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WIM JORISSEN 
VOOR DE T.V. 

Op dinsdag 23 april e.k. zal 
onze Algemene Sekretans 
Wim Jorissen voor de Vlaam
se T.V. het standpunt van de 
Volksunie in verband met de 
grondwetherziening verdedi
gen. Eerste sukses van onze 
T.V. aktie ! 

WHISKY-KATERS EN 
STARFIGHT-FLATERS 
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H e t Waa l se blad van de kr i s ten-demokra ten «La Relève» 
wijdde deze week een diepzinnig artikel aan het feit dat 
België in zijn toekomst erg bedreigd is omda t geen enkele 
van de tradit ionele part i jen zich erg bezig houdt met de 
v raag : « H o e zal België van 1970, 1980 er uit zien ? ». 
Dag-aan-dag-pol i t iek, en w a t scheef loopt is de schuld 
van de regering vóór ons , wa t scheef zal lopen is de zorg 
voor die na ons komen . 

Het sprekende illustratie
materiaal werd deze week 
dan weer geleverd. Na de ver
loren gegooide zes miljard 
Tan de Hunters, het nieuwe 
schandaal in die zorgenloze 
legerpolitiek. De nieuwe groep 
Belgische Starfighters — die 
als de laatste rekening zal af
gelegd zijn — het mooie som
metje van 9 MILJARD aan de 
belastingskoe zal afgemolken 
hebben, beantwoorden niet 
aan hun taak. Generaal-Ma-

joor Henry zegde op een voor
zichtige manier wat de New-
York Times ronduit schreef, 
dat zonder het radargrond-
sisteem deze vliegtuigen 
praktisch zonder nut zouden 
zijn voor hun defensieve doel
einden. 

Deze grondinstallatie voor 
de Nato in West-Europa was 
aanvankelijk geschat op 15 
miljard. Ze hadden zich mis-
rekend : het wordt 45 mil
jard. De Amerikanen die 
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wat schiet er over ?, blz. 3 

open brief aan Lefèvre, blz, 4 

rijst of kanonnen, blz. 7 

hoofdkwartier voor reigers, blz, 8 

vlaams witloof tussen yankee-tanden. 

schandaal te berlijn, blz, 10 

bundelen van kleine gemeenten, blz. 

blz. 9 

16 

eerst een derde van 15 zouden 
betaald hebben zijn niet meer 
te vinden voor het tweede 
projekt. 

Gevolg te voorzien : ofwel 
begraven ia idndeloze kom
missies en de Starfighters zo 
laten verroesten, ofwel na 
verloop van tijd de Nad^e-
installatie met ontzettende 
kosten aanleggen voor dan 
totaal verouderde toestellen. 
Tl ouwens nu reeds houden de 
Japanners omwille van de on
gevallen in andere landen de 
Starfighters aan de grond. De 
specialisten van de «zelf
moord » laten deze eer aan «fee 
kleine, maar dappere Belgen 

Nederlandse deskundigen 
verklaren trouwens reeds 
dat met of zonder grondsis-
teem deze toestellen weldra 
zullen voorbijgestreefd zijn. 

Niet te verwonderen dat 
Generaal Van Rollegem — 
die meespeelt in dat oprette-
gezelschap — lijk m zijn stu
dententijd terug op de rol 

gaat. Dat hij als volmaakt 
peezuiger dit doet op kosten 
van de gemeenschap, zal zijn 
militair geweten in vergelij
king met die milj ardendans 
niet erg vinden. 12.000 
scheefgedrukte frankjes voor 
whisky, « Pas d'histoires, 
mon general ! » 

Die onderschattingsstudies 
worden zowat een modever
schijnsel. 

Het hellend vlak van Ron-
qulères springt van 2,5 mil
jard schatting op 7 miljard. 
De twee miljaid voor onze E-
dne : niet te vlndeti 

Zedeles bij dit tipische ge
val van zichzelf overschat
tende UUputmilitairen « De 
toestd 'en zijn nog goed voor 
bombardementen, ^j^ë^^^-
raal Henry 

Wat wijkt dit alle] 
van de grote woorden over 
Nato-defensieschild. 

Wij denken bij een oorlog, 
zelfs met « klassieke » wa
pens aan een dichttaewoond 
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Vlaanderen waar men re-
pressaiUesbombardementen 

zou uitvoeren 
Het visioen van een Rot

terdam, Mortsel Koitrijk 
it i- 't « antieke » oorlogje 

40-45 maar nu vertienvou
digd, doet ons grijpen naar 
een vaa die ophefmakende 
stellingen van de Paus met 
het gezonde boerenverstand 
en de stelregel « Liever alles 
4^BSt oorlog » van die talloze 
andere gesmade pacifisten 
tegenover de moderne oor
log. 

Walter Luyten, 

ONDER HET MOTTO : « A L L E N E E N F R O N T » 

ALLEN op zondag 21 april 1963 naar de 
MASSALE VOLKSUNIE-BETOGINGÜ 

TE ANTWERPEN 

1 0 uu r : V E R Z A M E L I N G Frans van Hombeeckple in te B E 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, üitbreidingstraat, Cogels-Osylei 
Tramplaats, Draakplaats, Arendstraat, Mercatorstraat, Brialmontlei, 
Quinten Matsijslei, Quellinstraat, de Keyserlei, Astridplein, Carnot-
straat, Dambruggestraat, Offerandestraat, waar te 

11 uur 30 een GROOTSE FEESTVERGADERING 
plaats heeft in feestzaal « PALLADIUM », onder voorzitterschap van 
Rudi Van der Paal, alg organisatieleider, prov. voorz - Antwerpen 
Sprekers dr. med Hektor Goemans, arrondissementeel voorzitter; 

Reimond Mattheyssens, volksvertegenwoordiger; 
advokaat Frans 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 : ZATERDAG, 20 APRIL : 
te 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.) 

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

De brochure zomerreizen van de 
Vereniging der Vlaamse Studenten 
Is zojuist verschenen 

Dit jaar worden reizen georga
niseerd naat Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland Italië, Nedeiland 
(zeilen), Oosteniijk, Polen, Joego
slavië en Israel Ook een zeer goed
kope vliegtuigreis naar de Balsa
ren werd geprogrammeerd 

Deze brochure is te verkrijgen 
op het OentraaJ Sekretanaat van 
VVS Koudenberg 68, Brussel 1, 
tel 02 1150 62 

GD.W - Brussel 

DHR BOEGKX 
Mijne Heien, 

In nr 14 verscheen een peper
noot « Gebiek aan fat&oen » waar-
In sanator De Winter een « oud-
nationalist » geheten wordt 

Dit IS fout De heex De Winter 
Is nooit een Vlaams-nationalist ge
weest en denkt er niet aan het te 
worden Hij behoorde tijdens de 
Jongste oorlog evenmin tot een 
nieuwe ordebeweging Als secreU-
rls-generaal va.a het Mmisterie 
van Landbouw had hi] echtei gro
te vei dienste als organisator m 
samenwerking met de heer Piet 
Meeuwissen, leider van de Natio
nale Landbouw- en Voed ngscorpo 
ratle, van 's Lands bevoonadmg 

Ik maak van deze gelegenheid 
gebruik om een wooid van of te 
wijden aan de onlangs overleden 
oud-burgemeester van Niel en ge
wezen libe' ale volksvertegenwoor
diger van Antwerpen Boeckx (en 
niet « Broeckx » zoals « De Stan
daard » schreef) Het is zelden 
dat WIJ aan een libeiale verkozene 
Vlaamse lof kunnen toezwaaien 
en wanneer wi] daartoe in de ge
legenheid zijn, moeten wij zulks 
doen 

In de liberale kamergroep zat 
hij voorzeker met op zijn plaats 
en werd hij enkel geduld als stem-
menaanbi-enger Op bepaade ogen
blikken wist hij zich echter spec
taculair te desolidanseren van de 
anti-Vlaamse diehards van de li
berale partij Ald-us naar aanlei
ding van de grote amnestiebeto
ging die m 1936 in Brussel plaats 
vond op initiatief van VOS 

In de sterke groep van parle
mentairen, die aan de kop van de 

stoet irarchee de stapte de heer 
Boeckx als enige liberale veiko-
zene spijts de banbliksems van 
zijn liberate medeverkozenen mee 
op en hij was menen wij, de eni
ge parlementair die vergezeld was 
door zijn aame 

Hoe dikwij's is m die tijd de 
heer Boeckx b'j ons op de pers-
tubuun van de Kamer zijn hart 
niet komen luchten wegens de an-
ti-Viaamse bezetenheid van de le
den der libeiale kamergioep ! 

A M SchiMe 

GEPLUIMDE ZEEMAN 
Geachte Volksunie 

Niettegenstaande a''e bewerin
gen van de rood-gele legeung dat 
de kleme man niet meer belastin
gen zou moeten betalen kan ik U 
veizekeien dat die heren dikke 
leugenaars zijn 

Zonde °en cent meer te verdie
nen dan in het jaar 1961, krijg ik 
nu een aanslagbnef toegestuurd 
op mijn verdiensten over het jaar 
1962 waarin zo maar eventjes een 
5 000 P meer belastingen moeten 
betaald woiden Honoie die maar 
steeds verder gepluimd wordt ' Na 
de afhoudingen op de spaa'boekjes 
staatsobligaties en staatsleningen 
IS voor de Vlamingen maar een 
oplossing • namelijk al deze din
gen stieng te mijden en buiten
landse aandelen of desnoods goud 
te kopen, daar al deze gelden toch 
tegen ons gebruikt woiden Herm-
ner U de wegenlenmgen en wat de 
Vlamingen ervoor gekiegen heb
ben • de route de WaUonie en de 
weg Brassel-Namen ' 

D A - Oostende 

J.V.S.G. 
Geachte Heer, 

Op 14 oktober 1962 marcheeiden 
200 000 Vlamingen eensgezind op 
Brussel om hun eisen — zowel so
ciale als kultuiele — kiacht bij te 
zetten 

Het mag echter niet bij marsen 
en holle woorden blijven, wij die
nen de daad bij het woord te voe
gen Eerst en vooral moeten wij 
de franskiljonse a-sociale kaste 
onder de knie krijgen, dit kunnen 

Zelfs de kraaien brengen 
her uil : 

De schoonste gronden liggen m Spanje 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

WIJ s'echts op een manier • door 
hen financieel te bieken, her ons 
geld te ontzeggen Wij Vlaamsvoe
lenden dienen erop te waken ons 
geld enkel te geven aan goedgezm-
den Zo kunnen wij een financiële 
macht opbouwen en deze van de 
vo ksvreemden afbieken 

Als eerste aanloop — om dit 
doel te bereiken — hebben wij het 
plan opgevat m Vlaanderen een 
brochure te verspreiden onder de 
benaming « met ons Vlaams 
geld waarheen' » Het ligt in 
onze bedielmg m deze brochure 
— met een begmoplage van 25 000 
eksemplaren — alle Vlaamsvoe
lende handelaars, winkeliers, fir
ma s te verme den 

Deze zullen geoidend worden 
volgens gemeente of stad, zodat 
de lezei een duidehjk overzicht 
krijgt 

Om de administratieonkosten en 
het diukweiK (25 000 eks) te dek
ken vragen wij aan de betrokken 
handelaars een kleme veigoedmg 
van 250 F (plus 6 %) per inlas
sing Tevens verschaffen wij U de 
gelegenheid public teit te plaat
sen, ziehier de piijzen 1/1 blz 
7000, 1/2 blz 3800, 1/4 blz 2000 
telkens pius 6 % a^s zegelrecht 
oms'ag p'us 50 % 

WIJ blijven steeds tot Uw dienst 
om verdere inlichtingen 

J V S G - Antwerpen 

TONGERSE SOCiALfSTEN 
Bij heel wat prospectie-bezoe

ken m Tongeren (nagaan hoe de 
bevolkmg er staat tegenover de 
overheveling van de Voerstreek bij 
Limburg 70 % simpatiek, 20 % 
onverschillig en 10 % anti) moes
ten we ondervinden dat heel wat 
socialisten zich schaarden aan de 
zijde van de Tongeise franskil
jons 

De invloed van Luik (waai 'n 
massa Tongenaars gaan werken) 
en van de M P W was zeei zicht
baar 

Gedurende de voorbije maanden 
zagen we hoe heel wat van die 
socio's verblind zijn in hun Waal
se ka verliefde 

Op het Volkshuis van Tongeien 
staat « Maison du Peuple » Ik 
weet niet of er In Vlaanderen nog 
andere Volkshuizen zo'n Franse 
tekst d'agen Wel wpet ik dat geen 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Welnstrasse 

Deze edele wiin wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST p v b a 

Pothoeks t raa t 143 

ANTWERPEN 

Tel : (03) 35 38 54 

enkel « Maison du Peuple » m 
Wallonië een Nederlandse tekst 
bezit 

In plaats van brooa te kopen 
aan eigen Tongerse bakkers laten 
onze socio's zich b ood uit Luik 
((Coöperatief) brengen m een een
talige Franse camionet, idem de 
papieien zakjes, soms door 'n een-
ta'ig Waa'se bestel er Weet dan 
dat heel wat van die rode Ton
gerse huisvrouwen geen woord 
Frans verstaan 

Lijkt dat niet op een antisocia
le geest bij socialisten ' 

J G - Tongeren 

HET « REHDEZ-VOUS 
DER BELGEN » 

Ze hebben dus hun rendez vous 
gehad, de « Belgen » 

De Brusselse politie heeft hen 
geteld We Kunnen dit getaj dus 
lustig als waarheid aanvaarden 

Wie zaïl trouwens twijfelen aan 
de oprechtheid van deze franskil
jonse pakkemannen 

Ze hebben het getal bovendien 
rogai royaaJ naar boven afgerond 
Het verdict luidde 12 000 deelne-
mei s Gemeten naar Be gisohe 
msat waren er dus 6 000 Vlaamse 
en 6 000 fianse Belgen 

Wat zegt U ' Dat men zo'n mas
sa » iedere zondag kan zien op het 
teiren van FC Pu'derbos of 
Sportkring Zoetenaaie Akkoord, 
maar is het niet eeider de kwali
teit die telt? 

Of hebt ge ze misschien niet ge
zien op Uw T V -sche m "> Dan 
kunt ge toch moeilijk ontkennen 
dat ze van een veel degelijker 
soort waren dan de deelnemers 
aan de « Vlaamse » mars ' 

Maar kom genoeg gezwanst Se-
iieus nu Was het eigenlijk met 
een beetje triestig'' Al d'e oudere 
mensen die men heeft wijs ge
maakt dat WIJ de Vlaamsgezinden, 
België kapot zouden willen heb 
ben Ze werden misbruikt door 
enkele duizenden franskiljons in 
Vlaanderen, welke hadden ge
hoopt dat ze, bij het welge ukken 
van het rendez-vous zouden kun
nen verder gaan met het verne
deren van de kleme Vlaamse man 
met zijn achterlijke taal 

Maar eilaas, dat is nu eenmaal 
het gevaar van een rendez-vous 
Het gebeurt wel eens meer dat de 
paitner niet komt opdagen en dan 

staat men daar alleen te schilde
ren 

Nu was het rendez-vous alleen 
nog een buitenkansje vooi de ver-
zamelaais van eretekens 

Dat de franskiljons een blaam 
gingen oplopen zag men ree<is op 
de Plantin en Moietuslei te Ant
werpen 

Autobussen genoeg hoor, op geld 
moeten onze franselaars niet zien. 
We hebben er zelfs 28 getead 
maar s echts 3 ervan waren vol
ledig bezet De rest reed naar 
Biussei met 5 tot 20 mzittenden. 
Van een succes gesp'oken ' 

We hebben ons persoonlijk tus
sen de Antwerpse deelnemers « ge
waagd » voor ze vei trokken We 
hebben met eén woo d Nederlands 
horen spieken 

Eeilijk IS eerlijk, we moeten be
kennen dat het Nederlands niet 
volledig weid genegeeid De auto
bussen waien namelijk allemaal 
VOO zien van een strookje waarop 
« Antweipen » 

Eigenaardig het dunkt ons dat 
het beter ware geweest « AntweP-
pen-Anvers » te zetten Of moest 
dat stukje komedie bij de stort 
nog worden gespee d opdat de 
Vlaamse boeltjes het bediog niet 
al te rap zouden ontdekken ? 

Meteen is de toestand nu zeer 
duidelijk Diegenen die alles zour 
den willen laten zoals het nu Is: 
m a w alle faciliteiten voor de 
f 1 anstaligen, met voor de Vlamln^ 
gen, diegenen werden nu geteld. 
Ze zijn m Vlaandcen met hoop 
en al 6 000 

Dit getal IS ongeveer 5 % van 
de massa welke 22-10-62 te Brussel 
was 

Gezien de rendez-Fous(s)-Pou(s) 
zelf een slogan meedroegen : « 5% 
extiemisten zulen ons htm wü 
niet opdungen » zeggen wij « In
derdaad, dat zullen ze zekei niet >. 

We hebben hen tot nog toe macur 
la'̂ en begaan, onze franskiljon» 
Hun gescheurde vlaggen konden 
ons met storen Maar in Brussed 
gaven ze ons een zeer slecht voor
beeld met die 5 % slagzin Daar
om geven we die heertjes nu een 
goede raad Berg vlug Uw go-
scheuide vlag weg Laat ze m een 
kadeitje plaatsen en hang ze de*-
noods op het « huisken » dat Is 
nog altijd de beste plaats voor 
meditatie over vervlogen illuslea 
Ge weet trouwens toch zo goed 
als WIJ dat mets zo rap scheurt 
als iets wat leeds gescheurd is. 

IV - Antwerpen. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken hel goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens K.oekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omseving ' 

Norbert De Ganek, W a t e r t o r e n s t r a a t 10 Aalst 
Tel : 053'21661 



OE VOLKSUNIE 

wat schiet er over? 
Elergisteren was he t dag op 'dag twee jaar 
geleden da t de laats te par lementsverkiez in
gen p laa t sgrepen . O p 26 maa r t 1961 behaal 
de de Volksun ie een schi t terende verkiezings
ove rwinn ing : meer dan 180.000 V laamse 
kiezers s tuu rden vijf Volksver tegenwoord i 
gers en twee Sena toren van de VolV=;"riie 
naar het par lement . 
H e t loont even de moei te , ach te rom te ki iken 
naar de twee jaar die sindsdien voorbij ge
gaan zijn en naar wa t gedurende die twee 
jaar gedaan werd enerzijds door de Volksun ie 
zelf en anderzi jds door de reger ing. 

Het huid g regeringsbeleid 
werd ons in mei 1961 aange
kondigd door eerste - mi-
n s t e r Lefèvre met een groot-
spral5;erige regeringsverkla
ring. De woorden die destijds 
uitgesproken werden door de 
eerste - minister, steken wel 
schril af bij de feiten zoals 
ze thans dag voor dag door 
leder van ons kunnen vast
gesteld worden. Het is moei
lijk, ernstig te blijven wan
neer men vandaag de hoog
dravende bewoordingen her
leest, waarmee de heer Le
fèvre twee jaar ge'eden zijn 
regeringsverklaring besloot : 
« Wij beleven exaltante t i j 
den; de mannen en de vol
keren die moedig hun hou
ding aanpassen aan de nieu
we vereisten van onze tijd, 
mogen terecht de grootste 
verwachtingen koesteren. De 
regering is niet z i n n T s de 
kansen, die zich thans voor 
België voordoen, te laten 
ontsnappen. Wel integendeel 
verbindt zij zich er toe, al
les in het werk te stel'en om 
deze kansen waar te nemen 
alvorens het te iaat is ». 

Van dsze mooie woorden, 
die in de Franse versie van 
de eerste - minister nog 
fraaier en indrukwekkender 
klonken, schiet vandaag wei
nig of niets over. 

En praktisch iedere kans 
die zich in de voorbije twee 
jaar geboden heeft om ern
stig en blijvend politiek werk 
te verrichten, werd dcor de 
regering verwaar'oosd. 

Vandaag moeten we het 
beleven dat de regermg en 
de regerende partijen hope
loos verdeeld zijn over prak
tisch al'e belangrijke proble
men, dat deze problemen 
eindeloos besproken worden 
in allerhande kommissies en 
subkommissies, zonder dat 
er ergens een ernstige oplos
sing in het verschiet ligt. 

Dat zijn de exalterende t i j 
den die de eerste - minister 
ons twee jaar geleden be
loofde. 

Overdrijven wij ? 
De feiten, in ieder geval 

zijn welsprekend. In zijn re
geringsverklaring beloofde 
de eerste - minister, de na
tionale eenheid te versterken 
door een duurzame regeling 
van de Vlaams-Waalse pro
blemen. Wat is daarvan te
rechtgekomen ? 

Praktisch niets ! De taal
grens werd weliswaar afge
bakend, maar dit geschiedde 
eenzijdig ten nadele van de 
Vlamingen. 

Deze afbakening geschied
de dan nog alleen op papier. 

Zij heeft geen enkele prak
tische waarde, wanneer ze 
niet gevo'gd wordt door an
dere maatregelen. 

Op dit ogenblik is het hele 
land getuige van de machte
loosheid van de regering om 
het probleem van Brussel en 
van de Brusselse randge
meenten op te lossen. In de 
kontaktkomm^ssie • van de 
twee regeringspartiien wordt 
nu reeds sedert weken aan
gaande dit vraagstuk geen 
enkele vooruitgang gemaakt. 
Hoe zouden Vv̂ij dan niet te
rugdenken aan wat de eer-
ste-minister in zijn rege
ringsverklaring daarover 
zegde : « De regering zal on-
midde lijk een inspanning 
doen om binnen zeer korte 
tijd konkrete oplossingen te 
kunnen voo'-stellen inzake 

sche meerderheid beraamd. 
Wanneer de regering op dit 
pun t haar zin krijgt, worden 
de Vlamingen eens en voor
goed verwezen naar de on
dergeschikte positie van 
tweederangsburgers. 

Ook inzake kulturele auto
nomie is de regering schro
melijk tekort geschoten ten 
overstaan van haar eigen be
loften. Nog steeds moeten de 
Vlamingen genoegen nemen 
met het feit dat de Vlaamse 
Minister van Kulturele Za
ken aangesproken dient te 
worden met de vernederende 
en beschaamde ti tulatuur 
van « adjunkt ». 

De stelselmatige veron
achtzaming van iedere ge
rechtvaardigde Vlaamse eis 
en ieder normaal Vlaams 
verlangen b'ijft voortduren 
ondanks het feit dat de Vla
mingen tweemaal met tien
duizenden naar de hoofdstad 

Nooit was het ongenoegen in 
de landbouwkringen zo groot 
als thans. En de regering 
komt dit gewettigd ongenoe
gen slechts tegemoet met va
ge beloften en ijdele woor
den. Maar inmiddels blijft 
het een feit dat de werkzame 
Vlaamse boer veel moet doen 
om de kop boven water te 
houden en om zijn schamel 
uurloon op zijn bedreigd be
drijf te kunnen blijven ver
dienen. 

Ook in middenstandskrin
gen was het ongenoegen zel
den zo groot. Het avontuur 
van de fiskale hervorming 
en de talloze nieuwe vormen 
van belasting hangen als een 
dreigend zwaard boven het 
hoofd van onze middenstan
ders. 

De recente sociale konflik-
ten in verschillende takken 
van ons bedrijfsleven bewij
zen dat ook de arbeiders geen 

ren ? De regering verschuilt 
zich achter haar Nato-ver-
plichtingen, maar dit argu
ment klinkt vals wanneer 
men bedenkt dat geen enkel 
Nederlands soldaat zijn 
dienstplicht in Duitsland 
moet vervullen. 

Het wetsvoorstel van de 
Volksunie, dat het stemrecht 
vanaf 18 jaar voorziet, wordt 
door de meerderheidspartij
en hooghartig genegeerd Is 
het dat, wat de heer Lefèvre 
zijn jeugdpolitiek noemt "̂  

We^ke ook Uw politieke 
opinie moge wezen, over één 
ding zult gij met ons akkoord 
gaan : Nog nooit was het 
vertrouwen van het volk in 
een regering zo klein als op 
dit ogenblik. Nog nooit heeft 
een regering meer beloofd en 
minder verwezenlijkt dan de 
huidige. Dat is de waarheid 
zoals zij iedere dag opnieuw 
blijkt uit de feiten die ieder 

O P 2 8 MAART HIELD V.U.-SENATOR DIEPENDAELE EEN REDB 

VOOR DE MIKRO VAN DE B.R.T. WAARIN, HIJ EEN TERUG

BUIK WIERP O P 2 JAAR REGERINGSBELEID. WIJ BRENGEN 

HIERBIJ DE TEKST VAN DEZE BELANGRIJKE REDE. 

zijn getrokken om er te be
togen voor hun goed recht. 
Als simbool van de achteruit
stelling van Vlaanderen door 
deze regerring zou ik hier 
willen noemen de E3. Terwijl 
aan de « route de Wallonië » 
absolute voorrang werd ver
leend en terwijl de kredieten 

Senator 

Diependaele : 

Volksunie, 

zekere toekomst 

voor gans 

de gemeenschap. 
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M 
het herstel der werkelijke 
tweetaligheid te Brussel en 
een regeling voor de Vlaam
se randgemeenten » Verkla
ring die thans, na twee jaar, 
niets anders blijkt te zijn 
dan een slechtges'aagde 
grap. 

Aan de andere dringende 
en gewettigde eisen van de 
Vlamingen heeft de regering 
nog geen enkele aandacht 
geschonken. Van de sinds ja
ren beloofde zetelaanpassing 
is er nog steeds geen sprake 
of erger nog : men wil deze 
zetelaanpassing koppelen 
aan een grondwetsherziening 
die van de grondwet een 
grendel moet maken op de 
Vlaamse meerderheid in dit 
land. Terwijl aldus nog 
steeds meer dan een half 
miljoen Vlamingen versto
ken blijven van vertegen
woordiging in het Parlement, 
wordt een definitieve aanslag 
op de demokratie en op de 
rechten van de demokratd-

voor aanleg van deze weg 
overvloedig beschikbaar zijn, 
moet de Vlaamse gemeen
schap deze broodnodige E3-
autosnelweg zelf financieren 
en laten uitvoeren door een 
interkommunale. 

De positieve voorstePen die 
de Volksunie sinds twee jaar 
inzake de Vlaams-Waalse 
verhoudingen heeft neerge
legd in een indrukwekkende 
reeks wetsvoorstellen, wor
den door de meerderheid 
hooghartig voorbijgegaan, 
alhoewel deze meerderheid 
iedere dag opnieuw bewijst, 
geen eigen oplossingen te 
hebben. 

Dat zijn de exalterende op
lossingen vas #g regering op 
het stuk ver de Vlaams-
Waalse verhoudingen. 

En hoe is het gesteld met 
haar verwezenlijkingen op 
ander terrein ? 

Men kan het bijvoorbeeld 
vragen aan de landbouwers. 

vrede kunnen nemen met het 
beleid van de huidige rege
ring. Aan de bazisproblemen 
van de Vlaamse arbeiders
stand — de mobiliteit, de 
konjunkturele werkloosheid 
en de migratie — denkt de 
regering eenvoudig niet. 

Zij heeft geen tijd om 
daaraan te denken, want zij 
wordt totaal in beslag geno
men door haar hersenschim-
mige politiek die in werke
lijkheid een politiek van het 
duur leven is. Bijna alle ver-
bruiksgoederen en diensten 
die de bazls vormen van het 
familiaal budget, kenden on
der deze regering een opslag. 

Deze politiek van het duur 
leven vormt een bedreiging 
voor het handvol schamele 
verwezenlijkingen van de 
regering. Hoe kan men in 
ernst beweren dat het lot der 
gepensioneerden verbeterd is, 
wanneer men moet vaststel
len dat het dure leven de 
verhoging der pensioenen 
praktisch ongedaan maakt ? 

Ook op het stuk van de 
jeugdpolitiek schiet deze 
rampzalige regering schro
melijk tekort. Op het jong
ste kongres van de Bond der 
Grote Gezinnen werd vast
gesteld dat de regering van 
de heer Lefèvre op het stuk 
van de gezinspolitiek totaal 
in gebreke is gebleven. 

De regeringspartijen doen 
krampachtige pogingen om 
te doen geloven dat zij een 
jeugdpolitiek hebben. Maar 
moesten wij het zeer onlangs 
niet beleven dat in Kamer 
en Senaat het voorstel van 
de Volksunie om de dagelijk
se vergoeding van onze jon
gens in het leger op 20 F te 
brengen, door de regering 
van de hand werd gewezen? 
Moesten wij niet beleven dat 
de regering weigert, het 
voorstel van de Volksimie in 
overweging te nemen dat er 
toe strekt, onze soldaten in 
het land te houden en niet 
meer naar Duitsland te stu-

van U kent. Is het misschien 
omdat de grote partijen — 
die allen verantwoordelijk 
zijn voor het huidig immo
bilisme en de huidige onze
kerheid — deze harde waar
heden vrezen, dat zij de 
Volksunie nu reeds meer dan 
een jaar lang beletten, haar 
standpunten en opvattingen 
bekend te maken in het TV-
programma « Ieder zijn 
waarheid » ? 

De waarheid laat zich ech
ter geen geweld aandoen. 

Voor U allen is tiet duide
lijker dan ooit dat de huidi
ge regering volkomen tekort 
is geschoten in wat zijzelf 
had beloofd nu twee jaar ge
leden. Voor U allen is het 
duidelijk dat ook van de 
derde grote partij, ondanks 
haar nieuwe naam, niets te 
verwachten is dan de oude 
sleur : ook de PVV-liberalen 
hebben U geen oplossing te 
bieden. 

Nu de Volksimie thans 
sinds twee jaar met versterk
te gelederen aanwezig is in 
Kamer en Senaat, durft zij 
in volle openhartigheid voor 
U verschijnen : gedurende 
deze twee jaar heeft zij hard 
gewerkt, heeft zij positieve 
maatregelen en oplossingen 
voorgesteld, is zij niet tekort 
geschoten in wat van haar 
verwacht werd. Ze is en blijft 
een onafhankelijke en vrije 
Vlaamse oppositiepartij voor 
onafhankelijke en vrije men
sen zoals zij. Wanneer zij 
vroeg of laat geroepen wordt 
om terug voor het kiezers-
korps te verschijnen, heeft 
zij daarvoor niet te vrezen. 
Wel integendeel ! Samen met 
een stijgend aantal zelfstan
dig denkende, fiere en bewus
te mensen onder U zal zij 
verder voortschrijden op de 
weg naar een betere toe
komst voor gans ons volk, 
een lachende toekomst voor 
de Jongeren onder U, een 
zekere toekomst voor gans 
onze gemeenschap. 
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BrieO 
aan Theo Lefèvre 
generaal zonder geheugen 
te BRUSSEL 

Ceneralisslmo, 

Ik heb gedurende de Paasdagen een paar uur doorgebracht 
op mijn papierzolder : bergplaats voor de stapels vergeelde 
verkiezingsbeloften en verschraalde strijdleuzen die in de loop 
der jaren uitgeschud werden over de argeloze hoofden van het 
kiesvee. Het waren - zoals vaak het geval is met zoekgebrachle 
tijd - uiterst nuttige uren. 

Ik heb me op mijn papierzolder, generalissimo, nog eens 
totaal kunnen inleven in de zalige tijden van de schoolstrijd, 
toen gi] manhaftig ten strijde trokt aan het hoofd van uw 
ontelbare legioenen om Beelzebub Collard - ja, ja, dezelfde 
Collard van nu ! - uit te dnjven niet alleen met de kracht 
van het gebed, maar vooral met de kracht van gesUngeide 
itraatkeien en andere slaande argumenten. 

Zalige tijd, generalissimo, toen uw propagandastaffel op 
volle toeren werkte. Vóór mij ligt een schoolstrijd-sluitzegel 
met daarop een bijlzwaaiende Oude Belg en onderaan het 
koene inschrift « Ambiorix • hij bevocht Cesar, hij bevecht 
Collard - voor de vrijheid ». Vandaag, acht jaar na datum, 
vraagt men zich glimlachend en vei-baasd af hoe een dergelijke 
alles behalve menapische rijm - Cesèr - Collard - de volks-
itammen in de Vlaamse moerassen en in Taxandrië kon begees
teren. Maar dat is, zoals Ilariy Mulisch zou zeggen, voer voor 
psichologen. 

Het doel van deze brief is echter niet, generalissimo, een 
vertoog over de hanteerbaarheid der massa's, noch een bena
dering van de schoolstrijd vanuit het standpunt der psychiatrie 
en allerminst een studie over de politiek in onze nationale 
folklore. Ik wil u alleen maar even herinneren aan de groolse 
tijden toen gij uw Ausierliiz beleefde ; ik wil alleen maar 
even er op wijzen dat Ie soleil d'Austcrlilz met onverbleekle 
kracht blijft stralen uit de talloze dokumenlen op mijn en 
andermans papierzolder en in mijn en andermans niet zo 
awak geheugen. 

Herinnert gij u, generalissimo, lioc destijds de ovaties 
openbarsllen telkens gij uw guillolinesk neusorgaan op het 
podium in de ontelbare strijdvergaderingen door de school-
iirijd-kentekens heen naar voor wurmde ? Herinnert gij u de 
golven van begeestering die oplaaiden naar het spreekgcsloellc, 
telkens wanneer gij daar uw aangezicht - blank en ongerept 
als de schone ziel van 't kind zélve - over de borsiivering 
toonde ? 

In die tijd, generalissimo, waart gij iemand. Met door ii 
telf. Maar door uw volgelingen, die idealistisch en onbaat-
tuchtig uw politieke slagzinnen als een nieuwe roep van Pieter 
de Kluizenaar beschouwden en uw politiek manoeuvcr met de 
geestdrift van kruislochlers uilvoerden. 

Zij marsjeerden, generalissimo. Bij dag en bij nacht. Met of 
tonder kasseislenen. Zij deden alles wat in uw tafelspringers-
\>rcin opkwam. En ze droegen er de gevolgen van : de kassei-
tmijters, de bomenomhakkers, de aulo-omkeeiders en de vuur-
itokers. Zij verschenen voor de rechtbanken, alleen en in groep. 
Ic werden veroordeeld en waarschijnlijk vond gij dat maar 
foed ook, want bij een politiek manoiuver is wrok vaak zo 
Mangrijk als geestdrift. 

Verleden week, generalissimo, werd in de Kamer gestemd 
rver amnestie. Amnestie voor de ijverige Luikse mélallo's die 
iet Guilleminstalion uitbeenden. Amnestie voor de dinamilcros 
tan de slakingen GOjGl. 

Er werd, generalissimo, ook een amendement ingediend 
tm amnestie te bekomen voor uw gestrafte volgelingen uit de 
tchoolstrijd. Geen C.V.P.-amendement - de C.V.P. heeft, net 
als haar ex-voorzitter, een zeer kort geheugen. Een Volksunie-
amendement en dus een slecht amendement. 

Terecht hebt gij, genenlissimo, dal amendement laten 
verwei-pen. Uw volgelingen zijn natuurlijk Ie stom om dat te 
begrijpen. Zien zij dan niet dat gij vandaag de bovenste beste 
koelie van Collard-Beelzebub zijl geworden ? Zien zij dan nie.t 
dat de schoolslrijd-tijden helemaal niets anders waren dan de 
exalterende tijden van nu ? 

Zij zien het, generalissimo. Zij zien het zelfs zo goed dat 
gij de gevolgen van hun nieuwe helderziendheid onder ogen 
zult krijgen bij de volgende wandeling naar de urnen. Na 
Auslerlitz, Waterlo. En geen honderd dagen. Dat voorspelt u 

Oio Ci'iK's. 

SINDiKALE 

VERKIEZINGEN 

De sindikale verkiezingen 
zijn op komst. 

Tal van arbeiders vragen 
ons hoe ze moeten kiezen. 

Wij kunnen daarvoor geen 
algemene gedragslijn voor
schrijven. Het Onafhankelijk 
Sindikaat en het Vlaams 
Vakverbond stellen geen kan
didaten. Anderzijds zijn er 
propagandisten van de partij 
en zelfs enkele bestuursleden 
die kandidaat staan op lijs
ten van het A.C.V. of van het 
A.B.V.V. 

Het spreekt vanzelf dat 
men voor onze propagandis
ten of bestuursleden-kandi
daten kan kiezen. Zij verdie
nen ons vertrouwen. 

Waar niemand ons vertrou
wen verdient kiest men blan
co. 

HET 

LANDBOUWVRAAGSTUK 

Het Landbouwvraagstuk 
blijft gesteld. 

In een uitstekende artike
lenreeks in De Linie heeft de 
heer Mark Grammens uitvoe
rig het vraagstuk belicht. 

Anderzijds heeft de voor
zitter van het Boerenfront 
Louis Van Kerckhoven op 
zijn beurt in zijn jongste ra
diorede het probleem onder 
ogen genomen. Hij stond po
sitief tegenover de oprichting 
van een rampenfonds voor de 
Landbouw op voorwaarde dat 
het geld ervoor weer niet uit 
het Landbouwfonds gehaald 
wordt. Scherp klaagde hij de 
slordigheid van de regering 
aan inzake veeziektebestrij-
ding en vroeg dat er eindelijk 
komaf zou gemaakt worden 
met de sinds jaren beloofde 
verbetering van de pachtwet-
geving. Hij vond het recht 
van voorkoop zinloos zo er 
geen maatregelen getroffen 
werden om abnormale of spe-
kulatieve stijging van de 
grondprijzen te beletten. 

De heer Van Kerckhoven 
kwam verder op voor gelijke 
kindertoeslagen en geboorte-
premies van de landbouwers 
met de loontrekkenden en 
voor betere pensioenen zon
der kontrole op de vermo
genstoestand. 

m 

grasduinen.» 

(( De stroken Landen en vooral Edingen lopen 
groot gevaar door de herromanizering overrompeld 
te worden, omdat ze in haast uitsluitend Waalse 
provincies liggen en vooral, omdat de antisociale 
taalgrens hen in deze provincies nu meer dan ooit 
in 't gedrang brengt. Wil Vlaanderen het erfdeel 
zijner voorvaderen hier ons^eschonden handhaven, 
dan dienen maatregelen getroffen, wier bespreking 
mij op huidige politiek terrein zou brengen en daar
om hier dient weg te blijven ». 

Dr J. 

die », 

Langohr in « Taalgrensstu-

uitgave K . V . H . U . , in 1938. 

DE OPSTAND DER 

GEDOEMDEN 

De arbeiders en bedienden 
van de brouwerijen Imperial 
en Caulier die door de rege
ringssteun aan de Borinage 
bij de dreigende overbren
ging van hun bedrijf naar 
Ghlin, te kiezen krijgen tus
sen stempelen of pendelen 
naar Wallonië, hebben een 
nieuwe schakel gevoegd in 
hun verzet tegen deze wraak-
roepende mensenhandel. 

De direktie tracht nu door 
een schijfjespolitiek dit ver
zet te ontzenuwen. 

Imperial zou in mei sluiten 
maar men schildert voor, 
dat een deel van de arbei
ders op Caulier kunnen wer
ken tot na « het seizoen >• 

Gevolg : zij zullen dan 
zonder werk vallen in de 
winter. De arbeiders die zou
den weigeren naar CauUer 
overgeplaatst te worden, 
zouden dan wellicht hun 
recht op de sluitingspremie 
verliezen. Buiten de sindika-
ten om, die met het hele ge
val fel verveeM zitten, om
dat rond zulke zaken die de 
Waals-Vlaamse verhouding 
benaderen, zij geen ambras 
willen in hun unitaire vere
nigingen, begonnen de ar
beiders zelf een aktie om te 
eisen dat in elk geval deze 
premie zou uitbetaald wor
den. Zonder steun van die 
sindikaten tekende zich een 

de taal der cijfers... 

Deze -iveek een kijkje in het Militair Geogra
fisch Instituut, dat zich bezig houdt met het opma
ken van het kaartmateriaal voor het leger en voor 
de partikuliere sektor. 

De 120 ambtenaren in dit Instituut worden als 
volgt verdeeld volgens de taalrol : 
— ambtenaren 1ste kategorie : 5 Frans, O Neder

lands. 
— ambtenaren 2de kategorie : 67 Frans, 43 Ne

derlands. 
— ambtenaren 3de kategorie : 2 Frans, 3 Neder

lands. 
Eens te meer bestaat het « billijk evenwicht » 

slechts op de laagste trap. In de hogere regionen is 
het een pure schande : 73 franstaligen tegenover 
43 nederlandstaligen, daar waar het volgens de be
volkingscijfers zou moeten zijn 70 nederlandstaligen 
tegenover 46 franstaligen. 

stakingsbeweging af die gro
te bijval zou hebben. 

De direktie plooide voor 
deze spontane stakingsbewe
ging, en gaf toe aan deze eis, 
al bij al een klein percentje 
van de miljoenen die zij In 
het regeringsplan zullen bin
nenrijven. Voor mensen die 
na 20 en meer jaren dienst 
met zulke « bedelbrok » de 
straat worden opgestuurd, 
krijgt het de wrange bij
smaak van bijdrage voor de 
doodskist. 

Kleintjes in dit alles was 
dan nog, dat de bonzen van 
het sindikaat, door pamflet-
jes, na de slag, trachtten het 
als een van hun veroverin
gen voor te stellen I 

VLAAMSE 

SOLIDARITEIT 

Door de vaandelvlucht van 
de sindikaten voor het ver
dedigen van de belangen van 
deze Vlaamse arbeiders, zijn 
deze mensen verplicht in 
hun verdediging te grijpen 
naar het heroïsche middel 
van de onbetaalde staking 
— zonder sindikaten — van 
de eerste arbeidersbewegin
gen. 

Denk even aan de aktie 
van diezelfde sindikaten voor 
de getroffenen van de mijn-
sluiting in Wallonië, enkele 
jaren geleden. Zij bekwamen 
het recht van bezoldigde om
scholing, met prioriteit voor 
nieuwe bedrijven. Hier een 
« schone uitvaart » om het 
op zijn Vlaams te zeggen. 

We moeten dit niet aan de 
Wa'en verwijten. Immers 
Waalse arbeiders in de brou
werij Imperial, die niet op
zien tegen de overheveling 
van het bedrijf, verklaarden 
uit solidariteit met hun 
werkmakkers mee te zullen 
staken. Wij moeten alleen 
maar de lafheid aanklagen 
van die grote machtsblok
ken, die nooit het specifieke 
Vlaamse arbeidersbelang 
dierven verdedigen, desnoods 
.met de harde middelen. 

Het is nu aan ons om op 
het gepaste ogenblik daad
werkelijke solidariteit te be
tonen met deze Vlaamse 
mensen die het levende 
voorbeeld zijn van het eeu
wige Vlaamse slachtoffer lu 
de Belgische unitaire poli
tiek. 
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We lazen de volgende om
schrijvingen van de rege
ringsbedoelingen : «Het twee
talig kader zal benoemd wor
den >̂ een buitengewone pro
motiekans voor onze tweeta
lige Vlaamse ambtenaren 
l.p.v. de bestendiging van de 
Franse hegemonie aan de 
top. De schuchtere maatrege
len te Brussel zal men dopen 
tot « een grondige sanering 
van de taaitoestanden te 
Brussel » i.p.v. een pleister op 
een houten been. De kaste-
voorrechten te Leuven zullen 
heten «een interne aangele
genheid van de Alma Mater » 
l.p.v. een kanker in het 
Vlaamse volkslichaam, on

rechtstreeks maar zeker be
taald met de centen van de 
brave Vlaming». 

Met als besluit : « We mo
gen verwachten dat een kam
panje zal worden ingezet om 
onze nederlagen aan de open
bare mening voor te stellen 
als zovele Vlaamse overwin
ningen ». 

Is dit Volksunie-proza ? 
Geenszins : het is een uit
treksel uit het zeer degelijk 
pamflet waarin het Aktieko-
mitee Brussel en Taalgrens 
— samengesteld uit tientallen 
Vlaamse a-politieke vereni
gingen — zijn aktie voor de 
komende maanden uiteenzet. 

... « Geen faciliteiten » de strijd gaat verder... 

ARME SINT GOEDELE... 

Toen we deze week aan het 
Centraal Station te Brussel 
stonden, viel het ons op hoe 
berooid en vernepen de torens 
van Sinter Goedele nog even 
naast een nieuwe torenflat-
In-wafelstijl komen uitpie-
pen. 

Dit flatgebouw heeft gans 
het oude stadsbeeld, dat daai 
logisch en harmonisch uit
vloeide tegen de hellingen 

waarboven Sinter Goedele 
staat, onherstelbaar verminkt 

Deze verminking herinner
de ons dan een andere : één 
der eerste daden van de 
nieuwe aartsbisschop was de 
naamverandering : Sint Goe
dele en Sint Michel. De 
Vlaamse heilige, die eeuwen
lang haar naam aan de 
hoofdkerk van het Vlaamse 
Brussel had gegeven, kon het 
niet meer alleen aan blijk
baar... 

SEMINARIE 

Weinig protest gehoord of 
gelezen in de Vlaamse kato-
lieke bladen over de verplaat
sing van het seminarie naar 
het huidige Leuvense zot-
huis. 

Dit seminarie wordt noch
tans de zoveelste tweetalige 
instelling in de Vlaamse uni
versiteitsstad. Vingerwijzing 
voor de politiek van de hoge
re kerkelijke overheid ? 

G E E N V L A A M S E 

P A R A C H U T I S T E N 

Iemand die zeker een de
koratie verdient van de lui 
van de stoet van de rendez-
voeters, kwestie van alles 
wat naar de eigenheid van 
Walen en Vlamingen ver
wijst uit te bannen, is de 
korpsoverste van het eerste 
bataljon parachutisten te 
Diest. 

Het koor der Vlaamse pa
rachutisten zou medewerken 
aan een zangavond van het 
Davidsfonds te Schaffen on
der leiding van Willem De 
Meyer. 

Een reeks aanplakbiljetten 
werden uitgehangen in Diest 
en omstreken waarbij de be
naming « Vlaamse » para
chutisten werd gebruikt. 

De korpsoverste in kwestie 
die blijkbaar al vizioenen 
kreeg, van leeuwenvlag-
zwaaiende para's die op het 
uur H de verkeerde kant 
zouden kiezen, gebood aan de 

Davidsfondsverantwoorde-
lijke, met dreiging van te
rugtrekking van het koor, 
deze aanplakbiljetten te ver
anderen, een wit strookje 
« zingende » werd dan over 
het « Vlaamse » geplakt in 
de rode tekst. 

Gevolg hilariteit te Diest 
over deze Don Quichote van 
de Belgische heilige anti-
Vlaamse unité-eenheid. 

EN NOG DIEST 

Als deze mi jnhee r de lief
de van de Vlamingen voor de 
s t a a t wil verhogen zou h i j al 
k u n n e n a a n v r a g e n d a t in 
een bepaa lde kompagnie v a n 
di t Ba ta l jon de drie f r a n s t a -

llge officieren die de leiding 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii'̂  

I waarde landgenoten... | 

I (( Maar (...') het zou nuttig zijn een evenwicht % 
1 door te voeren in de politieke vertegenwoordiging, 1 
f derwijze dat geen enkele taalkundige meerderheid Ë 
i in de verleiding komt, de minderheid onder voog- 1 
i dij te plaatsen ». 1 

1 P . Harmei In « La sauvegarde de la 1 
1 culture wallonne dans una Belgique 1 
= unie » - La Libre Belgique dd. f 
1 4 .10.48. i 

hebben over Vlaamse solda
ten in een taaltje van « t'is 
ik en 't is kij » zouden over
geplaatst worden naar een 
kompagnie van franstalige 
« Belgen ». 

Dan zouden de onderoffi
cieren in deze Vlaamse een
heid de geschreven medede
lingen niet verder moeten 
trachten te ontcijferen met 
het voornaamste wapen van 
het Belgisch leger... het 
woordenboek - dictionnaire. 

Ondertussen blijft ex-fla
mingant P.W. Segers tegen
stander van de taalkaders, 
het enige afdoende wapen 
tegen de franstalige over
woekering van Vlaamse le
gereenheden. 

SOCIAAL CONGRES 

Het A.V.Z.A., Algemeen 
Verbond van zelfstandige 
Arbeid, hield een congres 
dat aan de sociale voorzie
ningen was gewijd. 

Het Congres sprak zich uit 
voor het opnemen van de 
zelfstandigen, in het stelsel 
van de ziekteverzekering, zo
als zij is opgevat in het hui
dige wetsontwerp. 

Het lijkt ons billijk deze 
verzekering uit te breiden 
tot de zelfstandigen, daar zij 
toch voor het voorziene de
ficit zullen moeten opdraai
en. 

Verder werden gelijke kin
dervergoedingen gevorderd. 
Wat eveneens een redelijke 
eis is; bij ons weten is de, 
opvoeding van een kind van 
zelfstandigen even duur, en 

even kostelijk als van kinde
ren van werknemers. 

Het Congres toonde zich 
eveneens voorstander van 
een veralgemeend basispen
sioen. 

Nog een rechtvaardige eis: 
al de burgers, onafgezien van 
hun beroep of stand, hebben 
recht op een onbekommerde 
oude dag. 

r ' 

NOG DE E-3 

Reimond Mattheyssens 
stelde in maart een parle
mentaire vraag aan eerste -
minister Lefèvre om de re
den te kennen volgens wel
ke met de E-3 nog niet werd 
begonnen, hoewei hij, vol
gens een Brussels blad, zou 
verklaard hebben dat met de 
aanleg in October 1962 zou 
worden gestart. 

Lefèvre antwoordde blijk
baar verveeld, glad naast da 
kwestie. 

Daarom een paar nieuwe 
sluitende vragen van onze 
V.U. - Volksvertegenwoordiger 
waarin hij de eerste - minis
ter bevestiging vraagt van de 
door hem aan een Brussels 
dagblad afgelegde verkla
ring, als zou in oktober 62 
met de aanleg van de E-3 
begonnen worden en waarom 
nog niet met de werken be
gonnen werd, die hij op 24 
september 62 aankondigde 
voor « binnenkort ». Wij kij
ken benieuwd uit naar de 
pijnlijke en lachwekkende 
bochten waarin Lefèvre zich 
nu zal wringen om door de 
mazen te geraken. 

^jigaefliiiifliMaBBWiBJi'W^ 

ïlel i» de aandachlige ivaarneiner zonder 
meer duidelijk dal de Vlaamse Betceging 
de luidste jaren een niet te veronachLzamen 
hrisis doormaakt en op zeer gevaarlijke 
wijze van haar juixla doel ivordt ajgewend. 
Enkele spektakulaire gebeurtenissen van Oe 
laatste maanden hebben klaar aangetoond 
iat de psichologische oorlogsvoering van 
0n2e unitaire legcnstreveis en van tuin 

hel moeras van een Belgisch kompromis, 
iiitkomstloos en gevaarlijk zoivel voor 
1 laanderen als voor België zelf. Viteind"-
tijk kan men geen twee heren dienen ; oj 
^ laanderen gaat voor, oj België primeert. 

Wie de lijn van het ^.Vlaanderen Eerst '» 
konsekivent wil doortrekken, kan geen 
oplossingen aanvaarden waarbij in beginsel 
gestreejd ivordt om de \ laamse kool en de 

het beginsel 
onderdanige akolielen heel ivat mensen «n 
Organizaties sterk heeft beïnvloed, ook 
yiaamsgezinde ! 

Het uitgangspunt van de Vlaamse sLiijd 
moet zijn : het zelfbeschikkingsrecht van 
het Vlaamse volk I Dit recht is tegelijker
tijd bestaansreden en doel van elke Vlaams-
Tiationalistische aktie, om het even waar 
• n door wie gevoerd. De verwezenlijking 
van dit recht moet op elk ogenblik het 
einddoel zijn waarnaar gestreefd wordt. 
Elke aktie, die een andere bazis als vertrek
punt neemt, y gedoemd te stranden in 

Belgische geil Ie sparen. Mei ivat met het 
Belgisch feil verenigbaar is moei I laande
ren krijgen, maar wat met Vlaanderen's 
recht kan'samengaan zal aan België gege
ven worden. 

Van verschillende zijden wordt reeds 
jaren hard gewerkt om de flaminganten 
ervan te doen afzien het Vlaams recht als 
vertrekpunt van hun strijd te nemen. In 
liranten én tijdschriften wordt, op al dan 
niet bedekte wijze, het Belgisch feit als 
uitgangspunt van het Vlaams en Waals 
difinken aangeprezen. Niet van zelfbeschik

king ivordt gesproken, maar van decen-
Iralizalie- Niet over Vlaanderen'» recht 
wordt geschreven, maar over pragmatische 
federalizering. Met wat moet, wordt als 
eindpunt van de strijd vooropgezet, maar 
xvat kan. 

Deze fl/s « realpoUlik » voorgestelde 
inetode • maar die in feite de meest onre-
alistiseh denkbare is • komt lot uiling in 
alle Vlaamsgezinde gesprekken, gesehrifien 
en akties. Tegenover het aWallonië eerst.'», 
dat door alle Walen kompromisloos als 
uitgangspunt wordt genomen, plaatst 
Vlaanderen een stelselmatig aangekweekte 
kompromis-geest, die ons met de dag 
noodlottiger wordt. En deze kornpromis-
geest is des te gevaarlijker, omdat hij on'; 
onderling verdeeld over de male waai in 
moet worden geëist en gegeven. 

Aan de bazis van alle na-oorlogse neder
lagen ligt onze bereidheid steeds maar 
verdere toegevingen te doen, in de hoop 
hierdoor wat recht te zullen krijgen van 
mensen en instellingen, wier politiek er 
essentieel op gericht is ons deze rechten te 
ontnemen. Het moet nochtans duidelijk 
zijn dat bedelaars slechts aalmoezen krij
gen. Hel zou de kleur-flaminganten reeds 
lang klaar moeten zijn dat aan de bazis van 
alle Waalse overwinningen de bereidheid 
ligt desnoods tot het uiterste te gaan, ook 
tot en met het uiteenspringen van de 
'Belgische staat. Slechts voor die dreiging 
wordt voortdurend gezwicht, omdat aan 
het voortbestaan van België voor de centrale 
machten te veel voordelen vastzitten. 

Het zal dan ook enkel in de male ziin 
ivaarop d* Vlamingen niet meer vanuit 
Belgisch, maar vanuit Vlaams-nationaal 
standpunt de strijd zullen voeren, dat ds 
nederlagen klein en de overwinningen 
groot zullen, zijn. Slechts in zover we hel 
zelfbesctükkingsrecht van het Vlaamse 
volk als vcrlrekbazis van de I laam-s 
Beweging aanvaarden, zullen we een vid-
iloende zwaar legengewiclit hebben gescha
pen voor de Waalse afdreigingen. Want 
we lioeven ons Iiieivoor geen ilUizies Ie 
malen : zijn de 11 alen als naUonali--l> n 
minder teorclisch bedrijvig, op hel piak-
iisch plan is het Waals reeht op zelfb'-
schihking alfa en omega, begin en eindt 
van hun hele denken I 

De aktie van een ] laamt-nalionfle pailij 
moet er dan ook in de eerste plaats op 
gericht zijn het recht op zctfbesluui in 
het hoofd van de Vlaamse mens te tiaine-
ren. Pas wanneei aan de Vlaamse zijde valt 
de taalgrens vanuil dit beginsel stelling 
wordt genomen, kan een gesprek mei de 
Walen worden aangegaan en kckn aan een 
duurzame reorganizalie van de Belgische 
staat worden gedacht Alle andere prin
cipes zullen ons volk van nederlaag naar 
nederlaag voeren. Alleen het nationalistisch 
beginsel van het zelfbeschikkingsrechl zal 
ons brengen waar we heen moeten : de 
praktische mogelijkheid voor de Vlamingen 
om als volk zelf te bepalen lioe het, als 
tak van de Nederlandse stam, zijn openbaar 
leven ZELF zal organizeren ' 

Jolian van Bieda. 
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BRUSSEL-KORTRIJK 

In het Staatsblad van 23 
maart werd een kaartje ge
publiceerd met daarop het 
tracé van de ontworpen auto
weg Brussel-Kortrijk. Ieder
een zou verwachten dat deze 
autoweg loopt over Ninove — 
evt. tussen Ninove en Gee-
raardsbergen door — en over 
Oudenaarde — evt. tussen 
Oudenaarde en Ronse d-^or. 

met alle kracht tegen verzet
ten. De autoweg Brussel-
Kortrijk is een vitale verbin
ding tussen Vlaamse steden 
en gemeenten. 

Hij mag niet van deze be
stemming worden afgeleid : 
het tracé dient integraal over 
Vlaams grondgebied te lopen. 

Een « route de Wallonië » 
ten koste van broodnodige 
Vlaamse wegen is méér dan 
genoeg ! 

..Na E-3-protest : nu Brussel-Kortrijk... 

Dit is echter niet de bedoe
ling van onze regeerders : de 
weg zal voor bijna de helft 
over Waals grondgebied lo
pen ! Van Brussel uit duikt 
hij met een mooie boog onder 
Ronse door om dan naar 
Kortrijk op te klimmen. Wie 
van Oudenaarde naar Kort
rijk wil, zal dus moeten voort-
rotsen over de binnenwegen. 
Maar de Waal uit Lessen zal 
— via een kort opritje — 
knusjes naar Courtrai over de 
nieuwe autoweg kunnen 
snellen. 

ONAANVAARDBAAR 

De in het Staatsblad voor
gestelde oplossing is totaal 
onaanvaardbaar; de Vlaamse 
imblieke opinie moet er zich 

NIEUWE POGING 

Dit is de nieuwste poging 
om gelden, bestemd voor 
Vlaamse wegen, over te heve
len naar Wallonië. Het voor
wendsel zal natuurlijk zijn 
dat het hier « eigenlijk » gaat 
over een weg naar Rijsel, 
met een aftakking naar Kort
rijk. Maar dat hoeven we 
juist niet te nemen ! De weg 
die moet aangelegd worden, 
is deze naar Kortrijk, met 
eventueel een aftakking naar 
Rijsel. Deze aftakking, die 
trouwens voor de Vlamingen 
meer belang heeft dan voor 
de Brusselaars, kan evengoed 
benoorden als bezuiden Ron
se vertrekken. Voor de Waal
se steden en gemeenten kun
nen opritten voorzien worden 
op de weg Parijs-Brussel. 

VAN ROLLEGHEM 

In een parlementaire 
vraag, heeft onze volksverte
genwoordiger R. Mattheys-
sens aan minister Segers uit
leg gevraagd in verband met 
het geval van luitenant - ge
neraal van Rolleghem. Hij 
verzocht de minister om me
dedeling van de sankties die 
zullen getroffen worden te
gen de betrokken generaal, 
ingeval de feiten juist zi-jn, 
welke rehabiliterende schik
kingen hij zal nemen ten 
aanzien van de betrokken 
luitenant-kolonel en welke 
maatregelen hij verder zal 
treffen om dergelijke feiten 
'n de toekomst te voorko
men. De heer Mattheyssens 
drukte er verder zijn ver-
v/ondering over uit, dat het 
departement van de minister 
van Landsverdediging de be
kendmaking van de feiten 
« bijzonder heeft betreurd », 
daar waar het eigenlijk nor
maler zou zijn dat het de
partement de feiten zelf zou 
betreurd hebben, in plaats 
"an hun bekendmaking ! 

TUNNEL 

Het Antwerpse V.U.-ge-
meenteraadslid Mr Schiltz 
heeft onlangs een hoogst be
langwekkende tussenkomst 
gehouden in de gemeente
raad van de Scheldestad. Wij 
hebben reeds in vroegere re
portages gewezen op het on
gehoorde feit dat de centrale 
diensten te Brussel weiger
den een brood-noodzakelijke 
tunnel te laten aanleggen 
onder de kanaaldokken van 
de in aanbouw zijnde water
weg die de Frederiksluis te 
Berendrecht-Zandvliet met 
de Antwerpse haven ,moet 
verbinden. Men besliste een 
wipbrug aan te leggen, het
geen een terugkeer zou zijn 
naar voorvaderse tijden, ver
mits een dergelijke brug zo
wel belemmerend is voor het 
verkeer, het baan vervoer a^s 
voor de talrijke arbeiders die 
hun werkplaats hebben bin
nen het « eiland » dat door 
het kanaaldok gevormd 
wordt. Thans zal de stad 
Antwerpen zelf de aanleg 
van een tunnel bekostigen. 
Mr Schiltz vroeg de raad of 
wel alle middelen uitgeput 
werden om drukking op de 

Wie dichl mee? 
Er heerst alom in den lande nog enige iwijfel omtrent de bedoe

lingen van de regering : is het de horde of de orde die moet worden 
gehandhaafd ? Deze iwijfel beslaat echter niet bij dichtend Vlaan
deren. Stevig-berijmd hout werd deze week gehakt op de rug van 
de B.S.P., zo bijvoorbeeld door jfr. A.d.C. te Zwijndrecht, die 
daarmee beslag legt op de Vlaamse pocket : 

Collard heeft de opstand bed^\ongen 
van lien, die wat ordeloos zongen. 
Nu rijdt B.S.P. 

met de autobus mee 
al zijn de ruiten gesprongen. 

Een greep uil de grahbeUon : 

— J.ll. te Wilsele : « en maakt met de C.V.P. bokkesprongen ». 
— V.d.W.F. te Ganshoren : « en op de Luikse hetze-tongen. 
— E.V.C, te Denderleeuw : « en heeft zelfs de C.V.P. aan het stuur 

[verdrongen ». 

In ons aller (want door ons allemaal betaald) Belgisch leger is 
een zekere hoge ome Van Rolleghem aan de rol gegaan, wat ons 
weeral 33 000 F heeft gekost. Hem weze volgende limerick ovge-
dragen : 

\aii Uolleghem laat ons betalen 
voor al z'n luclilimarht-bachanalen. 
Zo'n legersohandaal 

«ordt hier stilaan noimaal 

Ilel beste (militaire) slotrijm ivordl bekroond met een burgerlijk 
V P.-lje van Hcideland. Inzendingen vóór woensdag a.s. p/a de 
rcdaktie (Rolalyp, S. Dupuislaan 110, Anderlecht aan 

uw dienstwillige Ernest. 

centrale overheid uit te oe
fenen, daar deze toch veel 
meer financiële mogelijkhe
den heeft dan het Antwerpse 
stadsbestuur. Hij verwees 
daarbij naar het feit dat in 
het Brusselse te pas en te 
onpas dure tunnels worden 
aangelegd, die dikwijls van 
veel minder ekonomisch nut 
zijn dan de bedoelde Ant
werpse doorgang. 

Weer eens een voorbeeld 
van de «doeltreffendheid» 
de centrale diensten ! 

BEDIENDEN BETOGEN 

Te Antwerpen hebben deze 
week een groot aantal be
dienden van Bell-Telephone 
betoogd tegen de in het voor
uitzicht gestelde en voor som
migen reeds doorgevoerde af
dankingen. Onder de betogers 
hebben wij verschillende be-
dienden-V.U.-leden opge

merkt. Begrijpelijkerwijze 
staat onze partij volledig ach
ter deze bedreigde mensen, 
zoals zij op de eerste barr i -
kaden staat waar het gaat 
om de verdediging van alle 
miskende Vlamingen. 

VOERSTREEK 

Talrijke leden hebben ons 
laten weten dat zij dit jaar 'n 
bezoek wensen te brengen 
aan de Voerstreek. Deze 
streek leent zich trouwens 
uitstekend voor een toeristi
sche uitstap. Onze redakteur 
zal dan ook in een volgend 
nummer een reportage bren
gen over een der merkwaar
digste bezienswaardigheden 
ter plaatse : de forellen-
kweek. Inlichtingen voor ui t 
stappen en rondleidingen 
kunnen verkregen worden bij 
«Hof de Voer», Klooster
straat 84 te 's Gravenvoeren. 

In de Kommissie voor Openbare 
Werken van 'de Kamer werd het 
wetsvoorstel van Mr. Van der Eist 
betreffende de vergoeding van de 
oorlogschade geleden door » incivie-
ken » besproken. 

Mr. Van der Eist heeft scherpe 
kritiek uitgebracht op het wetsont
werp van de regering en er op ge-

door inschrijving op de beruchte 
lijst van de krijgsauditeur, bij de 
vergoeding van de oorlogsschade 
kwam neer op het invoeren van een 
nieuwe straf, met terugwerkende 
kracht, en met de meest willekeu
rige en onrechtvaardige gevolgen. 
Inderdaad kon iemand die niet eens 
veroordeeld was en die dus geen en-

oorlogsschade 
tvezen dat de willekeurige en on
rechtvaardige gevolgen van de oop-
spronkelijke wetgeving op de oor
logsschade er niet door opgeheven 
worden. 

De uitsluiting van de zgn. « inci-
vieken », zelfs zij die geen enkele 
strafbare daad gesteld hadden maar 
van hun rechten beroofd werden 

kele strafbare daad gesteld had, 
zeer zwaar getroffen worden door 
deze maatregel indien hij zwaar ge
teisterd was, terwijl een zwaar ver
oordeelde die geen oorlogsschade 
geleden had er niet door getroffen 
werd. 

Zelfs de Raad van State liet in 
zijfi ad'-ip<: h'i hr' ir/^f^nitf'TPerp van 

de regering opmerken « dat de uit
sluiting van het genot van de finan
ciële staatsbijdrage niet in verhou
ding was met de zwaarte van de be
gane fout, vermits de maatregel 
voor iedereen dezelfde was ». 

Daarbij dient nog aangestipt dat 
de rnisdadigers van gemeen recht 
niet uitgessloten werden en wel 
schadevergoeding bekwamen. 

Mr. Van der Eist wees dan ook 
op de ontoereikend karakter van 
het wetsvoorstel van de regering : 
zij die niet veroordeeld werden en 
dus geen enkele strafbare daad stel
den zouden de tweederden bekomen 
van het bedrag waarop zij wegens 
oorlogsschade recht hebben; zij die 
oorspronkelijk tot niet meer dan 
vijf jaar veroordeeld werden zouden 
de helft bekomen. 

Op voorwaarde dat zij destijds 
een aanvraag ingediend hebben ! 

Het is vooreerst schromelijk on
rechtvaardig op volledig willekeu
rige wijze diegenen uit te sluiten die 
zich destijds neergelegd hebben wil 
de bestaande wet(feving en dus geen 

aanvraag indienden, vermits zij wis
ten dat hun aanvraag toch onont
vankelijk was. 

Alleen diegenen die toch een 
aanvraag indienden zouden nu in 
aanmerking komen ! Het is onge
hoord en tegen alle gezond verstand 
en elementaire beginselen in. Er 
moet een nieuwe termijn geopend 
worden voor diegenen die ingevolge 
een wijziging aan de wetgeving nu 
wel in aanmerking komen. 

Vervolgens is het onaanvaard
baar dat alleen rekening gehouden 
wordt met de oorspronkelijke straf 
en niet met de uiteindelijke straf zo
als deze bij genademaatregel be
paald werd. Iedereen weet dat er 
een grote ongelijkheid bij de be
straffing geweest is en dat dooi ge
nademaatre gelen hieraan enigszins 
verholpen werd. Thans weigert de 
regering rekening te houden met de
ze genademaatre gelen ! 

Mr. Van der Eist betoogde dan 
ook dat alleen de afschaffing zonder 
meer van de uitzonderingsbepalin
gen voldoening kan schenken en 
het onrecht herstellen. 
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Begin maart heeft het Indiase parlemenï 
eenstemmig besloten, de uitgaven voor be
wapening driemaal te verhogen. Vóór heÉ 
tiitbreken der vijandelijkheden tussen India 
en China bedroeg het budget voor Landsver
dediging 3,1 miljard roepies; in het dienst-
|aar 1 9 6 3 / 1 9 6 4 zullen deze uitgaven oplo
pen tot 8,67 miljard roepies — de roepie 
mag daarbij aan een w^aarde van ±12 B.F. 
gerekend worden. 
Deze fantastische verhoging van de bewape
ningsuitgaven in vredestijd is wel een unielc 
feit; uniek ook omda t ze voortvloei t uit een 
pa r l emen ta i r e beslissing in een land waa r 
eens Gandhi de leer der geweldloosheid heeft 
gepredikt . In een land ook met één der a rm
ste en meest ondervoede bevolkingen ter 
.wereld. 

ind 

De voorziene bewapenings
uitgaven bedragen meer dan 
de helft van het geschatte 
nationaal inkomen. Dit per
centage is beduidend hoger 
dan wat de rijkste westerse 
landen voor hun landsverde
diging beschikbaar stellen : 
West-Duitsland bv. besteedt 
30%, de V.S. iets meer dan 50 
% van het jaarbudget aan 
bewapening. 

De totale begroting van 
India voor het dienstjaar 
1963/1964 bedraagt ongeveer 
15 miljard roepies. Na aftrok 
van de 8,67 miljard voor 
landsverdediging, blijven er 
dus circa 6,33 miljard roepies 
— hetzij 76 miljard B.F. — 
over om alle overige s taats
uitgaven te bestrijden van dit 
reusachtig land met zijn 450 
miljoen mensen. Ter vergelij
king : Belgié geeft per jaar 
méér dan een derde van dit 
bedrag uit aan onderwijs al
leen. En nog ter vergelijking 
dit uiterst leerzaam cijferma
teriaal : 
— Duitsland besteedt per in

woner, na aftrok van de 
kosten voor landsverdedi
ging, 12.000 F staatsgelden 
in het lopend dienstjaar. 

'— De V.S. besteden per in
woner, na aftrok van de 

kosten voor landsverdedi
ging, 16.950 F staatsgelden 
in het lopend dienstjaar. 

— India besteedt per inwo
ner, na aftrok van de kos
ten voor landsverdediging, 
180 F staatsgelden in het 
lopend dienstjaar. 

Met 180 F per inwoner en 
per jaar moet India al zijn 
problemen oplossen, daaron
der de reusachtige sociale 
problemen en het allesover
heersende vraagstuk van de 
honger. 

De honger ! De gemiddelde 
Westeuropeaan verbruikt per 
dag een hoeveelheid voedsel 
met een kaloriënwaarde. van 
ongeveer 3.000. Een Indiër 
verbruikt per dag niet eens 
een derde daarvan, nl. 890 
kalorièn. Weer eens ter ver
gelijking : tijdens de harde 
hongerjaren tot bij de munt-
hervorming in het naoorlogse 
Duitsland bedroeg het rant 
soen nooit minder dan 900 
kaloriën per dag. 

In West-Europa is de ge
middelde leeftijdsgrens opge
schoven tot bij 65 j . ; in In 
dia hangt ze nog steeds rond 
27 jaar. In West-Europa ver
zorgt een geneesheer gemid
deld 750 mensen; in India is 
er één geneesheer per 5.500 

rifst of kanonnen 

inwoners. In West-Europa 
verricht meer dan 1% van de 
aktieve bevolking weten
schappelijk werk of is inge
nieur; in India is deze ver
houding één op 30.000. India 
bezit één auto per 150.000 in
woners, heeft een staalpro-
duktie die 17 maal kleiner is 
dan die van België en produ
ceert 10 maal minder energie 
dan België. Vergeet de bevol
kingsverhouding niet : 9 mil
joen tegen 450 miljoen ! 

Met 180 F per jaar en per 
inwoner moet de Indiase re
gering het hoofd bieden aan 
deze onvoorstelbare proble
matiek. Met een gemiddeld 
dagloon van 10 B. F. moet de 
Indiër zien rond te komen. 

Er gaan dan ook steeds 
meer stemmen op in het reus
achtige, door honger getrof
fen land om de verhoging 
van het budget voor lands
verdediging een waanzin te 
noemen. Deze stemmen beto-

fhtsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - fHtsen - flitsen - fHtsen - flitsen - flitsen 

• Russische U-boten 

Volgens de Eersle Lord der 
Britse admiraliteit bezitten de 
Russen minstens een dozijn met 
atoomenergie aangedreven duik
boten. Daarbij is de vloot van 
verscliillende hondeidcn stuks 
hlassiehe duikboten te releni-n. 

...Kennedy: minder populair... 

JÊ Tanende populariteit 

Volgens een recent Gallup-on-
derzoek in de V.S. heeft prezident 
Kennedy sinds het begin van dit 
jaar heelwat aan populariteit inge
boet. In januari verklaarden zich 
76 % der ondervraagde Amerilta-
nen akkoord met het prézidentiecl 
heleid, in februari wa^ dit ten-
honderd geslonken tol 70 en in 
wtoart bedroeg het nog 60. 

B Buizen en C.D.U. 

Een der bedrijven die zwaar 
gelrojjen loerden door Adcnaueis 
anti-Russisch buizenembargo is de 
Phoenix-Rlieinrohr A.G. Een groep 
aandeelhouders heejt zich voorge
nomen, op de eerste algemene 
vergadering een onderzoek te 
doen instellen naar eventuele sleun 
van het bedrijf aan Adenaueis 
C.D.U., in het verleden zoivel als 
in de toekomst. 

M Adenauer op pensioen 

Adenauer zou zinnens zijn, zich 
na zijn terugtrekking uit de ak
tieve politiek bezig te iioiiden met 
letterkundige arbeid. Op zijn 
vuerkjirogramma : natuurlijk zijn 
gedenkschriften en voorts ook een 
verhandeling over de omgang van 
Duitsers met vreemdelingen. 

Ei Nieuw plan 

In Bonnse regeringskringen 
wordt gewag gemaakt van een 
nieuw Sovjetplan inzake Berlijn en 
Duitsland. Volgens dit plan zou
den Bonn en Pankow gemeen
schappelijk een onderhandelings
lichaam oprichten met zetel ie 
Berlijn en met bevoegdheid op 
voorlopig nauwkeurig omschreven 
en beperkte terreinen : verkeers-, 
transport-, liandels- en industrie
problemen, plus grensgeschillen 
aan de zonengrens. 

Na een overgangsperiode zou dit 
Mthaam geleidelijk bevoegdheid 

krijgen in alle al-Duilse aange
legenheden ; het zou vervolgens 
overgaan tot het scheppen van 
een gedemilitarizeerde zone 150 km 
langs beide zijden van de demar-
katielijn. In de slotfaze zou een 
atoomvrije zone worden geschapen 
en konkrete voorstellen voor alge
mene ontwapening opgesteld. 

Bonn zou niet enloeziast zijn 
over het plan; in Washington zou 
men het alleszins een nauwkeurig 
ondciToek waard achten. 

• Verkwisting 

Voor zover zulks nog nodig was, 
werd onlangs door de minister 
van Landsverdediging der V.S., 
McNamera, gewezen op de gevaren 
van reusachtige verkwistingen bij 
de bewapening. 

De minister gaf enkele voor
beelden. Toen hij op het departe
ment kwam, waren reeds 50 mil
jard F uitgegeven aan de bouw 
van een met atoomkracht gedreven 
vliegtuig. Het plan moest later 
opgegeven worden omdat hel 
onuitvoerbaar was. 

Voor de bouw van een reusach
tige raidioteleskoop waren WO 
miljoen F voorzien. Later bleken 
de kosten mei keiijk hoger te zul
len liggen, nl. rond één miljaid 
F. Aan die kostprijs was het pro-
jekt niet meer interessant. Maar 
voordat m«#» tot die ontdekking 
was gekomen en de werken had 
stilgelegd, waren er al S50 mil
joen F uitgegeven. 

De minisier schat dat de V.S. 
voor 600 miljard F aan verouderd 
en onbruikbaar oorlogsmateriaal 
in voorraad hebben. 

• Voorsprong 

De demokraiische senator en ex-
generaal Thurmond verklaarde in 
Washington dat het Pentagon er 
zich volkomen van bewust is, 
meerdere jaren vertraging te heb
ben op de Sovjel-Unie bij de ont-
uilJ>eltng van een anli-rahet-ral^'l. 

• Israël en West-Duitsland 

In Uunn gecjl nu n ei zieli 
rekenschap van dat de diuk die 
de Israeli's op West-Duitsland uit
oefenen inzake de aanwezigheid 
van Duitse atoom- en raketge
leerden in Egypte, enkele verbor
gen bedoelingen heeft. 

Ten eerste : de wereldopinie te 
winnen, nu door het heroprichten 
van de V.A.R. de pozitie van Nas
ser zoveel sterker geworden .'s. 
Ten tiveede : door het overdreven 
belichten van het Egyptisch raket-
gevaar de V.S. aan te zetten lot 
verhoogde wapenleveringen. Tjn 
derde : een gunstiger onderhan-
delingspozitie bezetten bij hel 
regelen van de West-Duitse her
stelbetalingen. Ten vierde : de 
aandacht afleiden van de onder
grondse aktiviteit der Israëlische 
geheime diensten die in de meeste 
Westerse landen de laatsle tijd het 
boekje te buiten gingen. 

gen dat niet China, maar wel 
de honger de grootste vijand 
van India is. Zij beweren ver
der dat het misdadig is, het 
land te onderwerpen aan een 
onhoudbare finantiële druk, 
alleen maar om de steeds en 
door iedereen betwiste Mac-
Mahonlijn in het kale, 
sneeuwbedekte noordelijke 
bergland te verdedigen. Ze 
verklaren dat een dergelijke 
politiek misdadig is en totaal 
afwijkt van de Indiase tradi
ties. Ze verwijzen daarbij 
naar Gandhi en naar het jaar 
1942, toen de Japanners aan 
de poorten van India stonden. 
Ze herinneren aan een ver
klaring van de Mahatma uifi 
die dagen : «de aanhangers 
van de geweldloosheid zullen 
geen gewapende weerstand 
bieden. Zij zullen zich onge
wapend als kanonvoer aan
bieden. De verliezen aan men
sen zullen niet groter zijn dan 
bij gewapende weerstand; 
geen geld zal verkwist worden 
aan verdedigingswerken en 
wapens. De opleiding van het 
volk tot geweldloosheid zal 
een ongehoorde verhoging 
van de moraliteit tot gevolg 
hebben. Onze mannen en 
vrouwen zullen getuigen van 
een nieuw soort dapperheid 
die torenhoog boven die van 
de soldaat staat » 

Dit is wat m India de steeds 
talrijker wordende geweldlo
zen met steeds luider stem 
verklaren. Zij geloven, uitein
delijk rezultaat te zullen heb
ben : is Nerhce eens niet één 
der hunnen gewee=!t. 

En zij menen dat I^-lia 
geen andere keus heeft : het 
land kan een tweefrontenoor-
log onmogelijk aan. Alleen 
door al zijn energie en al zijn 
middelen in te zetten op het 
front van de honger, kan een 
overwinning behaald worden. 

En uiteindelijk zal slechts 
een dergelijke overwinning 
garant kunnen zijn voor het 
voortbestaan der Indiase na
tie. 

tv» 
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DE VOLKSUNIE 

hoofdkwartier voor reigers 
Berendrecht , het Schelde- en Polderdorp 
waarvan het grondgebied binnenkor t gedeel
telijk gaat verdwijnen door de uitbreiding 
y a n de An twerpse haven, bezit in Vlaande-

1 ren en praktisch in heel Europa grote bekend-
t heid, vooral bij de mensen die zich met de 
I s tudie der vogels bezig houden. Berendrecht 
i bezit namelijk de grootste reigerskolonie van 
iWest-Europa. Niet minder dan twee honderd 
yijftig nesten bevinden zich daar in het land
goed dat toebehoort aan de familie Le Grelle 
- van Delft en dat vlakbij de kerk, nagenoeg 
in het midden van het dorp, gelegen is. 

Het landgoed is trouwens 
een bezienswaardigheid op 
fiichzelfs vermits het zowel 
de dijken die de gemeente 
om-sluiten, als de broeken en 
de wielen omvat : een doel 
yoor prachtige wandelingen. 

. • Vanu i t Noord-Afrika. 
Dit jaar waren de reigers 

er wat later, waarschijnlijk 
vanwege de strenge winter, 
maar ieder jaar komen ze 
uit verre landen aangeroeid, 
met ingetrokken nek, met 
stijf uitgerokken poten die 
dienst doen als roer en waar-
Itussen nog de klei hangt uit 
de Nijldelta of de Spaanse 
kanalen. Want ze zoeken t i j 
dens de winter warme stre
ken op ! Ze gaan naar Noord-
Afrika. naar Egypte, naar 
Spanje en de eilanden van 
de Middellandse zee ! En 
toch zijn ze ieder jaar weer 
daar, steeds in dezelfde slag
orde : een klein groepje ver
kenners, dan de grote bende, 
het gros van de troepen, die 
enkele dagen nadien volgen. 
Ze kwamen rond 1913 naar 

Berendrecht, zomaar plotse
ling, txjen enkele reigersfa
milies zich rond de « grote 
weel » (een overblijfsel van 
vroegere overstromingen) 
vestigden, op een kwartier 
gaans van de huidige rei-
gerskolonie. 

• Doelwit voor jagers . 
Jagers vonden het in die 

tijd een uitstekend doelwit 
voor schietpartijen. De blau
we reiger heeft inderdaad 
een trage en zekere vlucht 
als iemand die tijd genoeg 
heeft, hij is zo mager als een 
graat en heeft enkel vel-
over-de-benen te bieden. Het 
was vooral te danken aan de 
toenmalige heer van Delft, 
die een verwoed vogelliefheb-
ber was, dat de reigers in Be
rendrecht bleven. Hij lokte 
de vogels naar zijn landgoed, 
waar zij een goed onderko
men vonden in de forse ei
ken, beuken en olmen van 
het bos dat sindsdien «Rei
gersbos» geheten werd. De rei
gers kwamen ieder jaar t e 
rug, steeds in grotere geta

le. In 1932 waren het er reeds 
300 en het jaar daarop wa
xen er niet minder dan 217 
nesten die elk een mannetje 
en een vrouwtje bevatten. 

• Ui tdunn ing . 
Hoewel de reigers per nest 

ieder jaar een viertal jongen 
voortbrengen, groeit het aan
tal bewoners van de Beren-
drechtse kolonie niet der
mate aan dat men van over
bevolking zou kunnen gaan 
spreken. Telkenj are sneuve
len heelwat vogels op de gro
te trektocht van en naar het 
xuiden. Velen worden onder
weg door nietsontziende ja
gers neergeschoten, anderen 
komen om door uitputting 
of door ondervoeding. 

Talrijke jonge reigers vin
den ook ter plaatse een alles 
behalve benijdenswaardige 
dood : zij vallen uit de nes
ten en kunnen niet meer te
ruggehaald worden. 

Men mag zich het reigers
bos niet voorstellen als een 
park waar men rustig-ver-
meiend doorwandelt. De rei
ger is uiteraard een schuwe 
vogel die bij het minste la
waai opschrikt en bij het op 
de vlucht slaan een viezig 
« visitekaartje » achterlaat 
onder de vorm van een straal 
kalkstof. Dit is een zeer ei
genaardig iets, de kalkstraal 
wordt enerzijds gebruikt als 
« verlichtingsmiddel » bij 
het opstijgen en anderzijds 
om mogelijke aanvallers in 
het gezicht te spuwen ! Bo

vendien is het reigersbos een 
zeer luidruchtig oord : de 
reigers klepperen en krijsen 
de hele dag door. De bodem 
is bedekt met de fijne melk
achtige stof van de hierbo
ven beschreven «steekvlam», 
met krengen en afval. Tus
sen de etensresten ontdekt 
men de « afvalballen » : net 
als bij uilen het geval is, is 
de reiger in staat de niet-
verteerbare resten van maal
tijden die uit kikkers of 
muizen bestaan, uit te spu
wen onder de vorm van een 
niet erg apetijtelijk uitzien
de bol. 

• Nesten als karwie len . 

Anderzijds zijn de reigers 
zeer naarstige vissers. Zij 
kunnen uren lang op één 
poot (die trouwens als lok
aas moet dienen) in het 
water staan Onbeweeglijk, 
wachten zij tot er een vis of 
een paling komt opdagen. 
Het is geen wonder een vo
gel te zien toekomen met 
een baars of een vette aal. 
Uiteraard halen zij die in de 

De reusachtige vogels in hun « 

polderse watergangen, de 
wielen en de kreken van de 
omgeving maar in het broed
seizoen — en vooral wan
neer de jongen veel voedsel 
nodig hebben — gaan de rei
gers vaak tientallen kilome
ters ver, zelfs naar Zeeland, 
op zoek naar eten. De beste 
gelegenheid om de reigers
kolonie te bezoeken doet zich 
trouwens voor in april-mei. 
De in de winter uitgestorm-
de nesten zijn nu bijgewerkt 
(zij hebben d-e grootte van 
een karwiel en er kunnen ge-
makkeUjk drie volwassenen 
naast elkaar in plaats ne
men) de eieren worden ge

legd en de « ouders » zitten 
te broeden. De toerist mag 
zich zeker niet laten af
schrikken door de beschrij
ving van de kolonie die wij 
hierboven gegeven hebben, 
want alles bijeen biedt zij 
een hoogst belangwekkend 
schouwspel in een omgeving 
trouwens die een wandel
tocht overwaard is. 

• Geen zelfmoordenaar 
Er is wel eens beweerd ge

worden dat de reiger een 
zelfmoordenaar zou zijn, 
maar dat is onjuist. Men 
maakte deze opmerking aan 
de hand van het feit dat zo
veel jongen verhangen tussen 
de bomen gevonden worden. 
Dit is waar inzoverre dat er 
talrijke kleine reigers, onhan
dig en vooral onbeholpen 
door hun veel te lange poten, 
uit de nest sukkelen. Zij val-

• len tussen de mikken van de 
struiken en worden aldus op
gehangen. Ofwel komen zij 
in de heersters terecht en 
sterven daar, vermits de ou
ders niet in staat zijn hun 
jongen terug op te halen of 

« woonplaats » te Berendrecht. 

van voedsel te voorzien. De 
reiger heeft inderdaad een 
landingsbaan of s tar tbaan 
nodig bij het dalen of opst i j 
gen bij de grond, tot dat doel 
neemt hij trouwens een a a n 
loop van verschillende wijd-
beense passen, een alters* 
koddig zicht voor wie het ge
duld heeft dit gade te slaan. 
• Onee tbaar . 

Hoewel het geweten Is da* 
Maria van Boergondië ooit 
reigersbouten voorgeschoteld 
kreeg in het Prinsenhof te 
Brugge, s taat het buiten kijf 
dat de reigers niet geschikt 
zijn voor het aanleggen van 
omvangrijke maaltijden. 

Mensen die tijdens de eerste 
wereldoorlog noodgedwongen 
kennis maakten met het taaie 
en tanige vlees, verzekeren 
trouwens dat dit kwasi oneet
baar is. Te Berendrecht wor
den de reigers dan ook met 
rust gelaten en is iedereen 

; telkenjare maar wat blij, om
dat hun komst de zekerste 
voorbode is van een nakende 
lente. 

Men heeft daar anderzijds 
zeer opwindende proeven ge-

^ daan met de steltlopers. Zeker 
• jaar had men een aantal rei-
^ gers gevangen genomen en 
^ van een ring voorzien. Aldus 

kon hun trek nagegaan wor-
^ den. Men kwam tot de slot

som dat de Berendrechtse vo-
gels niet alleen naar Frank
rijk en Duitsland gingen, er 

^ werden ook eksemplaren te-
' ruggevonden te Hourtin 

(Zuid-Frankrijk) op 815 km, 
- te Curana (Spanje) op 1315 

km, te Faro (Portugal) op 
' 2000 km en te Mecrabelsiri-
' rabet (Marokko) op 2110 km 

van de thuisplaats ! 

f S.D.L. 
Karwielgrote nesten in de bomen van het « Reigersbos ». 

Bezoekers zijn hier steeds hartelijk welkom. 
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Witloof Is een V laamse groente bij uitstelt. 
Z i j word t vooral voor tgebracht in de s treek 
rond Brussel en rond Mechelen. De V l a a m s e 
[Toeristische Biblioteek van de V laamse T o e 
r i s tenbond heeft on langs een zeer boeiend 
werkje van deze tak van onze groenteteel t 
gebracht . Per jaar b rengen onze wit loofkwe-
kers zowat 35 miloen kilo op de mark t . De 
witloofkwekeri j is een tipisch familiebedrijf 
zoals er in Vlaanderen veel te v inden zijn. 
E r moet jaar in jaar uit, met m a n en macht , 
gezwoegd worden om tot een redelijke op
brengs t te k o m e n . D a a r o m willen wij er hier 
d e aandach t op vest igen. 

'ê ' ^ 1 ^'^ w& "̂ î̂  K 

yankee - tanden 
yelen denken inderdaad 

dat de witloofkweek een 
winstgevend bedrijf is maar 
de kromgewerkte boer zal dit 
met de meeste klem tegen
spreken : de zuurverdiende 
(Stuivers komen er pas n a 
ïange dagen labeuren en na 
nog langere winteravonden, 
wanneer de groenten in de 

beugel. < Mijn centrale ver
warming heeft veel geslikt » 
zei ons de man, die daarbij 
doelde op de met eierkolen 
gestookte vuurtjes. 

Witloof telen vergt enorm 
veel tijd en moeite. Het be
gint allemaal in mei, wan
neer het zaad (dat trouwens 
zeer duur is) aan de grond 

akker nabij het bedrijf. 
Daar gaan zij in bedden van 
twee bij zeven meter. Zi] 
worden zo nauw mogelijk 
tegen elkaar in de daartoe 
uitgegraven kuil gestapeld. 
Stuk voor stuk worden de 
bedden nu met « centrale 
verwarming » als het ware 
< uitgebroed ». De wortels die 

•ijjijjwju^^t^A^ u ijujiwtytuiui"miijiJL'uixiî iniii. ̂ '̂•"VJI'f"*"-FR'Ĵ f̂%W M a ^ ^ ' ^ ^ ^ W ^ ^ ^ W J p g ^ P ^ 

ffc*ende mandjes met het 
blauwe inpakpa^jier gedaan 
worden en gereedgemaakt 
voor de verkoop. 

Toch zijn er in ons land 
meer dan 12.000 gezinnen die 
via de witloofkweek en de 
daarmee gepaard gaande 
handel, hun brood verdienen. 
Bedenken wij daarbij dat 
•Jaarlijks niet minder" dan 
35.000 ton steenkolen door dit 
bedrijf verbruikt worden. Ook 
de metaalnijverheid vindt 
hier een groot afzetgebied 
vermits de telers zowel ka
chels als buizenleidingen no
dig hebben voor de verwar
ming van hun kuilen. 

I Bui ten landse 

afnemers 

(1961 - in t o n n e n ) . 
Frankrijk 21.488 
W.-Duitsl. 3.250 
Nederland 2.183 
V.S. - Engl. enz. 8.837 

• W e r k voor een gans jaar 
Wij bezochten in de buurt 

van Mechelen een voortbren
ger die zijn laatste « hopen » 
openmaakte. Zij hebben een 
slechte winter gehad, deze 
mensen. Maandenlang heb
ben de kacheltjes bij de 
zandruggen, hun vette rook 
door de schouwtj es gespuwd 
en dat kruipt in de geld-

r 

wordt toevertrouwd. Onmid
dellijk nadat de jonge plan
ten hun kopje bovensteken, 
moet er begonnen worden 
met het harken. De scheu
ten moeten vervolgens op 
een afstand van 10 centime
ter van elkaar verplant wor
den om helemaal vrij te 
staan. Tussendoor moet er 
steeds maar gezorgd worden 
voor het verdelgen van on
kruid. Witloofwortels blijven 
maandenlang uiterst klein, 
tot zij plots de groei te pak
ken krijgen en in een week 
of drie praktisch volwassen 
worden. 

Einde september begint 
men de wortels te rooien. 
Dat gebeurt veelal met een 
speciale ploeg die de peeën 
tot op een zekere hoogte ge
lijkmatig afsnijdt. Dit 
« vroegloof » zoals de wit-
loofboeren het noemen, 
blijft gedurende een tiental 
dagen op het veld Uggen met 
de bedoeling het sap uit de 
bladeren terug in de wortel 
te laten dringen. Dan pas 
begint het eigenlijk werk 
aan het witloof Dit duurt de 
ganse winter zodat de kwe
kers werkelijk het hele jaar 
door de handen vol hebben. 

• Drie weken s token 
De voorraad wortels wordt 

naar huis gehaald, op een 

ontdaan zijn van hun loof 
blijven gedurende een drie
tal weken in de grond zitten. 
Dan wordt er verwarmd via 
het buizenstel dat om de 
massa heen, onder een dak 
van golfplaten is geplaatst. 
Het witloof groeit in volle
dige duisternis bij een tem-
peratuur van twintig graden^ 
Van belang is dat deze tem
peratuur regelmatig dezelfde 
blijft : indien zij te laag is 
verkrijgt men geen loof, in
dien zij te hoog gaat, rotten 
de wortels. Dit brengt met 
zich mee dat regelmatig dient 
gekontroleerd te worden, door 
middel van een warmtemeter 
in de grond en dat ook op ge
zette tijden de voorraad kolen 
dient bijgevuld. Een kweker 
is als het ware een nachtwa
ker die rust nog duur kent. 

• Ui tvoer 

d ient beguns t igd 
Wanneer het witloof hoog 

genoeg zijn kop bovensteekt, 
wordt de aarde boven de 
planten met de meeste om
zichtigheid verkruimeld. Het 
oogsten dient inderdaad met 
de meeste zorg te geschieden 
want het witloof is een groen
te die met de grootste voor
zichtigheid moet behandeld 
worden : bij het minste kwet
suur! je ontstaan er rode 
vlekken die weliswaar niet de 

;-.isaa.£atf&..M««tó£/ïüi. •̂ o«-̂ J*̂ v̂ •̂ •̂ ,l .^^ ^ - '-if^^iA-i-^ 

Vlaamse groente per vliegtuig naar de Verenigde Staten 

smaak, maar zeker het uit
zicht bederven. Het rang
schikken begint nadat de bui
tenste bladeren afgetrokken 
zijn. De oogst wordt verdeeld 
In twee soorten : het mooie 
loof dat 10 tot 15 cm lang Is 
(een « span » heet het in vak
termen, zijnde de afstand 
tussen duim en middenvin-
ger van een geopende mans-
hand) en het « slechte » loof 
dat gekenmerkt wordt door 
vlekken, verwrongen of open
staande bladeren. 

Het witloof dat afkomstig 
is uit de streek van Mechelen 
en Brussel, wordt zeer ge
waardeerd in het buitenland, 
vooral dan in Frankrijk waar 
een zeer groot gedeelte van de 
uitvoer naar toe gaat. Wij 
twijfelen er niet aan, dat door 
een goed gevoerde reklame in 
het buitenland een nog gro
ter afzetgebied zou kunnen 
gevonden worden. Er zijn in 
die zin al wel pogingen ge
daan, maar wij weten niet of 
ze vruchten hebben afgewor
pen naar verhouding van de 
bedragen die er aan besteed 
werden. 

Onze voortbrengers kunnen 
thans nog wedijveren door de 
hoedanigheid van hun waar, 
maar in Nederland, Frankrijk 
en Denemarken gaat men 
snel vooruit met de teelt van 
witloof en zal men weldra de 
achterstand hebben inge
haald. 

• Wit loofreuzen. 
Gaat vijftig ten honderd 

van de voortbrengst naar het 
buitenland, dan wordt er in 
eigen land ook heelwat wit
loof verorberd, namelijk vier 
kilogram per hoofd en per 
jaar. Hierbij mag men beden
ken dat het cijfer van 35 
miljoen kilo, dat officieel 

wordt opgegeven, wellicht de 
helft is van de werkelijke 
voortbrengst, want talrijke 
boeren verkopen rechtstreeks 
aan de verbruikers. 

Van alle provincies gaat 
Brabant met het leeuwen
aandeel lopen ,het brengt 
niet minder dan 2.905 ha 
voort, terwijl de andere ge
westen slechts 315 ha in kui
tuur brengen. Witloof mag 
dan ook een Brabantse groen
te genoemd worden. Het is 
trouwens te Evere dat het 
eerste loof gewonnen werd, 
meer dan honderd jaar gele
den toen een boertje zijn bit-» 
terpeeén in de kelder ver
stopte — bang als hij was dat 
ze zouden opgeëist worden 
door troepen — en tot de ont
dekking kwam dat het in het 
donker opschietende loof zeer 
smakelijk was. Te Evere heeft 
men trouwens sinds 1951 twee 
reuzen die het witloof ver
heerlijken. Pie en Mie Witloof 
trekken ieder jaar op de za
terdag voor de laatste zondag 
van juli door de straten van 
het dorp. 

Te Kampenhout of te Kor-
tenberg daarentegen is er elk 
jaar een grote witlooften-
toonsielling waarop men de 
groente m allerlei smakelijke 
gerechten kan eten en waar
bij ook een « miss witloof » 
verkozen wordt. 

Dat de Vlaamse winter
groente in het buitenland en 
wel aan de andere zijde van 
de oceaan een dure en zeld
zame versnapering is bewijze 
wel het feit dat uitgelezen 
witloof in kistjes die Iets 
groter zijn dan een juwelen
doosje, per vliegtuig naar de 
Verenigde Staten wordt ge
zonden om daar door rijke 
Yankee-kelen verorberd te 
worden ! 
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gesprek met de jonge dichter: 

H e b je gehoord van de deining die onts'^aan 
is naar aanleiding van de opvoer ing van het 
s tuk « Der Stellvertreter » ? vroeg ik oe 
dichter. W e v\?andelden in de eerste aprilzon 
voorbij villa's en bungalows achter nog dun 
ne grasperken, waar in hier en daar crocussen 
— blauw, geel en oranje — openbloeiden. 

schandaal te berlijn 

^- Ik heb het vernomen langs 
de T.V. antwoordde hij. «Je 
mag hun kulturele informatie 
niet onderschatten, zeker niet 
als het over zo iets gaat...» 
— Als debuut van de jonge 
Rolf Hochhuth mag het tel
len. Première in het Theater 
am Kurfürstendamm in Ber
lijn, regie van Erwin Piscator, 
die de Amerikaanse Berlijner 
Leo Kerz uit New-York haal
de voor de enscenering. Als 
acteurs : Dieter Borsche, 
Günther Tabor, Richard 
Hausler... Moeite noch kosten 
werden gespaard... 
— En het stuk werd dan ook 
wat men ervan verwachten 
kan : een schandaal. Niet 
omdat de artistieke waarde of 
de uitvoering aanleiding tot 
betwisting gaf, maar wel om 
de inhoud, om het thema... 
Je weet waarover het gaat ? 
— Een aanklacht tegen Paus 
Pius XII omdat hij niet ex 
cathedra de Jodenvervolging 
en - uitroeiing heeft veroor
deeld ? 
— Daar komt het op neer. Af
gezien van enkele kleine ha
telijkheden die met het es
sentiële niets te maken heb
ben, is de beschuldiging ech
ter ernstig genoeg om op haar 
gegrondheid onderzocht te 
worden. Dat gebeurde dan 
ook. Er kwam reaktie van het 
internationaal katoliek pers
bureau en van Pater Leiber, 
die vertrouwensman van de 
paus geweest was. Maar er 
waren ook Duitse katolieken 
die de beschuldiging bijtra
den.., of tenminste de uitleg 
van pater Leiber verwierpen. 
De historicus, theatercriticus 
en joernalist Prof. Dr. Fried-
rich Heer bijvoorbeeld... 
— Tenslotte heeft ieder kato
liek het recht het zijne ervan 
ite denken... 
— Ja... maar ook in onze ka-
tolieke «Standaard» trad 
Guido van Hoof, zij het met 
enkele distinguo's, de be
schuldiging bij. 
— Het verwondert me, van 
die zijde zulk een kritische en 
onafhankelijke houding te 
genover een paus vast te stel
len — terwijl juist daar vroe
ger de nationalisten als 
slechte katolieken werden af
geschilderd omdat zij vooral 
zich tegen gezagsmisbruik op 
politiek vlak verzetten... Het 
is nog niet zo heel lang gele
den dat de CVP bisschoppe
lijke anathema als politiek 
wapen tegen onze eigen 
Volksunie aanwendde... 
— De tijden veranderen... en 
de mensen worden kritischer, 
ook de gelovigen... Ze hebben 
het onderscheid geleerd tus
sen het ambt van de priester 
— en de mens die dit ambt 
uitoefent... 

We bereikten het einde der 
laan en sloegen een zijpad in, 
dat naar een smalle steenweg 
leidde, tussen sparrebossen en 
gele zandheuvels. Naast een 
verlaten speeltuin stond een 
landelijk café. 

We gingen aan een der ta
feltjes zitten op het terras, 
en bestelden een biertje. 
— Kijk, zei de dichter, na 
zijn glas neergezet te hebben, 
wat mij in die polemiek te
genstaat is niet het feit dat 
men de houding van hoge 
gezagdragers kritisch onder
zoekt. Dit mag en moet ge
beuren. Maar heel die pole
miek is op een zo smal en 
slechts in één-richting lo
pend spoor gehouden. 

Moet de paus in sommige 
omstandigheden en tegenover 
sommige misdaden duidelijk 

liezers en één voor de over
winnaars. 
— Ik heb voor ik naar je toe
kwam, in Verschaeve's oor
logsdagboek gelezen... En ik 
meen dat al degenen, die zo 
vlug met hun oordeel zijn, er 
eens goed zouden aandoen, 
het stuk te lezen dat Ver-
schaeve er in schrijft over 
Benedictus XV, Er is namelijk 
— alle verhoudingen in acht 
genomen — een merkwaardi
ge overeenstemming, zowel in 
de houding der Pausen als in 
de reakties erop... 

Ook hierin is Versehaeve — 
zoals trouwens in vele proble
men die zowel het religieuse, 

stelling nemen ? In de eerste 
plaats zou hij dan élke mis
daad, of zij van grote of klei
ne omvang is, moeten aankla
gen. Want waar is de grens ? 
Een protest tegen de uitroei
ing der Joden zou van hem 
eveneens een protest tegen de 
uitroeiing der Duitse burger
bevolking verondersteld heb
ben, en ook tegen hetgeen er 
gebeurd is in Hamburg en 
Dresden, Hiroshima en Naga
saki... 
— Er is een verschil... meende 
ik te moeten inbrengen. 
— Dat zegt men, om het ei
gen geweten te sussen. Maar 
de morele schuld is even 
groot... Men houdt de Duit
sers bestendig de rekening 
voor, maar vergeet de balans 
voor zichzelf op te maken. 
Ook wij hebben onze eigen 
«unbewaltigte Vergangen-
heit»... Men kan het principe 
van de koUektiviteit der 
schuld niet toepassen op de 
enen en verwerpen voor de 
anderen. Er bestaat geen dub

bele moraal : één voor de ver-

Paus P ius X i l 

het ethische als het politieke 
terrein bestrijken — een 
raadsman met wie we het niet 
steeds eens moeten zijn, 
maar die telkens weer het es
sentiële, het wezenlijke van 
het bijkomstige weet te on
derscheiden. 
— En er is nog iets anders, 
wat evenmin door onze mo-
raalpredikers bij het opma
ken van de balans der ande
ren wordt meegeteld: dat zij, 
die wérkelijke macht hadden 
om sommige misdaden zoniet 
onmogelijk te maken, dan 
toch te beperken, dit evenmin 
deden. Ik denk aan het ar t i 
kel van Elie Wiesel in het te 
Parijs verschijnende Joodse 
tijdschrift «L'Arche», waar
in niet slechts het verzuim en 
de onverschilligheid van de 
Britse en Amerikaanse rege
ring ten overstaan van de 
uitroeiing der Joden wordt 
aangeklaagd, maar ook het 
gebrek aan daadwerkelijke 
belangstelling van sommige 
Joden zelf... 
— Het past ons niet hierin 

definitieve beoordelingen of 
veroordelingen uit te spreken. 
Doch het past ons wel — ie
dereen van ons — de hypo
crisie van een dubbele moraal 
af te werpen en eerst voor 
onze eigen deur te vegen... 
— Wat niet belet dat wij het 
recht hebben een polemiek te 
openen over en een kritisch 
onderzoek In te stellen naar 
dat wat ons in houding en 
onthouding van het gezag — 
zowel kerkelijk als wereldlijk 
— op het algemeen-menselijk 
vlak onduidelijk en onver
klaarbaar toeschijnt... 

— Zolang deze polemiek en 
dit onderzoek maar door eer
lijke bemoeiingen om de 
waarheid te achterhalen in
gegeven zijn, en niet door een 
speculeren op een goedkoop
literair of ander — succes. 
— Een Duitse illustratie 
bracht in grote opmaak een 
artikel over het toneelstuk 
van Hochhuth onder de titel 
«De waarheid is vreselijk».» 
Ik zou er willen aan toevoe
gen, met betrekking tot wat 
wij daarstraks zegden : «de 
waarheid is één, ondeelbaar 
en onpartijdig...». 

Steentjes voor 

ons taaigebouw 
mv/Az \VI;KK LNKELE LOSSE STEENTJES : 

— IULT Br:ST. « zo ZIJ\' WE HET BEST GEWOON ». Vcrgi-
iijken we even : Dal begrÜP ih BEST en Dal begrijp ik HET 
BEST. In de eerste zin is BEST synoniem met tametijk goed, 
vrij goed, heel goed. In de tweede zin betekent HET BEST : 
beter dan al het andere, of : beter dan alte anderen dat 
begrijpen. Uit wat in de tekst aan het aangehaalde voorafging, 
blijkt dat de steller bedoelde dal we dat zo, d.i., beter dan op 
alle andere luijzen gewoon waren. Hij had moeten schrijven : 
« ZO ZUS WE DAT HET BEST GEWOON ». 
— TUSSENBEIDE KOMEN. « IK KWAM REEDS HERHAALDE 
M.ALEN TUSSEN ». Het Franse inlervenir speelt de Vlamingen 
parten. Uitgaande van INTERVENTION TUSSENKOMST denken 
velen dat INTERVENIR TUSSENKOMEN wordt. Een werkw. 
bestaat eenvoudig niet. Wel : TUSSENBEI (DE) KOMEN, zich 
met of in iets mengen. Van de politie qui « intervient n zegt 
men dal zij INGRIJPT of OPTREEDT, van een instantie « qui 
intervient » dat ze in de kosten TEGEMOETKOMT, van een 
interpellant dat hij in een debat TUSSENBEI kom.t. Zo zegt 
men ook : Het plan kon niet worden uitgevoerd want er is 
iets tussenbet gekomen. Tegen de slerk verbreide franseling 
« tussenkomen » kan dus niet genoeg worden gewaarschuwd. 
De zin had moeien luiden : « IK KWAM REEDS HERHAALDE 
MALEN TUSSENBEI » of « IK MENGDE MIJ REEDS HERHAAL
DE MALEN IN HET DEBAT ». 

— GIRODIENST. « MAAR DAAR ZIJN NOG STEEDS DE TAL
RIJKE HULPBEDIENDEN VAN HET POSTCHECKAMBT WIER 
BENOEMING UITBLIJFT n. Ditmaal hebben we te maken met 
een duitseling van formaat. In het Nederlands spreekt men van 
een « CENTRAAL (POST)GIROKANTOOR. Duits AMT en 
Nedeil. AMBT zijn geen synoniemen. Het zgn. « Bestuur der 
Postcltecks n waai'aan onze giro-omslagen zijn geadresseerd als 
klakkeloze vertaling van het Franse « Office des Cheques Pos-
taux » heel in goed Nederl. POSTCHECK- EN CHIRODIENST, of 
gewoonweg GIRODIENST. Zo zegt men ook POSTREKENING 
of GIROREKENING, met als enig mogelijke afkorting PRK. 
Poslcheckreltening en dus ook p.c.r. zijn onzin. Op een giro
rekening kan men evenmin vireren als een virement doen. 
Men SCHRIJFT iets OVER of men GIREERT iets op een reke
ning. In plaats van virement zegt men OVERSCHRIJVING. 
— is 'T VOORUITZICHT STELLEN. « HET WETSONTWERP 
GILSON VOORZAG DAT EEN WIJK BIJ MOESKROEN ZOU 
WORDEN GEVOEGD ». - « ONTWERP m VOORZIET VERDUB
BELING VAN STRAFFEN n. Men kan zich moeilijk voorstellen 
dat een wetsontwerp de zienersgave bezit. Hier diende natuur
lijk hel Franse PREVOIR als voorbeeld I Een wetsontwerp 
STELT iels IN 'T VOORUITZICHT, een wet BEPAALT of REGELT 
iels. Ook de uitdrukking « bij de wet voorzien » moet luiden 
« door de wet vastgesteld of bepaald ». 
— BRIEVBNHOOFD. « OP PAPIER MET HOOFDIG VAN DE 
VOORZITTER VAN DE KAMER ». De britseling « hoofding a 
is een hinderlijk insluipsel in ons taaigebouw. Waar Engelsen 
van « heading » spreken, zeggen wij : HET HOOFD van een 
brief, DE KOP van een krant. Briefpapier met luxehoofd en 
kranten met reuzekoppen. Juist ware geweest : « OP PAPIBR 
MET BRIEVEIIOOFD VAN DE ONDERVOORZITTER ». 
006-S0-i-63 H.J. Bouwman. 
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oorlog 

en vrede 

Terwijl de Paus In een wereld
omvattende boodschap zijn inzicht 
beliendmaakte in de buidige be
dreigingen voor de wereldvrede en 
zijn encycliek een brede weerklank 
vindt, zitten de rode pauzen van 
het Belgisch unitaristische socia
lisme met de handen in het haar. 

Voor het eerst sinds rode beug-
nis is er een echte rebellie van 
socialistische gekozenen naar voor 
getreden. De 12 apostelen van 
Luik die de partijdiscipline door
braken in de kwestie van de orde
wetten Noch de zalvende woorden 
van opperpaus Coüard, noch de 
banbliksems Van Mgr. Josephus 
Van Eynde kunnen de 12 ortodokse 
apostelen van hun mening afbren
gen dat zij de ware Jacobussen of 
beter Jacobijnen van het socialis
me in België zijn. 

Standaard 
Spreekt van een historische ge

beurtenis. Manu Ruys. amateur 
van de grote woorden spreekt zelfs 
van de malaise In de Belgische po
litiek die een krisis is geworden. 

« Twaalf mannen, die vele tien
duizenden Luikse metaalbewerkers 
en Borains achter zich hebbben, 
cwrdeelden zich sterk genoeg om 
de historische eenheid van de so
cialistische partl] te breken. 

Die traditie hebben de twaalf 
de rug toegekeerd. De partijvoor
zitter heef onmiddellijk gewaar
schuwd : Het is een gevaarlijk 
voorgaande. Inderdaad Waarom 
zouden de twaalf, wellicht ver
sterkt door nieuwe rebellen, zeker 
van de steun der aktivisten, straks 
niet opnieuw een eigen standpunt 
innemen ? Dat kan gebeuren voor 
de sociale en de ekonomisohe poli
tiek : L/uik en de Borinage zijn 
het niet eens met de gematigde 
reformisten en wantrouwen Spincy 
en Major. Het kan gebeuren voor 
de defensie en de buitenlandse za
ken : Luik en de Borinage zijn 
antimilitaristisch en neutralistisch 
en afkerig van Spaak. Het kan 
gebeuren voor de Vlaams-Waalse 
verhoudingen : Luik en de Bori
nage aarzelen tussen federalisme 
en separatisme en misprijzen Van 
Eynde. de menapiër... » 

Of na het Oosters schisma met 
Rome, het schisma van de zuide
lijke socialisten die hun neus op
halen voor de kultuurbarbaar van 
de Volksgazet. Ieder dogma heeft 
ziin ketters. 

Le Peuple 
In red neerloon tracht voorzit

ter Collard het ongelijk van de 
rebellen te bewijzen. 

« Het congres gaf aan de socia
listische parlementsleden een man
daat, waarom deze leden trou
wens, zoals de andere aangeslote
nen bij de Partij, eensgezind had
den gevraagd En van 2 maart af 
was het duidelijk verstaan, dat ie
dereen zich moest neerleggen bij 
de eindbeslissing, welke deze ook 
zou zijn. Dit is trouwens maar lo
gisch en het is altijd de wet van 
de Partij geweest. Welnu, door tij

dens de stemming van dinsdag in 
de Kamer deze vaste regel te 
overtreden, hebben twaa'f socia
listische volksvertegenwoordigers 
een buitengewoon ernstig voor
gaande geschapen. » 

VOLKSGAZ 
Sindikalist is de tel kwijt en west 

niet veel meer te doen dan vragen 
te stellen nadat in het ABVV zelf 
slechts 53 % voor de regeringsocnt-
werpen stemde. 

« Dat zijn zoveel vragen die een 
antwoord waard zijn. Zij moeten 
een oplossing krijgen. Maar wij 
geloven niet dat het de dagblad
pers is die het antwoord vinden 
zal. En daarom geloven wij ook 
niet dat de politieke, scientifieke 
of frenetieke ontledingen van de 
cijfers voor de grote massa iets te 
betekenen hebben. Zij kent uiter
aard het spel van de cijfers niet 
en zij interesseert er zich niet 
voor. Het zijn de globale uitsla
gen die tellen. En zij maakt zich 
geen zorg over de motieven die 
sommigen in hun subtiele bereke
ningen laten meespelen. 

Het begrip « verantwoordelijk
heid » is zeer rekbaar en wordt 
zowel door dezen als de anderen 
Ingeroepen. 

Wat voorlopig te onthouden valt 
is, dat zowel het A.B.V.V. als de 
B.S.P. zich uitgesproken hebben. 
Dat de regering een moeilijke klip 
omzeild heeft, maar dat er nog 
veel gevaarlijke klippen op haar 
weg liggen. Wacht maar tot de ze
telaanpassing, de grondwetsher
ziening en de taalwetten op de 
agenda komen 1 » 

Jos Van Eynde is categorieker 
en beweert met een cijfcrkermis te 
bewijzen dat die van Luik maar 
een minderheid vertegenwoordi
gen. Hij doet daarbij een mooie 
bekentenis. 

« Wat zal het morgen worden, 
wanneer de taalontwerpen ter 
sprake komen ? Welke dwaashe
den zal het de nationalistische 
leiders van « La Wallonië » en de 
M.P.W. dan behagen uit de broei
en, om ze als chantagemiddel te
gen de Luikse B.S.P. aan te wen
den ? 

Ziet men nu in (en dit geldt zo
wel voor de partij als voor de vak
beweging en misschien nog in 
meerdere mate voor de laatste dan 
voor de eerste ! ! !) dat men met 
dergelijke methoden een toestand 
tegemoet gaat die aan het socia
lisme in gans het land ernstige 
moeilijkheden dreigt te berokke
nen... doch waarvan de Waalse 

MAAK FORTUIN... 
met een biljet van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

WAAG UW KANS ! 
HOOGSTE LOT: 
VIJF MILJOEN ! 

• 
Per Biljet 100 F 

Per Tiendebi l je t 11 F 
• 

T rekk ing van de 
6de t r a n c h e 

m a a n d a g 6 mei 
TE ATHUS 

Antwerpse immobiliëngroep 
zoekt ais 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. 

arbeidersbeweging, in tegenstelling 
tot wat sommigen wanen, de 
zwaa'ste gevolgen zou kunnen lij
den veel meer dan de Brusse'se en 
de Vlaamse ? » 

Wij onthielden ook de bekente
nis van de Libre Jos, enkele tijd 
geleden, dat federalisme voor de 
Vlamingen zou voordelig zijn. 

LA LIBHE i m W 
Onthult ook het verder door

dringen van de MPW in de streek 
van Henegouwen. 

« In Baudour in de Bo'inage is 
het per.soneel van een socialisti
sche kliniek in beroering en rebel
lie. Het personeel heeft willen ver
anderen van sindikale federatie, 
namelijk zich aansluiten bij de 
Centrale van Openbare diensten 
die flirt met de renardisten. Van
daar grote woede bij de plaatse
lijke en regionale roden. » 

Enkele uittreksels uit de talrij
ke reakties op de pauselijke ency
cliek. 

Standaard 
Uit een artikel van Pater Wil-

diers. 
« Wij moeten elkaar leren ont

moeten op het terrein van onze 
zuiver menselijke situatie en met 
elkaar in een gevoelen van samen
horigheid leren spreken over de 
grote vraagstukken die ons allen 
aanbelangen. 

Van dit nieuwe planetaire ver
antwoordelijkheidsgevoel, dat 
thans in de mensheid begint te 
ontwaken, heeft Paus Joannes 
x x n i ons een duidelijk voorbeeld 
gegeven. Wij kunnen slechts ho
pen dat allen die het lot der mens
heid in handen hebben, zich tot 
een zelfde standpunt zullen we
ten te verheffen en over alle ver
schillen en tegenstellingen heen, 
het hoogste welzijn der mensheid 
zullen blijven betracliten. » 

De Linie 
OnderUjnt hoe de humane waar

den scherp werden onderlijnd. 
« Zeer duidelijk stelt de H. Va

der, dat de bewapeningswedloop 
slechts een einde kan nemen en er 
serieus over ontwapening kan wor
den gesproken als de rechtsorde 
wordt erkend en er vertrouwen 
gaat heersen tussen de volkeren. 
Daar de Paus geen enkele mens, 
geen enkel land en geen enkel re
gime dit vertrouwen ontzegt, mag 
men aannemen, dat hij het ver-

RESULTATEN, d a a r o m 
h e t m o d e r n s t e 
huweli.ikswerk. 

Duizenden k a n d i d a t e n 
Schrijf : 

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

Pos tbus , 186, Oostende . 

trouwen beschouwt a's een waarde 
die om haa ze'.ve nagestreefd 
dient te worden » 

YOLKSGAZEg 
Jos ziet heel de zaak als een ge

val waar wel kiesmunt uit te slaan 
is. 

Nu hij het rode Wal'onle dreigt 
te verliezen hoopt hij wellicht de 
« zwarte » Kempen te winnen. 

« Concreet zal vandaag of mor
gen de vraag aldus worden ge
steld : 

Het schijnt nu al geoorloofd dat 
katholieken samen met socialisten 
regeren ? Mogen katholieken dan 
ook voor de socialisten stemmen? 

Wij zijn echter tegenstander om 
deze jongelui alleen stemrecht te 
geven voor de gemeenteverkiezin
gen. Wie beschuldigt de CVP ook 
altijd weer van alleen maar aan 
« dorpspolitiek n te doen. 

France-
Observateur 

Geeft een beschouwing over rfe 
Mars der Oude Belgen van 31 
maart. 

« In feite lag de gemiddelde oo-
derdom der manifestanten zeer 
hoog, wat de voorspeUingen van 
André Genot (voorzitter van 
MPW, opvolger van André Re-
nard) rechtvaardigde. Hil ve»-

spiegei 

OPSTAND DER 12 (RODE) APOSTELEN 

(JOSEPHUSPASSIE 
IN VOLKSGAZET) 

Die vraag is voorzeker lager te
gen de grond dan de bewoordm-
gen van « Pacem in Tems ». 

Doch indien de geest van de 
nieuwe encycliek werkelijk beant
woordt aan hetgeen erover gezegd 
wordt, kan men haar niet ontwij
ken. » 

Voetnota : voor de 1 mei bede
vaart naar Scherpenheuvel, kan 
reeds van dit jaar af ingeschreven 
worden in het Volkshuis te Ber-
chem. 

MtMudmd 
Gaf volgende uitvoerige beschou

wing over het stemrecht aan de 
achttienjarigen. 

Wil men echter ertoe komen 
de jongeren voor de politiek daad
werkelijk te interesseren, dan moet 
men beginnen ze bij het politieke 
leven te betrekken en in het poli
tieke spel te laten meespelen. 

Het verheugd ons dan ook dat 
de C.V.P. een wetsvoorstel heeft 
klaargemaakt om het stemrecht 
van 21 op 18 jaar terug te bren
gen, standpunt dat overigens ook 
door de Voksunie wordt verdedigd. 
De P.V.V. van haar kant is ge
wonnen voor het terugbrengen 
van de stemgerechtigde leeftijd tot 
19 jaar terwijl de B.S.P. blijkbaar 
niet weet wat ze wil, naar het 
schijnt omdat ze vreest dat de 
vervroeging van het stemrecht 
vooral de C.V.P. zou ten goede ko
men. Dit argument contra wordt 
trouwens ook door een aantal 
C.V.P.-ers aangevoerd die ervoor 
beducht zijn dat een jonge, voor
uitstrevende partij zoals de Volks
unie zou profiteren van de stem
men der jongeren. 

klaarde 8 dagen vroeger dat fMC 
zou worden een rendez-vous van 
de Oude Belgen 

Geleid door een tient-a.' volks
vertegenwoordigers van de libe
ralen, en de kristen-demokraten 
werden de manifestanten over
vloedig uitgejouwd door de com
mandos van de MPW en van de 
Vlaams-nationale partij de Volk»-
imie. De afgevaardigde voor 
Brussel van deze partij De Oo-
ninck beweerde dat deze straat
betoging wilde heropwekken een 
België dat reeds 100 Jaar dood is.» 

Zelfs in Frankrijk begint men 
blijkbaar te beseffen dat bun 
schepping van 1830 een museum
stuk is geworden. 

Walter Luyfen. 

Sinds 1950 in dienst 

Diepestrèat 44 ( t e l i : 32.44.301 
A N T W E R P E N 

Ook al le kwaliteitsspeelgoec 
Spellen voor g roo t en k le i r 

IpguCjé-jf 

VERRASSEND GROTE .KEUS KWALITEITSARTIKELEN AAN DE 
VOORDELIGSTE VOORWAARDEN FRANCO BIJ U THUIS 

AANBEVOLEN 
Vlaams Huis Breughel 
Vol. pensioen, maaltijden 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T. 050/41637 

Open gans het Jaar. 

«Vlaeims Huis» Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Verminder ing v. groepen. 
El isabethl 105 - T. 632.70 

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

Fc»nkr i jk le i 8 An twerpen 

V laams Hu i s 
« Cafe Falcon » 

Verbondstr. 57 Antwerpen 
Tel : 03/37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek bet Payotteniand 
Gueuze - Kriek - goede 
spijzen vindt u in afspan-
nine 

« DE KROON )) 
O.L.V.-Lombeek 054/32381 

Voor al uw Vlaamse l ek tnu r 
Een adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Naasaustraat 6 Antwerpen 
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P R O T E S T A N T S E 

U I T Z E N D I N G 

De Synode der Erangelhche 
Protestantse Kerken iian België 
had op Goede Vrijdag voor haar 
« Protestantse Uitzending » een 
modern passiespel geprogram
meerd dat, volgens het program
ma-boekje, het leven van Kristus 
verplaatste in deze tijd. In deze 
tijd, dat wou zeggen : in de 
wereld van de nozems, de halb-
Üarken en de bleit-jeans. De rest 
vaa de wereld is naluuilijk nul 
van deze tijd I 

Een werkwijze ah die van de 
Bynode heejt minstens één enkU 
wiordeel : men is er voor o] men 
fs er tegen, onverschillig laai 
zoiets geen mens. Wanneet iemand 
het passieverhaal staat te zingen, 
ap een modern rilme en in slecht
te verzen, en het hele zootje van 
daareven gaat op die melodie aan 
het « twisten », dan geeuw je niet. 
Je voeV dat er iets wringt, dal 
zoiets eigenlijk niet gaal Maar 
misschien zijn wi] ook weeral niet 
meer modern, niel meer jong 
genoeg. We zijn de dertig noch
tans nog niet voorbij ... / 
' ' Onze protestantse vrienden lit b 
ben zich waarschijnlijk laten ver
leiden door de mooie en soms ze^r 
sprekende beelden van dH Ame

rikaans TV-spel We menen echter 
dat ze ongelijk hebben hun zaken 
op die wijze aan de man te bren
gen. De boodschap van Kristus 
moet weliswaar tot de mensen 
worden gebracfil, maar de laatste 
stap wordt toch liefst aan de mens 
lelf overgelaten Men dringt hem 
al deze zaken niet op. Wie er geen 
inspanning wenst voor te doen, 
zal hel ook niel weten te waar
deren 

[Iel passie-verhaal van voiiga 
week vrijdag was misschien een 
knap gepiezenleerd eksperiment. 
Vaniiil loiilei technisch TV-sland-
[lunl was dit onbelwi''lbaar -icn 
geslaagde verwezenlijking. Manr 
menselijk gezien was hel een mis
lukking. 

Kristus was geen nozem. Mc.i. 
gooit zijn leer niet in dt goot I 

D E A P O S T E L E N 

Indien men ons morgen komi 
vertellen dat hel aposlei-spel van 
Max Mell, op ons sclierm versche
nen als avondprogramma voui 
Goede f rijdag. dooi vrijzinnigen 
werd gepiogiammeerd om aan t< 
tonen hoe aciilerlijk. dom, injan 
tiet en onnozel de katoUeke kerk 
leer eigenlijk is, ive zulten hel 
graag geloven Wie hel bewij< 
wou brengen dal hel kaiolicisine 
de mensen niet alleen dom houdt, 
maar hen zelfs abnormaal kan 
maken, hij had eenvoudigweg 
niets anders lioeven te doen dan 
fc De Apostelen » fan voornoemd 
auteur via de TV uit te zenden. 

liet is gewoonweg ontstelleni 
hoe de katolieken zich inspannen 
om hun eigen zaak naar de blil;-
sem te lielpen. Wie, zoals wijzelf, 
de moed heeft gehad dit stuk tot 
hel einde toe te volgen (gelukkig 
duurde dut slechts i5 minuten !), 
zul ons begrijpen als we zeggciü 

dat dit hel slechtste Goede Vrijda.j-
proijramma sedert jaren is 
geweest. 

Over het spel i'an de ahteurs 
zelf valt weinig te zeggen. Hel 
sluk was gewoon niet te redden en 
dal is dan ook niel gebeurd. Het 
spel van Lode ran Beek (Petrus) 
en ^are lanssen (.lohannes) was 
tamelijk vlekkeloos op een viij 
behoorlijk peil Hetzelfde kan ech
ter niel worden gezegd van Mau-
rits Goossens (als grootvader) en 
van Selly Goos'^ens (in de rol van 
Magdalena). Ze Iiebben eventvel 
deze troo'tt . hun niel bijiicr 

schitterend spel lieejl de tekst van 
Max Mell niet slechter doen lijken 
dan hij icas. Dal kon eenvoudig 
niel ! 

De regie van Maurils Balfooi t 
brak geen pollen. Erg beweeglijk 
was liet allemaal niet en de beel
den konden zchei beier geweisl 
zijn. 

Het is dus alles bij elkaar geen 
schitterende Goede Vrijdag ge
worden l 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
• ZONDAG 
15.00 • Reisroutes ; Met Comman
dant Bossuyt naar Zuid-Afrika (III) 
— 15 30 : Panorama ; de week m 
beeld — 16 00 : Rechtstreekse re
portage van de Europese kampioen
schappen kunstturnen voor dames 
u i t het Coubertmstadion te Parijs 
(Eurovisie • overname van de 
Franse televisie - RTF) — 17 30 
tot 17 50 : Klem. klein, kleuterke 
— 19 00 : 100 000 mijlen m de 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Pos tbus , 11, D e i n z e ; 
of n a a r : 
Pos tbus , 381, A n t w e r p e n ; 
of n a a r : 
Pos tbus , 149. G e n t ; 
of n a a r : 
Pos tbus , 231, Brusse l 1. 

Het geroot, e r n s t i g , oor 
spronke l i jk V l a a m s H u -
wel i jkswerk van v e r t r o u 
w e n en w e l s l a g e n voor 
i edereen ! 

De en ige B e r o e p s i n s t e l 
l ing voor b u w e l i j k s b e -
m i d d e l i n g van g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
S t i p t e g e h e i m h o u d i n g . 
Oage l i jks v e r s c h i l l e n d e 

• ' l o v i n g e n . 

ruimte : avonturenfilm voor de 
jeugd — 19 40 : Negentig uren tus
sen hemel en aarde : filmrepor-
tage — 20 00 • TV-nieuws — 20 20: 
Wie vïeet w a t ' — 2135 : Sport
weekend — 22 05 • De verdwaalde 
pelgrim • een middeleeuwse vertel
ling — 22 35 . Tweede nieuwsuit
zending 

programma — 21 00 : De indringer: 
TV-spel door GiUian Hume Neder
landse vertaling • Frans Boerlage 
en GiUian Hume (overname van 
de NTS-AVRO) — 22 20 . Tweede 
nieuwsuitzending 

VRIJDAG 

MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 25 • 
Stalen zenuwen : De testpiloot — 
19 40 • Zoeklicht op de kulturele 
aktuahteit — 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Speelfilm • Miljonairszorgen : mu
zikale komedie van Geza von Czif-
fra met Peter Alexander en Ger-
mainp Pamar (Duitse versie met 
tweetalige onderschriften) — 21.45 
Medium • Plastische kunsten — 
22 15 : Tweede nieuwsuitzending. 

19 00 : Internationaal jeugdmaga-
zme — 19 25 Arena — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 . TV-nieuws — 
20 20 : Kruis of munt — 2105 : 
Navigatie, vroeger en nu : een pro
gramma gewijd aan de evolutie van 
de zeevaartkunde en de navigatie-
mstrumenten van de 14e eeuw tot 
op onze dagen — 21 50 : Première 
— 22 35 . Tweede nieuwsuitzending. 

B ZATERDAG 

• DINSDAG 
19 00 : Gastprogramma — 19 30 • 
Franse les — 19 55 : Sport in 
't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Bonanza : TV-western — 
21.10 ; Problemen van nu : De 
grondwetsheralening — 21.40 ; Op
treden van het ensemble van 
Bengt-Arne Walltn ' een program
ma van de Zweedse televisie -SRT) 
— 2210 . Tweede nieuwsuitzen
ding. 

• WOENSDAG 
1125 tot 13 15 • Rechtstreekse m-
portage van het huweliik van 
H K H Prinses Alexandra van Kent 
met de heer Angus Ogilvy in de 
Abdii van Westmmster (Eurovisie : 
overname van de Britse televisie -
BBC) — 17 00 tot 18 00 : Kom toch 
eens kijken — 19 00 : Ripcord : 
Spionage —• 19 25 : Autorama — 
19 55 • De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 20 : Schipper naast 
Mathilde — 21 00 : De tunnel : 
een dokumentaire van de Ameri
kaanse televisie (NBC) over de 
bouw van een een ondergrondse 
vluchtgang van West-, onder « de 
muur » door. naar Oost-Berlijn — 
22 30 : Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 • Tienerklanken — 19 25 • 
Penelope — 19 55 : Sport m 't kort 
— 20 00 • TV-nieuws — 20.20 : Wie 
doet de vaat ? : een dokuraentair 

17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Aangename ken
nismaking met de Westhoek — 
19.30 : Echo — 19 55 : Sport In 
't kort — 20 00 : TV-nieuws — 
20 20 : Margie : TV-feuilleton (6e 
afl.) — 20 45 : Pro en contra : 
een ontspanningsprogramma — 
21 40 : 't Is maar een woord ; quiz
programma — 22 20 : Film, vroeger 
en nu : Rudolf Valentino • tweede 
aflevering in een reeks uitzendin
gen, gewijd aan de geschiede l.s 
van de film — 23 05 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

HOCUS FOCUS 

Op 8 apiilj dal wil zeggen jui<l 
geteld acht dogen na sluitingslijd, 
is onze BRT te Montreux versche
nen met de Vlaamse inzending 
voor hel Festival van de Gouden 
Hoos. Hel blijft dus een vraagteken 
of we daar nog' aanvaard gaan 
worden. Misschien zijn er nu 
mensen die zulks jammer vonden, 
omiville van de verkeken kansen 
en de weggegooide centen bv. Maar 
nadal ze zondagavond het pro
gramma in kwestie met eigen 

. Ilel Manneke : 
« Hocus-Focus »... 

ogen hebben gezien, zullen er wel 
heel wat van gedacld veranderd 
zijn. We kunnen ons inderdaad 
beter niet belachelijk maken, de 
Ueve centen ten spijt I 

Het verhaal op zichzelf leent 
zich zeer goed om er een Mon-
treux-pi ogiamma rond te weven. 
Een leeks zang- en dansnummers, 
door een bijkomstig scenario aan 
elkaar gelijmd, doet het altijd 
wel. Op vooi waarde mduurlijk 
dal ive eens builen de gewone 
tredmolen darten ifedert ert 'u'e 
onze gebleken niet tot DE atlrak-
iie van de avond gaan jiromoveren. 

Wat we bedoelen ? Op de eerste 
plaats is er, behalve hel verhaaltje, 
aan « Hocus Focus » niets origi
neels. Integendeel, de plaatjes 
zijn zo konventioneel, zo doodge
woon, dat hel eigenlijk de moeite 
niet loont er iets over te zeggen. 
Maar in elk geval, wie niets beleis 
naar Montreux te sturen heeft, 
kan er beier wegblijven. Daarnaast 
is er dan nog de wijze waarop 
men te Brussel van een figuur als 
Het Manneke gebruik heeft ge
maakt om de Monlreux-jury mild 
te slcmmen tegenover de Vlaamse 
inzending. We kunnen bezivaar-
lijk beweren dat het een gelukte 
poging geworden is. Tenzij men 
over de wereld en door de studio's 
loopt met de veste overtuiging 
dat de ape-grimassen van Jef Gas-
siers een internationale jury aan 
het lachen en ons bekroond kun

nen krijgen. We hoeven slechts 
aan het operanummer in die Cow
boy-Bar te denken om te tveten 
op welk niveau de Vlaamse 
V humor » weeral eens te spar
telen lag I 
heen jongens I We zullen te Mon
treux geen roem oogsten. Herman 
Vereist zal de bloemen wel op zijn 
eentje kunnen dragen. Gesteld 
natuurlijk dat er bloemen zouden 
zijn. Wat zeer onwaarschijnlijk 
is 1 

N T S - O V E R N A M E 

Tol ons gioot genoegen kunnen 
ji'e deze tamelijk negatieve blad
zijde toch in schoonheid eindigen. 
Daarvoor zorgde maandagavond 
het « Scliwarzwaldn-iddel n van 
Leon Jessel (en van Hans von 
Pitlau, natuurlijk !) en daaivoor 
zorgde din':dagavond eveneens het 
door de \TS oveigenomen BRT-
programma. 

Over « Hel meisje uit het Zwarte 
Woud » gaan we niets zeggen. We 
gaan Biirbele en Hans met hun 
jong geluk maar alleen laten en 
onmiddellijk overstappen naar 
dinsdagavond. 

Het eerste programma, dat de 
ATS van ons overnam, ivas « Dê 
fijnproever » van Roald Dahl, voor 
de TV bewerkt door C.J. Slaes. 
Het is een niel zeer modern opge
vatte eenakter, maar hij heeft ont 
veertig minuten kunnen boeien 
en dal is voor het BHT-loneel al 
heel wal. 

Roald Dahl werd gediend door 
zeer goed spel van eigenlijk alle 
medewerkers. Wat ons vooral trof 
was het feit dat iedereen er min 
of meer in slaagde zijn spel een 
tipisch Engels tintje te geven, 
wnt het peil van de opvoering een 
flink sluk naar omhoog lüelp. 
Roger Coorcns, als de zakenman 
en wijn-liefhebber Mike Schofield, 
akleerde zeer sober en met de be
dachtzaamheid vxm.een. Engelsman 
die voor een zware beslissing slaat. 
Gaston Vandcrmeulen lukte th 
zijn poging om de tipisch Engelse 
hipokrizie gestalte te geven in de 
figuur van Mr Pratt, fijnproever 
en uiteindelijk ook « schoft en 
bedrieger n. Van de overigen viel 
vooral Rilde Vitterlinden op, al 
kan die bezwaarlijk voor een 
tipisch Engelse « schoonheid » 
doorgaan. Wat eigenlijk een koin-
plimenl is... 

De kamera-regie was absoluut 
een meevaller. Zodat deze ATS-
overname (in omgekeerde richting 
dan gewoonlijk) een geslaagde 
uitzending geworden is. 

Ook over liet daarop volgend 
(( miniatuur-programma » van 
Marcel Duchateau hoeven we ons 
niet te schamen. Mooie prentjes 
en een goede kommen laar, sober 
en voldoende, mein Liebchen... I 

We hebben dinsdagavond voor
zeker een goede beurt gemaakt I 

Jvh. 

PRONOSTIEKERS. . . s p e e l 
elke week uw gewoon be
drag, ü zult slagen met 12 
punten, 11 of meerdere ma
len 10. Bewijsformule kunt 
U hiervan bekomen door 
storting van 35 F op PCR. 
10 2141. Arciaen Pierre, 
Oostende. 

NOG ENKELE DAGEN EN 
HET LEVENSWERK VAN DR H.J. ELIAS VERSCHIJNT : 

iiGeschiedenis van de Vlaamse Gedachte)^ 
DEEL 1 «Grondslagen van de nieuwe tijd» (1730 tot 1830), verschijnt 

einde April 1963; 
DEEL 2 « Van literair-taalkundig naar politieke beweging » (1830 tot 

1860), verschijnt Juli 1963; 
DEELS « Splitsing der wegen» (1860 tot 1885), verschijnt einde 1963; 
DEEL4 «Periode van het cultuurflamingantisme » (1885 tot 1914), ver

schijnt begin 1964. 

DEZE VIER DELEN GEBONDEN VOOR DE PRIJS VAN F. 1750.-

BESTELBILJET: Ondergetekende (naam) 

(voL adres) 

BOEKHANDEL tekent in op « De Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte » 
KRANS '^^ betaalt op postgiro 447589 

a) na verschijnen en ontvangen v. elk deel de som v. 438 F. 
MEYERS-TREFOIS j,) maandelijks de som van 100 F. (18 storingen) 

Pontstraat 50 c) aan postbode bij ontvangst van elk deel. 
Melle (schrappen wat niet gewenst) Handtekening 

tel. (09)52.10.81 ,. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

De propagandisten worden dim-
gend verzocht mede te kolporteren 
op zaterdag 20 dezer. Samenkomst 
aan Peter Benoit om 14 uur 30. 

Op zondag 21 komen wij (prop. 
van afdelmg Antwerpen-Stad) sa
men op de van Hombeeckplem 
aan de mgang van het Kollege St. 
Stanislas om 9 uur 30 voor kol-
portage. 

MEBKSEM 
De reis naar de Voer. 

Er is reeds een autobus vol. Wie 
op 1 mei aan deze reis wil deelne
men, mag met meer wachten om 
Bich te laten mschnjven. 

Inlichtingen in lokaal Tijl. 

WILLEBROEK 

Zaterdag 27 april om 19 uur 30 
In de zaal « Familia », steenweg 
op Dendermonde te Willebroek 
spreekt voor de Vlaamse Kring de 
gekende redenaar en schrijver Pa
ter Brauns SJ . Hij behandelt zijn 
ophefmakend onderwei-p « Het 
fundamenteel rechtvaardige in de 
Vlaamse en sociale beweging ge-
ïlen vanuit bijbels standpunt ». 

Alle Vlaamsgezinden uit Wille
broek en omliggende zullen door 
hun aanwezigheid dit initiatief 
van de pas gestichte Vlaamse 
Kring steunen. Debat. 

Werftocht. 

De colportageplceg van Wille
broek wordt veizoclit zich zo tal
rijk mogelijk klaar te maken voor 
werf tocht te Puurs op zondag 28 
apnl. Nieuwe deelnemers kimnen 
zich opgeven bij propagandaleider 

Guido Heyvaert, steenweg op 
Boom 56 te Willebi-oek. 

Oproep. 

Alle afdelmgen en weikgroepen 
van ons arrcttidissement nemen 
eo talrijk mogelijk deel aan de 
betoging voor de zetelaanpassmg 
te Antweipen 

0-VLAANDEREN 

GENT-EEKLO 
Onze aktiviteiten voor de komende 
maanden, 

In de loop van de maand mei 
zal het arr. sekretariaat geopend 
worden. 

Bij die gelegenheid is er een 
vergadering vooizien voor leden 
en simpatisanten. 

Zondag 21 apiil Antwerpen : 
Beuling voor zetelaanpassing -

opening van het provinciaal se
cretariaat - hulde aan Dr. L Wou
ters. 

Vei-plaatslng met autobussen en 
personenwagens. Samenkomst aan 
« Huis Roeland », Korte Kruis-
stiaat 3, C3«nt, om 8 uur 30 Prija 
voor de bus 50 F per persoon 

Inschrijven bij Guido De Key-
ser, Onderbergen 57, Gent. Tel. 
25 09 08 en in Huis Roeland Tel. 
23 28 28. 

Zondag 28 apnl Gent : 
Grote kolpoitage, tocht door 

Gent Samenkomst aan « Huis 
Roe'and » om 9 uur. 

Provinciaal zangfeest om 15 uur 
m Oud België. 

Zaterdag 4 mei St Niklaas : 
Provinciale kaderdag voor de 

provincie Oost-Vlaandei en m het 
lokaal Stad Nantes op de Grote 
Markt om 4 uur 30 

Zondag 5 mei Gent : 

Om 11 uur 30 nus ter nagedach
tenis van Dr. A. Boims in de kerk 
der pateis Dominicanen, Holstraat. 

Zondag 19 mei Gent : 

Knip 
dit uit, 
het heeft 
WAARDE 

Deze BON geeft recht op een 
vermindering van 10% 
BIJ ELKE AANKOOP BIJ HET 

Huis LAGAST van WEERT 
en zoon 
Uurwerken : Olma - Junghans - Herma - Kienzle 
Goud : Trouwringen - Zegelringen - enz. 
Colliers - Fantasieartikelen - Klokken - enz. 
ALLE HERSTELLINGEN IN EIGEN WERKHUIS 

Grote Steenweg, 154, BERCHEM, Tel. 39.12.41 

Nabij het provinciaal sekretariaat. 

Arrondissementele piopaganda -
karavaan door het meetjesland in 
het teken van de zetelaanpassing. 
Verzamelen aan de Roeland. Ver-
tïrek Om 8 uur 30. 

Zondag 9 juni Gent : 
Provinciale betoging voor zetei-

aanpassmg. 

Zondag 30 juni Antwerpen i 
Vlaams Nationaal zangfeest. 
Donderdag 11 juli Gent t 
11 juli viering. 

Zondag 18 oogst Diksmuide : 
IJzerbedevaait. 

Zondag 1 september Gent (ver
moedelijke datum) : 

Toeristisch bezoek aan de Voer
streek. 

Zondag 15 september Gent (ver
moedelijke datum) : 

Zuidelijke E3-aktie kaïavaan 
met eindpunt in Kortrijk. 
« Hier Gent ». 

Nieuwe adressen voor het anon-
dissementeel blad, evenals adres-
wijzigmgen sturen naar « Hier 
Gent », Bergwegel. 58, Merelbeke, 

GENT 
De mede wei kei s aan de propa-

gandatocht van zondag 28 april 
van de afdehng Zwijnaardesteen
weg worden verzocht om 9 uur 
stipt samen te komen aan het 
Vlaams Huis Roeland 

parlementaire vragen 
• Geografisch Instituut 

Volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens stelde volgen
de Parlementaire vraag aan 
de heer Segers, Minister van 
Landsverdediging. 

Op het Militair Geogra
fisch Instituut zijn de be
trekkingen op de meeste 
echelons ongelijk verdeeld 
tussen Walen en Vlamingen, 
terwijl beide groepen aldaar 
op alle niveau's een gelijk 
aantal betrekkingen dienen 
te bekleden. Deze toestand 
vloeit voort uit het feit, dat 
het departement nooit ge
meend heeft met de bepa
lingen van art. 25 rekening 
te moeten houden. 

De departementele direc
tieraad heeft voorgesteld : 

1, Dat eenzelfde aantal 
franstalige en nederlandsta-
lige cartografen zou worden 
bevorderd (notulen van di
rectieraad dd. 4 april 1962). 

2. Dat al de geslaagde 
franstalige en nederlands-
talige cartografen zouden 
worden bevorderd (notulen 
van de directieraad dd. 11 
april 1962, op basis van een 
verslag van 10 april 1962). 

Beide voorstellen zijn 
mijns inziens onwettig, daar 
geen rekening gehouden 
wordt met de door de wet 
vereiste gelijke bezetting in 
elke graad. 

Deze eventuele bevorde
ringen kunnen bezwaarlijk 
langs wettelijke weg, onge
daan worden gemaakt, daar 
een beroep op de Raad van 

Zocht voor ü uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

tierenconfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passend 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL 33.91.65 

State, weinig kans maakt, 
vermits kan worden aange
voerd, dat de Vlaamse perso
neelsleden uit lagere graden 
niet rechtstreeks werden be
nadeeld. 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen welke 
maatregelen hij zal treffen 
om de toepassing van de wet 
van 1938 in zijn departement 
te verzekeren. 

• Frontstreeprente 

Volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens stelde volgen
de Parlementaire vraag aan 
de heer Deraelles, Minister, 
Adjimct voor Financiën 

Rechtens artikel 10 van de 
wet van 1.6.1919; gaat de 
frontstreeprente van de oud-
strijder, bij zijn overlijden, 
over op zijn wettige weduwe. 

In strijd met deze formele 
wetsbepaling, waaraan geen 
enkel voorbehoud of uitzon
dering is verbonden, weige
ren de pensioencommissies 
van uw departement, In be
paalde gevallen de toeken
ning van deze rente aan de 
rechthebbenden. 

U beroept zich op de Ar
resten van de Raad van Sta
te A. 7837/IV 2869 en A. 
10625/IV - 4100 nr. 9101, 
welke deze onwettelijkheid 
zouden bekrachtigd hebben. 

Welnu het eerste arrest 
behandelt uitsluitend de 
weigering van een pensioen. 
Er IS daarin nergens sprake 
van de weigering van een 
frontstreeprente. Dit woord 
komt er zelfs niet eens in 
voor. 

Het 2de arrest betreft de 
schorsing van het bekomen 

der frontstreeprente, wat in 
de wet niet eens is voorzien, 
en derhalve in strijd is met 
het K.B. van 18.8.1927, dali 
de commissies verplicht in 
haar besluiten de bewoordi-
ging te gebruiken die met de 
wet stroken. Er is daarin ook 
geen sprake van de weige
ring der frontstreeprente. 

Dit arrest dat de niet-ont-
vankelijkheid van het Inge
diend verzoekschrift uit-i 
spreekt wegens ontijdigheid, 
veroorzaakt door allerlei 
niet met de wet strokende 
bewoordingen, die de uit
spraak van de commissie on
verstaanbaar maakten, 
spreekt zich bovendien niet 
uit over de grond der zaak, 
waartegen U trouwens ook 
geen verweer hebt Ingediend. 

Het lijkt mij derhalve mis
leidend deze arresten tofl 
staving van uw zien wij ze aan 
te halen. Ik verzoek U dan 
ook mij te willen mededelen 
waarom de commissies in 
strijd met de formele tekst 
van de wet, zich aanmatigen 
de frontstreeprente te wei-* 
geren aan de wettige wedu
we van een oudstrijder. 

7% 
tevergocding 
op hypoiheelc, 
vormen van 
penoonlijk en 
getoond door 

BELESeiNe vM l a f 
en geldmiddelen op 
termijn. Interatunta 
mogelijkheden m e t 
100 % waarborg. Ren-

iot 7 % 's i»»n. Ook 
Waar U ooic woont, alt* 
beleggingen word^i^ (f 
zonder verplichting aan
een erkend lid van het 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

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



i l4 DE VOLKSUNIi 

^^VeGW65LÊ:VêN^ 

,«A 
IliillillllililillilllliliiiliiilllllB' 

^NTWtiPEil 
ANTWERFfc.N 
Huldebetoon Ward Hermans 

Zondag 21 april te 18 uur biedt 
de Vlaamse Kring - Antwerpen 
een groot feestmaal aan ter eie 
van oud-voJksvertegenwoordiger 
Ward Hermans ter gelegenheid 
van zijn 65ste verjaardag Dit 
huldebetoon heeft plaats onder 
voorzitterschap van Wim Jorissen 
in het Thierbrauhof, Groenplaats 
S3. Antwemei 

V^M.O. ANTWERPEN 
Zaterdag, 20 april 1963 : groot 

V.M.O. bal m de zaal «Palladium» 
Offerandest'-aat 42, te Antwerpen. 

Begin : 20 uur, breng vrienden 
en kennissen mede 

Zondag, 21 april 1963 : betoging-
zete aanpassing ! 

Er zal geen enkele afwezigheid 
geduld worden tenzij om een zeer 
ernstige reden ! 

GELD 
voor iedereen! 

Op grewone bandtekening 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen of 
werkgever 
Terugbetaling in 
12. 18. 34 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

Schuimrubbermatrassen 
met' 
Gebreveteerde bedek-
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Res or ..matrassen 
' i i i^ 

Georeveteerde karkassen 
(Brevet - 512767> 

STAK' 
Gewatteerda bedspreien 
Wollen dekens 
Tel 44641 en 44642 

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

Bijeenkomst van alle leden van 
de muziekkape', orde wacht, vaan
deldragers, enz. in de Vredest 'aat , 
ter hoogte van het huis n r 1 te 
Berchem (recht over het Volks-
unie-sekretariaat). 

Grijs hemd, zwarte das, uiter
lijk goed verzorg, witte hand
schoenen. 

Verzamelen : 9 uur 30. Vertrek : 
10 uur 

Militanten, propagandisten en 
studenten die spandoeken dragen 
komen eveneens bijeen om 9 uur 
30 In de Vredestraat ! 

MECHELEN 
Toneel voor fijnproevers. 

In de stadschouwburg te Meche-
len vindt zondagavond een toneel
voorstelling plaats, die niemand 
zou mogen missen. Opgevoerd 
wordt « De dertiende prijs ». een 
fijne komedie door de bekende 
Vlaamse toneelauteur Oskar Per-
ket. Wie een genoeglijke avond 
wenst door te brengen, doer best 
onmiddellijk kaar ten af te halen 
in boekha-ndel Vaniz, Adegemstr. 
38, te Mechelen. Prijzen der plaat
sen : 20 en 25 P. 

Gepensionneerden en werklozen 
hebben gratis toegang. 

OpgeLet : neem tijdig plaats in 
de zaal : de vertoning s tar t om 
ha! f acht stipt ! 

BRABANT 

GROOT-BRUSSEL 
Sociaal dienstbetoon. 

In Groot-Bi-ussel 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 ; 

Elke eerste donderdag te 19 uur 
30 In het lokaaii « Walbra », Ar-
duinkaai 3, Brussel (naast de 
KVS). 

Voor de afdeling Laken : 
Elke eerste maandag te 20 uur 

bi] de h. Thiebaut, Neyberglaan 
188, te Laken. 

Voor al de afdelingen van he t 
kanton Molenbeek : 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
• 

Kostuum of regenjas 
voor mijnheer 

• 
Tailleur of mantel 

voor mevrouw 
• 

Enorme keuze. 
Voordelige prijzen. 
Kom U overtuigen. 

• 

Zuid laan 52 

BRUSSEL 
Telefoon 11.77.10 

Elke laatste vrijdag te 19 uur 
30 in de zaal « (Jhevaller Marin » 
Gemeentepein, 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 eerst« en laatste vrijdag in 
het lokaal « We kom », H. Con-
sciencelaan 162, te Evere. 

Voor de afdelingen Anderlecht 
en St-Agatha-Berchem ; 

Elke eerste maandag van de 
m a a n d : Herberg « Sportlokaal », 
De Mesmacker, Neerpede, van 
19 tot 20 UU'-. 

Voor de afdelingen St-Giris, 
Ukkel en Vorst : 

Elke eerste maandag van de 
maand m het Vlaams Huis « Die 
Ossewa », Bondenotenstraat 309. 
Vorst (Wielemans-Ceuppensplem i. 

Verantwoordelijken voor dienst
betoon uit de afdelingen mogen 
zich met de hun voorge'egd? 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 we'k-
groep Groot-Brusse', die de zaken 
zullen overmaken aan oevoegde 
personen. ^ 
Werkgroep. 

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 vermelding van 
de P' opagandamiddelen, waaraan 
zij kunnen meewerken (huisbezoe
ken, werftochten met verkoop van 
blad, plak- en schildertochten) 

De werkgroep vergadert opnieuw 
op donderdag 2 mei te 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-
scdiikken om bewerkt te worden 
bij de verkiezingen 

DWORP 
Zaterdag 27 april 1963 heeft he t 

eerste Voksuniebal van he t kan
ton Halle plaats te Dworp. Alles 
laat voorzien dat het een volledig 
sukses zal worden. 

Plaatsbespreking : tel. 56 52.46. 
Zaal « De Leeuwerik », Kerks t raa t 
34, Dworp. 

Tango-orkest « Rohero ». Eerste 
dans : 20 uur. Deelname in de 
kosten : 25 F. 

LIMBURG 

HASSELT 
We herinneren de propagandis

ten eraan zich vrij te houden op 

zaterdag 27 april a.s. datum waar
op onze lentekaderdag zal gehou
den worden te Hasselt in Hotel 
Warson. Begin te 1 uur De 
algemene propagandaleider Toon 
Van Overstraeten zal te gast zijn 
als spreker. 

TONGEREN-MAASEIK 
Tijdens het paasverlof hebben 

Wim Jorissen en Clem Colemont 
een reeks bezoeken afgelegd m 
verband met de financiële mobili
satie. 

ZONHOVEN 
Sinds een paar weken wordt de 

propaganda meer intens gevoerd 
in deze gemeente De resultaten 
laten ook niet op zich wachten. 
Tijdens de vorige week werden 
weer enlcele nieuwe abonnenten 
en leden ingeschreven. 

W-VLAANOERÉH 

F ' l GOE 
Militantenvergadering. 

A -e mi.i tanten van he t arr. 
Brugge worden uitgenodigd tot de 
vergadering welke op zaterdag 20 
april te 20 uur p 'aa ts vindt te 
Brugge m Café « Vlissinghe », Ble-
kersstraat 2. 

Wij rekenen op een talrijke aan
wezigheid. 
Westvlaamse ontmoetingsdag. 

Ter gelegenheid van het 5de 
Prov. zangfeest te Brugge, richt 
de V.U. arr. Brugge, een West
vlaamse Ontmoetingsdag in. waar
op alle leden, abonnenten en sim-
patLsanten dringend uitgenodigd 
wo~den. 

Programma ; 
Te 9 uur : Openbare kolporta-

getocht te Brugge. 
Verzamelen op de Burg. 
Te 10 uur 30 : Provinciale ver

gadering te Brugge in he t hotel 
« Hansa-Rubens » pbi'i"''-*'^^'?-
s t raat 9 

Te 15 uur : Bijwonen van he t 
Lus t ' um Prov. Zangfeest in de 
Stadsschouwburg. 

Te 20 uur : Plechtige opening 
van het « Vlaams Huis », Blisa-
bethlaan 105, Knokke. 

Een middagmaal (soep, frites 
met rumsteak of kieken, drank) 
en bediening inbegiepen tegen 
70 P kan bekomen worden in ho
tel « Hansa-Rubens », Philipstock-
s t raat 9, Brugge. Indien mogelijk 
bij voorbaat bestellen. 

lEPET? 
Bal. 

Het ba'. v..ii vriendenkrinc 
« Hoppeland » vindt plaats op 27 
april, in « Het Belfort » te Pope-
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ringe om 20 uur 30. 
Alle vr enden uit de provincie 

worden e> v r w a c h t 

WOESTfcN 
Op 27 april te 20 uur 30 r icht 

de Vlaamse Vrienden Kring «Hop
peland» een groot Viaams avond
feest met bal m welke plaats 
heeft m de zaal « Het Be'fort » 
Grote Markt te Poperinge. Alle 
Vlaamse vriendinnen en vrienden 
uit Woesten worden er verwacht . 

Laat U onmiddellijk inschrijven 
in « Het Vlaams Huis » te Woes
ten. Er is vervoermiddel ter be
schikking. 

IN MEMORI.\3I 
Wij ontvingen het treurige 

nieuws van het overlijden op 68-
jarige leeftijd van m.evrouw Van 
Bniggen - Levsen, moeder van on
ze vriend Jos van Bruggen te 
Turnhout . Wij bieden hiermee de 
beproefde familie onze oprech 'e 
blijken van krisbelijk medeleven 
aan, in het zware verlies dat h a a r 
treft. 

70EKERTJ 

Zo.-k fi ii,a c^e beieid is inrich
t ing op zich te nemen van bij-
huis-winkel gelegen in zeer drukke 
winkelstraat. Abdijstraat, Antwer
pen - tel. 03 37 32 08 

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

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

31 

Mejuffrouw 30 jaar zoekt plaata 
als winkelj. (15 j . ondervinding). 
Liefst omstreken Antwerpen of 
Gent Schrijven kantoor b'ad. 

32 

Vlaams huis, logement en spijs-
zaal Breughel, Smet de Nayerlaan 
141, Blarkenberge, 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 F per 
maand, a a n beproefde (123 sex.) 
Schrijven Europ. Postbus 247, 
Maastricht. 

39 

Tweetalige 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 : 
J^^ '^"^^^'^^" '"^^ '""^® ^"^ ^^^ °P zaterdag 20 april : te 11 uur : opening door senator Dr Roosens van de tentoonstelling gewijd aan de 
V M.o in het Vlaams Huis < Peter Benoit», Frankrijklei 8 Antwerpen. Te 20 uur : groot V.M.O.-bal in feestzaal < Palladium > te Antwerpen. 
OPTOCHT EN F E E S T V E R G A D E R I N G Op zondag, 21 april : massale optocht door Antwerpen In het teken van de zetelaanpassing. De 
=;toet wordt gevormd op het Frans van Hombeeckplein te Berchem te 10 uur 30. De betogers worden hier toegesproken door Wim Jorissen. Te 11 u. »0, 
siiote feestvergadering In zaai Palladium, onder voorzitterschap van Rudl van der Paal. provinciaal voorzitter en algemene organlsatlclelder. 
Sprekers : volksvertegenwoordigers Mr van der Eist en Reimond Mattheyssens. Dr H. Goemans. voorzitter arrondissement Antwerpen. 
Hulde aan volksvertegenwoordiger Wouters ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 
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! OPGELET! OPGELET! : 
1 De V.M.O.-filmsektie Is klaar • 
ï om bij u te komen filmen : 
I 2de mars op Brussel (kleu- ! 
1 ren) ! 
i Tegen ae Franse preuen ; 
I Nieuwe V.M.O film : beto- ; 
I ging E3 m voorbereiding ! 
[ Briefwisseling : P. Laurlks, ; 
I Offerandestraat 68, Antwerpen. ; 
I WiJ filmen gratis. i 

ANTWERPEN 

V.M.O.-bal. 

De VM.O nodigt D uit op haar 
eerste lentebal op zaterdag 20 
april 1963. zaal « Palladium », Of
ferandestraat 42, Antwei-pen 

Deuren 19 uur 30. Begin 20 
UUT. 

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

BOOM 

Prachtig lentebal. 
De Vlaamse Kring Rupelstreek, 

onder het ere-voorzitberschap van 
de heer Dr. Venniei't, richt op 
dinsdag 30 april e.k. (de vooravond 
dus van 1 mei) een prachtig lente
bal in dat zal plaats vinden in de 
feestzaal « ApoUo », Kerkstraat 17, 
te Boom, met de medewerking van 
het vermaarde Antwerps dansor
kest « De Accordona's ». 

Begin : 20 uur stipt. 
Een grote tombola met talrijke 

mooie prijzen, zal bovendien ie
dereen in de gelegenheid stellen 
het nuttige met het aangename te 
paren. 

Het enorme sukses dat ons 
dansfeest van vorig jaar kenmerk
te, ligt zeker nog m ieders geheu
gen. Het is dan ook te voorzien 
dat er di tmaal een nog grotere 
toeloop zal zijn. Kom dus tijdig ! 

Wij wensen bij voorbaat reeds 
iedereen van har te welkom. 

EKEREN 
Vergadering. 

Op dinsdag, 9 dezer, had ander-
maial een druk bijgewoonde en 
zeer geslaagde algemene ledenver
gadering plaats in het lokaal « De 
Bareel », Veltwycklaan, naas t het 
station. 

De Volksunie groeit en bloeit in 
onze gemeente ! Onze politieke te
genstrevers voelen en weten zulks 
maar al te best ! Sommigen onder 
hen t rachten hun politieke huid te 
redden door een laaghartige cam
pagne gevoerd met leugens, laster 
en verdachtmakingen die monde
ling rondgefluisterd of naamloos 
geschreven worden. 

Het zal hun zieltje echter niet 
baten : zij maken zich slechts ho
peloos belachelijk en bfereiken een 
ave'^echts r e su l t aa t ! 

Dit alles werd kort en krachtig 
uiteengezet en belicht door voor
zitter Piet Volant en andere leden 
van het bestuur. 

Hun betoog werd luid toege
juicht 1 Niets zal de opmars van 
onze afdeling stuiten ! 
Naar Antwerpen. 

Alle Vlaams-nationalisten uit 
Ekeren zijn aanwezig op de mas
sale Volksunie-betoging te Ant
werpen op zondag 21 april ek. 

Raadpleegt hiertoe de omzend
brief. 

Dank. 
Hartelijke dank aan al degenen 

die reeds zo mild schonken met 
het oog op het aanschaffen van 
de af delingsvlag ! 

Wie aan ons « huisbezoek » ont
snapte kan het zijne nog bijdragen 
ten huize van Piet Volant, Willy 
Staeslei 79 te Ekeren-Mariaburg. 
Dank bij voorbaat ! Deze vlag 
wordt ingehuldigd nog voor het 
grote verlof, hoogstwaarschijnlijk 
op 22 juni 1963. Nadere indichtin-
gen volgen. 

LIER 
De Vlaamse Ki-ing Lier brengt 

In haar reeks voordrachten op 24 
april om 20 uur 30 in de zaal den 
Hoorn, Kou. Albertstraat. de kul-
turele gevolmachtigde van de Am
bassade van Suid-AfTika dhr Let
ter. Die zal spreken over « Verle
den en toekomst van Zuid-Afrika» 
Problemen als de apartheid zuller 
behandeld worden. Als illustratie 

üettige werRvrtu» gcvi'.iagd. 
Vijf halve dagen of drie volle 
dagen per week. Inlichtingen 
sekretariaat V.ü. Antwerpen 
Tel 03-39.92.06. 

worden klank ec kleurflimen over 
de geschiedenis en het landschap 
in Zuid-Atrika gegeven. 

Toegang gi-atis. 

; SCHILDE : 
: De Vlaamse Kring nodigt U ! 
! uit op haar lentebai vrijdag 26 ; 
• april 1963 om 8 uur in de Pal- : 
; lieter, Turnhoutsebaan 472 te ! 
: Schilde. ; 
• Onze Vlaamse vedette Chris ; 
• Ellis en het orkest Plory De- ! 
: leu waarborgen U een gezellige ; 
• avond. ; 
; De mannen van Schilde ver- S 
: wachten al hun vrienden. ; 

BRABANT 

BRUSSEL 
Steunfonds. 

Nu de gevolgen van de zware 
financiële aderlating, we'.ke de 
jongste gure winter voor iedereen 
betekende, achter de rug zijn, kan 
zoals de vorige jaren weer aan 
het betalen van een vrijwillige 
Vlaamse belasting gedacht wor
den. 

Een der laatste stortingen droeg 
volgende opdracht : « Hierbij een 
penning voor algemene propagan
da en om de oogmeester te beta
len, die de blinde Vlamingen kan 
genezen, die mee hebben opge
stapt in de lijkstoet van de Bel
gische rentevoeters ». 

Wie ons wil helpen zoveel mo
gelijk ogen te openen door onze 
propaganda, gelieve te storten op 
P.C.R. 8654.50 van Volksunie Ar
rondissement Brussel, 

Brussel naar Antwerpen. 

Niettegenstaande het feit dat op 
zondag 21 april ook in het Bra
bantse velen weerhouden zijn door 
plaatselijke Vlaamse aktiviteiten, 
zullen toch ook ditmaal weer al 
diegenen, die enigszins kunnen, in 
Antwerpen zijn om deel te nemen 
aan de massale Volksunie-beto
ging. Bijeenkomst te Antwerpen 
om 10 uur op het Frans van Hom-
beekplein. 

MOLENBEEK 

Op 1 mei 1963 geven de AFP van 
het kanton Molenbeek hun jaar
lijks feest : een grote pensenker-
mis. 

Alle Vlamingen uit de streek 
houden die datum vrij. Nadere 
bezonderheden volgen. 

WEMMEL 
Twee jaar geleden verkochten 

onze propagandisten in Wemmei 
27 bladen; op zondag 7 april 1963 
werden er dat 138 ! Aan die cij
fers kan men de golf van simpatie 
meten, welke de Volksunie ge
wekt heeft vooral in de randge
meenten, omdat men daar maar 
al te goed beseft dat de Vaamse 
zaak gered werd dank zij het be
s taan van een harde politieke 
macht. 

ZAVENTEM 
Werftocht. 

In deze mooie gemeente, waar
van enkele zwakke unitaire lichten 
de naam wilden versmoren onder 
een onnozel « Brussel nationaal » 
(niet' lachen a.u.b.), wordt op zon
dag 28 april ons blad verkocht. 

Bijeenkomst achter de KVS te 
9 uur of aan de kerk van Zaven-
tem te 9 uur 30. Wie niet houdt 
van praten en kniezen, maar gaar
ne pozitief en vruchtbaar werk 
verlicht, gp'ieve aanwezig te zijn 

LIMBURG 

ALKEN 
Op zdLeiaag 4 n.ei e.K.. noudi. de 

afdeling « Viiendenband » Herk 
de Stad haar 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 ten 
werkelijk succes en de inrichters 
zullen er weerom zorg voor dra
gen dat er ook nu weer een ge
droomde Vlaamse stemmmg zal 
heersen waarover ieder nationalist 
tevreden zal zijn. Belangstellenden 
kunnen uitnodigingen aanvragen 
aan het provinciaal secretariaat 
« Vrlendenband-Limburg » grote 
baan 287, Kuringen-post Kermt. 
Inkom 40 F. 

SMEEEMAAS 

Op din.'dag, 9 april j 1., werd al
hier, onder een buitengewoon gro
te deelneming, waaronder ook de 
h.h Wim Jorissen en Colemont, 
ten g ave gedragen; Mevrouw Ma
ria Wahlen, de echtgenote van ons 
medebestuurs'id, de hr. Paul Fa
bry. 

Wij zullen over de schone figuur 
van Mevrouw Maria Wahlen niets 
schrijven, maar halen enkele zin
sneden aan uit haar doodsprent-
je : 

Wij leefden in een schooM god
vruchtig huisgezin waar een kom
mervolle moeder haar liefde uit
straalde als een lentezon. 

Zij had zo moedig het zware 
kruis van vervolging en broodroof 
gedragen waaronder zovelen in 
Vlaanderen hebben geleden. 

Velen blijven in verbittering weg 
uit uw Kerk om de slagen, de ge
weerschoten, de martelingen hun 
aangedaan dooi- uw katholieken 

Zij ge'oofde in U, 'n Uw goed
heid, in Uw voorzienigheid voor 
haar huisgezin en vooi Vlaande
ren Zij had begrepen wat zovelen 
nu nog niet begrepen hebben : dat 
er een oneindig verschil bestaat 
tussen U en Uw grondpersoneel 

.. Ze bracht haar zachte goed
heid overal waar zij kwam 

Wij hebben hieraan niets, hele
maal niets toe te voegen. 

Goede vriend en kranig mede
lid : moge het medeleven en -voe
len van de zovele honderden 
Vlaamse vrienden uw zware leed 
iets dragelijker maken ! 

0-VLAANDEREN 
AALST 

De diskussiegvoep vergadert op 
donderdag 25 april 1963 in het lo
kaal « De Vriendschap » te Aalst 
om 20 uur 30 

Op het programma : het wegens 
onverwachte omstandigheden uit
gestelde onderwerp van 22 maar t 
l.i. « de Volksunie voor het voet
licht ». 

GENT 
In opdi-acht van het distriktsbe-

stuur van de Volksunie Gent zal 
de jaarlijkse H Mis ter herden
king van de dood van Dr Borms 
worden opgedi-agen op zondag 5 
mei te 11 uur 30 m de kerk der 
Paters Domlnikanen, Holstraat. 

SINT NIKLAAS 

Zitdagen sociaal dienstbetoon. 
Sint Niklaas : 

Alle zaterdagen van 9 uur tot 
11 uur, Neels Et., Raapstraat 93, 
Sint Niklaas. 
Stekene : 

Alle donderdagen van 19 tot 21 
uur bij Heysen, Statiestraat 72, 
Stekene, tel. 71.74.43. 
Kallo : 

1ste vrijdag der maand van 20 
tot 22 uur bij De Vooght, Fabrlek-
straat 45, Kallo, tel. 75.70.88. 
Beveren : 

1ste zaterdag der maand van 9 
tot 11 uw^, Café Royal, Markt 5, 
Beveren, Van Remoorter, tel. 
75.72.21. 
Kemzeke : 

Alle zaterdagen van 9 tot 11 uur, 
bij D'Holander, Voorraadstraat 43, 
Kemzeke, tel. 71.72.82 

WAASLAND 

Opening prov. secretariaat Ant
werpen • hulde Dr Wouters. 

Op zondag 21 april a.s. verza
melen de deelnemers op de Grote 
Markt te St. Niklaas, aan het lo
kaal Stad Nantes. 

Vertrek om 9 uur 30. 
De deelnemers van het arr Gent 

sluiten eveneens aan op de Grote 
Markt te St. Niklaas. 
Belangrijke V.ü. Vergadering - 24 
april a.s. 

Onder het motto « zyetelaanpas-
slng » organiseert de afdeling Be
veren met medewerking van het 
arr. bestuur een grot* VU. avond. 

Datum : woensdag, 24 april a.s. 
te 20 uur. 

Plaats : zaal Royal, Markt, 5, 
Beveren. 

Sprekers : Mr. Frans Van der 
Eist, nationaal voo'^zitter, en Mr. 
Verniers, arr. o-voorz Waasland. 

Bijzonderheid : filmvoorstelling 
van de 2de Mars op Brussel. 

Alle Waaslanders zijn die avond 
op post ! 
Ko'portage. 

Op zondag 28 april a.s wordt 
gekolportee'd te St. GiUis-W. 

Bijeenkomst aan het lokaal Stad 
Nantes te St. Niklaas. 

Vei-trek om 9 uur 15. 
Steunfonds. 

Zoals steeds kunnen de bijdra
gen worden gestort op P.C 325.33 
van de Kredietbank te St. Ni
klaas voor nummer 4713 van de 
Volksunie. 

ZOTTEGEM 

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

Het orkest Claey Five speelt 
ten dans. Reeds meer dan 250 
ingangskaarten werden aan de 
man gebracht zodat hei suk.ses 
reeds nu verzekerd is Deelna
me in de kosten : 50 F Korte 
toespraak door onze gekozene 
Dr van Leemputten, terwijl Se
nator Diependaele het dans
feest opent Het is het laatste 
dansfeest van dit seizoen zodat 
We ook vele V.U -leden buiten 
het kanton verwachten. 

GEBOORTEN 

In het gezin Everae't-Mosscho te 
Brussel werd een jongen geboren 
die de naam Guido ontv ng Onz« 
beste wensen en een hartelijk pro-
ficiat. 

W^VLAANDEREN 

WEST-VLAANDEREN 

De provinciale kaderdag vindt 
plaats te Popeiinge in de zaal 
« Belfo't » op zaterdag 27 april 
1963 om 14 uur 30 

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

Eerste dans 20 uur 30 

5de Provinciaal Lustrumzangfeest. 
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). 

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

Veremanskoor, Brugge. 
Volkskunstgi'oep « Die Boose », 

Izegem. 
Speelschaar der Broeders Xave-

rianen, Brugge 
Balletgroep « Vlug en Vroom », 

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

Vermeersch. 

Reis Antwerpen. 

Voor de autobusreis naa r de 
opening van het Provinciaal se
cretariaat te Antwerpen kan nog 
steeds ingeschreven worden bij 
volgende adressen : 

Ir. De Ganck, Wijnendalestraat 
21, Beerst. 

Leo Devreese, Vlaams Huis, 
Diksmulde. 

Maurits Dekeyzer, Engelstraat, 
Ichtegem. 

E. Lootens, Oostmeetstraat. Koe-
kelare. 

Jef Devisscher, Werkenstraat, 
Adinkerke. 

POPERINGE 

Vlaamse Vriendenkring « Hoppe-
land ». 

Op zaterdag 27 april geven wij 
een groot bal in de zaal van « Het 
Beifort » te Poperinge waarop aile 
vriendenki'ingen 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 vi'ienden zijn 
welkom. 

Begin om 20 uur 30. 

DIKSMUIDE 
Kolportage. 

Zondag-voormiddag 28 april 1963 
werftocht te Woumen en Merkem. 

Verzamelen aan de Kerk te 
Woumen om 9 uur. 
Afdeling Wounxen-Merkem. 

Zondagvoormiddag 28 april om 
10 uur 45 afdelingsvergadering on
der voorzitterschap van arrondis
sementsvoorzitter Leo Van de 
Weghe. 

We rekenen op een talrijke op
komst der leden en sympathisan
ten. 

Samenkomst bij Beeckaert cafe 
De Tramstatie, Markt, Merkem. 

Pater Brauns spreekt. 
Op vrijdag 26 april om 20 uur 

in het Burgondisch Schild, S;oning 
Albertstraat te Diksmuide zal de 
gekende spreker Z.E. Pater Brauns 
S.J. die overal voor volle zalen 
mag optreden handelen over : Ra-
dikalisme m de Vlaams striiti 

Inkom 10 F. 
De opbrengst dient om ae voor-

lichtingskampangne te bekostigen 
die In de komende maanden door 
het Vlaams Aktiekomltee zaï ge
houden worden onder het motto : 
geen faciliteiten. 

PO K ET IN O 
De Vlaamse fonoplaten-

winkel van Bru&sel 
E. Jacqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, litte
ratuur-, folklore- en ont-
spannlng-fonoplateh voor 

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 In 
metalen ramen. 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot : 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags 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 
• 

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 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

^M^. 

Niet v - r g e e n . 

weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 
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D, 'E heer Gilson, minister van 
Binnenlandse Zaken, heeft een herklassering 
van de gemeenten in het vooruitzicht gesteld. 
Hi] beoogt hiermee kleine gemeenten samen te 
voegen tot één geheel, of kleinere gemeenschap
pen bij een grotere te voegen. De reden die hij 
hiervoor aanhaalt is dat het onmogelijk is voor 
de kleinere gemeenten de finantièle en admi
nistratieve lasten te bhjven dragen die tegen
woordig opgelegd worden aan de moderne auto
nome gemeenschappen. Openbare werken, poli
tie, brandweer en andere diensten kunnen door 
« vlekjes > met een beperkt inkomen en een 
klein inwonersgetal, niet voldoende of helemaal 
niet georganizeerd worden. Het is dan ook wen
selijk dat door samenvoeging dit alles zou op
gelost worden. 

^ O op het oog lijkt het plan 
van de heer Gilson zeer mooi te zijn, maar er 
zit iets scheefs in en dat hopen wij hier te be
lichten. Er zijn reeds enkele voorbeelden van 
aanhechting van kleinere gemeenten bij grotere 
aan te halen : Zeebrugge valt onder grondgebied 
Brugge, Antwerpen heeft in het verleden, delen 
van Oost-Vlaanderen en het ganse poldergebied 
tot aan de Nederlandse grens opgeslokt. Als ver
ontschuldiging werden hier havenbelangen In
geroepen. Inderdaad, voor de uitbreiding van een 

haven Is er ruknte nodig, daarmee zal iedere ge-
zonddenk»nd« mens het wel eens zijn. 

H ET zou echter wel eens zeer 
belangwekkend kunnen zijn een onderzoek in te 
stellen in de aangehechte gemeenten, een on
derzoek dan naar de toestanden sinds de in
lijving. Wij willen hierbij in de eerste plaats 
verwijzen naar de Antwerpse polderdorpen, 
waar wij de toestand zeer goed kennen en waar
over wij reeds verschillende bijdragen gebracht 
hebben. Op het gebied van openbare werken 
vallen er geen bijzondere voordelen te noteren, 
er worden daar evenveel of even weinig kassei-
wegen of asfaltbanen aangelegd als vroeger, de 
waterleiding, de gasleiding, de elektrische stroom 
(allemaal dingen die er sinds lang waren) 
funktioneren even goed als vroeger, tenzij dan 
dat Antwerpen het heide-water van de inter
provinciale maatschappij verving door Albert-
kanaalwater en bovendien een vroeger nooit be
staande waarborgsom ging eisen aan de ver
bruikers. 

W AT de brandweer betreft, hier
in is niets veranderd sinds vroeger, de oorspron
kelijke gemeenten hadden een overeenkomst af
gesloten met het korps van de Scheldestad. De 
orde en de misdadigheid die vroeger onderschei-
delijk gehandhaafd of beteugeld werden door de 
veldwachter en de rijkswacht, is thans in han
den gekomen van de Antwerpse politie. Men 
moet maar eens even navragen bij de dorpse in
boorlingen van de Polder, om de mening te ken
nen die zij er over deze politie op nahouden ! 
De verontwaardiging over het optreden van ge
noemd korps bij Vlaamse betogingen verzinkt 
er bij in het niet ! De boeren die bij onteigenin
gen van hun bed gehaald werden door tot op de 
tanden gewapende en van geladen oorlogsgewe
ren voorzien politiemannen, die er zelfs niet 
voor terugdeinsden deze mensen dermate toe te 
takelen dat zij ettelijke dagen in het ziekenhuis 
dienden te verblijven, zullen hun lijdensweg met 
harde feiten kunnen duidelijk maken. 

Il N de aangehechte dorpen, die 
wij hier als voorbeeld aanhalen, spreekt men 
over de stad Antwerpen als van een koloniale 
mogendheid en over de stadhuisbonzen als over 
middeleeuwse heersers die hun privaat jachtter
rein uitbuiten op de meest ongehoorde wijze. Al
les Is er op gericht om de plaatselijke bevolking 
zoveel mogelijk naar onder te duwen : de ont-
eigeolngspolitiek, de bouwpolitiek, de plaatjes-
politiek en noem maar op. Sinds de aanhechting 
moeten hier ongehoorde belastingen, wel aan
gepast aan stadsbewoners, maar helemaal niet 

toe te passen op dorpsmensen, betaald worden. 
Van menselijke politiek is hier helemaal geen 
sprake meer en van een zelfstandige, doeltref
fende vertegenwoordiging der aangehechte ge
meenten In de verste verte niet. 

E N daar is het nu juist dat de 
grote knoop gelegen is. Wat gebeurt in de Ant
werpse Poldergemeenten is in grote lijnen toe
passelijk op de gemeenten die in de toekomst 
zullen versmolten worden : de grootste gemeen
schap, zal de kleinere overheersen. Zij zal alle 
diensten centraliseren en tot zich trekken om 
administratieve formaliteiten te vervullen zal 
men zich tot de centrale gemeente die al deze 
diensten omvat, moeten richten. In de Antwerp
se Polder moet men op twintig kilometer van 
het stadhuis, het kleinste papiertje te Antwer
pen zoeken. Als dat de beoogde gezondmaking is 
dan zijn wij Vuurlanders ! 

1 EGENOVER deze centralise
rende « gezondmaking v met haar waslijst van 
nadelen staat het werkelijk gezonde standpunt 
van de Volksunie, dat uiteengezet werd op haar 
jongste kongres, waar eveneens op de samen
voeging van de kleine gemeenten werd aange
drongen, maar waar voorgesteld werd wijkra-
den en wijkburgemeesters te behouden, en waar 
tevens voorstellen werden gedaan voor gezonde 
finantièle, administratieve en andere maatre
gelen. Men herleze deze voorstellen en het zal 
duidelijk worden dat zij stuk voor stuk oplos
singen bieden voor alle opwerpingen die ge
maakt kunnen worden tegen de centralistische 
politiek die gemoeid is bij de in het vooruitzicht 
gestelde maatregelen van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

/ ILLS partij die strijd voor de 
federalisering van ons land, dienen wij ook ten 
volle te strijden voor de praktische oplossingen 
die aan het vraagstuk van de samenvoeging der 
gemeenten kunnen gegeven worden. Deze op
lossingen zijn duidelijk vervat in de besluiten 
van het kongres van 1962; zij zijn logisch en 
modern. Tegenover de unitaire politiek op ge
meentelijk vlak, gevoerd door de centrale in
stanties en zij die er belang bij hebben, bren
gen deze besluiten niet te ontkennen voordelen, 
gepaard aan deze die ontegensprekelijk voort
vloeien uit een samenbundeling van weinig 
leefbare gemeenten. 

De Volksunie brengt met haar programma 
geen middeleeuws feodalisme maar gezonde 
vernieuwing in de binnenlandse besturen ! 

r 
X 
3 Bouwgronden 

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

Wendt ü tot de maatschappij 

Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen) xei. 33.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredietmogelijkheden. 

WENTELPOORÏÏN 
In hout, (t»al, klomlaimi 
of plastiek. 
StitndaardnItvMriiic ot 
naar eewenat model. 
Systemen aangepast aan d« 
>ard ran bet bouwwerk. 

Hand- of elektriaebe bedlentnc 

ZONHOVEN • TEL 132 31 
NS & ZONEN PVBA 

«OLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, aluml» 
nlum of plastiek 
Hand- ot elektrlscha 
bediening. 
Alle systemen. 
VEftETIAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • ol met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRm-FLEX 

TEL 132 31 

A.IEÜRISSEN-CLOOSTERMANSiL ZONEN PVBA ZONHOVEN 


