merkem. 

Jules Haezebaeri, Garzebeveld-
straat, Admkerke. 

Jef Devisscher, Werkcnstraat^ 
Vladslo. 

GEBOORTEN 

Het gezin van de simpathieke 
voorzitter der afdeling Diksmuide 
Ir. A. De Ganck. Carpet er Wij-
nendalestraat 21, Beerst, werd ge-
zegena met een flmke zoon die 
als Koen gekerstend werd. 

Hartelijk proficiat aan Heer en 
Mevr. De Ganck. 

In het gezin Demaeseneer-Juv©-
noit te Gent werd een meisje ge
boren. Het kreeg de naam Signed'. 
Onze beste wensen ! 

ELASTIC 
die De Kantelpoort 

- groot of klein -
volledige voldoening 
geeft. 

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

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags eo 
's avonds beste keuken 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen en 
scholen... enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

prima koud buffet 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men tn 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.^}^^ 

Deftige werkvrouw gevraagd. 
Vijf halve dagen of drie volle 
dagen per week. Inlichtingen 
sekretariaat V.U, Antwerpen. 
Tel. 03-39.92.06. 

Niet vergelen: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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U E Vlamingen zijn behept met 
de obsessie van de redelijkheid. Zij willen vóór 
alles redelijk zijn, gematigd, geduldig, bereid 
tot toegevingen. Zij spreken zich uit voor fede
ralisme maar voegen er aan toe dat zij ook al 
heel blij zouden zijn met «federalizerende 
maatregelen » (?) ; zij betogen tegen faciliteiten, 
maar dulden stilzwijgend en zonder protest dat 
aan tal van taalgrensgemeenten blijvend faci
liteiten opgelegd worden. Zij hebben de mond 
vol van toegevingen en kompromissen en schij
nen meer bekommerd om de waarborgen die aan 
de Walen moeten gegeven worden(!), dan om 
hun recht op zetelaanpassing. Steeds willen zij 
de redelijkheid van hun aanspraken bewijzen, 
doch zij verliezen uit het oog dat zij daarmee 
niets bereiken want hun tegenstrevers laten zich 
alleen beïnvloeden door macht en vastberaden
heid. Deze brave, goedwillige Vlamingen foppen 
zich zelf, want zij bereiken niets, hun houding 
brengt hen geen enkel voordeel bij. 

De Walen en de franstalige brusselaars be
kommeren zich niet in het minst om redelijk
heid, zij durven de meest onredelijke eisen stel
len en schamen zich niet om openlijk imperialis
tische doeleinden te verdedigen. Maar hun on
redelijkheid, hun extremisme wordt beloond : 
zij bekomen keer op keer toegevingen. 

om de f a c i l i t e i t e n te koppelen aan 
een p e r c e n t a g e franssprekenden bete
kent een terugkeer naar het beruchte stelsel van 
de talentellingen. Het is een slag in het gelaat 
van de Vlamingen, die zich zo hardnekkig tegen 
de talentellingen verzet hebben. Toch vinden de 
Vlaamse ministers dit allemaal goed. De Vlaam
se C.V.P.-leden van de kommissie, die gedreigd 
hadden geen deel te nemen aan de besprekingen, 
keerden als gedwee schapen, terug... na dit be
middelingsvoorstel van de regering! In de 
Vlaamse pers van C.V.P.-strekking wordt de 
nieuwe Vlaamse nederlaag reeds voorbereid : de 
Vlaamse C.V.P.-ers zijn in een minderheidsposi
tie, zij krijgen geen steun van de Vlaamse so
cialisten, men moet ten koste van alles tot een 
oplossing komen, enz,.. 

D 

0. ' P dit ogenblik zijn de brave 
Vlamingen eens te meer in een wanhopig defen
sief gevecht gewikkeld : het enig redelijk en 
aanvaardbaar standpunt, « geen faciliteiten voor 
•noedwillige franssprekende minderheden in 
Vlaamse gemeenten », standpunt waarvoor gans 
Vlaanderen zich uitgesproken heeft, hebben zij 
in feite reeds opgegeven in de kontakt-kommis-
sie en de betwisting gaat reeds over andere 
punten : welke faciliteiten, in hoeveel gemeen
ten, enz... 

De regering heeft de Vlamingen eens te meer 
in de rug geschoten, wat niemand moet ver
wonderen, want het volstaat de oorspronkelijke 
tekst te lezen van de wetsontwerpen zoals zij 
door de regering werden goedgekeurd. Het zo
gezegd bemiddelings voorstel van de regering 

IT is misleiding van de Vlaam
se openbare mening. De kapitale vraag is wat de 
politiek is van de regering. Deze regering is niet 
leefbaar zonder de steun en het vertrouwen van 
de Vlaamse politieke mandatarissen. Reeds bij 
de vorming van de regering en bij de opstelling 
van het regeringsprogramma moesten de Vlaam
se politieke mandatarissen van de regeringspar
tijen hun eisen gesteld hebben. Zij hebben zich 
eens te meer laten afschepen met nietszeggende, 
vage beloften. 

Zowel de regering als de partijleiding spelen 
in de aangelegenheid van de taalwetsherziening 
een behendig, anti-vlaams spel : zij ontvluchten 
iedere verantwoordelijkheid, steunen achterbaks 
de anti-Vlaamse manoeuvers en laten de Vla
mingen alleen vechten. Het resultaat is verwar
ring en uiteindelijk een Vlaamse frontvorming 
op de meest « gematigde » positie : positie die 
na tal van toegevingen bepaald wordt door de 
minst strijdbare elementen. Het verloop van de 
taalgrensafbakening was een eerste les. Met de 
volgende taaiwetsontwerpen wordt het 'n drama. 

K heb steeds betoogd en ik 
moet nogmaals herhalen dat de gevolgde taktiek 
slecht is en in se gevaarlijk. Wie dat niet wil 
inzien is ziende blind. De Vlaamse ministers, de 
regering, de partijleiding moeten voor hun ver
antwoordelijkheid geplaatst worden en moeten 
verplicht worden het « redelijk » Vlaams stand
punt te verdedigen. Al het overige is een schijn
vertoning. Het is daarbij ongetwijfeld juist dat 
eens te meer moet vastgesteld worden dat de 
Vlaamse socialisten in Vlaams opzic^'. onbe
trouwbaar zijn. 

Met al hun redelijkheid staan de Vlamingen 
met lege handen. Zij maken zich begoochelingen 
wanneer zij denken dat zij iets gaan bereiken 
door de moeilijkheden uit de weg te gaan. Ik 
wens in dit verband nog eens te wijzen op de 
dwaasheid zich vast te klampen aan vage be
grippen, zoals decentralisatie. Decentralisatie 
kan in de huidige, unitaire staat niets anders 
betekenen dan de overdracht van bepaalde be

voegdheden door de centrale staatsinstanties 
aan plaatselijke, ondergeschikte instanties. In 
feite en in rechte kunnen dit slechts de provin
ciale of de gemeentelijke overheden zijn. Pu
bliekrechtelijk bestaat de Vlaamse volksgemeen
schap niet : er bestaat geen enkel publiekrech-
tehjk orgaan of Instelling die gans Vlaanderen 
omvat. De autonomie waarover gesproken wordt 
is onverwezenlijkbaar. De centralisatie kan in 
de gegeven omstandigheden alleen tot voorwerp 
hebben aangelegenheden van zeer ondergeschikt 
belang en er schuilt het gevaar in van ondoel
matige bevoegdheidsversnippering en aanmoedi
ging van een verouderd partikularisme of pro
vincialisme. 

W. IJ moeten dergelijke politiek 
afwijzen en desnoods bekampen. Zij beant
woordt geenszins aan de noden van onze Vlaam
se gemeenschap en biedt geen uitkomst. Overi
gens wordt iedere poging om bij de oprichting 
van nieuwe instellingen, zoals het Kolendirec-
torium en de Nationale Investeringsmaatschap
pij, de tweeledigheid van het land tot zijn recht 
te laten komen a priori verworpen, ook door de 
zogezegde voorstanders van decentralisatie. 

Tijdens de vorige legislatuur werden initia
tieven genomen om twee kultuurraden op te 
richten die in zekere zin zouden beantwoorden 
aan de eisen van de kulturele autonomie. Het 
wetsontwerp werd in de senaat gestemd — maar 
niet in de Kamer. Sedert de jongste verkiezin
gen spreekt er niemand meer over deze kultuur
raden. Thans praat men over de hervorming van 
het departement van nationale opvoeding en 
kuituur, wat met waarachtige kulturele auto
nomie niets te maken heeft. Ook deze hervor
ming lost niets op, omdat het een interne aan
gelegenheid is in een departement dat unitair 
blijft. Het wordt de zoveelste ontgoocheling. 

O VERIGENS mogen wij er aan 
herinneren dat het uitvoeringsbesluit van 6 ja
nuari 1933 reeds voorschreef : «In ieder hoofd
bestuur van de Staat worden diensten in Vlaam
se en Franse afdelingen, burelen of secties ge
groepeerd wanneer de aard der zaken het ver
eist en zo hun omvang, zomede het getal ambte
naren het toelaten ». Dit was een logisch gevolg 
van de beginselen die aan de taalwet van 1932 
ten grondslag lagen, o.m. de eentaligheid der 
ambtenaren. Ook deze bepaling bleef gedurende 
dertig jaar een dode letter ! 

De Vlamingen hebben ongelijk zich nog 
langer te laten afschepen met halve maatrege
len die in de praktische toepassing dan nog ge
saboteerd worden. Het is tijd dat ingrijpende 
maatregelen genomen worden die de problemen 
werkelijk oplossen. Wij weten wat wij willen. 
Wij moeten ook de moed hebben de verwezenlij
king te willen van datgene wat 'wij nastreven. 
Genoeg geknoei, genoeg manoeuvers : laat ons 
desnoods ook « onredelijk » worden. 

HATIONUE lOIEMj 
IDEALE LOTERIJ ! 

SPECIALE PAASTRANCHE 1963 

10 MiLJOEN 
2 MILJOEN 
2 MILJOEN 

1 MILJOEN 
en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F. 

TOTAAL: 60 MILJOEN! 
HET BILJET 200 F HET TIENDE 21 F 

TREKKING DINSDAG 16 APRIL TE OOSTENDE 

WAAG UW KANS I 

Zocht voor r «ft . 
De schoonsu 

herenregenmantels 
de beste 

hereaconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle oniskiassen 
doe tijdig uw keuze 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tnnnc!) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 
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