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OPGELET ! 
Het telefoonnummer der re-
daktie, S. Dupuislaan 110 te 
Anderlecht. is veranderd. 

Vroeger . 02/134898 

THANS 
02/231198 

RECHTEN EN VOORRECHTEN 
H e t Pa r l emen t s temde deze y^eek de vier wet ten op de 
o rdehandhav ing waarover twee jaar lang werd gerede
twis t . H e t is duidelijk dat de socialistische part i j deze 
we t t en met tegenzin aanvaa rdde en enkel nada t de 
Bcherpe kan ten er wa ren afgeslepen. Nooit zou de B.S.P. 
d e door de C V . F . voorgestelde tekst integraal hebben 
aanvaa rd . En nu nog bleef de meerderheid der Waa l se 
socialisten er hardnekkig tegen. O p het bijzonder K o n -
gres verleden zaterdag s temden 292 W a l e n tegen op de 
± 9 0 0 s t emmen . Dat is één derde. H e t Vlaamse blok was 
eensgezind. 

door 

Voiksverfr. Wouters 

Deze stemming zal de 
Waalse mening omtrent hun 
minorizering In deze staat 
versterken. Het zal hun stug
heid verhogen tegenover de 
gevaarlijke Vlaamse eisen 
nopens de taalontwerpen en 
de zetelaanpassing. De twee 
eerste jaren van deze rege-
ringskoalitie zijn, afgezien 
van de herrie rond de taal
grensregeling en ordehand
having, tamelijk rustig verlo
pen, omdat al de eisen van 
de socialistische fraktie wer
den aanvaard en uitgevoerd. 
Gevaarlijke klippen duiken 
nu op. 

De Vlaamse rechtseisen 
werden nog niet aan de par

lementaire kommissies toe
vertrouwd. De twee taalont
werpen, de zetelaanpassing, 
de grondwetsherziening zit
ten nog vast in de enge alko-
YtrCi van de zogenaamde kon-
taktkommissies, waaruit ze 
niet te voorschijn komen. 

Het lijdt geen twijfel dat 
deze regering hierover zal 
struikelen. 

Alhoewel deze wetten het 
grondwettelijk recht van 
gelijkheid tussen de Walen 
en de Vlamingen beogen, 
zuUen de Walen hiertegen 
met alle macht en eensge
zind optreden. De schijnbaar 
kalme atmosfeer in de par
lementaire debatten over de 

begrotingen is bedrieglijk. 
Er werd immers aan de 
Waalse voorrechten niet ge
raakt. Openbare Werken, 
Ekonomische Zaken, Lands-
verdedigmg enz bestendigen 
de Waalse voorrang en het 

ONDER HET MOTTO : « A L L E N EEN FRONT » 

ALLEN op zondag 21 april 1963 naar de 

MASSALE VOLKSUNIE-BETOGING!! 
TE ANTWERF-i^iNi 

1 0 u u r : V E R Z A M E L I N G Fr^iis v a a HomDeeckpiem te B t R C H E M 
waar drs Wim Jorissen de betogers zal toespreken. 
Wegwijzer : van Hombeeckplein, Kemmelbergstraat, Klauwaertstraat, 
Lge Pastoorstraat, H. Hartstraat , Grote Steenweg (waar een korte 
plechtigheid plaats heeft voor het nieuw provinciaal sekretariaat), 
Drie Koningenstraat, Statiestraat, Uitbreidingstraat, Cogels-Osylei, 
Tramplaats, Draakplaats, Arendstraat, Mercatorstraat, Brialmontlei, 
Quinten Matsijslei, Quellinstraat, de Keyserlei, Astridplein, Carnot-
straat, Dambruggestraat, Offerandestraat, waar te 

11 uu r 3 0 een G R O O T S E F E E S T V E R G A D E R I N G 
plaats heeft in feestzaal «PALLADIUM», onder voorzitterschap van 
Rudi Van der Paal, alg. organisatielejder, pr(^. voorz. - Antwerpen. 
Sprekers : dr. med. Hektor Goernans, arrondissementeel voorzitter; 

Reimond Mattheyssens, volksvertegenwoordiger; 
advokaat Fans van der Eist, volksvertegenwoordiger, al
gemeen voorzitter van de Volksunie; 

met HULDE aan volksvertegenwoordiger dr Leo Wouters, ter gelegen
heid van zijn zestigste verjaardag. 

Daags voor de betoging : Z A T E R D A G , 20 A P R I L : 
Ie 11 uur : in «Peter Benoit», Frankrijklei 8, Antwerpen : plechtige ope

ning van de VMO-tentoonstelling door senator dr med. 
Robert Roosens, 
(tentoonstelling open tot 21 uur, en op 21 april van 14 tot 22 u.) 

Se 20 uur : in « Palladium », Offerandestraat 42, Antwerpen : GROOT 
V.M.O. - BAL, met de medewerking van het dans- en amuse
mentsensemble Jo Marcel. 

dito overwicht. Maar nu 
moet Vlaanderen zijn deel 
gaan krijgen, en dat zal iets 
anders zijn ! 

Nu wordt de koord tussen 
Vlamingen en Walen strak
ker gespannen. De Walen 
voelen aan, dat er een ster
ke Vlaamse stroming be
staat, dat er een nieuw kli
maa t heerst in gans het 
Vlaamse land, waardoor de 
Vlaamse verwachtingen naar 
een hoogtepunt worden ge
dreven. Zij weten dat de Vla
mingen eindelijk beginnen 
mondig te worden en dat zij 
beseffen hoe zij 133 jaar 
lang geminorizeerd en in 
s taat van onderontwikkeling 
werdPn erebouden 

„t'-^edig h.üiiit ae tijd, dat 
de Vlamingen geen enkele 
verminking van hun recht 
als volksgemeenschap zullen 
dulden. Maar elke vermin
dering van het onrecht 
knaagt aan de eeuwenlange 
voorrechten van de franco
fone andere helft, voorrech
ten die zij gaan beschouwen 
zijn als « hun » rechten. 

E e zetelaanpassing zal 
hier een eerste krachtproef 
worden. Tot voor kort was 
dit nog geen probleem. Wel 
zaten er steeds meer geko
zenen uit het Vlaamse land 
in de Kamer, maar de Wa
len en de Brusselaars kon
den steeds rekenen op de 
franskiljonse en geografi
sche Vlamingen die hen 
steeds ter wille waren Het 
politiek onmondig volk was 
geen gevaar. Maar nu zal dat 
anders worden, Onder de 
druk van een meer en meer 
gevormde publieke opinie 
zullen de Vlaamse volksver-

asen 

tegenwoordigers verplicht 
worden de'volkse rechten te 
veroveren en te handhaven. 
Zowel op taalgebied als op 
dit der sociaal - ekonomische 
bestrevingen. Meer en meer 
zullen de anti-Vlaamse uni-
taristen worden geweerd 
overal m het Vlaamse land 
en dan kan een Vlaamse 
meerderheid in de Kamer 
werkelijk een gevaar worden 
voor de Waalse voorrechten. 
Die bedenking doet de Walen 
steigeren, vandaar hun ver
zet tegen de vermeerdering 
der zetels voor Vlaanderen. 

Nochtans is deze aanpassing 
een onvervreemdbaar recht 
van de demokratie. waarvoor 
zij beweren alles veil te heb
ben. De Vlamingen zijn nu 
eenmaal de volstrekte meer
derheid in deze staat. In elk 
land van de wereld regeert 
de meerderheid. Alleen in 
België niet ! 

Het is dat wat de Vlaming 
begint te beseffen en hij 
eist dit recht op. Een na
tuurlijk en wettelijk recht. 
Dit kan alleen verhinderd 
worden door onrecht, zoals 
dit sedert 133 jaar het geval 
was. 

Alleen kwade trouw kan 
de Vlaming dit recht be
twisten. Dat de Walen dit 
niet zullen slikken kunnen 
wij wel aanvaarden, maar 
dan moeten zij konsekwent 
zijn en de unitaire staat op
geven 

Alleen iii eón £<;derale 
staat moeten zij de wet van 
de mee-derheid niet onder-
g^aan. Dun blijven zii mees
ter over hun lot m eigen 
land. In de eigen volksge
meenschap En dat gunnen 
wij hen van har*e ! 
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DERDE OPMARS 
Geachte RedaKtie 

Derde opmais ' Uitstekend, 
maar dan niet als de vorigen, om 
ons te laten behandelen ait> scha
pen 

Vat baat het dat er een kwait 
miljoen Vlamingeii opstappen in
dien de kleurpolitici leeds van op 
voorhand weten dat ze op beide 
oren kunnen 'lapen door een ge
voerde kampanje m het licht van 
oide en tucht 

Voo" deze dei de maïs s'ecnts 
bewuste en vastberaden Vlamin
gen di£ zich niet laten afscheppen 
door enkele ouwe Belgen en die 
eindelijk, zoals onze voorzitter het 
schrijft, ook eens onredelijk willen 
zijn. 

PM - Merksem. 

« BELGEN » VAN RONSE 
Een reuzepi opaganda zou « Ron-

se tweetalig » op 31 maart tiiom-
fantelijk naar de hoofdstad bien-
gen met een nog nooit geziene 
stoet. De druk der frankofonen 
noch de giatis biljetten vermoch
ten het rendez-vous tot een suk-
ses te brengen Enkele dagen gele
den hadden ze hun programma 
nog voor het voetlicht geplaatst : 
voor de i echten van de Vlaamse 
taal en voor tweetaligheid der 
funktionarissen, vioeger hadden 
ze er 8(1 11 000 (waardeloze) hand
tekeningen voor verzameld. 31 
maart moest Brussel en de wereld 
bewijzen dat het ekstremisme een 
peulschilletje was tegenover de 
bonbelze. 

We hebben ze meegevolgd tot 
waar verzameling geblazen werd 
Resultaat • 5 autobussen, 13 wa
gens en twee bevlagde huizen ! 

Uit het arrondissement waren 
nog het gezelschap komen opvro
lijken : de zwaar-gedekoreerde oud-
sabelsleper van Leupegera en de 
trots van de CVP-lijst baiones -
burgemeester te Huise, vleuge ad-
judante van de lijst Verroken Ook 
de burgei-vader van Berchem zag 
In het gratis reisje de kans om 
nog eens « Bruxelles Ia nuit » op 
kosten van ploegbaas Ganseman 
te maken dat was al 

In Nederbrakei zorgden spijkeis 
op de weg ervoor om de eentonige 
reis wat af te wisselen 5 wagens 

en een bus raakten in de knel Na 
een halfuur alarm kon de reis 
vooitgezet worden. 

De reis moet erg kalmerend ge
weest zijn want diezelfde nacht 
nog maakten velen viijwillig hun 
gevels schoon Het eigen uithang
bord «Renaix bi'lingue» en «Non» 
was waarde oos gebleken 

GC - Kwaremont 

IEDER ZiJN WAARHEID 
Waaide Redaktie, 

Hieronder volgt het schnjvsn 
dat Ik tot de BRT gericht heb in 
het kader van de TV-uitzending 
« Ieder zijn waaiheid » : 

Volgens een vei klaring van « De 
Standaaid » door de Heer Vanden 
Bussohe, zou de Volksunie dooi de 
dne tiaditionele politieke partijen 
geweerd worden uit de uitzending 
« Ieder .iijn waaiheid » Eerlijk
heidshalve zou dan de titel van 
dezo uitzending moeten gewijzigd 
worden m bvb « De diktatuur van 
de drie tiaditione'e partijen » Er 
mag m ieder geval geen misbruik 
gemaakt wo den van zo'n hoge 
waarde als de waarhe a 

Het IS al te gemakkelijk van
wege de heer Vanden Bussche, de 
eigen verantwoordelijkheid niet op 
te nemen Zo hij moet zwichten 
voor het veto der partijen, dat hij 
dan eenvoudig deze uitzending van 
het programma schiapt Het be
stendigen van deze verwrongen 
« waarheid » is zeker veel meer 
misplaatst dan het « stoien » van 
een uitzending 

Nu hebben de kijkers ten mmste 
geleerd wie de waarheidslievende 
Vlamingen zijn en wis aan de an-
deie zijde de demokratie tot een 
karikatuur willen maken 

Als de beheeiraad van de BRT 
nog een greintje zelfstandigheid 
bezit, zal er nu het bewijs moeten 
van geleveid worden 

HB - Eiembodegem 

V.V.B.-KONGRES 
Mijnheer B H Erembodegem, 

Misschien hebt U m een opwel
ling van woede uw b'ief aan de 
V.V B neergepend Ik hoop het i 

U bent het niet eens met het
geen op het kongres te Leuven 

naai voor is gebiacht'' Ik ook 
niet I Maar ik durf ten stelligste 
betwijfelen ot uw besluit, de ran
gen van de VVB. te verlaten, wel 
het beste is Indien allen die rich
ting moesten volgen en de VVB 
vei laten, omdat zij het thans niet 
eens zijn met de richting die het 
bestuur der VVB. msiaat, wat 
dan ' 

Volgens mijn bescheiden mening 
zijn er onder de leidende personen 
in de VVB heel wat die de 
Vlaamse zaak opiecht ten dienste 
staan 

Ikzelf ken ei en moet ze bewon-
deien voor het dikwijls zo ondank
baar werk dat ze verlichten Be
seft u B H , de zware verantwoor
delijkheid die u op zich neemt 
wanneer u ontslag gaat nemen ? 

Bestaat er geen gevaai dat we 
de eirstige mensen in de VVB 
gaan demora izeien ' 

Laat ons proberer door ha^d te 
wei ken en onze verantwooide'ijk-
heia op te nemen In de VVB in
vloed te vei werven Dat is vol
gens mij de manier om te reage
ren op het kongres van Leuven 
Want, en ik ben er van overtuigd 
dat u hieiTnee akkoord gaat een 
VVB IS ei bioodnodig 

Geloof me, B H , dat kunnen we 
nooit be eiken op de manier die 
u gebruikt hebt Laat ons allen 
aan een zeel tiekken tiots enkele 
tegenstellingen Federa isme komt 
er toch ! 

A G - Deurne 

PROTEST 
Geachte Redaktie, 

Ik laat u hieronder afschrift 
geworden van een schrijven dat 
Ik richtte tot mijn belastmgsont-
vangei . 

Het aanslagbiljet over het 
dienstjaar 1962 dat ik voor enkele 
dagen ontving vermeldt 60 F^^sls 
nog te betalen bedi-ag 

Aangezien een g oot gedeelte 
van de belastmgbijdiage besteed 
woidt aan een bewapening die niet 
alleen nutteloos is maai ons zelfs 
in nog groter gevaar brengt zie 
ik het als zede iike verplichting 
te protesteren tegen deze destnik-
tieve overheidsuitgaven Bij wijze 
van symbol sche weigeimg belas
tingen te beta'en voor het leger, 
heb ik dan ook het betreffende be-

diag van 60 P niet overgemaakt 
aan het Ministe ie van Financien, 
maar wei gestort op de P C R van 
de Nationale Fedeiatie der Initia-
tiefcomite's voor een Be'gische 
bijdrage tot de internationale ont
spanning Hierbij stortingsbewijs 

Ik hoop dat meer en meer 
landgenoten tot een dergeüjk pro
test zullen oveigaan, aldus te ken
nen gevend dat zij wel belastingen 
willen betalen voo" de vrede, of 
om honger, armoede en ziekte te 
bestrijden, maai niet voor onzin
nige en immoiee bewapening die 
In dit atoomtijdpeik onvermijde
lijk tot een nooit gez ene katas-
trofe moet leiden Wellicht zal 
ook de verklarirg van de heer Mi
nister van Landsverdediging dat 
er dit jaar m Be'gie kernwapens 
zullen opgeslagen woiden meei de-
re mensen doen besluiten met 
langer te wachten om hun viedes-
wil op deze wijze kenbaar te ma
ken 

J V - Hove 

NIET RUSTEN 
Waarde Redaktie, 

Het hoeft niet rreor gezegd het 
belgisch rendez-vous van 31 maart 
heeft het onweerlegbaai bee'd ge
leveid van de laatste stuiptrek-
kmgcn van la Belgique de papa. 
Het uitblijven van enig kommen-
taar vanwege de Libre, lecds van
af dinsdag, komt dat bewijs nog 
kracht bijzetten. 

Maar waien die museum-Belgen 
niet ta'rijk, niet jong en niet geest
driftig, toch is de Vlaamse oogst 
er nog met mee binnen 

La*̂ en wij vooral met vergeten, 
dat de macht van de rendez vous-
franskiljons elders hgt dan m tuia. 
getal Hof, legei, groot-kapitaal, 
magistratuur enz , overal voeren 
ZIJ het hoge woord 

Manu Ruys b-engt m de Stan
daard een meikwaa'dige bijdrage 
over de gerechtsmiddens Hij komt 
tot de bev ndmg dat de magistia-
tuur in Vlaanderen nog voor 40 % 
franskiljons is Dit verkoelt zeker 
ieder overdreven optimisme 

Van rusten geen sprake ' De 
geplande aktie voor de zetelaan
passing most met verbetenheid 
gevoerd worden Zij moet dezelfde 

uitsralingveiooizakenals de neen-
Giison aktie. De zeteliianpassmg 
is het groot wapen dat de unita-
ristische Brusselaars en Wa'en om 
federa isme moet doen bedelen. 

Volksunie vooiuit < 

BB - Aalst. 

PLANETARIUM 
Op 4-4 63 brachten 2 Antwerpse 

scholen (het atheneum van Ber
chem en hot Belpaire-Instituut), 
een bezoek aan het planetarium. 
Tijdens het 2de deel werd de uit
leg, onde' vorm van een gesprek, 
gegeven door een bandopnemer; 
uitsluitend m het Pians De be
zoeken van beide scholen waren 
van tevoren aangekondigd en geen 
der scholen had verzocht om Fran
se uitleg Toen de tekbt m het 
Frans inzette, begonnen de leer
lingen van het atheneum te stam
pen, zodat de tekst onverstaanbaar 
werd De leraar deed een pogmg 
om stilte te verkiijgen en s aagde 
daar tenslotte in Verscheidene le
raressen van net Belpai^e-instituut 
spraken achteraf hun afkeuring 
uit over de « vergissing » vanwege 
het planetarium Hieruit blijkt dan 
ook hoe m de scho'en de geest 
zeer ten goede aa\ het veranderen 
IS Deze bewermg zou ik kunnen 
staven met andere feiten nog 

D M - Schilde. 

.... olc Vets 
GLAZEN en Iv-CNIJREN. 
Grottt voof veaeUfdcn, 
Herilellngen m e gen werVfiuu 

Waiter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieter — 

Kerkjtraat. 58 — Antwerpen 
( U I « u b op Het huitnumme*'] 

Ttlefoon 35 U 62 

1 0 % lorhng op vft^loon 6tJ*f 

Zelfs de kraaien brengen 
hel uil : 

M 

f:' ;%- -=•• . -5 ' . 

Üe schoonste gronden liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FUNKOST pvba 

Pothoekstraat 143 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken hel goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
S erkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 
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HANS MEMLINC 

PAASCHEN, PAASCHEN, 

LUIDE KLINKE 

NU DE TAAL VAN 

LERKE EN VINKE, 

NU DE TAAL VAN 

MENSCHE EN DIER I 

PAASCHEN, PAASCHEN, 

WIJDT HET VIER, 

WIJDT HET LICHT EN 

SPIJST DE LAMPEN, 

LAAT DEN BLAUWEN 

WIEROOK DAMPEN: 

HALLELUJAH, 

GOD IS GROOT : 

OVERWINNAAR 

VAN DE DOOD t 

G. GEZELLE 

1890 
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Dank zij de rekordinkonislen ingevolye 
de hoogkonjunktuur en de exLra-belastingen 
ingevoerd door de eenheidswet, kwam er 
tijdens de ajgelopen twee jaar enige verbe
tering in de benarde toestand van 's lands 
publieke financiën. Zo kon de kortlopende 
staatsschuld in het buitenland (in vreemde 
deviezen) verminderd luorden • van een 
hoogtepunt van 31,6 miljard F in mei 1901 
daalde deze tot een miiiimum van 11,9 mil
jard in november 1963 -, diende de schatkist 
niet meer in zo sterke mate als vroeger 
beroep te doen op de kapitaalmarkt en kon 
uiteindelijk de aangroei van de globale 
staatsschuld ajgeremd worden. 

Van deze ontspanning in de jinaj^cië'e 

financieel experiment 
jckening van de Minister van Financiën 
betekende. 

De barre winter had, ingevolge de eruit 
voortvloeiende gereduceerde economische 
bedrijvigheid, tevens een ongunstige weer
slag op de fiscale inkomsten en bracht 
tevens hogere uitgaven mee ingevolge de 
gestegen werkloosheid en'de schade aan het 
wegennet. De totale incidentie van de winter 

failliet van de politiek 
der lage rente 

toestand maakte de Minister van Financiën 
dankbaar gebruik om de rentevoet te druk
ken. De evolutie van de staatsschuld bood 
hem inderdaad hiertoe voldoende armslag. 
Met deze politiek werd een dubbel doel 
nagestreefd : enerzijds zou zulks toelaten 
de komende leningen van de staal en de 
ondergeschikte besturen aan gunstiger voor
waarden uit te geven, anderzijds zou een 
lage rentevoet di' hinneitlandse investeringen 
stimuleren. 

Niettegenstaande de verbetering nan de 
publieke financiën tijdens de afgelopen twee 
jaar bleef 's lands financiële toestand noch
tans kwetsbaar zodat een onvoorziene 
omstandigheid, zoals de buitengewone 
strenge winter, een lelijke streep door de 

op de begroting, wordt op ± 6 miljard F 
geraamd. 

Om aan de aldus ontstane behoeften te 
7!oldoen en in afwachting van de opbrengst 
van een nieuwe staatslening waarmee men -
blijkbaar om zoveel mogelijk te profiteren 
van de verlaging van de rentestand - eerst 
in maart op de markt kwam, was de schat
kist opnieuw verplicht kortlopende leningen 
in het buitenland te plaatsen. Onze kort
lopende schuld in deviezen nam dan ook 
weer toe, van 11,9 miljard F in november 
1962 tol H,S miljard in februari 1963. 

Ondertussen werd de nieuwe staatslening 
uitgegeven, doch deze bracht niet de 
gewenste ontspanning teweeg voor de schat
kist. De fiscale hervorming beschikte er 

anders over. In de lijn van de politiek van 
de lage rente werd deze staatslening aan 
ongeveer dezelfde nominale rentevoet als 
de vorige lening uitgegeven, niettegen
staande het nieuwe' fiscale regime een 
ongunstige weerslag had^cfp Ket réhdetnéht. 
Inderdaad worden de nieuwe obligaties 
onderworpen aan een' eerste roerende voor. , 
heffing van 15 % en ^desgevallend aan een 
aanvullende roerende voorheffing, eveneens 
van 15 % ; dit in tegenstelling tot de obli-' 
gaties die vóór 1 januari 1963 uiigegevzn 
werden en die van de eerste roerende voor
heffing vrijgesteld blijven. De gevoelige 
daling van het netto-rendement die er het 
gevolg van was, had dan ook een uitgespro
ken afzijdigheid zowel van de particuliere 
beleggers als van de institutionele inves
teerders tol gevolg. 

In die omstandigheden bracht de staats
lening slechts 5,9 miljard F op, waarvan 
900 miljoen ingetekend door de banken-
(conversie van andere obligaties), 1 miljard 
door de Algemene Spaar-en Lijfrentekas (in 
ruil voor schatkistcertificaten) en de res
terende i miljard door de institutionele 
beleggers (verzekeringsmaatschappijen, pen
sioenfondsen, enz.) en particulieren. 

Dit is ongetwijfeld zeer weinig wanneer 
men bedenkt dat de institutionele beleggers 
over veel likwiditeiten beschikken, dat er 
sedert november 1962 geen binnenlandse 
lening van enige omvang meer geplaatst 
werd en dat de drie staatsleningen, welke 
in 1962 uitgegeven werden, merkelijk meer 
opbrachten. (7,5 miljard in februari 1962, 
S,! miljard in juni 1962 en 10,5 miljard in 
november IL). 

Het bedenkelijk resultaat van de jongste 
lening had dan ook tot gevolg düt de 
Tesaurie aanhoudend kortlopende deviezen-
leningen moest blijven opnemen en dat, om 
aan al haar verplichtingen te kunnen vol-

doen, haar kaskrediet van 10 miljard F bff 
de Nationale Bank per 1 april U. bijna 
volledig was opgebruikt. 

Het mislukken van de jongste staats
lening had daarenboven eeri nefaste invloed 
'op'.de obligatiemarkt. De noteringen onder
gingen tijdens de laatste week van maart 

,^een scherpe inzinking, welke zelfs zodanige 
omvang aannam dat, het lieritcfonds niet 
bij machte bleek te zijn om haar normale 
marktregulerende -funetie te vervullen en de 
verkopen drastisch beperkte. 

Overigens werkte de politiek van de lage 
rente, alsmede de fiscale hervorming, de 
kapitaalvlucht in de hand. De jongste 
weken is p.Ueszins d« belangsletling voor de 
merkelijk hoger rentende buitenlandse 
leningen gevoelig toegenomen. Zulks kwam 
o.m. tot uiting op de vrije deviezenmarkt 
waar de Belgische frank verzwakte. 

Met zijn politiek van de lage rente, waar
van o.a. de kleine spaarder het slachtoffer 
werd (wij denken in dit verband o.m. aan 
de verlaging van de rente op de spaar
boekjes), is de heer Dequae blijkbaar te ver 
gegaan en bereikte hij hel tegenovergestelde 
van wat hij beoogde. In plaats van de finan
ciering van de schatkist en van de binnen
landse investeringen ie vergemakkelijken 
werd deze bemoeilijkt. 

Sommige indices, als de renteverhoging 
voor de kasbons van hel Gemeerüekrediet 
en de betere voorwaarden van de aanslaande 
R.T.T.-lening, wijzen er op dat de regering 
haar flater heeft ingezien en de volgende 
staatslening aan gunstiger condities zal 
uitgeven. 

DU neemt niet weg dat het jongste onge
lukkige experiment het vertrouwen van veel 
beleggers heeft geschokt, wat wel eens ten 
nadele van de komende staatsleningen zou 
hunnen uitvallen. 

Volksunie - Studiedienst. 
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nan een fran^liljoii 

te 

G B N T 

y/aarde vnen&, 

II; heb nog eventjes geaarzeld om Incrhoven maar vlaltul uw 
naam en adres Ie Bchrijven ; ik laat het maar, omdat zoiuel in uw 
als in mi;n milieu de hoppding van uw naam mei het predilMal 
« waarde vriend » in hel besle gi-val een nvewniige glimlach en in 
hel slechlste geval een reeku woede-uitbarstingen voor gevolg zou 
hebben. Ten slotte : wal doet een naam er toe en wal doen de 
simpatieke omstandigheden, die me met u in konlaht brachten, er 
toe ? Ikzelf acht het echter :cei belangrijk - en niet alleen op het 
menselijke vlak • dal in liet loat 19G3 de brief aan een écht /ran?-
hiljon in een écht n'ilionnlisUsch blad nog lean beginnen mH 
o waarde vriend ». 

Wij hebben, waaide iiiend, sainrn een omiangriik boompje 
cpgezel over mv franskiljonse sLalus. hadal tue inekaar nauwkeurig 
en omslachlig hadden beroken en besnoven, als twee vreemde dieren 
die lol hun eigen en mekaars verrassing in hetzelfde spoor jagen. 

Gij hebt me eerst uw mening gezegd. Ik heb, waarde vriend, 
niet gedaan gelijk een eend die kopje-onder is gegaan : even over de 
pluimen strijken'en wég is hel nat. Ik heb aandachtig geluisterd 
en in uw iiileenzelllng waren er wel een paar dingen die me troffen, 
pijvoorbeeld toen gij hel had over uio moedertaal, uw « langue 
materneUe ». Gij bcgreept volkomen de gehechtheid van mij, uw 
gesprekspartner, aan mijn moedertaal. En ge vroegt een klein beetje 
begrip voor hel feit dat de taal van uw moeder het Frans was, dat 
de eerste woorden die gij ooit aan uw wieghoorde Franse woorden 
waren, dül het Frans voor u persoonlijk met evenveel herinnering 
en sentiment is geladen als hei Nederlands voor mij. 

Gij hebt, waarde vriend, grif toegegeven dat uw milieu goed
deels bestaat uit snobs, nieuwe rijken en katoenbaronnen. En ge 
waart een tikje beledigd toen ik u bij één van deze drie kategorieën 
%Bou indelen : een lange naam ah de uwe, met de kleine « de n-ver-
binding, is verbonden aan méér eeuwen Franse kultuur dan de 
enkele decennia sinds de uitvinding van de moderne spinmolen. 
Het voze en berekende patriotisme van de nieuwe franskiljons hangt 
« daarenboven grondig de keel uit : Belgisch is er aan u niets en gij 
hebt daar sterk de nadruk op gelegd • nóg een van de redenen die 
me beletten, uw naam voluit boven deze brief te plaatsen. 

En dan, waarde vriend, hebt gij mij gevraagd waarom wij • de 
fkuninganten - zo intollerard zifn. Ik héb a geen foefjes op de maaw 
gespeld : wij zijn intoJleront. Is de underdog «i ooit ergens op een 
gegeven tijdstip ènders dan intoHerant gÊmtut Z * * wmdakkig 4 I B 
Ifoe nog steeds. 

Ik Jieb u ooV hel ^eaarom van onze « M W I gezegi, JtÊHi^ns "Kil 
ïpaoiom van mijn eigen per»oonif/fce wrevel. Dat aan uw wieg, 
IWKirdc vriend, Fran» werd gesproken ï« warempel uw fout niet. 
Dol uw vader de centen had on* n een dnre én Franse opvoeding ie 
bezorgen, ging ook volkomen buiten u om. Maar vandaag sift gij 
vp een leeftijd die om twee redenen hoogst belangrijk is : oud 
fenwfi nrn na te denken, nog niet te oud om vast ie roesten. 

'k heb a. waarde vriend, duidelijk gemaakt welk het groot ver
grijp van u en de uwen jegens uw soeiaal milieu, uw volk is. Vw 
financiële en maatschappelijke pozitie, uw persoonlijke talenten -
die niet gering zijn en mij hoogst simpatiek - hadden u van meet 
af aan voorbestemd om een belangrijke rol te spelen bij de leiding -
waarom niet ? - van uw volk. Het getto waarin gij huist en waarin 
Htü voorvaderen hebben gehuisd, heeft dat volkomen belet. 

Graag geef ik toe dat in uw midden • het midden van de 
bourgeois en het ivoord heeft niet alleen maar een pejoratieve beteke
nis • er een hele hoop beschaving aanwezig was, traditie, verfijning, 
goede smaak : kultuur in de echte zin van het woord. Jaloers en 
hebzuchtig liebt gi] die kultuur voor uzelf gehouden, voor de kleine 
kaste van uwsgelijken. Gij hebt diefstal gepleegd tegenover de 
gemeenschap die u nochtans toeliet te ademen en te eten. Gij hebt 
hel Vlaamse volk beroofd van zijn natuurlijke en aangewezen leiders 
• in een tijd dat hel leiderschap automatisch bij u had moeteu flü 
kannen liggen. 

Die tijd is voorbij. Gij zijt de laalsten op een eiland. Met rondom 
u hel wassend getij van de Vlaamse demokratie. Een eiland dat 
kleinei en kleiner wordt en luaarop gij uilcindeli]!, niet meer zult 
kunnen leven. Als kaste hebt gij afgedaan. 

IK 'inns 1 Wat houdt u tegen om in de groeiende Vlaamse 
deniokiiihb de plaats in te nemen waar gij, krachtens uw persoon
lijke eigenschappen, aanspiaak kunt op maken ? liet zou mij oprecht 
spijten moest er mij geen keus blijven dan u - voorgoed en radikaal -
onder de voel te lopen ; ik zou ecliler niet aarzelen. Maar er is een 
andere weg en gij kant heel wat goedmaken van lual door u en de 
uwen - vaak onbewust - aan het Vlaamse volk werd tekort gedtKm^ 

Uw dio Genes. 

VLAMINGEN BIJ . . . 
Op z a t e r d a g 30 m a a r t j l . 

werd een examen inge r i ch t 
bij de Maa t schapp i j voor h e t 
I n t e r c o m m u n a a l Vervoer t e 
Brussel (de Brusselse t r a m 
m a a t s c h a p p i j ) voor de b e 
t r ekk ing van wa t de f r ans -
tal ige direct ie n o e m t ;< com-
niis de dépót »• Dit is een ge
makke l i jker en beter b e t a a l 
de be t r ekk ing d a n deze v a n 
t r a m b e s t u u r d e r , a u t o b u s 
voerder, o n t v a n g e r e.d., h e t 
examen was d a n ook a l leen 
toegankel i jk voor deze c a t e 
gorie van personeel . Nu be 
s t a a t meer dan 80 % van h e t 
rol lend personeel u i t Vla
mingen . Zonder voo ra fgaan 
de verwi t t ig ing werd, op h e t 
ogenblik van de a a n v a n g van 
h e t examen , medegedeeld d a t 
dit in h e t F rang moes t wor
den afgelegd; ook de v ragen 
waren in h e t F r a n s gesteld. 

...BRUSSELSE TRANi 
Zo weert men de V'amingen 
uit de beter betaalde plaat
sen in een onderneming die 
als overheidsbedrijf mag 
worden beschouwd. Inder
daad, de aandelen van de 
M.LV.B. zijn verdeeld als 
volgt : 50 % in handen van 
de staat (31,2 % ) , de provm-
cie Brabant (2 %) en een 
aantal gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie 
(16,8 % ) ; de andere helft in 
handen van de privémaat-
schappij Tramways Bruxel-
lois. De voorzitter en 11 be
heerders van de M I.V B. 
worden benoemd door de 
staat, terwijl slechts 9 be
heerders worden aangesteld 
door de N.V. Tramways Bru-
xellois. 

KLINIEKEN TE LEUVEN 
Midden in de oude stad te 

Leuven, vlak bij een stin
kende axm van de Dij Ie, 
staan twee reusachtige kli
nieken : de Sint-Pieters- en 
de Sint-Rafaëlkliniek. 

De eerste behoort aan de 
Kommissie van Openbare 
Onderstand van het Vlaamse 
Leuven, moet dus vooral de 
kleine Vlaamse man verzor
gen, maar is haast totaal in 
handen van Franstaligen. De 
medische leiding is uitslui
tend Frans. Het is waar
schijnlijk ook daarom da t 
90 % van de rijkstoelagen 
voor gebouwen naar deze 

grasduinen...̂  
'(( Deze vrijwel onmogelijke balans ii'or'dt ooh 

als norm gesteld voor de openbare werken. Als 
men hoge bedragen besteedt aan de uitbouw van 
de Vlaamse havens, dan kan men Wallonië met 
andere openbare werken begunstigen, en toch een 
evenwichtige balans voorleggen. Op het gebied 
van de wegenbouw heeft dit evenwichtsbelcid mee
gebracht dat de financiering van de ES m^oest 
overgedragen worden aan een Intercommunale ad 
hoc : een interessant voorbeeld dat laat zien hoe 
men de weg van de feitelijke federalisering betreedt 
zonder hei te willen. » 

Lode Claes in <( H e t federalisering
proces in België — Stre^'en, april 
1963, blz. 633 . 

Franse kliniek voor Vlaamse 
mensen gaan. 

De tweede is zogenaamd 
Vlaams maar ons persoon
lijk is het er tweemaal ge
beurd dat we door verpleeg
sters, werkend bij de meest 
Vlaams-bewuste professoren, 
in het Frans werden aange
sproken. Eenmaal zelfs door 
een verpleegster die geen 
Nederlands kende ! 

KOTBAAS 
In diezelfde kliniek werkt 

een van de meest rabiaat-
franskiljonse professoren 
van de hele universiteit, een 
van de zeer zeldzame leraars 
die onlangs aan de Waalse 
studenten-betoging deelna
men. Hij is de kotbaas van 
Alexander en van de duizen
den beruchte ratten, die de 
lucht van de Sint-Rafaëls-
kliniek blijven verpesten. 
Naar het schijnt zijn die 
rat ten er vooral nodig om 
personeel aan het werk te 
houden ! 

In beide klinieken zijn er 
ongeveer 1300 zieken-bed-
den. Hoeveel hiervan dienen 
ter opleiding der Vlaamse 
studenten in de geneeskun
de ? Zouden het er 300 zijn ? 

ONDEmMWS-
SCHANDAAL 

Tot op heden bestaat er 
geen Vlaamse staatsnormaal-
school te Brussel, ja zelfs in 
heel Brabant niet. 

In 1961 werden de neder-
landstalige Rijksnormaal-

de taal der cijfers... 
Vandaag een kijkje op de taaiverhoudingen 

m het milieu waar pientere Armand Pien zijn brood 
verdient : het Koninklijk Meteorologisch Instituut 
van België. 

•— Wetenschappeli jk personeel ,: 25 Frans , 5 
N e d . 

— Administratief personeel : 37 Frans , 11 Ned. 

— Dienstpersoneel : 7 Frans , 3 N e d . 

In totaal dus 69 franstaligen tegenover 19 iu-
'derlandstaligen. Rekening gehouden met de vei-
houding der beide taalgemeenschappen zouden de
ze cijfers moeten zijn : 5J nederlandsialigen tegen
over 35 franstaligen. 

Bij'de 16, eigenlijke inelen)ologcn ,s a slechts 
c'ép Vlaming / 

school voor jongens en het 
Koninklijk Atheneum Sint 
Pieters Woluwe voor jongens 
en meisjes opgericht, met een 
zelfde directie. 

De Rijknormaalschool bleef 
echter beperkt tot een inmid
dels volledig geworden regen-i 
taat . Voor de lagere normaal-
school (afdeling onderwijs) 
boden zich 35 leerlingen aan. 

Vermits echter het Konink
lijk besluit voor de oprichting 
van een lagere normaalschool 
in de kartons steken bleef, 
werden die 35 toekomstige 
onderwijzers naar het Athe
neum van St Pieters-Woluwe 
overgeheveld Er vielen leer
lingen weg, maar thans vol
gen nog 20 onder hen de les
sen aan de tweede humaniora 
van het Koninklijk Atheneum 
St Pieters-Woluwe. Zij wach-i 
ten nog steeds op de oprich
ting van de lagere afdeling 
aan de Rijksnormaalschool. 

Komt er voor het school
jaar 1963-64 geen oplossing 
dan wordt die volledige klas 
toekomstige Vlaamse onder
wijzers wandelen gestuurd !' 
En dit hoewel in 1961 de op
richting ervan in de pers, 
door aanplakbrieven en door 
folders aan de belangstellen
den werd bekend gemaakt. 

De toekomst van die 20 jon
gens komt thans in het ge
drang. Wat een echt schan
daal is. 

K O O P J E 
Er wordt gefluisterd dat de 

wet op de ordehandhaving 
een socialistische toegeving 
zou zijn aan de C.V.P. om in 
ruil ervoor de faciliteiten in 
de randgemeenten te verkrij
gen. Van een koon je gespro
ken ! 

Zoiets valt natuurlijk moei
lijk te geloven. 

Toch zijn er een paar pi
kante feitjes. Een artikel voor 
de vrije politieke tribune van 
De Standaard door een voor
aanstaand Vlaamt»i^zinde ge
schreven, die deze stelling 
liet doorschemeren, werd ge
weigerd. Het was het eerste 
artikel van die vooraanstaan
de dat door De Standaard ge
weigerd werd. 

Een ander 1^,, .o het dat 
De Saeger weer drukking be
gint uit te oefenen in ver
band met die tegemoetkomin
gen op andere vooraanstaan
den uit de Vlaamse kulturele 
en parapoli tieke wereld en 
dat er weer een paar van de 
typische weifelaars uit die 
kringen beginnen te wanke
len. 
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EENZIJDIGE AMNESTIE 

. . .amnest ie voor Luik. Ln \ o o r An twerpen 

De amnestie voor stakings-
feiten werd goedgekeurd in de 
Kamer. Goed. Maar waarom 
zo eenvoudig te werk gaan ? 

Onze Volksvertegenwoordi
ger Daniel de Coninck had in 
de kommissievergadering 
voorgesteld die maatregel uit 
te breiden tot alle straffen in 
verband met politieke rellet
jes ten tijde van konings
kwestie, schoolkwestie en 

V l a a m s e betogmgen. Mr 
Frans Van der Eist nam dat 
amendement over m de open
bare zitting. Zowel in de kom
missie als in openbare zitting 
werd het amendement even
wel verworpen. 

Vooral de houding van de 
C V.P. valt hierin niet te be
grijpen. 

Of toch ! 

DE VOORPOST 

St Genesius-Rode is de ge
meente die thans de Brussel
se agglomeratie van Wallonië 
scheidt. De franstaligen wil
len ze veroveren om de brug 
naar Wallonië te slaan. Toch 
slaagden ze er niet in bij de 
talentelling van 1947, hoe 
vervalst ze toen ook was. 

St Genesius-Rode maakt 
thans deel uit van de Vlaamse 
dekenij Alsemberg. Het zou 
echter in de bedoeling liggen 
van Kardinaal Suenens , ze 
over te hevelen naar de deke
nij Ukkel en dit om de Brus
selse franstaligen genoegen te 
doen ! 

Dat dit kras is ? 
Ja, maar het past in de t ra

ditionele unitaristische tak-
tiek om de Kerk in België de 
wetgeving vooruit te doen lo
pen. De Vlaamse Beweging 
wordt nog steeds hoofdzake
lijk gevoerd door Katolieken. 
De machten achter de scher
men Hof en Grootkapitaal en 
ook de C.V.P. gebruiken nu 
gewoonlijk de Belgische Kerk 
om de flaminganten uit te 
schakelen. Die durven immers 
zo gemakkelijk niet in op
stand komen tegen bisschop
pelijke maatregelen en zo kan 
het franskiljons heir, be
schermd door onze bisschop
pen vooruitrukken. 

NIETS NIEUWS 

Het is niets nieuws. Men 
kent de geschiedenis van de 
Blauwvoeterij, van Priester 
Daens, van Kardinaal Mercier 
en de Belgische bisschoppen 
tegen de vernederlandsing 
van de Gentse en Leuvense 
universiteit. 

Men kent de geschiedenis 
van de faciliteiten te Leuven, 
aanvankelijk goedgekeurd in 
de kabinetsraad ook door de 
zes C.V.P.-flaminganten : Se-
gers, Van Elslande, Bertrand, 
Custers, Dequae en De Clercq. 
Ook dat plan kwam van het 
aartsbisdom . 

Maar Leuven is een geval 
waarover in het parlement 
dient beslist te worden; tot 
welke dekenij St Genesius-
Rode behoort bepaalt niet het 
parlement. Dat is een zaak 
voor de Katolieken. Hier moet 
het Katolieke volksdeel in 
Vlaanderen roeren. 

EUROPA I 

Theo Lefevre is nog maar 
eens naar Rome getrokken. 
Hij gaat er « de mogelijk
heden onderzoeken om de 
Europese opbouw weer op 
gang te brengen. 

Fameuze architekt voor 
het nieuwe Europa, die zich 
in eigen land totaal onbe
kwaam toont om zijn 
belofte in te lossen en de 
problem-en inzake de Waals-
Vlaamse verhoudingen te re
gelen. 

Als men de man op Euro
pees vlak loslaat, wordt het 
overai een janboel ! 

COURTS-MAHLER 

De verdeeldheid van de 
socialisten inzake de orde
handhaving heeft Jos van 
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1 I 
I waarde landgenoten... | 
1 <( De eenheid vau hel land is hed eigd, maar 1 
1 liet is ie eenvoudig alle veranti^joordelijkheid er- = 
i voor toe ie scJirijven aan de extremisten. Wij he- § 
1 talen de vergissing, het onbegrip, de lafheid, de f 
1 lichtzinnigheid van een politiek die 50 jaar lang i 
I 7iiet gewild, niet begrepen en niet gedurfd heeft 1 
i de maatregelen te treffen, die zich opdringen. » 1 

1 C.V.P.-voorzit ter Van den Boey- 1 

I nants op 17 .3 .1963. | 

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiim^̂ ^̂ ^̂  

Eynde deze week geïnspi
reerd tot echt proza a la 
Courts-Mahler in de Volks
gazet : « ...wij weten dat 
sommigen onder deze acht 
kameraden zich bij de stem
ming van de ganse socialis
tische fraktie hebben afge
scheiden met treurnis in het 
har t en met tranen in de 
ogen ». 

Die stijl gaat Jos eigenlijk 
niet goed af en hij houdt 
hem dan ook maar één en
kele alinea vol. Even later al 
is er sprake van Judas, van 
de ondergravers der arbei-
derseenheid en van de Luik
se diktatuur. 

Er zal wel « treurnis in het 
har t en tranen in de ogen » 
geweest ziJn bij meer dan 
één socialist, toen én in de 
partij én in het A.B.V.V. 
bleek, hoeveel partijgenoten 
e'genlij k de leiding niet 
wensten te volgen. En toen 
bleek dat — ondanks aUe 
uit 'eg en woordkramerij van 
de Jos — de kloof tussen het 
Waals en het Vlaams socia
lisme stellig niet kleiner is 
geworden. 

EEN TIENTAL 

Spaak, « de man die de we
reld ons benijdt», is aan de 
waarde partijgenoten te 
Ecaussinnes eens gaan uit
leggen waarom federalisme 
een dikke blaas is « Er zijn », 
zo zegde Spaak, «wel een 
tiental andere oplossingen 
die beter zijn; federalisme 
komt er dus niet aan te pas ». 

De moeilijkheden die de re
gering ondervindt in alle mo
gelijke kommissies en sub
kommissies die zich bezighou
den met de Waals-Vlaamse 
verhoudingen, worden dus 
niet veroorzaakt omdat men 
geen oplossing vindt. Wel 
omdat er te veel oplossingen 
zijn ! 

Spaak verklaarde deze week 
in de Kamer, toen hij zijn 
rebellerende partijgenoten de 
orde moest doen handhaven, 
dat het tien jaar geleden was 
dat hij nog tussenbeide was 
gekomen in een binnenlandse 
aangelegeheid. 

Dat zijn klok tien jaar ach
ter loopt, hebben we al vaker 
gemerkt. 

"iwm^Wi'Y"»":»'/! 

Aa een UaraUwnzHting, die iol 1 u. 
's morgens duurde, en een paar inderhaast 
bijeen geroepen congressen, zijn de ont
werpen op de handhaving van de orde 
goedgekeurd geworden. « Met een grole 
meerderheid », onderstreepten de regerings
gezinde bladen. 

Om de beiekenis van deze stemming te 
hegrijpen, is het niet alleen nodig de ont
werpen in hun gewijzigde vorm even van 
dichterbij te bekijken, maar vooral zich de 
voorgeschiedenis vgn deze vertoning te 
herinneren. 

De C.V.P. heefl een demagogihcli gebruik 
gemaakt van de stakingsonluslen in haar 
verkiezing^siiijd lan 1901. liet hoofdtema 

een panr etappen liun vooinaanr^lv iii 
kiezingsslogan « iO.000 F ouderdomspen
sioen n erdoor, zij het lenkoste van tal van 
pensioengerechtigden. Om voor het ver
hoogd pensioen de nodige kredieten ie 
vinden, werd heel wat pensioengerechtigden 
een gedeelte van hun pensioen ontjulscld, 
door de bewijslast voor de loopbaan onrede
lijk te verzwaren De socialisten stopten de 
enen toe wat de anderen toebehoorde. 

Nadat de socfalisten hun verkiezingsbe
lofte hadden ingelost(?) wilden de C.V.P.-
ers toch ook wat op hun blanco verkic-
zingspalmares krijgen. Na herhaaldelijk 
verdagen en vertragingsmanceuvers heeft 
de regning dan de (drastische) ontwerpen 

PARLEMENTAI 
KRABBELS 
van liiuii I eiliczing'^piopaganda tvas de 
slnjii h'i/i'n lie stakingsrellen, gesymboli
seerd in iiuar reuzegroie autobusaffiches. 
Terwijl de kicsdravers de goeigemeeniin 
(en vooral de zelfstandigen) tegen de 
socialisten opruiden, gooiden leidende 
C.V.P.-elementen het op een akkoordje m-'t 
diezelfde socialistisclie belhamels, voor de 
sainenslelling van de regering. Een van de 
ergste woelmakers, die in zijn gemeciile 
het treinverkeer probeerde Ie onlredderen, 
werd door de toenmalige C.V.P.-voorziUer 
met een minislerportejeuille bedaclit. f/i 
een liclüjes lyi^tlie legei ingsverklaring 
weiden de oitlu ei pen op de ordeliandliaving 
aangekondigd dooi een geëxaliecrde een>'c-
minisler die wat u'li'l u is dooi zijn 
nieuwe hoge functie 

De socialisten, die ei <ji o,, coo; doic-
gaun dal zij « woord iioaden », kregen in 

op de handhaving van de orde u'lgebioed 
met Iiel akkoord van de socialistische 
ministers, de ex-iuoelmaker incluis. Er 
echter zorg voor dragend dal de maatregelen 
ver hun oorspronkelijk doel -voorkoming en 
beteugeling van sfakersiellen- voorbij scho
len. Deze maatregelen werden toepasselijli 
op alle manifestaties, dus ook op de Vlaamse 
belogingen 

Tiet 1 C 1 .T' , slerk ondermijnd door de 
M I' W en de communisten, kwam onmid
dellijk in hel geweer en dwong de regering 
lot ivezenüjke wijzigingen van de ontwer
pen, daaibij dus de socialistische ministers 
aflicurend die de oorspronkelijke ontwerpen 
hadden goedgekeurd. Nog bleef het hoofd
zakelijk Waals verzet aanhouden, dat 
gewoon de intrekking van de ontwerpen 
eiste. De partijleiding kreeg gedaan dat de 
regeringsonlwerpen (waaivoor de socialis-

Usi.he ministers solidair verantwoordelijk 
waren) in het parlement mochten bespro
ken lüorden. De beslissing over de houding 
van de socialistische parlementairen, en dus 
over het lot van de ontwerpen, lag echter 
uiteind&lijk bij het congres Spaak betoogde 
t.o.v. de militanten dat de ontwerpen niet 
de stakers troffen, maar een soort O.A.S. ; 
in zijn unilarislisch Brussels achterhoofd 
zullen de ttvee marsen op Brussel nog wel 
liebben nagedreund. 

Tijdens de groepsveigaOeiing a ui en ei 
scherpe schermutselingen tussen 3 ver-
schillende gioepen: de socialistische minis
iers, aangevoerd door Spaak, die tot elke 
prijs de regering wilde redden ; de overgrote 
meerderheid van de Fractie die in opdracht 
de amendementen verdedigde van het con
gres met Pierson aan liet hoofd ; een kleine 
groep diehards met Glinne als ivoordvoer-
der, koortsig opgejaagd door de M.P.W. 

In de openbare vergadering is het slechts 
lot botsingen gekomen tussen de eerste twee 
groepen, de derde groep werd reeds uitge
schakeld doordat Glinne het rode impri
matur niet kreeg voor zijn amendemenlen. 
De C.V.P.-crs Meyers en Robijns verdedig
den stumperig de regeringsteksl legen de 
amendementen Pierson, die beoogden het 
toepassingsveld Ie verengen en de stakers 
aan de toepassing van de ontwerpen ie 
onttrekken. Spaak die de regering in gevaar 
zag, mengde zich plots in het debat en 
viel Pierson op bitse toon aan. Hij zei dat 
hij zich sinds 10 jaar niet meer in een debat 
over de binnenlandse politie]; had gemengd, 
maar dat het er om Ie doen xvas de regering 
ie redden. 

Na allerlei palaueis en scliorsingen luerd 
donderdags lot 1 u. in de morgen aan de 
niiiuwe wettekst gedokterd. Deze gewijzigde 
tekst komt in ivezen overeen met de tekst 
lan l'ii'ilon. 

Deze tekst Itreeg de goedkeuring van het 
socialistisch congres met een meerderheid 
van 70 %. Nagenoeg al de Walen stemdeR 
tegen, op een aantal uit Heneaouwen na, 

waar het gezag van Collard groot is. In liet 
A B V.V. waren slechts 53 % van de stem
men voor. Nagenoeg al de Vlamingen 
stemden voor en nagenoeg al de Walen 
slemden tegen. 

liet blijkt steeds duidelijker dut Walen 
en Vlamingen bestendig anders reageren op 
ée gestelde problemen. Koningskwestie, 
schoolkwestie, collaboratie en repressie, 
afbakening van de taalgrens en Yoerstrcek, 
faciliteiten in de randgemeenten... Zelfs de 
Meuwe Gids heeft vóór een paar dagen 
geschreven, blijkbaar in een onbewaakt 
ogenblik, dat Walen en Vlamingen in alle 
partijen verschillend denken over de pr(h 
blemen. 

Deze « voor de stakers ontmijnde on(-
werpen », zoals een C.Y.P.-sindicalistenblad 
ze noemde, zijn voor de Vlaamse Beweging 
zeer gevaarlijk. Ilel betogingsrechl kan 
hierdoor in liet gedrang komen, verder 
werden er nieuwe misdrijven gefabriceerd 
en de bestraffing verzwaard. 

De Volksuniegroep heeft dan ook de Iwee 
belrokken onttüerj)en scherp afgewezen. 
De gele en rode flaminganten hebben dat 
goedgekeurd en de blauwe vlaamsgeziiiden 
waren er tegen gekant omdat de ontwerpen 
niet ver genoeg gingen.. De C.V.P. heeft 
haar kiezers bedonderd die zij door het 
autobusarguinent heeft gelijmd, en de 
Vlaamse Beweging in haar noodzakelijlte 
bewegingsvrijJicid beknot. 

Een amendement van de \ olksuniegroep 
um de amnestie voor siakingsfeiten uit Ie 
breiden tot de straffen opgelopen bij de 
koningskwestie, de schoolstrijd en de belo
gingen tegen de Franse sermoenen werd 
door de C.V.P.-B.S.P. afgewezen. De C l P.-
ers lieten hun eigen mensen in de steek, 
terwijl de socialisten hel dan loch voor de 
stakers hadden opgenomen, liet zal op <(« 
duur zelfs de meest hardleerse C.V.P.-pio-
pagandisten in een helder ogenblik duide
lijk worden : wie zich op de C.V.P. verlaat 
ie ... verlaten. 

[tuk Claes. 
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PAOL.IANA 

...Geen brouwsel uit Hoeilaar t.., 

Ons aller duurbare Paola 
blijft met de regelmaat van 
een klok de vaderlandse kro
nieken spijzen met haar ori
ginele invallen en uitspraken. 

Bij het bezoek van de Ko
ning aan Antwerpen protes
teerden de Antwerpse kunst
studenten op een originele 
wijze tegen de smaak van de 
prinses en tegen de steun aan 
de Franse « plastische » kun
sten : Paolake had in la dou
ce een zeer « plastisch » beeld 
van Brigitte Bardot gekocht. 

Terwijl haar man een 
V.E.V.-gehoor onderhield over 
zijn for-mi-da-be-le ervarin

gen als prinselijke handels
reiziger, wipte zijn ega even 
over naar Parijs « omdat ze 
er de voorkeur aan geeft haar 
Frans te perfectioneren in 
plaats van Nederlands te le
ren ». 

Bij haar terugkeer werd 
haar op Zaventem door een 
at tent ontvangstkomitee een 
glas champanje van Vlaamse 
serredruiven aangeboden. Ze 
nipte er zelfs niet aan : haar 
door Gallische mengels ver
wend keeltje zou het Mena-
pisch brouwsel niet hebben 
geslikt. 

IEDER ZIJN WAARHEID 

Wie stelt daar nog de vraag 
naar de weerslag van de TV-
aktie der Volksunie ? Na het 
zuurzoete kommentaar van 
de partijpolitieke kranten is 
de mening gekomen van de 
onafhankelijker populaire 
weekbladen zoals Humo. Of 
zoals Libelle en Panorama : 
« Wij laten in het midden of 
de mensen die om politieke 
redenen de uitzending stoor
den, dit op een goede manier 
hebben gedaan. Dit ware 
echter niet gebeurd indien 
men in dit land de demokra-

tische princiepen op een eer
bare wijze in acht genomen 
had. Op dit gebied hebben 
sommige landgenoten nog 
wel wat van de Engelsen te 
leren. Ook fair-play tegen
over een kleine tegenstander. 
Of anders moet het heten : 
« Drie hun waarheiS; dë an
deren niet ». 

F L A M I N G A N T ? 

De « Pourqoi-Pas ? » was 
verleden week bij lange nog 
niet bekomen van het fiasko 
der rendez-vous-Belgen. Het 
Brussels weekblad had aan 

de voorbereiding en propa-
gandering van dit rendez
vous bladzijden en bladzijden 
gespendeerd. Na het mager 
rezultaat zal men zich op de 
redaktie wel kopzorg ge
maakt hebben over de invloed 
van het eigen proza. 

Het verslag over het ren-
dez-vous was zeer, zeer kort. 
De jongen van dienst deed 
een mislukte poging om de 
cijfers van de Brusselse poli
tie, de gerechtelijke politie en 
de rijkswacht in twijfel te 
trekken... maar verzuimde 
natuurlijk totaal, zelf cijfers 
te geven. 

De teleurstelling en de ont
goocheling van het Brussels 
zeverbladje sprak het best uit 
een tussentiteltje dat betrek
king had op de druilerige 
motregen tijdens het rendez
vous : Dieu est flamingant. 
Zelfs God ! 

VAN ROLLEGHEM 

Het Belgisch leger heeft 
zijn zoveelste schandaal : het 
geval van luitenant-generaal 
vlieger Van Rolleghem. No
men est omen, zegden de Ro
meinen. Van Rolleghem heeft 
ter gelegenheid van het vijf
tigjarig bestaan van de lucht
macht (ge weet wel, de lucht
macht van de fameuze Hun
ters) de bloemetjes eens flink 
laten buitenzetten. Waarvan 
kosten, te dragen door de 
ganse gemeenschap, tot een 
beloop van 33.000 F voor een 
receptietje. 

Luitenant-kolonel Garnier, 
die belast is met het nazicht 
der rekeningen — ook der re 
keningen van zijn rollende 
superieur — vond dat er aan 

"̂  de zaak een .reukje- , zaJt<,.^n 
weigerde de goedkeuring. 

Wie werd.^, gestraft, ? -.»De 
knoeiende, verkwistende en 
buitengewoon handige Van 
Rolleghem ? Bijlange niet : 
oorlogsheld en groot-invalide 
Garnier werd voor drie jaar 
met verlof gestuurd, waarna 
hij zijn pensioen trekt. 

Wie dichr mee? 
De Belgen zijn nu eenmaal een hoojsl onmogelijk geval ; men 

lian ze ternauwernood laten rijmen op telgen. De meeste dichters 
en -essen hebben dan ook hun inspiratie laten werken in de richting 
van der Belgen weinig talrijk nageslacht. Kontrarie als we zijn, 
hebben we gemeend een andere oplossing dan het voor de hand 
liggende telgenrijm Ie moeten bekronen. En wel die van J.G. te 
Antwerpen : 

Er zijn dus nog 12.000 Belgen 

die in a Ia patiie » blijven z\veigen. 

Gescheurd is hun vaan, 
zonder leeuw, zonder haan 

Blijft over ' een wrak te veidelgen 1 

Een greep uit de grabbelton : 

— K.d.M. te Eeklo : « Gelukkig, ook zonder veel telgen ! ». 
— P.T. te Leuven : « wie zou zich daarover nog belgen i> ». 
— M.d.B. te Brugge : « en bandeloos zijn ook hun velgen ». 

De socialistische perijkelen rond de oidehandhaving gaven ons 
volgende limerick in de pen : 

Collard heeft de opstand bcd\\ongen 
van hen, die wat ordeloos zongen. 
Nu rijdt B.S.P. 

met de autobus mee 

Hel beste slolrijm wordt ook nu weer bekroond met een Vlaamse 
Pocket van Heideland. Inzendingen vóór woensdag a.s. p/a de 
redaktie (Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 110, Anderleehl) aan 

uw dienstwillige Ernest. 

Op netelige vragen van par
lementairen over deze zaak 
geeft ons aller Pei Wei Segers 
liefst geen antwoord ! 

VADERLANDS LEGER 

Waar Pei Wei wel antwoord 
op heeft gegeven, dat is op 
op een vraag van neen-noïl-
officieren die wensten deel te 
nemen aan het rendez-vous 
des Belges. De minister vond 
dat dik in orde. En een stel 
sabelslepers — gevoed en ge
kleed door gans de gemeen
schap — trok op in de ant i -
Vlaamse betoging. 

Pei Wei was van mening, 
dat de betoging niets met po
litiek te zien had. Eigenaar
dige mening, waar de par t i j -
chef van Pei Wei zelf zijn 
medewerking aan het rendez-
vous weigerde « omdat het 
politiek was ». 

Grote Vlaming, grote man 
en grote veldheer, die Pei 
Wei ! Naar het parlement ge
stuurd door de christen-sin-
dikalisten namens de Vlaam
se arbeiders. En in de rege
ring voor de zoveelste maal 
dank zij de plooibaarheid van 
zijn ruggegraat. 

Dinsdag jl. zijn de zogenaamde 
'ode-ontwerpen gestemd in de Ka-
pier. 

Daarmee is voorlopig een punt 
fgezet achter een twistvraag die tus-
}$en de regeringspartners onderling 
en ooh innerlijk in de B.S.P., heel-
jKiat spanningen veroorzaakt. 

Uit de zogenaamde ordeontwer-
pen is niettemin bijna alles geweerd 
wat maar enigzins tegen het sta
kingsrecht kon uitgelegd worden. 
De bewegingsvrijheid echter voor 

met nieuwe niiddelen worden be-
kampt. 

Vroeger was er natuurlijk reeds 
de weerspannigheid aan de politie, 
in verband met verkeersregeling. 
Thans komt daar nog bij dat in ge
val van verboden betoging de ganse 
groep, waarin personen zich overle
veren aan gewelddaden op personen 
of goederen (en het valt de politie 
nooit moeilijk zo iets uit te lokken!) 
gestraft ktmnen worden met 28 da
gen gevangenis wanneer dit vroeger 

betogingsrecht 

in gevaar 
vormen van betogen, die niet genie
ten van de politieke bescherming 
van een of andere grote politieke 
partij, wordt gevoelig aangetast. 
Wij denken aan het grondwettelijk 
recht van betogen door de Vlamin-
gt:n, gelet op de vijandigheid van 
de Brusselse autoriteiten van wier 
goeddunken elke betoging in de 
ho dstad afhdngt. 

Een verboden betoging kan thans 

slechts 14 dagen was. De regering 
had oorspronkelijk 3 maanden voor
gesteld, hetgeen voorhechtenis zou 
toegelaten hebben. 

Gevaarlijker zijn evenwel de be
straffingen van verkeersbelemme-
ringen op de gewone weg, die toch 
nog meer is dan een verkeersader, 
maar ook een openbare plaats is 
waar men elkander ontmoet en zijn 

worden thans gelijkgesteld met be
lemmeringen van het verkeer per 
spoor of te water. 

Bij vb. een zitstaking, zoals er 
onlangs een werd gehouden door de 
studenten te Leuven, zal voortaan 
gestraft worden met gevangenis
straf van 8 dagen tot 3 maanden en 
zelfs, indien de rechtbank oordeelt 
dat die zitstaking kan gevaarlijk 
zijn voor het verkeer of een ver
keersongeval zou hebben kunnen 
veroorzaken, met opsluiting van 5 
tot 10 jaar^ 

meningen ti'iicisselt deze 

Wij hebben vruchteloos gepoogd, 
door onze amendementen een recht
vaardiger dosering van bestraffing 
te bekomen. Diegenen die menen 
dat onze rechtbanken dergelijke 
misdrijven sereen zullen beoordelen 
en met mate bestr.affen, herinneren 
wij eraan dat, na de betogingen te
gen de fmnse preken te Antwerpen, 
dikwijls de toenmalige maksimum-
straffen werden opgelegd. 

Het Vlaams Akiiekomitee voor 
Brussel en Taalgrens, heeft terecht 
die overdreven gestrengheid van 
de nieuwe wetsontwerpen aange
klaagd. De Vlaamse C.V.P.-groep 
zal zich nog beklagen over de haast 
waarmede ze hun Waalse geloofs
genoten deze nieuwe repressie-mid
delen hebben toegeworpen en over 
hun onverschilligheid of geniepige 
berekening ten aanzien van een 
eventueel gebruik van de nieuwe 
repressiemiddelen tegen het beto-
gingsrecht der Vlamingen. 

Zij wezen nogmaals gewaar
schuwd voor hei ogenblik wanneer 
de zaak in behandeling komt voor 
de Senaat. 

Een andere belangrijke stap ach
teruit werd eveneens gezet in zake 
de rol toebedeeld aan de paritaire 
comité's in verband met het verze
keren van zekere prestaties en dien
sten in vredestijd. Het regerings-
overwicht in paritaire aangelegenhe
den wordt terug ingevoerd, dan 
wanneer het parlement of de pari
tair ingerichte nationale arbeids
raad, hier het laatste woord hadden 
moeten bij zich houden en dit niet 
hadden moeten overlaten aan de re
gering of haar afgevaardigden. 

We leven in zulk een komplékse 
maatschappij dat de echte politieke 
demokratie niet langer meer moge» 
lijk is, zonder te putten aan de bron
nen van de sociale demokratie. 

D. de Coninck. 
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D e aanleg van een rechtstreeicse telefoon- en 
te lexverbinding tussen het W i t t e Hu i s en het 
Kreml in heeft een prakt ische én een symbo
lische betekenis . Prakt i sche betekenis als 
;« brandweerl i jn » : bij a k u u t oorlogsgevaar . 
Wanneer het weer eens — zoals tijdens de 
Kuba-kr iz is — een kwest ie van uren is, of 
te lkens w a n n e e r een vergissing ergens in het 
au tomat i sche druk-op-de-knops is teem de 

iele l^# ™ IC» 

katas t rofe kan ui t lokken, is wellicht een di-
rekt kon tak t tussen Kennedy en Kroesjtjev 
de laatste kans van de wereld. 
Symbolische betekenis , omda t de aanleg van 
de brandweerl i jn een bevest iging lijkt van de 
ve reenvoudigde kijk die én Moskou én 
W a s h i n g t o n op de wereld zouden hebben : 
twee b lokken met twee machtscentra : het 
W i t t e Hu i s en het Kremlin. 

de brandweerlijn 

Zowel de praktische als de 
symbolische betekenis van de 
< brandweerlijn » hebben het 
ongenoegen en de wrevel op
gewekt van de bondgenoten 
der twee groten. De Franse 
onwil om zich te onderwerpen 
aan het Amerikaans leider
schap in de Westerse wereld 
is voldoende bekend. In West-
Duitsland heeft men sinds 
altijd gevreesd dat de Ber-
lijnse kwestie haar beslag zou 
krijgen over een direkte lijn 
Washington-Moskou, zonder 
rekening te houden met de 
desiderata van Bonn terzake. 
Dat beide Westeuropese lan
den niet bijster warm lopen 
voor de «brandweerraad», 
vergt dan wel geen nader be
toog. 

Maar ook aan de overzijde 
van het IJzeren Gordijn zijn 
er stellig heel wat tegenstan
ders van de telefoonlijn te 
vinden. In Peking bv. zal men 
de verbinding Witte Huis-
Kremlin zeker beschouwen 
als de gedroomde technische 
apperatuur waarmee Moskou 
op ieder ogenblik een koe
handeltje «tot redding van 
de vrede» kan afsluiten een 
«München-op-sokken» zoals 
he t reeds door de Albanese 
zetbazen van Peking is ge
noemd geworden. Ook Ul-
bricht kan bezwaarlijk veel 
entoeziasme opbrengen voor 
het idee; hij zal wel eenzelf
de vrees koesteren als zijn 
tegenspelers in Bonn : een 
appeasement inzake Berlijn 
op kosten van de D.D.R. Over 
Fidel Castro's mening be
s taat hoegenaamd geen twij
fel : zijn recente verklarin
gen aan het Parijse blad «Le 
Monde» verraden voldoende 
dat hij een volle lepel bin-
nenheeft van het recht
streeks kontakt tussen bond
genoot Kroesjtsjev en tegen
speler Kennedy. 

Dit ongenoegen inzake de 
«brandweerlijn» weze hier 
niet slechts volledigheidshal
ve vermeld; het wijst inte
gendeel op een essentiële fac
tor in de politieke vei'hou-
dingen van vandaag. De «we
reld der twee groten » behoort 
goeddeels tot het verleden ; 
in de wereld vlak na 1945 was 
het een realiteit, thans is het 
een fiktie geworden, Was
hington kan niet meer dag-
in dag-uit een politiek voeren 
die niet m het minst reken
ing houdt met de wensen en 
de opvattingen van de andere 
machtcentra in de westerse 
wereld Londen, Bonn en Pa
rijs hebben opnieuw aan eko-
nomische, militaire en dus 
politieke invloed gewonnen. 

Het groeiend vermogen van 
de E E.G. is een factor die 
enke e jaren geleden niet be
stond. Japan, eens een win
gewest waar een Amerikaans 
prokonsul de wetten even
eens maakte, is opnieuw de 
vijfde industriestaat ter we
reld geworden. 

En aan de overzijde van hot 
IJzeren Gordijn is de macht 
zich in de loop der jaren e-
vcneens over meerdere cen
tra gaan spreiden. We den
ken hier in de allereerste 
plaats aan Peking, dat reeds 
sedert geruime tijd de Rus
sische aanspraken op het 
leiderschap van het kommu-
nistisch blok bestrijdt en dat 
er in .geslaagd i,s, (^it leider
schap praktisch te betwisten 
tot aan de westelijke perife
rie van het blok, in Albanië 
namelijk. 

Daarnaast is de Derde We
reld gekomen met centra 
van steeds groeiende macht 
en invloed. Kaïro, Nieuw-
Delhi, Djakarta, Belgrado en 
Havana — om maar vijf van 
de voornaamste te noemen 
— waren op de politieke we
reldkaart van 1945 namen 
zonder veel betekenis Thans 
wordt het wereldnieuws ook 
daar gemaakt en beïnvloed. 

Deze spreiding van macht 
en invloed over verschillende 
centra houdt echter dadelijk 
op, wanneer het oorlogsge
vaar werkelijk dreigend en 
akuut is geworden. Op dat 
ogenblik geldt — dank zij het 

m 

.hallo, mister Kroesjtsjev. 

tweeledig monopolie der ver
nietigingswapens — onmid
dellijk terug het vereenvou
digde machts-schema uit de 
na-oorlogse jaren : een twee-
blokkenwereld met als be

slissingscentra Moskou en 
Washington. 

O.i. is dan ook de wrevel en 
het ongenoegen t.o.v. de 
praktische betekenis van de 
« brandweerlijn » niet gefun

deerd Wanneer Moskou en 
Washington er ooit toe zou
den besluiten, deze lijn als 
verbinding voor druk en lo
pend diplomatiek kontakt te 
gebruiken, zou deze beslissing 
onmiddellijk stuiten op de 
onwil van de overige machts
centra. Deze onwil zou beslis
send zijn, want druk en lo
pend diplomatiek kontakt 
veronderstelt een periode 
zonder akute oorlogsdreiging 
en in een dergelijke periode 
wordt het politiek beeld niet 
meer uitsluitend geboetseerd 
in het Kremlin en in het 
Witte Huis. Bezwaren tegen 
het gebruik der verbinding 
als « brandweerlijn » zijn niet 
alleen ongefundeerd, maar 
ook onpraktisch : alleen het 
gebruik van de « brandweer
lijn » kan verhinderen dat 
eens en voor goed de overige 
machtscentra in de wereld 
het zwijgen wordt opgelegd. 

Ons lijkt de aanleg van de 
lijn tussen Moskou en Was
hington dan ook helemaal 
niet te bevestiging van 'n ver
ouderde twee-blokken-opvat-
ting. Wel integendeel heeft 
men én in het Kremlin én in 
het Witte Huis er zich reken
schap van gegeven dat men 
thans niet meer alleen in de 
wereld is om eventueel de 
vlam in de pan te kunnen ja
gen. Wel is men nog steeds 
alleen om desnoods voor 
brandweer te spelen. Maar 
ook die periode zal een einde 
nemen. 

De telefoonlijn K.-K. is niet 
de bevestiging der twee-deling 
van de wereld; het is een 
overgangsmaatregel naar een 
konstellatie die zal geleid 
worden uit méér dan twee 
machtscentra. 

tvo 

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - fUtsen - flitsen - flitsen - fHtsen - flitsen - flitsen 

B T . V . als opvoeder 

De Aineiikaaiise anlhropologe 
Margerei Mead besluit een studie 
over het TV-medium met de op-
merkinri dat da TV de morele 
opvoeding der kinderen bepaalt, 
en niet meer de wil der ouders. 

Ze is van mening dut het ver
schijnen van de TV in de huiska
mers de ouders berooft van prak
tisch iedere mogelijkheid, de 
moraal der kinderen te beïnvloe
den en te richten. 

Ze meent dat deze toestand 
vioeg of laat nioet leiden tot een 
kollelitiüisering van de opvoeding. 

9 Reislustig 

In 1962 hebhen de Duitse vWiil' 
Schaf tswunderkinden U miljajd 
('00 miljoen DM tijdens reizen i'n 

, het buitenland uitgegevert. Bui
tenlandse bezoekers en toeristen 

biachten niet eens dv helft daar
van terug in het laadje : 2 mil
jard 200 miljoen DM. 

Eén der nadelige aspekicn van 
het « Wirtschaflsivunder » / 

• Ondanks V.S-hulp 

Ondanks de uitgebreide mili
taire hulp der Verenigde Staten 
aan Zuid-Vietnam, wordt de mili
taire situatie er met de dag 
onhoudbaarder. Bij acht op de 
tien gevechten tussen regering':-
Iroepen en partizanen, ligt het 
initiatief en het succes aan de 
zijde der kommunisten. De rege
ringstroepen zijn, ondanks hun 
veel betere Amerikaanse uitrus
ting, totaal in het defensief 
gedrongen. 

• Japan verovert Siberië 

Japan heeft zich akkoord ver
klaard met een Sovjet-vraag naar 
hulp bij de ontsluiting van Sibe
rië. Niet alleen technische hulp 

zal worden geboden, jnaar Japan 
zal eveneens de emigratie bevor
deren vanuit het overbevolkte 
eilandenrijk naar het mensenai me 
Siberië. 

B Volgende round ? 

Waarnemers menen dat Tbjombé 
begin mei wel eens opnieuw een 
militaire onderneming tegen de 
VNO-troepen zon kunnen wagen. 
Op dat ogenblik worden de 
Indische troepen - ruggegraal van 
de VNO-strijdmaclit - uit Katanga 
teruggetrokken. 

Men weet dal Tsjombe sinds 
geruime tijd de stammen heime
lijk van wapens voorziet, en dat 
hij in Angola een kleine luclit-
niacht gereed houdt. 

B Praag anti-Var 

In Oost-Europa is men geens
zins ingenomen met de jongste 
ontwikkeling in Irak, SyriS en 
Egypte. Men vreest er de oprich

ting van een sleike, anli-kommu-
nistische Arabiscl^c eenheidsstaat. 

Als repressie-maatregel heeft de 
universiteit van Praag alle lasser-
gezinde Syrische en iiaakse stU' 
denten uitgewezen. 

B Saoed en de kunst 

Ibn Saoed, de schatrijke koning 
van Saoedi-Arabië, heeft aan de 
Italiaanse kunstenares Milano Vtvi 
opdracht gegeven, binnen vier 
maanden 80 leden i<an de konink
lijke familie - w o. J,0 vrouwer\ 
van de koning - in olieverf le 
vereeuwigen. 

B Echtelijke hulp 

Er werd zopas stalisli.^ch uitge-
maakt dal 1 % der \Vestdu,lse 
studenten hun kosten be<:lr'idi/n 
met finantiële hulp van hun 
huwelijkspartner. Daarbij leven 
drie maal méér mannelijke stu
denten van de hulp hunner 
vrouwen dan omgekeerd. 
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liVan lemanH cïie als een sul voor zicK u?ï 
s taat te kijken zegt men wel eens : « Hij weel' 
ïiiet of zijn pa lm gewijd werd ». Deze spreuk" 
kreeg dezer dagen weer levensrecht, vermits 
hij zijn bestaan dankt aan de paasgebruiken . 
O p Pa lmenzondag worden inderdaad in de 
kerken de palmen gewijd, een gebeurtenis die 
Jn het volksleven een belangrijke plaats heeft 
ingenomen en die gepaard gaat met heelwat 
geplogenheden, zoals t rouwens de Paasti jd 
zelf rijk is aan godsdienstige en volkskun
dige gebruiken. 

pasen 

in Vlaanderen 

• Palmtakke),.. 
Vermits men bij ons geen 

echte palmen vindt (zoals 
die destijds in het Heilig 
land gebruikt werden om 
Kristus te verwelkomen) 
heeft het volk van het groen 
der steeds-groene Buxus 
Sempervirens of buksbomen 
vervang-palmen gemaakt. 
De buksboom groeit in vele 
tuinen van Vlaanderen. Hier 
en daar knipt men hem zelfs 
nog in de vorm van een 
haan, een oeroude gewoonte 
die waarschijnlijk stamt uit 
de tijd toen onze voorouders 
nog grote macht aan de ha 
nen toeschreven. Wat er ook 
van zij, de krachten die des
tijds aan de kantekleers wer
den toegedicht, gingen later 
over op de gewijde palm-
takies. Ze worden op de vier 
hoeken van het veld gesto
ken om een goede oogst te 
bekomen, ze worden in de 
huizen en de stallen gehan
gen en dienen ook om een 
•laatste kruisje te maken over 
het lichaam van een overle
dene. 

• Ezelsprocessiën. 

Een ander paasgebruik dat 
praktisch in d^ vergetelheid 
is geraakt zijn de « ezelspro

cessiën ». Zoals men weet 
reed Kristus gezeten op een 
ezelin Jeruzalem binnen. In 
navolging hiervan bootste 
men deze tocht na in een 
soort processie waarbij een 
priester, gezeten op een ezel, 
Kristus voorstelde. Begrij
pelijkerwijze waren de soms 
potsierlijke toneeltjes die 
zich met een ezel kunnen af

spelen niet altijd bevorder
lijk voor de godsvrucht van 
de gelovigen en werd het le
vende dier later vervangen 
door een houten namaaksel 
op wielen en voortgetrokken 
door goedwillige lieden. Ook 
dit gaf aanleiding tot soms 
lachwekkende toestanden en 
uiteindelijk werd alles ver-

i.Wanneer de klokken naar Rome zijn., 

vangen door een beeld dat 
kon gedragen worden. In 
Vlaanderen bestaat deze t i -
plsche geplogenheid nog en
kel te Hoegaarden bij Tie
nen. Naar aloude statuten 
dragen de leden van de broe
derschap (die gesticht werd 
in 1631) op palmzondag een 
houten Kristusbeeld, geze
ten op een ezel, door het 
dorp. Daarna wordt de mis 
opgedragen. Tijdens deze 
plechtigheid verlaten de le
den van de broederschap op 
zeker ogenblik ijlings de 
kerk, om hiermee de vlucht 
van de Apostelen te verbeel
den. 

• Apos te lbrdkken. 

Gedurende de Goede Week 
zijn er heel wat gebruiken, 
zowel van godsdienstige als 
van volkskundige aard te no
teren. In het Rupelmondse 
en thans ook in andere ker
ken van het land, wordt de 
voetwassing gedaan. In Ru-
pelmonde gaat dit echter 
met een eeuwenoude geplo
genheid gepaard : het wer
pen van Apostelbrokken. Dit 
zijn de hompen brood welke 
geofferd werden en in man
den rond het altaar ge
plaatst. Na de kerkelijke 
plechtigheid worden de 
« brokken » overgebracht 
naar het gemeentehuis om 
er door de vensters te grab
bel gegooid te worden. Zakte 
men eertijds naar Rupel-
monde af, gedreven door de 
honger, dan is deze gebeur
tenis tegenwoordig een eer
der plezierig schouwspel dat 

druk bijgewoond wordt door 
de bewoners uit het omlig
gende. 

• Pelgrimstafel . 
Op Witte Donderdag be

staat in vele plaatsen van 
Vlaanderen het gebruik een 
apostelmaal aan te bieden 
aan de hongerigen en de ar
men. 

Te Antwerpen is deze ge-
beuitenis wel het meest be
kend. Daar wordt ieder jaar 
de pelgrimstafel gedekt voor 
twaalf personen, en dit in 
het St. Julianusgasthuis aan 
de St. Jansvliet. Waar dit 
gasthuis in 1304 gesticht 
werd als kosteloos nachtver
blijf voor minder begoede 
reizigers, werd hier de pel
grimstafel ingericht, voor 
het eerst in 1556, met de be
doeling op Witte Donderdag, 
in navolging van het Laat
ste Avondmaal, dertien pel
grims die uit het Heilig Land 
terugkeerden, te laten aan
zitten. Later werden deze 
pelgrims vervangen door a r 
men en nog later door ouden 
van dagen. De tafel in het 
St. Julianus-gasthuis is 
steeds een pronkstuk dat 
trouwens in de loop van de 
dag kan bezichtigd worden. 
Met de meeste zorg wordt de 
tafel gedekt, het aloude por
seleinen eetgerei met de beel
tenissen der apostelen ter 
dezer gelegenheid uit de kas
ten gehaald. 

Zoals men zal opmerken 
zaten er oorspronkelijk der
tien mensen aan, maar op 
onverklaarbare wijze ver

dween een stel van het ser
vies wat verklaart dat thans 
nog slechts twaalf ouden van 
dagen aan de zeer rij kgevul
de tafel (soms tot achttien 
gerechten) aanzitten. 

Trouwens staat hier ieder 
jaar een sierstuk — in boter 
gesneden — en dat een ge
beurtenis uit het leven van 
Kristus voorstelt, ten pronk. 

• Paase ieren . 
Er zijn in de paastijd niet 

alleen talrijke gebeurtenis
sen, er bestaat in dit ver
band ook nog een zeer ver
spreid volksge'oof. 
De vissers zeggen dat wie c^ 

Goede Vrijdag in zee steekt 
en zijn netten uitwerpt, bij 
het ophalen niets dan doods
hoofden zal zien verschijnen. 
Kalveren die op deze dag ge
boren worden brengen —. 
naar het geloof van de boe
ren — niets dan geluk bij en 
kinderen die te drie uur op 
Goede Vrijdag het levenJichl 
zien, zullen heel hun leven 
wonderbare macht bezitten, 
onder meer om de koorts af 
te lezen en de toekomst te 
voorspellen. Sommigen ge
loven ook dat een ei, op de 
dag van Kristus' dood gelegd 
de kracht bezit om een brand 
te doven wanneer het in hef 
vuur wordt geworpen. Van 
eieren gesproken : op zeet 
vele plaatsen bestaat nog 
het gebruik om eieren te 
gaan bedelen. Gewoonlijk 
zijn het de misdienaars die 
er de laatste drie dagen vóór 
Pasen op uit trekken. Zij 
gaan met een ratel door de 
straten en wensen de men
sen een zalige feestdag^ 
waarop zij met eieren be 
deeld worden. 

Paaszaterdag: is trouwens 
raap-dag voor talrijke kin
deren, daar « de klokken die 
terugkeren van Rome datt 
eieren laten vallen ». Oor
spronkelijk waren het kip-
peneieren die mooi gekleurd 
werden — een kunst op zich
zelf — maar die later ver
vangen werden door choko-
lade eksemplaren. Die t rou
wens overvloedig de uitstal
ramen van vele winkels sie
ren, in de dagen vóór Pasen. 

S.DJ« 



DE VOLKSUNIE 

In de Voerstreelc h a n g e n hier en 3aar vóór 
oer-Limburgse r amen , gevat in vakwerk -
bouwgeve l s , potsierlijke opschriften : « La 
'lutte cont inue ». Potsierlijk, omda t de strijd 
gest reden is, omda t de mensen die in de hu i -
zen-met-de-plakbr ieven wonen , de Franse 
opschriften zelf niet of haast niet vers taan en 
omda t als er dan toch zou « geluteerd » wor 
den dit enkel kan zijn in de kermisstijl waar 
van wij de jongste weken in de Voers t reek 
een paar staaltjes hebben gezien. Er zou een 
p lezant boek of een boert ig blijspel k u n n e n 
geschreven worden over wa t thans bezig is 
daar tussen Voe r en Berwinne , ware het 
niet dat alles getuigt van een (zij het dan ook 
pr imit ieve) georganiseerde hetze tegen de 
Vlaamsgez inde Voerenaa r s , hetze die geleid 
word t vanui t Wal lonië en prakt isch onder de 
bescherming staat van de overheid die nog 
steeds de Voers t reek onder haar bevoegdheid 
heeft. 

Vei leden maandag stonden 
in het kleine zaaltje van het 
gerechtshof te Dahlem, een 
Waalse gemeente die even 
over de taalgrens, bezijden 
Vise (Wezet) gelegen is, een 
tiental Vlaamsgezinde Voere
naars terecht. 

De geschiedenis van de 
« wandaden » die zij op hun 
geweten hadden is de moeite 
waard om verhaald te worden 
al was het maar om aan te 
tonen tot welke ongelooflijke 
drogredenen sommigen in de 
Voerstreek hun toevlucht 
moeten nemen. 

• Burgemees te r 

v a n Moel ingen onder 

« bek laagden ». 

De Vlaamsgezinde burge
meester van Moelingen, de 
heer Janssens werd aange
klaagd door een Waalsgezin-
de bediende, een zekere Ja -
mar t uit hetzelfde dorp. Een 
gemeenteraadslid nam des
tijds onder druk van de 
franskiljonse notaris Hou-
biers, ontslag en werd opge
volgd door een reeds bejaarde 
Vlaamsgezinde. Toen nu, bij 
een eerste raadsvergadering 
deze ietwat minder vallede 
man door de burgemeester, na 
afloop uit het gemeentehuis 
werd geholpen, t racht te J a -
mar t een foto van beiden te 
maken. De burgemeester zou 
dit krachtig geweigerd, en met 
kleine kiezelsteentjes naar de 
amateur-fotograaf geworpen 
hebben. Hij stond terecht on
der beschuldiging « slagen toe 
gebracht te hebben ». 

• O o k een Neder lander . 

Een tweede geval is dat van 
de Nederlander Jean Haenen, 
die in een Vlaamse herberg te 
Moelingen een weddenschap 
aanging (verleden jaar op 21 
juli). Het onderwerp van de 
weddenschap : Jean (die niet 
tot de kleinst-gebouwden be
hoort) zou het al dan niet 
durven, in zijn eentje, het 
enige franskiljonse lokaal 
van het dorp binnen te trek
ken. Dat gebeurde inderdaad. 
Jean betaalde de toegang en 
hield zich verder rustig. Hij 
werd echter vastgegrepen, 
buitengesleurd, in het gelaat 
getrapt en met een staaflamp 
op het hoofd geslagen (Twee 
leden van de franskiljonse 
clan Tossings waren de schul
digen). De man was er zeer 
erg aan toe en zat in een be
narde toestand. Op het kritie
ke ogenblik kwamen er ech
ter drie Vlaamsgezinden op
dagen. Hierdoor slaagde Jean 
erin te ontkomen, maar hij 
diende dringend verzorgd te 
•worden. Twee eigenaardige 
feiten : in deze zaak worden 

Kastegerecht tegen Vlaamsgezinden 
treedt in werking 

voerenaars voor 

Waalse vierschaar 

. . . D e Waa l se grafschenners werden nooit berecht . 

drie Vlaamse getuigen niet 
opgeroepen en de rijkswacht 
van Vise die bij de overval 
ter plaatse was, greep niet in. 

• Sche lden . . . en nog wa t . 

Een andere zaak is die van 
mevrouw Brabants (Vlaams-
gezonnen, zoals ze dat in de 
Voerstreek zeggen); deze 
vrouw stond op zekere dag te 
babbelen met een andere 
Vlaamsgezinde: mevrouw He-
rents. Ter hoogte van « Café 
des sports» — een wijdse 
naam voor een hergbergje 
uitgebaat door de franskiljon 
Tossings — wilde mevrouw 
Brabants de uitbaatster goeie-
dag zeggen. Het enige ant 
woord was een vloed van 
scheldwoorden waarin ter
men die het meer beschaafde 
« Lichtekooi » bij het gewone 
volk vervangen, en andere 
minder vleiende opmerkin
gen, niet ontbraken. Toppunt 
is echter dat het niet me
vrouw Tossings is die als be
schuldigde terecht stond 
maar wel mevrouw Brabants. 
Zij wordt er namelijk van be
ticht haar rokken gelicht te 
hebben ten aanschouwe van 
de zedig-verontwaardigde 
Waalsgezinde dame, een be
schuldiging die zelfs de Waal
se rechters moeilijk ernstig 
kunnen aanhoren. 

Een vierde « zwaar geval » 
is dat van de Vlaamsgezinde 
Herents die Tossings senior 
zou uitgescholden hebben. De 
terminologie van de gewraak
te scheldwoorden is zelfs voor 
de advokaten onbegrijpelijk : 
zij worden praktisch uitslui
tend in de Voerstreek ge
bruikt. 

• O o k familie-ruzie. 

Dat er zelfs ruzie heerst 
tussen familieleden bewijst 
wel de zaak van de Vlaamge-
zinde Sieben die destijds de 
Leeuwenvlag uithing om de 
aanhechting bij Limburg van 
de Voerstreek te vieren. De 
zuster van de heer Sieben 
kwam, samen met haar man 
die een Waal is, deze vlag af
rukken. Er ontstond daarop 
een zeer hoogoplopende 
twist tussen broer en zuster. 
De heer Sieben die in zijn 
kelder aan een leiding van 
plastiek-buizen werkzaam 
was geweest, wordt er van be
schuldigd een eind plastiek-
buis in zijn kous te hebben 
gestoken en zich aldus plich-
tig te hebben gemaakt aan 
verboden wapendracht! Een 
zekere Pousset, die gemeente
raadslid te Moelingen is en 
rechtover de «beklaagde» 
woont kwam als getuige, hoe
wel hij op het ogenblik van de 
feiten afwezig was. Deze zaak 
heeft reeds haar beslag ge
kregen : een boete van dui
zend frank voor dhr Sieben 
en een schadevergoeding van 
tweeduizend te betalen door 
de vlaggerovers. 

Uiteindelijk staat er nog 
een ander geding op het ge
touw en dit tegen verschillen
de Vlaamsgezinden waaron
der Jef Ernst, mevrouw Bové, 
René Erens enz... Zij worden 
door de clan Tossings en kon
soorten beschuldigd een 
Vlaamse betoging door de 
Voerstreek geleid en zich al
dus plichtig gemaakt te heb
ben aan inbraak, slagen, be
schadigingen, en noem maar 
op ! 

• Enkele bedenkingen . 

In hun machtloze woede 
grijpen de Franskiljons in de 
Voerstreek, ziende dat zij de 
strijd verloren hebben naar 
het laatste wapoi : in navol
ging van wat t(i Antwerpen 
gebeurde naar aanleiding van 
de betogingen tegen de Fran
se preken, wordt ook hier een 
kasterechtspraak toegepast 
maar voor de meest onzinnige 
beschuldigingen. Zo lang zij 
nog de macht hebben (uiter
lijk tot 1 september waarop 
de Voerstreek definitief bij 

Limburg komt) trachten ztj 
door dergelijke praktijken de 
Vlaamse Voerenaars te tar 
ten. Van hun kant hebben 
deze Vlaamsgezinden geen 
enkel verhaal bij de politione
le (voor wat de rijkswacht 
van Vise betreft) of de rech
terlijke macht. En paar feit
jes zullen dit onderstrepen. 
Mevrouw Bové, werd destijds 
door de Waalsgezinde Van 
Dormael in het gelaat ge
spuwd. Van haar klacht (on
danks twee getuigen) is nooit 
wat terecht gekomen. Op 
Paasmorgen 62, in volle strijd 
om de Voerstreek, werden 
Walen met de plakborstel i a 
de hand en de zakken v(4 
aanplakbiljetten, door de 
rijkswacht « aangehouden ». 
Zij werden later te Vise weer 
— zonder dat hen iets in de 
weg werd gelegd — vrijgela
ten en het « materiaal » werd 
hen terug ter hand gesteld. 
Blijkbaar had de Waalse 
rijkswacht aanvankelijk ge
meend met Vlaamse plakkers 
te doen te hebben. 

Ten slotte werd er verleden 
maandag nog geen uitspraak 
gedaan, dit zal pas geschie
den op 13 mei, door de vrede
rechter van Dahlem. 

Er is een g:evaar, namelijk 
dat men — wanneer de Voer-
streek definitief bij Limburg 
wordt gehecht — de Waalse 
rijkswacht uit Vise behoudt. 
Dit moet met de meeste 
kracht bestreden worden. Het 
zou uitdraaien op een soort 
Vopo-terreur die blijvend zou 
heersen in de Voerstreek. Het 
huidii^e optreden van de 
Waalse rijkswacht en grerecht 
geven er 'n voorsmaakje van. 

S.D.L. 

Dr. Nyssens vrijgesproken 
Zoals onze lezers wel

licht reeds weten werd 
veearts J. Nyssens verleden 
maandag door de boet-
straffelijke rechtbank van 
Tongeren vrijgesproken. 
De veearts, die afkomstig 
is uit St Martens Voeren 
werd er van beschuldigd 
aan de brug over de Ber
winne te Moelingen een 
landbouwer, een zekere 
Broers te hebben aangere
den. Heel de zaak vormde 
een voorbeeld van de tak-
tiek die de Voerse franskil
jons aanwenden om het de 
Vlamingen moeilijk te ma
ken. Door verzonnen en uit 
de lucht gegrepen beschul
digingen als deze, slaagden 
zij erin, een reeks proces
sen te laten beginnen. 
Veearts Nyssens heeft zelfs 
vijf dagen doorgebracht in 

de gevangenis te Luik ! En 
op het proces sprak de ene 
« getuige » de andere tegen, 
spraken zij zelfs hun eigen 
verklaringen tegen ! De 
rechtbank van Tongeren 
— die heelwat objektiever 
is dan de Waalse recht
banken — deed de juiste 
uitspraak in deze onge
rijmde beschuldigingen. 
Hopen wij dat dit een les 
weze voor de Voerse frans
kiljons die de Vlaamsge
zinden te pas en te onpas 
met hun kasterechtspraak 
bedreigen.- Trouwens aan 
hun latijn komt binnen 
weinige tijd een einde. 
Door de definitieve aan
hechting van de Voerstreek 
bij Limburg. Hopen wij 
voor hen dat de Vlaamse 
Voerenaars niet even haat 
dragend zijn als zij zelf ! 
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" K U N S T E N K U L T U U R - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

De politieke en literaire restaurat ie na de 
tweede wereldoorlog had in Duits land voor 
gevolg dat niet slechts een aanta l geëmigreer
de auteurs terug aan bod k w a m e n , maar ook 
dat de belangstelling voor de periode vóór 
het nationaal-socialisme zulke afmetingen 
aannam, dat Hol thusen ze ' is gewaagde van 
een « Mythos der zwanziger Jahre ». 

H E R M A N N K E S T E N — <( Die Aben-

teuer eines Moralisten ». £96 pag; DM 13.80. 

Kurt Desch Verlag, München. 

Bij een verschijnen — of 
herverschijnen — van Tho
mas Mann, Stefan Zweig, 
Hermann Broch Robert Mu-
sil en bij een haast tot mo
de wordende Kafka-verering, 
gebeurde het dan ook dat 
sommige emigranten wier 
oeuvre tussen de jaren 1920 
en 1930 lag, in deze terug
kerende golf van grote en 
kleine namen op het achter-
plan bleven. 

Daarenboven daagde een 
nieuwe schrijvers - genera
tie op, die aldra ook bij ons 
bekend werd : Böll en An
dres, Langgasser en Luise 

tussen Berlijn en Rome... 
Rinser, Wolfgang Koeppen 
en Hans Werner Richter De
ze generatie was nochtans 
niet zoveel ouder dan de uit
gewekenen Kesten werd ge
boren in 1901 — maar An
dres en Koeppen werden in 
1906 geboren, Goes en Scha
per in 1908, Langgafser en 
Kasack respektievelijk in 
1899 en 1896. 

voor steentjes 

ons taaigebouw 
nii CHARME VA^ HET C«AASOA' U 

In onze voorlaatste bijdrage zochten we naar een goede 
Scderlandse term voor het insluipsel « charme ». Ditmaal 
willen we het hebben over die andere vreemdeling uit de 
titel van Johan Anthierens' radioprogramma : het zeer ver
breide ivoord chanson. Door dit woord « zeer verhixLd » te 
noemen geef ik eigenlijk toe dat het door de spraakmakende 
gemeente als een Nederlands ivoord is aanvaard, en htl zou 
dan ook verloren moeite zijn dat woord uit onze woorden
boeken te willen schrappen. Wat de taalbouwende, enkeljng 
echter wél mag en kan, is op zoek gaan naar een reeds 
bestaand of wel naar een mogelijl: vormbaar eigen ivoord dat, 
zij het niet ter vervanging, dan toch ter afwisseling kan 
worden gebruikt 

Maar alvorens naar een eigen term te zoeken, dienen we 
ons te bezinnen op de betekenis van het woord chanson. Van 
Dale zegt dat het oorspronkelijk eenvoudig liedje betekende 
<' doch thans bepaald gebruikt wordt voor een kabaretliedje 
of het zgn levenslied », Een chanson is dus een heel bepaald 
soort liedje, nl. een levenslied, dat hij nader verklaart als : 
(( lied waarin een karakteristiek voorval uit het leven wordt 
bezongen en dat al oi nii't c"" bepaalde levensbeschouwing 
tot uitdrukking brengt ». Ook Koenen geeft als synoniem van 
chanson levenslied op en omschrijft het als « een lied over een 
meestal wat navrante gebeurtenis uil het leven ». Uit deze 
omschrijvingen kannen we afleiden dat met levenslied esn 
ernstig diepzinnig kunstlied wordt bedoeld. 

Evenwel denken wij te kunnen vaststellen dat heden ook 
lichtere, humoristische kunstliederen « chansons » worden 
genoemd, en dat dus « levenslied » slechts toepasselijk kan 
zijn op een bepaald soort chanson. 

In zijn ruimste hedendaagse betekenis (in het Nederlands) 
kunnen we van chanson de volgende bepaling geven : een 
lied of zangstuk met sterk persoonlijke inhoud geput uit de 
levenservaring van de zanger, soms als uitdrukking van zijn 
levensvisie, vaak diepzinnig hoewel bitter, sarkastisch of 
humoristisch spottend van toon, bijna steeds doorspekt met 
verrassende gedachtensprongen o] woordensjielingcn. Naar de 
vorm is het eenstemmig, ternauwernood o1 helemaal niet 
begeleid door 'n snaarinstrument dat vaak door de zanger zelf 
wordt bespeeld. Steeds ligt de nadruk op de tekst : muziek en 
litme zijn bijkomstig ; de taal is kunstig en dichterlijk. 

Gezien de nadruk steeds op de inhoud imlt, is het chanson 
hel lied bij uitstek waarnaar men lui'^tert Vundaar dat. men 
tegenwoordig graag spreekt van een « luisterlied ». Terwijl 
levenslied behouden kan blijven voor het ti navrante », levens
beschouwelijke chanson, kunnen we luisterliedje toepassen op 
(die chansons : van het lichte kabaretlied tot het diepzinnige 
kunstlied met levensbeschouwelijke oj godsdienstige inslag. 
Luisterlied is echter een zeer recent woord • nog geen enkel 
woordenboek vermelat hel - maar toch vonden we het reeds 
Herhaaldelijk gedrukt in onze pers, o.m. in ons blad. Bob 
l^oon gebruikt het bovendien reeds als geijkte term ter afwis
seling met « chanson » in zijn radioprogramma « de muze van 
'•( 13de uur n Hetgeen natuurlijk zeer lolwaardig is. 

Daaiom ivnden we het jammer dat Johan Anthierens hel bij 
I onmogelijke « de charme van hel chanson » hield. Wij 

'}uden lielsf gesproken hebben van de bekoring van liet luis-
'^rüed, (oj als we charme weergeven met een woord dat zoniet 

Ujkwaardig dan toch een gelijkaardige betekenis heeft), met 
n woordspeling en behoud van hel stafrijm, van de luister 
II het luisterlied. 

Zit daar geen muziek in ? 
13J.G-3. ' H.J. Bouwman. 

Gele'delijk kwam er een 
evenwicht in de appreciatie. 
Sommige teruggekeerden 
betraden het literaire forum 
met nieuw werk en vestigden 
zo ook de aandacht op hun 
vooroorlogs — of in de emi
gratie geschreven — oeuvre. 
Een van hen is Hermann 
Kesten. 

Na zijn eerste romans en 
drama's, gesitueerd tussen 
1928 en 1933., had hij in de 
emigratie niet slechts z j n 
sociaal - kritisch werk voort
gezet (« Die Kinder von 
Gernika ») doch zich ook 
naar de historische roman, 
het essay en de biografie ge
richt. Het is door deze bio
grafieën, essay's en memoi
res (o.m. « Dichter im Ca
fé ». herinneringen aan de 
literaire cafés in enkele Eu-
repese steden) maar voor
al door ziin jongste roman, 
dat Kesten weer in de lite
raire actualiteit l ^ a m . 

Zijn vooroorlogs werk is 
niet slechts in zijn ontstaan 
maar ook in problematiek en 
stijl te situeren rond de des-
tiger jaren. Zoals A. Bettex 
in het hoofdstuk over mo
derne hteratuur in « Deut
sche Literaturgeschichte in 
Grundzügen » schrijft, was 
Kesten's roman « Josef sucht 
die Freiheit » voor het pro
za der nieuwe zakelijkheid. 

wat Brecht's «Dreigrosschen-
oper » voor het nieuw-za
kelijk toneel beduidde. 

De expressionistische 
droom was opgebrand : wat 
overbleef was de nuchter
heid en wrangheid van een 
nieuw-zakelijke scepsis : 
een -expressionisme zonder 
optimisme, zonder pathos. 
Het protest bleef; het sprak 
zich echter uit in een nuch
tere stijl, in de eerlijkheid 
der feiten, waarover de mee
warige gimlach van een il
lusieloze onthechting lag. 
Doorheen alle ironie en scep
ticisme bleef echter de echo 
weerklinken der expressio
nistische belijdenis : zo ge
tuigt Kesten in de inleiding 
tot « 24 neue deutsche Erzah-
ler » voor zijn geloof in de 
wereld en men'^heid-her-
scheppende kracht van het 
woord : in de « Wort-gewor-
dene Geist ». 

Met Kastner's « Fabian », 
dat a's ondertitel « Weder
waardigheden van • een mo
ralist » draagt, heeft Kes
ten's in 1961 verschenen ro
man niet slechts de titel ge
meen. Zoals bij Kastner gaat 
ook de tragiek schuil achter 
de humor, achter het komi
sche van situaties en men
sen. Het protest klinkt door
heen de satire, de veront
waardiging achter de ironie. 
Doorheen de nuchterheid, de 

losheid bijna waarmee he t 
verhaal verteld wordt, breekt 
soms een onverhulde toorn 
en een zinnelijke elementai
re levenslust die aan he t 
suggestieve woord een haas t 
onwerkelijke magische glans 
verlenen. 

Twee geliefden die over 
alle misstappen en vergissin
gen heen steeds opnieuw, 
bijna uitzichtloos, streven 
naar de verwezenlijking van 
hun liefde — en die elkaar 
na allerlei perikelen telkens 
weervinden en verliezen : in 
Berlijn en Parijs, in New-
York en Rome : dat is he t 
stramien waarop Kesten zijn 
roman weeft. Achter dit ver
haal van « liefde en mis
daad » staat echter als een 
tweede werkelijkheid de t ra 
gische achtergrond van een 
tijd die niet slechts mensen 
uiteendrijft en hun indivi
dualiteit aantast , maar die 
ook het geweten der mens
heid vernietigt. 

Dat is dan ook de beteke
nis en de waarde van dit 
boek : Kesten bewijst dat 
het niet nodig is met een ge
fronst voorhoofd en veel ver
toon van geleerdheid de din
gen te benaderen die ons 
aangaan, de problemen en 
conflicten die ons en onze 
omgeving beroeren. Hij be
wijst dat men ernstige din
gen ook op een v'otte en hu
moristische wijze behande
len kan. Wie echter zou me
nen, met een humoristische 
liefdesgeschiedenis te doen 
te hebben, zou erg bedrogen 
uitkomen. Speelt het ver
haal, de fabel, zich af op de 
voorgrond, dan staat daar
achter, niet slechts als toe
vallig decorum, maar onmis
baar en steeds aanwezig (ook 
wanneer de belichting erop 
minder scherp is of zelfs 
helemaal uitvalt) de achter
grond van het tijdsgebeuren 
dat niet slechts »n hef leven 
der hoofdpersonnages van 
dit boek onverbiddellijk in
gegrepen heeft. 

ACHTER UW RAMEN DOOIT DE WINTER OPEN, 

DE GRILLIGE TWIJGEN TEEKNEN IN DE LUCHT 

DONKERE LIJNEN VAN VERWACHTING ONDER 

EEN SMALLE VOGELVLUCHT. 

THANS KOMT DE LENTE WEER IN DUIZEND BOTTEN 

IN DUIZEND BLOESEMS LANGS DE LICHTE LAAN, 

EN ONDER 'T HOOG GEWELF DER ZOMERHEMELEN 

DRAGEN DE KINDEREN UW VRIJHEID AAN... 

OVER TRAGE RIVIEREN BREKEN BOTEN 

DE VAARGEUL OPEN EN DE EINDER BRANDT... 

DROOM VAN EEN ZEE, ZOALS DE VRIJHEID OPEN... 

DROOM VAN EEN LENTE, NEDERLAND. 

'(Pasen 19331 
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<( Men spreekt over wat men 
liefheeft en over wat men vreest ». 
Als die oude spreuk nog waarheid 
bevat in deze tijd, dan n;ag de 
Volksunie zich in een stijgend» 
simpatie en afkeer opgenomen 
zien. Over het Rendez-Vous der 
laatste Belgen was het maar stil
letjes, of als er over gesproken 
werd was het met het meewarig 
kopschudden waarmee men over 
vergane glorie spreekt. De routine-
arlikelen gingen natuurli jk over 
de troebelen rond de anti-troebe
lenwetten. 

HUMO 
Dit radio- en TV-blad wijdde een 

bijna 6 bladzijden lange reportar 
ge aan « Ieder zijn waarheid »-
troebelen. Objektief gehouden kon 
Humo-lezend Vlaanderen oorde
len over wat iedere part i j in deze 
kwestie meende te moeten vertel
len. Dit was het Humo-slotwoord: 

« Wij willen de argumenten van 
de verschillende part i jen niet te
gen elkaar aiwegen. Evenmin wil
len wij van de BRT een beslissing 
aMwingen (gesteld da t wij het 
konden) in deze of gene zin. Maar 
wel eisen wij da t er einde.ijk kla
re wijn zou worden geschonken. 
Zefs als de BRT van mening 
mocht zijn da t de VU niet he t 
soort part i j is, die je in een de
bat kunt mengen met de nationa
le partijen, dan is er niets wat 
h a a r permitteert om de VU, en 
met haa r alle kijkers, jarenlang 
voor he t lapje te houden. Ook 
VU-leden betalen kijkgeld. Ver
moedelijk. » 

LIBELLE 
Gaf in een terugblik over een 

aan ta l TV-uitzendingen vo gende 
beschouwing. 

« Wie weet wat ? Hier kwam de 
grote verrassing van een andere 
kan t dan verwacht Wij hebben 
ons steeds bewust afzijdig gehou
den van elke partijpolitiek in ons 
weekblad, en zullen dit blijven 
doen. Doch waar he t gaat om al
gemeen aanvaarde princiepen van 
fair-play, daar mogen wij niet 
zwijgen als die in het gedrang ko
men. Wij la ten in het midden of 
de mensen die om politieke rede
n e n de ui t j Mding s i xirden dit 
op een goede manier gedaan heb
ben. Dit ware echter niet gebeurd 
indien nien in dit land de demo
cratische princiepen op een eer
bare wijze in acht genomen had. 
Op dit gebied hebben sommige 
landenoten nog wel wat van de 
Engelsen te leren. Ook fair-play 
tegenover een kleine tegenstander. 
Of anders moet het heten : «Drie 
h u n waarheid», de anderen niet. » 

Flink zo, de ops te lers van dit 
bekende vrouwenblad tonen dat ze 
durven rekenen op de echte demo-
kratische zin van de geëmancipeer
de vrouw 

Brengt in een artikel van Jo 
Gérard « Zal de CVP in scherven 
vliegen ? » de mening van een 
reeks « burgers » over de krisis in 
de CVP. 

« Een Mechels industrieel z e g t : 
« Ik ben Vaming en ik beken U 
da t de bliksemsnelle vooruitgang 
van de Volksunie me schrik aan
jaagt . Te meer daar ik bij volgen
de verkiezingen de CVP 15 tot 20 
manda ten zie verliezen aan de 
P W en een tiental, laag geschat, 
die zullen gaan naa r de parti j van 
Mijnheer Van der Eist. » 

De schrik zit er in. Was het 
daarom dat Mijnheer Tindemans 
in het vraaggesprek van Humo 
over « de Volksunie in het debat » 
van zijn part i j niets mocht ant
woorden ? 

VOOR ALLEN 
Blad van de rode sindika'isten, 

toont dat het evenzeer beducht is 
voor die vuile bende « fascisten », 
want dat zijn we natuurlijk. 

Ja , j a waar is de tijd da t Van 
der Eist en Jorissen als gedweeë 
volgelingen van Mussolini door de 
brousse van Abyssinië stormden 
om de negers neus en oren af te 
snijden. 

« Wij geloven niet dat de ar
beiders in de school van de C.V.P. 
genoeg macht hebben om hun lei
ding resoluut positie te doen kie
zen tegen de Volksunie. Maar wij 
geloven wel da t door de C.V.P. 
een ondergrondse strijd wordt ge
voerd om zekere stellingen van de 
Volksunie te verzwakken 

Intussen blijft het geyaa^ v.o^r 
een neo-fascisme bestaan. Terecht 
wijst Walravens op de kolonialis
tische wrok die sommigen voeden 
en he t ontwakend nationalisme 
dat zich, tussen haakjes gezegd, 
niet alleen tot Vlaanderen be
perkt. 

Er is maar een methode om de 
Volksunie te bekampen. Dat is 
haa r fascistisch karakter ontmas
keren. Weigeren, gelijk waar ook, 
samen te werken met door h a a r 
geïnspireerde bonden en kringen 
en aMus de organisatie volledig 
iso'eren. 

En het is ook nodig een har t ig 
woo dje te spreken tot de jonge
ren die zich zouden aangetrokken 
voelen door het « progressistisch» 
karakter van de Volksunie. Hier 
kan gewezen worden op het ver
leden. Hoe men dikwijls kan ver
trekken van een gezond Vlaams 
bewustzijn, om te belanden in 
verraad en volksverdrukking. » 

LA LIBBE BBLEiaUE 
Toont aan dat die vrees voor 

die Vlaamse fascisten niet onge
grond is, nu men het zelfs zo ver 
begint te drijven dat men ora taai-
redenen bommen begint te gooien 
naar firmas die de taal van de 
streek niet gebruiken. 

« De klandestiene beweging BFV 
(Bevi'ijdingsfront voor Vlaande
ren) heeft zijn doelstellingen la
ten kennen : Het zal aktief blij
ven zolang Vlaanderen niet over 
zelfbestuur beschikt, en he t zal 
vooral de instellingen en simbolen 
treffen die herinneren a a n de 
« koloniale situatie » van de 
Vlaamse provincies. Zij zullen 
vooral de burelen en installaties 

Antwerpse immobiliëngroep 
zoekt als herbelegging 

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

Aanbiedingen onder letters S.V. aan redalitie «Volksunie» 
die doorzendt. 

van he t leger, van de rijkswacht 
en van de wapenindustrie tref.en, 
en ook tenslotte de private en na
tionale maatschappijen die weige
ren aan de Vlamingen een deel 
in het beheer te geven of die wei
geren de twee talen te gebruiken.» 

De aandachtige lezer zal na
tuurlijk zelf al begrepen hebben 
dat hij BVF moest vervangen door 
FLQ (Front de Liberation du Que
bec) en Vlaanderen, Vlaming door 
Frans-Canada en Frans-Canade
zen, om een verslag te krijgen 
over de nat iona 'e beweging van 
de Frans-Canadezen. 

Nota : De Libre gaf geen afkeu
rend kommentaar bij de aktie van 
deze franstalige (cGrammensoides» 
die hun patois van de provincie 
Quebec willen verdedigen tegen 
het opdringende Engels (( de we
reldtaal ». 

Blad van de Waalse rode fede
ralisten geeft ook re 'aas over deze 
gebeurtenissen in he t katolieke 
Frans-Canada. 

« Opgezweept door net ang-o-
saksische imperia'isme zijn de in
woners van de franstalige p r o v n -
cie Quebec er toe overgegaan he t 
F ron t voor de Bevrijding van 
Quebec op te richten. Zij zijn van 
plan onomwonden de harde meto
de te gebruiken om de voogdij van 
de Canadese federale s taat , met 
Enge's overwicht, af te schudden. 
« Molotov cocktails » werden zelfs 
gebruikt tegen kazernes. Wanneer 
de katol:eken ons nog zullen be
schuldigen ekstremisten te zijn, 
zullen wij hun herinneren aan de 
metode van hun kollegas van Que
bec. 1> 

Combat vergeet blijkbaar dat 
bepaalde franse moralisten he t 
Pruisische « Gott mit Uns » vrij 
vertalen als <( Dieu et la France »• 

Standaard 
Zoals trouwens vele bladen, leg

de de vinger op de verdeeldheid 
in de Socialistische rangen die 
eens te meer tot uiting kwam in 
de stemmingen rond de wetsont
werpen op de ordehandhaving. 

« Het gaat trouwens om meer 
dan een partijkonflikt. Het is 
geen toeval dat de BSP-oppositie 
VOO al te Luik wortelt, zoals het 
evenmin een toeval is dat de CVP 
hoofdzakelijk last heeft met h a a r 
Luikse federatie De stad die h a a r 
feestdagen bij voorkeur opluistert 
met Pranse vlaggen en met de 

BELEGGING van kas. 
en geldmiddelen op 
iermijn. Interessante 
mogelijlclieden m e t 
100 % waarborg. Ren-

tot 7 % 's jaars. Ooic 
Waar U ooIc woont, alle 
beleggingen worden U 
zonder verplichting aan
een erkend lid van het 

ievergoeding 
op hypotheek, 
vormen van 
persoonlijk en 
getoond door 

VLAAMS 
EINANCIERINGSKQMITEE 

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

Marseillaise, leeft in een perma
nent kl imaat van separatisme. En 
veel Walen kijken naar haa r op. 
Wat de BSP-leiding ook moge ver
klaren om de tegenstellingen te 
verbloemen, het kongres heeft nog
maals he t bewijs geleverd dat 
Wallonië anders denkt dan Vlaan
deren. En van een andere toe
komst droomt. » 

DE NIEUWE GIDS 
Die in 44 meende dat op Waals-

Vlaams gebied voor altijd peis en 
vree zou geheerst hebben binnen 
de unitaire kaders, ziet de scheur 
van de rendez-voeters nu ook reeds 
door de parti jen lopen. 

politieke parti jen de onde-gang 
van België zelf zou betekenen. 
België heeft al grotere drama's 
overleefd dan dat ! 

Maar, om tot de grond van de 
zaak terug te keren, het is niet 
voldoende een diagnose te stellen. 

Waar het op aanisomi is op het 
geneesmiddel. Het lijdt geen twij
fel dat een billijke en rechtvaar
dige regeling van het Vlaams-
Waals-Brussels vraagstuk voor de 
toekomst van België van het 
grootste belang is. 

Hoevee! jaren is het geleden dat 
Edgard Van Cauwelaert op het 
Davidsfondskongres opkwam vooff 
de herinrichting van de parti jen 
op Waals-Vlaamse grondslag ? 

[ ^ - spiegel 

B O M A A N S L A G E N 

V A N VLAAMS B E V R I J D I N G S F R O N T 

O P F R A N S T A L I G E H A N D E L S Z A K E N 

( L A L I B R E B E L G I Q U E ) 

« Praktisch zijn alle tegenstem-
me"s Walen. Wanneer men de 
Waalse federaties afzonderlijk 
neemt, ziet men da t zij de ont
werpen hebben verworpen met 267 
tegen 196 mandaten en 2 onthou
dingen Te Bnissel h a a men 88 ja-
stemmers en 12 neen-stemmei-s. In 
de Vlaamse provincies was men 
nagenoeg eenparig « voor ». Men 
wille het of niet, in alle part i jen 
begint men de vraagstukken an
ders te bekijken naar gelang men 
boven of onder de taalg'-ens 
woont... Vrij spoedig zat de min
derheid, omdat zij in een van de 
twee landstreken meerderheid is, 
de part i j tucht aan haar zo'en lap
pen Dit betekent meteen dat de 
politieke partijen, die thans nog 
één en nationaal zijn morgen 
kunnen uiteenvallen... Het uiteen
vallen van deze partijen betekent 
he t einde van de Belgische for
mule zelf en opent een avontuur 
da t en de Vamingen en de Walen 
bittere dagen zal bezorgen » 

H e t Volle 
Miei Van Cauwelaert die meest

al heel wat konsekwenter is dan 
zijn sabelranunelende schildwach-
tende broer Karel — antwoordt op 
da t Nieuwe Gids-gejammer 

« De diagnose die A. Vanhaver-
beke stelt is ongetwijfeld groten
deels juist, hoewel wij het over
dreven vinden te beweren dat de 
politieke parti jen ten onder zou
den gaan aan een innerlijke re
organisatie die rekening houdt met 
het feit (waaraan niemand iets 
kan veranderen) « dat men ta l 
van vraagstukken anders bekijkt 
naargelang men onder of boven 
de taalgrens woont ». Nog minder 
zijn we ervan overtuigd dat een 
innerlijke reorganisatie van d^ 

VOLKSGAZE;^ 
Jos sche.dt de rode broeders uit 

Luik voor communist omdat ze te
gen zijn ordewetten zijn Ook de 
Volksunie was er tegen. Wat zUn 
wij nu : fascisten of communisten? 

« Doch wanneer het Waals na
tionalistisch dagblad « La Wallo
nië », dat sommigen nog enkel 
door een waaracht 'ge geestesver-
warring als een socialistische en 
syndicale krant blijven beschou
wen, maandagochtend tite 'de da t 
« De Vlaamse meerderheid aan de 
arbeiders van Wallonië ontweroon 
opdringt waarvan zij niet wi'ien 
weten » en beweerde dat d= so
cialistische volksvertegenwoordi
gers van Luik voor een dilemma 
werden geplaatst, dan beging die 
kran t een aanslag op de eenheid 
van de Belgische socialistische a''-
beidersbeweging en een poging om 
h a a r te vernielen. » 

Walter Luyten. 

AANBEVOLEM 

Sinds 1950 in dienst. van moeder en kind 

Diepes t röd t 44 ( t e l . : 32.44.30) 
A N T W E R P E N 

O o k a l l e k v v d l i t e i t s s p e e l g o e d 
Spel len v o o r g r o o t en k le in 

«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 » 
Franltrijklei 8 Antwerpen 

Vlaams Huis 
« Cafe Fa'con « 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel • 03 '37.63 35 

u ontmoet er uw vrienden 

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

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

« DE KROON « 
O.LV.-Lombeek 054 32?81 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres • 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 
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MONA LISA 
Mona Lisa en Aldous Uuxley zijn 

beiden zeer beroemd : de eerste 
voor haar misterieuze glimlach, de 
tweede voor zijn soms niet minder 
misterieuze romans. « De glimlach 
rmn de Mona Lisa » bracht ent 
vorige week beiden tegeUjlx, wanl 
rond het tema van de ondoorgion-
éelijke glimlach bouwde Huxlev 
een thriller die een zeer sterke 
indruk maakte, al ging alles mank 
onder tiet gebrek aan eenlieid in 
de Itandeling 

De tekst wtn lluxley heeft zeer 
veel literaire kwaliteiten. Bij zijn 
poging om tegelijk een thriller en 
•een menselijk drama te schrijven 
is de auteur er weliswaar niet zon-
<dei kleerscheuten van af gekomen, 
maar anderzijds blijft toch de ga i 
spannings-lliniaks in hel >~luk een 

feit. Best gelukt in hel hele stuk 
zijn telkens de passages waar de 
feiten en de woorden tegen elkaar 
worden iiilgespeeld. De schilde
ring van de gevoelens der uitge
beelde personen doel echter som-^ 
ivel wal koud en niet gelukt aan. 
Wanneer Ilutton bv. tegenover hrt 
ovei lijden van zijn vrouia wordt 
geplaatst, is zijn Koude leaklie niet 
meer helemaal menselijk De scène 
van llulton's « bekeiinrj n in dr 
gevangenis is onioJdouide diep 
uitgewpild en khirt I uiiniy oi'ei-
iiiigend 

Onitiinh'. alles hlijjl hil ulil i 
een bueieiid weih. Tul h'' Imilsl,' 
ogcnblil. woiden we in liel onze-
l^ere gelaten oiwi het lot van llenry 
llutlon Mede door de goede regie 
lan Walter van der Kaniji i'- i (,(ii 
al het laatste deel van lul '•liiL 
ren grilaagd sluL diainulnh gi-
ivoiden 

liet sjiel der O/WCK/.S wai nnt 
helemaal vlekkeloos, al vielen er 
geen eigenlijl.e mislukkingen te 
noteien. De hoofdiollen, Janrl 
fMyra 11 <(/</ en llrinv llutlon 
(Junfielil uiiilin 'ici i nhhiinilii/ 
Of} het seherin gebraclil, met veel 
begrip voor de door Uuxley lie-
doelde karukteitrehl:en. Iels min
der was dit ivaai voor de rol D O ; K 
Meade, gespeeld door Pleiiiu loiiiv 

I oor de /•("-/ i^ hel :m ilr 11IHKJ 
II ie ei rum i nmilII'DIII lU iijl (s 
dat ni niuiul l,o,i ijilvrrn in n n 

OP uw SCHERl 
DEZE WEEK 

ZONDAG 
10 00 tot 1100 : Protestantse eie-
dienai voor Pasen (Eurovisie : over-
aamo van ae Westauitse televisie -
ARD) — 12 00 tot 12 10 Uitzen
ding van de Pauselijke paaszegen 
Uit het Vatikaan te Rome (Eurovi
sie overname van de Italiaanse 
televisie - RAD — 14 30 Voor boer 
en tuinder land- en tuinbouwma-
gazine — 15 00 Panorama • de 
week m beeld — 15 30 . Zacheus 
een bijbels verhaal voor de jeuifd 
en voor een TV-poppenspel aange
past — 15 50 Reportage van het 
internationaal turngala, dat op 6 
april plaats vond m de Expohal te 
Deuine-Antwerpen — 17 10 • Klem 
Jüein kleuterke — 17 30 tot' 18 15 : 
Rechtstreekse reportage van de 
tafel tenniskampioenschappen uit 
Praag (Eurovisie • overname van 
de Tsjechische televisie - CST) —• 
18 35 Marcelino • poëtische film 
•an Ladislao Vajda met Pablito 
Calvo — 20 00 TV-nieuws — 20 20 
Hocus Focus . een gefilmd variete-
progiamma — 20 50 Speelfilm : 
Het leed : familiefilm van Karel 
Kachyna met Jorga Kotrbova — 
22.05 : Sportweekend - - 22 35 
Tweede iiieuwsuitzen'bnK 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 15 • Kom tooh een=i 
kijken — 19 00 • Ripcord De gei
gerteller (14e afl ) — 19 25 • Tele-
taalles — 19 55 . De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 tot 24 00 
Cyiano de Bergersc • heldenkomedie 
m vijf bedril ven van Edmond Ros
tand Nederlandse vertaling Ben 
RoojaarCs (opgenomen piogiamma 
van de NTS) 

• DONDERDAG 
17 00 tot 17 15 De laatste reis van 
Scott dokumentaire film — 19 00 • 
Tienerklanken — 19 25 Penelope 
de uitzending voor de vrouw — 
19 55 Six>rt in 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 Speelfilm : De 
Cadillac van massief goud sati-
iische komedie van Richard Qume 
met Judy HoUiday en Paul Douglas 
(Engels» versie met tweetalige on
derschriften) — 21 50 Het Midden-
Oosten : Egvpte . een gefilmde re
portage — 22 20 . Tweede nieuws
uitzending 

MAANDAG 
S VRIJDAG 

16 30 Salondanr.en : Reportage van 
de wedstrijd Duitsland-Engelana be
twist te Dusseldorf — 16 15 • Een 
muzikale ftunilie : film voor de 
Jeugd — 17 00 tot 17 45 : Recht
streekse reportage van de <; Grote 
Prijs van Pau » (Eurovisie : over
name van de Franse televisie - RTF) 
— 19 00 • Tienerklanken — 19 30 • 
Openbaai kunstbezit m Vlaanderen 
— 19 40 • Zoeklicht op de kulturele 
«ktualiteit — 19 55 . De Weerman 
— 20 00 • TV-nieuws - 20 15 Het 
meisje uit het Zvarte Woud ope
rette in drie bedrijven van Leon 
Jessel (overname van de Westduitse 
televisie - ARD) — 22 25 • Medium: 
Toneel — 22 55 Tweede nieuwsuit-
eending 

17 00 tot 17 50 « Hemo, de gewel
dige » een film over de rol en de 
werking van het bloed in het men
selijk lichaam — 19 00 • Gastpro-
gramma — 19 30 • Vedetten ui t de 
dieren wei eld Vogels, gespoord en 
gelaaisd — 19 55 De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 20 Yerma 
(De dorre akker) • dramatisch spel 
van Pederico Garcia Lorca Neder
landse vertaling J W Werumeus 
Bunmg — 21 50 Première — 
22 35 • Tweede nieuwsuitzending — 
Omstreeks 22 50 Reportage van de 
tweede speelhelft van de baksetbaü-
wedstnjd Prankr't k-Rusland, betwist 
te Parijs (Eurovisie uitzending in 
uitgesteld relais van de Franse tele
visie - RTF). 

DINSDAG • ZATERDAG 
17 00 tot 18 10 • een rekonstruktie 
digd van moord op Claudius en voor 
de Romeinse rechtbank verdedigd 
door Cicero — 19 00 Gastprogram-
ma — 19 30 Twee filmpies voor de 
jeugd — 19 55 • Sport m 't kort — 
20 00 TV-nieuws — 20 20 : De 
Iijnproever spel naar een novelle 
van Roald Dahl voor de TV bewerkt 
door CJ fata^s — 2100 In de 
spiegel van de kunst • Dp zeer 
schone uren - 21 40 Suzanne en 
José • Flamenco-improvisaties — 
22 15 Vergeet niet te lezen — 
22 45 Tweeit» nieuwsul'^"ndin^ 

's nam : Rechtstreekse reportage 
\ an de mdoor - atletiekwedstrijd 
Groot-Brittannie - Frankrijk, betwist 
te Londen (Eurovisie : overiiame 
van de Britse televisie - BBC) — 
17 00 tot 18 15 Kom toch pens 
kijken — 19 00 • Religieus program
ma — 19 30 Eclio — 19 55 : Sport 
in 't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : « Maigie » • TV-feuilleton 
(5e afl) — 20 45 Houdt u van 
s h o w ' • een tweede gefilmde TV-
Dick Powell stelt voor Alleen in 
de grootstad (17e ati < — 22 40 . 
Tweede nieuwsuitzending . 

fiyuar als generaal Spence. Wut 
Uuxley de generaal bij elkaar laat 
grommen, is alleen maar tn de 
literatuur mogelijk. Willy Rays 
deed er eeliter nog een jlinke schep 
bij, zodat hel resultaat helemaal 
onwaarscliijnlijk werd. 

Alle gebreken ten spijt, it'o? het 
fi '! avond om niet onmiddellijk 
I, I (Igi ten I 

RUDICARELL 
De TV-peis biacht ons vóór een 

paar wrlen in grote opmaak het 
nieuws dat Rudi Carrell aan hel 
eind van dit seizoen (voorluj)iii, 
ojilwudl met :ijn D-shoii^ Un 

• lieejt blijhbaai heimwee naai de 
toneelplanken gekregen en wil 
daarenboven nieinue ideeën ver
zamelen voor een latere rceki 
liteindelijk ^vil liij zich in de 
toehoiw-l wol mrei mrl zijn qeziii 
griaii (H ni'iondi i /mils dr h 'i 
ziel, hel wot dl m hel lie.^laan viin 
Cmrell een hele omivenleling ! 

Ondel tii'.'sen kiegen we zater
dagavond de zoreet),le aflevering 
lan ('aiirll', hrioeindp t-how en 
\ iiiii dr -mrihlr maal weid hrt 
irn nil II ilh i Uil hrlr 'nhool-
geval weid oiigineel naar voor 
gebracht en mef lieel veel sliel-
licniii^ grpir:i iilreid. In Dn L 
llaiiis. ilir vriaiil iriiiiidriijli 
tri ml 1 OOI dr hiiineiii'i tjir, hrrfl 
(aiiell een iiihtel.end inedeivei-
Irr gevonden Zo vlot en bewe"g-
lijL dr Irl.^trn van deze sliuiv 
gr'^ihi rrrn rii voui Igrbiachl, :u 
1 lol ril bru rrijliil, :ijti ilr br"ldr,i 
ilir Dili, llmii'- nmii oii-i hm-, 
hmiii r zeiiill 

l indingi Ijk loont (AU i ril :irh 
flecd-s bij liet inschakelen van de 
rreemdr nirdi irri l.i i'. m lirl 
kadri lun ,//;( j>i niji mnina llrl 
irdl sDiniriKir jnfiiirn iKnhhiiis 
nul llihu ^hiijiiiu hl' /̂  zul'i-

De charme van het chanson 
De bewerkingen van de Brassens-liedjes in het Ne

derlands door Ernst van Altena en de vertolking er
van door Ronnie Potsdammer zijn op 21 maart zeer 
in de smaak gevallen. 

Op donderdag 18 april, te 22 u 15', krijgen de luis
teraars naar «De charme van het chanson» dit 
Noord-Nederlands tweespan terug, meer speciaal met 
eigen liedjes nu, in « Een avond met Ronnie Pots
dammer ». 

Wie weet wat? 
Iedereen vindt de opinie-peilingen van het «Wie 

weet wat ? »-programma natuurlijk buitengewoon in
teressant. De kijker toetst inderdaad graag zijn per
soonlijke mening aan die van de andei'en. Dat is niet 
alleen zijn volste recht, we gunnen hem dit pretje 
van harte. 

Zolang Herman Vereist met deze opinie-onderzoe
ken op het louter informatieve vlak blijft, is er van
zelfsprekend geen vuiltje aan de lucht. We willen 
echter de aandacht van BRT-instanties vragen voor 
het feit dat een programma als « Wie weet wat ? » 
echter niet moet ontaarden in een handig instrument 
ter beïnvloeding van de openbare opinie. Een vraag, 
waarvan het antwoord door de ene politieke of filo-
zofische groep tegen de andere kan worden uitge
speeld, wordt in dit programma liefst niet gesteld. 

We houden het vandaag bij deze ene, zeer algemene 
opmerking We hopen dat de toekomst ons niet zal 
verplichten voorbeelden aan te halen. Wie zich echter 
op het randje waagt, mijnheer Vereist, loopt gevaar 
vandaag of morgen zijn evenwicht te verliezen. 
En dan..? 

ttiidi C ai nil mort ren popiilare 
'.liuir helibi n Uns bienijl hi] owi 
popiihuie stenen Dal hij hr' 
nllrmaal met intelUhl rii handig 
op hrl scherm brengt, bezorgt 
hem onze absoUitie vooi al die 
]n 1,1 honden Trii slotte js de 
lliidi Cm irU-slioii nul grmnal.l 

dagavond een onbeduidend figuur
tje gebleken, met een knap 
gezichtje, maar met een afschu
welijke stem. 

De teenagers wei^n dal natuur
lijk niet. Die slikken letterlijl; 
alles wat hen door de giote plalen-
fil ma's zeer handig wordt vooi-
gescholeld, Inerin mei verdacfit 
veel ijver bijgestaan dooi alle 
li'iiropae ladio-'^lnlioiis ' 

Miiar hel roll, vil sprlrii m 

PRONOSTIEKERS.^ speel 
elke week uw gewoon be
drag, ü zult slagen met 12 
punten, Il of meerdere ma
len 10 Bewilstormule kunt 
U hiervan bekomen linnr 
storting van 35 F op PCR 
10.21 41, Ardaen Piene, 
Oostende 

om problemen in liet leven te 
roepen, maar om ze ie vergelen. 
zodus .. 

RECHTER EN B E U L 
\ an de Zwilsene auteur Fiie-

drich DUrrenmait heeft de NTS 
vroeger reeds een paar stukken 
voor de kanieia gebracht. We heb
ben daar toen telkens een goede 
indruk van overgehouden. Niet 
alleen t('c/<; de literaire kant van 
de zaak steeds dik in orde en 
kregen we een verzorgde stijl en 
een even goed uilgeiuerhfe intri
gue, rnaar ook de TV-bewerking 
in de Icamera-beliandeling was 
steeds opnieuw feilloos af. 

] an het stuk dat dinsdagavond 
op antenne is gegaan, « De rech
ter en zijn beul n, lainnen we 
echlii lol ons spijl niet hetzelfde 
zeggen. De ininqiie van het sluk 
zal nochtans :rii giird i,i ellïaar 

en we grtuvrn ook mrl dal we de 
aiiteui voor deze mislukliing op 
hrt matje kunnen loeprn. De 
scliiildige moet deze keei in \ IS-
middens ivorden gezocht, tvaar 
enhelc tekortkomingen zijn aan te 
wijzen die we van onze noorder-
biiien eigenlijk niel gewoon zijn. 

u J)f recht ei en zijn beul » hnd 
' ' ' Ihrillti kunnen 

irerk van Dür-
irninali nut biiknocid was ge-
ivorden door een niet zeer vlotte 
lerlaling, een niet i'oldoende 
afgewerkte en op soinmge ogen
blikken gewoonweg slechte regie 
en uiteindelijk door een geen vol
doening gevende TV-bcwerking 
lan Sheila llodgson. 

De tekst was op sommige ogen
blikken werkelijk stroef en stun
telig en bezat niet meer de lite
raire kwaliteiten van een auteur 
als Dürrenmatt. We mogen gerust 
aannemen dat C. Schuilen hier 
wel voor een groot deel schuld 
zal aan hebben. De regie van Frans 
't Hoen was een beetje van het
zelfde allooi. Het verliep allen\cbai 
niet zoals hel hoorde te verlopen. 
Storende vergissingen kwamen de 
zaak dan nog een beetje aandik
ken : hel te vroeg bellen van de 
telefoon terwijl de « buitenopna
me » nog op hel scherm was, 
onduidelijke beelden bij het spet 
in de onverlichte kamer van Bar-
lach, enz. ]'oor de rcsl gaf het 
geheel de indruk dat een goede 
TV-bewerking er meer had kan
nen uiltialen. 

De meeste akleurs voldeden aan 
alle eisen van hel spel. Ze begre
pen loot er van hen werd 
gevraagd, maar ze werden niet 
gediend door een goede beeld
regie. Ilun pogingen om het slulc 
Ic redden ivaren deitialvc ook tot 
mislukking gedoemd. 

Werkelijk, ive zijn van dr \TS 
beter gewoon. En dat ze een stuk 
van Dilrenmatl verknoeid tiebben 
maakt liun misdrijf zeker niel 
lichter I 

Jvb. 

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

Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel. ( 09 )25 .19 .23 

W \ K U N : . ' E N biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen. Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

E xeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 

[fKIWI B S ^ BSH 
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ANTWERPEN 

MEUKSEM 
De reis naa r de Voer. 

El- is reeds een autobus vol. Wie 
op 1 mei aan deze reis wil deelne
men, mag niet meer wachten om 
zich te laten insohnjven 

Inlichtingen in lokaal Tijl. 

KATEI.IJNE-WAVER 
Vn^dag 19 april in zaal Luxe : 

grote filmavond over Vlaamse ge
beurtenissen va-n de laatste tijd : 
Mai-s op Brussel, E3-betoging enz. 
D a a r n a zal Wim Jonssen, alge
meen sekretaris van de Volksunie, 
epreken over de huidige politieke 
toestand. Aanvang 20 uur. De toe
gang is kosteloos en iedereen is 
welkom, ook tegenstanders. Vra
gen kunnen gps'eM worden 

SCHILDE 
De Vlaamse Kring nodigt U 

ui t op h a a r lentcbai vi'ijdag 26 
april 1963 om 8 uur in de Pal
lieter, Turnhoutsebaan 472 te 
Schilde. 

Onze Vlaamse vedette CSiris 
I Ellis en het orkest Plory De-
; leu waarborgen U een gezellige 
avond. 

De mannen van Schilde ver
wachten al hun vrienden. 

BRABANT 
VORST-UKKEL-SINT GILLI« 
Belangrijk bericht. 

De v .ofcjg apri l m De Olievlek 
aangekondigde fi 'jnavond zal n a a r 
een latere da tum verschoven wor
den. Dit uitsted is te wijten aan de 
ongelukkige samenloop van een 
reeks ziektegevallen en een droe
vig sterfgeval in de familie van 
<mze feestleider. 

Langs deze weg bieden leden en 
bestuur van de afdeling Vorst-
Ukkel aan de heer Steyaert h tm 
blijken van oprecht mede'even. 

VOSSEM 

Onze werftortit in deze gemeen
te kende een buitengewcme bijval. 
Naast de talrijke verkochte num
mers konden we on& nog verheu-

EESÜLTATEN, daarom 
het modernste 
huwelijkswerk. 

Duizenden kandidaten 
Schrijf : 

A R D A E N P I E R R E , . 

Postbus, 186, Oostende. 

gen in de sympatieke ontvangst 
die ons overal te beurt viel en 
zelfs werd ons spontaan, fman-
ciele steun gegeven. 

11 mMm 
HASSELT 

We herinneren er nogmaals aan 
da t een afdeling van de Vlaamse 
Ziekenkas is gesticht te Hasselt. 
Het secretariaat woidt waargeno
men door Mevr. Bortels, Kurin-
gersteenweg 2S5, Hasselt, tel. 
250.68. Voor inlichtingen hefst te
lefonisch afspiL.ve.'^ 

Werftocht. 
De propaganda-afdeling oigani-

seerde een werftocht te Hasselt. 
De opkomst van de medewerkers 

was di tmaal niet bizonder groot. 
De verkoop was evenwel zeer 

goed in verhouding met het aan
ta l deelnemers. Er werden name
lijk 132 Volksunie-Waden verkocht 
afschoon we niet alle parochies 
hebben kunnen bezoeken. 

Medewerking werd verleend 
door de afdelingen Hasselt, Herk 
de stad en St Truiden. 

MAASEIK 
Volksvergadering. 

Op donderdag a.s. 18 april heeft 
een openbare voorlichtingsvergade
r ing plaats in zaal de « Beurs », 
Markt, Maaseik. Aanvang te 20 
uur. Als sprekers zullen Drs. Wim 
Jorissen en Drs. Joris Degraeve 
het woovd voeren Voorzitter Hugo 
Telen. 

We refeenen erop dat elk natio
nalist dit initiatief zal steunen 
door zijn aanwezigheid. De pro
pagandisten brengen nieuwe men
sen mee. 

SMEERMAAS -LAN AKEN 

Op 5 april jl. overleed p!ots 
Mevr. Maria Wahlen, echtgenote 
Paul Fabry uit Smeermaas-Lana^ 
ken. 

De plechtige uitvaajrt, bijge
woond door zeer veel vrienden en 
kennissen, had plaats op dinsdag 
9 april. Onze goede en trouwe 
vriend Paul Fabry en zijn kmde-
deren worden zwaar beproefd. Aan 
de naastbestaanden biedt de Volks-
unie-IJmburg zijn gevoelens van 
diep christelijk medevoelen aan. 

O-VLAANDEREN 

GENT 

Antobusreis naa r Antwerpen. 
Ter gelegenheid van de opening 

van he t Provinciaal secretariaat 
te Antwerpen, op zondag 21 april, 
w w d t door het arr. bestuur een 
autobusreis ingericht. 

Vertrek aan het Vlaams huis 
Roeland om 8 uur 45. Prijs ; 
55 F. 

Inschrijvingen : Vlaams huis 
Roeland en bij dhr. G. Dekeyser, 
Onderbergen 57, Gent (tel. 
25.09.08). 

ZOTTEGEM 

Zaterdag 20 april 1963, in de 
zaal Parking, te Zottegem, eer
ste Volksuniebal, te 21 uur. 

Het orkest Glaey Five speelt 
ten dans. Reeds meer dan 250 
mgangskaarten werden a a n de 
m a n gebracht zodat he i sukses 
reeds nu verzekerd is. Deelna^ 
me in de kosten : 50 F. Korte 
toespi-aak door onze gekozene 
Dr van liCemputten, terwijl Se
nator Diependaele he t dans
feest opent. Het is het laatste 
dansfeest van dit seizoen zodat 
We ook vele V.U .-leden buiten 
het kanton verwachten. 

DENDERLEEUW 

De Kermisdagen van Pasen ont
moeten alle nationalisten elkaar in 
het lokaal « de Klok » op het 
Dorp. 

W-VLAANDEREN 

WEST-VLAANDEREN 

De pi'ovinciale kaderdag vindt 
plaats te Poperinge in de zaal 
« Belfort » op zaterdag 27 april 
1963 om 14 uur 30. 

Na de kaderdag wordt iedereen 
verwacht op het avondfeest van 
de Vlaamse Kring « Hcqypeland » 
in hetzelfde lokaal. 

Eerste dans 20 uur 30. 

5de Provinciaal Lustnimiangfeest. 
Met de medewerking van het 

Noordstarfonds en van de Stad 
Brugge, op zondag 28 april 1963 te 
15 uur in de Stadsschouwburg te 
Brugge. 

Medewerkers : R. Veremans, W. 
Pee (dirigenten). 

Feestrede : Dr. Jur . V. Portier, 
Algemeen Voorzitter A.N.Z. 

Veremandtoor, Brugge. 
Volkskunstgroep « Die Boose », 

Izegem. 
Speelschaar der Broeders Xave-

rianen, Brugge 
BaMetgroep « Vlug en Vroom », 

Brugge. 
Vendelzwaaien : H Persyn. 
Regie en presentatie : Gersffd 

Vermeersch. 

ASSEBROEK 
Sociaal Dienstbetoon. 

De zitdag welke iedere zaterdag 
doorging, wordt tot nader bericht 
opgesch<H't. 

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

Wendt ü tot de maatschappil 

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

Geen veipucnting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden. 

BEERNEM 
Voorlichtingsavond. 

Alle weldenkende Vlamingen te 
Bee-nem en omüggende worden 
uitgenodigd op de voorlichtings
avond welke op donderdag 18 
apn i 1963 te 20 uur plaats vindt 
in de herberg « Reygerloo », Win
genestraat te Beemem. 

Sprekers : Mi-. Guido Van In en 
M. Vandemoortel, arr. propagan
daleider. 

BLANKENBERGE 

Bestuursvergadering. 
Tijdens een bestuursvergadering 

op 6 dezer van de plaatselijke af
deling werd het sukses van het 
jaarlijks dansfeest bek'.enitoond. 

Tevens werd het kasverslag 
voorgedragen en goedgekeurd. 

Het bestuur heeft tevens beslo
ten de heren K. Ponjaert, H. Van 
Ryssel, J . Van Parys en C. De Ca-
ninck aan te stellen als verant
woordelijk voor de verdere uit
bouw van de afdehng 

BRUGGE 

Westvlaamse Ontmoetingsdiag. 
Ter gelegenheid van het 5de 

Provinciaal Zangfeest te Brugge, 
richt de V.U., arr. Brugge, een 
Westvlaamse Ontmoetingsdag in 
waarop alle V.U. leden, abonnen-
ten en simpatisanten uitgenodigd 
worden. 

Programma : 
Te 9 uur : openbare kolpwtage 

te Brugge. 
Verzamelen c^ de Burg. 
Te 10 urtr 30 : Provinciale ver

gadering te Brugge in het hotel 
« Han.sa-'Rubens », Philipetock-
s t raa t 9. 

Sprekers : Karel Dillen en Gui-
«lo Van In. 

Te 15 uur : Bijwonen in de 
Brugse stadsschouwburg van het 
Lustrum. 

Provinciaal Zangfeest. 
Dirigenten : Renaat Veremana 

en Wies Pee. 
Regie : Gerard Vermeersoh. 
Toegang : 25 F. 
Te 20 uur : Plechtige opening 

van het « Vlaams Huis » te Knok-
ke, Elisabethlaan 105 

Een middagmaal tegen billijko 
prijs kan verkregen worden in het 
hotel « Hansa-Rubens », PhlUps-
stockstraat 9, Brugge. 
Vrijwillige belasting. 

In verscheidene afdelingen (bv. 
Smt-Kruis) werd het ophalen van 
de vrijwillige bijdragen ernstig en 
met resultaat aangepakt. 

Ook de andere afdelingen mo
gen niet ten achter blijven 

Wie tot het pvopagandafonds 
wil bijdragen, meldt zich bi] het 
afdelingsbestuur. 

OOSTENDE - NIEÜWPOORT « 
GISTEL 

Alle Volksunielcden en sympatl-
zanten worden uitgenodigd zo tal
rijk mogelijk deel te nemen aan 
de mhuldiging van het provinciaal 
V.U. sekretariaat te Antwerpen op 
zondag 21 dezer. 

Een autobus wordt ingelegd. 
Men schrijve onmiddellijk In op 
een van de volgende adressen. 
Prijs 75 F. 

L. Mertens, Canadalaan 8. 
Nieuwpoort. 

O. Huyghebaert, Koning Ridd«k-
dijk 19, West«ide. 

R. Moerman, J. Oasselaan 13. 
Middelkerke. 

L. van de Weglie, Wapenplem 
9, Oostende. 

M. Zwaenepoel, P Bortlerlaan 
27, Gistel. 

UtUTooster : veitrek Nieuw
poort-Markt 7 uur; Westende-kerk 
7 uur 15; Westende Kerkje 7 uur 
20; Middelkerke kerk 7 uur 30; 
Oostende Derbylaan 7 uui- 40; Gis-
m Markt 8 uur 10. 

ALLE GESCHENKEN 

HVY8R€eHTS 

Sen uurwerk 
dat juist gaat, 

e«n juw«el 
tui «ierlljk staat. 

Koopt men blJ 
IKDTBBECirrS 

In de VonddHtraat 

Alles voor de Kommunikant 

« » • « » • > • • • • « > • » « • » « • • 
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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 ere 
van oud-voiksvertcgenwoordiger 
Ward Hermans ter gelegenheid 
van zijn 65ste verjaardag Dit 
huldebetoon heeft plaats onder 
voorzitterschap van Wim Jorlssen 
in het Thierbrauhof, Groenplaats 
33, Antwerpen. 

Men kan mschnjven door over
schrijving van 60 F op postreke
ning nummer 6968.61 van lic, Wal
ter Luyten Legrellestraat 32, Ber-
iaar 

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

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone band teken ing 
en onder de s t r iks te ge
he imhouding , zonder on
derzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbe ta l ing in 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel (02)22.63.48 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 

, (Brevet - 529768) 
Ressortmatrassen 

met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

..STAK' 
G e w a t t e e r d e b e d s p r e i e n 

W o l l e n d e k e n s 

T e l . 4 4 6 4 1 en 4 4 6 4 2 

Indien U geen verkoper 
In uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
zenden ü Het adres van 
de d ichts t bijgelegen ver
koper S tar Zele 

BRABANT 

GROOT-BRüSSEL 
Sociaal dienstbetoon. 

In Groot-Brussel wordt op vol
gende uren, dagen en plaatsen ge
legenheid geboden tot sociaal 
dienstbetoon onder alle vormen ". 

Voor de afdelingen Brussel en 
Neder-over-Heembeek ; 

E'ke eerste donderdag te 19 uur 
30 in het lokaal « W a l t ' a », Ar-
d u n k a a i 3, Brussel (naast de 
KVS). 

Voor de afdeling Jliaken : 
Elke eerste maandag te 20 uur 

bij de h. Thiebaut. Neyberglaan 
188, te Laken. 

Voor al de afdelingen van het 
kanton Molenbeek : 

E'ke laatste vrijdag te 19 uur 
30 in de zaal « Chevalier Marin » 
Gemeentepem, Molenbeek. 

Voor de afdelingen St-Joost Et
terbeek, Woluwe, Eisene, Ouder-
gem en Watermaal : 

E'ke eerste maandag te 19 uur 
30 in het lokaal « Maelbeek », Ou
de" gemlaan 154 te Etterbeek. 

Voor de afdelingen Evere, Haren 
en Schaarbeek : 

Elke eerste en laatste vrijdag in 
het lokaal « Welkom », H. Con-
sciencelaan 162, te Evere. 

Voor de afdelingen Anderlecht 
en St-Agatha-Berchem : 

Elke eerste maandag van de 
maand : Herberg « Sportlokaai », 
De Mesmacker, Neerpede, van 
19 tot 20 xiur. 

Voor de afdelingen St-Gillis, 
Ukkel en Vorst : 

Elke eei-ste maandag van de 
maand in het Vlaams Huis « Die 
Ossewa », Bondenotenstraat 309, 
Vorst (Wielemans-Cauppensplein). 

Verantwoordelijken voor dienst
betoon uit de afdelingen mc^en 
zich met de hun voorgelegde pro
blemen aanbieden elke eerste don
derdag te 19 uur 30 in het lokaal 
Waltra en deze problemen voor
leggen aan de leden van de werk
groep Groot-Brussel, die de zaken 
zullen overmaken aan bevoegde 
personen. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

mees t e r -k l ee rmake r 
voor he ren en d a m e s 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 

. Kom U overtuigen, 
• 

Zuidlaan 52 

BRUSSEL 
T e l e f o o n 11.77.10 

Werkgroep. 

Op de bijeenkomst van de werk-
g 'oep « Groot-Brussel » van don
derdag 4 ap ' i l , geleid door voor
zitter M. Vanthournout, werd de 
h. J a n De Ber'anger aangeduid 
als propagandaleider, terwijl de h. 
Vansteenklste voorgesteld werd 
als sekretaris-penningmeester. Het 
sekretariaat van de we^'kgroep be
vindt zich : Dupontstraat 87, Brus
sel 3. 

Een a'gemeen overzicht van het 
werkplan werd gegeven en als eer
ste te verwezenlijken punten wer
den vooropgesteld : stichting van 
afdel'ngen, die thans nog a^s kern 
bij een andere afdeling gevoegd 
zijn en verders uitbouw der be
staande afdelingen in wijken met 
wijkve- antwoordelijken. 

Al de afdelingsbesturen van 
Groot-Brussel gelieven aan de pro
pagandaleider De Berlanger, Cour-
toisstraat 50-52, Molenbeek, Brus
sel 8 de namen en adressen mee 
te delen van hun leden, die kun
nen aangeschreven worden voor 
propaganda met verme'ding van 
de propagandamiddelen, waaraan 
zij kunnen meewerken (huisbezoe
ken, werftochten met verkoop van 
blad, plak. en schildertochten). 

De werkgroep vergadert opnieuw 
op donderdag 2 mei tp 19 uur 30 
in de Waltra-Arduinkaai 3. De af
delingen gelieven tegen die tijd de 
inventaris op te maken van het 
aan ta l adressen, waarover ze be
schikken om bewerkt te worden 
bij de verkiezingen. 

E V E R E ' 

Het afdelingsbestuur hield op 
vrijdag 5 april een werkvergade
ring. 

De gemeente werd ingedeeld in 
vier wijken, waarvoor de wijkver-
antwoo delijken werden aange
duid De gemeentelijke politiek 
werd onderzocht met het oog op 
de aanstaande gemeenteverkiezin
gen, terwijl de verdubbeling van 
het aantal leden en het wmnen 
van nieuwe a bonnen ten als eerste 
doel werd vastgelegd. 

Gelegenheid tot sociaal dienst
betoon wordt e'ke eerste maan
dag geboden in het lokaal « Wel
kom », H. (3onsciencelaan 162, te 
19 uur 30. 

t l M B U R l 

MAASEIK 
Volksvergadering. 

Ingevolge de snelle uitgroei van 
de afdeling zullen we een open
bare voorlichtingsvergadering hou
den op donderdag 18 april te 20 
uur in zaal « De Beurs ». Sprekers 
drs Wim Jorissen en drs Joris De-
gi-aeve. Voorzitter Hugo Telen 

Provinciale kaderdag. 
Op zaterdag 27 april a.s. hou

den We onze lentekaderdag in ons 
gewoon lokaal : Hotel Warson te 
Hasselt. Aanvang te 19 uur. 

Deze kaderdag zal gewijd wor
den aan de bespreking van de zo-
meractiviteiten. Ook wordt een 
overzicht gegeven van de bereikte 
resultaten tijdens de voorbije win-
te'periode. 

Als vaste spreker heeft de alge
mene propagandaleider Toon Van 
Overstraeten reeds zijn toezegging 
gegeven. 
Deelneming. 
Optocht te Antwerpen. 

Reeds meerdere personen lieten 
ons weten dat zij op zondag 21 
april a.s. willen deelnemen aan de 
grote optocht in het teken van de 
zetelaanpassing te houden te Ant
werpen. Limburg wil inderdaad 
goed vertegenwoordigd zijn Be
langstellenden worden verzocht 
zoveel mogelijk hun verplaatsing 
te regelen met privéwagens uit 
eigen afdeling of bestuur. 

Een ideale gelegenheid om een 
aangename uitstap hiervan te 
maken. 

Bizonderheden vindt U elders 
in dit blad. 

DWORP 

Eerste Volksimiebal in het kan
ton Halle. 

Dan nog een lentebal. Wie ?/il 
daar niet bij zijn ? 

Zaterdag 27 april 1963 Zaal « De 
Leeuwerik », Kerkstraat 34. Dworp. 

Plaatsbespreking alle dagen, tel. 
56.52.46. 

b-VLAANDEREN 

ST NIKLAAS 

Naar Antwerpen. 
Ter gelegenheid van de Leo 

Wouters-viering gaan we naar Ant
werpen. 

Bijeenkomst te Sint-Niklaas aan 
het lokaai Stad Nantes, Grote 
Markt. Gezamenlijk vertrek met 
auto's te 9 uur 30. 
Steunfonds. 

Steun voor onze aktie wordt 
welwillend aanvaard, op P.C.R. nr 
325.33 van de Kredietbank, voor n r 
47.13 van de Volksunie. 
Sociaal dienstbetoon. 

Zitdagen worden gehouden te 
Smt-Niklaas, te Stekene te Kem-
zeke, te Beveren en De Klinge, 
met medewerking van de plaatse
lijke afdelingen onder leiding van 
de heer Neels Etienne, Raap 91, 
Smt-Niklaas, bij wie alle verdere 
inlichtingen kunnen worden be
komen 

Voorlopig zal senator Diepen-
daele enkel te Sint-Niklaas zitda
gen houden. 
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Leden- en abonnenxenfcenwerving. 
Het aanta l leden en abonnemen

ten overschrijdt reeds in ruime 
mate het cijfer van 1962 

Wanneer ons arr. in dezelfde 
mate blijft doorwerken zal het 
Waasland spoedig aan de spits ko
men van de abonncmentenwer-
ving. 

W-VLAANDEREN 
BRUGGE 

Westvlaamse ontmoetingsdag. 
Ter gelegenheid van het prov. 

zangfeest organiseert het arr. een 
ontmoetingsdag op de voormiddag 
van zondag 28 aprü a.s.; nadere 
berichten volgen: er wordt ge
vraagd deze dag voor een tocht 
naar Brugge vrij te houden. 

lEPER 
Bal. 

Het bal van vriendenkring 
« Hoppeiand » vindt plaats op 27 
april, in « Het Belfort » te Pope-
ringe om 20 uur 30. 

Alle vrienden uit de provincie 
worden er verwacht. 

70EKERTJ 
Zoek f i .ma die bereid is inrich

ting op zich te nemen van bij-
huis-winkel gelegen in zeer drukke 
winkelstraat. Attdijstraat, Antwer
pen - tel. 03,37.32 08. 

Drukkerij omgeving Brussel 
zoekt typograaf geen ploegen of 
nachtwerk. Schrijven bureel blad 
19110. 

Wie wenst een goede zaak over 
te nemen in toeristisch centrum 
Antwerpen. Zich wenden : Café 
« den Helder », Suikerrui 21, Ant
werpen. 

31 

Mejuffrouw 30 jaar zoekt plaats 
als winkelj. (15 J. ondervinding). 
Liefst omstreken Antwerpen of 
Gent. Schrijven kantoor blad. 

32 

Vlaams huis, logement en spijs-
zaal Breughel, Smet de Nayerlaaai 
141, Blankenberge, vraagt vanaf 
1.4.63 volgend personeel : 2 dien
sters voor spijszaal, 2 werkvrou-
wen. Zich schriftelijk wenden op 
bovenv. adres. 

33 

Bieden bijverdienste 2.000 P per 
maand, aan bep'oefde (123 sex.) 
Schrijven Europ, Postbus 247, 
Maastricht. 

39 

t w e e t a l i g e vertegenwoordiger 
met eigen wagen zoekt plaats . 
Schrijven met nodige inlichtingen 
kantoor blad. 

40 

Aardbei-, rode bessen, stekelbes-
sendoosjes van 1/2 kg (ook van 
1/4 kg) In kar ton voor aardbeien 
onder glas. Verschillende kwalitei
ten, matige prijzen. Schrijven Kar -
tonnage De Roover, Gelrodesteen-
we 16, Betekom. 

VLAAMS'NATIONALE 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 : 
V ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ T T ^ ' " ' " " ^ * ' ^^ ^^^ °P zaterdag 20 april : te 11 uur : opening door senator Dr Roosens van de tentoonstelling gewijd aan de 
iV..Na.u 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. 
w p l i r f , ^ T l"^ ^" zaal Palladium, onder voorzitterschap van Rudl van der Paal, provinciaal voorzitter en algemene organiaatieleider. 

wZl Zr. y° ^s^e-^t^egenwoordigers Mr van der Eist en Reimond Mattheyssens. Dr H Goemans. voorzitter arrondissement Antwerpen. 
Hulde aan volksvertegenwoordiger Wouters ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 
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• O P G E L E T ! O P G E L E T ! 
: De V.M.O.-filmsektie is klaar 
S om blJ u te komen filmen 
• 2de mars op Brussel (kleu-
• ren) . 
i Tegen de Franse preken. 
• Nieuwe VM.O film : beto-
; ging E3 In voorbereiding 
ï Briefwisseling : P. Lauriks, 
• Offerandestraat 68, Antwerpen 
; Wi] 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. Beg'n 20 
uu-

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

BOBNEM 

Een kerngroep nationalisten 
vergaderde om de basis te leggen 
van de afdeling Bomem die haa r 
s ta tu ta i r aan ta l leden reeds bezit. 

Wim Jorissen, nat . sekret., pro
vincieraadslid Ro'us en dhr. Wal
ter P e e t c s van het prov. bestuur 
en de heren E. Souwens en W. 
Luyten van het arr. bestuur woon
den deze vergadering bij. Besloten 
werd gezien de stijging van leden 
en abonnenten de indeling van 
Klein Brabant voortaan te doen 
volgens de groepen Bornem-Hin-
gene, Puurs-Oppuurs en St. 
Amands-Mariekerke. 

BEERZEL 
Arr. kaderdag. 

Een zeer goede opkomst, wer
king en atmosfeer bepaalden he t 
sukses van de arr. bestuurskader-
dag-Mechelen op Beerze'hof Na 
he t inleidend woord van voorzitter 
Ir. Renard, hield a'gemeen propa
gandaleider Toon Van Overstrae-
ten een gewetensonderzoek over 
de zwakke punten en sterkte van 
de Vlaams - nationale part i j ,,E. 
Bouwens, sekretaris van de V.Ü.-
studiedienst hield een uiteenzet
ting over de techn-ek der ge
meenteverkiezingen. Onder leiding 
van a r r sek'-etaris Walter Luyten 
gaven dan de verschillende afde
lingen een overzicht over de wer
king en situatie van hun afdeling 
tijdens he t verlopen halfjaar. 

Prov. voorzitter Rudi Van der 
Paal belichtte een nieuw organi
satieschema waarna Wim Jorissen 
met een aansporend woord deze 
ges'aagde kaderdag besloot. 

DEUBNE 

Verg-adertng. 

Op woensdag 17 april 1963 om 
20 uur 30 heeft er een afdelings-
vegade r ing plaats in het lokaal 
« Nieuwe Carnot », Ca"notstraat 
60. te Antwerpen. 

Spreker : Mr Schiltz over « De 
luchthaven te Deume ». 
Oproep. 

Wij vragen aan al onze simpa-
tisanten, te helpen bij de finan
ciële uitbouw van onze afde ing. 

I n de loop van de volgende 
twee maanden zullen onze mili
t an ten U een bezoek brengen. 

Het is van het aUergrootste be
lang dat deze actie met succes 
bekroond woidt, om het ons moge
lijk te maken in 1964 evenwaardig 
a a n de gemeenteverkiezingen te 
kunnen de°'nerr>^n. 

KATELIJNE WAVER 
Als voorbereiding van de stich

t ing van de afdeling greep een 
gi-ote kolportage plaats met de 
ploegen Heist-Beerzel (waar een 
pluim dient gegeven aan onze 
oudste propagandist) Lier en Me-
chelen. 

Niet minder dan 220 bladen wer
den aan de man gebracht. De bij
lage met het plaatselijk nieuws 
droeg er wellicht toe bij om dit 
nieuwe rekord in ons arrondisse
ment te vestigen. 

LIER 

De Vlaamse Kring Lier brengt 
in haa r reeks voordrachten op 24 
april om 20 uur 30 in de zaal den 
Hoorn, Kou. Albertstraat. de kul-
ture 'e g'-vo'm'=ch*"is"i/~ van r'e Am-

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

bassade van Suid-Afrika dhr Let
ter. Die zal spreken over « Verle
den en toekomst van Zuid-Afrika». 
Problemen als de apartheid zullen 
behandeld worden. Als illustratie 
worden klank er. kleurfümen over 
de geschiedenis en Het landschap 
in Zuid-Afrika gegeven. 

Toegang gratis. 

WILLEBROEK 

Op de ledenvergadering van de 
afdeling WiUebroek zette Ir. Re-
nare}, arr. voorzitter het sociaal-
ekonomisoh programma van de 
Volksunie uiteen. 

Hij rekende af met de tegen
standers van de Vlaams-nationa
listen die ons al te graag zouden 
willen rangschikken onder de ou
de etiketplakkerij links-rechts 

BRABANT 

BOORTMEERBEEK 

Onder het voorzitterschap van 
dhr Segers werd een welgeslaagde 
vergadering gehouden in de zaal 
« Movri ». 

Na de vertoning van de prach
tige filmen over de E3 betoging 
en de 2de Mars op B"ussel, han
delde dhr Van Overstraten in 't 
bijzonder over de zetelaanpassing, 
die maa r steeds uitgesteld b'.ijft. 
Zo worden dan 500.000 Vlamingen 
in 't parlement niet vertegenwoor
digd en hun stem totaal waarde
loos gemaakt. Dhr Mare Pelgrims 
sprak over de algemene politiek, 
waarna dr Vic Ansiaux besloot 
met een oproep om de werking in 
he t kanton onverpoosd door te 
zetten. 

Nogmaals onze bijzondere dank 
a a n de V.M.O.-Filmsectie die haa r 
medewerking gratis verleende. 

BRUSSEL 

Op zaterdag 6 april vergaderde 
de ar^ondissementele raad in het 
bierhuis Waltra. De opkomst was 
bevredigend Men noteerde o.a. de 
aanwezigheid van al de stedelijke 
kantonale gevolmachtigden en van 
al de afdelmgsvoorzittei 's ' van 
Groot^Brussel. Volksvertegenwoor
diger Deconinck gaf een felge-
smaakt overzicht van de huidige 
politieke toestand, waarna Dr. An-
ciaux de organizatorische uitbouw 
van het arrondissement uitstippel
de en inzonderheid de hoop uit
drukte dat de totstandkoming van 
de werkgroepen de oprichting van 
talrijke afdelingen en de uitgroei 
van de reeds bestaande in de h a n d 
zou werken. 

Daa r de heer Van Overstraeten 
weerhouden was op het kongres te 
Mechelen, nam Dr. Anciaux he t 
eveneens op zich de aanwezigen 
t e spreken over de abonnenten- en 
ledenwerving. Hij legde er de na
druk op dat iedereen zich speciaal 
moet inspannen om onverpoosd te 
werven. Samen met de zetelaan
passing moet dit het leidmotief 
van de komende dagen zijn 

LIMBURG 
ALKEN 

Op zaterdag 4 mei e.k. houdt de 
afdeling « Vnendenband » Herk 
de Stad h a a r tweede jaarlijks 
voorjaarsdansfeest. Verleden jaar 
vond dit feest plaats te Herk de 
stad zelf, doch gezien de zaal in 
heropbouw is wordt dit dansfeest 
gehouden in de zeer stemmige 
zaal « Monty » te Alkendorp. 

Verleden jaar was het feest een 
werkelijk succes en de inrichters 
zullen er weerom zorg voor dra
gen dat er ook n u weer een ge
droomde Vlaamse stemming zal 
heersen waarover ieder nationalist 
tevreden zal zijn. Belanstellenden 
k u n n i n uitnodig ngen aanvragen 
a a n het provinciaal secretariaat 
« Vriendcnband-Limburg » grote 
baan 287, Kuringen-post Kermt. 
Inkom 40 P . 

HALEN 
Ook deze week brachten de be-

stuurs 'eden van dg afdeling Ha
len nieuwe l idmaat-chapskaarten 
binnen. Deze afde'mg verdient 
alle lof voor haa r inspanningen. 

LAUW 
De reeds lang geplande open

bare voorlichtingsvergadering 
wordt gehouden op woensdag a.s. 
17 ap-il in « Café Het wit Paard » 
Dorp Lauw, aanvang te 20 uiu-. De 
politieke actua' i tei t wordt behan
deld door Drs. Wim Jorissen ter
wijl Ir. Clem Colemont een uit
eenzetting zal houden over de 
huidige landbouwpolitiek. We ver
wachten dat alle propagandisten 
hun vrienden en kennissen zullen 
meebreneen. 

O-VLAANDEREN 
G E N T - E E K L ^ 

Richtlijnen voor de Afdelingen. 
Ons blad « De Volksunie ». 

Het innen van de niet-vernieuw-
de abonnementen mag niet meer 
uitgesteld worden. Bovendien zul
len we alles in het werk stellen om 
nieuwe abonnementen te werven. 
Dat is nodig om de groei vah on
ze pa tij te bestendigen. 
Organisatie 1. 

Gelieve tegen de volgende aiTon-
dissementsi-aad volledige lijsten 
op te maken van meaewerkers en 
woegere medewerkers (naam, 
voornaam, adi'es, telefoonnummer, 
aktiviteiten waarvoor reeds mede
werking verkregen werd) 
Organisatie 2. 

In de loop van de maand mei 
wordt het arrondissementeel se
cretar iaat geopend in ons « Huis 
Roeland », Korte Kruisstraat 3, 
Gent. Het zal een belangrijk hulp
middel worden voor de verdere uit
bouw van de par t i j . Om dit be-
langi-ijke feit te onderlijnen zal de 
opening gepaard gaan met een 
vergadering voor leden en simpati-
santen. Dag en uur zal tijdig mee
gedeeld worden. 

GENT-EEKLO 

Kalender de aktiviteiten in de komende maanden. 
I n de loop van de maand mei zal het arr. secretariaat geo

pend worden. Bij die gelegenheid is er een vergadering voor
zien voor leden en simpatisanlen. 
Vrijdag 19 april : GENT 

Bijeenkomst arrondissementsraad om 20 uur in « Roeland ». 
Alle afgevaa digden op post. 
Zondag 21 april : ANTWERPEN 

Betoging zetelaanpassmg - opening provinciaal secreta
r iaa t - hulde Dr L. Wouters. Verplaatsing met autobussen en 
personenwagens. Samenkomst : « Roeland », Korte Kruis
s t raa t 3, om 8 uur 30. Prijs vcor de bus 50 F per persoon. 

Inschrijven : Guido De Keyser, Onderbergen 57 Gent, en 
« Roeland »• 
Zondag 28 april : GENT 

Provinciaal zangfeest om 3 uur in Oud-België. 
Zaterdag 4 mei : ST. NIKLAAS 

Provinciale kaderdag Oost-Vlaanderen in lokaal « Stad 
Nantes », Grote Markt. 
Zondag 5 mei : GENT 

Grote kolportage-tocht door Gent. Samenkomst aan « Roe
land » om 8 uur 30. 

Om 11 uur 30 Mis ter nagedachtenis van Dr A. Borms in 
de kerk der P. Dominicanen, Holstraat. 
Zondag 19 mei : GENT 

Arrondissementen propaganda-karavaan door Meetjesland 
in het teken der zetelaanpassing. Verzamelen : « Roeland ». 
Vertrek 'om 8 uur 30. 
Zondag 9 juni : GENT 

Provinciale betoging voor zetelaanpassing. 
Zondag 30 juni : ANTWERPEN 

Vlaams-nationaal zangfeest. 
Donde-'dag 11 juli : GENT 

11 juli-viering. 
Zondag 18 oogst : DIKSMUIDE 

IJzerbedevaart. 
Zondag 1 september : GENT (vermoedelijke datum) 

Toeristisch bezoek aan de Voerstreek 
Zondag 15 september : GENT (vermoedelijke datum) 

Zuidelijke E3-aktie - karavaan met eindpunt in Kortrijk. 

Sociaal Economische Werkgroep. 
Binnenkort wordt door ons ar

rondissement een brochiu-e ver
spreid. 

De afdelingen krijgen een aan
tal exemplaren als propaganda 
materiaal . 

Gelieve tegen de volgende ar
rondissementsraad een lijst aan te 
leggen van de personen die met 
deze propaganda best te be
werken zijn. 

Hier Gent. 

Nieuwe adressen voov het arron
dissementeel blad zijn steeds wel
kom 

Na het verschijnen van het eer
ste nummer waren reeds 600 nieu
we adressen binnengekomen. Zeer 
zeker kunnen nog vele bijgebracht 
worden, om onze gedachten in 
steeds bredere kring te versprei
den. 

GENT 

In opdracht van het distriktsbe-
stuur van de Volksunie Gent zal 
de jaarlijkse H. Mis ter herden
king van de dood van Dr Borms 
worden opgedragen op zondag 5 
mei te 11 uur 30 in de kerk der 
Paters Dominikanen, Holstraat, 

ZOTTEGEM 

Zaterdag 20 april 1963, eerste 
Volksuniebal in de zaal Parking. 

i m A ANDEREN 

gewoon lokaal bij Beeckaert De 
vergadering vindt plaats onder 
voorzitterschap van de arrondis
sementsvoorzitter Leo Vande Weg-
he. Gezien de belangrij.kheid v=n 
deze vegader ing verw?chten w» 
alle leden Ook sympahysantea 
zijn welkom. 

DIKSMUIDE 

Werftocht. 
De propagandatocht in de ge

meenten Leisele, Izenberge, Buls-
kamp en Houtem kende een mooi 
succes; een 80 tal bladen werden 
in amper 2 uur aan de man ge
bracht. Volgende werftochten : 

Zaterdag namiddag 15 apri l : 
Leffinge en Slype. 

Zondagvoormiddag 28 april : 
Woiunen en Merkem. 
Pater Brauns spreekt. 

Op vrijdag 26 april te 20 uur 
spreekt Pater Brauns s.j. in he t 
«Bu'-gondisch Schi'de» Koning Al
berts t raat te Diksmuide over « Ra^ 
dikalisme » in de Vlaamse strijd. 
Alle Vlaams Nationalisten houden 
deze da tum vrij. 
Frans Vlaanderett. 

Op zondag namiddag 28 april 
spreekt in het 'Vlaams Huis, 
IJzerlaan 83 de heer Maiu'its Ver
haas t uit Lendelede over Frans 
Vlaanderen. 

Allen die verleden jaa.r de reis 
door Frans 'Vlaanderen onder lei
ding van de heer Verhaest hebben 
meegemaakt zullen er stellig aan 
houden deze onbetaalbare gids 
weer te zien en te horen. 

Reis Antwerpen, 

Voor de autobusreis naar de 
opening van he t ï^rovinciaal se
cretariaat te Antwerpen kan n t ^ 
steeds ingeschreven worden bij 
volgende adressen : 

Ir. De Ganck, Wijnendalestraat 
21, Beerst, 

Leo Devreese, Vlaams Huis, 
Diksmuide. 

Maurits Dekeyzer, ' Engelstraat, 
Ichtegem. 

E. Lootens, Oostmeetstraat, Koe-
kelare. 

Jef Devisscher, Werkenstraat , 
Adlnkerke. 

POPERINGE 

Vlaamse Vriendenkring « Hoppe-
land ». 

Op zaterdag 27 april geven wij 
een groot bal in de zaal van « Het 
Belfort » te Poperinge waarop alle 
'vi'iendenkrlngen van de provincie 
uitgenodigd worden en die -wij te
vens ook verwachten, want ook wij 
zijn nergens ten achter gebleven. 
Dit bal zal opgeluisterd worden 
door het orkest « The Sea-Siders » 
uit Gistel. Dezen die in Koekelare 
geweest zijn zullen zich nog dit 
orkest herinneren. 

Dus alle Vlaamse vrienden zijn 
welkom. 

Begin om 20 uur 30. 

WOESTEN 

Alle Vlaamse vriendinnen en 
vrienden uit Woesten worden ver
wacht op het bal welke plaats 
heeft te Poperinge in de zaal van 
« Het Belfort », Grote Markt, en 
welke ingericht wordt door de 
•vi-iendenkring « Het Hoppeland » 
op 27 april te 20 uur 30 Laa t U 
op tijd inschrijven in «Het Vlaams 
Huis» te Woesten. Vei-voermiddel 
ter uwer beschikking. Wij ver
wachten U. 

WOUMEN-MERKEM 

Zondagvoormiddag 28 april om 
10 uur 45 vergadering voor de af
deling Woumen-Merkem in het 

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

winkel van Brussel 
E. Jacqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, litte
ratuur-, folklore- en ont-
spanning-fonoplaten 'roer 

kinderen. 

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

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren : zekere streken zijn nog 
niet bezet : komen hiervoor In 
aanmerking: metaalkonstruk-
tiehuizen gespecialiseerd til 
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 ea 
'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 
ir 

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 In 
de drie lokalen de echte 
Dortmundeï Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

E^&. 

Niet vergelen: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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1 IJDENS de Kamerdebatten 
over de omstreden wetsontwerpen betreffende de 
ordehandhaving heeft Mr. Van der Eist, als 
woordvoerder van de Volksuniefraktie, duidelij
ke taal gesproken. 

Vooreerst protesteerde hij tegen de wijze 
waarop de regering eens te meer het parlement 
verplicht overhaastig en in nachtzittingen be
langrijke wetsontwerpen te behandelen, dan 
wanneer allerlei kommissies en komitee's maan
den en maanden tijd krijgen om de wetsontwer
pen te onderzoeken en te bespreken. Het is van
wege de regering geen bewijs van sterkte en 
zelfzekerheid, maar van zwakte en schrik voor de 
behandeling in het parlement. 

Spreker herinnerde er aan dat hij destijds, 
tijdens de stakingen tegen de eenheidswet, ge
welddaden en uitspattingen (zoals o.m. het niet 
ophalen van het huisvuil te Antwerpen op ge
vaar af een epidemie te zien uitbreken) afkeur
de, maar het stakingsrecht verdedigde. 

De regering beschikte toen wel over de nodige 
wetteksten en middelen om op te treden en de 
OFde te handhaven. Maar de regering had schrik 
en durfde niet met beslistheid en krachtdadig
heid optreden omdat zij een minderheidsrege
ring was in Wallonië en aldaar de meerderheid 
van de bevolking tegen de regering en haar po
litiek gekant was. Deze situatie ondermijnde het 
gezag en het zelfvertrouwen van de regering, die 
overigens door de knieën gegaan is en het par
lement ontbond. 

H i ET is niet door nieuwe wettek
sten, door strengere straffen, door een grotere 
bevoegdheid toe te kennen aan de Uitvoerende 
Macht dat men een oplossing geeft aan een pro
bleem dat fundamenteel is en samenhangt met 
de tweeledigheid van het land en een verschil
lende politieke meerderheid in beide landsge
deelten 

Wanneer de meerderheid van de bevolking in 
een van de twee landsgedeelten in verzet komt 
tegen de regering en de regeringspolitiek, kan 
men de orde niet handhaven tenzij door aan
wending van diktatoriale middelen, door onder
drukking van de meerderheid. Het leidt telkens 
tot een gevaarlijke toestand, zoals de konings
kwestie en de schoolstrijd bewezen hebben. 

De wetsontwerpen van de regering lossen niets 
op en zijn overbodig — zij zijn een uitvloeisel 
van de verkiezingskampagne van de C.V.P. De 
C.V.P. heeft bij de verkiezingen van 1961 het 
kiezerskorps op ongehoorde wijze bedrogen. 
Terwijl gans haar kiesstrijd in het teken gesteld 
werd van een strijd tegen « de socialistische op-

roermakers », had de voorzitter van de C.V.P., 
de huidige eerste minister, reeds onderhande
lingen aangeknoopt met de B.S.P. om na de ver
kiezingen samen een regering te vormen. Het 
was schaamteloos bedrog : indien de kiezers de 
waarheid gekend hadden, zou de C.V.P verplet
terd uit de verkiezingen gekomen zijn. 

De wetsontwerpen op de ordehandhaving zijn 
dan de fopspeen, het middel om de bedrogen 
C.V.P -kiezers toch iets te geven. 

Mr Van der Eist acht de toestand paradok
saal : de B.S.P. zal mee de wetsontwerpen goed
keuren die tegen de B.S.P., « de socialistische op-
roermakers », bedoeld zijn. Het is duidelijk dat 
eens te meer een huichelachtige politiek 
gevoerd wordt. 

I N werkelijkheid zullen de 
wetsontwerpen 420 en 424 niet zozeer het sta
kingsrecht aantasten, dan wel het betogings-
recht van de burgers. Immers van regeringszijde 
werden verzekeringen gegeven dat een aantal 
wetsbepalingen niet toepasselijk zullen zijn op 
stakingspiketten, bv. inzake belemmering van 't 
verkeer. Zij zullen dus alleen in volle streng
heid toegepast worden op andere betogers, bv. 
op Vlaamse betogers ! 

Het is niet door strenge straffen dat men de 
orde moet handhaven, maar door mistoestanden 
te voorkomen, door de problemen op te lossen en 
de burgers geen aanleiding te geven om te moe
ten betogen voor hun rechten. 

De regering en de meerderheidspartijen moe
ten de grondwettelijke vrijheden en de demo-
kratische beginselen eerbiedigen. Dit doen zij 
niet wanneer zij meer dan 500.000 inwoners van 
het Vlaamse landgedeelte hun rechtmatige ver
tegenwoordiging in het parlement weigeren en 
onthouden. 

De vrijheid van mening, door de grondwet ge
waarborgd, heeft geen zin wanneer men voor 
zijn mening niet vrij kan uitkomen, wanneer 
men de uiting van de mening der minderheid 
tracht te smoren. 

Dit doen de drie traditionele partijen wanneer 
zij zichzelf een bevoorrechte positie verzekeren 
en bv. de Volksunie uitsluiten van de televisie
uitzendingen De minderheid moet zich dan ook 
verzetten tegen iedere poging om de vrijheid te 
beknotten, om het betogingsrecht te verminken. 

M> R. Van der Eist wijst er op dat 
de Vlamingen alle reden hebben om wantrou
wend te zijn. Hoe dikwijls werden reeds Vlaam
se betogingen verboden onder voorwendsel dat de 
openbare orde er door bedreigd werd ? Hij her
innerde in dit verband aan de Amnestie-beto
ging die de V.U. enkele jaren geleden te Antwer
pen wilde houden en die eerst door de burge
meester verboden werd en vervolgens door de 
gouverneur van de provincie. De betoging ging 
toch door te Lier en verliep vreedzaam en zonder 
verstoring van de openbare orde. 

Nu reeds treden zowel de Uitvoerende Macht 
als de Rechterlijke Macht op met vooringeno
menheid en willekeurig. 

Onder de huidige regering zond de minister 
van justitie, op aanstichting van de eerste mi
nister, een rondschrijven aan de parketten 
waarin aangedrongen werd op strenge vervol
gingen bij taalincidenten. Het gevolg was dat 
betogers, die deelgenomen hadden aan de mani
festatie tegen de Franse preken in Antwerpse 
kerken, aangehouden werden, gedurende weken 

in voorlopige hechtenis bleven en zeer zwaar 
veroordeeld werden. Buiten alle verhouding tot 
de feiten, want er werden geen gewelddaden ge
pleegd, het waren vreedzame betogingen waarbij 
alleen geroepen en gezongen werd. 

Wat voor de arbeiders geldt die hun stakings
recht niet willen laten beknotten — en daarin 
steunen wij hen — geldt ook voor de Vlamingen, 
die hun recht om te betogen voor hun rechtma
tige volksbelangen ook niet mogen laten 
beknotten. 

H ET is dan ook terecht, meent 
Mr. Van der Eist, d"t het Vlaams Aktiekomitee 
waarschuwt en deze wetsontwerpen verwerpt. 
Wij moeten ze verwerpen, want zij zijn gevaar
lijk. Zij zijn vooral gevaarlijk door de vaagheid 
van hun bepalingen, die op de meest willekeuri
ge wijze kunnen geïnterpreteerd en toegepast 
worden. De deur wordt geopend voor willekeur 
en machtsmisbruik. 

Vrij onschuldige daden, die haast bij iedere 
betoging voorvallen, zullen in de toekomst 
uiterst zwaar kunnen gestraft worden : het be
lemmeren van het verkeer bv. 

De geestesgesteldheid van vele magistraten in 
het Vlaamse land kennend, weten wij op voor
hand welk gebruik zij van deze wetsbepalingen 
zullen maken in geval van Vlaamse betogingen. 

Het betogingsrecht moet even goed beschermd 
worden als het stakingsrecht! 

In dit verband mag wel aangestipt worden dat 
de fraktievoorzitter van de C.V.P., volksverte
genwoordiger Fernand Lefère, gewezen krijgs
auditeur die overigens overwegend Frans sprak, 
er op wees dat de wetsontwerpen betreffende de 
ordehandhaving niet alleen moeten in verband 
gebracht worden met syndikale of politieke sta
kingen, maar ook met andere oorzaken van wan
orde, of zij nu van federalistische of totalitaire 
strekking zijn... 

Een reden te meer om zeer wantrouwend te 
zijn ! 

N AAST de wetsontwerpen be
treffende de handhaving der orde, wordt tege
lijkertijd een wetsontwerp behandeld waardoor 
amnestie verleend wordt aan de stakers die we
gens geweldpleging veroordeeld werden. 

Eens te meer stellen wij vast dat de socialisten 
hun mensen niet in de steek laten. Na de oorlog 
hebben zij eveneens de vrijwillige arbeiders in 
Duitsland tegen de repressie beschermd. De 
C.V.P. daarentegen laat steeds haar mensen in 
de steek ! Ook ten tijde van de koningskwestie 
en ten tijde van de schoolstrijd werden mensen 
veroordeeld. Zelfs nu heeft de C.V.P. het niet 
nodig geoordeeld de amnestie-maatregel uit te 
breiden tot deze veroordeelden. 

Door de Volksunie werd een amendement in
gediend, dat door Mr. Van der Eist verdedigd 
werd, waardoor de amnestie-maatregel uitge
breid werd tot diegenen die ten tijde van de 
koningskwestie en de schoolstrijd, of ter gele
genheid van Vlaamse manifestaties veroordeeld 
werden. 

Dit amendement werd door de meerderheid 
verworpen, bij zitten en opstaan. Opmerkelijk 
was het dat talrijke C.V.P.-ers, vooral Vlaamse 
C.V.P.-ers, opstonden om tegen te stemmen, ter
wijl de meeste socialisten bleven zitten. Het is 
een echte schande en de laffe houding van de 
C.V.P.-ers in deze aangelegenheid kan niet 
streng genoeg veroordeeld worden. 

NATIOHAIE LOTERq 
IDEALE LOTERIJ I 

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 ! 

G.BERGËRS 
Zocht voor C uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

Ik 
ben 

uilgeslapep 
w a n l . . 

ik ko9P ^n 
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