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Te Brugge,
op de voormiddag van het
Westvlaamse prov. Zangfeest,
zondag 28 aaril te 10 u 30,
in het hotel a Pubb^ns »
PhiliDstockstraat 9
'(nabij de Markt)
spreken :
Karel Dillen
en
Guido Van In
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BEHEER : Maur, lEMONNIERlAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

BETOGING TE ANTWERPEN
MIJLPAAL IN V.U.-OPMARS
[Twee dagen lang heeft de Volksunie te Antwerpen gefeest en betoogd naar aanleiding van de inhuldiging van het provinciaal
en arrondissementeel sekretariaat. Het was
echter meer dan die inhuldiging alleen, het
was ook een machtige demonstratie voor zelelaanpassing, een hulde aan de verdienstelijke oud-volksvertegenw^oordiger Ward Hermans en tegelijkertijd het afsluiten van —•
zoals Rudi van der Paal het noemde — de
harde pioniersper.iode. Wat natuurlijk niet
wil zeggen dat de V.U. onder de lakens
kruipt om rustig een uiltje te vangen. Niets
yan al wat tijdens deze dagen gezegd werd
bleek hier trouwens ook maar in de verste
verte op te wijzen.

•door de straten van Berchem...
Het begon zaterdag met de
doening van de YM.O. - tentoonstelling in < Peter Benoit» door senator Dr Roossens.
Het V.M.O.-bal, 's avonds
in Palladium
kende een
enorme bijval. Voor een
propvolle zaak sprak daar
Toon van Overstraeten, algemeen propagandaleider.
Tussen de dansen door
werd een omhaling gedaan
die boekdelen sprak : niet
minder dan elfduizend frank
werd ingezameld.

trekken. Wim Jorissen belichtte hier de grote stap die
gezet werd met de opening van het nieuwe sekretariaat. « Wij staan op dit ogenblik in de Vlaamse Beweging
op een punt dat wij nooit
eerder bereikt hebben » zegde hij. « Wij staan op
een keerpunt : de faciliteiten gaan hun beslag krijgen,
en Vlaanderen zal eens te
meer geslachtofferd
worden. Daarom kijkt op dit
ogenblik iedereen op naar de
V.U. en is het onze taak, alle
Vlamingen aan een touw te
doen trekken.

.fl Drukkingspartij

Wij willen een drukkingspartij worden en dat kunnen
wij door druk uit te oefenen
op de andere partijen. De
C.V.P., zowel als de B.S.P. en
de P.V.V. zullen maar buigen
als wij hen kiezers afnemen.
Vandaag laten wij zien dat
we de nodige strijdbaarheid

De hoofdschotel kwam zondag, toen op het van Hombeeckplein te Berchem de
optocht vi^erd gevormd die
geestdriftig
door
volkswijken en belangrijke straften, naar Antwerpen zou

verder
in

dit
nummer
kleine bedrijven kansloos ?, blz. 3
open brief aan ward hermans, blz. 4
baskenland, blz. 7
forellen in de voer, blz. 8
alarmbel!, blz. 13
onze kansen grijpen, blz. 16

hebben. Onze partij heeft
nog idealisme en het is dank
zij dit idealisme dat wij de
strijd zullen winnen ».
• Geestdriftige betoging.

dreunen van de mikrowagens
die krachtig de luid-geskandeerde leuzen der betogers
aanzetten. Het was een
mooie betoging onder een
zonnige hemel, begeleid door
de prachtige muziekkapellen
van de V.M.O. en de samen
optredende jongens van de
Blauwvoetvendels en het
V.N.J.

Het geestdriftige applaus
na deze gloedvolle openluchtrede was meteen het sein
voor het vertrek van de betoging. Een betoging die als
het ware spontaan aangroei- • « Deuren open ».
de naargelang zij verder trok
Eens te meer liep de zaal
door een wirwar van straten.
Palladium
stampvol. VoorHet werd bijna een mars op
zitter
Rudi
van der Paal
Antwerpen, waaraan geestdankte
in
zijn
inleiding alle
driftig en vastberaden door
aanwezigen
voor
hun opduizenden werd deelgenomen. Krachtig en sprekend komst en wenste de jeugdwaren de eisen op de span- verenigingen, die vandaag
doeken : « Geen muilband samen opmarsjeerden, geluk.
knappe
redevoering
maar Vlaanderens recht : Zijn
werd
herhaaldelijk
door luid
eist zetelaanpassing », « Demokratie is zetelaanpas- . O f c c j p r a t e
sing »,
« Genoeg
waalse
chantage, zetelaanpassing ! ».
Hierbij bleef het niet, ook
sociaal - ekonomische eisen
waren overvloedig aanwezig:
« Een haven kan niet leven
zonder luchthaven », « Geen
Brusselse voogdij over Antwerpens haven », « Zij beloofden
meer pensioenen
maar het zijn aalmoezen »,
« Vijfdagenweek voor havenarbeiders », « Ook voor onze
volkskinderen universiteit ».
Een groep uit Deurne stapte
op achter de eis « Deurne
wil behoud van luchthaven ».
Op ballons, meegedragen door
blije kinderhanden, stond de
slogan voor zetelaanpassing
en over alles uit klonk het

»ME

applaus onderbroken. < Buften alles wat ons vandaag de
aanleiding geeft voor feestvieren is er ook het grote
fiasko van het, In het begin
van dit jaar aangekondigde,
anti-Vlaamse offensief der
Belgen dat zijn hoogtepunt
zou krijgen bij het rendezvous. Spijts de miljoenen-bijdragen der Soc. Générale aan
de U.F.A.C. en spijts de tonnenvrachten dekoraties, is
het een mislukking van formaat geworden. Het winstpunt blijft aan onze zijde ook
al kondigen de histerische
patriotten een revanche aan.
De patriotische parade was
een maskarade : de gemiddelde ouderdom van de
strijdlustige vaderlanders lag
(zie vervol? blz. 9)
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DE DERDE MARS
De Vlamingen
worden maar
voortdu-end gepest, vernederd en
echteruitgesteld Met al onze protesten vergaderingen en zelfs onze betogmgen doet men m Brussel nog of ei geen Vlamingen zijn
Reeds lang heb ik gedacht aan de
3de mars Het artikel van Wim
Jorissen koit geleden heeft me
dan ook goed gedaan. Voorzitter
Van der Eist zegt op zijn beurt
dat het de hoogste tijd is dat er
oplossingen gaan komen Zie zo
dat is de taal die de Vlamingen
willen ho en Men mag er van
overtuigd zijn,
vele duizenden
staan te ti appelen van ongeduld
voor die 3de en beslissende mars
Klagen en vragen dat helpt hier
geen zier
J L - Mortsel

3DE MARS !
Mijnheren,
Na twee succesvolle Vlaamse
Marsen en een mislukt Rendezvous van (unitanstische) Belgen,
gaan er stemmen op om een 3de
Mars naar Brussel in te richten
Hoe goed de mr chters het ook
menen ik vmd (en velen met mij)
dat deze keer het eens ovei een
andere boeg moet gegooid worden
WIJ hebben nu genoeg de boid
Jes gezien « Geen faciliteiten » en
« Brussel Vlaams voor de Vlammgen » enz Hoe belangrijk dit
alles ook is het wordt tijd dat het
aUerbelangiijkste, « federalisme »
in welke vorm ook door een mas
sale betoging te Brussel m het
brandpunt van de belangstelling
komt
Indien eeii 100 000 federalisten
te Brussel konden betogen zou
heel het land, en bijzonder onze
hoogste gezagdragers, de ogen
misschien
geopend
worden
100 000 of meer simpatisanten van
federalisme tegen 20 000 unitanstische Belgen zou velen doen nadenken
Waarom g^en muchtend komite
gevormd van Walen en Vlamingen met kopstukken uit de Volksunie de V V B en anderen ""
De « Mars der Federa isten »,
bvb m het najaar bestaande uit
mensen uit alle hoeken van het
land die overtuigd zim dat de hui

dige stuik tuur van België moet
verandeid 'wo den een stoet van
Vlammgen en Walen met aan de
kop een Vlaamse Leeuw een
Waalse Haan en de nationale duekleur, dat moet een knal geven '
AV - Schoten

KORRESPQNDENTiE
MET NEDERLAND !
Vele Nederlandse meisjes en
jongens wachten op een kouespondentie-vriend of -vriendin m
Vlaanderen Leeftijd tussen 17 en
25 jaar Onze koriespondentiedienst bracht lecds ve'e vakanuieuitwisselmgen tot stand Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de « stijve » Hol anders
Geef Uw naam en adies opleidmg leeftijd en vooikeui voor
meisje of jongen op aan de Kor
respondent e dienst, G Gezelle
laan 63 Heveilee De adressen
worden giatis verstiekt
FvH

Heverlee

PENSiGEN
Waaide Redaktie,
Alsof ZIJ het gremrje genegen
heid dat hen nog oveib ijft maai
te giabbel hebben te gooien zijn
onze legeeiders op het gemaal
gedacht (eenmaal is geen gewoonte) gekomen zichzeive een ouderdomspensioen toe te kennen Het
desbetreffend wetsontwei-p is reeds
aan de laad van state voorgelegd
VOO" advies
Voor een oudgediende van bv
4 jaai ministerschap zou dit een
een s'oidige 192 000 P per jaar be
dragen Daarbij geen rekening ge
houden met de mdex aanpassingen
en de pai lemen tan e vergoeding
Wat het geval nog prettiger
maakt i& wel het feit dat dit pensioen zou toegekend worden zonder tegenpiestati-» van de betrokkene d 1 zonder de minste bijdra
ge van hunnentwege i
Wat dpnken onze biave ouderlingen '
Er zou aan deze nieuwe kategorie gepens oneerden daarenboven
met verboden worden verder een
vetbetaalde aktiviteit uit te oefe
nen Als men weet dat onze ge-

Zelfs de kraaien brengfen het uit:

pens oneerde aibeideia en bedien
den uit de p ivate sektor zich ledeie bijverdienste van een zeker
belang moeten ontzeggen, willen
ZIJ hun zo schamel pensioen behouden Pensioen dat zij giotendeels peisoonlijk bijeen gespaard
hebben gedurende hun hele leven
Wat denken de oudjes die kou
de en hongei geleden hebben m
de guie wmtei maanden ">
Welk IS de reaktie van onze
zelfstandigen, met hun belachelijk
laag pensioen '
Minister betekent nochtans dienaar zou ik menen Wie zei ook
al dat latijn een dode taal was
In de levende taal is zich zelve
dienen het eerste gebod
Vurig WO dt er gewenst aat een
jonge partij als de Volksunie deze
Augiasstal helpe opru men

R. GOLLEÏE
Waaide Redaktie,
Mag ik verwijzen naar het overlijden van de wallmgant van het
eerste uur Raymond Colleye, reeds
be'-ucht tijdens de eerste wereld
OOI log door zijn hyper-f i ancof iele
pub icaties In de mobilisatietijd
gaf hij het dagblad « La Refor
me » uit, dat door dik en door dun
het Franse standpunt verded gde
en een mschujvingsUjst opende
om een tank aan Frankrijk te
schenken Toen « Volk en Staat »
veischijningsverbod kreeg van de
regeling Pierlot wera dit veibod
ook aan « La Reforme » opge'egd
de po itiek van slaan en za ven
Dit alles neemt niet weg dat
Raymond CoUeje waardering had
vooi de Vlaamse nationalisten Hij
stichtte vooi de twf-ede wereldoorlog e°n onafhankel'jke persbond
samen met jou'Tialisten van « De
Dag » en « Vo^k en Staat » die
evenmin als Col eye in de Belgische Persbond geduld werden Bij
het proces « Voik en Staat » na
de bevrijding verscheen hij ongevraagd als getuige ten ontlaste
wat ophef maakte daai hij eievoorzitter van een verzetsgroep
was en dooi de Duitsers te Merksplas opges oten weid Iemand die
de historiek maakt van de nationaliteitenstr jd m België van 1914
tot 1940 kan Colleye met stilzwijgend voorbijgaan
AM - Schilde

Schuimrubbermatrassen

WALEN BUiTEN
Geachte Heien
Sedert de week voor de 2de
mars op Brussel (oktober 1962) is
ei op de brug van de ijzerweg m
Jette (op de p-aats waar de rmg
eronder
doorloopt)
geschilderd
« Plamingands dehors »
Daar dit met in de oide is met
de taalwet, is er sedert veileden
week overgeschilderd als vertaling
Walen buiten
Die vertaling plus de oorspronkelijke tekst zijn er deze week
maandag of dinsdag giord'g uitgeveegd of afgewassen
De belediging aan het adies van
de flaminganten mocht dus blijven staan tot in de eeuwigheid,
doch de echo aan t adres van
broer Waal heeft aanstonds op de
spoorwegdiiektie gewerkt
Wat nu '
Fedeiaiisme i Dan is ieder baas
in zijn eigen huis — en dan bij
ons
de Walen dip z ch met willen aanpassen buiten
M S - Wemmei

BRUSSELSE KLINIEK
Geachte Redaktie,
In november 1962 heb ik een
werkongeval gehad en heb verschillende dagen in de klmiek voor
werkongevallen gelegen te Brussel
in de Jourdaanst aat De dokterverzorging was er uitstekend doch
geen enkele ziekenvei pleegst^r kon
of wilde Vlaams spieken
De Vlamingen worden daar be
handeld als tweederangsburgers,
dat stoot tegen het hart en is onverdraaglijk I
Is een Vaming dan zo mmde"waardig ^ Nochtans zijn er m ons
land 65 % Vlamingen die de belastingen betalen en so da'"en leveren
Daarom zou ik aan het bestuur
van de kl niek vragen de Vlamingen wat meer te eerbiedigen
MM
Schepdaal

« PARTUDIQE
WAARHEID »...
Mijnheien
« Ieder zijn waaxheid » is een
grote TV-leugen die wij Vlaamse
belastingsbetalers, moeten slikken
Links en rechts hoi en wij dat de
Vlaamse jongeien die TV-maske-

rade m « geel lood-blauw » combinatie haitgiondig beu zijn
De VU woiat angstvallig gewee'd uit dit TV-debat
logisch
vragen wij wat hebben de heren
van de kleurpartijen aan het
Vaamse volk te verbergen ' De reaktie van de VU-leiders en aanhangeis is netjes en voornaam Ik
citeer
maandenlang geduld en
stilzwijgen bij het uitblijven van
de reaktie der BRT, betogmg bmnen de perken van het redelijke
voor het BRT gebouw, stilzwijgende tegenwoordigheid en beleefd
aandringen voor deelname aaa
TV debat m de hall van de BRT,
protestaktie m het « Wip weet
wat »programma met bepaalde
tijdslimiet zodat de TV-kijkers
toch van hun avond kunnen gemeten
De CVP - BSP - PVV matadors
zijn als dedectieven via een achteideurtje in de BRT binnengeslopen wat een edelmoedigheid!
En dan die giandioae Pilatiisverkla"ing van de 3 nationale partijen
« aan het debat nemen 3
peisonen deel die op dat c^enblik
niet gebonden zijn door de standpunten van de partij Het is geea
debat tussen politieke partijen »
Ik ge'>f toe dat ik nog een onnozel (lees liever « onschu'dig »)
wicht ben in politieke wetenschappen maar kan mij niet voorstellen
dat de politieke partijen geen sapei visie zouden uitoefenen over da
taal van hun TV-mannetjes De
partijleidingen spelen achter de
schermen
de dr^ekteur generaal
van de BRT geeft toe dat de 3
partijen zich vong jaar openlijk
hebben verzet tegen een eventuele
deelname van de VU aan het politiek debat
Waarom' Waajxnn
moeten de partijvoorzitters geraadpleegd worden over de deelname van de VU ' De TV-politld
uit het debat zijn niet gebonden
door de star dpim ten van de partij
wat e=n f mk stuk komedie!
Durft de BRT de verantwoordelijkheid niet nemen voor een vierledige vertegenwoordiging op het
TV debabt ' Waarom niet ' Waarom voelt de BRT zich afhankelijk
van de grillen der partijen die het
TV debat monopoliseren tot de 3
nat'ona e pa tijen ' Wij verwachten een kordate houding van de
BRT maar m hoever kan deze instantie handelen zonder politieke
beïnvloed ng '
RJ^ - BrusseL

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST

met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
Ressortma^rassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

fAET

SPECIAAL
BREVET

Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 44641 en 44642
De schoonste gronden I ggea in Spanje,
mooiste
strand van de Middellandse zee
iiei
Inüchtingren :

VIKING
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht.

Indien U geen verkoper
in uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden U het adres van
de dichtst bijgelegen
vo^-ïtoner Star Zele.

Wij drinken het goede Vlaamse bier van
de brouwerij Lootens Koekelare

nO¥ EN MOUT
Verkoper voor Aalst en omgevmg :
Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst
Tel : 053/21667

DE VOLKSUNIE

mm

De West-Europese ekonomïe wordt beheersl
d o o r n o g v o o r t d u r e n d groter w o r d e n d e kee
p i t a a l - k o n c e n t r a t i e s . Deze g a n g v a n z a k e n is
niet alleen h e t gevolg v a n de steeds h o g e r e
eisen die o p h e t intellektueel en financieel
vlak a a n d e p r o d u k t i e - f a k t o r e n gesteld w o r d e n , m a a r is m e d e het resultaat v a n een d o o r
d e (( traditionele » politici g e v o e r d e politiek.
D e r e g e r i n g e n stellen i n d e r d a a d d o e l b e w u s t
h u n w e t g e v e n d e m a c h t in dienst v a n de g r o te o n d e r n e m e r s , liefst n o g in dienst v a n de
zeer grote. A l s gevolg v a n dit alles ziet m e n
d e kleine o n d e r n e m i n g e n v e r d w i j n e n of h u n
onafhankelijkheid verliezen.
D e z e evolutie is n o c h e k o n o m i s c h n o o d z a k e lijk, noch sociaal wenselijk !

heeft de kleine
onderneming
nog een icnns!

De vraagstukken, die de
moderne industriële ontwikkeling en de Europese integratie aan de talrijke Vlaamse middenstanders, landbouwers en klein-industrièlen op
te lossen geeft, zijn talrijk en
ingewikkeld. De lezer begrijpt
dan ook onmiddellijk dat het
niet onze bedoeling kan zijn
deze problematiek hier volledig te behandelen: de plaatsruimte laat dat niet toe. We
zullen ons dus beperken tot
enkele essentiële asDekten
va"^ de ekonomische leefbaarheid en het sociaal nut van
kleine ondernemingen.
In tegenstelling m.et het
pessimisme van heel wat Vlamingen, zijn we van mening
dat met de siijging van de
volkswelvaart de mogelijkheden voor een goed-geleide
kle'ne onderneming groter
geworden zijn. Niet alle prod'iktie-procesfen vragen enorme kapitalen om de omvang van het bedrijf het ekonomisch optimum te laten
benaderen. Vooral in de tertiaire sector valt heel wat
te bereiken met
technische kennis en specializatie.
Het is in verband met deze
sektor een zeer bela-^grijke
vaststelling dat, m.el de stijging van het Nationaal I n komen, de vraag n a a r diensten meer dan evenredig de
hoogte ingaat. Het zijn inderdaad de ekonomisch minst
ontwikkelde volkeren wier
ekonomie de minst belangrijke tertiaire sektor heeft, terwijl een hoog welvaartspeil
steeds gepaard gast met een
zeer omvangrijke dienstenproduktie. Daarenboven ligt
het gemiddeld inkomen per
uur in de tertiaire sektor hoger dan in de andere sektor.
Alle geklaag van de betrokkenen ten spijt, spreken de
feiten het gesproken en geschreven woord tegen. De
sektoren onderhoud, reparatie
en speciale werken zijn sinds
verschillende jaren in volle
ekspansie, vooral wegens de
stijgende technische uitrusting van de gezinnen. Hiervoor zijn geen ondernemingen met grote omvang noodzakelijk.
Integendeel,
het
aanpassingsvermogen aan de
steeds wisselende aard van de
vraag is het sterkst bij kleine
ondernemingen, omdat deze
in hun dinamisme niet gehinderd worden door een burokratische apparatuur die
slechts zelden soepel zal zijn.
Aanpassingsvermogen, technische kennis en specializatie
maken echter niet alleen bij
de diensten-produktie
het
konkurrentie-vermogen
van
een klein bedrijf groot. Ook
in de sekundaire sektor, dit is
de
transformatie-nijverheid
(hoofdzakelijk), kunnen deze
eigenschappen aan de producent een sterke pozitie bezorgen op de binnen- en buitenlandse markt. De stijging van
de volkswelvaart ;^eelt hier

.het persoonlijke van het individuele vakwerk.,

zelfs ten nadele van de gestandaardizeerde vormen der
massa-produktie.
Naarmate
de koper kapitaalkrachtiger
wordt, vermindert zijn belangstelling voor serie-produkten en krijgt hij terug interesse voor het persoonlijke
van het individuele vakwerk.
Ten onrechte wordt soms
gezegd en geschreven dat met
het in werking stellen van de
Europese ekonomische verdragen de levenskansen van
ambacht en klein-industrie
verder zouden verminderd
zijn. Wij geloven zulks niet.
Die leefbaarheid zal in het
groter Europees kader dezelfde problemen stellen als
in het nationaal kader. Het
aanwenden van de zoeven opgesomde verweermiddelen zal
de kleine producent ook hier
het nodige konkurrentie-vermogen geven om tegen de
moeilijkheden opgewassen te
zijn. Ook hier zal zijn sukses
afhangen van het aangeboden produkt en van zijn vermogen zich snel aan te passen aan gewijzigde marktomstandigheden.
Of nu de Vlaamse middenstander, landbouwer en kleinindustriéel de huidige evolutie n a a r bedrijfs-koncentratie en het wegvallen der Europese ekonomische grenzen
zal overleven, hangt op de allereerste plaats van twee zaken af : mentaliteitsverandering en steun van staatswege.
Zeer van belang zal het zijn
of hij er op korte termijn gaat
in slagen zich los te maken
van de gebreken waarmee het
Vlaams klein-bedrijf
reeds
decennia lang geplaagd zit.

We bedoelen vooreerst
het
verkeerd begrepen individualisme, dat de Vlaamse zelfstandigen steeds verhinderd
heeft gezamelijk te doen wat
afzonderlijk
boven
hun
krachten ging. We denken
hier bv. aan groepsgewijze
studie, reklame en aankoop,
aan onderlinge informatieen ervaringsuitwisseling, aan
wederzijdse financiële borgstelling, enz. De bereidheid
om koöperatie-akkoorden af
te sluiten zal van beslissende
betekenis zijn voor de kansen
op een gezond bedrijfsbestaan. Daarnaast zal de m a te, waarin het klein-bedrijf
niet in de eerste plaats protektionisme en paternalisme
van staatswege gaat verlangen, van veel belang zijn,
vooral dan voor een mentaliteitswijziging van onze middenstand, onze landbouwers
en ons klein-industriëel bedrijfsleven. De kracht van de
kleine onderneming, zoals
van het individu, moet in
zichzelf liggen. Pas dan zal
steun van buitenaf, in dit geval dan steun van staatwege,
enig n u t hebben.
Of dit alles werkelijk enig
n u t zal hebben hangt natuurlijk eveneens in zeer belangrijke mate af van de manier
waarop de regeringen, d.w.z.
de grote politieke partijen, de
kleine ondernemingen in de
toekomst onder handen gaan
nemen. We beleven echter eksalterende tijden ! De feiten
stellen ons niet gerust omtrent de juiste bedoelingen
van
de
regeringspartijen.
Geen gelegenheid wordt verwaarloosd om het de kleine

ondernemingen op een geniepige wijze moeilijk te maken.
En toevallig betreft het hier
terug hoofdzakelijk Vl.aamse
ondernemingen...
Met omhaal van woorden
spreekt de regering weliswaar
h a a r bezogdheid uit voor de
groei en de bloei van de kleine onderneming. Op blz 27.
van het «Ontwerp van wet
houdende goedkeuring van
het eerste programma voor
economische expansie » wordt
aan het kleinbedrijf
alle
steun toegezegd. Maar ondertussen blijven we zitten
met een konservatief financieel apparaat, dat hoofdzakelijk aan de noden van de
groot-industrie aangepast is
en blijft. Ons stelsel van
Maatschappelijke Zekerheid
belemmert de werking en de
groei van loonintensieve kleine ondernemingen. Inzake
winstreservering
behandelt
de Fiskale Hervorming het
klein-bedrijf op gelijke voet
met de groot-industrie en
m a a k t hen de auto-financiëring wel bijzonder moeilijk.
Zij zijn nochtans in de eerste
plaats op deze vorm van financiering aangewezen, omdat ze slechts weinig toegang
tot de kapitaalmarkt hebben.

door
johan
van breda

van het klein-bedrijf fn de
hand te werken.
We maken ons geen illuziei
Zowel in een liberaal-kapitalistische als in een sindikale
maatschappelijke orde is de
zelfstandige een ongewenste.
Hij is een gevaar voor de monopolie-afspraken van het
kapitalisme en hij is geen willoze pion in dienst van da
sindikale greep naar
de
macht. Daarom heeft geen
enkele regering een echt middenstandsbeleid,
daarom
vindt de kleine onderneming
nergens voldoende steun. Het
is de taak van een Vlaamsnationale partij zich te bezinnen over de organische
plaats van de kleine onderneming in een werkelijk n a tionaal-gerichte ekonomische
ordening. Het is daarom verheugend vast te stellen dat de
Volksunie in het verleden
steeds bewezen heeft het sociaal nut van 'n sterke KMOsektor in het kader van een
nationale ekonomie te hebben begrepen.

Het verdwijnen van de kleine ondernemingen is geen
ekonomische
noodzakelijkheid, vooral niet indien onze
middenstanders, landbouwers
en klein-industriëlen de nodige moed en het vereiste
aanpassingsvermogen
opbrengen om de gewijzigde
tijdsomstandigheden met de
passende houding te beantwoorden. De regering moet er
echter mee ophouden op geniepige wijze de uitschakeling
'^n
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mn Ward Uermarf
hij zijn
65sle verjaardag

CINiSME IN DE
« LIBRE BELGIQUE »'
Dat La Libre Belgique een
sterk persoonlijke verklaring
had voor de pauselijke encyclieken Rerum novarum en
Quadragescomo anno wisten
we reeds. Alles wat n a a r een
arbeider ruikt doet La Libre
reeds op haar aftands bourgeoissti'ijdros stijgen.
Thans echter gaat La Libre eens een verklaring geven van « Pacem in Terris »
(dinsdag 23 april, 2e blz.),
Paus Plus XXIII komt daarin op voor de minderheden,
die niet mogen onderdrukt
worden in hun taal en kuituur.
Op wie past La Libre dat
toe ?

grasduinen...^
(( Laten wij realist zijn ? het Frans
verliest
terrein. Nog steeds passioneert en bekoort de Franse letterkunde
onze lezers, maar er is meer nodig
dan dat om iemand er toe te brengen Frans te leren ! In ons middelbaar onderwijs is er slechts een
verplichte taal. Men staat dus voor een
gewichtige
keuze. Waar men gepassioneerd
is voor
techniek,
scheikunde,
kosmos, ziet men niet dat het Frans
zeer nuttig is voor deze exacte wetenschappen.
De
Franse technische literatuur is pover...
en dan ?,
Dan stelt men vast dat de wereld niet
stilstaat.^.
De Franse taal verwijdert zich. »
D e sovjet-schrijver

Ilja E h r e n b u r g

in de <( F i g a r o littéraire », februari
1963.

NIET

Ward.
Verleden zondag zijt ge te Antwerpen in de bloemen gezel
en zoveel eminente sprekers hebben het daar zo goed gedaan,
dat ik wel een tikje overmoedig lijk om thans mijn zwakke
echo te mengen in het machtig koor dat daar in een feestvierende zaal met tweehonderd aanwezigen naar u is opgebruist Sta me nochtans toe dat ik, uit eigen naam, mijn
druppel nog in de boordevolle jeestbeker giet.
Ik kom u, Ward, soms op mijn tochten door Vlaanderen
tegen. In de gelagzaal bijvooibeeld van één onzer nieuwe
Vlaamse Huizen waar gij, achter een Kofjie, uw harig middaghrood naar binnen werkt tussen twee bezoeken in. Het karig
maal van de man die zi]n brood verdient langs de wegen van
Vlaanderen - zónder wagen : dal schijnt een kleinigheid wellicht, nauwelijks het vermelden waard ; het tekent echter
tenvolle de moed die gij ook in kleine zaken opbrengt.
Waar gij ergens op bezoek geweest zijt. Ward, zijn de
sporen van uw voorbijgang nog niet uitgewist, ook wanneer
ik er slechts een hele lijd later kom « Ward Hermans is hier
geweest », zegt men mij. Men zegt me niet « ik heb een boek
van Ward Hermans gekocht n o/ « hebt gi] dat of dat werk cl
gelezen dat Waid Hermans in zijn kollektie heeft ?». Hal
doel van uw reis is voor al die mensen bijzaak geworden ,
hoofdzaak is, dat Ward Hermans er is geweest.
Gij hebt met hen aver alles wat gesproken. Ward, maar
eooral over Vlaanderen. En wat ik hen te vragen heb, krijijl
zoveel gemakkelijker een bevestigend en geestdriftig antwooid
nadat gij er geweest zijt. Want waar gij komt, laat gij een
vlam na van dat grote vuur dat iedereen in u ziet biandei
het vuur van de hartstochtelijke liefde voor Vlaanderen. Eeu
aanstekelijk vuur - eens is het, aangewakkerd door de stormwind van het zegevierend frontisme, uitgestaan als een steppe
brand. Vandaag laait het nog hoog genoeg opdat vele verkleumden er zich zouden aan warmen en opdat het rood zon
gaan gloeien achter het glasraam van menige matte oveituiging.
Dat is, Ward, verleden zondag niet gezegd. Hoe gij, die
eens de schreeuwende hartstocht van Vlaanderen moeit zijn
en waart, vandaag uw vulkanisch temperament én uw hartstochtelijke dadendrang gewrongen hebt in het kleed van één
der « stillen in den lande » - hoe gij in dit voor u zo prangfud
en enge kleed er nog in slaagt, een vuurdrager voor Vinanderen te zijn. Uw stille tochten over het Vlaamse land om den
brode, Ward, zijn even zoveel tochten van een ongebroken en
onvermoeide Pieter de Kluizenaar .
Het had ook anders kunnen zijn : er zijn in Vlaanddi'n
heel wat levende doden. Er zijn er heel wat die kleiner bleien
dat de grote dagen die hen zagen opstaan. Gij zijt giuot
gebleven in de kleine dagen van thans.
Dat alles zijn. Ward, evenzoveel redenen om u danhlvwr
te zijn. Persoonlijk danlibaar als mens, persoonlijk danh uaT
als nationalist. Dankbaar ook voor uw « Jan van Gen. r>,
waarin gij een monument hebt gezet vcror de vergeten Vlani'\->e
frontgeneratie van de Tweede Wereldoorlog.
En sinds verleden zondag is daar nog een nieuwe laun
om, dankbaar te zijn. Gij hebt, Ward, in de korte danh ede
na UU) viering, mij en ons allen herinnerd aan de vaak vergeten aanwezigheid onzer grote doden. Met haast profetische
helderziendheid hebt gij gesproken over de lange schaduw
dezer doden, die zo ver valt dat wij jongeren er nog eens auri
tullen gemeten worden.
In de aldag van de politieke strijd tcigeet men het te
vaak. Om een volk naar zijn onafhankelijkheid te voeren - en
dat is onze enige taak - jpast koude berekening en nuchter
overleg. Maar past evenzeer en is even noodzakelijk de nietsontziende kracht en bezieling die men slechts putten kan uit
het besef de erfenis te dragen van hen, die bereid waren iedere
dag de laatste gang te gaan.
In al onze kleinmenselijkheid. Ward, zullen we trachte-^
te voldoen aan de maat die gij ons, met de gerechtvaardigde
strengheid van een heel offerend leven, hebt opgelegd.
uui Diogenes.
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VOOR DE VLAMINGEN
Op de honderdduizenden
Vlamingen die door h a a r politiek, sinds 1830, altijd gevoerd door grote groepen in
de katolieke en liberale partij, gedwongen waren n a a r
Wallonië en Brussel uit te
wijken en daar te verfransen ?
Op Vlaanderen
dat de
kliek van La Libre Belgique
sinds 1830 onder zware druk
probeerde te verfransen ?
Neen: op de enkele honderden franskiljons, die met
imperialistisch opzet in de
Vlaamse gemeenten in Brabant komen wonen, om zoals te Brussel de oorspronkelijke bewoners hun taal en
kuituur te ontroven door hen
onder de sociaal - ekonomische druk van de heersende
klasse in België te verfransen !
Als men die farizeïsche
schoften bezig ziet de woorden van de Paus het tegengestelde te doen verk aren
van wat ze eigenlijk willen
zeggen, kan men gemakkelijk begrijpen dat in de strijd
met zo een « katolieke moniteur » zoveel socialistische
arbeiders
het
katolicisme
vaarwel gezegd hebben.
De schuld ligt niet zozeer
bij hen dan bij La Libre Belgique.
MINDERHEDEN EN
PACEM IN TERRIS
Het is klaarblijkend dat
«minderheid « een welbe-

paalde betekenis heeft. Het
betekent een volk of een
volksdeel, sinds eeuwen op 'n
zelfde grondgebied wonend en
door historische gebeurtenissen samen met een ander
volk of met andere volkeren
in een staatsverband levend
waar het dan een minderheid
van de gehele bevolking vertegenwoordigt.
Voorbeelden z.jn de. Bretoenen in Frankrijk, de Tirolers in Italië.
Men probeert vaak hun taal
en kuituur te vernietigen.
Hetzelfde is in België steeds
het geval geweest met de
Vlaamse meerderheid, die
echter sociologisch een minderheid is. Omdat we hier
voor een aparte vorm van kolonisering staan.
De franstaligen in de randgemeenten zijn de imperialisten die de oorspronkelijke bevolking niet alleen
hun
grond, maar ook hun taal en
kuituur willen ontnemen.
Het IS juist tegen hen dat
«Pacem in terris» te keer
gaat.

DERDE MARS
EN VOLKSGAZET
Volgens « Volksgazet » is
in het Vlaams Aktiekomitee
een strijd gaande tussen r a dikalen en gematigden voor
of tegen de 3de opmars n a a r
Brussel. De angst voor die
derde opmars die uit h e t
proza van Volksgazet op-

stijgt wijst erop hoe hard de
eerste
twee
aankwamen.
Maar ook, dat de Vlaamse!
socialisten spelen met de ge^
dachte Vlaams-Brabant aan
de verfransing van de Brusselse geldmachten te offeren.
Nochtans kan dergelijke
bedreiging alleen m a a r een
derde opmars
tot gevolg
hebben !
Waarom heeft men andera
de eerste twee gehouden ?
De Vlaamse klcurpoliticl
mogen weten dat de opmars
nog heel wat meer bijval zal
kennen als de eerste twee.
En heel wat gevaarlijker zal
zijn voor deze unitaristisch©
staat.
En dat, volgens Volksgaze^
de CVP of de BSP meer volk
kan op de been brengen als
de tweede opmars n a a r Brussel, dat willen we toch nog
eerst zien eer we het geloven.

VREES
Dat Volksgazet zozeer be*
kommerd is om iedereen te
doen
begrijpen dat
het
Vlaams Aktiekomitee op h e t
punt staat uiteen te vallen
is een veeg teken. Zij wil de
slag tegen de randgemeenten voorbereiden en d a a r om de Vlaamse CVP gerust
stellen
dat
het
Vlaams
Aktiekomitee niet gevaarlijk
is.
Vooruit dus. De Saeger en
Verroken.
De Volksgazet zet h e t licht
op groen.

de taal der cijfers...
NIET GEVAARLIJK
op 1 jebruari 1963 zag de toestand, voor wat
betreft het aantal diplomaten die hun funktie uitoejenen op het Departement
van Buitenlandse
Zaken
zelf, er uit als volgt.
Franstaligen : 45 diplomaten.
Nederlandstaligen : 13 diplomaten.
De 13 Nederlandstahsen
zijn alle ^ornUr uitzondering adjunkten
of stagiairs. De
top-ambten
behoren alle zonder
uitzondering
tot de J. ranse
taalrol.
Gelet op dre bevolkingsverhouding
zoudi^n Je
cijfers moeten zijn : 35 Nederlandstahgen
tegenover 2S
Franstaligen.
^

In een artikel tegen de
PVV heeft Volksgazet over
« de typische liberale groep
van
hoera-patriotten
en
Vlaamshaters een slag van
me,nsen dat voor de toekomst
van Be'giè allicht gevaarlijker is dan de MPW en de
Volksunie samen »•
Niet waar, dat Jos van
Eynde soms niet onvriendelijk is.
Als hij au j; e typische
hoera-patriotten en bourgeois maar niet steunt in
bun verfranslngspolitiek in
de randgemeenten.
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HOOG BEZOEK
Even later dan kwam de
prins op bezoek, in gezelschap
van vier medestudenten uit
Leuven en van een charmante
jongedame. Het gezelschap
scheen zeer onder de indruk
van het werk van Delvaux en
putte zich uit in bewonderend
kommentaar. Kort voor het
afscheid bleef prins Alexander nog wat bladeren in een
schetsboek van de meester
om tenslotte met een verzoek
over de brug te komen . graag
zou hij het schetsboek meenemen als aandenken aan
dit voor hem zo aangenaam
en leerrijke bezoek.

EEN
KLEINE HERINNERING
Een prinselijk verzoek is
bijna een bevel, maar een
hele schetsboek is wellicht
toch wat veel. Hoe dan ook,
toen de prins buitenstapte
droeg hij onder de arm zes
schetsen die hij had mogen
kiezen uit de schetsmappen
van meester Delvaux. Twee
dagen later trouwens keerde
één der prinselijke medebezoekers terug bij Delvaux om
hem te vragen, de schetsen te
willen tekenen. De vereerde
schilder kweet zich graag van
dit verzoek.
D E PRINS EN DE KUNST
Indien we het — doorgaans
zeer goed ingelichte — Brusselse weekblad « Pan » mogen
geloven, is ons aller prins
Alexander thans druk de weg
van de kunstliefhetaberij aan
h e t bewandelen waarvan getuige onderstaande
fraaie
geschiedenis in de versie van
« Pan » :
Enkele tijd geleden kreeg de
Brusselse schilder Paul Delvaux een telefoontje vanwege de prins, waarbij deze liet
vragen of hij met een paar
vrienden het schildersatelier
mocht komen bezoeken.
Een uiterst opgetogen en
gevleide Paul Delvaux ging
natuurlijk graag op dit vererend verzoek in.

DE TELEFOON RINKELT
De volgende dag rinkelde
op het atelier van meester
Delvaux de telefoon. Aan de
andere kant van de lijn meldde zich een Brussels a n tikwaar die verklaarde, zes
schetsen van Delvaux te hebben ingekocht. Hij herkende
de stijl en de handtekening
v.d. schilder, maar verklaarde
toch bevreesd te zijn voor n a maak en in ieder geval de
meester zelf even te willen
vragen of de schetsen van
zijn hand waren. Eerst konsternatie, daarna verontwaardiging bij de schilder: «ik heb
zes schetsen aan prins Alex-

ander geschonken...
even tot bij u ».

ik kom

GULDEN ZAAKJE
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I waarde landgenoten...

[

1

1

In de buurt van de Zavel 1
boden Delvaux en zijn woe- 1
dende echtgenote zich aan bij
de antikwaar en herkenden 1
het geschenk dat ze de prins 1
hadden aangeboden. Op hun 1
verzoek, de schetsen terug i
mee te mogen nemen, ant- 1
woordde de kunsthandelaar
ontkennend : hijzelf had de 1
zes stuks voor twaalfduizend i
frank ingekocht en ze waren =
dus wel degelijk zijn eigen- =
dom.
1
Inderdaad had de antikwaar
het bezoek gekregen van een 1
grafelijke bezoeker die hem 1
de « koopwaar » kwam a a n bieden en die kontante beta- 1
ling had gevraagd omdat « de
prins dringend in geldverle- 1
genheid zat».
I

(( Het Vlaamse volk spreekt en begrijpt het
Nederlands.
Ik zon echter niet dutven beweren
dal de Waalse bevolkingsmassa
een zelfde stadium
bereikt heeft. Zij lijkt mij enigszins ten achter te
zijn en die achterstand
bekommert
haar. Zij verduistert haar kijk op het iaalv raag stuk. Daaihij
heeft zij het ongelijk, hier een letterkunde
te willen vertegenwoordigen
die haar nog steeds ontoegankelijk is. Die achterstand verklaart tevens de
plaatselijke
dweepzucht
die Wallonië nog steeds
kenmerkt.
Politiek is het, zo meen ik, op Vlaanderen vooruit. Maar op cultureel gebied is het alleszins achteruit. Wallonië vev'Vangt de werkelijkheid door pretentie. »
C.

Huysmans

in de

Kamer

V^olksvertegenwoordigers
maart 1963.
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RUCHTBAARHEID

De schilder en zijn echtgenote keerden met lege handen
en vol gemoed naar huis. Vol
gemoed dat ze in de volgende
dagen echter op talloze plaatsen gingen luchten, zodat de
geschiedenis van 's prinsen
kunstminnende handel en
wandel zich ver verspreidde.
Zo ver zelfs dat enkele dagen
later de kunsthandelaar het
bezoek kreeg van een baron
Christian de Viron die verklaarde dat koning Leopold
de schetsen terug wou kopen.
De kunsthandelaar betreurde dat zulks niet mogelijk
was : hij had ze reeds verhandeld
Waarop de baron
niets
overig
bleef
dan
zich ten huize Delvaux aan te
bieden om de geslagen wonden met koninklijke zalf te
strijken en een klein- prezentje achter te laten.

TRADITIE?
Dat is althans volgens
«Pan », de geschiedenis van
de schetsen Delvaux. Het
Brussels weekblad waardeert
ten zeerste de bemoeiingen

van koning Leopold om de
schade te herstellen; hij kon
de zaak op haar juiste waarde schatten want er is « een
villa in Het Zoute die door
dhr Lippens aan Leopold III
werd geschonken en die door
deze werd verkocht met evenveel fijngevoeligheid
alsof
het ging om een schets van
Delvaux».
APPELTJE
VOOR DE DORST
Onze ministers hebben bij
de Raad van State voor advies een wetsontwerp ingediend dat de vaststelling
van hun pensioen regelt
Ook
ministers
hebben
recht op pensioen, natuurlijk i Maar er ligt hier meer
dan één knoop in de koord.
Om te beginnen het bedrag. Wanneer een excellentie zich gedurende 2 jaar
heeft kunnen vastklampen
aan zijn portefeuille, zal hij
een jaarlijks pensioen van
72.000 F genieten. Dit pensioen zal verhoogd worden
met 2.000 F per maand voor

iedere maand langer dat MJ
titelvoerend is geweest. Zodat, tussen twee verkiezingen in, iedere minister zich
een appeltje voor de dorst
van ten minste 26.000 F per
maand voor de rest van zija
leven heeft opzij gelegd. Vergeleken bij
de schamele
20.000 F per jaar die een onafhankelijke trekt, kan hefl
er nogal door. Te meer daar
de excellentie gerust mag
blijven voortwerken en nog
vijf-zes andere wedden kan
opstrijken.
En nu de klap op de vuurpijl : voor dat pensioen hoeven de
excellenties geen
frank van hun wedde af te
dragen. Het komt allemaal
uit onze zak, als extra bij
hun wedde van 425.000 F per
jaar !
Is het te verbazen dat Theo
Lefèvre, met zulke vooruitzichten voor de boeg, sprak
van « exalterende Lijden » ?
Voor hem wordt het in alle
geval exaltant. Hij zal niet
voor niets eerste-minister geweest zijn.

J|Êm«^*??«ti»«||gJ?«i»!«»^^
De wetsonlwerpen lol handhaving van
de orde zijn, na veel wederwaardigheden,
door de Kamer gestemd. Ze moeten nu nog
voor de Senaat komen. Wanneer, weet nog
niemand.
De socialisten hebben deze onlwcrpcn
goedgekeurd. Behoudens dan twaalf Waalse
(M.P.W.)-socialisten
die zich onthielden,
tot grote woede van de partijbonzen die
nochtans alle mogelijke drukking hadden
uitgeoefend. De socialislcn die ze wel goedkeurden deden het omdat ze moesten, niet
uit overtuiging dat deze onitverpen nodig

steeds aan een chronisch
autobuskomplex
lijdt, zoel te kunnen houden. Het is weliswaar voor hen maar een magere kluif
geworden, maar het is toch iels. Iets dat
bruikbaar behoorde te zijn tegen de « socialo-terroristen » van de syndikaten en tegen
al diegenen die het unitarisme
kunnen
bedreigen : Flaminganten en WaUinganlen
die « de straal » welen te hanteren.
Door hun gekoneentreerde aktie hebben
de linkse socialisten uit de oorspronkelijke
ontwerpen heel wat doen verwijderen wat
de stakers nadelig kon zijn.

pleegt cv.p. zelimoord?
0/ nuttig ivaren. Ze moesten, omdat dit de
wil was van de Spaaks en de Van Eynde's
in de B,S.P., die wellicht evenmin overtuigd zijn van de noodzaak of het nul der
onitverpen, maar die vóór alles de huidige
regering ivillcn in stand houden. Die is
hen blijkbaar zó lief dat zij er een zeer
gevaarlijke krisis in de socialistische beweging voor waagden, krisis die thans in volle
hevigheid woedt.
De h. Van den Doc^nanlt, hcefl ondertussen gekregen, althans in de Kamer, wat
hij met zoveel aandrang had geëist : een
kluif om zijn konservatieve vleugel, die nog

Dat de ontwerpen ook een aantasting
belekencn van het belogingsrccht
(ontwerpen i20 en i2i), werd veel minder
beklemtoond Op dit terrein betekenen ze
nochtans een gevaar voor de Vlaamse onlvoogdingsslri]d en niet te onderschatten
risiko's voor de aktieve Vlaamse militanten.
Uit de ontwerpen 420 en iSi is het gif nog
lang niet verwijderd; daarom heeft de
Volksunie ze bij monde van volksvertegenwoordiger Deconinck zeer vinnig bestreden.
En het is een uitstekende zaak dat het
Vlaams aktiekomitee Brussel en Taalgrens
in een verklaring, die door de radio werd

uilgezonden, de aandacht van de Vlamingen vestigde op de gevaren van ontwerpen
iSO en i2i. Het Aktiekomitee liet het daar
tj-ouwens niet bij en stuurde op 5 april
naar al de plaatselijke aktiekomitees de
tekst van zijn verklaring.
De CV.P. heeft dus alles op alles gezet
om er ontwerpen door te krijgen die in de
handen van onze ergste vijanden wapens
kan spelen waarmee ze ons zwaar kunnen
treffen. Ze heeft daarmee de zaak van het
Vlaamse volk zéér slecht gediend, enkel en
alleen om een camarilla van (vooral Waalse)
konservatieven, die met de P.V.V. dreigen,
ter wille te zijn en ze te weerhouden van
openlijke rebellie.
Maar dat is nog hel ergste niet.
Om Van den Boeynants en es. dit pleziertje te gunnen heeft de socialistische
partijleiding zéér zware druk moeten uitoefenen op haar weigerige mandatarissen.
De houding van de Brusselse B.S.P.-federalie was hierbij van doorslaggevend
belang. Deze federatie heeft uiteindelijk
meegestemd met de Vlaamse socialisten die
onder de knoet van Van Eynde liggen.
Maar reeds wordt gefluisterd dat de Brusselaars zich daarvoor zullen laten betalen
zodra de andere taalontwerpen ter sprake
komen : de Vlaamse socialisten zullen,
wanneer het statuut van Brussel en van de
randgemeenten ter sprake komt, tegemoetkomend moeten zijn voor Bracops en zijn
vrienden. En wij weten wat dit voor de
randgemeenten
betekent...
Zo zou het konservatief en anti-Vlaams
pleziertje dat Van den BoeynanU aan zijn
rechtervleugel en aan de P.Y.V. he»ft
bewezen wel eens zeer duur betaald hunn«n
worden DOOR DE VLAMINGEN.

Straks wordt de parlementaire aktivileit
hervat. Wellicht wordt einde mei of in junt
door de regering een poging ondernomen
om het tioeede en derde taalonlwerp erdoor
te jagen. Wij kunnen in dit geval nu reed*
met zekerheid voorspellen dat dit zal gebeuren ten koste van het Vlaamse recht. DcU
mag nooit gebeuren ! Daarom moei elke
Vlaamsgezinde uiterst waakzaam zi]n om
onmiddellijk
te kunnen reageren. Hike
radikale Vlaming die in de plaalselijke
aktiekomitees een rol speelt moet ernaar
streven, de richtlijnen van het aktiekomitee
zo vlug mogelijk te doen uitvoeren : nl. een
telegram sturen naar de parlementairen
van het arrondissement om hen op liet
hart te drukken dat zij moeten beletten dat
de ordehandhaving ook in de Senaat w--rdt
goedgekeurd. Vooral de Vlaamse CV.P-ers
moet duidelijk gemaakt worden dal tt
politiek zelfmoord plegen wanneer de ontwerpen door de Senaat worden gejaagd.
Wij zullen er trouwens ons best vomr
doen dat de Vlaamse publieke opinie, «•
breed mogelijk, op de hoogte wordt
gebracht van de gevolgen voor de Vlamingen van het ordehandhaving-spelletje.
Moest Van den Boeynants Ij 10e mm de
energie die hij besteedde aan het ijuercn
voor de verdubbeling van straffen voor
betogers e.d.m. wijden aan de strijd voor
het elementaire Vlaams recht, dan zou het
heel wel zijn. Maar zo belangrijk zijn de
eisen van de Vlamingen blijkbaar niet voor
de leiders van de partij die zich eens
noemde a het schild en zwaard van
Vlaanderen ». Dat zij het echter goed
beseffen : Geen enkel Vlanüng heeft dé
erdeontwerpen GEVRAAGD I
P. Marient.,
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HET GROENE HOUT
De zaak Van Rolleghem —
het schandaal van de generaal die zijn whiskyrekening
a a n de be'astingbetaler prezenteerde — werd aan het
Tollen gebracht door luiten a n t - kolonel Garnier, oudoorlogsheld van de R.A.F.,
die het blijkbaar niet over
zijn hart kon krijeren dat de
goegemeente met haar centen moest opdraaien voor
Van Rolleghem's mie.ss-vrijgevigheid.
Zo eenvoudig is het echter
niet. Het geweten van luitenant-kolonel Garnier schijnt
maar zeer laat aan het knagen gegaan te zijn : een jaar
n a de feiten namelijk, toen
Garnier zich voorbijgegaan
voelde op 4 maart 1962 bij
de benoeming tot kolonel.
Op dat ogenblik begon het
geweten van de luitenantkolonel te spreken Een jaar
vroeger zweeg het nog. Of
liever : een jaar vroeger
sprak het om Van Rolleghem
een handige boekhoudkundige
formule aan de hand te doen
om de 12.000 whisky-frankjes boekhoudkundig netjes
weg te mofelen.
Dat is het groene hout.
Wat met het dorre ?

GRIMAU
Franco heeft weer eens een
gelegenheid laten voorbijgaan om te bewijzen dat het
met zijn regime eigenlijk allemaal niet zo erg is. De t e rechtstelling van de kommunisten - leider Grimau is een
zuivere moord ! Grimau is
een agitator en hij kwam op
zijn proces er rond voor uit
dat hij dadelijk zou herbeginnen als hij daartoe de
kans kreeg. Deze moedige
houding kostte hem de kop.

Zij heeft dan ook geen enkele reden om zich te scharen aaia de kant van hen die
een politieke terechtstelling
overal en in alle omstandigheden een moord noemen.

De juridische stok om de
hond te slaan was gauw gevonden : feiten — of beweerde feiten — van gedurende de burgeroorlog, nu
een kwarteeuw geleden ! De
Spaanse justitie haalt het
dus nog net in hardvochtigheid op de Belgische.

Alhoewel zelf verontwaardigd, hebben we de telegramverontwaardiging van la reine Elisabeth maar matig
kunnen waarderen. We zouden de tussenkomst van deze oude dame wat hoger a a n slaan, wanneer ze niet weer
eens een klaarblijkelijk geval van één-richtingsverkeer
geweest ware. Want Elisabeth rezerveert h a a r protesten zorgvuldig voor linkse
vermoorden
en
rechtse
moordenaars.
Terwijl
zij
goed geplaatst is om te weten dat ook rechts aan de
paal wordt gezet op kommando van links.
Toen hier te lande tientallen mensen n a a r de executiepaal werden gesleurd,
waaronder
de
kreupele
Borms, zweeg de oude dame.

Verleden zondagnamiddag ging te Antwerpen het huldebetoon door dat door de
Vlaamse Kring aangeboden werd aan Ward
Hermans bij diens 65ste verjaardag.
Drs Wim Jorissen, die de feestvergadering voorzat, herinnerde er aan hoe hij
Ward Hermans leerde kennen en stelde de
hulde onder het motto van een gedicht van
Coethe dat wel zeer toepasselijk is op de
gevierde : « Mens zijn is vechter zijn ».
Nadat het talrijke gezelschap zich gewijd
had aan de geneugten van de dis, nam dhr
Art. De Bruyne het woord. Hij vergeleek
Ward Hermans aan de Cato van het « CarOiaginem delendam esse », zoals deze
getekend werd in een gedicht van de
Koordnederlandse auteur Wijdeveldt. In dit
gedicht heet het o.m. « ook politiek wint
êlechts door hart en vurigheid ». Hart en

SCHIJNHEiLIGAARD
Jos van Eynde is in de
« Volksgazet » bovenarms op
het Starfighter - schandaal
gevallen. Om de twee dagen
wijdt hij er een hoofdartikel
aan, bij zoverre dat de CVPkranten zich beginnen af te
vragen of hij het hoofd wil
van Gilson.
Het was immers Gilson die
onder de vorige regering als
minister van Landsverdediging de Starfighters bestelde.
Mooi zo van de Jos ! Hoogst
verdienstelijk dat hij dit ongehoord miljarden - schandaal aanklaagt. Maar...
Maar toen enkele weken
geleden in de Kamer de begroting van Landsverdediging moest goedgekeurd worden, en met die begroting
ook het Starfighter - programma, wat deed de Jos
toen ? Braafjes ja-stemmen!
Alhoewel hij op dat ogenblik reeds zeer goed kon weten dat er een vlieg op de
Starfighter - lamp zat. In de
Kamer is daar zeer uitvoerig
over gesproken. En we kunnen Jos minstens vijftig artikels in de binnen- en buitenlandse pers opnoemen die
— vóór de begroting werd
goedgestemd — over de Starfighter alles vertelden wat
Jos nu als groot nieuws in
zijn blad - voor - analfabeten brengt.
Deze onbeschaamde tafelspringer en schijnheiligaard
is ondervoorzitter van een
der twee « grote » partijen in
het land !

nengekomen huideadressen, o.m. vanwege
volksvert. Leo Wouters, Pol Daels, H. Wagemans, V.O.S., E.P. Bouquillon, de Bond
der Limburgers, de Bond der West-Vlamingen, Delille en Stappaerts. Geestige
telegrammen,
produklen
blijkbaar van
Slossiaanse huisvlijt, werden zeer gesmaakt
door de aanwezigen : zo o.m. boodschappen
tan C. Huysmans, Adenauer,
Elisabeth,
Paola, de Gaulle, McMillan en liroesjtsjev.
Na dit zeer gewaardeerd en op dankbaar
applaus onthaald intermezzo nam ir Van
Dingenen het woord namens de streekgenoten en medestrijders van Ward Hermans.
De verhouding van Hermans tot Vlaanderen, zegde spreker, is steeds die geweest
van een jongeling die voor de eerste maal
verliejd wordt en altijd trouw gebleven is
aan deze eerste eerlijke en schone liefde.

GEESTELIJKE DOMPER
Dat in tegenstelling tot de
volksmens de kleurpartijen
weinig ingenomen zijn met
Volksunie of de MPW voor
de televisie bewijst de kommentaar van De Standaard
bij de T.V. uitzending over
de grondwetsherziening.
De Standaard doet zelfs
impliciet mee met de voorstelling federalisme - sepatarisme, want ze schrijft dat
in de « uitzending sommigen zeer lichtvaardig omspringen met het bestaan
van België ».
...Dat er een fout aan de uitzending was weet ledereen,
maar die fout komt van de
T.V. Als men een debat organiseert moet men de personen samenzetten en niet
afzonderlijk
interviewen.
Met de formule zoals ze nu
was kon men niet meer verwachten. Maar de formule
had dan toch het voordeel
dat ze demokratisch was en
niet sektair zoals « Ieder zijn
waarheid •».
Verder zwijgt De Standaard zeer zedig over de
C.V.P.-vertegenwoordiger, de
heer De Spot, die hoofdzakelijk over de Waalse noden
sprak !
En wat de grondwetsherziening betreft kunnen we
alleen maar zeggen dat voor
praktisch alle sprekers inderdaad het Vlaams - Waals
vraagstuk doorwoog. Dat is
sinds lang onze stelling. Wij
verheugen er ons over dat
deze T.V.-uitzending heeft
laten zien dat wij ge'ijk hebben.
Een echt debat over federalisme zou anderzijds laten
zien hoe weinig onze tegenstanders ervan afweten.

ie kleinmenselijkheid. Er is niet alleen het
voor iedereen zichtbare ojjer van Hermans :
dat van de Ome, de spooktreinen oj de
dodencel. Er is het onzichtbare en wellicht
nog zwaarder offer van de voortdurende
verzaking aan een andere roeping dan die
van de politieker : die van de kunstenaar,
die een nog groter pamflettist en een nog
groter dichter had kunnen zijn. Spieker
volgt doorheen gans dit leven de « gouden
draad van trouw » en huldigt Hermans
bijzonder omdat hij op zijn proces de stem
is geweest die het bevrijdend woord dierf
spreken : uik sta hier ; ik kan niet anders».
In die dagen is Hermans uitgegroeid tot een
simbool, tot de « vader der verdrukten ».
Namens de jongste generatie in de
Vlaamse beweging en namens hen die de
Vlaams-nalionale erfenis hebben oierge-

huldebetoon Ward H e r m a n s
vurigheid : de kenmerken van de jongeman
die in WH vrijschutter was alvorens het
leger te vervoegen, de kenmerken van de
frontsoldaat en houthakker aan de Orne,
de kenmerken van de onvergetelijke joernalist die « IJzergalm » tekende, van de
Leuvense student en latere volksvertegenwoordiger die voor zijn vijanden was « de
meeste gehate parlementair », voor zijn
volgelingen de Cato van het parlement en
voor de propagandist en medestrijder eenvoudigweg en toch met
bewonderend
ontzag : « Wardje » Hermans.
In 1957, zo zegde dhr De Bruyne, getuigde
Hermans van zichzelf dat hij wellicht de
Don Quichotte van Vlaanderen was geweest.
Doch : waren er maar wat meer Don
Quichotte's ; we hebben veel te veel Sancho
Pancha's ».
Dhr E. Slosse gaf lezing van enige b'n-

Liefde is trouwens het woord dat bovenaan
het leven van Hermans dient gezet. Ir Van
Dingenen, die tijdens zijn toespraak vaak
sterk ontroerd was, wist deze ontroering
mede te delen aan een aandachtig luisterend publiek toen hij het had over de man
die op de handen werd gedragen door eenvoudige volksjongens en militanten. Hij
herinnerde aan de grootmenselijkheid van
Hermans die, nauwelijks teruggekeerd uit
de verschrikkingen van spooktrein en concentratiekamp, zich inspande in '40 voor
de vrijlating van zijn als krijgsgevangenen
opgesloten politieke tegenstrevers.
Namens de jongeren sprak vei volgens
dhr Karel Dillen die door drs Wim Jorissen
aangekondigd werd als « lastig, eerlijk,
radikacd fn de Hermansiaanse stijl ». In
Ward Hermans, aldus dhr Dillen, heeft de
groolmpv.
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nomen in de streek van Ward Hermans,
sprak lic. Waiter Luyten die in een paar
anekdoten schilderde hoe diep de invloed
van « Wardje » gewerkt heeft op de volksmens in zijn streek Hij herinnerde er aan,
hoe in zijn Leuvense studententijd
Ward
Hermans voor hemzelf en tientallen anderen
als het ware de levende brug werd tussen
de verschillende Vlaamsgezinde generaties.
Amedee Verbruggen, de onverwoestbare
leasseilegger en volkstribuun uit het Waasland, kreeg op het spreekgestoelte al zijn
oude vinnigheid weer toen hij Ward Hermans verdedigde tegen de bewering dat
deze « lastig » zou zijn geweest. Hijzelf, die
van alle aanwezigen wellicht het meest met
Hermans heeft samengewerkt,
rondgetrokken en het Vlaams evangelie gepredikt,
merkte nooit iets van een « lastige mens ».
IJii normde hel ver'srhijnen van « Jan van

HET KLEIN PROBLEEM
Onder dit opschrift pleegf
« De Standaard > van 23 de«
zer een stukje over de Plat^
dietse streek. Wij zeggen ;
eindelijk ! Want het heeflj
lang geduurd eer de Vlaam-<
se C.V.P.-pers het
tabo0
breekt over een streek waarover Wim Jorissen en ook
andere redakteurs reeds her^
haaldelijk in ons blad ge-i
schreven hebben.
Het heeft
geduurd tot
Noord-Nederland h e t vraagstuk weer eens naar voor
bracht op studiedagen van
het Europahuis te Borgharen
bij Maastricht. Dr. P a a r d e kooper sprak er. De studiedagen waren belegd door Dr
Henk Waltmans, direkteur
van deze instelling en schrijver van het werk « De Nederlandse politieke partijen en
de nationale gedachte ».
De Nederlandse Limburgers
Dr Henk Waltmans,Drs.Heggers. Drs. Hansen en Jaak
Veltmans, die in Vlaanderen
reeds bekend zijn sinds de
Paaskongressen
van
de
Vlaamse Jongeren, nu tien
jaar geleden, hebben trouwens dat vraagstuk op tal
van wijzen reeds herhaaldelijjk gesteld in Nederlands Limburg en elders.
Het is dus wat beschamend
dat de Vlaamse C.V.P.-pers
het t h a n s slechts ontdekt.
We zullen nu zien of dit
« klein probleem » verder de
aandacht zal gaande houden.
In afwachting kunnen duizenden Vlaamse toeristen
h e t deze zomer reeds ontdekken, uitgaande van het Voergebied.
De Platdietse streek rond
Moresnet is een prachtige en
boeiende streek.

Gent » een nieuwe belangrijke dienst die
Ward aan zijn volk bewijst.
Namens de Vlaams-nalionale parlementairen uit de dertiger jaren sprak tenslotte
dr med. R. Ballet. Hij plaatste Hermans in
de rij van de onvergetelijke Vlaamse voormannen. Hij herinnerde aan de vlijmscherpe welsprekendheid van Hermans, die
echter ook ontroerend en onmiskenbaaroprecht was zodat in de Kamer van hem
werd gezegd na een spreekbeurt : « mais,
c'est un poète ». De « lastige » Hermans
heeft echter nooit uit het oog verloren dat
de Vlaamse strijd moest gedragen worden
door eenheid .van aktie en eenheid van
werking. « Aan de jeugd », aldus dr Ballet,
<i wens ik veel dinamisme en geestdrift op
zijn Hermans' ».
Nadat door drs Wim Jorissen een glasraam van de jonge glazenier Ivo Bakelandts
was overhandigd, kwam Ward Hermans
tenslotte zelf aan het woord om in een
korte maar sublieme rede de dank en de
hulde die hem werd betuigd door te geven
aan de Grote Doden : Borms, Tollenaere,
De Feyter, Vindevogel. Hij herinnerde aan
zijn afscheid van Borms : « ik ga terug
naar Vlaanderen omdat ik moet ; ik duld
de lafaard niet in mij ». Hij riep terug de
nacht op waarin, op enkele passen afstand
van hem, de grote siudentenleider
Firmin
Deprez sneuvelde Hij herinnerde aan enkele
schone figuren ook aan de andere kant der
barrikade en verklaarde dat zijn kracht
steeds geweest is « de trouw van de gewone
volksjongen ».
Een doodstille en ontroeide zaal luisterde
naar de haast profetische slotwoorden van
Ward Hermans : « De lafste lafheid is het,
uw grootste doden te vergeten. De schaduw
van deze doden is zo lang, dat gij er nog
eens aan gemeten zult worden ».
Nadat drs Wim Jorissen nog een kort
slotwoord had uitgesproken en nadat enkele
gedichten van en aan Hermans werden
voorgedragen, had iedereen ruimschoots de
gelegenheid om nog eens persoonlijk zijn
wensen en zijn dank over te maken aan de
« Cato der Vlaamse beweging ».
tvo.,
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de dag van het baskische
vaderland

O p t w e e d e p a a s d a g ging te Itxassou, een
b e r g d o r p j e in Z u i d - F r a n k r i j k , een k o n g r e s
d o o r v a n Baskische nationalisten, dat heel
w a t w e e r s l a g h a d in de F r a n s e p e r s . O n z e
v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r Daniël Deconinck
w a s er als gast u i t g e n o d i g d en v o e r d e e r . o o k
h e t w o o r d . Hierbij geeft hij e n k e l e v a n zijn
i n d r u k k e n over dit b e l a n g w e k k e n d k o n g r e s .

kische nationale partij in
Frankrijk onder de benaming
van «Enbata». Deze partij
staat onder voorzitterschap
van de heer Abebery, waarbij
ik verscheidene dagen te gast
was. De bedoeling van deze
Baskische partij is «in een
eerste stadium te komen tot
een eigen Baskisch departement (deel van de lage Pyreneeën) met een bijzonder statuut voor de Baskische taal.
In een tweede stadium wil
men in een verenigd Europa
tot de vorming van een autonome staatkundige eenheid
van alle Baskische distrikten
komen, op voet van gelijkheid
federaal verenigd met andere
formaties». Belangrijk was
cp die stichtingsvergadering
de aanwezigheid van afgevaardigden uit Vlaanderen,
Wallonië, Bretanje, Katalonië, Occitanië enz.
De voormiddag van tweede
Paasdag werd beëindigd met
een plechtige mis en de bijzonder betekenisvolle overplanting te Itxassou van een
loot van de heilige boom van
Guernika, Niemand minder

dan de gewezen minister van
Binnenlandse Zaken van Baskenland hield de inwijdingstoespraak. Daarna had voor
een 450 genodigden een feestmaal plaats in een grote overdekte halle voor het nationale kaatsbalspel. Een indrukwekkende viering was dit.
Verscheidene
Baskische
troubadours kwamen op het
podium om in geïmproviseerde bewoordingen, maar volgens welbepaalde strofische
ritmen, de gebeurtenis te vieren en één voor één de
vreemde gasten te verwelkomen. De geestdrift kende
geen grenzen. De inrichters
waren zelf verrast over de
grote bijval. Bij ons aan de
eretafel zaten de Baskische
volksvertegenwoordiger Michel Labeguerie en de Baskische senator Jean Errecart,
evenals verscheidene leden
van de departementsraad.
Vooral volksvertegenwoordiger Labeguerie is een merkwaardig man. Hijzelf gaf een
speelplaat uit met Baskische
liederen door hem gedicht en
getoonzet. De plaat maakt
thans furore tot ver over de
grenzen in Spanje. Hij is echter niet enkel een zanger,
maar vooral een buitengewoon fijnbesnaard politicus
en een uiterst moedig man.
Op paasdag zelf heb ik ruim
gelegenheid gehad met hem
kennis te maken. De hele dag
was ik bij hem te gast en hij
nam mij mee op een der
schoonste rondritten in de
bergen, eerst per wagen,
daarna per jeep tot aan de
sneeuwtoppen toe. Zijn toespraak op tweede paasdag
hield hij volledig in het Baskisch over het thema : Euzkadi Bot, het verenigde Baskenland in een verenigd Europa. Zijn eigen kinderen
voedt hij volledig in het Baskisch op. Om de zaak enigs-

zins naar juiste waarde te
schatten moet men weten dat
er slechts een 200.000 Basken
in Frankrijk leven, verdeeld
over twee kiesdistrikten. In
zijn kiesdistrikt versloeg hij
zijn mededinger, een voormalig
volksvertegenwoordiger,
reeds bij de eerste stemronde
d.w.z. dat hij reeds van de
eerste maal de volstrekte
meerderheid behaalde, ondanks een giftige tegenkampanje die gebaseerd was op
het verwijt van separatisme.
Deze overwinning moge dan
ook voor een deel het enthoesiasme verklaren van dit politiek rendez-vous der Franse
Basken. De kleinste ethnische
minderheid in Frankrijk gaf
aldus een kostbare les aan de
Bretoenen, de Frans-Vlamingen en Elzassers over wafi
mogelijk is wanneer men
durf en moed verenigt in eea
goed geplande aktie.
Dit was een van de ontroerendste plechtigheden die iS
ooit heb bijgewoond. Hier had
elke daad, elk woord zijn volle waarde. Alles getuigde van
de vaste wil van de Basken
om zichzelf te blijven en hun
levenswil als volk te beklemtonen

«Aberri a g u n a » , de dag een stakingsgolf die zich uitDe Franse autoriteiten wavan het vaderland, zo luidde breidt over Baskenland en
ren wijselijk van het fees^
de oproep in het Baskisch Katalonië, dan weer nieuws
weggebleven. Slechts een kovoor een kongres van de Bas- uit de Baskische diaspora
lonel en enkele leden van da
kische nationalisten, dat op (overlijden van prezident DaSpaanse veiligheid probeer15 april jl. in Zuid-Frankrijk guirra enige jaren geleden).
den,
in burger geniepig de
doorging en dat ik als genoTerwijl de Spaanse Basken
nummerplaten
van sommige
digde gast heb bijgewoond.
in een gedwongen stilte lewagens op te nemen. Ze werEen duizendtal Basken ven, zijn de Franse Basken
den echter vastgegrepen en
waren verenigd in de lande- onverwacht tot een verrasontmaskerd. Hun eigen idenlijke gemeente Itxassou in send nationaal zelfbewustzijn
titeit werd afgeschreven en
het departement van de Bas- ontwaakt.
zonder papieren moesten ze
ses Pyrenees, waar ongeveer
Aberri Aguna, de dag van
vliegensvlug het hazenpad
200.000 Basken wonen. Het de heimat, werd een natiokiezen. Dit kleine incident!
merendeel van de Basken, naal feest van uitzonderlijke
werd door de meeste aanweeen 2,5 miljoen, wonen im- betekenis daar in het bergzigen zelfs niet opgemerkt.
mers in Noord-Span je. Hun dorp Itxassou.
voornaamste centra zijn er de
De officiële stichting werd
steden Bilbao, Irun, Pampe- er afgekondigd van een BasD. Deconinck
lun en hun heilige stad Guernika.
De Spaanse burgeroorlog flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen was voor het Baskische volk
een bloedige tragedie die tevaardigd in de optische fabrieken parlij, die ons land leiding geeft,
dat zijn aanwezigheid « absoluut
vens een einde heeft gemaakt B Onverschillig.
is de meest poëtische partij op d»
noodzakelijk » Is.
te Jena. De apparatuur werd veraan de kortstondige herleving
Bij de verkiezingen
voor de
gehele wereld n. - Sovjetdichlef
vaardigd door een viermanschap
Eigenaardige
protokolaire
opvan zelfstandigheid voor de Landdag van Rijnland-Palls steeg
van oostduitse
wetenschapslui,
Robert Roschdestwei^ski).
vattingen
in
iedett'
geval
van
KenBaskische provincies. Meer eens Ie meer het aantal niei-opdat ook een meettoestel
ontdan 50.000 Basken zijn in de gekomen kiezers en ongeldige nedy t.o.v. dt « soevereine » wierp,
• Bijverdienste
bestemd voor een « zachte
Bondsrepubliek
urmr
hij
tenslotte
burgeroorlog gesneuveld. De stemmen. Voor de Bondsdagverlanding » op de maan.
slechts
als
bezoeker
komt.
Door slrooibriefjes met de tekst
stad Guernika, met de geken- kiezingen van l'JGl bedroeg het
« Bijkomende verdiensten voor alle
de boom van Guernika — percentage der onUioaders reeds
ouderdoms- en invaliditeitsgepen• Reisverslag op bevel
symbool van de Baskische na- 16,8 ; thans is het opgelopen tot
• Geen tijd te verliezen
sioneerden » zetten de Oostduitse
tie — viel als eerste stad ten S5,8
Ambtenaren van de Westduitse
%.
Aan een Amerikaanse delegatie
overheden van het « Volkseigen
offer aan de moderne techkrijgen
slechts
die hem kwam verzoeken zich in Bondsrepubliek
Werk Tweedehandsgrondstoffen »
niek van tapijtbombardementoelating om een land achter het
de V.S. te laten huldigen « als
de gepensioneerden er toe aan,
ten, uitgevoerd door Duitse • Reisgezelschap
groot voorbeeld voor de jeugd en IJzeren Gordijn te bezoeken, wandagelijks vijf kg papier, tien kg
vliegeniers in dienst van
neer ze zich schriftelijk akkoord
voor ons allen », antwoordde de
dagbladen, vijf kg vodden en SO
Franco. De helft van de inTussen Kennedy en Adenauer
verklaren bii hun terugkeer aan
woners bleef onder het puin. zijn de betrekkingen verkoeld S8-jarige Nobelprijswinnaar dr hun onmiddellijke dienstoverste flessen of glazen in te leveren^
Albert Schweitzer te Gabon in
Voor deze dagelijkse oogst wordt
Niemand minder dan Picasso wegens een ernstig meningsvereen gedetailleerd schriftelijk verheeft de slachting van Guer- schil aangaande het bezoek dat de Afrika, waar hij thans reeds meer slag van hun reis voor te leggen. hen 3,40 mark betaald.
nika in een van zijn beste Amerikaanse prezident in de dan een halve eeuw verblijft : Deze maatregel, getroffen door hel
« Ik heb hier niet veel tijd meer
• Hygiëne
doeken aangeklaagd.
tweede helft van juni aan Berlijn
Westduitse ministerie van Bintl' verspillen ». Hij ging op de
De S3-jarige koning Hassan It
Het Baskenland zucht nog zal brengen.
nenlandse
Zaken,
geldt
ook
voer
uitnodiging niet in.
van Marokko die onlangs de V.S.
Kennedy wenst dat noch de
steeds onder het Franquistibezoeken aan de D.D.R.
bezocht, bestelde in een Newsche terreurbewind. Geregeld bondsprezident noch de bondsYorks warenhuis 5.000 handdoeblijkt echter dat de Basken kanselier hem op deze reis zouden • Made in Germany
• CitaMl
ken, badmatten, kussenslopen en
Een groot deel van het elektrosteeds in verzet zijn. Nu eens vergezellen; hij meent dat dit
beddelakens. De koning liet 150
zijn het 300 priesters die gezelschap de kansen op een ge- nisch en optisch materiaal waarn We leven in een ongewoon
openlijk de kant van het sprek met de Russen zou kleiner mee de russische maanraket Loe- poëtische tijd, in een ongewoon handdoeken naar zijn hotel brenkin IV was uitgerust, weni ver- poëtisch land. De kommunistische gen voor onmiddeWik gebruik
volk kiezen, dan weer is het maken. Adenauer meent echter
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E r zijn schone en er zijn lelijke kastelen. T o t
een v a n de schoonste die wij reeds m o c h t e n
bezichtigen behoort zeker de k o m m a n d e r i j v a n
Sint-Pieters-Voeren in de V o e r s t r e e k . Deze
komnianderij b e h o o r d e tot de Duitse O r d e ,

farellendans in de voerstreek
w e r d h e r b o u w d in het begin v a n d e zeventiende e e u w e n is gelegen in een prachtig
l a n d s c h a p v a n felle heuvels, bossen en riviertjes. T o t deze laatste b e h o o r t de V o e r ,
die o p h e t d o m e i n v a n h e t kasteel uit e e n
berg ontspringt. D e b r o n zelf is t r o u w e n s aldaar, achter d e tralies v a n een in 1666 o p g e richt m o n u m e n t j e , gelegen. Zij voedt rechtstreeks de vijvers e n d e vestingswaters r o n d
'de k o m m a n d e r i j die t h a n s als een hoeve is ,
ingericht.

Het Is in de voornoemde
waters dat een merkwaardig
bedrijf beoefend wordt. Sinds
de aanhechting van de Voerstreek bij Limburg, kan men
In Vlaanderen inderdaad de
forellenkweek tot de binnenlandse
merkwaardigheden
rekenen !
Toeristen die de Voerstreek bezoeken —• en h e t
zullen er vele zijn n a a r wij
vernemen — kunnen thans
deze hoogst belangwekkende
en opwindende bedrijvigheid
mee maken. Wijzelf bezochten zowel de Voerse, als de te
Gulpen (vlak over de grens)
In Nederland gelegen kwekerijen.
•

Groeiproces.
Vooral te Gulpen, in de
kwekerij die toebehoort aan
de « Heidemaatschappij »
werd ons het groeiproces van
een forel van naaldje tot
draadje uit de doeken gedaan, in een overzichtelijke
en voor de bezoeker aangepaste rondleiding.
Alles begint natuurlijk bij
de eigenlijk kweek De mooiste vissen worden ieder jaar
uitgezocht om voor de opvolging te zorgen, Dertienhonderd vrouwtjes en zevenhonderd mannetjes worden aldus voorbestemd. Na een periode waarin zij samen in een
vijver vertoeven, worden zij
In november van elkaar gescheiden. In december-januari zijn de meeste vissen
< rijp », zoals de kwekers dat
beeldrijk uitdrukken, en worden zij door een handige

«.VJjftig om leven aan de B j n . .

greep tussen duim en wijsvinger van hun eieren ontdaan. De mannelijke zowel
als de vrouwelijke cellen
worden in een kom met water gedaan, dit gedurende,
een kwartier, zodat de eieren
kunnen bevrucht worden.
Half miljoen
nakomelingen.
In
het kweekgebouwtje
staan
bakken
opgesteld,
waardoor steeds vers bronwater — afkomstig uit de
naast de kwekerij liggende
heuvel — stroomt. Gedurende drie weken verblijven de
eitjes in deze kweekbakken.
Na deze periode kan men
werkelijk zien of ze bevrucht
werden : er verschijnen dan
twee speldeprikgrote puntjes
in het doorzichtige bolletje.
Dat zijn de ogen van de in
wording zijnde vis. Het larfje leeft gedurende ongeveer
vier weken van het voedsel
dat in h e t eitje aanwezig is.
Na deze tijdspanne bemerkt
men dat uit het larfje een
echt visje — nauwelijks zo
groot als de punt van een balpen — is ontstaan. Deze « uitgekomen » visjes worden op
hun beurt in speciale bakken
overgebracht en tienmaal
daags gevoed met een mengsel van fijngemalen milt en
lever. Om een idee te krijgen
van de omvang van de kweek
bedenke men dat per forel
zowat 1500 tot 2000 «uitgebroed » worden ! Per seizoen
worden er praktisch een half
miljoen visjes voortgebracht.
Verlies is er haast niet want

De kwekerij te Gulpeu

•

minstens 95 ten honderd van
de « kweek » komt — dank zij
de goede zorgen — tot volwassenheid.
D Bijten in vingers.
Na drie maanden verblijf
in de kweekruimte, gaan de
visjes n a a r de vijvers waar zij
nog slechts driemaal daags
gevoed worden en tevens
voedsel vinden in het water
onder de vorm van kleine
larf jes en muggeneitjes. Het
kunstmatige voedsel wordt
verkregen door fijngemalen
en gekookte zeevis of longen
van rundvee, onderscheidelijk
afkomstig uit de kuststreek
en uit de slachthuizen van de
omgeving. Ook korrels, geleverd door vee- en visvoederfabrieken worden toegediend.
Het voederen van de vissen is
een werkelijk opwindende gebeurtenis. Duizenden dieren,
die in h e t heldere water van
de vijvers gemakkelijk te onderscheiden zijn, komen bij
de eerste armzwaai van de
man met de voederschepel,
n a a r de plaats waar het r a n t soen in het water neerkomt.
Op dat ogenblik gaat de wateroppervlakte als aan h e t
koken, de lijven kronkelen
zich in wilde bochten, honderden monden komen in de
lucht happen. Opmerkelijk is
hierbij dat de vissen het
voedsel opnemen terwijl het
n a a r beneden zinkt; wanneer
het op de bodem belandt —
maar zover komt het meestal
niet — laten zij het onberoerd liggen. Opwindend eveneens voor de bezoeker is het
«vertrouwen» v.d. kweekforel.
Wie zijn vinger in het water
steekt, mag zich aan vreedzame beten verwachten ! Best
doet men dit echter bij de
kleinere soorten, want de
groten, die gemakkelijk een
halve meter lengte halen en
de dikte van een bovenarm,
zijn zo gulzig dat zij zonder
verpinken een wijsvinger in
de bek nemen. Vermits de forel een roofvis is en over naar
binnen staande tanden beschikt, die als weerhaken zijn,
zou dit wel eens onaangename gevolgen kunnen hebben.

B Z u u r s t o f onontbeerlijk.
Het verder groeiproces van
de vissen wordt verdeeld over
een drietal jaren. Naargelang
de grootte gaan zij van de ene
vijver naar de andere. Men
zou het trouwens niet aandurven kleine soorten bij
grotere te zetten vermits de
ene de andere zou opslokken !
Een vis die geschikt is voor
het verbruik weegt tot 200
grammen. Het vangen gebeurt door middel van sleepnetten. De vangst wordt met
tankwagens die voorzien worden van zuurstoflessen, naar
de plaats van bestemming gebracht. Een forel kan niet leven zonder voldoende zuurstof, daarom zit hij in h e t water ook altijd op de plaats
waar de meeste stroming is,
onder meer bij watervalletjes
of nauwe doorgangen. Het is
ook daarom d a t er steeds
stromend water in de vijvers
terecht komt. Een forel die
gedurende enkele minuten
zonder zuurstofrijke stroming
zou vallen overleeft dit niet.
Vooral in de zomer bij zeer
warm weer moeten de kwekers hierop letten; tijdens de
winter moeten trouwens regelmatig grote gaten in het
ijs gehakt worden.
B Uitvoer
ook naar buitenland.
Er bestaan twee soorten forellen in de kwekerijen : de
beekforel en de regenboogforel. De eerste kan men herkennen aan zijn geelachtige
kleur met rode stippen, de
tweede heeft een blauwgrijZTe
tint met rozige zijstreep en
andere kleuren.
De beekforel gaat meestal
n a a r de verenigingen voor
sportvissers; zij worden uitgezet in beken en rivieren, o.m.
de Geul en de Gulp, om later
met werphengels gevangen te
worden. De regenboog dient
voor het verbruik en wordt
gekocht door vishandelaars en
^lotels. Zij kunnen hem in leven houden doordat zij beschikken over akwariums,
zodat de begadigde zelf zijn
vissen kan uitkiezen. De opbrengst gaat buiten eigen

land, ook naar Duitsland^
Zwitserland, Frankrijk enz...
De Gulpse kwekerij s t a a l
eigenlijk ten dienste van heli
algemeen nut; de forellen
zouden in Nederland, zonder
deze maatschappij, sinds lang
uitgestorven zijn vermits zij
in de riviertjes praktisch nietJ
meer in leven kunnen blijven,
door het afvalwater. Per j a a r
komen hier zowat zeventig-»
duizend bezoekers.
Het groeiproces wordt hen
overduidelijk
voorgesteld
door middel van flessen die
elk stadium van de forel in
wording, op sterk water, b e vatten. Een rondleiding door
de kweekvijvers behoort trouwens tot het bezoek, h o e w ^
deze rondleidingen enigzins
nadelig zijn voor de groei
van de vissen die uiteraard
kalmte en rust nodig hebben
om snel volwassen te worden. Tot de grootste gei
kweekste eksemplaren be-i
hoort een forel van niet minder dan vier kilo en een lengi
te van vijf en zeventig centimeter ! Bezoekers moeten
ook eens letten op de soms
grote sprongen die deze vissen maken, zij gaan tot één
meter boven de wateroppervlakte ! Dit m a a k t h e t de
forel, die in h e t wild leeft,
ook mogelijk over hindernissen,
stroomversnellingen
en watervalletjes heen te geraken.
Tot de vijanden van de forel behoren de kraaien, de
reigers en het ijsvogeltje. De
kraaien vangen de vissen en
eten de ingewanden uit, de
reigers staan urjnlang m e t
één poot in het water en
« vissen » aldus hun buit, die
dient voor eigen voeding en
die der kleine reigers. Het
ijsvogellje heeft het vooral
gemunt op de kleinere visjes. De eerste twee soorten
mogen (via een speciale vergunning) geschoten worden
op het domein te Gulpen,
waar men trouwens een opgezette blauwe reiger kan bekijken. .Het ijsvogeltje, d a t
beschermd is, dient verjaagd
S.D.&,
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geestdrift en vastberadenheid

Opening van het sekretariaat

Dr Goemans, arr. voorzitter van Antwerpen, wees op
het belangrijke werk van R.
van der Paal en Wim Maes.
waardoor thans duizenden te
Berchem dagelijks de propagandistische waarde van
het nieuwe sekretariaat met
zijn reusachtige lichtrekla-

nale partij heeft een grote
rol te vervullen.
•

Pleidooi
voor federalisme.
Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens, die als volgende spreker optrad, citeer-

voel, met de gunstige ekonomische pozitie, met de nieuwe supra-nationale instellingen wordt ons de gelegenheid geboden op te rukken
naar het federalisme Het is
de eerste taak voor de V.U.,
met alle taktische middelen
dit doel te bereiken.

antwerpen: mijlpaal
opmars der v. u.
(Vervolg van blz. 1)
ongeveer zo, dat de 92-jarlge Kamiel Huysmans er nog
als een jongeling zou tussengelopen hebben en in oktober e.k. wordt het een begrafenis », zo zegde Rudi van
der Paal onder algemeen gelach. De spreker maakte dan
de bilan op van al hetgeen
in" de provincie Antwerpen
tot stand kwam door trouwe
samenwerking. Hij noemde
daarbij ir. Oskar Renard,
Walter Luyten, Edgard Bouwens, Walter Peeters, de propagandisten en V.M.O.-ers.
Hij huldigde de vertegenwoordigers in Kamer, Senaat, Provincie, gemeente en
C.O.O. en verklapte hierbij
dat de Kamerlij st van Antwerpen weer zal aangevoerd
worden door Frans van der
Eist, Reimond Mattheyssens
en Dr Goemans, dat Mechelen weer zal aangevoerd worden door Wim Jorissen, dat
de kopman voor Turnhout
opnieuw Jo Belmans is terwijl de Antwerpse Senaatslijst weer door Dr Roosens
wordt geleid, net zoals bij de
onvergetelijke
overwinning
van 26 maart 61. Waarom al
de offers en het zware werk ?
« Omdat wij rotsvast geloven » aldus Rudi van der
Paal, «in de zending van ons
volk, van Vlaanderen, dat de
draaischijf van West-Buropa is en dat moet komen tot
de
hoogste
ekonomische,
kulturele en sociale bloei.
Onze generatie zal de overwinning behalen, maar daarom moeten wij de deuren en
vensters wijd open, wagewijd open zetten voor allen
die willen meestrijden. Wij
dragen een ontzettende verantwoordelijkheid in deze
faze van de ontvoogdingsstrijd, het hangt van ons af
of wij van kleine zweeppartij groeien naar een grote,
moderne Vlaamse partij ».
• Antwerpse
vraagstukken.
Dat de rede van Rudi van
der Paal insloeg, bewees wel
het langdurige handgeklap.

me, ondergaan. Hij dankte
de geldschieters die de vestiging mogelijk maakten, de
musketiers van de finantiele
mobilisatie : Walter Peeters,
Wim Jorissen en Rudt van
der Paal. Dr Goemans behandelde dan drie Antwerpse
vraagstukken : Deurne, de
haven en de universiteit.
Mini 'er Bertrand heeft voor
enkele weken de doodsklok
komen luiden over Deurne;
het centralisme en de grootheidswaanzin van Sabena
zijn er de oorzaken van.
Vergelijk bij Nederland, waar
men te R'dam een nieuwe
luchthaven bouwt, die groeit
en bloeit, terwijl men bij
ons de bestaande saboteert.
Hier sleept alles aan : de
Boudewijnsnelweg, de E-3,
de oeververbinding, enz...
Voor onze haven stellen wij
vast dat, ondanks uitbreidingswerken, een steeds grotere relatieve achteruitgang
is waar te nemen. Tegelijkertijd bouwt
Rotterdam
zijn Europoort. Voor de universiteit doet men nu sinds
jaren voorstellen,
schrijft
men artikels in kranten en
betoogt men op de straat...
maar men doét niets... De
V.U. moet voor al deze vraagstukken eigen oplossingen
voorstellen. Een goed georganiseerde Vlaams - natio-

de Van den Boeynants die
enige tijd geleden zelf bekende dat « de eenheid van
het land bedreigd is doordat
men jarenlang een verkeerde politiek heeft gevoerd ».
Het gebeurt maar zelden dat
wij de C.V.P.-voorzitter kunnen gelijk geven. Het is de
bekentenis van 133 jaar lang
vals spel. Er zijn maar twee
oplossingen : de gelijkheid
van alle burgers, of de gelijkheid van de twee volkeren. De eerste veronderstelt
de zetelaanpassing, zonder
geknoei met paritaire senaat
of tWee-derde grendel.
Gelijkheid betekent ook
58 % in alle takken van de
staat, voor de Vlamingen. De
tweede oplossing betekent
het federalisme.
Daarmee zal Vlaanderen
voor de eerste maal in een
eigen staatsvorm leven. De
Vlaamse deelstaat zal toelaten een echte Nederlandse
kutuurpolitiek
te voeren,
open naar het noorden en
naar alle horizonten. Hij zal
toelaten een eigen sociale en
ekonomische politiek te voeren voor de arbeiders, de bedienden, de kleine middenstanders en boeren en wij
kunnen alvast zeggen dat de
Société Générale niet op ons
zal hoeven te rekenen. Met
het herboren nationaal ge-

Op de prachtige V.M.O.-tentoonstelling

gaan en nu is het erom té
doen politieke macht te veroveren om dan — na het
verwerven van zelfbestuur
— op sociaal en ekonomisch
gebied onze oplossing door
te zetten. « Te Gent zal ife
de politiek van mijn voorganger Dr Elias voortzet-i
ten » aldus volksvertegenwoordiger ^Vouters die hier-*
mee luidruchtig toegejuicht
werd.
Na het voorlezen van een
boodschap van een in de
zaal aanwezige afvaardiging
van Bretoenen, en een hulde
aan de V.M.O., Wim Maes en
de propagandisten kwam Mr
van der Eist als laatste spreker aan het woord. De voorzitter van de V.U. dankte de
provincie Antwerpen voor
haar schitterende prestaties
en noemde haar « de burcht
van de Volksunie >. Hij gip-i
ste dan de regeringspolitielc
Zo is de afbakening vaa
de taalgrens, hoewel een eerste stap naar federalisme.

Bomvolle en geestdriftige zaal Palladium

•

Hulde
aan Leo Wouters.
Na de spreekbeurt van Reimond Mattheyssens, bracht
lic.
Walter
Luyten
de
huldegroet aan Dr Leo Wouters (60 jaar) die hij — als
vertegenwoordiger van de
vooroorlogse
nationalisten
en als de man die de vlam
van het nationalisme doorgaf — dankte uit naam van
de hedendaagse generatie.
Dr Wouters en zijn dame
werden vervolgens in de
bloemen gezet. De gehuldigde
haalde in zijn antwoord herinneringen op uit de harde
jaren van strijd en offers.
Hij heeft de tijd meegemaakt van de vooroorlogse
opgang, het hoogtepunt en
de zekerheid — zo er niet de
oorlog geweest ware — voor
de verwezenlijking van het
zelfbestuur. De Vlaams-nationalisten hebben tijdens
de oorlog laten zien dat zij
— beter dan gelijk wie — in
staat zijn het land te besturen, dat heeft men nooit
kunnen ontkennen. Dr Wouters haalde de herinnering
op aan de harde strijd toen
Vlaanderen
neergeslagen
was, de tijd van de zware,
onmenselijke offers. In naam
daarvan is hij terag aan het
werk gegaan, langzaam maar
zeker is het weer bergop ge-

niet wat ons met vreugde"
kan stemmen, omdat Vlaams
gebied prijsgegeven
werd.
Steeds maar geven de kleur-i
politieke Vlamingen toe, zo
ook op het gebied van de
faciliteiten. Hij noemde de
regeringspolitiek een dubbelzinnige boel : er is nog
steeds geen Vlaamse tegenhanger voor de 20 miljard
van de Borinage, de Route
de Wallonië is begonnen
maar de E-3 nog lang niet,
de zetelaanpassing
wordt
beloofd sinds'54 door de CVP
maar er is nog steeds geen
wetsvoorstel door de regering
ingediend. Hoewel Lefèvre
haar opnieuw beloofde in '61
zullen wij hoogstwaarschijnlijk de volgende verkiezingen
nog steeds zonder de aanpassing ingaan.
De volkstelling, die als ult-i
vlucht moest dienen voor
uitstel, heeft plaats gehad en
de rezultaten zijn gekend. De
Vlamingen worden steeds
maar de laan Ingezonden.
Gelukkig worden onze mensen steeds meer bewust. Wij
mogen ons niet laten beetnemen door smoesjes als decentralisering of federaliserende maatregelen. Deze
staat moet hervormd worden
om aan Vlaanderen de kans
te geven de wereld te laten
öen wat het waard is
S.D.U
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Als s u m m u n v a n r e p r e s s i e b e k r o m p e n h e ï d
vaardigde de Belgische staat n a 1944 het berucht artikel 123 sexjes uit, wetsartikel dat
schrijfverbod oplegde a a n d e politieke veroordeelden. D o o r d e veroordeling v a n d e
Belgische staat enkele tijd geleden t e Straatsb u r g voor de kommissie v a n de rechten v a n
de m e n s werd h e t mogelijk, h e t geestelijk
kapitaal d a t z o d o e n d e w a s geneutraliseerd
terug te laten meetellen in onze k u l t u u r g e m e e n s c h a p . O n l a n g s verscheen d e s u k s e s r o m a n « Jan v a n G e n t » v a n W a r d H e r m a n s .
Deze week k w a m d a n het eerste deel v a n h e t
historische w e r k « De Geschiedenis v a n d e
V l a a m s e G e d a c h t e » v a n Dr Elias o p de b o e kenmarkt.

gedachlen
voorden
krachlers
Met spanning werd uitgekeken naar h e t reeds lang
aangekondigde werk van deze
historicus die in zijn vroegere werken — door het lot t e
zeldzaam — een grote faam
van wetenschappelijke degelijkheid had verworven.
Zowel zijn doctorsverhandeling « Kerk en staat in de
Zuiderlijke Nederlanden o n der de regering der Aartshertogen Albrecht en Isabella »
als het werk < Priester Daens
en de Christene Volkspartij »,
dat juist voor de wereldoorlog verscheen, genieten zeer
veel waardering bij de histo-

zielen. Dit motief is dus nog
steeds toonaangevend in het
werk d a t n u begint te verschijnen.
Met even grote arguraentatiekracht als men een boek
uitgaf over « Gebruik en misbruik van de psichologie»,
zou men een «Gebruik en
misbruik van de geschiedenis» kunnen schrijven. Met
ontstellende vlotheid hebben
ganse reeksen geschiedenisbedrijvers al te dikwijls de
historische feiten door m e kaar gehaald om de gebeurtenissen en handelingen van
een bepaald moment t e laten
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over taal en volk; hoe zij
stonden tegenover de staat
en de nationale gedachte
van de machthebbende standen in deze staat; hoe zij
over hun eigen streven dachten en welke inhoud zij aan
dit streven wilden geven;
hoe zij dit alles gezien hebben
eventueel in verband met de
grote geestelijke sociale en
politieke stromingen van h u n
tijd», zo omschrijft de auteur
zelf het opzet van zijn werk.
« I n den beginne was de
gedachte » parafraseert de
folder van de uitgeverij h e t
bijbelwoord. Zulk benaderen
van de geschiedenis is het
meest verantwoord om recht
te doen aan de akteurs of
medespelers in een bepaalde
periode van onze geschiedenis. We moeten hen oordelen
in hun tijdsverband. Van uit
een bepaalde opvatting, in
ons geval de Vlaams-nationa e, is het tevens zeer interessant om vast te stellen
hoe het doorwegen of ontbreken van bepaalde gedachten de Vlaamse strijd
hebben gestuwd of verlamd.
Hoewel dat niet meer de uitdrukkelijke bedoeling van de
auteur is, kunnen de Vlamingen van nu er hun lessen
uit het verleden halen. I n
zijn « Geschiedenis van België » (deel VII blz. 289) zei
ook Henri Pirenne reeds hoe
de filosofische tegenstellingen de politieke zwakheid
uitmaakten van de opkomende Vlaamse Beweging.
* De regering was er niet
onkundig van dat het aantal
flaminganten op verre n a
niet overeenkwam m e t de
heftigheid van Iftun protestaties. Wellicht hadden zij
nochtans het gezag kunnen
dwingen rekening met hun
eisen te houden, zo zij er in
gelukt waren een onderscheiden groep uit te maken.
Doch ook zij waren verdeeld

Historisch levenswerk van Dr. Elias
rici. In de tijd van het steeds dienen als argumentatiemabreder uitslaandeVlaamse in- teriaal voor ideeën van nu.
tellectuele leven n a de eerste Met een beetje kunst- en
wereldoorlog bracht de jonge vliegwerk was het wel mogeElias op h e t Vlaams Filolo- lijk de patriot van 1830 t e genkongres in 1926 het plan rug t e vinden bij de Belgen
naar voor om met een groep van Caesar en de pangermamensen een groots opgevatte nisten in het Gent van Artegeschiedenis der Vlaamse Be- velde.
weging, veel ruimer dan de Dit grote historische werk
ontwikkeling van de taalbe- van Dr Elias is dan niet een
weging, te schrijven. Mensen zoveelste boek geworden over
als Prof. Geyl, Dr. Jacob, Ka- de Vlaamse beweging. Het
rel Van den Oever, Dr. Goos- werd geen opeenstapelen van
senaerts. Prof. Pérsijn zouden feiten
en gebeurtenissen.
meewerken. Allerlei omstan- Geen anekdotengeschiedenis
diheden brachte mee dat dit zoals die van Prof. Fredericq
plan van Dr Elias toen niet eertijds. Maar een scherp ont_
kon uitgewerkt. Alleen ver- ledend zoeken naar h e t waarscheen zijn boek « Onze wor- om achter de feiten. Waarom
ding tot natie », bedoeld als dat maar kon of niet anders
inleiding t o t dit groepswerk. kon op een bepaald ogenblik.
Op blz 111 verklaarde de Dit waarom is maar te begrijschrijver toen : « De geschie- pen in het kader van de opdenis der Vlaamse Beweging vattingen, de gedachten die
mag niet worden alleen, de de handelende personen en
geschiedenis der Vlaamse groepen het sterkst bepaaltaaleisen, al nam men die ook den in een aangeduid tijdvak.
In de breedste zin op, n a m e lijk met al hun sociale en kul« Wij hebben ons voorgenoturele gevolgen. De taal is men t e onderzoeken in welke
niet gans het volk en er kan omstandigheden en onder ineen niet te loochenen onder- vloed van welke geestelijke
scheid bestaan tussen h e t stromingen de Vlamingen,
taalbewustzijn van een volk die in de bres zijn gespronen zijn nationaal besef. » gen t o t verdediging van eiReeds dan legde hij er de n a - gen taal en volkswezen, h u n
druk op hoe elke beweging positie hebben bepaald en
gedreven wordt door de ge- gemotiveerd. Wij willen o n dachten die « bev/egers » be- derzoeken wat zij dachten

in katolieken en liberalen en
nog meer opgewonden door
h e t politiek - godsdienstig
krakeel dat het land beroerde, dan door hun eisen op
taalgebied; zij bestreden elkaar in stede van zich met
elkaar te verstaan en aanvaardden de tucht van de
partijen waartoe zij behoorden ».
Dr. Elias behandelt in deze
vierdelige uitgave een tijdsperiode van 1780 tot 1914.
Een tijdsschema d a t toelaat
in de voorziene ± 1600 bladzijden een werkelijk diepgaand genuanceerd onderzoek te wijden aan de gedachtenstromingen van deze
tijd en hun invloed op de
gebeurtenissen.
Kronologisch sluit
deze
reeks dus praktisch a a n bij
« De geschiedenis van de
Nederlandse stam » van Prof.
Geyl die op dit ogenblik in
pocketvorm verschenen is in
de Wereldbiblioteek.
Het is dan ook volgens de
gedachteninhoud van de beweging op bepaalde tijdstippen d a t de auteur zijn
hoofd- en onderverdelingen
heeft gemaakt.
« De grondslagen van de
nieuwe tijd (1780-1830) *,
« Van literairtaalkundige
naar
politieke
beweging
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steentjes voor

ons taaigebouw
SM iLDEELTJES
Er is nauwelijks één begrip - en daarmee ook hel eraan
beantwoordende woord • dat in onze moderne omgangstaal
een zo vlugge verbreiding heeft gekregen als het zgn.
POCKETBOEK. Wie heeft geen rijtje pockets in zijn boekenkast
slaan ? Wie kan zich nog op enigerlei gebied dokumenteren
zonder de desbetreffende vakliteratuur in pockelvorm te raadplegen ? Was het pocketboek aanvankelijk een slordig stationsromannetje, na het lezen tot achteloos weggooien gedoemd,
nu prijkt het in zijn stevige en veelkleurige band in elke
afdeling van de biblioteek. En noclitans is de ons zo vertrouwd
geworden benaming « pocketboek » pas sinds enkele jaren in
onze woordenboeken opgenomen, ja door sommige - zoals onze
u groene bijbel » - nog volkomen genegeerd. POCKETBOEK is
dti"^ een piepjonge nieuweling in onze woordgemcente die zich
eclilci iti (Ie 1(1 il iraarmea we leven een plaals heeft weten te
veroveren. Manr waarom die Engelse benaming « pocket
(-boek) )> ?
Eigenlijk hadden we geivoon van « ZAKDOEKJE » kunnen
spreken zoals de Duitsers van TASCllEI^BllCll, de Fransen van
LIVRE DE POCHE, de Zweden van FICKBOK en de Amerikanen
van POCKET-BOOK. Maar het toeval wou dat « zakboekje »
reeds in een andere betekenis gebruikelijk was, nl. die van
AASTE1<E\B0EKJE. In plaats van een eigen woord te scheppen gingen rve te leen bij de Amerikanen en smokkelden het
pocket-book in zijn Nederlandse vermomming POCKETBOEK
in onze taal binnen, hoewel dit woord in Engeland de betekenis had en heeft van « zakporlefeuille ». Is pocketboek
heden bij ons een soortnaam (en niet bijvoorbeeld de benaming van een bepaalde reeks) in Amerika was dit niet het
geval. In 1928 vatte de John Day Company te New-York het
plan op een reeks goedkope uitgaven op de markt te brengen
in vestzakformaat onder de naam POCKET-BOOKS. Weldra
vond dit navolging bij andere Amerikaanse uitgevers die
echter de benaming pocket-books geenszins mogen gebruiken.
Hetzelfde geldt voor Fr. LIVRE DE POCHE dat een wettelijk
beschermde naam is voor een uitgavenreeks van Fasqnelle te
Parijs.
Niels belette echter de spraakmakende gemeente pocket-book
en livre de poche uit te breiden over alle reeksen in zakformaat, zodat beide termen soortnamen werden.
In ons taalgebied werd pocketboek tveldra afgekort tot
POCKET hetgeen allerminst met het Amerikaanse of Engelse
gebruik overeenstemt. Tot voor kort was « POCKET » een
afkorting die tot de gesproker), taal was beperkt gebleven,
doch sinds de uitgeverij Heideland z'n VLAAMSE POCKETS en
zijn POCKETGIDSEN liet verschijnen, behoort zowel pocketboek als pocket tot de geschreven omgangstaal.
Dal beidi leenwoorden gemeengoed zijn geworden mag
ons niet beletten uit te zien naar een meer Nederlandse term,
al was het maar ter afwisseling. Heel wat proefballonnetjes
ïuerden op dit terrein opgelaten doch de meesten waren tot de
ondergang gedoemd. Om er enkele ie nocnien : SLAPB.iNDBOEKJE (naar het Afrikaans),
SMALBiND, MINIATUURBOEKJE, ZAKROMAN, VESTZAKBOEKJE. SMALBAND is
eveneens BAND voor boek een verwerpelijk germanisme, terwijl ZAKROMAN en SLAPBANDBOEKJE op een heel bepaalde
soort pockets toepasselijk zijn. (Het is dan ook eigenaardig dat
Ileidbuchel in zijn ABN-woordenboek « zakroman » als AB^
opgeeft ter vervanging van het volgens hem verkeerde
« pocket-book »). De overige voorstellen zijn enigszins omslachtig voor zo iets kleins als een pocket.
Hel enige woord dat ons inziens aanbeveling verdient, en
reeds enige verbreiding heeft genomen in de spreektaal van
pocketsprokkelaars, is het splinternieuwe
« smaldeeltje »,
eigenlijk een kontaminerende
woordspeling op smaldeel
(a eskader n of « klein gedeelte van iets n) en deeltje
(•« boekje y>), waardoor een nieuw begrip ontstond dat volkomen overeenstemt met het pocket dal immers in een
boekenrij voorkomt als een « smal » deeltje tussen de ^bredere»
delen die van ouds onze boekenkast opsmukken. Laten we dus
gerust pocket(boek) afwisselen met smaldeellje. Het zal een
nieuw steentje zijn voor het taaigebouw waarin tue leven.
007/27-i-6S
H.J. Bouwman.
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(1830-1860) », « De splitsing
der wegen (1860-1883) » en
« De periode van het cultuurflamingantisme
(18831914 » zijn de opeenvolgende
titels van de vier delen die
daar op wijzen.
Het doornemen van dit
eerste deel, waarop wij volgende
week
terugkomen,
heeft niet in het minst onze gespannen ' verwachting
vermir(p«crd.
Integendeel,
naarmate men vordert in
h e t werk stijgt de bewondering voor dit ontzaglijke
werk dat, in zulke grootse
opvatting, normaal h e t r e sultaat van een ploeg geleerden zou moeten zijn. De

zeer genuanceerde uiteenzetting die, aan de h a n d van
de feiten, rekening houdt
met alle interpretaties e n
mogelijkheden, behoudt de
draad van een glasheldere
sintese, verwoord
in een
mooie taal.
Het is geen gemeenplaats
als we beweren dat ieder die
zich interesseert aan de ontwikkelingsgang
van de
Vlaamse Beweging dit werk
moet gelezen hebben. De zeer
verzorgde uitgave in goudingesneden luxe-band m a a k t
dit werk ook tot een sieraad
van de hulsbiblioteek.
W. Luyt«n.
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Zin voor
demokratie
Een verdere reeks reakties in
verschillende onafhankelijke bladden op het machtsmisbruik van de
kieurpartijen in verband met de
grote voorlichtingsmiddelen
als
radio en TV, toont aan dat de zin
voor demokratie nog niet helemaial verloren is gegaan bij onze
mensen.
Voora! die
beweging waarin
reeds 300.000 handtekeningen werden verzameld tegen de verpolitisering van radio en TV i& verheugend.
Een reeks pro- en contra-reaktles op de Volksunie in verschillende bladen, toont dat de tijd
van het doodzwijgen, nu wel volledig voorbij is.
,

DE GAZET
Vermeldt, zonder kommentaar,
hoe de overheid onder druk van de
openbare opinie een einde moest
maken aan het verpolitiseren van
de TV iai Oostenrijk !
De socialisten en Vo kspartij
werden om dit machtsmisbruik
streng afgekeurd door de openbare opinie,
« In de Oostenrijkse Radio en
Televisie werden de baantjes proportioneel tussen'de po itieke partijen verdeeld, die aldus dachten
een oppei-machtig monopoüum in
die diensten te kunnen handhaven. Maar een Weens boulevardblad bond de kat de oei aan en
organizeerde een soort publiek referendum met handtekenmgen ten
voordele van een neutralisatie van
radio en televisie-diensten.
Twee andere bladen sloten zich
bij deze aktie aan, en. binnen de
week we'den er 300.000 handtekeningen van protesterende mensen
tegen die verpolitiekte praktijken
in radio en TV verzameld. De
overheden moesten dit onvoorzien
protest van 't publiek wel inkasseren, en een eind maken aan de
verpolitizering van de radio en
TV-kaders. »
Spijtig genoeg is die scherpe demokratische gevoeligheid nog niet
overgeslagen van Oostenrijk naar
onze streken.

BURGER
WELZIJN

Bij ons zijn we nog niet in het
stadium van zulke massale demokratische reakties. Gelukkig stijgt
echter het aantal bladen dat vrij
en vrank zijn mening durft zeggen over het ondemokratisch optreden der <( groten ».
« El- is dan de kwestie van Ieder
zijn Waarheidi het ïv-debat voor

PRONOSTIEKERS.^ speel
elke week uw gewoon bedrag, ü zult slagen met 12
punten. 11 of meerdere malen 10 Bewilsformule kunt
ü hiervan bekomen door
storting van 35 F op PCR
10.2141, Ardaen
Pierie,
Oostende

de politieke partijen, waarvan de
Volksunie tot op heden uitgesloten werd, doch waartegen deze
partij de laatste tijd op efficiënte wijze heeft geprotesteerd. De
beheerraad van de BRT had weliswaar beslist, de VU tot het debat toe te laten, doch de drie andere partijen lieten weten, dat
wanneer een VU-spreker zou opdagen, zij het zouden afstappen.
Aldus verwekken ze echter de indruk, een debat met de VU' voor
de TV te vrezen, want hoe kan
men anders deze bedreiging met
een vlucht uitleggen. Een dergelijke houding wijst op een gebrek
aan politieke moed bij nochtans
drie grote of middelgrote partijen,
terwijl ook "de houding van de
BRT zelf niet van dubbelzinnigheid vrij te pleiten is. »
Hoe belabberd die (c grote » partijen uit het debat komen in een
open kfonfroiitatie der standpunten bleek zopas uit de gedachtenwisseling over de grondwetsherziening op de Vlaamse TV. Het werd
een hopeloos aehterhoedegevecht
van de unitaire fossie'en.

DE VLAAMSE
OUDSTRUDER
Steekt de draak met die totaal
stuurloze partijen der « F » kens,
waar zij op het vlak van de WaalsVlaamse verhoudingen steeds komen nagehold.
« Dat de Volksunie het recht
opeist aan dat BRT-nummertje
mee te doen, vinden wij heel natuurlijk. BRT mag geen gebrekkige waarheid verkondigen : een gebrekkige waarheid is tojh maar
een valse waarheid, dus een leugen. De drie zich nationaal noemende partijen willen alleen .spelen ; zij noemen zien de echte
partijen Is het im niet opmerkenswaardig dat die drie echte,
alle drie. een P in hun naam voeren ? CVP; BSP; P W . Zij kunnen dus met alle recht zich de
Peekens noemen : de partijen van
de oude Peekens. Dat zij dat zijn,
tonen zij ons nu sedert jaar en
dag; zij kunnen tot geen enkel
besluit komen in de op te lossen
problemen die thans net politiek
terrein beheersen : handhaving
van de publieke orde. rege'.ing van
het taalgebruik, zetelaanpassing.
De drie P.-partijen willen erover
babbelen, daar dat is dan ook
alles, tot een besluit komen ze
niet. »

Met de
g r o o t s t e korting
(gaande tot 40%)
k o o p t U bij

ELAGRO
de Damhouderestr. 23
(hoek Sanderusstr.)
achter Gerechtshof
te Antwerpen
de beste merken van radio's, t.v.'s, bandopnemers, platendraaiers en
huishoudapparaten.
•
Toonzaal open
van 14 uur tot 20 uur
Tel. 38.74.68

De post
Dit
degelijke onafhankelijke
weekblad zag aan de basis van die
ondemokratische
houding
der
kieurpartijen, hun schrik voor de
Volksunie.
« Maar ook de socialisten zijn
bang, al vertellen zij nog zo graag
dat de VU alleen maar in de
staart van de CVP bijt. De sociallisten zijn er totnogtoe immers altijd in ges'aagd om VU af te
schilderen a's een stelletje VNVe'"s, zwarten, revanchards en fascisten. Eïn eerlijk gezegd heeft de
VU nooit veel gedaan om die indruk weg te nemen. Om de « oude garde » van « vooroorlogse flaminganten » niet voor het hoofd
te stoten en zelfs te verliezen heeft
de VU haar politiek nooit genoeg
op het sociale en ekonomische aspekt van de Vlaamse ontvoogding
gericht en daardoor de arbeiders
niet bereikt en de jongere generatie onvoldoende aangesproken. »
Het zo wat klassiek geworden
schemaatje om die « oude garde »
af te schilderen als mensen zonder sociale en ekonomische bekommernissen is toch wat te simplistisch.

bare toestand schept. Het kan zo
niet verder, dat voelt iedereen
wel aan. Maar het is niet duidelijk hoe de ontknoping komt. Zullen de volgelingen van de M.P.W.
zich van de B.S.P. en het A.B.V.V.
Dat is voor alle socialisten een
beklemmende vraag. »
losscheui'-en of zullen zij aan de
deur gezet worden ?

La W a l l o n i ë
Verzet zich steeds scherper teg€(a het loden gewicht van de
Vlaamse federaties in het ABVVsindikaat.
« I>opold III deed troonsafstand
met 57 % der stemmen, 't Is waar
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NIEUW LEGERSCHANDAAL...
MAJOOR KRIJGT KLEINER
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Tegenover dat invretende kwaad
in de unitaire rangen ziet vriend
Jos van de Volksgazet maar een
troost voor zijn ziekte. Zich zelf
voorspiegelen dat de anderen zieker zijn dan hij en zijn partaai.
« In liet « Vaams Akt'ekomitee », dat doodgewoon een groep
is waar de mannen van de «Volksunie» aan de touwtjes trekken,
dringen de woordvoerders van het
exremisme aan op een « Derde
Slars op Bmssel », wat evenwel
bedenkingen uitlokt bij meer gematigde elementen, meest katholieken die zich niet geheel willen
vervreemden van de C.V.P. Hierbij
is echter nog gekomen dat deze
drukkingsgroep
heeft gemeend
zich te moeten bemoeien met een
politiek probleem dat eigenlijk
niets te zien heeft met de oogmerken die zij beweert na te streven, noch met Brussel en de taalgrens : de wetsontwerpen over de
ordehandhaving. »
Waar is de tijd dat de Socialisten meewarig lachten met de
moeilijkheden in andere partijen.
In dezeSfde Vo'ksgazet is Sindikalist heel wat nuchterder dan
Jos Van Eynde. Hij ziet klaar in
het probleem dat zich in hun rangen stelt.
« In onze beweging groeit de
overtuiging dat de « Waalse volksbeweging » (M.P.W) een onhoud-

RESULTATEN, daarom
het modernste
huwelij kswerk.
Duizenden
kandidaten
Schrijf :
ARDAEN
Postbus,

186,

•

PIERRE,.
Oostende.

maar Louis Major is tevreden met
zijn 53 % (In het ABW).
Wat bewijst dat keizers kat zijn
nicht niet is. Maar ja, een Majoor
is sneller tevreden dan een Luitenant-Generaal. »

LA LIBHE BEieiaUE
Is minder entoesiast dan ooit
over de 5 % ekstremisten die « Ia
Belgique une et indivisible » bedreigen. Inderdaad de Libre heeft
uitgerekend dat 10 % Jacobijnen
volstonden om het Frankrijk van
1789 om te keren.
« De metoden van de ekstremisten zijn altijd dezelfden in aUe
situaties, of het nu gaat over de
menners van de Volksunie of de
woetaiakers van het Renardlsme
of de Jacobijnse club? in het
PVankrijk van de revolutie. »
In naam van de vrijheid klaagt
de Libre aan hoc 90 % « gemar
tigden » steeds maar overvleugeld
worden door 10 % ekstremisten.
B.V. In de zaak van de Voerstreek die werd opgeëist omwiUe
van slechts 10 % flaminganten.
(( Zonder deze 10 % ophitsers
en opgezweepten gegroepeerd onder de vaandels van de Vo'ksunie
zou deze aanslag op de vrijheid
niet mogeUjk zijn geweest. Is het
uit lusteloosheid of uit onverschilligheid dat de doorsnee Belg niet
heeft gereageerd op de ernst van
deze feiten ? »

(Bouw-Landbouw-Industrle of verkavelingsgronden)
Prijsklasse v a n 1 tot 5 miljoen.
Aanbiedingen onder letters S.V. aan redaktie «Volksunie»
die doorzendt.
'
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ontwerp-Gilson (dat dan nog arti
zwai-e lijdensweg heeft afgelegd
ingevolge Waalse en franskiljonse onwil) heeft geleid, hebben een
hc^e, veel te hoge tol geëist vaa
Vlaanderen...
Eenzijdige afbakening.
Van waarachtige winstpunten
voor Vlaanderen is immers geen
sprake. In het ganse taalgrensdebat stonden wi] volledig In het
defensief. Voor ons kwam het erop aan de verder schrijdende afbrokkeling van ons reeds te kleine grondgebied zoveel mogelijk ta
beperken. Wij moesten verdedigen
en trachten te behouden wat
rechtmatig van ons 5s evenals dat
thans het geval is met de Brusselse randgemeenten. »
Misschien mag dit neutrale
Brusselse blad wel zeggen wat wlJ
niet mochten zeggen zonder voor
« negativist » uitgescholden te
worden.
Walter Luytea

Aanbevolen
Huizen
« V l a a m s Huis» K n o k k e
Kamers - vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen.
Elisabethl. 105 - T. 632.70

DE BIRUSSELSi^
POST

Genlei van de lekliere
K o ^ ^ «De Olifant»
in het Vlaams Huis

Klaagt echter scherp aan hoe
de vastlegging van de taa'grens

Franlirijlilei 8 Antwerpen

van m o e d e r en,Itind

Sinds'1950:ih dienst

GRONDEN TE KOPEN

PERCENTJES

DAN GENERAAL

Dienst na verkoop
K o n t a n t - Krediet
Katalogus op aanvraag

Antwerpse immobiHëngroep
zoekt als herbelegging

voor de Vlamingen een nederfoaf
is geweest op vele punten.
« Als men daaraan dan nog het
onverdachte getuigenis toevoegft
dat door minister Vermeylen op
5-3-1958 in de Kamer we'd afgelegd — nl. « De besluiten van het
Harmel-centrum zijn onnauwkeurig inzake de taalgrens en ongunstig voor de Vlamingen » — dan
weet men meteen waar de Vlamingen met dat « Centrum » aan
toe waren...
En toch hebben wij de jongste
tijd, tijdens en na de parlementaire debatten, menig Vlaming —
terecht! — de verzuchting horen
slaken : « Had men het maar gehouden bij de besluiten van het
Centrnm-Harmel ! ». Inderdaad 1
Want de resultaten waar^**» tiet

Diepëst»-aat 44 (tel;: 32.44.30)
ANTWERPEN
.
Ook aiie kwajiteitsspeeigoed
Spellen'voor groot en klein

^ A .t^^

VERRASSENÖ GROTE KEUS KWALITEITSARTIKELEN AAN DE
VOORDELIGSTE VOORWAARDEN FRANCO 'BIJ U THUIS

« PETER BENOIT »
Vlaams Huis
« Cafe F A L C O N »
Verbondstr 57 Antwerpen
Tel : (03)37.63.35
u ontmoet er uw vrienden
Bezoek het Payottenland
Gueuze - Kriek goede spijzen vindt U in
afspanning

« DE KROON ).
O.L.V.-Lombeek (054)32381
Voor al uw Vlaamse lelctuur
Een adres :
Boek- en dagbladhandel
Paul B E Q U E T
Nassaustraat 6 Antwerpen
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der zin voor de details
weliswaar,
toch
voldoende
begreep
welke
Itarakter-eisen de figuur van Juan
hem
stelden.
Noodgedwongen
beperkten
we
ons tot deze twee namen. Het zal
echter volstaan te weten dat we
iedereen in een algemeen
applaus
betrekken,
en niet
het
minst
regisseur Willy van Heinert zelf.
Zijn hand was te speuren in elk
beeld, in elke dialoog, in eltic
handeling.
De kwaliteit
van de
opvoering was voor een groot deet
zijn
iceik.

YERMA
Het « dramatische
spel » van
Frederico Garcia Lorca dat onder
twee namen, « Yerma » en « De
dorre akker », door
menigvuldige
aUes-belovende
kommentaren
aan
'onze aandacht werd
opgedrongen,
is na verschijnen
op een applaus
van jewelste onthaald door kritici
-van de meest verschillende
kleuren. Zowel de literaire
als de
dramatische
kwaliteiten
van het
stuk
werden,
vóór en na, zeer
vlijtig
in het licht
geplaatst.
Zeljs wie van de Spaanse
autew
vooidien
nog nooit gehoord of
gelezen had, moest overluigd
zijn
van de literaire en
dramatische
degelijkheid
van het stuk
Met één zaak zijn we in elk geval helemaal akkoord.
De vertaling van Weremeus Buning is een
meesterwerk
op ziehzelj.
Vloeiende
Kederlandse
teksl, de twdige eerbied voor de geest en de bedoelingen van Lorca's werk, wat wil
de tocsclioiiwer nog meer
hebben?
Ook met het applaus voor de
prestatie
van de (zeer vele) akteurs
en aktiices
kunnen
we
volledig instemmen.
Suzy
Juehtmans
heeft
een
Yc-ma-jiguur
voor de kamera's gebracht
zoals
de 'Vlaamse Ti er niet te veel gewoon is Ze wi'-t zich helemaal in
ie leven in de dramatische
eisen
%)an het stuk en ze bracht liaar
teks' met zeer veel zin voor deia'ih Haar spel was meer dan een
eenvoudig
applaus
waard I En
vooral aangenaam
om
vaststellen
toas het feit dat de anderen
niet
door Suzy
luehtmnns
van
het
scherm
werden
gespeeld.
Jan
Gorissen
handhaafde
zich
zeer
verdienstelijk
omdat hij, met min-

Tol hier konden lue ons aansluiten bij wal andere
kuntmenlators reeds vóói ons hebben
geschreven. Waar de anderen
echter
de tof zingen
van F.G.
Lorca,
moeten wij een groot
vraagteken
plaatsen. Voor ons is de literaire
en
dramntische
kwaliteit
van
Lorca's
werk
zeer
betwisibanr.
Het stuk
heeft er ons
viijdagavond niet kunnen van
ooerluig-n
dat de schrijver het gestelde probleem op de beste manier
heeft
behandeld,
of zelfs dat hij het op
een goede manier zou hebben gedaan. Toneellaal is niet de dag-ilijkse omgangstaal,
akkoord
Maa'wanneer voortdurend
in
dichterlijke stijl en in simbolen tot elkaar
gesproken wordt, dan voldoet zoi(ts ons niet. Wanneer
daarenboven niet alle omstandigheden
een
sclüjn van waarschijnlijkheid
hebben (de aanivezighe'id en hoe ! van de twee schoonzusters
bv.),
dan kunnen we in zulk stuk niet
langer
geloven

Tony Corsari zelf was zoals hij
meestal is : de gensiers
sprongen
er niet af, helemaal
stornjizinnig
was het ook niet, maar het lielde
nogal eens meer naar het tweede
dan naar het eerste. Zijn prezentalie van « Pa » Cartwright
mocht
er zijn, maar dat was dan ook
werkelijk
het enige waarover
we
met
volle
overtuiging
kunnen
zeggen.
De attrakties
zelf vielen
ongeveer allemaal als een
baksteen.
Lome Green uitgezonderd
natuurlijk. Het optreden
van het Trio
Tigno Garcia was kleurloos
zonder meer Het gespiing en gekweel
van de beide andere
nummers
hebben we reeds zo dikwijls
gezien, dat we alles gerust
konden
volgen
met gesloten
ogen.
Het
slot van het hele programma,
met
Ben Cartwright,
deed
simpatlek
aan. Maar indien Lome Green niet
de eigenaar van de Ponderosa was
geweest, zou dat hele geval niet
teel om het lijf liehben gehad I
liet is naluurlijk
nog wat te
vroeg om « Brand I « te gaan
schreeuwen.
We kunnen
ons in
elk geval niet ontdoen van de indruk dat « Wie iveet wat ? »,
zonder
een speciale
inspanning
van BHT-zijde, nog sneller tol op
de draad versleten gaat zijn dan
zulks met « Spaar je mee ? » ooit
het geval is geweest I
GRONDWETHERZIENING
Hel
dokumeniair
programma
over de giondwetshcrziening,
dins-

De charme van het chanson
Donderdag 2 mei 1963 is het één jaar geleden dat
Johan Anthieren.s begon met «De charme van het
chanson ». Om dit te vieren krijgen de luisteraars op
die dag, te 22 u 15', het echtpaar Janine en Nico
Knapper. Hij : volbloed Nederlander. Zij : rasechte
Parisienne. Beiden zijn verliefd op elkaar... en op h e t
echte luisterlied.
« Wij zijn er gerust in », zegt de BRT-persdienst, « U
zult ons verjaardagsgeschenk weten te waarderen ».

Voetbaluitslagen
De manier waarop de Vlaamse TV voetbaluitslagen op
het scherm brengt, was reeds herhaaldelijk aanleiding tot slechtgezinde kommentaar in de TV-pers en
elders. De mensen in het hoogste gebouw aan h e t
Flageyplein hebben tot vandaag echter nog niets gehoord, nog niets gezien... en allfes is dus bij het oude
gebleven.
Wij willen er op onze beurt even op aandringen dat
het formaat van het uitslagenbord wat zou verkleinen
of dat het huidige bord wat kleiner in beeld zou gebracht worden. Denken de sportmensen van de BRT
misschien dat het prettig is telkens n a a r het TV-toestel te moeten springen om dat bord wat opzij te
draaien ?

ziclit van de belangrijkste
problemen die zich hierbij stellen.
Lr
werd de laatste jaren over deze
herziening
voldoende
gepubliceerd, door alle strekkingen
in dit
land, zodat Omcr
Grawet
met
zeer weinig moeite
bovenbedoeld
overzicht had kunnen
samenslel-

Dichtwerk
en toneel is nog altijd niet hetzelfde.
Wij in elk
geval zijn niet voor de
vermeng-

WIE WEET WAT ?
Woidt het op dit ogenblik
nog
tamelijk
pojiulaire
« Wie
weet
wat ? n-programma
een
herhaling
van de maandenlang
volgehouf/'i
doodsstrijd
van de « Spaar je
mee ? n-uitzending,
onzaliger gedachtenis ? De aflevering
van
vorige zondag gaf ons in elk geval
de indruk dat men in de BRT aan
het einde van zijn
vindingrijklicid
gekomen
is en dat er nu reeds
sleet op de foimule
begint
Ie
komen.

Vilciniielijh
was hel
besirocveni
om zien lioe, tegenover het Waalsnationalistisch
standpunt
van de
MPW, door de VVB een gedecentralizeerd Belgisch standpunt
ivcrd
geplaatst. Van Vlaamse zijde stond
alleen de Volksunie
op een werkelijk « Vlaams » standpunt.
En
wat de BSP, de PVV en de CVP
betrof, in het parlement
vertegen^
woordigen deze partijen
weliswaar
liet Vlaamse volk, maar in deze
vitzeiding
verdedigden
zij vóór
alles de Belgische slaat I Voor de
zoveelste maal werd bewezen
wat
reeds lang niet meer
bewezen
hoefde te worden : alleen de Volksunie
kan
Vlaanderen
uit
deze
Belgische situatie redden I

OP UW SCHERM
DEZE WEEK
ZONDAG

1100 tot 1140 : Uitzending van epn
H. Mis uit de Begijnhofkerk te Lier
— 15 00 : Voor boer en tuinder :
Xandbouvrmagacine — 15 30 : Panorama • de week in beeld — 16.00 :
Rechtstreekse reportage van de
laatste 30 km en van de aankomst
van de wielerwedstrijd Parijs-Brussel —16 45 tot 17 05 : Klem. klein,
Weutertje — 19 00 • « De nieuwe
kleren van de keizer » : poppenfilm
— 19 20
Drie padvinders zoeken
hun kamp • avonturenfilm voor de
jeugd — 20.00 : TV-nieuws —
20.20 : Speelfilm : Het gebeurde op
de eerste mei • sentimentele komedie van Louis Saslavski met Yves
Montand. Nicole Berger. Aldo Fabrizzi en de kleine Yves Noël —
21.45 : Sportweekend — 22 20 :
Tweede nieuwsuitzending.

MAANDAG
19 00 : Tienerklanken — 19 30 :
Openbaar kunstbezit : Constantm
Meunier (1831-1905)
_
19 40 :
Zoek-licht op de kulturele aktualiteit — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 :
Domino : Optreden van Simone
Langlois en Pelix Marten (opgenomen programma van de NTS/AVRO)
— 21 15 : Het Midden-Oosten :
Saoedi-Arabië : gefilmde reportage
— 21 45 : Medium : Toneel en Liter a t u u r — 22 15 : Tweede nieuwsuitzending.

DINSDAG
14.05 tot 14 40 : Schooltelevisie :
Geschiedenis : Op en om de Agora
— 19 00 : Europa groeit : fUmreportage — 19.15 : Langs de stroom :
flUnreportage over een zomerse dag
in Moskou — 19 25 : Mozaïek :
magazine over de vrijetijdsbestefllng — 19.55 : Sport in 't kort —
20.00 : TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : Hoolywood Canteen : muzikale komedie van Delmer Davis met
Bette Davis, Joan Crawford. The
Andrews Sisters, Barbara Stanwyck,
Joan Lfsllp, Eddie Cantor, Jack
Benny, Peter L"rr=. W C. Fields.
John Garfield. Joe bi>jViii en h"''
orkest Jimmy Dorsey (Engelse versie met tweetalige onderschriften)
— 21 50 : Frans Masereel : een

dokumentaire film — 22 10 : Poëzie
m 625 lijnen : 1 mei — 22 30 :
Tweede nieuwsuitzending.

•

WOENSDAG

17.00 tot 18 00 : Kom toch een^
kijken — 19 00
Bipcord : Om de
eer van ziin broer (16e afl ) —
19 25 : Teletaalles : Beter Nederlands — 20 00 : TV-nieuws — 20 20
1 mei 1963 : een gelegenheidsprogramma — 20 45 : « Het gezm van
Paemel » : drama in vier bedrijven
door Cyriel Buysse — 22 30 : Tweede nieuwsuitzending.

•

DONDERDAG

19 00 : Tienerklanken — 19 25 :
Penelope : de uitzending voor de
vrouw — 19 55 : Sport m 't kort —
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Schatten op zolder — 20 50 : Filmtribune
— 22 20 : Tweede nieuwsuitzending.

• VRIJDAG
14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie :
Biologie • Over pluimen en bont
(herh ) — 19.00 ' Gastprogramma
— 19 30 • Flitsen —• 20 00
TVnieuws — 20 20 • Musik der Welt :
Uitzending in uitgesteld relais van
het eerste deel van een galaconcert,
gegeven in de Kongresshalle te
Düsseldorf ten voordele van het
Kinderfonds van de UNICEF —
2125 : Première — 22 30 : Rechtstreekse reportage van de prijsuitreiking van het Festival « De Gouden Roos van Montreux 1963 » met
het eerste optreden van Jeanne
Moreau als zangeres (Eurovisie
overname van de Zwitserse televi'-ir
- SSR) — 22 50 : Tweede nieuwsuitzending

• ZATERDAG
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens
kijken — 19 00 ; Religieus programma — 19 30 : Echo — 19 55 ; Sport
m 't kort — 20 00 : TV-nieuws —
20 20 : Margie (7e afl ) — 20 45 :
Rudi Carrell-Show (opgenomen programma van de NTS/VARA)
—
2i '^'
^\r.\ Powell stelt voor : De
Boston-deüe^ti ,22 20 : Tweede
nieuwsuitzending.

niets te verwachten hebben op het
stuk van het Vlaams
rechtsherstel.
Dal' is een vaststelling
waarover
alle jonge socialisten
eens
zeer
grondig moeten
nadenken.
Daarnaast was het
dinsdagavond
ontstellend
met welke
schijnargumenten,
drogredenen
en
andere
zaken van even bedenkelijk
allooi
men het federalisme
te lijf is gegaan. Hel is begrijpelijk
tvaarom
de drie unitaire partijen de Volksunie met alle middelen uit uleder
zijn Waarheid»
wMen houden
:
het zou de VU-man
inderdaad
helemaal niet lastig vallen met al
die
anti-federalistische
rommel
voor goed a] te rekenen !

.ooh Wini

Juiihben

eindelijk

dagavond na « Bonanza », is belangrijk,
leerzaam...
én een mislukking geworden I
Laten we met de
mislukking
beginnen.
De voornaamste
opdracht van eer programma
als dit
over het zeer ingewiltkelde
probleem
van de
grondwetsherziening,
diende
op de
allereerste
plaats te beginnen
met een over-

up het

scheim...

len. Dat is nu echter niet gebeurd
en we kunnen het alleen zeer betreuren.
De dokumentaire
mislukking
ten spijt, is de uitzending
zéfr
leerzaam geworden.
Op de allereerste plaats heeft ons
Vranckx
gesterltt in de overtuiging
dat de
Vlamingen
van de « Vlaamse »
BSP niets, maar dan ook helemaal

Vooraleer echter onze
initialen
onder deze tekst te zetten,
nog
een kleine
opmerking
aan
het
adres van de BRT. Indien men aan
het Flagey-plein
mocht
denken
dat de deelname van Wim
Jorissen aan dit debat de
VolI:sunie
in de « Ieder zijn waarheid
»kivestie voortaan milder zal stemmen, dan vergist men zich daar.
Dit debat heeft met die
uilzending niets te zien. Onze eis inzake
het
politiek
debat
blijft
dus,
« nacli wie vor », dezelfde I
Jvb.

NATIONALE
LOTERIJ
6de t r a n c h e 1963

Op doortochl in de Vlaamse Ardennen

GROOT 3 0 MILJOEN
Trekking
maandag 6 mpi
TE ATï?T'S

bezoekt

GASTHOF

PALLIETER

HET HOOG LOT

5 MILJOEN!

Stemmig café - Gezellige Bar - Mooie zaal
U treft er vlaamse vrienden.
Docter Dewolfplaats 4 Leupegem bij Oudenaarde

.

KOOP VLUG
BILJETTEN ?
Per Bieljet 100 F
Per Tiende 11 F
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Alarmbell luidt te Antwerpen
iWij hebben verleden weelc melding gemaakt
van de betoging van bedienden, v^rerkzaam
bij Bell Telephone te Antw^erpen. Het is o.i.
,wel belangrijk eens nader in te gaan op de
oorzaken van de ontevredenheid die bij het
personeel van de betrokken maatschappij
heerst.

Enkele tijd geleden brachten wij, nagenoeg eksklusief,
een bijdrage waarin heelwat
minder propere was uiteen
werd gedaan. Daaruit bleek
öat Bell in 1952 — toen P.W.
Segers minister van P.T.T.
was — een lopend kontrakt
loskreeg waarbij de firma
praktisch het monopolie verkreeg van de levering van
Jelefoonmateriaal. Het viel

,5'federiii**
Janclclag

FEDERALISME
OPLOSSIMG

niet te verwonderen als men
weet dat P.W. 's schoonzoon,
Berger, kommissaris - revisor is bij Bell. In 1958 was
het Anseele die P.T.T. onder
zijn bevoegdheid had en uit
die periode dateert de bestelling (over 300 miljoen)
bij Bell van een nieuwe telexcentrale te Brussel, dit
zonder openbare aanbesteding. Ook Busieau, die onlangs ontslag nam als minister, had Telegraaf en Telefoon onder zijn bevoegdheid.
Buseau is echter ook nog
burgemeester van Wasmes.
In deze onooglijke gemeente
van de Borinage richt Bell
een bedrijf op ! Busieau
moet zeer tevreden geweest
zijn want hij plaatste voor
zijn ontslag nog gauw de
bestelling van een telexcentrale voor
Antwerpen, ook
weer zonder aanbesteding.
In België schijnt het deze
Amerikaanse
maatschappij
dus voor de wind te gaan en
haar
personeelsbezetting
loopt dan ook m de duizenden. En toch moet er overgegaan worden tot de afdanking van bedienden. Hoeveel
het er zullen zijn weet men
nog niet, dat zal vast komen

Uw Boek van het Jaar is verschenen
ii Geschiedenis
van
de Vlaamse
Gedachtey)
do Dr £>r H. J. Elias

Lux uitgave in vier delen,

het 1ste deel wordt U per kerende toegestuurd mits
storting van 1 00 F (18 maandelings afbetaling van 100 F ) ;
of 440 F (prijs van het 1ste deel)

te staan op D-dag, zoals men
27 april (dag waarop dit verschijnt en waarop de beslissing over de afdankingen zou
vallen) is gaan noemen.
Het gaat goed voor Bell
hier te lande, maar elders,
naar het schijnt, niet. Zo
werden verschillende zeer
grote bestellingen afgelast,
o.m. voor het Deltaplan. Vanuit Amerika werden specialisten gestuurd om de voornaamste Europese zustermaatschappijen te « reconverseren ». In Parijs werden
deze specialisten gewoonweg
wandelen gestuurd met de
bedreiging van nationalisering ingeval van afdankingen. Dan maar bezuinigd te
Antwerpen !
Nu schijnt de direkteur
van BeU - Antwerpen niet
karaktervast genoeg te zijn

ASSEBBOEK
O p de bestuursvergadeiring v a n
19 aprM 11. werden de taken herverdeeld; h e t sekretariaat van de
afd. Is t h a n s ondergebracht P. Timmermansstr. 3, Assebroek De zitdagen voor sociaal dienstbetoon
worden gehouden iedere dinsdagavond van 20 tot 21 uur op a 4 r e s :
T u l n s t r a a t 6, Assebroek. Er werd
tevens beslist de
proefnummerwerking en de huisbezoeken nog
regelmatiger door te voeren teneinde het a a n t a l leden, abonnementen en gegadigden voor de
vrijwillige bijdragen steeds hoger
op te drijven.
BRUGGE
Westvlaamse ontmoetingsdag.
Ter gelegenheid van h e t 5de
Prov. zangfeest te Brugge, richt
de V.U. arr, Brugge, een Westvlaamse Ontmoetingsdag in, waarop alle leden, abonnenten en simpatisanten dringend uitgenodigd
v/a den.
Programma :
Te 9 uur : Openbare kolportagetocht te Brugge.
Verzamelen op de Burg.
Te 10 u u r 30 : Provinciale vergadering te Brugge in h e t hotel
« Hansa - Rubens », Philipstocks t r a a t 9.
De V.U. hoofdbestuun'sleden :
Karel Dillen — Antwerpen — en
Guido Van I n — Brugge — m a ken h e t proces van de huidige regering.
Te 15 uur : Bijwonen v a n h e t
Lustrum Prov. Zangfeest in de
Stadsschouwburg
Een middagmaal (soep, frites
m e t i-umsteak of kieken, drank)
en bedienmg inbegrepen tegen
70 P kan bekomen worden in hotel « Hansa - Rubens », Philipstockstraat 9, Brugge,. Indien mogelijk bij voorbaat bestellen.

h.

KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE 'S GRAVEN-VOEREN
» •

PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE
MOELINGEN EN TE TEUVEN

ALLE INLICHTINGEN BIJ
JEF ERNST 'S GRAVEN-VOEREN
TEL.

(04)79.62.00

mand weet dus hoever het
eigenUjk met de afdankingen zal gaan en onder welke omstandigheden deze zullen plaats hebben. Het gevolg is dan ook dat duizenden mensen bij Bell te Antwerpen sinds weken onder
een echte angstpsichose leven. Wat zal D-dag voor hen
brengen ? Is het de broodroof, en zo ja, gaat de rege-«
ring dan zich ook inspannen
voor deze mensen zoals zij
dat ten koste van miljoenen
gedaan heeft in de Borinage,
gaan deze mensen herscho-*
ling krijgen en gedurendedeze leertijd de middelen om
een gelijkwaardig loon te
verdienen ?
Dat zijn zovele vragen die
men zich stelt, maar waarop het antwoord op zich laat
wachten.

B E W E G I N G S L E V E N - B E W E G I N G S L E V E N - B W E G I N G S L E V E N - BEV

Stort nog heden op PCR 12729 Kredietbank-Eisene
« Uw boek van het Jaar ».
Rekening 3 5 9 / 1 3 / 1 3 6 6 2

BEZOEK OVERMAAS
en het
HOF DE V O E R

om zich tegen deze maatregelen te verzetten De grote
vakbonden hebben trouwens
ook niet veel uitgericht. Het
A.C.V. en het A.B.V.V. organiseerden samen wel meetings en een betoging; van
een krachtige verwittigingsstaking hebben wij nog niet
veel gehoord. En nochtans
zou het hier gaan om de afdanking
van
honderden
mensen. Hoeveel en wie er
juist aan de deur wordt gezet weet men nog niet. De
ondernemingsraden hebben
door kontakten getracht dit
te weten te komen, maar zij
kregen geen konkreet antwoord. Zij staan nog slechts
op de eis dat de laatste aangenomenen eerst zouden afgedankt worden en zelfs
hierop hebben zij nog geen
bevestiging gekregen. Nie-

G.BERGERS
Zocht \ oor U uit :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenconfektie
en maakt voor allen
perf«kt passen
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. 33.91.65

T e Brugge kan men nog terecht
bij — herberg « Vllssinghe », Blekersstr. 2, — gasthof « Bourgoensche Cruyce », WoUestr. 41.
Bij bestuursvergadering van 39
dezer, werden de opdrachten verdeeld in verband met h e t arr.
« lente-offensief ».
De h. J. Neef zal voorlopig h e t
voorzitterschap van de afdeling
waarnemen. Onder zijn toezicht
wordt de aktie « Vrijwillige bijdragen » op p u n t gezet; onder de
leiding van de h . Dejonghe zal de
proefnummer - werking en
de
huisbezoeken worden doorgevoerd.
I n verband met de geldelijke
zorgen die het doorvoeren van h e t
V.U.-lenteoffensief
meebrengen,
word een nieuwe oproep gedaan
om de rangen te vervoegen van
degenen die zich reeds tot een
« vrijwillige
bijdrage » hebben
verplicht; over gans h e t arr. worden huisbezoeken aangekondigd —
de bedoeling is om, door h e t regeilmatig verzekeren van een reeks
kleine of grote bijdragen, een stevig propaganda-fonds t e vormen.
Spontane bijdragen op postrekening n r
1785.28, KredietbankBrugge, m e t vermelding « voor
rekening n r 7.408 van V.U. arr.
Brugge ».
Wanneer deze tekst verschijnt,
is de eerste fase van het lenteoffensief reeds achter de rug : op
alle openbare aanplakplaatsen zijn
de slogans « federalisme - geen
gvendelgrondwet », « zetelaanpassing » en « wij groeien-word lid »
verschenen; ter gelegenheid van
de sociale verkiezingen werd a a n
de voornaamste bedrijven uit h e t
Brugse op 5.000 ex. een pamflet
gericht a a n alle werknemers verspreid. De tweede fase begint n a
de « ontmoetingsdag » van 28 april
a.s. en omvat o.m. h e t bewerken
van vrije beroepen en middens t a n d en h e t verspreiden van een
pamflet op 60.000 ex. over gans
h e t aiT. Helpers k u n n e n zich aanbieden bij : Mare Vandemoortel,

Delaplacestraat 121, St. Kruis, tel,
320.91. T e n andere : wie kan tm
nog onverschillig blijven ?
KNOKKE
De opening van het Vlaams
Huis - Knokke werd verdaagd tot
zondag 12 mei a s. te 15 uur 30;
deze opening wordt gepatroneerd
door alle Vlaamse
verenigingen
van de Oostkust.
Op zondag 12 mei 1963 wordt t «
Knokke uit gans het Vlaamse land
veel volk verwacht ! Nu er k a n s
bestaat om de verfransende vloedgolf aan onze kust tot staan to
brengen, past het dat eikeen daartoe z'n steentje bijdraagt.
WOüMEN-MERKtM
Belangrijke afdelingsvergaden'ng
op zondag 28 april bij Richard
Beeckaert 9, Linieregimentsstraatj
Merkem, Café Tram statie.
Alle leden en sympathisanten
van Woumen, Merkem, J o n k e r s
hove en Houthulst worden op d »
ze vergadering verwacht.
Dienstbetoon
De zitdag van Dr. Leo Wouten
gaat door op m a a n d a g 6 mef van
18 tot 20 uur in het Vlaams Huisi
IJzerlaan 83, Diksmuide.

BELEGGINe van Itaft
en geldmiddelen op
termijn'.
Interessania
mogelijkhede*
me f
100 % waarborg. Ren*
ievergoeding tol 7 % 's jaars. Oo|
op hypotheek, Waar U ook woont, alia
vormen van beleggingen woedqii tl
persoonlijk en zonder verplichting aan*
getoond door een erkend lid van hel
VLAAMS FINANCIERINGSKOMITEE
303, Int. Centrum Rogier, BRUSSEI
en... discretie gegarandeerd op erewoori
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AMtWERPfN
MEKKSLM
De reis naar de
Er
op 1
men
zich

Vofr.

IS reeds een aiilobus vol. Wie
tnei aan deze reis wil deelnemag ntet meer wachten om
te laten inschrijven

Inlichtmgen \n lokaal Tijl.
WILLEBROEK
Zaterdag 27 april om 19 uur 30
In de zaal « Pamilia ». steenweg
op Dendermonde te WiUebroek
spreekt voor de Vlaamse K n n g de
gekende redenaar en schrijver Pater Brauns S.J. Hij behandelt zijn
ophefmakend onderwerp « Het
fundamenteel rechtvaardige in de
Vlaamse en sociale bewegmg gezien vanuit bijbels standpunt ».
Werftochi
De co^portageploeg van Willebroek wordt verzocht zich zo talrijk mogelijk klaar te maken voor
werftocht te Puurs op zondag 28
april. Nieuwe deelnemers kunnen
zich opgeven dij propagandaleider
Guido
Heyvaert, steenweg
op
Boom 56 te Willebroek.

BRABANT
ANDERLECUl
De V.U. vrienden en simpatisanten worden hartelijk uilgenodigd
op de sp'eekbeurt van Flor. Grammens over « Veertig jaar Uilenspiegelkamp », welke door Davidsfonds Scheut wordt ingericht op
m a a n d a g 6 mei e.K. te 20 uur in
de feestzaal van h e t Missiehuis,
Nmoofse stw. te Scheut.
Iedereen is we'kom
Bestuursvergaaermg : elke eerste vrijdag van de m a a n d in het
café St. Anna, St. Guidosti-aat te
Anderlecht.
Volgende vergadering : vrijdag
3 mei te 20 uur.
Aktiepunten : feest in oktober,
versturen van proefnummers, verbeteren van de bestuursfunkties.

verrassingen, een prachtig versie.rd
zaaltje verzekeren u een geze lige
V aarnse avond.
Als eregast hebben we Mr. Dan.
Deconinck.
Zaal « De Leeuwerik », Kerkstr.
34, Dworp. Eerste dans te 20 uur.
Wij lekenen op a k vrienden
uit het kanton Halle.
JETTE

HASSELT

Gezellig samenzijn op 1 mei. begin 18 uur.in de zaal « Bij de
Boerkens » (De Witte D u f ) , steenweg op Dieleghem. Jette.
Ledrn gratis; niet-'eden 25 F.
Eetmaal .. Dans.. Leute.

Heden avond worden de propagandisten verwacht op onze
kaderdag die doorgaat te 19
uur in Hotel Wavsor; te Hasselt.
Iedereen weze op post

TERVUREN
Op donderdag 18 dïzer hie'den
wij
onze
stich' ingsvergadering,
onder voorzitterschap van Mare
Pelgrims, arrond. voorzitter. Na
een korti uiteenzet'ng van de statuten en de algemene poitiek volgde een bespreking en we d overgeg a a n tot de verkiezing van het afdelingsbestuur.
Deze avond was de bekroning
van maanden
doorgedreven werking om m deze zo specia'e gemeente een afde" ing op t? richten.
Een warm proficiat voor de werkers van het eer?t<s uur die hier
reeds heel wat gepresteerd hebben.
VORST
Te huur te Vorst : woonst, 3 kamers ge'ijkvloers, keuken, badkamer en g ote proviandkeldei benedenv-oers, verhuurbare garage
voor 7 wagens en a s Vlaams Huis
uit te baten drank'oKaai (priveeklub). Waterverbruik in de huurprijs inbegrepen.
Pc- m a a n d 3 550 F, waarvan echter 2100 F onmiddellijk teruggewonnen door verhuring van autostalling.
Beschikbaar vanaf
1 augustus
E'ke dag te bezichigen vanaf 18
uur. Zich wenden tot de hee? Vanthournout,
Engelandstraat
420,
Ukkkel-Brus-sel 18
De Vriendenkiing van het VBVVVM nodigt u uit op h a a r meifeest, dat doorgaat in Vlaams
Huis « Die Ossewa », Bondgenotenstraat 307, Vorst, op zaterdag
4 mei 1963, te 15 uur 30.
's Avonds groot bal. Eerste dans
o m ]o i"T-.

DWORP
Vandaag zaterdag 27 april, eerste kantonnaal bal te Dworp.
T a n g o o k e s t « Rohero », talrijke

i VMO Gent
m

i
•
[
;
•
•

Op zaterdag 27 april te
20 h. in het
Vlaams huis Roeland
jaarlijkse herdenking van
Dr August Borms. Gastspreker dh. Walter Luyten

! VMO Gent
m

•
j
•
•
S
I
:
ï
ï

Voor de eerste maal te
Gent
« Het bal V. d. arbeid )>
en dit op dinsdag 30 april
in het Vlaams Huis Roeland met het Oberbayernensemble van Arseen Sebo
Inkomprijs 25 F, deuren
open te 20 h. 30.

tIMBURG;
ALKEA
« Vriendenband i>, aideiing
Herk-de-Stad. houdt op zaterdag
a.s. 4 mei zijn jaarlijks dansfeest
in zaal Monty te Alken Alle nationalisten die van Vlaamse gezelligheid houden, mogen op dit
« Rendez-Vous » niet ontbreken
Het orkest Minten staat borg
voor stemmigheid
en Vlaamse
geestdrift.

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.
•

GELD
voor iedereen !
Op gewone handtekening
en onder de strikste
geheimhouding,
zonder
onderzoek bij geburen of
werkgever.
Terugbetaling in
12. 18, 24 of 36 maanden.

Tel. (02)22.63.48

Wegens het privaat karakter
zijn uitnodigingen vereist.
Deze zijn te bekomen bij Urbaan
Debruyn, Grote Baan 287, Kuringen. Inkom : 40 F. Tijdens het
dansfeest wordt een tombola gehouden.

MAASEIK
Vor:ge week hield de plaatselijke
afde'ing een openbare voor'.icht i n g s v e r g p d m n g die een gced v e ' loop kend?. Drs Joris Degraeve
sprak over de doe stellingen van
de V.U . terwijl drs Wim Jorissen
de algemene politiek behande'de. •
OPOETEREN
Tijdens de vorige weken werd
een werf actie gevoerd in Opoe'eren.
Het 'esultaat was zeer goed en
er ontbreken nog s echts enkele
leden om een volwaardige afdeling
te hebben. Nog een kleine inspanning !
ST. TRUIDEN
De werkgroep vergaderde vorige
week om de propaganda voor de
komende m a a n d e n te bespreken
en te plannfn Onderiussen werd,
onder
le'ding van -ie. Eug'=en
s'Heren. -eeds van wal gestoken
met de uitdelirg van ons weekb'ad
in enkele randgemeenten van St.
Ti-uiden

RUDDERVOORDE

ÖVVLAANDEREN
NINOVE
Go zaterdag 20 april werd in de
zaal « De Croone » een gezellige
Vlaamse avond ingericht dooi de
Vlaamse Vriendenkring. Meer dan
200 Vlaamsgezinden woonden dit
feest bij.
Vooral de jeugd was aanwezig :
h e t Blauwvoetvendei « Priester
Daen.s », de K.V V P.-groep « Die
Stoute » en tah-ijke jonge Vlaams
nationalisten. Na de afscheidsrede
van een nationa'istisch jeugd'eider.
h e t afrol'en van de V MO..-film
over de 2de opma s n a a r Brussel
en een reuzetombo^a waarbij ieder lot een prijs won. zorgde h e t
orkest « Red Light Band » tot
laat in de n a c h t voor een gezellige dan'iavond,
Bii de aanv/ezigen
bemerkten
we. Paast de p^at=;e^ijke Vo'ksuniebestuursleden, afgevaa rdigden
uit de afdelingen Anderlecht Denderleeuw, Bogaarden en Pamel

BRUSSEL
Telefoon 11.77.10

ST ANDRIES
Op de laatste samenkomst van
h e t afd bestuur, werden de rezult a t e n van leden- en abonnementshe'nieuwingen onder ogen genomen; ook werd nagegaan hoe h e t
aantal gegadigden voor de v i j w i l lige bijdragen nog kon opgevoerd.
Verder wordt t h a n s de stelselmatige bewerk'ng van ca 150 adressen in de gemeente Jabbeke aangepakt.
Sï

MICHIELS

Leden en
abonnenten worden
uitgenodigd voor een werkvergade
ring die doorgaat op vrijdag a.s
t e 20 uur 30 op h e t adres : Rijselstraat 239, St. Mchiels. Ook ge
trouwen uit Loppen worden ver
wacht.

ÜtAHiüi
DIKSMUIDE
Kolportages.
De ko Dortage te Handzame was
e:n sukses. Er werden 80 bladen
a a n de man gebracht er. dit met
slechts 4 p r o p a g a n d i s e n
Zond-i g 28 ap il werftocht te
Reninge. Woumen en Mc-kem.
Verzamel; n om 9 uut aan de
kerk te Woumen.
We verwachten d-^ze maa: talrijke propagandisten.

',';',"";-',.t','«' .''.ï'-'./S":''!

ZOEKERTJES^
Drukkerij
om.gevlng
Brussel
zoekt tvDograaf; geen nloegen of
nachtwerk. Schrijven oureel blad
19110.
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GENT-EKKLO
Kaiender van onze aktiviteiten.
Zondag 28 april — Gent.
1) Grote kolpo tagetocht door Gent (wijk Zwijnaardesteenwegi. Sam.erkomst om 9 uur aan Vlaams Huis Roe and.
2) Provinciaal zangfeest om 15 uur in Oud-België — Gent.
Zaterdag- 4 mei — St. Niklaas.
I*rov-ncia!e kaderdag voor de provincie Oost-Vlaande-en in
h e t lokaal Stad Nantcs op de Grote Markt om 4 uur 30.
Zondag .5 mei — Gent.
Om 11 uur 30 ter nagedachtenis van dr A. B o m s in de
kerk der paters Dominicanen, Holstraat, Gent.
Zondag 19 mei — Gent.
Arrondissementele a u t o k a r a v a a n door het Meetiesland in
het teken van de zeto lanpassing. Verzamelen a a n de Roeland.
Vertrek stipt om 8 uur 30. Na onze succesvo e Karavaan
van de vo ige maand, zijn vnj overtuigd dat alle deelnemers
van deze karavaan op post zullen zijn Een 10-tal nieuwe deelnemers zegden reeds toe, zodat wij zeker alle voorgaande propagandatochten zul en overtreffen.
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Zaterdag 25 mei — Gent.
Plechtige opening van het arrondissementeel sekretariaat.
Gezellig samenzijn aangeboden door het ar ondisse ncntsbestuur aan alle leden en simpatisanten van Geni-Eeklo.
samenzijn V'aams Huis Roeland — Gent.
Zondag 9 juni — Wenunel.
Om 19 uur 30 teeste'iike opening — om 20 uux 30 gezelUg
Met Gentse autokaravaan n a a r de Landdag te Wemmei.
Zonrlag 30 juni — Antwerpen.
Vlaams Nationaal Zangfeest. Autobussen worden inge egd
in ieder kanton van het arrondissement Gent-EeKlo.
Donderdag 11 luli — Gent.
Traditionele 11 ,iu'i viering.
Zondag 18 augustus — Biksmuide.
IJzerbedevaart.
Zondag 1 september — De Voer.
Toeristisch bezoek a a n de Voerstreek door de Volksunie
Gent-Eeklo,
Zondag 15 september — Gent (vermoedelijke d a t u m ) .
Provinciale zuidelijk»» E-3 aktie.
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Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE
REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, H o o f d r e d a k t e u r ,
T van Overstraeten, Redaktiesekretaris.
S. De Lie, Mr D Deconinck, WIm Jorissen, lic W. Luyten,
P. Martens, R. Mattheyssens, J Van Breda, dr L. Wouters,
leden.
Aile b r l e t w i s s e l i n g voor redaktie naar i
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, Brussel 7.

Zuidlaan 52

De pas aangestelde k a n t o n n a l e
gevolmachtigde, de h. J. Roelof,
heeft samen met enkele helpers
uit het Brugse, te Ruddervoorde
a a n v a n g gemaakt met z'n opd r a c h t En met sukses. Eer. reeks
huisbezoeken heett reeds rezultaat
opgeleverd.

Tel. 23.11.98

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1 , Tel. 11.82.16
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement .- 200 F Halfjaarlijki : 105 F • Driemaandelijks i 55 F
Steunabonnement : 500 F (minimum) - Losse nummers : 6 F
Abonnement buitenland : 250' F
LUCHTPOST: Kongo 750 F - Zuid-Afrika 950 P - Brazilië-Canada 1100 F
Andere landen 900 P
A l l e stortingen voor het blad op postrekening 1476.97,
V o l k s u n i e , Brussel 1 .
Veranfw

uitg

; Mr

F Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12.

Vlaams huis. logempnl en spijszaal Breugliol. Smet de Nayerlaan
141. Blankenherge. vraagt vanaf
1.4.63 volgend personeel : 2 diensters voor spiiszaal, 2 werkvrouwen Zich schriftelijk wenden op
bovenv. adres.
33
Bieden bijverd enste 2.000 F per
m a a n d , aan bep'oefde (123 sex.)
Schrijven Europ.
Postbus 247,
Maastricht.
39
Tweeta'lge
vertegenwoordiger
met eigen wagen zoekt plaats.
Schrijven met nodige inlichtingen
kantoor b'ad.
40
Aardbei-, rode bessen, stekelbescendoosjes van 1/2 kg (oox v a n
1/4 kg) in karton voor aardbeien
onder glas. Verschillende kwaliteiten, matige prijzen. Schrijven Kartonnage De Roover, Gelrodest^eenwe 16, Betekom
41
Wie helpt V.V.M.-lid Antwei-pen
bij voorbereiding eksaam van wiskunde - wetenschappen
hogere
middelbaar. Schr. kantoor blad
met vermelding van voorwaarden.
43
Mejuffrouw aang. slank, huiselijk zoekt weduwnaar alleen 48-54
j . gd voork. e n onw geen sport
wel kunst. Schrijven Postbus 515,
Groenplaats, Antwerpen.
43
Jonge vrouw voor Vlaamse Herberg, Bar en Feestzaal gevraagd.
Goede verdienste. Zich wenden
Gasthof Pallieter,
Dr. Dewolfplaats 4, Leupegem bij Oudenaarde.
44
Mannelijke of vrouwelijke vertegenwoordiger
gevraagd
voor
groothandel koloniale waren in de
kuststreek. Voorkeur a a n VI. Nat.
element. Schrijven bureel Wad.
49

Goed beklante kruidenierswinkel te h u u r — omgeving Koekelaré — geen overname — zeer interessante voorwaarden — mog«lijkheid van uitbreiding. Schrijven
bureel blad.
46
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OPGELET! OPGELET!
;
De V M.O-filmsektie is k l a a r ;
om bi] u te komen filmen
S
2de mars op Brussel (kleu- !
ren).
•
Tegen de Franse preken.
!
Nieuwe VM.O film : beto- S
güig S3 In voorbereiding
;
Briefwisseling : P Laurlks, ;
Offerandestraat 68. Antwerpen :
Wij filmen gratis.
•

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Inwijding jeugdheem.
Op 5 mei wordt het nieuwe
Jeugdheem der Blauwvoetvendels
In de Mercatorstraat 124-126 plechtig ingewijd.
Om 11 uur verzameling voor
m a r s door de stad a a n h e t stadsp a r k (kant Nationale B a n k ) . Om
12 u u r gratis taallonwedstrijd op
de vlotbrug (Plandrla) a a n h e t
Steen.
's Namiddags om 15 imr, plechtige inwijding m de Mercatovstiraat !
Ieder n a t i o n a h s t uit h e t Antwerpse moet d a a r aanwezig zijn.
Deze manifestatie
staat in een
dubbel teken : dit v a n de wil tot
eenheid in de Vlaams Nationale
jeugdbeweging en dit van de doorbraak in h e t Antwerpse.
Nooit vergeten : de jeugdbeweging steunen Is de beste Vlaamse
investeringspolitiek.
Voor alle inlichtingen : t«l.
82.21.53.
BOOM
Prachtig lentebal.
De Vlaamse Kring Rupelstreek,
onder h e t ere-voorzitterschap van
de heer Dr Vermiert, richt op
dinsdag 30 april e.k (de vooravond
dus van 1 mei) een prachtig lentebal in dat zal plaats vinden in de
feestzaal « ApoUo », Kerkstraat 17,
te Boom, met de medewerking van
h e t vermaarde Antwerps dansorkest « De Accordona's ».
Begin : 20 uur stipt.
Een grote tombola met talrijke
mooie prijzen, zal bovendien iedereen in de gelegenheid ste'len
h e t nuttige met h e t aangename te
paren.
Het enorme sukses d a t ons
dansfeest v a n vorig j a a r kenmerkte. Ugt zeker nog in ieders geheugen. Het Is d a n ook te voorzien
d a t er ditmaal een nog grotere
toeloop zal zijn. K o m dus tijdig !
Wij wensen bij v o c b a a t reeds
iedereen van h a r t e welkom.
ELSDONK
De afdeling Boechout, Edegem,
Mortsel, Hove van de J.V.S.G.
geeft op zaterdag 27 april te 20
u u r 30 in de zaai Pamilia te Elsdonk een groot bal m e t medewerking van h e t amusementsorkest
Eddy Wood
en de plaatselijke
zangeres CThristine de Smedt. Toegang 25 F, iedereen welkom.
HOVE
Op donderdag 2 mei om 8 uur
organiseert de plaatselijke afdeling v a n de Volksunie een grote
volksvergadering in de zaal « De
Rooster » (hoek Mortselsesteenweg
en Laureysplein).
Op h e t programma : de prachtige kleurenfilm over de Mars op
Brussel en de film over de betogingen tegen de Franse sermoenen
t e Antwe'pen. Tot slot spreekt de
heer R- Mattheyssens, volksvertegenwoordiger over « D e politieke
toestand n a de marsen op Brussel ».
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden en v a n
een gi-oot a a n t a l sympathiserenden.
KALMTHOUT
Wie nog
reis op 1
Bokrijk en
onverwijld
Huis.

wil inschrijven voor de
mei n a a r domein van
Voerstreek, dient zulks
te doen in het Vlaams

Deftige
werkvrcuw gevraagd.
Vijf halve dagen of drie volle
dagen per week Inlichtingen
sekretariaat V.ü. Antwerpen
Tel OS-S9.92.06.

BRABANT
BRUSSEL
Abonnementenslag.
Elk nieuw abonnement is een
propagandist meer voor de partij.
Na onze suksesvoHe werking opd a t de Volksunie over de TV zou
mogen bijdragen tot h e t verspreiden van de waarheid, zijn de volgende weken geschikt om de abonnementslag m e t nog meer k r a c h t
door te zetten. Geen enke'e lezer
van ons b!ad m a g m e t gerust h a r t
zijn zomerverlof aanvangen zonder minstens een abonnement te
hebben bijgewonnen. Wie zelf een
proefabonnement wenst te betalen,
k a n zulks doen doorl50 P te storten OD PCR 8654.50 van Volksunie
Arr. Brussel met vermelding van
h e t adres van de begunstigde.
MOLENBEEK
Op 1 mei 1963 geven de APP van
h e t kanton Molenbeek hun jaarlijks feest : een grote pensenkermis.
Alle Vlamingen uit de streek
houden die datum vrij. Nadere
bezonderheden volgen.

SCHAARBEEK
Op m a a n d a g 13 mei te 20 uur
spreekt Mr Roosens in het lokaal
« Amitié », Liedtspleln 35 over
« Gelijkheid te Brussel ». Na deze spreekbeurt, die van uitzonderlijk belang is voor de Brusselse
Vlamingen, voegen gefilmde aktualiteiten over de incidenten rond
kastesermoenen te Antwei-pen en
over de laatste Mars op Brussel.
VORST - UKKEL - SINT-GILLIS
Op zondag 12 mei hebben de afdelingen en kernen v a n Zuid-WestBrussei h u n eerste
Lentevaart
door 't Pajottenland.
Vertrek a a n Vlaams Huis Die
Ossewa, Bondgenotenstraat
307,
te Vorst (bij Wielemansplein) te 9
u u r stipt. Terug ter plaatse rond
20 uur.
Programma :
Ve^'trek te 9 uur.
Groet a a n graf van Staf de
Clercq (kransneerlegging)
Bezoek a a n kasteel van Gaasbeek.
Middagmaal in landelijke herberg (knapzak).
Bezoek a a n O.L.V. Lombeek,
waar Z.E.H, pastoor ons de schatten van zijn kerk zal tonen.
Pensenkermis
(keus
tussen
meerdere schotels) in «De Kroon»,
prachtige oude Vlaamse herberg.
Tombola met weinig, m a a r schon e prijzen (1ste prijs : polsuurwerk).
Vertrek terugkeer : 19 uur stipt.
Prijs : 125 F per persoon (reis
per toerwagen, fooien, avondmaal,
bezoek a a n kasteel van Gaasbeek
en kerk van Lombeek inbegrepen).
D r a n k niet inbegrepen
Inschrijvingen : schriftelijk voor
7 mei bij de heer Vanthournout,
Engelandstraat 420. Ukkei - Brussel 18 Bedrag te storten op zijn
postrekening 4733.00.
Alle Vlamingen — lid of geen
lid — hartelijk uitgenodigd.
ZAVENTEM
Op zondag 28 april wordt in Zaventem ons blad vc-kocht door de
propagandaploegen van h e t arr.
Bijeenkomst te 9 uur achter de
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk
van Zaventem.
Niet alleen de regelmatige deelnemers a a n deze werftochten worden verwacht, m a a r al diegenen,
die op deze dag h u n simpatie willen betonen voor h e t werk d a t
door de organizator van deze werftochten. Bob Maes, reeds sedert
j a r e n werd ingericht. I n z'jn gemeente moet op 28 a p r ü h e t rekord van Asse (200 bladen) gebroken w e d e n .

LIMBÜRG

ROERSEL
Tijdens de voorbije week heeft
een bestuurslid u i t Koersel enkele
nieuwe leden aangeworven. Indien
elk bestuurslid van deze werkgroep
nog een speciale inspanning wil
doen, zal Koersel eerstdaags t o t
volwaardige afdeling
uitgegroeid
zijn.
LAUW
Sinds een goed j a a r begonnen
enkele p'aatnelijke
medewerkers
a a n een stelselmatige uitbouw van
de V.U. in Lauw.
Ze lieten geen enkel middel onverlet om de Vlaams-nationale gedachte ingang te doen vinden.
Het was reeds verschillende jaren
geleden dat er een voorlichtingsvergadering h a d p l a a t s gevonden;
de afdeling heeft d a n verleden
week een zeer ges''aagde avond ingelicht.
Niet minder dan 60 toehoorders
telden we, toen dr Landmeters de
vergadering welkom heette.
Hoofdbestuurslid R e n a a t Vanheusden hande'de over de noodzaak van een Vlaamse partij Hij
gaf een duidelijk overzich van de
achteruitster ing die de Vlamingen
dagelijks moeten ondervinden en
de wijze waarop de V U . h i e r a a n
wil ve helpen.
Ir C^em Colemont vond een
dankbaar gehoor bij de talrijke
aanwezige landbouwers wier moeilijkheden al te weinig belangstelling vinden bij de regering en de
grote landbouworganisaties.
Hij eiste voor hen doortastende
maatregelen vanwege de huidige
regering. Een toelichting v a n het
landbouwprogramma der V U . genoot veel aandacht.
D a a r n a hiel de algemene partijsekretaris, drs. Wim Jorissen, een
gloedvolle toespraak over de politiek die sinds jaren gevoerd wordt
ten nadele van de Vlamingen.
Hij ontleedde de oorzaken die
onze welvaart te alle t ü d e hebben
geremd en gehinderd. Een langdu••ig applaus bewees de Instemming
en geestdrift van al^e aanwezigen.
Tot slot liet d= mee'-derheid zich
inschrijven, zodat de kleine gemeente Lauw reeds meer leden
telt d a n noodzakelijk voor een
volwaardige afdeling.

lokaal « De Gouden Leeuw »,
Dorpstraat 1, Vrasene, te 20 uur.
Naast de film van de 2de Mars
op Brussel zullen als sprekers optreden. M r J a n Verniers, advokaat te Sint Niklaas, en dhr. E .
Suy, landbouwingenieur, te Moerbeke.
Provinciale kaderdag te Sint Nile'aas.
Op zaterdag 5 mei gaat de provinciale kaderdag van de Volksunie door te Sint Niklaas, in het
lokaal Stad Nan'es Grote Markt.
Sociaal dienstbetoon.
Sint Nik'aas : alle zaterdagen
van 9 tot 11 uur bij dhr. Et. Neels
R a a p s t r a a t 93, Sint Niklaas
Stekene : alle donde"aagpn van
19 tot 21 uur bij dhr. Abd. Heyse,
Statiestraat
72,
Stekene,
tel.
71.74.43.
KaUo : 1ste vrijdag dei m a a n d
van 20 tot 22 uur bij dhr. Cl De
Vooght, Fabriekstrsat
45 Kallo,
tel. 75 70.88.
Beveren : 1ste zaterdag der
m a a n d van 9 tot 11 uur in lokaal
Café Royal, Markt 5, Bsve-en, dhr.
Van Remoorter, tel. 75.72 21.
Kemzeke : alle zaterdagen van
9 tot 11 uur bij A. D'Ho'lander,
Voorhoutstraat 43, Kemzeke, tel.
71.72.82.
ZOTTEGEM
Het dansfeest v a n zaterdag 20
a p r ü is uitgegroeid tot een echt
sukses. De grot« zaal « Parking »
was meer dan volzet en de stemming was prima. Het Zottegems
orkest van Clee oogste zeer veel
bijval. Het was Senator Diependaele die door de Voorzitter van
de plaatselijke afdeling werd verzocht h e t dansfeest te openen m e t
mevrouw Clara Bnmeel
Onder de talrijke vooraanstaande bemerkten we Dr Rik de Ooom a n uit Aalst, Dr Persoons uit
Outer, Bert de O e m e r , ondervoorzitter van het arr., Paul van Cauwenberge, eerste Voorzitter v a n
afdeling Zottegem.
Volksunie Zottegem heeft de
wind in de zeilen !

W^VtAANDEREN
WEST-VLAANDEREN

O-VLAANDEREN
DENDERLEEUW
Deze week ontviel ons d h r J a cobs Theo, p a s aanges'oten lid
onzer afdeling. Aan Mevr. Wwe J a cobs betuigen we onze innige deelneming.
Onze vriend J e a n Van der Weeën
we'-d door het arrond'ssementsbestuur aangeduid als kantonnale
gevolmachtigde voor Ninove Hierdoor komt een derde bestuurslid
in aanmerking voor de arrondissementsraad.
De
schaakkring
Denderpion
meldt ons
d a t de wekelijkse
schaakavond voortaan
doorgaat
op woensdag in h e t lokaal De
Klok.
GENT
I n opdi-acht van het distriktsbestuur van de Volksunie Gent zal
de jaarlijkse H Mis ter herdenking van de dood van Dr Borms
worden opgedragen op zondag 5
mei te 11 uur 30 in de kerk der
Paters Dominikanen. Holstraat.
GENT
Twaalfde provinciaal
zangfeest
van h e t A.N.Z. Oost-Vlrfanderen
op zondag 28 april e.k. vanaf 14
uur 30 in de zaal « Oud-België »,
Veldst-aat te Gent.
Voor de geestdrift wordt gezorgd
door h e t onvergelijkbare Vlaams
Volkskunstorkest uit Antwerpen
olv. de vioolvirtuose J a n a Verrept,
door de d'rigenten Jef Tinel en
Lode Dieltiens en door V.T.B.Jeugdg oep Dulle Griet
De gelegenheidsrede wordt gehouden door de huidige praeses
van h e t K.V.H V. Gent, J a n De
Boever.
Voorbehouden
zitplaatsen
te
verkrijgen op het ANZ.-sekretariaat, Palinghuizen 2, Gent. Tel.
26.44.22.

I n verband met de gemeentelijke
verkiezingen die volgend j a a r gehouden worden, hebben drs Wim
Jorissen en ir Clem CJolemont enkele belangi-ijke besprekmgen gevoerd m e t personen uit verschillende grote gemeenten van Limbui'g. ,We weten reeds van n u d a t
er interessante verrassingen in
h e t verschiet zijn.

SINT NIKLAAS
Kolportage te Sint GiUis-W.
Op ziondag 28 april a.s. wordt
gekolporteerd te Sint Gil is-W.
De p r o p a g a n d s t e n
vergaderen
a a n h e t lokaal Stad Nantes, te
Sint Niklaas.
Vertrek m e t micro-wagen om 9
u u r 15.

HERDEREN
Men meldt ons h e t overlijden
van J o h a n Nijs, zoontje van Vincent Nljs en Maria Reynde's. De
V.U. biedt a a n de diepbeproefde
fajnUieleden h a a r innige deelneming aan.

VRASENE
Op m a a n d a g 29 april wordt t e
Vrasene een V.U. afdeling opgericht.
Deze jonge afdeling neemt onmiddellijk een dave-ende s t a r t
met een grootse vergadering in h e t

De provinciale kaderdag vindt
plaats te Poperinge in de zaal
« Beltort » 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 S t a d
Brugge op zondag 28 april 1963 t e
15 uur m de Stadsschouwburg te
Brugge.
Medewerkers : R. Veremans, W.
Pee (dirigenten).
Feestrede : Dr. J u r . V. Portier,
Algemeen Voorzitter A.N.Z.
Veremanskoor Brugge.
Volkskunstgi-oep « Die Boose »,
Izegem
Speelschaar der Broeders Xaverianen. Brugge
Balletgroep « Vlug en Vroom »,
Brugge
Vendelzwaalen : H Persyn.
Regie en presentatie : Gerard
Vermeersch.
POPERINGE
Vlaamse Vriendenkring « Hoppeland ».
Op zaterdag 27 april geven wij
een groot bal m de zaal van < Het
Beifort » te Poperinge waarop alle
vriendenkringen van de provincie
uitgenodigd worden en die wij tevens ook verwachten, want ook wij
zijn nergens ten achter gebleven.
Dit bal zal opgeluisterd worden
door het orkest « The Sca-Siders »
uit Gistel. Dezen die In Koekelare
geweest zijn zniUen zich nog dit
orkest herinneren.
Dus alle Vlaamse vrienden zijn
welkom.
Begin om 20 uur 30.

GEBOORTEN
I n het gezin van onze vrienden
J o Belmans - van Thielen ig een
eerste kindje geboren
Het is een zoontje dat Koen
werd gekerstend. Onze hartelijkste gelukwensen.

P O K E T INO
De Vlaamse fonoplaten• winkel van Bru&sel
E. Jacqmainlaan 146
Klassieke muziek-, litteratuur-, folklore- en ontspanning-fonoplaten voor
kinderen.

ELASTIC
De Kantelpoort die
- groot of klein volledige voldoening
geeft.
Weldra rechtstreekse agent*
schappen over gans Vlaanderen : zekere streken zijn nog
niet bezet: komen hiervoor In
aanmerking: metaalkonstruktiehuizen gespecialiseerd ta
metalen ramen.
Voor inlichtingen zleh
wenden tot :
J. ERNST-THEUNISSEM
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 en
'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 buffeC
Open dag en nacht
Zalen voor vergaderingen
enz...
DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22
Leuven
Schoonste bierkelde^
van het land
Niet vergeten daf men ^
de drie lokalen de echi(
Dortmunder ThierbraaV
drinkt
met de 2 Hertjes

DIKSMÜIDE
Kolportage.
Zondagvoormiddag 28 april 1963
werftocht te Woumen en Merkem.
Verzamelen a a n de Kerk te
Woiunen om 9 uur.
Afdeling Woumen-Merkem.
Zondagvoormiddag 28 april om
10 uur 45 afdelingsvergadering onder voorzitterschap van arrondissementsvoorzitter Leo
Van de
Weghe.
We rekenen op een talrijke opkomst der leden en sympathisanten.
Samenkomst bl] Beecka«rt, café
De Tramstatie, Markt, Merkem.

Niet vergeten f
weldra
I>ort Thierbrauhof III
te Brussel
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DE VOLKSUNIi

E.EN

volksnationale stroming
kan trouwens, krachtens h a a r beginselen zelf,
zich niet anders dan richten tot het volledige
volk, met overbrugging van de oppervlakkige
klasseverschillen tussen bediende, arbeider,
boer en middenstander door een gemeenschappelijk volks ideaal van algemene welvaart en
ontplooiing van de eigen volkspersoonlijkheid.
In de tweede helft van de 20e eeuw kan een
volksnationale beweging niet anders dan sterk
sociaal van inslag zijn. Op straf van haar eigen
levenskracht te ondermijnen.

»>»arto»e»»eo«»g«i»»e<M»««i»e»»^'ft»»»»»g»»»

»co<»«»»ift s »e»aia It c sgeccg»»^^^^^'^^^^^^^^^'»^

IE gelooft nog dat de federalistische drukliingsgroep in Wallonië door de
B.S.P. kan uitgeschakeld worden ?
Die verdient ruimschoots het etiket «argeloze»
op de rug geplakt te krijgen.
De Jongste strubbelingen in h'et A.B.V.V. en in
Ie B.S.P. bewijzen dat het federalisme in Wallonië niet aan ontwapenen denkt. Maar dat het,
ook zonder Renard, verder in de aanval zal
blijven.
Het vraagpunt is alleen maar of de MPW een
buitenparlementaire drukkingsgroep blijft dan
wel of het zich tot een politieke partij zal ontwikkelen.
Dit laatste is trouwens in Wallonië minder
noodzakelijk dan bij ons, omdat de MPW via het
sindikalisme rechtstreeks een geducht wapen in
handen heeft.

D' AT

het sociaal-ekonomisch
program en de metodes van de MPW anders zijn
dan die van de Volksunie doet veel minder ter
zake dan men oppervlakkig gezien wel meent.
Wallonië is nu eenmaal anders dan Vlaanderen.
Waar de Volksgazet anderzijds aanstipt dat de
MPW niet meer in de eerste plaats socialistisch
is, heeft ze gelijk. De MPW is een volksnationale
stroming geworden, met een stevige socialistische Inslag weliswaar, maar ze is dan toch in de
eerste plaats een volksnationale stroming. Konsekwent daarmee zoekt de MPW verruiming in
Waals-liberale en -katolieke richting.

tt AT Vlaanderen, zoals voor de
oorlog, niet langer alleen staat met een groeiende federalistische strijdgroep, verandert volledig
de gegevens van het Belgische vraagstuk.
Voor de oorlog was het federalisme, in feite
althans, een platonische streefgedachte. Thans
biedt ze werkelijk kansen op verwezenlijking in
een niet al te verre toekomst.

Zo biedt de toekomst de Volksunie ook praktische perspektieven van een soort kongrespartij,
een werkelijke scharnier, en niet alleen die van
een drukkingsgroep.
Voor de eerstvolgende jaren zullen wij echter
nog op de funktie van drukkingsgroep aangewezen zijn.
Daarvoor alleen is er trouwens voor het ogenblik werk genoeg.

komfort en profitariaat hoogtij vieren en waar
elke werkelijke vernieuwingsdrang uitgesloten is
omdat offers en belangloos dinamisme er iets
onwezenlijks geworden zijn.
Onze partij dient zich van die geest ver te
houden, de dinamische geest van overwining, die
ze bezit, ongerept bewaren en op te dringen aan
de vele nieuwe krachten, die we thans aantrekken.
Een zware verantwoordelijkheid rust hierbij
op ons hoofdbestuur en op onze parlementariërs.
Nu wij een partij zijn worden wij betrokken
in de politieke verwachtingen en beschouwingen
van alle Vlaamsgezinde jongeren van de drie
kleurpartijen

Wi

IE dagelijks omgang heeft met
jonge liberalen en socialisten weet, dat onze
kansen daar even reëel zijn als bij de jongere
C.V.P.-ers. Wij dienen de kans met beide handen
te grijpen omdat we alleen zo een werkelijke
Vlaamse partij kunnen worden, de weerspiegeling van het volledige Vlaamse volk.
De atmosfeer waarin onze partij leeft moet
dichter liggen bij die van het Vlaams nationalisme van 1920, dan bij die van 1938. Elke tijd
is anders. En willen wij aanvaard worden dan
moeten wij leven in 1963. De geschiedenis van
de Vlaamse Beweging is wat ze is. Ze mag ons
dierbaar zijn — en mij is ze h e t — we hebben
echter als eerste plicht niet de geschiedenis te
eren maar ze te voltooien.

H<

OE kan onze partij als drukkingsgroep ernstig werken ?
Door alleen op de C.V.P. druk uit te oefenen ?
Voorzeker niet.
Onze druk dient ook op andere partijen te
slaan.
En niet alleen onrechtstreeks langs de C.V.P.
om, maar wel rechtstreeks.

H OE

kan men rechtstreekse
druk uitoefenen op de drie traditionele partijen?
Slechts op één enkele wijze : door bij alle drie
het kiezerskorps aan te vreten. En dat kunnen
we, door een program en een aktie die aantrekkingskracht uitoefenen op de volgelingen van de
drie partijen.
Het gemakkelijkst, hoewel niet uitsluitend, zal
dit gaan met het jonger kiezerskorps van die
partijen.

D<E drie partijen vertonen

W:

IJ leven in een tijd dat de
maatschappelijke groepen minder vasthangen
aan hun sociale en politieke organisaties en dit
zowel bij de arbeiders en boeren als bij de bedienden en de middenstanders. Honderden kleine
feiten bewijzen ons dat.
Wij dienen er onze besluiten uit te trekken en
onze kans te wagen.
Daarvoor moeten we ons uit onze enge kring
durven losdenken en beginselvast m a a r open van
geest te midden van de zoekenden buiten onze
organisatie durven gaan. Met in onze zetel of
achter ons bureau te zitten vergemakkelijken
wij onze groei niet, evenmin als met eindeloze
babbeltjes in eigen kring.

O.

NZE partij dient haar eigen
dinamisme op te drijven.
Omdat verantwoordelijkszin
tegenover de
grote mogelijkheden ons dit vraagt.
De oogst staat te wachten.

sleet.
Zij liggen vastgeroest in oudere kaders, waar

Dat de maaiers zo hard mogelijk werken zodat
hij niet verregent op h e t veld.

Bouwgronden
te Mortsel, Edegem, Schelle, Aartselaar, Blankenberge.
Zellik,
Turnhout,
Neerglabbeek,
Hove,
Kalmthout,
alsmede In tal van steden en gemeenten van de provincie
Antwerpen :
Wendt l) tot de maatschappij

ik koop bi
Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen) Tel. 39.69.57

li
m

Geen verplichting tot bouwen.
Beste geldbeleggingen.
Hoogste kredietmogelijkheden.

Opra^^il
MA7THIEUS nvn>BNBsvnuf
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