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IEDERE V.U.-AFDELING
moet AL haar bestuursleden
afvaardigen naar de Landdag
te Welmmel op 9 juni a.s.
RICHT REEDS NU DE
VERPLAATSING
PER AUTOBUS IN.

OP 9 JUNI ALLEN NAAR
WEMMEL !

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

P. V. V. ONTZEGT HAAR LED
IEDERE LAAMSGE
N a d a t het V l a a m s h a t e n d Brussels w e e k b l a d (( P o u r q u o i P a s ? » m a a n d e n l a n g gehetzt heeft tegen d e v i a a m s g e z i n d e liberalen uit de Brusselse a g g l o m e r a t i e , heeft d e o n dervoorzitter v a n de P . V . V . — de kersverse liberaal
S n y e r s d ' A t t e n h o v e n — verleden z o n d a g te B r u s s e l zijn
slag t h u i s g e h a a l d : o p de b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e verg a d e r i n g v a n d e Brusselse P . V . V . - f e d e r a t i e w e r d een rezolutie g o e d g e k e u r d waarbij het de P . V . V . - l e d e n o p
straffe v a n uitsluiting v e r b o d e n is, lid te zijn v a n een
vlaamsgezinde vereniging.

P.V.V.-er mag fascist xijn
Zoals men weet waren bij
de voorbereiding en de i n richting van de twee Vlaamse Marsen op Brussel telkens
ook enkele vlaamsgezinde liberalen betrokken. In de
tweede Mars werd trouwens
fel opgemerkt en toegejuicht
de oude « geuzenvlag » van
de liberale vrijzinnige studenten. In het Aktiekomitee
Brussel en Taalgrens was

o.m. het liberale Willemsfonds vertegenv\'oordigd.
Sinds
verleden
zondag
staan deze vlaamsgezinden
voor de beslissende keuze :
ofwel bukken ze zich onder
het juk van de franskiljonse
reaktionair Snyers d'Attenhoven ofwel slaan ze deur
van de P.V.V. met een harde
klap toe. Een andere oplossing is er niet meer.

De Brusselse P.V.V. heeft
het ongelooflijke
in 1963
klaargespeeld : h a a r leden —
in naam van de liberale prin-

HET BOEK DER MAAND
April heeft de bevestiging
gebracht van loat maart
reeds beloofde : na de lange winterperiode
zijn onze propagandisten
geestdriftiger
dan ooit 'aan de
abovne'hentenslag gegaan. Van overal stromen
de lijsten mei nieniv'e
abonnenten
thans
binnen.
Thans reeds Kan worden geieyd
dat het sireefgelal,
zoals liet door
algemene sekretaris Wim Jorissen
op het jongste Parlijkongres
weid
vooropgesteld,
binnen liet onnüd-

öellijk bereid hgl : Ó.OOO ahonnenlen méér dan in WG2. Een flink
deel van deze 5.000 was
einde
april reeds
binnen,
Bijzonder
verheugend
is
hef,

verder
in
dit
nummer
kleine o n d e r n e m i n g e n , blz. 3
der alte g a a t h e e n , blz, 7
garnaalvissen, blz. 8
het dossier v a n d e u r n e , blz. 9
bleuik en z w a r t , blz. 1 0
uitzichtloos politiek geknoei, blz. 1 6

dal de arrondissementen
die traditioneel
vooraan staan op onze
erelijst,
hun
inspanningen
niet
hebben verminderd en tóch werden
overvleugeld
door enkele
nieuwhorners die in dit lijstje
hartelijk
welkom zijn : Dendermonde,
Leuven en St Niklaas. We
vermelden
deze maand de « groten » maar
eens niet en ire ruimen
opnieuw
een plaatsje
in voor de
Westvla/imse koplopers
Roesclare-Tielt
en Brugge.
In het arrondissement
Leuven
wensen we speciaal geluk de verantwoordelijken
voor de
abonnemenlenslag
te liessel-Lo.
In het
arrondissement
Roeselare-Tielt
is
het de stad Roeselare
die liet
liehlend voorbeeld geeft, tin in het
arrondissement
Dendermonde
iveze
ons hoofdbestuurslid
De Pas ten
voor-beeld gesteld. liet boek der
maand gaat echter niet naar hem;
een ander hoofdbestuurslid
heeft
tiet nóg beter gedaan : dhr Renaat
lanheusden,
Zavelvenne Hg, Kiewit-llasselt.
Ilarielijk
proficiat l
Meieen betekent
dit een bijkomende blijk va3i waardering
voor
het werk dat twee Limburgse
arrondissementen
in het eerste trimester 1903 hebben
verzet.

cipes — te verbieden van er
een andere mening op n a te
houden dan die van het
meest bekrompen en achterlijke Belgicisme anno 1830.
Een rezolutie, aangenomen
met bijna 500 stemmen min
16 stemmen en 8 onthoudingen — met verpletterende
meerderheid dus — ontzegt
iedere Brusselse P.V.V.-er het
recht, nog lid te blijven van
het Aktiekomitee of nog deel
te nemen aan bijvoorbeeld
een Mars op Brussel.
Daarmee heeft de P.V.V.
zich definitief uit de Vlaamse gemeenschap gesloten.
Deze vaststelling immers
dringt zich op wanneer men
bedenkt dat het Aktiekomitee samengesteld is uit meer
dan 50 verenigingen die de
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Vlaarasgezinde opinie op een
nooit-geziene
brede
bazis
omvatten.
Dezelfde mijnheer Snyers
d'Attenhoven — een naam die
reeds een heel programma is !
— en dezelfde Brusselse
P.V.V.-federatie
weigerden
echter in te gaan op een verzoek om het lidmaatschap
van de P.V.V. onverenigbaar
te verklaren met het lidmaatschap van één der talloze
franssprekende en franskiljonse fascistische groepjes uit
het Brusselse. De P.V.V. keert
niet alleen Vlaanderen, maar
ook de demokratie de rug toe!
De neo-fascistische stellingname van de P.V.V. druist
regelrecht in tegen het liberaal vrij heidsbeginsel; het
ligt echter volkomen in de
lijn van een partij die meer
dan ooit de partij van de
reafttie en het grootkapitaal
is geworden.
De vraag is thans, wat de
enkele jonge Vlaamse liberalen zullen denken en vooral
doen, zij die zich met de partij steeds hebben kunnen
verzoenen omwille van het
Vlaamsgezind verleden van
het Vlaams liberalisme. Zullen zij verder kunnen meedoen aan het bedrog dat er
in bestaat, te zeggen dat het
alleen maar « Brussel » is ?
Of zijn zij bereid, de besluiten te trekken uit de huidige
toestand en te weigeren mee
te helpen aan de kolonizering
van Vlaanderen. Aan hen, te
besluiten. Aan hen, de liberale jongeren te vervoegen die
de stap n a a r de Volksunie
reeds hebben gezet.

DE VOLKSUNIE

HUISVESTING
Waarde redaktie,
In zijn memorandum voor de
heer Minister van Volkgezondheid
en van het Gezin opgemaakt op
25 mei 1961, stelde het V.V.O. in
hoofdstuk I I I VOO- d a t de verdeelsleutel zou
worden vastgesteld
voor het vormen van een billijk
evenwicht der taalrollen.
Ook de Beheerders van h e t Nationaal Instituut voor de Huisvesting werden in een schrijven van
23 augustus 1961 gewezen op de
gebrekkige taaltoestanden.
Onder het motto « regularisatie
van bepaalde toestanden die nadelig zijn voor de goede we-king van
h e t Instituut » wordt h e t beheerscomité verzocht enkele gevallen te
regulai'iseren.
Naar wij uit goede ingelichte
bron vernamen zal h e t taa^evenwicht weer eens een veiraderlijke
deuk krijgen daai- op de acht (of
meer) te regulariseren geva'len er
twee Vlamingen zullen vo'doening
krijgen. Zou het ook echt zijn dat,
onder de dekmantel van hei verdwijnen van Franstalige ambtenaren bij het Instituut n'euwe en hogere posten voor Franstal igen zouden worden g e c e ë e r d ?
Is het Instituut nog niet Franstalig genoeg en welke rechten hebben de Vlamingen in dit Instit u u t ? Wanneer komen daar eens
Vlaamstalige
diensthoofden
en
ze"dmgsgelastigden ?
Het regent bevorderingen b j
h e t Instituut. Van de heer Mmister van Volksgezondheid en van
h e t Gezin wordt gevraagd zijn
« paraplu » te openen om die Vlagen op te vangen of af te weren.
Neen, wij gaan niet akkoord met
die geheime plannen en manoeu-

VVO.

AUTOVERZEKERING

h e t steeds stijgend aantal ongevallen, van mening zijn d a t de
verzekering « automobiel » dient
aangepast.
Een zaak moet toch een redelijk winst afwerpen
Indien die
winst er m e t is, m a g d a a r a a n iets
gedaan, bv. de onkosten drukken:
men kan de zaak in h a n d e n geven
van een degelijk bed"ijfsrevisor.
Het is typisch dat de <genat'onaliseerde)
franse
maatschappijen
meestal veei minder algemene onkosten dan onze belgische private
vennootschappen hebben.
Men kan natuurlijk ook de premie verhogen. Aangezien de autoverzekering
nooit voor
iedere
klient kan bepaald worden m verhouding tot h e t werkelijke « persoonlijke » risico moet hier een
algemeen akkoord getroffen.
Het IS
de verzekeringsmaatschappij die de gemiddelde premie
zal berekenen, nodig om een bepaald risicü of een gioep van risico's te dekken.
Vermits de
bekomen premie
we"d berekend op een gemiddelde
is h e t logisch dat een verzekerde
die een of meerdere jaren geen
ongeval heeft veroorzaakt, een teruggave krijgt van de door hem
in verhouding te veel gestorte premien. Het omgekeerde is evenzeer
waar voor de slechte geleider
Het gaat niet op d a t een slecht
voerder die meerdere ongevallen
veroorzaakt, voordeliger gedekt Is
dan de goede bestuurder omdat
hij bvb toevallig een be-oep uitoefent dat op verzekeringsgebied
voordeliger uitvalt. Dit systeem is
niet alleen onrechtvaardig, m a a r
ook gevaarhjk. Het zal vaak gebeuren d a t een verzekerde van beroep verandert. Indien hij nu in
een ande-e « klas » valt op verzekeringsgebied, dient hij zim maatschapnij h'e-van in kennis te stellen. Alhoewel het individueel risico m e t is gewijzigd, zal er toch
een andere premie worden toegepast. Dit is onlogisch m a a r h e t
zou veel erger zijn indien verzekerde zou verzuimen, zijn wijziging van beroep aan te geven Indien hij dan bv. 5 jaa^ later een
ongeval heeft, zou de maatschappij kunnen eisen d a t hij de volledige « aanpassing » zou betalen.
Ook zou de maatschappij h e t n'etaangeven van de wijziging kunnen inroepen als kwaadwilligheid.

Artikelen in de Vlaamse pers
•Wijzen er op d a t h e t nieuwe autotarief bij de massa heel wat deining heeft verwekt. Men kan niet
ontkennen d a t h e t nieuwe tarief
over het algemeen een belangrijke
premieverhoging mee zal brengen:
de gemiddelde verhoging zal rond
350 F per j a a r liggen, Dehalve dan
voor de « bevoordeelde klasse ».
Maar kom, laten we ons niet al
te druk maken over h e t nieuwe
Nu is h e t mogelijk d a t de versekeringsinstelllnsen
ineevoige ' autotarief. Slechts 70 % van de

Zelfs de kraaien brengen het uit

maatschappijen verklaarden zich
akkoord, h e t toe te passen. Er
blijft dus meer dan keuze genoeg.
De meeste maatschappijen die dit
akkoord hebben ondertekend, 2»rgden er trouwens voor d a t ze, mits
3 m a a n d e n vooropzeg n a a r h e t
oude systeem kunnen terugkeren.
Indien onze mensen zich tot een
ernstig verzekeringsmakelaar wenden, ziiUen ze zonder twijfel over
deze punten degelijk worden ingelicht. Het laatste woord is in ieder
geval nog niet gezegd In deze
kwestie. Het lijkt me echter duidelijk dat de maatschappijen doodgedwongen zullen moeten terugkeren n a a r h e t vroegere systeem.
Het woord is aan de verzekerden !
M R . - Antwerpen.

TV-DEBAT
Geaohte Redakie,
Met toenemende spot en ongeduld heb Ik de vertegenwoordigers
van de drie « traditionele partijen » gezien en gehoord m het TVdebat over de grondwetsherziening.
Begrijpen zij dan met dat al
h u n Irazen tegen de invoering van
het federalisme
voorbijgestreefd
zijn, zoa's zijzelf, produkten van
h u n tijd en milieu, ook voorbijgestreefd zijn.
De een —- wat be'ang heeft h e t
hier, n a m e n te noemen — zou een
netjes voorgeschoteld federaal statuut wensen te zien, uitgewerkt
tot in de kleinste bijzonderheden.
De uitvlucht is goedkoop; h e t bedenkelijk gezicht dat h n daarbij
opzette kon enkel de lachlust
wekken omdat het er te dik oplag
dat de man een stukje toneel a a n
't opvoeren was. Op deze uitvlucht
antwoorden wij : waar een wil is,
IS een weg. Ee st moet de wil er
zijn. De Vlaamse en Waalse federalisten, die met deze wil bezield
waren, hebben een tienta' j a r e n
geleden een ontwerp van federale
grondwet opgesteld En we kunnen
nog antwoorden:waar blijft uw eigen statuut, uitgewerkt tot in de
kleinste details, d a t de Walen en
Vlamingen
moet
toelaten
op
vreedzame wijze in unitair verband
samen te blijven l e v e n ?
W a t het gebazei over de samenh a n g van de ekonomie van de twee
landsgedeelten betreft, wie neemt

Schuimrubbermatrassen

d a t ernstig op ? S t a a t d a t federalisme in de weg ? D a n zou men
best doen al de landen van de Euromarkt in een unitaire s t a a t onder te brengen (met, natumiijk,
BruxeHes als capitale).
Een ander meende de snuggere
uit te hangen : de 26 grondwetsherzieningen in Zwitserland hebben
alle tot doel gehad meer m a c h t te
geven aan h e t centraal gezag Hij
zegt evenwel niet of de Zwitsers
bereid zijn h e t principe zelve, h u n
federaal statuut, op te geven en
over te schakelen op h e t unitarisme, met dat heerlijk centraal gezag van bij ons. De dag d a t de
Zwitsers dit zouden doen, zou h e t
ginder een heksenketel worden,
een broeinest van
voortdurende
twisten tussen Duitsers, Italianen
en Fransen.
Ja, ze zijn snugge", de vertegenwoordigers van onze
nationale
partijen Maar ze onderschatten
toch de in^elllgentle van h u n
« kiesvee ». Het is m e t meer zoais
weleer : « houdt gij ze dom, ik zal
ze braaf houden ». Met stiigend
ongedu'd, m a a r ook stijgende ergernis, volgen wij de kapriolen van
de tafe'sprmgers van de aPeenza'igmakende partijen. Een achterhoedegevecht, met als inzet de
vetbetaaMe posten en portefeuilles
van onze kleumolitipkers, waarbij
h e t belang van het Vlaamse volk
(maar wat een bezorgdheid voor
de « minori«;atip » van de Wsl^n,
he, teveel om echt te zijn!) e-eheel
over h e t hoofd gez en wordt.
C K - Vilvoorde.

WEDDE-VERHOGING
Waarde Redaktie,
D a t de
heer
Vanderpoorten
(P.V.V.) een ve" hoging van de
parlementaire
vergoeding
voorstaat, is we! niet om zo m a a r zonder reaktie te laten voorbijgaan.
D a t het van liberale zijde geuit
wordt, is wel kenschetsend voor
h u n mentaliteit. Steeds de mond
vol met bezuinigingen, voor anderen...
De parlementaire ve-goeding is
m.i. nog zo ontoereikend niet,
wanneer blijkt d a t h e t Parlement
slechts een goede honderd (100)
dagen vergadert op h e t hele jaar.
Zonder d a n nog te spreken van de
tot systeem gepromoveerde afwe-

zigheid (met of zonder reden,
meestal zonder).
En moest er dsöi nog degelijk
werk verricht worden ! Als vooa>
beeld m a g dit werk zeker niet gesteld worden : van een vei-velend
en kostelijk circus gesproken ! Zo
de pub'ieke opinie er schouderophalend, om niet meer te zeggen,
op nee kijkt, is h e t zeker niet otn
h u ' d e te brengen a a n h e t ernstig
werk van de verkozenen uit de
traditionele partijen. « Bende profiteurs » zo bestempelt h e n de
m a n m de straat.
Komen aandraven met een verhoging van de parlementaire vergoeding, wanneer de belastingbetaler gebukt gaat onder de lasten,
is h e t toppunt van de schaamteloosheid. Nietwaar, Honoré Gepluimd ?
Wij danken U, Mijnheer Vanderpoorten. Een verwittigd m a n is
er twee waard. Van die boer geen
eieren !
H.B - Erembodegem.

PSUS-JOAÜNES
Mijne Heren,
Met stijgende onthutsing h e b Ik
kennis genomen van uw pepernoot
in uw jongste n u m m e r . Eerst is er
sprake van de encycliek « Quadragescomo anno ». Nemen we a a n
d a t hier de zetduivel zijn p a r t e n
spee'de. Nadien is er echter sprake
van « Paus Plus X X I I I » ! Worden deze p e p e m o t e n
opgesteld
door een maanbewoner ?
Eer we er a a n 23 Pius-Pausen
zullen toe zijn, zuPen we h e t j a a r
3000 naderen !
AM.
Red. — Voor n u m m e r een is hlderdaad de zetduivel verantwoordelijk.
En voor n u m m e r twee een verstrooide i>eperinoot-kraker die —
sinds de « Stellvertreter » op h e t
podium verscheen — de tel en de
hele kluts is kwijtgeraakt. Inmiddels echter al teruggevonden, sakmen met Paus Joannes.
De redaktie d r a a g t geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich h e t recht van keuze e n
inkorting voor. Over de lezersn*briek wordt geen
briefwisseling
gevoerd.

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST

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

MET
SPECIAAL
BREVET

Gewatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 44641 en 44642
De schoonste gronden liggen in Spanje.
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee
Inlichtingen :

VIKING
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht.

Indien U geen verkoper
in uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden U het adres van
dB dichtst bijgelegen
verkoper. Star Zele.

Wij drinken het goede Vlaamse bier van
de brouwerij Lootens Koekelare

HOP EN MOUT
Verkoper voor Aalst en omgeving :
Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aaïst
Tel : 053/21667
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Terieende m a c h t steeds in
dienst gesteld van holdings
en financiële drukkingsgroepen, wier aandacht zelfs niet
in laatste instantie n a a r de
belangen van de brede volkslagen gaat. De wet van 27
mei 1960 « tot bescherming
teg<m h e t misbruik van economische machtsposities >
(BS van 22 juni 1960) is
hiervan een der meest welsprekende voorbeelden. Terwijl de vooruitstrevende landen een tamelijk strenge
anti-kar tel wetgeving hebben
(Zweden, Nederland, Duitsland, enz.), draagt bovengenoemde wet er — h a a r benaming ten spijt ! — niet weinig toe bij de beteugeling
van ekonomische machtsmis-

N a d a t w e vorige weelc a a n s t i p t e n d a t d e o p •lorpjng of h e t v e r d w i j n e n v a n d e kleine
o n d e r n e m i n g e n niet o n a f w e n d b a a r is, zelfs
niet n a h e t in w e r k i n g treden v a n d e E u r o p e s e e k o n o m i s c h e v e r d r a g e n , willen w e v a n claag e v e n n a d e r i n g a a n o p h u n sociale rol
in h e t k a d e r v a n d e gehele m a a t s c h a p p e l i j k e
ordening. Vanuit markt-ekonomisch en dem o k r a t i s c h s t a n d p u n t is h e t b e s t a a n v a n e e n
bloeiend n e t kleine o n d e r n e m i n g e n i n d e r d a a d
e e n o n v e r v a n g b a a r i n s t r u m e n t in d e strijd
v a n d e kleine m a n tegen elke a a n s l a g o p zijn
w e l v a a r t e n zijn vrijheid.

door johan
van breda
Wij gaan bij deze beschouwingen uit van het standpunt dat h e t uiteindelijk
doel van alle po'itieke strukturen en alle welvaartsplanning de vrijheid van het individu is, m.a.w. zijn financiële en morele onafhankelijkheid. De kollektivizering
van handelen en denken
verwerpen wij a's strijdig
met de waardigheid en als
onaangepast aan de natuur
van de mens. Elke politiek
die er op gericht is de mens
tot een nummer van een
naamloze massa te maken,
zijn smaak te standardizeren, hem-^'^ïh"ïfandéllnèfeft"
-an-xtntr
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SOCIALE ROL VAN DE
KLEINE ONDERNEMING
Wij verklaren ons nader.
De greep van de steeds
groter wordende kapitaalkoncentraties op de ekonomische gang van zaken in
West-Europa wordt voortdurend groter. In België bv.
hadden de ondernemingen
uit de verwerkende nijverheid niet meer dan 500 arbeiders einde 1947 ongeveer
20 •'<%' van ' d e totale arbei-rfl^r».

£)lfi|.^1[J
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...niet verdronken In de grauwe massa..
voor te schrijven en zijn
denken te uniformeren, wijzen wij af. In dit kader zien
wij de kleine ondernemmg
op de eerste plaats als een
dam tegen de financiële onderwerping van de m a a t schappij en van het individu
aan de kapitalistische belangengroepen. Daarnaast is
de sterke pozitie van de
KMO-sektor in h e t gehele
bestel van de nationa'e ekonomie een verweer van h e t
Individu en van de m a a t schappij tegen de kr^'i-^vt IMze^o"'^e strekking'°.n van ^ e t
marxisme, het zuivere en net
verkapte.

en dragen er toe bij de vooruitgang van techniek en wetenschap in dienst van de
bevolking te stellen.
Het scheppen van een voor
de kleine ondernemer aangepast werkklimaat is de
plicht van de overheid, omdat een dergelijke politiek de
kansen van het individu op
financiële en morele onafhankelijkheid to.v de hem
omringende
maatschappelijke krachten - centra bevordert. In een kleine onderneming voelt de arbeider en
de bediende zich voldoende
mens, omdat zijn inspanningen nog persoonlijk gewaardeerd worden en hij niet
verdrinkt in de grauwe massa die een-geworden is met

dersmassa in dienst. Einde
1960 echter was dit cijfer
reeds opgelopen
tot niet
minder dan 31,1 %. Indien
deze evolutie met dezelfde
snelheid voortduurt, zal dit
cijfer in 1965 tot ongeveer
35 % en in 1971 tot 40 % gestegen zijn !
In België is deze ontwikkeling niet uitsluitend h e t gevolg van technische en ekonomische oorzaken,
maar
evenzeer van de houding van
alle na-oorlogse regeringen
die zulks in de hand hebben
gewerkt. Politiekers van de
meest diverse kleuren hebben de him door h e t volk

bruiken zo goed als onmogelijk te maken En dat deze
wet tot stand kwam onder
een « rechtse » regering
heeft hier als tegen-argument geen waarde, omdat
onze huidige « linkse » koalitie er niet aan denkt de
wet in te trekken of te wijzigen !
De nefaste invloed' van deze hele toestand in ons land
is voldoende bekend. De kartel-afspraken beletten prijsdalingen en verhinderen zoveel als in h u n macht ligt
dat technische nieuwigheden
op de markt verschijnen. Op
zeer handige wijze verdedigen ze verleden investeringen en remmen ze een doelmatiger regionale spreiding
van de industriële uitrusting.
Kortom, ze plaatsen de a r beid in dienst van h e t kapitaal, terwijl het kapitaal in
de allereerste plaats de individuele arbeid winstgevend
dient te maken.

de
technische
produktiefaktoren. Zijn gevoel van
eigenwaarde wordt er niet
bedreigd door de wetenschap
dat hij, als een der duizenden, totaal onbelangrijk geworden is.
Een ekonomische en politieke ordening, waarin men
aan de KMO-sektor en vooral a a n de 'kleine onderneming
voldoende
belang
hecht, verhindert in grote
mate de mogelijkheden langs
financiële weg op het individu ideologische druk uit
te oefenen. Wie ergens aan
de deur gezet wordt en hersenen in zijn hoofd zitten
heeft, kan zich dan met ruime kans op slagen als zelfstandige vestigen. Maar waar
alleen de groten leefbaar
zijn, is een door kapitalistische, sindikale of partijbonzen ongewenste enkeling
de weg n a a r de financiële
zelfstandigheid kwasl afgesneden.

De macht van de kapitaalkoncentraties moet dan ook
zo snel en zo grondig mogelijk gebroken worden. De
kleine ondernemingen kunnen daartoe een zeer geschikt werkmiddel zijn, op
voorwaarde natuurlijk -dat
in deze sektor de ekonomische spelregels geëerbiedigd
worden.
Een sterk en gezond n e t
van kleine ondernemingen
kan zeer gemakkelijk en
voor heel wat produkten de
prijs-afspraken der groten
onmogelijk maken. Een gespecializeerde
klein-industrieel bv. kan h e t zeker tegen
de massa-producenten opnemen, alleen al omdat hij
zich veel sneller a a n de eisen van de koper kan (en
wil) aanpassen en omdat hij
heel wat minder vervoerkosten in rekening te brengen
heeft. Vooral dit laatste k a n
de gecentralizeerde massaproduktie ertoe
overhalen
aan regionale spreiding te
doen.

Een r«gim« dat a a n de enkeling de mogelijkheid ontneemt om, tegen alles en iedereen in, zichzelf te zijn,

Op deze wijze is h e t sociaal n u t van de kleine ondernemingen zeer groot : ze
halen de prijs van heel wat
produkten
naar
omlaa;,
dwingen de groten hun r e gionale spreiding te herzien

beknot de essentiële menselijke vrijheid. Wie de volkswelvaart of de persoonlijke
vrijheid en veiligheid der
anderen niet
in
gevaar
brengt, moet de kans hebben
zijn financiële
onafhankelijkheid te bewaren.
Een sisteem dat (teoretisch of praktisch) zijn onderdanen voortdurend tot
morele
kompromlssen
dwingt, verkracht de menselijke vrijheid.
Een gezonde en bloeiende
KMO-sektor maakt het ontstaan van een dergelijk r e gime zo goed als onmogelijk.
Een groot aantal kleine en
middelgrote ondernemingen
is een dam tegen de machtsaanmatigingen van financiële, politieke o£ sindikale
bonzen. Daarenboven verhindert de kleine onderneming, indien ze op de juiste
manier geleid wordt, het sociaal progressisme niet en
geeft ze aan de maatschappij
de nodige stabiliteit.
Het is duidelijk dat de sektor der kleine ondernemingen de wettelijke en, in
tweede instantie, de financiële steun van de overheid
moet krijgen.
Verbetering
van de beroepsopleiding, een
aan de nationale ekonomie
aangepaste vestigingswetgeving, technische en financiële bijstand, pozitieve hulp
bij de afzet, een aangepaste
wetgeving op de sociale zekerheid, enz., h e t zijn zovele
aspekten van een gezonde
en aan de noden van de kleine onderneming aangepaste
ekonomische en sociale politiek. De huidige regering
heeft in dit verbajid echter
nog niet te veel gepresteerd.
De wet « tot oprichting van
een Nationa'e sociale Commissie voor de kleine ondernemingen » (BS van 29 december 1962) is voorlopig nog
steeds niet veel meer dan
een louter verbale liefdesverklaring. De feiten behoren nog meestal tot de toekomst.
En laat het dan al waar
zijn d a t we « «iuuiiter&ié»
uiden » Iwtoyen. we zijn er
lang niet gerust in. En « hoe
langer diepgaande institutionele hervormingen zullen
uitblijven», zei prof. dr. R.
Dehem, « hoe meer België
in zijn geheel et zal uitziea
als een achtergebleven ge-*
west in Europa ».
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Brief
aan het Icanaal
PRUSSEL-CHARLEROl

Geliefde wateren,
Vw trikolore betekenis heeft u gemaakt tot het troetelkanaal
van ons dierbaar unitair vaderland. Hoe zwart en onwelriekend gij
t/l werkelijkheid ook zijt - besmet en bevuild met alles wat fabrieken
en onbeschaamde wandelaars vanaf de oever in uiü bedding lozen -,
daarnaast hebt gij het zuivere en ongerepte aanschijn van uw
timbolische betekenis : een kanaal van het land der Nerviërs naar
dal van de Menapiërs, een waterloop die het bekken van de Maas
bindt aan dat van de Schelde, een dagelijkse herinnering aan de «nze unitairen zo dierbare - onderlinge ekonomische afhankelijkheid
van Vlaanderen en Wallonië. Voor een dergelijk kilometerlang argument tegen de federalistische waanzin heeft men te Brussel wei
-wat over.
Te. meer, geliefde wateren, daar de Brusselse welwillendheid te
Bwen opzichte aangepord en opgekoterd werd door de spreekwoordelijlee appetijt van uiu franssprekende oeverbewoners. De Vi^aalsc
Ekonomische Raad, uitgaande van het standpunt dat ook Wallonië
recht heeft op een zeearm, eiste kort en goed dat uw bedding zou
VDorden opgekalefaterd en vergroot. En de heren-met-hoge-hoeden te
Brussel vonden dat opperbest, want zij haalden met één klap twee
vliegen uit de lucht : de Walen wetden zoetjes gehouden en de zichtbare band tussen de Noordelijke en de Zuidelijke landsdelen werd
versterkt.
Er werd dus, lief walerke-mijn, uitgezien naar de middelen Om
BW» formaat in overeenstemming te brengen met dat van de Waalse
eisen en de Brusselse pretenties. En men zou eens ie meer de wereld
verbazen, want het Belgisch genie zag de kans klaar om vóór het
aanschijn der volkeren te schitteren. Vw slijmerige
bedding,
waterke-mijn, overwint op haar lange tocht een natuurlijke hinderpaal van betekenis : de scheidingslijn tussen twee grote walerbekkens. Overwinning die tot nu toe steeds opnieuw voor iedere boot
bevochten werd met de hulp van veertig nederige sluizen. Met één
slag zou het Belgisch genie dit prutswerk van de kaart vegen : één
enkel kloek hellend vlak, het grooïste van de wereld, zou met de
hnoeierij gedaan maken. En voor dit hellend vlak werd een plaats
uitgekozen, niet ver van de nederige sluipen van Bonquières.
In Ulo tempore, geliefde wateren, regeerde onbeperkt over de
vaderlandse openbare werken de heer Vanaudenhove en zijn onafscheidbare alter-ego. de heer Willems. Men zette zich aan het werk ;
puttekens werden geboord in uw oever tot de fantastische diepte
van a meter, een plan werd geteltend voor een uilkijktoren opdat
alvast de halve wereld zich van uit de hoogte op het hellend vlak en
hel Belgisch genie de ogen zou kunnen uitkijken. En drie jaar lang
tekenden onze onovertroffen ingenieurs aan de ontwerpen voor het
toonder van Bonquières.
Toen kwam de eerste aanbesteding : die van het elektrisch
materiaal voor het hellend vlak. De administratie, die voor haar
plannen drie jaar tijd nodig had, gaf aan de gemteresseerde firma's
nauwelijks twee maanden om die plannen te bestuderen en prijs te
geven. De meeste firma's protesteerden. IJdel protest
natuurlijk,
vermits A.C.E.C. het wel aankon. A.C.E.C. waar - ja, ja, wal is de
wereld klein - een zekere P. Willems, zoon van de sekrelaris-generaal
en Vanaudenhove-vriend Willems zijn schamel brood verdient in een
lopfunktie.
En dan, geliejde wateren, kwam het groots ogenhhk dal h-t
eigenlijke werk werd aanbesteed. Voor de luttele som van 800.000
miljoen. Aan een groep van acht aannemers, die net zoals A.C.E.C,
het telefoonnummer van de Société Générale op de eerste bladzijde
van hun agenda hebben staan. Op dat ogenblik kwam het Belgisch
genie op de originele inval, dat het misschien lonend zou zijn de
ondergrond van Bonquières te verkennen op een grotere diepte dan
twee meter. En met de slag bleek het onvoorstelbare : waar hel
hellend vlak móet komen is de ondergrond zo rot als een mispel die
twee winters lang aan de boom is blijven hangen.
Klein malheur, waterke-mijn. Klein malheur waaraan kan verholpen worden door de prijs voor het grootste hellend vlak ter wei-eld
lichtelijk te verhogen van twee en een half miljard naar zeven
miljard. De opvolgers van Vanaudenhove draaien daarvoor hun hand
niet om. Want wat goed is voor de Waalse Ekonomische Raad, is
ook goed voor hen.
Natuurlijk, geliefde wateren, zijt gij in uw onaandoeidijke nattigheid te stom om deze brief te lezen, laat staan te begrijpen. Troost
u en spaar uw - vuile - tranen : niet stommer dan de ministers die
in hun grenzeloze pretentie van opgeblazen Belgische kikkers de loop
van uw bedding hadden voorbestemd «m geleid te worden over een
rotte mispel Zo meent allhans
dio Genes.

ONAANVAARDBAAR
Op een perskonferentie en
in een motie heeft het Vlaams
Aktiekomitee deze week zijn
standpunt ten overstaan van
de taalontwerpen 2 en 3 verduidelijkt.
Het Aktiekomitee is van
oordeel dat het werk van de
heren Gilson, Larock en Van
Elslande «zo verwerpelijk is
dat het voor geen amendering
vatbaar is ».
Het wenst dan ook de bevriezing van de ontwerpen.
Het Aktiekomitee heeft van
dezelfde gelegenheid gebruik
gemaakt om de regering en
het parlement nog eens een
scherpe waarschuwing te laten geworden : « Indien op
de ingeslagen weg wordt
voortgegaan gaat men regelrecht naar een krizistoestand ».
Er hoeft hier wel niet herinnerd te worden aan het feit
dat het Aktiekomitee is samengesteld uit alle grote
Vlaamse verenigingen en dat
zijn standpunt niet dat is van
een «handjevol ekstremisten », maar van alles wat in
Vlaanderen leeft buiten de
verstikkende lucht van de
grote partijen. En dat is veel!
Het wordt iedere dag trouwens nog méér.

EEN MEI-GEJANK
In de Volksgazet van verleden maandag is Syndicalist
onder de titel «Vooravond 1
mei 1963 » gaan janken over
de «verburgerlijking» van
de dag van de arbeid.
Syndicalist schijnt volkomen te beseffen dat de rode
haring op 1 mei niet meer
braadt zoals het moet :
«Maar... als het zonnetje
wenkt is voor vele arbeiders
1 mei een gelegenheid als elke andere zon- en feestdag
om het gemotorizeerd vehikel
te bestijgen en met de familie een dagje uit te nemen ».
En over die mentaliteit weent
de man dan een paar p a r a grafen vol met syndicale t r a nen.

WIENS SCHULD ?
We verkneukelen ons echt
niet om de officiële « gelijkschakeling » van 1 mei; ook
ons was de dag van het rood
geloof dierbaarder dan de dag

grasduinen..^
•« ...dan valt het op, dat ook gedurende
de
neergang het Brabantse volk trouw aan Nederland
bleef. Een stille drang bleef bestaan, zich met de
andere Nederlandse gewesten — het waren er eenmaal zeventien — te blijven richten naar het ideaal,
een staat te vormen in de delta van Schelde,
Maas
en Rijn, door de natuur als zodanig
voorgesteld.
Deze eenheid,
gegrond
op geografische
eigenschappen, is ja^mmerlijk niet voleind ».
dr H . van Velthoven

april ia63, blz. 639.

van de platte, komfortabele
rode macht. Maar Syndicalist
is wel de laatste die met de
krokodillentranen zou mogen
bovenkomen. Wanneer de socialistische arbeider op 1 mei
even naar het zonnetje kijkt
en dan zijn karretje in de
richting van de kust stuurt,
kunnen we hem volkomen begrijpen. Want hij is het produkt van het platste materialisme zoals het gepreekt is
geworden en op het altaar is
geheven door het late Belgische socialisme.
Wat doet Sindicalist en wat
doen zijn geestesgenoten 365
dagen op het jaar om de arbeider 'n echte arbeidsethiek
te geven, om hem er op te
wijzen dat de mens niet begint aan de vijfdagenweek en
het eigen-wagentje-op-afkorting ? Wat doen ze voor zijn
kulturele en zijn menselijke
verheffing ? Wie de biefstek
heeft gepredikt, moet er mee
vrede nemen dat, mét de biefstek de verzadiging is gekomen.
Maar is dat socialisme ?

EEN-MEI-NUMMER
Hoever het met het Belgisch socialisme staat ? Neem
de « Volksgazet» van 1 mei,
bekijk de eerste bladzijde en
ge hebt het antwoord.
Op deze socialistische hoogdag verscheen het blad met
een groot cliché, waarop een
rode vlag en de tekst « m e t
het socialisme vooruit». Boven deze rode vlag prijkte een
artikel over de Italiaanse verkiezingen, met in de titel een
dubbele vaststelling : vooruitgang van de sociaal-demokraten, achteruitgang van de

de taal der cijfers...
Hieronder vindt men het bruto
binnenlands
prodnkt tegen factorkosten, per hoofd van de bevolking, in duizenden franken, voor de jaren 1955
tot 1959.
Latere

Vlaanderen

Wallonië
Brussel

gegevens

1955
40,8
45,4
65,5

Brabant,

zijn nog niet

beschikbaar.

1956
43,5
48,2
70,1

1958
45,7
49,5
76,0

1957
46,1
52,1
74,8

1959
47,7
50,8
78,0

Deze cijfers zijn een maatstaf voor het inkomen van de werknemers
in de dne
verschillende
streken.
mS

christendemokraten. Dit buI-i
tenlands
zegebulletijn
—•
waarvan de redaktie stellig
verwacht dat het door de k a meraden-lezers op de binnenlandse toestanden zal worden
geprojecteerd — is het enige
op de ganse eerste pagina wat
enigszins aan « vooruit» doet
denken. Dat dus voor Italië.

EN VOOR BELGIË?
De Belgische partijgenoten
echter moeten het stellen m e t
een « een-meiboodschap van
de voorzitter», waarin alleen
de eerste twee en de laatste
twee woorden iets met 1 mei
te zien hebben : ze werden er
dan ook met de haren bijgesleurd. Voor de rest is het a r tikel één lange jammerklacht
over de ruzie in de B.SP;,
over de verraders in de B.S.P.,
over de tuchteloosheid in de
B.S.P.
Reeds in de aanhef
heet
het : « Voor de Belgische socialistisen komt Een-Mei dit
jaar temidden van een zekere
verwarring die het kinderachtig zou zijn te loochenen
en die men beter vlak in h e t
aangezicht kijkt ». En met de
vaststelling dat de «eenheid»,
de Kadaverdiziplin, de konstante grootheid van de BSP
uitmaakt, eindigt het stuk.
Dat dus voor België.

EN VOOR VLAANDEREN ?
Het Vlaams socialisme is op
deze pagina vertegenwoordigd door een gedicht. Nee,
geen socialistische « klassieker », niets van Henriette Roland-Holst bijvoorbeeld. Wel
een beschamend karamellenvers van een zekere heer E.
Denhaene onder de titel
«Pacem in Terris».
Een
staaltje ? « Pacem in terris !j
Vrede op aard ! - Eerwaarde,
is leuze zeer eerwaard, - Maar
oud als mensenhart en 's Heren straten, - Onder ons Rode Vaan, voorwaar, - Staag
dag aan dag, trouw jaar a a n '
jaar - Weerklonk het : wapens neer, kom staak het h a ten ». En even verder h e t sublieme vers : « Pacem in terris ! O Johan - Uw h a n d
draagt wapen sterk : Gods
ban ! ».
Met deze gespierde taal kan
Eerwaarde Johan in Rome
het stellen. En moeten de
Volksgazet'se kultuurbollebozen het ook maar doen 1.
Arm Vlaanderen !

p t VOLKSUNIE

TWAALF APOSTELEN
De B.S.P. heeft zich voorgenomen,
tuchtmaatregelen
ite treffen tegen de twaalf socialistische mandatarissen die
in de Kamer koppig h u n
« n j e t » uitspraken over de
herschreven en herwreven
ontwerpen op de ordehandhaving. De twaalf apostelen
van de Waalse opstand en h e t
Waals
ongenoegen
zullen
voor de vierschaar moeten
verschijnen om gehoord te
worden alvorens h^t verdikt
valt
We durven voorspellen, dat
h e t met die maatregelen t e gen de rebellen niet zo'n vaart
zal lopen. De partij heeft al
wijselijk beslist en meegedeeld, d a t de twaalf gevallen
«individueel » zullen beoordeeld en geoordeeld worden.
Wat h e t in ieder geval makkelijker maakt, de zaak van
de baan te helpen door één
enkele zondebok de woestijn
in te sturen. Bijvoorbeeld de
voor de B.S.P. zo onaangename, dinamische en jonge heer
Glinne,

Toen indertijd de B.S.P. van
mening was dat Leopold III
onmogelijk op de troon kon
4 blijven, heette het argument:
(aanblijven tegen een belangrijke minderheid in is onmogelijk en ondemokratisch. De
''. twaalf protestanten zouden
•wellicht met goed gevolg deze
oude minderheids-teorie kunnen bovenhalen.

EN SPAAK ?

I waarde landgenoten...

PEi WEI S P R E E K T

KALMPJES-AAN
Waarom de B.S.P. h e t maar
kalmpjes-aan zal doen m e t de
repressie tegen de twaalf ?
Omdat deze twaalf heel wat
meer vertegenwoordigen dan
zichzelf. Niet op de partijkongressen natuurlijk; de speciale kongressen die de B.S.P. gewijd heeft aan de ordehandhaving, waren zorgvuldig samengesteld uit ambtenaren
van de partij en loopjongens
van de ziekenbond : kameraden die op een kongres komen
om h u n broodheren toe te
juichen op straffe van vooropzeg.
Maar wel a a n de bazis. Bijvoorbeeld in h e t A.B.V.V.,
waar de apostelen zich k u n nen beroepen op een minderheid van 47%

eerste-ministerschap
van 'giiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
Spaak, uitgesproken tegen de
erkenning van h e t Francoregime in Spanje. Dadelijk n a
het
tweede
partijkongres
kwam Spaak, die tevens de i
<( De ]niidl<ye situatie bevredigt in het alges
portefeuille van Buitenlandse
1
meen
iedereen;
in
heide
landsgedeelten
zijn
er
ech=
Zaken beheerde, op de tribu1
ne V. d. Kamer om de socia- = ter ontevreden ehstremisten die haar trachten te onlistische kamerfraktie aan te i
dermijnen.
De wilde elementen spreken van fede1
vallen. Uiteindelijk werd de i
ralisme en zelfs van afscheiding: talloze niel-ekstre1
erkenning van Franco ge- 1
misten vrezen dat indien er een nieuwe Mars op
1
stemd door 14 socialistische
i
B)ussel
(een
stad
van
Franse
kuituur
in
een
Vlaami
parlementsleden. Vier sociai
se
streek
en
daarom
zeer
eksplosief)
zou
komen,
1
listische ministers — w.o.
Spaak — en een paar onthou- 1
het leger en de rijkswacht zouden uiteenvallen vol1
dingen brachten de groep der I
gens de taalgemeenschappen
en dat daardoor kans
|
antikongres-rebellen op een
i
zou
07itstaan
op
een
burgeroorlog,
die
door
de
ver1
twintigtal.
der bevolking stellig niet
i
Ook dit lesje in partij-ge- = plctterende meerderheid
=
schiedenis zouden de twaalf = gewenst wordt ».
wellicht aan hun partij-rechters kunnen voorhouden. Er
T h e L P E Reporter, « Countries
3
aan toevoegende dat de I
twintig rebellen van toen I
without frontiers »; nr 3, biz. 12 1
heel wat minder aan de bazis
vertegenwoordigden dan de §
(vertaling).
1
twaalf van thans.
Ja, ja, h e t ziet er mottig uit
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"in de B.S.P.

Er zijn trouwens nog een
paar andere dingetjes die ze
kunnen bovenhalen. Wanneer Collard thans zegt dat
de twaalf de eersten zijn in
de geschiedenis van het Belgisch socialisme die de B.S.P.kongresbesluiten aan hun
hielen lappen, stelt hij de geschiedenis der partij wat al
te eenvoudig voor.
Zo heeft de partij zich
tweemaal achtereen op een
kongres, ten tijde van h e t

Minister P.W. Segers heeft
in de Senaatskommissie voor
Landsverdediging een woordje uitleg gegeven over de
Starfighter-problemen.
Dat
was wel hoog nodig ook !
De uitleg van de minister
was echter allesbehalve helder. En m e t reden : hoe duisterder en onbegrijpelijker de
hele zaak wordt voorgesteld,
des te minder kans is er dat
de argeloze belastingbetaler
zou menen dat hij bij de neus
is genomen. En bij de neus
genomen werd hij ! Het is al
eerder gezegd : de hele Starfighter-affaire is van in de
beginne vals voorgesteld geworden om in het parlement
de vervelende scherpslijpers
zoet te houden en om de openbare mening in slaap te
wiegen. Het is een zaak van
halve waarheden, met dan
toch één enkele staalharde

f&mi
Reeds
jaren
wordt
door
alle
«preekte
Vlaamsgezinden
de eis
naar voor gebracht dat er ie Antwerpen een nieuwe
Vlaamse
rijksuniversiteit
zou worden
opgericht
«m de achterstand van de Vlamin'gen inzake hoger onderwijs
enigszins te helpen
inlopen.
De hogere
geestelijkheid
is er
'0chter tegen en heeft alle katoliehen die ze rechtstreeks
in haar
macht heeft
(professoren
van de

waarheid op de achtergrond :
niet alleen zullen de vliegtuigen bijna het dubbele kosten
van wat men ons eerst wijsmaakte, er komen thans nog
eens minstens 600 miljoen bij
voor de infrastrutuur op de
grond.
« Minister Gilson kon dat
allemaal niet voorzien, toen
hij de Starfighter bestelde »,
zegt Segers.
Er zijn al andere dingen
die Gilson én Segers niet
konden voorzien !

VAN ROLLEGHEM
Volgens Pei Wei is luitenant-generaal Van Rolleghem — net als Brutus —
een achtenswaardige man.
We hebben de minister in
de zaak-Van Rolleghem echter niet om zijn persoonlijke
appreciatie gevraagd, wel om
zijn mening over een boek-

houdkundig feit.
Daarover
heeft Pei Wei niet al te veel
gezegd, behalve dan dat er
scheiding zou moeten zijn
tussen het beheer en de kontrole van de centen in Landsverdediging.
Met die gemeenplaats en
opengestampte deur komt hij
er niet van af ! Wat we wensen te vernemen is, of het
whisky-schandaal
ja dan
neen zijn logisch gerechtelijk
staartje krijgt. Of gaat het
— zoals zoveel andere schandalen — de doofpot in ''
Inmiddels werd de achtenswaardige Van Rolleghem deze
week voor de burgerlijke
rechtbank te Brussel, solidair
met de Belgische Staat, veroordeeld tot een boete van
10.000 F wegens belediging
van een 100%-oorlogsinvalide
tijdens een 11 novemberplechtigheid.
But Brutus is an honorable man...

rttmiitim%mmm^ttmi>m«»^'»ti0i$90Ê09ti
Daarom proberen zij blijkbaar vei^
warring te scheppen, de
West-Vlamingen en Limburgers
tegen de
Antwerpenaars
uit te spelen, de gelovigen tegen
de vrijzinnigen
en
trachten zij druk uit te oefenen waar
zij kunnen, met de rechtstreekse of
onrechtstreekse
steun van hun opdrachtgevers.
Misschien is dit alles
veel te scherp gezegd
en ik hoop
dal uit de verdere ontwikkeling
van
het probleem
zal blijken
dat hier

zijn van een rijksuniversiteit
voor
Antwerpen.
De <( Gazet
))-schrijver vindt er tevens iets tragisch in
dat <( deze
oprechte
Flamingant
door Antwerps
egocentrisme
oog
heeft verloren voor de belangen van
heel
Vlaanderen,
Limburg
en
W est-Vlaanderen
inbegrepen
».
Wat verder in zijn artikel
betoogt
hij (( dat ook de
arbeiderskinderen
van Limburg
en
West-Vlaanderen
recht hebben op hoger onderwijs ».

rijksuniversiteit antwerpen: ja.
'Leuvense universiteit b.v.)
formeel
verbod gegeven
om op het even
welke wijze
deze Vlaavise
eis te
helpen
propageren.
' De politieke
mandatarissen
van
*ie C.V.P.
moeten er tevens
voor
zorgen, met of tegen hun zin, dat
'deze
gedachte
zoveel
mogelijk
wordt afgeremd
en verdacht gemaakt. Zij moeten de « argumenten )) serveren die het katolieke
vaorbehoud
aanvaardbaar
moeten
maken voor de
goedgelovigen.
Bovenal moeten
ze trachten te
*voorkomen dat deze eis zou gesteld
worden als een algemeen
Vlaamse
eis en niet alleen als een
Antwerpse.

|

geen opzet in het spel is. Die indruk doet men anders wel op als
tnen enige feitjes van de laatste tijd
onder ogen
neemt.
In de « Gazet van Antwerpen
»
publiceerde E.L.
verleden
maandag een artikel over het probleem
van de rijksuniversiteit
Antwerpen,
artikel dat op zijn minst enkele demagogische aspekten
vertoont
Daarin is er sprake van de ((rijksuniversiteit
van Craeybeckx))
alsof
deze aangelegenheid
enkel
een
soort hobby zou zijn van de Antwerpse burgemeester
en alsof buiten hem en zijn supporters er loeinig of geen
voorstanders
zouden

Wie is daar trouwens tegen ? En
wie bewijst dat de oprichtng van
een universiteit
te Antwerpen
de
belangen van heel Vlaanderen,
Limburg en West-Vlaanderen
inbegrepen, zou schaden ? Dat zijn van die
beweringen die uitgevonden
worden
om andere
doelstellingen
te bereiken dan deze die men heet te vei"dedigen. Waar is de tijd dat een
Belgisch
kardinaal zelfs
beweerde
dat een Vlaamse
universiteit
een
onzinnig iets zou zijn en dat die er
(( jamais » zou komen.
Beweerde
men in die tijd ook niet dat dit schadelijk zou zijn voor de VlanAngen

zelf...

Het tweede deel van zijn artikel
besteedt E.L. aan
stemmingmakerij tegen de geplande
studentenbetoging die vandaag te
Antwerpen
doorgaat. Onze lezers kunnen op
zijn insinuaties het best
antwoorden
door onverholen hun sympathie te
betuigen met het opzet, en de Antwerpse jongeren door aan de betoging deel te nemen.
Dat de
hogere
geestelijkheid
meer te vinden is voor
geograUsch
gespreide
kandidaturen
is haar
recht. Dat ze dit poogt voor te stellen als de beste oplossing in het belang van de Vlamingen wordt door
heel wat mensen betwist en niet het
minst door katolieke
Vlaamsgezinden.
Het is wellicht goed in dit verhand even te herinneren aan een
resolutie die werd aangenomen
op
het jongste kongres van de Vereniging van Vlaamse
studenten
en
waarin de V.V.S.,
overkoepelende
organisatie van alle Vlaamse studenten, zich uitspreekt voor de oiyrichting van een rijksuniversiteit
te
Antwei'pen
en zich kant tegen de
spreiding van de kandidaturen
o.m.
omdat dit de schoolstrijd op het universitair niveau zou
overplaatsen.
En van schoolstrijd
een zijn buik vol.

heeft

P.

ieder-

Martens.

DE VOLKSUNIE
VALSE VOORSTELLING
In « De Standaard » van
26 april 11. tracht men de
C V.P van
franskiljonistische smetten te zuiveren
l.v.m h.aar vertegenwoordiging in provincieraad en parlement
In de provincieraad heeft
de C.V.P. voor het arr. Brussel 15 nederlandstalige en 10
franstalige raadsleden. Dit is
de verhouding die min of
meer normaal is, wanneer
men bedenkt dat van de
1.400 000 inwoners in het arr.
Brussel, meer dan 400.000 op
het uitsluitend Vlaamse platteland leven. Daar heeft de
C.V.P. de volstrekte meerderheid. In de agglomeratie is
het kiezerskorps van de CVP
veel meer Vlaams dan dat
van de B.S.P. en zeker van
de P.V.V., vermits het de
Vlaamse bevolking van Brussel is die meestal katoUek is
en C.V.P. stemt.
De verhouding van nederlands- en franstalige C.V.P.kamerleden is beslist ongunstig voor de Vlamingen. Waar
voor de provincieraad de verhouding 15 tegen 10 is, wordt
die voor de Kamer 5 tegen 5!
In de senaat is het 6 tegen
5, een iets normaler verhouding.
EN DE ANDEREN
Voor de B S.P.-provincieraad, arr. Brussel, is de verhouding 7 Vlamingen tegen
21
staligen, voor de Kamer . tegen 10, voor de Sen a a t 5 tegen 6. Alleen dit
laatste cijfer is ongeveer
normaal.
Voor de P.V.V. zijn de verhoudingen voor de provincieraad 4 tegen 9, voor de Kamer 1 tegen 5, voor de Sen a a t O tegen 5.
Alle kommentaar is hier
overbodig.
Van alle kleurpartijen is
de P.V.V, veruit de slechtste
op Vlaams gebied.
Als de C.V.P. wil beweren

dat ze het minst slecht is,
gaan we akkoord.
Maar het minst slecht is
nog s'echt en niet goed.
Goed is alleen de Volksunie. Daar gaan alle Vlaamse stemmen naar Vlaamse
gekozenen.

even rustig Frans in de gemeenteraad als de Franstaligen.
Jammer dat Jette er nog
niet bijstaat want in het
maandblad « De Stem » lezen
we over de heer HoUebeke,
Vlaams
C.V.P.-gemeenteraadslid aldaar, dat hij zijn
kinderen in het Frans opvoedt. Zijn dochter, die ook
al in de politiek staat, behoort te Jette reeds tot de
vooraanstaande franskiljons.
MINSTEN SO %
En zeggen dat minstens 50%
van de C.V.P.-kiezers te Brussel Vlamingen zijn. Overigens
gelove men best de fabeltjes
niet van Brussel 80% Frans.
Van die 80% is de helft aan
huis Vlaams maar buitenhuis
franssprekend door de typische kolonialistische Brusselse sociaal-ekonomische druk
Bestond er in België een
waarachtigesociale demokra
tie, men zou vlug zien hoe
Vlaams Brussel in de grond
nog is.

Gilson : produkt van
Brusselse C.V.P.
C.V.P. EN BRUSSEL

'

Volgens De Standaard ziet
de Vlaamse vertegenwoordiging van de C.V.P. in de gemeenteraden er als volgt uit:
Anderlecht : Ned. 4 - Frans
4; Brussel : N. 4 - F. 10; Eisene : N. O - F. 11; Etterbeek :
N. 2 - F. 8; Schaarbeek : N. 2
- F. 10; St Gillis : N. O - F. 7;
Molenbeek : N. 4 - F. 3; Ukkel : N. 6 - F. 7; Vorst : N. O
- F. 6.
Samen dus 22 Vlaamse gemeentelijke C.V.P.-mandatarissen tegen 66 Franssprekenden.
NUL
Men zal de prachtige nul
van Eisene, St Gillis en Vorst
bewonderen. Overigens moet
men zich voor de andere gemeenten geen begoochelingen
maken. De vier « Vlamingen »
van Anderlecht bv. spreken

Leo Tindemans, de gelukte coming-man
In de C.V.P., heeft gedurende het voorbije
week-eind een paar kwade dagen beleefd op
de nationale ontmoetingsdagen der Vlaamse
C.V.P.-jongeren. Hij mocht er niet alleen
vernemen dat de jongeren bij de C.V.P.
niets in de pap hebben te brokken, dat de
partij geen aantrekking meer uitoefent op
de jeugd, doch zelf heeft hij door bepaalde
uitspraken ziehzelf en de partij, waarvan
hij de nationale sekretaris is, in een delikate
positie gewrongen.

« TEM DE LEEUW »
De « strategische » ommezwaai op het kongres te Leuven heeft het hoofdbestuur
van de V.V.B in een lastig
parket gebracht
Verschil'ende leden van de
Algemene Raad hebben achteraf gevraagd — voordien
konden ze het niet, want ze
hadden er slechts in schijn
de gelegenheid toe — de resoluties scherper te omlijnen.
De
bestuursleden
van
West-Vlaanderen
hebben
veertien dagen terug, op een
druk bijgewoonde vergadering, unaniem de stel'ing ingenomen dat het woord federalisme terug moet worden opgenomen, omdat ze
geen vrede konden nemen \
met vage begrippen als « decentralisatie en
pragmati
sche federalisering ».
Bij monde van de provin

onderwerpen. Doch zelf praten over zelclaanpassing, geldverspilling in de Waalse
mijnen, dat mocht niet. De niet erg naieven
voelden toen reeds, dat ze wat anders te
doen hadden : ze dwongen de Vlaamse dag
op de W.T. af, voerden de aktie tegen de
talentelling,
hielden
volksvergaderingen
over het probleem Brussel en ageerden voor
een beetje meer menselijkheid tegenover de
getroffenen der repressie.
Dat alles gebeurde buiten de organisatie
om. Want ziet u : « maat moest er zijn,

DE C. Y. P. - JONGEREN
Lode Van Have, stichter van de C.V.P.jongeren die, in de tijd dat er nog strijdbare flaminganten tot de C.V.P.-jongeren
toetraden, de gewoonte had de flaminganten
nogal ruw af te snauwen, heeft de klap op
de vuurpijl gegeven door te verklaren, dat
de enige man die hem met de politiek verzoent en hem in de C.V.P. blijft doen
feloven, mijnheer Tindemans zelf is I
Als WL aan even het Vlaams
doen van mijnheer Tindemans,
er wel erg belabberd uit voor
70 % van haar stemmen in
land haalt.

boekje opendat ziet het
de partij die
het Ylas.ms.S

Er u een tijd geweest dat jongeren,
homend uit de naoorlogse katolieke jeugdorganisalies, tot de C.V.P.-jongeren toetraden uit positieve bekommernis voor de
politieke toekomst van het Vlaamse volk.
Dat is zowat 8 jaar geleden. In hoever die
jongeren meetelden, bleek alras : ze mochten in 't lijntje lopen, braafjes oude heren
horen peroreren over de belgische militaire
volilii'k, en anricre zeor vonruiislrcx ende

zin voor realiteit en geleidelijke oplossingen », zo oordeelden de heren Van Hove,
Swaelen en Tindemans Niels forceren en
vooral de ouderen niet tegen het hoofd
stoten. Vele jongerengroepen stierven een
zachte dood. Doch de heren Van Hove en
Swaelen bleven en met hen mijnheer Tindemans, de enige hooi^
Het was die mijnheer, ate op het jongerenkongres te Leuven in 1958, in aanwezigheid van de ex-federalisten Eyskens en De
Vleeschauwer, de federalisten afschilderde
als rattenvangers van Hameln, negativisten,
beschaamde anti-belgicisten die hun haat
op België wilden botvieren. Uei was op dit
voor de C.V.P.-jongeren treurig kongres,
dat zij, die replikeerden op de valse voorstellingen van mijnheer Tindemans, smalende woorden en gemeen-plaatsen mochten
in ontvangst nemen en door een deel van
het publiek zelfs werden uitgefloten toen
ze het waagden te spreken over de opruim.ing van de repressie. Het is toen, dat
vele jongeren de G V.P.-deur achter zieA
]irhh"ii
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ciale voorzitter, dhr Boey;
werd dit standptnt dan ook
verdedigd op de algemene
raad en bijgetreden door
raadsleden uit Gent en Leuven. De voorzitter van de
V.V.B, maakte er zich van af
door te verwijzen n a a r de
resoluties van het kongres,
waarmee voor hem de zaak
was afgedaan. De heren Derinne en Martens deden er
het zwijgen aan toe. Is de
operatie « tem de leeuw »,
waarover de voorzitter het
had in zijn slottoespraak op
het kongres, nu ook begonnen in de V.V.B. ?
REPRESSIE
Pijnlijker nog was de bespreking van het unaniem
Westviaams verlangen,
de
eis tot opruiming van de r e pressie gehandhaafd te zien.
Een zeer gekend raadslid,
afkomstig uit het vooroorlogs nationalisme, verklaarde dat men beter over die
zaak zweeg, indien men zo de
vrijzinnigen in de rangen
van de V.V.B, kon houden.
Als men weet dat n a dhr Merecy nu ook de heren Moerman, Janssens en Deneckere
— allen vrijzinnigen die dan
toch als « huma-nisten » voor
een zo humaan probleem als
de opruiming der repressie
oog moeten hebben — ontslag hebben genomen, dan
vrezen we dat de V.V.B, de
kans loopt, het kind met het
badwater weg te gooien. Wij
geloven niet, dat men op die
manier de zaken, die men
toch jaren heeft behartigd
een goede dienst bewijst
DRUKKINGSGROEP
Dat de Volksunie een politieke drukkingsgroep bij uitstek is zien we thans weer.
Inderdaad komen voor de
eerste maal sinds jaren de
Vlaamse Socialistische Jongeren weer samen. Zo onze druk
versterkt, zal ook de Vlaamse
B.S.P. binnen afzienbare tijd

getreden, waar ze wel iels te verlellen
kregen en aanhoord werden.
Mijnheer Tindemans, die in '58 een godsgerecht velde over de federalisten, werd in
1961 na de doorbraak van de Volksunie wel
bereid gevonden om op i mei in een^ vraaggesprek met « De Standaard » te verklaren
(I dat er absoluut over federalisme moest
worden gepraat in het licht van de voorbereidende werkzaamheden in het kader van
de grondwetsherziening » en « dat de ene
amnestie
(die voor slakingsfeiten,
die
intussen door de kamer werd goedgekeurd)
de andere (die voor
repressiegevallen,
waarover niet eens meer wordt gesproken)
opriep n, (c dat hij over federalisme wel een
gans boek zou kunnen schrijven », enz.
enz.
Het is dezelfde mijnheer Tindemans, die
zich nu verleden zondag heeft gekeerd tegen
wat hij noemt « de beroepsnalionalisten,
die de Vlaamse jeugd in een steriele oppositie stoten, zonder met de werkelijke
problemen rekening te houdenn. Inderdaad,
mijnheer Tindemans, de ontvoogding van
het Vlaamse volk op sociaal-ekonomiseh,
kuUureel en nationaal vlak'is geen werkelijk probleem. De kullurele autonomie, de
demokratische en grondwetlelijke vertegenwoordiging van de Vlamingen in het parlement, de industriële ontwikkeling
van
Vlaanderen zonder ekonomische kolonisatie,
de omvorming van de splijtzwam Brussel
tot een werkelijke hoofdstad, de homogeniteit van ons kultuurgebied, een humane
oplossing van de repressie, dat allemaal zijn
« onwerkelijke » problemen, zoals u het
zondag zo welsprekend hebt gezegd Daarom blijven ze in de dossiers steken van de
regering, om even bovengehaald te worden
rond de kiesstrijd. Want dan worden het
vVlaamse zorgen' », waarover .n fraaie
brochures uitgeeft. Zijn het geen werkelijke
problemen, ze brachten dan toch reeds twee
mail mrer dan 100.000 man op straat zonder

verplicht zijn afzonderlijk fe.
vergaderen.
Ook de Vlaamse C.V.P.Jongeren zijn samengekomen.
De mistevredenheid is er
ontzettend groot. Hoorden we
een bekend
C.V.P.-jongere
niet verklaren dat hij alleen
nog in de C.V.P. bleef omdafi
ook m a n n e n als Tindemans
daarin zaten. De meerderheid
van
de
C.V.P. - bonzen
genieten dus op verre n a nie^
meer het vertrouwen van de
C.V.P.-jongeren.
Ook daar komt men dus to€
nzicht!
De Volksunie zal voor h e n
e laatste hoop worden. Wat
p ons de zware verantwoordelijkheid legt, uit onze partij
radikaal elk profitariaat en
elke laksheid te weren.
Wat zal geschieden zo het
ooit nodig zou blijken !
SCHAARBEEK
Schaarbeek, dat door een
C.V.P. - liberale
koalitie
wordt bestuurd, is een gemeente met bijna 120.000 in-woners waarvan, blijkens de
kiezerslijsten, de helft van
Vlaamse oorsprong.
Voor de franssprekenden
zijn er 17 gemeentescholen,
verspreid over de ganse gemeente.
Voor de nederlandstaUgen
is er een enkele gemeenteschool, gelegen op de wijk
Heimet en praktisch niet te
bereiken voor de kinderen
uit andere scholen.
De
onderwij sgelden van
Schaarbeek gaan omzeggens
voor 97 % n a a r Franse klassen.
Franssprekende
kinderen
kunnen, n a verlaten van de
gemeenteschool, in Schaarbeek zelf terecht voor lager
middelbaar onderwijs, h u maniora en zelfs normaalschool.
Vlaamssprekenden
moeten m a a r gaan werken
n a het verlaten der gemeenteschool : er is in Schaarbeek voor hen geen onderwijs
meer.

hulp van de partijkas en die van h«f
machtig sindikaat, zonder hulp van de
kansel zoals rond de strijd voor de ziel van
het kind die ook wij hebben gestreden, niet
alleen te Leuven maar ook in onze eigen
geboortestad. Die «onwerkelijke problemen»
brachten dus wereldvreemden op de straat,,
wereldvreemden, die door de beroepsstaatsnationalisten van uw partij (als we ook
zelf eens het woord beroepsnalionalisten op
II mogen loepassen) worden gedreven in de
« steriele oppositie » die prof. Eyskens daag*
na de verkiezingen van 1961 « een politiek
feit van grote betekenis » noemde « waarmee in de toekomst rekening zou moeten
gehouden worden ». Het slaat u vrij, u op
uw ontmoetingsdagen met « grote » problemen bezig te houden zoals het nabootsen
van een parlement waar de geïnterpelleerden hel roerend eens zijn met de interpellanten. Doch we menen, dat u op die
manier kans loopt verder krediet te verliezen, is het niet bij uw naïeve jongeren,
dan toch bij hen die niet meer aan holle
woorden en retorische grootspraak geloven.
Want wij geloven niet dat mooie frazen
over personalisme, pluralisme en wereldsolidariteit nog indruk maken op de jongeren, indien ze niet meer mogen geloven
dat een schone en humane wereld moet
worden gebouwd op de grondvesten van
gezonde volkeren en
harmonisch-geslruktureerde staten.
Daarom is het voorbije weekeind voor de
C.V.P. en voor u, mijnheer
Tindemans,
een kwaad weekeind geweest. Wij hopen
voor de C.V.P. en voor de enige slangenbezweerder, waarin de heer Van Hove nog
betrouwen stelt, dat uw gefluit volgend
jaar wat minder vals zal klinken. Wat wel
zo zal zijn. Want dan bevinden we ons reeds
in een verkiezingsatmosfeer en zal de koorta
van de « Vlaamse zorgen » u anders doen
spelen.
Mik Babylon.
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IToen w e enlcele Hagen t e r u g — o p zoek n a a r
n a a r e e n o n d e x w e r p v o o r d e z e wekelijkse
b u i t e n l a n d s e k r o n i e k — m e t een vriend een
b o o m p j e o p z e t t e n over de r a m p z a l i g e E u r o p e s e O o s t - W e s t - v e r d e l i n g en over de b e s c h a m e n d e serviliteit w a a r m e e W e s t - E u r o p a
zich blijft s c h i k k e n n a a r de m e e r d a n t w i j felachtige politiek der V . S . , m o n d d e het
gesprek als vanzelf uit bij d e onbegrijpelijke
v e r s t a r r i n g en slapheid v a n h e t W e s t d u i t s
b u i t e n l a n d s beleid. O n z e z e g s m a n w a s het er
v o l k o m e n m e e e e n s dat B o n n a n d e r e en g r o tere mogelijkheden h a d en heeft d a n b v . d e
GauUe om met een echt-Europees koncept
d e v e r s t a r r i n g te d o o r b r e k e n en de E u r o p e s e
— m e t e e n de D u i t s e ! — eenheid te herstellen.

Deze fatale verstarring Is
de zware erfenis van de Adenauer-era en tijdens talloze
gesprekken gedurende
de
laatste jaren liet onze vriend
er nooit enige twijfel over
bestaan dat hij daarom —
en om nog een heleboel a n dere redenen — niets vuriger
wenste dan het heengaan
van der Alte. Thans, op het
ogenblik dat deze wens binnenkort in vervulling gaat
en dat het « Wirtschaftswunderkind » Erhard
als
kroonprins werd aangeduid,
liet onze zegsman zich ontvallen : « Als men ziet wie
de opvolging
in
handen
krijgt en wat een klein wereldje van politieke homunculi daarachter staat, zou
men bijna heimwee krijgen
n a a r de tijden van « der Alte » en zou men bijna geneigd zijn, hem nog enkele
jaren kanselierschdp-te-wensen *.
• . , . . , , ,,j^ ,,^^
Het oordeel is minder vleiend voor Adenauer dan dat
h e t vernietigend
is voor
Westduitsland, «land zonder
eer en zonder wil » zoals de
medewerker-buitenland van
't Pallieterke verleden week
h e t terecht noemde.
Wijzelf hebben nooit enige
simpatie voor h e t grijze opperhoofd te Bonn gehad.
Niet omdat hij steeds « cavalier-seul » was, maar omdat hij ons leek een man
zonder enig hart, een wouldbe-machiavelli voor wie alle
middelen goed waren en omdat die middelen ons al te
zeer gericht leken op het onkrontoleerbaar recept dat
samengebrouwd werd uit de
starzinnigheid van de oude
zeM en de berekening van
degenen die
achter hem
stonden.
Een groot
man, inderdaad !... als men aanvaardt
dat die grootheid uitsluitend
slaat op het politiek en niet
op het menselijk en moreel
formaat van Adenauer. En
uiteindelijk is men o.i ook
slechts een groot politieker
als het menselijk en moreel
formaat in een aanvaardbare verhouding staan tot de
politieke eigenschappen.
Wanneer wij ons in de
loop der voorbije jaren steeds
weer afvroegen waarom «der
Alte» fantazieloos en koppig
bleef voortsturen
op een
Westkoers die bijvoorbeeld
niet de minste uitkomst voor
de Duitse hereniging bood
(we zeggen niet «' serviel
bleef voortsturen »; er is immers een tijd geweest waarin de buitenlandse politiek
van Washington te Bonn bepaald werd — die eer alleszins moet men de oude laten), dan konden we ons
nooit ontdoen van ons vooroordeel tegen de gewezen

der alte gaat heen

Rijnlandseparatist, ae man
die verwikkeld was in een
der meest vieze en eerloze
politieke avonturen na de
eerste wereldoorlog, de man
die toen nooit-blootgelegde
draden spon naar Frankrijk
via de Franse geheime diensten. Hoe zou deze gewezen
handlanger van de Fransen
na de tweede wereldoorlog
enige aktieve belangstelling
aan de dag hebben kunnen
leggen voor het Saarland ?
Adenauer's verraad tegenover de Duitse Saarbevolking
— verraad dat uiteindelijk
toch niet kon beletten dat
de Saar terug bij Duitsland
kwam, maar daarin heeft
Adenauer niet de geringste
verdienste — ligt wel helemaal in de Hjn van een levenslange traditie
Hoe konden
wij enige
geestdrift opbrengen voor de
« weerstaftder » Adenauer,
w a ^ e e f van die weerstand
tegen het nationaal - socialisme in het nochtans weerstands - gretige en weerstands - gelovige na-oorlogse
Duitsland nooit veel is gebleken; wanneer integendeel
alleen maar bleek dat Adenauer de langste tijd — wellicht met alle innerlijke afkeuring en binnenskamers
protest — een kleurloze opeter is geweest van het ruime
pensioen dat de perfide n a zi's de Weimar-politici toeschoven ?
Hoe konden wij enig vertrouwen heben in de man
wiens relaties met de haute
finance een publiek geheim
waren, wiens nauwste relatie
de bankier en grijze eminentie Pferdmenges was ?
Wij hebben Adenauer er
daarenboven steeds van ver-

dacht, om lagere motieven
vrede te nemen met een verscheurd Duitsland. Waarom
hereniging wiUen, als de 17
miljoen rood-aangevreten en
overwegend
protestantse
Oostduitsers een bedreiging
voor de eigen politieke pozitie zouden vormen ?
Wij zijn dus nooit Adenauer - bewonderaars geweest,
m a a r we kunnen de reaktie
van onze vriend begrijpen.

zet, hoogstens tot afkper kan
prikkelen.
Thans is het de beurt aan
de kroonprins en zijn hofhouding : de kleurloze bende van politieke dwergen die
jarenlang met de pink op de
naad van de broek hebben
gestaan voor « der Alte » en
die hun ongeduld en hun
honger hebben moeten bedwingen totdat Adenauer zo
stokoud was geworden, dat

van een kanselier die toch
wel wat een « ijzeren » kan-,
seller was. Nu komen d©
wlrtschafswunderkinder aan
de beurt. We hebben de i n druk dat het voeren van een
Mercedes thans ook op d©
niet langer meer eenzam©
hoogte van het kanselierschap het hoogste streven
zal worden van het politielt
beleid in een land dat t r a gisch tekortschiet aan zijn

Met Adenauer gaat de eenzame en hoge starzin buiten
— en heeft hij nooit onze
bewondering
gewekt,
hij
prikkelde ons toch tot verzet. Nu met Erhard komt
de banale middelmaat binnen die niet meer tot ver-

over zijn aftreden geen twijfel meer kon bestaan.
Met Adenauer voer WestDuitsland een koers, een fatale koers weliswaar, m a a r
dan toch uitgestippeld aan
de h a n d van een koncept en
gestuurd door de vaste hand

natuurlij kg taak en
a^
dracht.
En dat — In zij'n aangeboren Idolatrie — het goudeö
kalif aanbidt zoals het nooifi
en nergens aanbeden werd.
(V«(b

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen fS Leninprijs
De Leninprijs, hoogste Russische
onderseheiding
en Sovjet-tegenhanger van de Nobelprijs, werd
zopas verleend aan twee niel-Russen : Bruno Pontecorvo en Eugeen
Varga. Pontecorvo, een Britse
atoomgeleerde van Italiaanse afkomst, geraakte voor het eerst in
het nieuws toen hij in 1950, naar
aanleiding van de spionagezaal:
Klaus Fuchs, naar de Sovjet-Unie
vluchtte. Varga is een Hongaars
theoreticus van de sovjet-ekonomie die zich sinds jaren reeds in
de Sovjet-ünie bevindt en bij de
verschillende
uitzuiveringen
en
koerswijzigingen
steeds
bleef
hoven drijven.

nisbeeld », schrijft
zoof J.P. Sartre.
weten : hij is een
van een wel zeer
beeld.

Zelfs S a r t r e

« Niets verandert zo vaak als de
geschiedenis.
ledere
generatie
maakt zich haar eigen geschiede'

bevolking gestegen is, Jtan men
best vaststellen op het kerkhof.
Tien jaar geleden vond men daar
slechts vijf farrüliekelders, thans
zijn er reeds dertig ».

fl A n a l f a b e t e n
Volgens Amerikaanse
statistici
moet jaarlijks S8 % der dienstplichtigen afgekeurd worden wegens hun beperkte geestelijke vermogens of - zoals hel in de vaktaal
heet funktio7ieel
analfabetisme.
Zelfs dienstplichtigen die het volledig middelbatur onderwijs doorliepen, blekt» vaak niet in staat
de gebraihiaanwijzigingen
voor
moderne wapens ie begrijpen.

•
•

de franse filoHij kan het
aktief schepper
scheefgetrokken

•

Bekeerling

De franse kommunislische partij dreigt iin van haar grootste
Irekpleisten te verliezen : Picasso
• die reMIs tientallen jaren lid is
van de KP - zou het voornemen
te kennen gegeven hebben, zich
tot het katolicisme te bekeren.
Picasso : « Een man zou moeten
sterven in de kerk, waarin hij
geboren is ».

Bewijs v a n w e l v a a r t

De Zuidfranse krant « Etoile
du Midi» schreef in een, artikel
over de ekonomische toestand :
ft Dat de levensstandaard van onze

•

Tekstkritisch

Voorspellingen inzake de politiek der Sovjet-Viüe worden in
het Veesten doorgaans gemaakt

aan de hand van een nauwgezet
tehstkritiseh onderzoek der Ru».
gische kranten en andere uitgth
ven, waarbij het vaak op een
nuance aankomt. Zo wordt than»
een voorspelling gewaagd betreffende een nieuwe verslechting van
de Chinees-Russische
verhoudingen. Daarbij steunt men op volgende elementen : op 9-S bracht
de « Prawda » een schrijven van
Mao, waarin als voorwaarde voor
het herstel der goede verstandhouding tussen Rusland en China
ook genoemd werd « het herzien
der Russische houding t.o.v. d«
Joegoslaafse revizionisten ». Enkele
dagen geleden bracht de «Prawda»
de 1 mei-parolen, w.o ook t.o.u.
Joegoslavië . « de ontwikkeling en
bevestiging van vriendschappelijke
betrekkingen n. Drie (lagen later
was dit slagwoord vervangen door
« de eeuwige en onverwoestbare
Russisch • Joegoslaafse vriendschap ».
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HeE was vijf uur *s morg-ens en nog T< hardstikke » donker. W i j stonden op de kaai van
h e t kleine haventje van Prosper-polder, het
laatste dorp op de linker-oever van de Scheld e voor de Nederlandse g r e n s . H e t was heel
stil, in de verte was alleen het doffe gedreun
hoorbaar van zware machines in de buiken van
reusachtige schepen die op de stroom voeren.
T o e n roltlen er uit de kerktoren van Doel vijf
slagen. D a t was het sein voor de vissers die
daar beneden aan de voet van de aanlegsteiger op hun boot aan het werk waren, om hun
motor op g a n g te brengen. E e n kwartier later
voeren wij voorzichtig het smalle en slijkerige
geultje uit, door de modderbanken van het
schor voor de dijk, naar de Schelde toe.

M'

door de nederlanden

op de
schelde

•

Nog een tiental.
Er waren nog een tiental
garnaalvissers op de Schelde
stroomafwaarts voorbij Antwerpen : drie te Prosper, vier
(te Doel, drie te Berendrecht
en een te Lillo. Na de oorlog
gmg het vissersberoep hier
snel achteruit. Waar er voordien tientallen en nog eens
tientallen boten uitvoeren,
(vooral platbodems, hengsten
en hoogarsen die onder zeil
over ondiep water gingen
en in het dode seizoen ook
konden gebruikt worden voor

tien families die nog van de
opbrengst der garnaalvisserij
bestaan, zullen hun beroep
echter nog niet zo spoedig
opgeven want zij vormen de
laatsten van een taai ras dat
sinds eeuwen zijn brood op
de stroom verdient.
•

O v e r de g r e n s .
Met de afgaande tij voeren wij door de «Schaar van
de Oude Doel» om spoedig
het Nederlandse vaarwater
te bereiken. De grens gaat
hier «noers» d.w.z. schuinweg

In de Appelzak - een brede
inham van de stroom - begint de visvangst. De zware
korren worden uitgelaten en
op een dertigtal meter achter
het schip aangesleept. Zij
werken a's trechters : de
garnalen en de vis die erin
belanden, gaan achteraan in
een fuikachtige zak, die na
het ophalen kan opengemaakt worden, waardoor de
inhoud op het dek valt.
•

Ankers van
S p a a n s e galjoenen.
Dit ophalen gebeurt na een
half uur slepen. Een blikkerende
bleekgrijze
massa
komt uit de netten te voorschijn, een brij van turfblokjes, stenen,
garnalen,
kwallen, blikjes,
spiering,
bot, tong en paling. Op de

De Schelde is een stroom die in 'de geschiedenis van de Nederlanden
een grote rol heeft gespeeld en nog speelt. Hij is een
Nederlandse
stroom, innig verbonden met hei leven van de mensen die op zijn oevers wonen en die hij gedurende
I eeuwen voorspoed en geluk, wel en wee heeft gebracht. Deze stroom, zo dikwijls bezongen door onze grootste dichters en schrijvers, is
tegelijkertijd
een bron van poëzie, van nijverheids-zvelvaart,
van
toeristische schoonheid, van avonturen...
Onze redakteur heeft in een speuHocht langs deze natuurlijke waterweg,
die alle delen van Vlaanderen
en
van de Nederlanden,
door willekeurige
staatsgrenzen van elkaar gescheiden, met elkaar verbindt, een
reeks reportages geschreven
die alle
schakeringen
% van het' lev en van d'e mensen die ann zijn boorden
leven beschrijven : het leven a aan de oever van de
Schelde ».

fragmenten van schepen, delen van schroeven en ze.fs
houten ankers uit de Spaanse tijd...
Het schoonmaakwerk begint, de garnalen worden gezift, de vis uitgeraapt. Het
schoonste gedeelte van de
vangst wordt behouden, de
kleine diertjes gaan onmiddellijk terug overboord. Intussen is het water in de
ketelstoof aan hst brobbelen
gegaan. De grijze garnalen
worden erin geworpen en komen na ongeveer vier minuten koken bovendrijven. Ze
hebben nu een mooie steenrode kleur en worden met
grete spanen uit het water
geschept. Op dit ogenblik
smaakt de vangst het best.
B « P u i s t k o p )),

het vervoer van zoden en
turf uit de schorren) verdwenen de laatste zeilschuiten
voorgoed van de Schelde. Tegelijkertijd met de vis die
meer en meer werd uitgedund
door de afvalwaters van de
fabrieken en schepen, werd
het aantal motorvissers eveneens zeer schraal. De huidige

over de Schelde. De eerste
zandplaten verschijnen, samen met de brede schorrelanden en de kreken die water uit de polders naar de
stroom afvoeren. Zij dragen
schone oude namen: « Ballastplaat», « Appelzak », « Ossendrechtse kil >, < Stoofgatse
kreek» enz...

plaats waar wij nu varen —
in de nabijheid van het
Bathse scheepskerkhof
—
waar onlangs nog 'n tweetal
schepen vergingen — is het
vissen zeer gevaarlijk. Hier
worden dikwijls netten gescheurd of verloren, hier
haalt men soms de gekste
voorwerpen uit het water op:

m o n s t e r v a n de Schelde.
De zware toren van Waarde verschijnt vanachter de
dijk, de Schelde wordt hier
zeer breed, een echte zeearm.
Keer voor keer worden de
netten opnieuw uitgeworpen,
ongeveer tien maal per dag.
Het werk gebeurt in een snel
tempo, de mannen hebben
meer dan de handen vol.
Tientallen meeuwen vergezellen de boot, zij vechten
als bezetenen voor de afval
en de kleine visjes die uit
het net glippen of van boord
vallen. Ook in de Schelde
kunnen eigenaardige vissen
gevangen worden. Niet alleen
komen er dikke zeepalmgen

naar boven, daar zijn ook de
« puistkoppen » : zeer lelijke
vissen die bovenaan twee
erg scherpe stekels kunnen
opzetten, stekels die als n a gels dwarsdoor een schoenzool dringen.
Het loopt n a a r hoogwater
wanneer wij op thuisreis
gaan. De laatste boterhammen worden verslonden, de
vangst is goed, de mannen
zijn tevreden. Het dek wordt
geschrobt, de laatste garnalen gekookt en in zakken gedaan voor
de verkopers.
Wanneer wij
binnenlopen
staan er mensen aan de wal
te wachten. Zij kopen vis en
« garnot », zij zijn de uitverkorenen die deze uitzonderlijk lekkere en knappendverse waar, het ooft van de
Schelde, dat toch zo zeldzaam wordt, nog op de tafel
kunnen brengen. Straks zullen zij het voorrecht hebben
een pan handdikke scheerbot
of goudbruine spiering te
nutten...
Wanneer
wij
wegrgaan
loopt het naai' de avond. Wij
hebben een schone dag meegemaakt. Een herder komt
met zijn kudde schapen uit
de schorren De zon zakt
achter de schorrenlanden in
de Schelde. In onze dichtgeknoopte zakdoek spartelen
botjes en paling. Een visschub glinstert in een h a a r klis. Het geblaf van e«B
waakhond klinkt eenzaam en
wijd door de stilte.
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TWEE JAAR GELEDEN R E E D S WERD IN DIT WEEKBLAD VOOR
HET EERST HET DOSSIER DEURNE G E O P E N D . ONZE REDAK-'
D e A n t w e r p s e luchthaven ïe D e u r n e is
o p dit ogenblik in het brandpunt van de belangstelling komen staan : interpellaties in
gemeenteraad en kamer, persartikels, verklaringen van minister Bertrand en stellingnamen
van vooraanstaande Vlaamse organisaties. D e
m a n die heel deze zaak aan het rollen heeft g e bracht, de bekende Handelsblad-redakteur
J a n Brusselaars, heeft de <( argumenten » van
minister Bertrand, vervat in een geheim dossier, enkele tijd geleden op schitterende wijze
weerlegd. Intussen betoogde ook de V U te
A n t w e r p e n voor het behoud van de luchthaven.
In Vlaanderen groeit een steeds toenemend
verzet. Rond de strijd om D e u r n e ontstaat als
het ware een nooit gezien Vlaamse eendracht.

T E U R S EN EEN ENKELE KONFRATER

VAN DE

ANTWERPSE

P E R S WAREN TOEN DE ENIGEN OM HET GEVECHT VOOR HET
B E H O U D VAN DE A N T W E R P S E LUCHTHAVEN TE BEGINNENl
LANGE TIJD BLEVEN ZIJ ALLEEN.
T H A N S IS DE TOESTAND GANS A N D E R S G E W O R D E N . AAN DB
ONZEKERHEID KWAM EEN EINDE : OPENLIJK WORDT THANS
DOOR

« BRUSSEL » TOEGEGEVEN EN GEZEGD DAT DEURNB

MOET V E R D W I J N E N .

MAAR DE VLAAMSE O P E N B A R E OPINIB

IS WAKKER G E W O R D E N EN DE P E R S - OOK EN VOORAL DB
ONAFHANKELIJKE WEEKBLADEN - IS IN 'T GEWEER GEKOMEM*
VANDAAG LICHTEN WE OPNIEUW EEN BLADZIJDE UIT HET,
DOSSIER D E U R N E .

•

Lacli w e k k e n d

b i n d i r H n waarop schroefv l i e g t S e n gebruikt worden
en uippaard worden dergelijke ^||stellen gebezigd door
klelnellÈf ma.atschappijen of
op l i i ^ t l i j n e n voor korte
verbinnajrigen. Als faktor ten
nadele *an Antwerpen wordt
dan h e l «hinderlijke lawaai»
aangefeatald en het c< feit »
dat dö O.L. Vrouwetoren in
de weg,^ zou staan, hetgeen
Antweiijens
burgemeester
bij het, fcezoek van de minister spettend deed opmerken
dat « ]^j desnoods de katedraal zOu laten verschuiven».

B Lieve V r o u w e n k o r e n
verplaalsen
Het is intussen wei zeer
leerrijk de soms lachwekWe wislen dat Limburg
kende «bewijzen» van minis- reeds straffe mannen heeft
ter Bertrand, die moeten voortgebracht (o.a. Wim Jopleiten voor de afschaffing rissen) maar Bertrand spant
van de Antwerpse luchtha- de kroon. Want om op een
ven, te bekijken. Enerzijds half uur naai Zaventem te
zegt Bertrand in zijn inlei- geraken — zelfs al was er
ding tot het tweede hoofd- een gloednieuwe autostrade
stuk van het dossier dat — moet men een superman
« het departement van oor- zijn ! Daarbij heeft men het
deel is dat de stad Antwer- voorbeeld van Rotterdam,
pen en de haven over een waar men de luchthaven van
luchthaven moeten beschik- Zestienhoven na de oorlog
ken » en anderzijds iaat hij
uit de grond heeft gestam_pt
B Zo^uis
er onmidde lijk op volgen
en waar men desondanks een
Het
Mortselse
zothuis
dat « gelet op de noodzake- autoweg-verbinding
met wordt oek bij de bewijsstuklijkheid in België een kon- Schiphol heeft.
Niettemin
ken geafeurd. Het geluid van
centratiepolitiek
...inzake kent Zestienhoven een steeds de vliej^uigen zou hinderlijk
luchthaven toe te passen, de groeiende bijval.
zijn ven^ff deze instelling !
Nationale
luchthaven alBertrand schrijft nog a n Nadi«B gold dit argument
thans voor het gebruik van dere tegenstrijdigheden in dan w*)B^ voor de Antwerpeverkeersvliegtuigen aan de zijn dossier : hij geeft toe naren aelf, hoewel de meesbehoeften van Antwerpen en
dat Zaventem niet goed gete o p ^ j gingen in de richvan haar zeehaven beant- legen is voor Antwerpen. Hij
ting va» fort 3 — dus niet
woordt, maar dan op voor- gebruikt als argument voor naar dé stad toe — gebeuren.
waarde dat een rechtstreek- de afschaffing het feit dat De ekS|)ioitatiekosten komen
se autosnelwegverbinding tot Deurne niet geschikt zou zijn er ook ïKin te pas. Ze bedrastand komt, die de duur van voor landingen van Caravel- gen op dit ogenlijk te Deurde verplaatsing tussen de les. Antwerpen heeft echter ne 10,8: miljoen frank (de
stad en de nationale lucht- nooit een gooi gedaan naar U c h t h o i e n
is t h a n s
's
haven tot een half uur her- interkontinentale of andere avonds ijesloten) en zouden
leidt ».
grote lijnen, wel naar ver- oplopea tot 38 miljoen in-

dien men 24 uren op 24 zou
openhouden. Daarvoor dient
men slechts enkele personeelsleden bij te nemen, wat
niet moeilijk moet zijn als
men bedenkt dat minister
Bertrand thans de derde adjunkt - luchthavenkommandant als huisbewaarder in
zijn kabinet gebruikt... ! In
het dossier is ook sprake van
vliegtuigen met « zulgmotor e n » die echter geleidelijk
door
de
luchtvaartmaatschappijen uit het handelsverkeer worden weggetrokken. Men kan zich indenken
met hoeveel vlijt en deskundigheid dit dossier werd samengesteld !

nister met de waarheid een
loopje nam, Hij berekende
dat het baanvervoer ruim 5
miljoen per jaar zou kosten
en dat het busvervoer alleen
reeds per maand de ronde
som van 300.000 F in beslag
neemt. Een ander vals argu-i
ment werd gevonden in he^

B Goochelaar
Bertrand begint ook met
cijfers te goochelen over het
aantal privé-vliegtuigen dat
door zakenlieden (juist diegenen die grote baat bij een
goede Antwerpse luchthaven
vinden) zou gebruikt worden. Hij beweert dat de V.S.
op dit ogenblik 28.000 dergelijke vliegtuigen zouden tellen, waar officiële
cijfers
aanduiden dat in de Verenigde Staten niet minder
dan 114.029 vliegtuigen bestaan die toebehoren aan

t dossier van deurne
partikulieren, private ondernemingen,
kleine
maatschappijen, handels- en industriële bedrijven en waar
voorpeilingen er op wijzen
dat in Europa zelf, in 1970
een luchtvloot van 70.000
zakenvliegtuigen
zal
bestaan !
De Sabena gebruikt thans
voor allerlei vervoer — zowel
vracht als passagiers — vijf
tot zes vrachtwagens die dagelijks op en af rijden tussen Deurne en Zaventem,
evenals verschil'ende autocars.
Minister Bertrand beweert
dat dit slechts 600.000 F per
jaar zou kosten, wat wel erg
zuinig is als men bedenkt
dat een Antwerpse vrachtvoerder
die
regelmatig
vrachten
naar
Zaventem
gaat halen en zestigduizend
kilometer per jaar aflegt met
dit doel, reeds 600.000 F aan
dit vervoer besteedt,

feit dat de Britse luchtvaart-i
maatschappij, die de Antwerpen - Londenlijn van Sa-i
bena overnam omdat deze
laatste ze willekeurig had
afgeschaft, de lijn n a enige
maanden moest opgeven. De
minister vergeet er echter
bij te voegen dat de luchtweg gedurende geruime tijd
braak had gelegen en dat de
klanten elders hun toevlucht
hadden gezocht o.m. in Rotterdam, dat de piloten herhaaldelijk n a a r
elders
werden geleid en te Brussel
moesten landen, dat zij niet
zoals Sabena te Londen-Airport mochten landen maar
wel te Southend aan de
grond moesten gaan, wat
een uur treinrijden met zich
bracht.

Dit laatste was voor vele
reizigers een onoverkomelijke hinderpaal, het beste bewijs dat hier te lande Zaventem voor Antwerpen op gebied van betaald reizigersvervoer
en
vrachtvervoer
ook niet dienstbaar is. Mensen die ooit vertrokken zijn
van of aangekomen zijn op
Zaventem,
zuilen
weten
welke mizerie er moet doorstaan worden en hoeveel tijd
het in beslag neemt om naar
B Tegenargumentatie
de c nationale * luchthaven
J a n Brusselaars
bewees te geraken en er weg te koS.D.L.
later zonneklaar d&% de mi- men.
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K U N S T EN KULTUUR - KUNST EN KULTÜUR - K U N S T EN K U L T U U R - K U N S T EN K U L T Ü U R ^
Kwantitatief is onze u koloniale » literatuur
— a l t h a n s in het Z u i d e n — nooit erg beduid e n d geweest. Nadat Emiel V a n der Straeten
reeds voor de eerste wereldoorlog de bron
h a d aangeboord, zou het n o g jaren d u r e n eer
het (( koloniale » in onze Zuid-N'-derlandse
l e t t e r k u n d e zou aanzw^ellen tot een — eerder
dunne —
bijrivier
van onze
literare
« stroom », en dit slechts w a n n e e r tussen de
beide oorlogen en ook tijdens de jongste v/ereldoorlog, a u t e u r s als Frans D e m e r s en
Sylva De J o n g h e (die met « S t o r m over de
R i m b o e n debuteerde in het V l a a m s - r a t i o naal dagblad « Volk en Staat » w a a r v a n hij
redaktiesekretaris was) h u n insp^rane g i " g n
r o e k e n en h u n verhalen situeren in het kader
y a n het « g r o e n e h a r t v a n Afrika ».

In de meeste dezer romans
Is de problematiek in essentie nog deze van de Westerse
mens. Bij alle aan de dag
gelegde pogingen tot begrip
voor psyche en problemen
van de inheemse bevolking
blijft de optiek echter Westers en zijn de meeste figuren die aktie en verhaal
schragen blanken — ook al
werd soms ook de neger tot
centrale figuur, zoals Lungeni in « Storm over de Rimboe ».
Na de oorlog, en vooral n a
de onafhankelijkheid
van
Kongo nam het aantal romans over het Kongolese
thema op een haast verwondering-wekkende wijze toe.
Is de terugkeer van oud-kolonialen, de afstand — in
itijd en kilometers — hier
voor iets tussen ? Of is het
de actualiteit van het negerprobleem en de ontvoogding
der kleurlingen ? Want ook
anderen dan kolonialen hebben zich naar dit thema gewend, o.m. Walschap en Van
Aken.

BLANK
EN
ZWART

« De levende doden » is de
enige blanke een toevallige
kortstondige
verschijning.
Maar ook in <
; Het levende
bee'd » waar de confrontatie tussen de wereld van
blank en zwart veelvuldiger
en ingrijpender is, zijn de
dragende figuren in het verhaal negers : de beeldhouwer Ndala en diens lichtzinnige onevenwichtige gezel
Kasolwa.
Voor Bergeyck zijn eerste
roman « De levende doden »
schreef, had hij reeds een
zeer
opgemerkte
novelle
« Het onzekere h a r t » gepubliceerd.
Met deze eerste roman die
in I960 verscheen en die
reeds aan zijn tweede druk
is, lostte hij niet slechts een
belofte in maar verrijkte onze literatuur tevens met een
werk dat ons als geen ander
in de voor het Westerse denken zo gesloten wereld van
de negerpsyche binnenvoert.
De neger in een door oeroude gebruiken, wetten en
riten geregelde en beheer-

dan opsmuk en ontsproten
aan de wijze van vertellen
van mensen voor wie de taal
nog oeroude bindingen heeft
met de magische krachten
van natuur en ziel. « De Levende Doden » is niet de roman van een mens of een
k'eine groep mensen d'e door
het toeval van de schrijversfantas'e bij elkaar gebracht

_

ste communauteit, is hoofdpersonnage en thema van dit
boek. Hij levert niet slechts
de actie voor het verhaal en
verklaart door zijn psychoogie handeling en gebeurtenis, maar geeft zelfs het
ritme aan in deze roman :
rustig, breed, maar altijd
boeiend. Zelfs de metafoor,
de beeldspraak, die in de
klare nuchtere en beheerste
verhaaltrant openbloeit, is
verduidelijking veel
meer

Alex tot hem, wanneer hij
vergeefs tracht het gelaat
van de lijdende Kristus weer
te geven. Het Ujden m a a k t
hem bekwaam tot deze voor
hem
opperste daad
van
kunstenaarschap.
Wanneer
hij het werk voltooid heeft,
is zijn taak volbracht — en
hij zal ineenstorten voor het
altaar waar hij om deze dub-

Beide romans verraden een
ongemeen begrip voor gedachte- en gevoelswereld van
de neger, naast een zeer diepgaande kennis van en eerbied
voor de wijsgerige en ethische
opvattingen, die de grondslagen van zijn maatschappelijk leven en zijn individueel
denken zijn geweest. Geen
roekeloos blank
superiori-

be e genade ging danken.
Bergeyck is door een m t zonderlijk helder en zuiver
inzicht, niet slechts in de
aparte psyche van de neger,
maar ook in de even aparte
psyche van de kunstenaar,
erin geslaagd dit verhaal zo
diep-menselijk en waarachtig te maken en te verheffen
tot zulk een niveau, te plaatsen in zulk een perspectief,
dat het — bekeringsverhaal,
kunstenaarsroman, negerroman tegelijk — boven deze
drie is uitgegroeid tot een getuigenis voor zijn geloof in
de mogelijkheid van een
geestelijke ontmoeting tussen
blank en zwart.

teitsgevoei en geen sentimentele, aan de werkelijkheid
vreemde negrofilie, maar een
ontmoeting tussen de werkelijke superioriteit van de levende, verlossende boodschap
en de levende, mysterieuse
wereld van een ras dat, n a a r
het woord van de schrijver,
denkt en voelt in andere dimensies; dit is de boodschap
die Bergeyck ons brengt. Is
deze ontmoeting mogelijk ?
In de figuur van een pater
Alex, in die van Ndala zelf,
ligt het positieve antwoord
op de vraag. Alles hangt ervan af, hoeveel Ndala's, hoeveel Alexen Afrika zal vinden
om zijn toekomst te bepalen.

rT^Oifpl^fyt^"

werden. Het is net verhaal
van een gemeenschap, die
zich in haar verbond met het
verleden, met de « levende
doden » der vorige geslachten, geconfronteerd ziet met
een nieuwe tijd en een nieuwe leer, en die nog aarzelend
op de drempel staat tussen
de oeroude vrees, als het ware basis van hun individuele
en sociale ethiek, en de hoop
op een bevrijdend geluk dat
in het « nieuwe » moet be^^oten liggen.
In Bergeyck's tweede roman wordt deze drempel
overschreden : hier heeft de
auteur het probleem geïndividualiseerd en dringt er
verder in door. Op het sociaal vlak worden de kontakten tussen de beide werelden
talrijker
en
ingrijpender,
en het konflikt krijgt een
tragisch karakter in de getormenteerde en fijngevoelige kunstenaarsziel van de
beeldsnijder Ndala.

Bij Beigci'CK valt vooreerst
h e t verschil op in de optiek,
In de rea'iteitsbenadering.
Hij plaatst zichzelf — en ook
ons — direct in het centrum
van de vreemde wereld en
benadert deze niet zoals wij
met onze Westerse begrippen
en denkwijzen het zouden
doen, maar met waarneming
en visie van de inlander, met
diens eigen psychologie en
ziel. Reeds de romanfiguren
wijzen op dit verschil. In

Jac. Bergeyck : « DE LEVENDE
DODEN »
geb. 140 F.
Jac. Bergeyck : « HE T LEVENDE BEELD »
geh. 145 F.
Standaard - B oekhandel, Antwerpen, Brussel.

Hij sleept a's een last de
wandaden en de lichtzinnigheid, de verworpenheid en
de bitterheid mee van zijn
gezel Kasolwa. Uit die menselijke eenzaamheid, en de
daaruit voortvloeiende artistieke onmacht, zal slechts het
verlossend geloof hem kunnen bevrijden. De kentering
n a a r de bevrijdende boodschap toe groeit niet slechts
uit genade, maar ook door de
medewerking van een naar
verlossing hunkerende ziel
die zich uit deze dubbele
machteloosheid wil opheffen.
« De dag dat de Heer in
jou verrijst, zal je zijn beeld
zien stralen tot in het « h a r t
van het hout > zegt Pater

Prof. Van de Wijer tachtig
Door het Vlaams Verbond
voor Academici werd op zondag 28 april Prof. Van de
Wijer van de Leuvense Universiteit gehuldigd om zijn
tachtig jaar. De viering werd
voorgezeten door Dr. Karel
Goddeeris, algemeen voorzitter van het V.V.A. Tafelredes
werden gehouden door Dr.
Goddeeris, Rector Van Waeyentaergh, Ernest Claes en
Prof. De Keyzer.
Ernest Claes oogstte veel
bijval toen hij verklaarde dat
« we er zonder fanatisme niet
komen », dat we niet te veel
mogen rekenen en dat zijn
« h a r t warm werd als hij zag
dat de jongeren rebel waren ».
Het wetenschappelijk werk
van Prof. Van de 'Weyer werd
vooral belicht door
Prof.
Draye, zijn werk in «Nieuw
Vlaanderen » en voor de vooroorlogse koncentratie door Dr.
Lebeer.

Bij de aanwezigen bemerkten we de Professoren Schuerwegs, Opsomer, Van Breda,
Van der Mueren, Dumont, De
Rinne,
luitenant-generaal
Thier, Dr. en Mevrouw Ernest
Claes, Mr. en Mevr. Romsée,
Dr. jur. en Mevr. Pol Beeckman, Dr. en Mevr. Ryckeboer,
Mr. en Mevr. Van Dessel, Dr.
en Mevr. Bob Fransman, Dr.
en Mevr. Van Thillo, Mr. A.
de Beuckelaere, Mr. Seppe
Coene, Dr, Piet Heuvelmans,
Dr. Mon De Goeyse, Ir. Paul
Nicola'i, Ir. Hendrickx, Dr.
Van Hollebeke, Lic. Van Coppenolle. Lic. Strouwen, Lic.
Denis, Apoteker Eugeen Mattelaere, Lic. Rik Aelevoet, Dr.
jur. Jef Claes, Marcel Reynders en Luk De Decker, Drs.
Wim Jorissen.
Aan de feesteling werd zijn
geschilderd portret aangeboden, werk van de Ninoofse
schilder Luk de Decker, die
t h a n s te Brussel verblijft.
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wolken voor
de rode zon
Het door P a n verspreide, en
door Laken niet tegengesproken,
krasse staaltje van prinselijke afzetterij heeft
ons aller S a n d e r
flink in de perskommentaren gebracht.
Tegen de heersende traditie in
was de 1 mei — zon achter ondoordringbare regenwolken
verborgen. Ook figuurlijk. Het scherpe konflikt
in de socialistische
partij barstte onomwonden n a a r
buiten in een gebloemde verwijtentaal van de rode kameraden. De
meiklokjes luiden storm deze m a a l
in de rode gelederen.

BURGER
WELZIJN
l i e t deftige Brugse weekblad
steekt zijn verontwaardiging over
d» Alexandrijnse leïitesotternijen
niet onder stoelen of banken.
Het m a a k t h e t proces van de
« kostelijkste familie » van België.
«
Onze koninklijke
familie
m a a k t daarop geen uitzondering,
vooral niet, o m d a t ze enkele leden
telt, die z'ch averechts onderscheiden. Behalve koningin Elisabeth, artistiek aangelegd, maecen a s en politiek extra-vagant door
h a a r bloedrode simpatieën, hebben
we geruime tijd prins A'bert en
prinses Paola gehad, die in de
wandeling de « koninklijke verlofgangers » werden
genoemd.
Men bedacht ook andere n a m e n ,
zoa's « grfden playboy en gulden
play-girl », m a a r sinds zijn jongste zakenreis n a a r Amerika schijnt
prins Albert toch veranderd.
S t a a t prins Albert op het p u n t
de galerij der vergulde nietsdoeners te verlaten, d a n schijnt n u
prins Alexander klaar te s t a a n om
zijn plaats met brio in te nemen.
De jongeman studeert t e Leuven,
waar hij zich reeds met de taaitwisten heeft ingelaten en zich
door geringschattende opmerkingen over de vlaamise verzuchtingen
heeft vergaloppeerd, n o t a bene als
telg van een zuiver vlaams geslacht ! »
Dan volgt het verhaal over cadeaubedelaar en "verkoper Alexander.
« Indien dit sterk verhaal klopt
d a n mogen we wel perpleks s t a a n
en ons afvragen, of h e t verkopen
van geschenken een famiMe-ziekte
is bij de belgische dinastie. Men
h e r i n n e r t zich de beruchte snelboot v a n prins Albe-t; nu zijn h e t
tekeningen van Delvaux. »

La Wallonië
Het dagblad
van
de MPW,
m a a k t in dit verband h e t hele koninklijke rekensommetje.
« Vermelden we hierbij — 't is
altijd goed om weten — d a t de
s t a m Leopold - Liliane - Alexander
Marie - Ohristlnne - Esmeralda — een brok opstrijkt van 6
miljoen van een burgerlijke lijst
die overigens oploopt tot 55 mil-

joen sinds de Prins-Regent zijn
deel van 4 miljoen heeft laten vallen. Op deze 6 miljoen zou Leopold i n , toch wel enkele franken
k u n n e n uittiekken voor Sander de - verleren - Zoon.
W a n t « het goede volk » van bij
ons waardeert zulk soort van bokkesprongen niet al te fel. Dat zou
slecht kunnen eindigen.
Ziet gij Alexander zijn prinselijke kroon al a a n de h a a k h a n gen ? »
Te noteren door de Prins-student, want zonder titel van prins
zal h e t bedrijf van Bedel-student
niet altijd even vlot verlopen.
I'e'.ler nog reageert La Wallonië tegen « kameraad » Van Eynde die in een aanval op Genot —
« Chef » van de MPW — ook Ren a r d h a d beschuldigd niet te hebben dee'genomen vorig j a a r a a n
de 1 meistoet.
« Door dit t e schrijven heeft
Josse Van Eynde een ploertenstreek begaan. De eerste mei 62
n a m A. R e n a r d deel aan de manifestatie te Hoei. Hij n a m er h e t
woord samen met Houriaux en Leburton.
Door de feiten vals voor te stellen heeft Van Eynde getracht de
grote Waalse leider te besmeuren.
De schijnheilige wending in zijn
artikel door te zeggen « d a t hij
geen kwaad wil schrijven van een
dode » toont a a n dat voor de ondervoorzitter van de BSP er geen
grens is aan de gemeenheid »
Pak vast Jos, zo iets durven de
« klerikalen » of de « fa«cisten »
nog niet schrijven over U.

VOLKSGAZ
Reageert in niet minder felle
termen tegen Andr» Genot.
« En mogen wij nu even de aaiv
dacht vragen voor h e t krankzinnig en hatelijk gebaar van een
Waals socialist ?
Het gaat om And''é Genot —
voormalig nationaal secretaris van
h e t A.B.V.V.; voormalig voorzitter
van de B.S.P.-federatie Namen. Hij
is nog steeds voorzitter van de
A.C.O.D.-federatie
Namen
en
heeft van André Rena-d h e t leiderschap van de Waalse volksbeweging geërfd. Hij is overtuigd
wallingant en onverzoenlijk federalist. Hij is ontevreden. Hij is
boos op de BSP en op h e t ABVV,
op de Vlamingen en de rechtsen,
op de Waalse socialisten en vakbonders die h e m niet willen volgen. Kortom, hij leeft in slechte
termen met alten die geen onbeperkt vertrouwen stellen in de
Waalse volksbeweging en h a a r leiders. D a t fysiek eerde- goedmoedig aandoend baasje, ontpopt zich
nu a's een kwaadaardig kereltje. »
Wii kennen nog andere « goedmoedig aandoende baasjes » die
zich ontpoppen tot kwaadaardige
kereltjes. Zelfs op de redaktie van
Volksgazet.

De Werker
Henrietta Roland Holst dichtte
ooit : « Ik die eens schreef : het
is geen geluk op de kentering der
tijden te zijn geboren, faat opgewekt nu blijer tonen horen ». De
1 mei-schrijvelaar in h e t sindikale
blad (( De Werker » kan dit optimisme niet delen.
« Tenslotte is 1 mei 1963 niet
gelijk a a n alle vorige Er zweeft
een sombere schaduw over onze

Antwerpse immobiliëngroep
zoekt als herbelegging

GRONDEN TE KOPEN
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkavelingsgronden)
Prijsklasse v a n 1 tot 5 miljoen.
Aanbiedingen onder letters S.V. aan redalitie aVollssunie»
die doorzendt.

beweging : die van de verdeeldheid. Sinds januari 1961 ste.t zich
h e t vraagstuk van de Waalse minderheid. Wallonië glijdt af n a a r
een bekrompen nationalisme. Het
land is er door bedreigd — geheel
h e t land. Ook de socia istlsohe instellingen en organisaties. Kon
m e n tot voor korte tijd nog hopen
d a t de gehechtheid a a n de eenheid van de beweging h e t halen
zou — de terugkeer tot h e t gezond
verstand is niet gekomen »
Het ontwaken is misschien pijnlijk, m a a r voor Vlaanderen in h e t
geheel is het heilzaam dat de
Waalse socialisten door h u n houding de Vlaamse socialisten zullen verp'ichten h u n eigenheid te
ontdekken.

De Linie
Hekelt trouwens scherp de Sindikaten in Vlaanderen in verband
met de afdankingen op Bell-telefoon. Het gejubel over <( Vlaamse»
industrialisatie door vreemd kapitaal kan plots een wrange bijsmaak krijgen.
« Nu lijkt h e t er echter op d a t
de synd'kale organisaties geconfronteerd zullen worden met h e t
feit d a t h e t buitenlandse k a r a k t e r
van sommige ondernemingen specifieke moeilijkheden
meebrengt
VOO- de sociale betrekkingen in de
nijverheid. De uiteindelijke beslissingen op sociaal en economisch
gebied worden in zu'ke ondernemingen immers vaak niet in h e t
eigen land m a a r door een buitenlandse hoofdzetel getroffen. Merkwaardig genoeg doen de eerste
ernstige moeilijkheden zich voor in
de Bell Teleohone C!ompany («den
Bell» zoals de onderneming in de
Antwerpse volksmond wordt genoemd) die juist h e t meest geïnteg-eerd scheen in h e t Belgische
sociaal klimaat. »
Niet a'leen op politiek-nationaal
geb'ed geldt voor Vlaanderen :
« Weg met de voogden, Zelfbestuur ».

Het Volk
Geeft zonder h e t te bedoelen
een mooie
illustratie van dit
Vlaamse knechtschap. « K'oeke
Vlaamse stam » is de titel van een
sterk verhaal over de leden van
een familie uit de streed van Oudenaarde.
« Een halve eeuw geleden waren
de families met 12 kinderen e n
meer in onze sreken geen zeldzaamheid. Bij Karel-Lodewijk De
Oubbe- uit Eist en zijn echtgenote
Maria De Ruyver afkomstig uit
Nederbrakel was dit ook het geval. Inderdaad 13 kinderen zijn
uit h u n huwelijk gesproten.
M a a r dat in 1963 van dit groot
gezin er nog 11 kinderen in leven
zijn en d a t die 5 broers en 6 zust e r s samen 753 jaar tellen is ook
wel geen alledaags feit.
Van die 11 kinde-en zijn er amper 3 nog in h u n geboortestreek
gevestigd, al de anderen weken
uit, want in eigen streek was geen
werk voor iedereen.
Hier volgt de lijst der De Ouboer's met h u n leeftijd en woon
plaats :

1. Henri, 78 jaar. La Louvière;
2. Alfons, 7 jaar, Parigné 1'Evêque
(Frankrijk); 3. Arthur, 74 jaar,
Trocq en Multien (Frankrijk); 4.
Marie, 73 jaar. La Louvière; 5.
Hermmie, 72 jaar, Zegelsem: 6. Julien, 70 jaar. Houdeng-Goeugnies;
7. Cha-les, 68 jaar. Eist; 8. Irma,
65 jaar. Schaarbeek; 9. Adeline, 61
jaar. Gent; 10.
Clementine, 59
jaar, Vorst; 11. Alice, 57 jaar.
Eist. »
« Wallonië, Frankrijk en Brussel
bloedzuigers van de Vlaamse volkskracht » zou de titel moeten zijn
boven zulke duidelijke illustratie
van de eksploitatie van ons volk.
Moet men vei-wonderd zijn d a t
door zulke toestanden de demogra-

belgd » op de Volksunie die a l g »
mene strijdobjekten op Vlaams
gebied tot de h a r e maakt.
« Zeer opvallend met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 1964, heeft de Volksunie in h a a r betoging van verleden zondag te Antwerpen spaadoeken meegedragen, waarin
ze
opkomt voor het invoeren der vi]fdagenweek, aan de haven, de Antwerpse Universiteit, enz. Tegen deze eisen op zichzelf bestaat natuurlijk
geen bezwaar
integendeel ! Maar het is interessant te
weten d a t de Vlaams-nationaJlstt
sche jeugdorganisaties zich nu utt
het
gemeenschappelijk
komitee
voor de Antwerpse Univ' hebben
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fie in deze streken in Oost-Vlaanderen gedaald Is tot een van de
laagste in België ?
I n hetzeUde Volk, geeft Miei
Van Cauwelaert in verband met
h e t TV-debat over de Grondwetsherziening er de unitaire « zwammers » van langs die alleen weten dat zij tegen federalisme zijn.
« Het volstaat niet « a priori »
te verkla-en, d a t men van geen
fejieralisme wil, onder geen enkele vorm. Men moet, in d a t geval,
ook duidelijk kunnen zeggen hoe
men de unitaire staatsstructuur
zal aanpassen a a n de nieuwe realiteit : de bewustwordmg van de
twee volks- en taalgemeenschappen
die de Belgische s t a a t vormen.
De tegenstanders van elke vorm
van federalisme verklaren d a t de
oplossing moet wo-den gezocht in
een zekere deconcentratie ofte decentralisatie v n de
Belgische
Staat.
Het is misschien niet gemakkelijk in bijzonderheden uiteen te
zetten hoe men h e t federalisme in
de Belgische S t a a t moet verwezenlijken. Maar, wij moeten hier onmiddellijk a a n toevoegen, d a t wij
ook nog nergens een klare en duidelijke bepaling of omschrijving
hebben ge'ezen of gehoord van
wat men door deconcentratie of
decentralisatie juist vevstaat. »

teruggetrokken, om op eigen haaU
je een veldtocht te beginnen B a
d a t lijkt verdacht veel op pa-tijpoUtiekerig gemanoeuvreer, waarvan de VTJ dus ook al niet al t e
vies blijkt... »

VOLKSGAZEg;
Vondt n a de ontlading op Genot
nog wat poer om af t e schieten op
de Brusselse PVV met h u n beruchte vergadering tegen de « ek».
tremisten », m a a r zonder afkeuring van de fascisten.
« Maar hoe fraai dit alles oofe
was, het efeenlijke belang van <le
vergadering zou toch elders liggen.
W a n t op vrij onverwachte wijze
zou duidelijk worden dat de «veii.
ruimde» en tot P W omgedoopte
liberale partij, in België een bolwerk van het neo-fascisme « ö
worden en er zelfs niet voor terug.
deinst zich op te werpen als een
geestverwant (de laatste in ons
land !) van de Spaanse dictator
Franco I »
Al, Volksunie ween van spijt, ca
werp uw fascistische kroon n a a s
Sneyers (d'Attenhoven).
W. Luyten.

de rode vaan
Met h a a r natuurlijke
aanleg
voor loyauteit, en heilige afkeer
van elke infiltratiepolitiek is <( ge-

.S'federale

ianddaïg

iTioederen kind:;
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DE INDRINGER
- « De indungei
» van
Gillian
Eume heejt vorige week
dondeidag niet de verivachlingen
Ininmn
fnlossen waar ice vooi zijn
konut
mee rondliepen,
liet is derhahie
voor de meeslc kijkers een zware
avond geworden,
vooral dan omdat het dokumcnlair
programma
uit een fabriek van
afwasmachines
op de duur was gaan
vervelen.
In verband met Gillian
lliinf'';
TV-spel hebben ive
hoofdzakelijk
bezwaren
tegen de tekst van de
auteur. De grote liefde van Caioline Harcourt en de cinische harteloosheid
van Philip Travers, er
V)as wel iels mee te doen. Maar
dan had de schiijver
zijn toevluelil niet moeten zoeken in ds
levensvreemde
en
hallucinante
tfeer waarin hij hel gjoolsie gedeelte van zijn iverk laat verlopen
De grootste fout zat, naar onze
mening,
in de figuur
van de
hoofdrol-hoadsli
I Caroline
lln>eourl is, als p'iiehologiseli
gegeven, een te individueel
geval om
snze belangstelling
te hunnen opwekken. Daarenboven,
we liouden
fiiel van innerlijk gekwelde
vrouwen.
En voorgesteld
zoals
G.
Hume het doet, lijken hun
pjoblemen
ons Ie veel op tveekh'artikelen,
gekweekt
in
lijhe
kamers
vol veivcling
en
das
oninteressant
voor ivie nog tot de
Weield van de noimalen
behooil.
liia van Vaaten deed
donderdagavond
nochtans
flink
haar
hesl om de haar
toevertrouwde
rol aanneembaar
te maken.
Ze
overdreef het levensvreemde
ervan

niet en ze speelde voor de rest
zeer knap en levenseciit.
Ze was
omgeven door een reeks
akteurs
waarvan het grootste deel blijkbaar ivcl wist wat er van een TVgkteur
veilangd
wordt.
\ ooral
haar toneel-zusler
Pam was de
i'lolheid in persoon.
Daarentegen
ivas ILlten-de Thours
waaischijnlijk van mening dat er een blijspel weid
opgevoerd,
want
ze
speelde haar Florie-rol also] het
een cirkus-nummer
betrof I
De
luitf-kiankzinnige
bovenhuui maakte en an wat er in de
gegeven omslandigheden
van te
mnhen wa-- MUen pleit het nul
voor de auteur fiat hij de enige
figuur in hel stuk was die af en
toe eens een veistandig
woordje
ten beste ga).
liet dehoionlwerp
van Musimo
en de regie van Frans
Boerlage
verdienen beslist een
afzonderlijk
bloempje. Hun weik heeft ei h'^ei
wat toe bijgediagen om liet geheel
verleerbaar te maken en ons de
moed te helpen opbrengen om hel
stuk lot het taaiste woord te bliii en volgen
]\ aiil mi mag hel
plichtsgevoel
van TV joernatislen
lieel groot zijn, ain alles
loiiit
eens een einde. .

percent thuis (of omgekeerd),
we
hebben ons tijdens het
kabarellitdje
van Raymonds
Seiveiius
lielemaal niet verveeld.
Van be.lang was dat het mimt
geslaagde
nummer
nog op een vrij behoorlijk peirstond
en dat hel geheel
met vakkennis
aan de man werd
gebracht.
In dit opzicht hebben Jcj van
den Berg en Anton
Peters
ons
niet ontgoocheld.
De eerste tiad
Henk van Monlfoort
aan
enkele
goede melodietjes geliolpen en de
tweede heeft de show als regisseur
enoim veel diensten
beweten.
11 al de teksten betreft, lue ti 'bben in de Vlaamse TV nog maar
zelden meegemaakt
dut men de
liumor
en het klowneske
kon
vermengen
zonder
aan de ene
kant te gemaakt en aan de andere
l;ant ie banaal Ie worden.
Kortom,
tiet is vrijdagavond
een aancengeUolen geheel
geworden
ivaaiin
alles en iedereen een arlisliek en
iechnisch verantwoorde
plaats had
gekregen.
We hopen nu maar dat i< Kruis
oj muni n een lange en
gelukkige
loel.omsl voor de boeg heeft. De ,
afvaart is gelukt. ^Ve lekenen
op
een behouden
reis !

KRUIS O F MUNT

HET GEZIN VAN PAMEL

Zuu het eig vooibaiig
zijn Ie
beweren dat Henk van Montfooi l
vrijdag
het
T laams
TV-amuzcment even onrei wachl als gestaag 1
daar gcbiaeht heeft waar het reeds
lang had moeien zijn ? Hel is
ivaarschijnlijk
nog een paar uitzendingen
te vroeg om
wilde
liiomfkrelcn
Ie slaken (wal
we
dan lioffelijkheidbhalve
locli niet
zouden doem,
maai er is plots
leel licht en hoop gekomen in de
Twaite
en
hopeloze
duisternis
icaarin de BUT op het gebied van
arlisliek - veraniwooide
ontspanning al te tang is Mijvt-n löndploeteren !
Henk van ilonlfooil
luefl
nut
i< Kruis of munt n een even onginele als persoonlijti-getinle
show
gebracht. Het idee is goed. Zelfs
al voelt niet elke klassieke ster in
de amuzemenlswereld
honderd

DEZE WEEK
OP VW SCHERM
ZONDAG
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16 30 • Reisroutes • Water, petro' leum en bloed m Irak — 16 00 :
Panoiaraa • de -week m beeld —
10 30
Het Ardens Weekend :
Rechtstreekse reportage van de wieerwedstnid Luik-Bastenaken-Luik
Overname van de RTB) — 17 30
•ot 17 50 : Klem. klem, kleuterke
— 19 00 : Zuid-Amenka : fUmreportagp — 19 55 : Mel-O-Toon :
Bpeelgoedsymfonie — 20 00 • TVnleuws — 20 20 : Wie weet 'wat ?
— 21 35 . Sportweekend : sportaktuahteiten in woord en beeld —
• 2 05 • Festival : een selektie van
•ekroonde HonRraarse korte films
r - 22 45 : Tweede nieuwsuitzending

i

• 'M M A A N D A G
17 15 tot 18 15 : Het Ardens Weekend
Rechtstreekse reportage van
fle wielerwedstrijd « De Waalse
IPijl » (overname van de RTB) —
19.00 • Tienerklanken — 19 35 :
ÏBoeklicht op de kulturele aktualiteit — 19 55 : De Weerman —
80.00 • TV-nieuws — 20 20 : Extra^ o r t e d i t i e : Pilmverslag van « De
Waalse Pijl » — 20 30 : Speelfilm :
Het loon van de zonde : drama van
Denys de la PatelUère met Danielle
Carleux, Jeanne Moreau en JeanOlaude Pascal (Franse versie met
Kedeilandse onderschriften - voor
•olwassenen) — 22 00 • Medium —
12 30 • Tweede nieu-suitzending.

•

DINSDAG

14.05 tot 14 40 : Schooltelevisie :
natuurkunde
Werktuigen
—
19.00
Gastprogramma — 19 30 :
Eon. water en wind : filmreportage over toeristische en folkloristische aantrekkelijkheden in Duitsland — 19 55 : Sport in 't kort —
• 0 00 : TV-nleuws — 20 20 : Wie
bet schoentje past... : dokumentalre reportage uit een fabriek van
treiliüneldskledn — 21 00 • Het 87e
olitiedistrlkt ; Het idool neergeaa!d : TV-politiefeuilleton
(2e
mtl ) — 21 50 : Vergeet niet te lezen
— 22 20 . Tweede nieuwsuitzending.

g

•

WOENSDAG

17 00
Kom toch eens kijken —
18 00 tot 18 35 : Schooltelevisie
geschiedenis : Op en om de Agora
(hcrh ; — 10 00 • Ripcord : Het
masker der Azteken 17e sfl 1 10 25 : Autorama — 19 aö . De
Weerman — 2000 : TV-nieuw3 —
20 20 : Schipper naast Mathilde —

21 00
Ten huize van Prof Dr Ir
A G Dumon — 21 50 : Soren Kierkegaard : film van de Deense televisie (DSR), gemaakt naar aanleiding van de 150e verjaaidag van de
Deense wijsgeer — 22 20 : Tweede
nieuwsuitzending

•

DONDERDAG

19 00 : Tienerklanken — 19 25 :
Penelope : de uitzending voor de
vrouw — 19 55 • Sport in 't kort
— 20 00 : TV-nieuws — 20 20 :
Tweemaal drie in de zes — 20 50 :
Het Midden-Oosten : Jordanië —
21 20 : Pilm, vroeger en nu : Hollywoods triom • de geluidsfilm —
22 05 : Taptoe • Optreden van het
duo Jill Nott-Bower, mezzosopraan,
en Robert Spencer, bariton —
22 25 : Tweede nieuwsuitaenaing

• VRIJDAG
14 05 tot 1515 : Schooltelevisie :
Biologie : De bromvlieg - Aardrijkskunde : De Schelde boven Antwerpen — 19 00 : Internationaal
jeugdmagazine — 19 25 : Arena ;
het veertiendaagse sportmagazine
— 19 55 : De Weerman — 20 00 :
TV-nieuws — 20 20 : Sabrina (Sabrina fair) : blijspel van SamupJ
Taylor Nederlandse vertaling : Nel
Bergmans - Withaar.
(opgenomen
programma van de NTS/AVRO) —
21 40 : Premiere — 22 25 : Tweede
nieuwsuitzending.

liobeit Macs tieeft ons in Cyiiel
Buysse's a Hel gezin van Paemel »
nogmaals
hel bewijs
van
zijn
groot meeslersciwp
geloond.
Hij
heeft hei stuk
gespeeld
in de
geesl waarin het is
geschreven.
Hij heeft met een sclurpe
aanvoeling voor het karakter van zijn
lol uitsluitend
de feiten
laten
spreken. Zijn mimiek was daarbij
iets van het beste dal de Vlaamse
TV ons ooit te zien heeft
gegeven.
We gaan op het stuk en de opvoeiing ervan hier niet nader in.
Wie het gezien heeft, zal begrepen liebben ddt er werkelijk
nergens ernstiger^ zwakke plekken
te
ontdekken
waren,
noeh bij de
akteurs,
noch bij de
beeldregie.
We
kunnen
zonder
beperking
wierook branden voor alle medeiverkers.
Over de programmatie
van het
stuk als 1 mei-programma
is natuurlijk lieel wat te zeggen. Men
kan
terecht
opmerken
dat
de
klassestrijders
van vandaag
hun
teorieUn
niet
moeten
bewijzen
met
argumenten
van
gisteren.
Men bouwt zich inderdaad
geen
bourgeois-bestaan
op de
miserie
van de anderen, al is die dan meer
dan 50 jaar door de feilen
achterhaald.

Aanbevolen
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 lektuur
Een adres :
Boek- en dagbladhandel
Paul B E Q U E T
Nassaustraat 6 Antwerpen

De charme van het chanson
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het
luisterliedjesprogramma kregen we vorige week donderdag Janine en Nico Knapper op bezoek. Volgende
donderdag (BRT 1, te 22 u 15') wordt nog wat nagevierd met vier Vlamingen : Miei Cools, Kor van der
Goten, Luc Moriaan en Patrick Jacques !

ieder zijn waarheid

De schrik zit er bij de unitairen blijkbaar zeer diep In.
Hun vermolmd sisteem vreest de federalistische argumentatie als de pest (slechte vergelijking, inderdaad !) en niemand in de traditionele partijen
schijnt bereid het tegen een VU-man op te nemen.
Ze hebben er dan ook niets beters op gevonden dan
«Ieder zijn waarheid» doodgewoon af te schaffen.
Natuurlijk is men nu in de drie partij-bureaux een
nieuwe formule aan het uitbroeden om toch een debat
zonder de Volksunie te kunnen hebben. Ze hoeven
zich echter geen illuzies te maken. De kiezer loopt
daar niet in Die vindt het onsportief en hij blijft zich
afvragen waarom de anderen de VU-waarheid zo erg
vrezen.
En de schaduwen komen dan wel met de volgende
verkiezingen ! . Of nog vroeger !

Maar wij moeten op deze TVbladzijde
het
proces
van
liet
hedendaags
Belgiscti
socialisme
niet maken. We keren dan maar
terug
tot de meer literaire
en
technische
kant van de zaak, om
nog eens te herlialen : voor « Het
gezin van Paemel », tekst én opvoering, kan alleen wierook
worden gebrand l
Jvb.

landcia^

Huizen
Vlaïims Huis Breughel
Vol. pensioen, maaltijden
de Smet de Naeyerlaan, 141
Blankenberge, T. 050/41637
Open gans het jaar
«Vlaams Huis» Knokke
Kamers - vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen.
Elisabethl. 105 - T. 632.70

FEDERALISME

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

((PETER BENOIT »

GEEF HET NIET OP...

Frankrijklei 8 Antwerpen

DE AANHOUDER WINTI;

• ZATERDAG
14 55 : Rechtstreekse reportage van
de finale om de rugbybeker van
Engeland, betwist te Wembley.
(Eurovisie : overname van de Bntse
televisie - BBC) — 16 30 tot 17 30 :
Kom toch eens kijken — 19 00 :
Folklore : een opgenomen programma van volksdansen, uitgevoerd
door de Tsjechoslovaakse folkloristische groep « Trencan » — 19 30 :
Echo — 19 55 . Sport m 't kort —
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Margie
TV-feuilleton met Cynthia Pepper
(8e afl ) — 20 45 • Pro en conti a :
een ontspanningsprogramma
met
— nieuwe plaatjes - De hit van het
ogenblik - Optreden van Peter
Kraus, begeleid door het amusementsorkest — 2140 : 't Is maar
een woord : quizprogramma —
22 20 : Tweede nieuwsuitzending
— 22 30 tot 2315 : Rechtstreekse
reportage van de Europese kam, "«^n-'f-happen judo te Geneve.
(Eurovis.o o "--inme van de Zwitserse televisie - baH,.

, 5'federaie

Koop b'ljetten van de

Op doortochl. in de V l a a m s e

Ardennen

bezoekt

GASTHOF

PALLIETER

Stemmig café - Gezellige Bar - Mooie zaal
U treft er vlaamse vrienden.
Docter Dewolfplaats

4 Leupegem bij Oudenaarde

NATIONALE
LOTERIJ
T r e k k i n g Bde t r a n c h e
o p m a a n d a g 6 mei
TE ATHUS
HET HOOG

LOT

5 MILJOEN!
Per Biel jet 100 F
Per Tiende 11 F

DE VOLKSUNrE

12
D e j o n g s t e volkstelling, w a a r v a n 3 e r e s u l t a t e n officieel
gepubliceerd w e r d e n e n die d e r h a l v e a u t o m a t i s c h een z e t e l a a n p a s s i n g m o e t m e d e b r e n g e n , heeft b e t r e k k i n g o p d e
t o e s t a n d v a n 31 d e c e m b e r 1 9 6 1 . V a n w a a r k o m e n wij
echter ? H o e is de b e v o l k i n g in België geëvolueerd ? H o e
is de t o e s t a n d in d e verschillende a r r o n d i s s e m e n t e n i n z a k e
g e b o o r t e n , huwelijken, b e v o l k i n g s v e r m e e r d e r i n g of verm i n d e r i n g en migratie ? W e l k e besluiten dienen g e t r o k k e n uit de statistieken ?.

en

demografische

Op al deze vragen een (zo
kort mogelijk) antwoord te
geven, is het doel van deze a r tikelen. Wij zouden willen
vragen aan alle propagandisten, kaderleden en leden, eens
aandachtig de cijfers te bekijken. Indien het waar is
d a t de moderne maatschappij h e t cijfer, de statistiek,
voor alles en allen wil weten,
en dat enkel nog cijfers de
massa en de jeugd kunnen
overtuigen ,loont het zeker de
moeite...
I n weinige gevallen kan de
achteruitstelling
van
een
volk zo duidelijk worden bewezen in elke sektor. De demografie die de laatste jaren
zulke opgang m a a k t
(ieder
tijdschrift dat zich respekteert, publiceerde demografische gegevens), is hierin onze
sterkste grondslag.

jongste taalgrenswijzigingen r
2) dat over de beschouwde
periode nagenoeg 1.000.000
Vlamingen n a a r Wallonië en
Brussel zijn uitgeweken;
3) dat in Wallonië negen kamerleden en senatoren zetelden in naam van... vreemdelingen ! Deze (250.000) tellen
immers mede voor het bepalen van het aantal parlementairen.

1. D e t o e s t a n d v r o e g e r .
Indien men rekening houdt
met de natuurlijke aangroei
(geboorten - sterfgevallen)
en tegelijk met de migratie-

4) dat de brusselse agglomeratie 955.929 inwoners telde
in 1947 en 1.019.543 in 1961
hetzij resp. 73,5% en 70,2%
van h e t arrondissement.

TABEL
Jaar
1831
1880
1910
1920
1930
1939
1947
1950
1955
1960
1961

Wallonië
l.i85.U0
2.331.196
2 892.910
2.888 316
3.001.479
2.960 768
2.940.085
2.909.395
3.0Ê6.242
3.064.765
S.065 338

Met de
g r o o t s t e korting
(gaande tot 40%)

koopt U bij

E

ELAGROl
m

de Damhouderestr. 23 •
(hoek Sanderusstr.) •
achter Gerechtshof
:
te Antwerpen
•
de beste merken van ra- ;
dio's, t.v.'s, bandopne- •
mers, platendraaiers en •
huishoudapparaten.
!

:

Toonzaal open
ï
van 14 uur tot 20 uur E
Tel. 38.74.68
:

•

TABEL II
Gebied
Vlaanderen
Wallonië
Arr.
Brussel

E

Dienst na verkoop
•
Kontant - Krediet
'
Katalogus op aanvraag :

dige verhouding niet fiftyfifty maar 60/40. Wij moeten
ons volle en rechtmatige pond
eisen in de staat : 60% van de
generaals, 60% van de investeringen, 60% van de diplomaten, 60% van de autosnelwegen, 60% van de hogere,
zoals van de lagere ambten,

19i7
50,19
Si,5i
15,27
100,00

1950
50,51
3i,Sl
15,18
100,00

1955
60,67
3i,oa
15,31
100,00

1960
51,09
3S,S9
15,52
100,00

1961
51,21
33,21
15,58
100,00

enzovoort, tot de hele
domde grieventrommel
is!

ver*
leeg

E. SLOSSE
Hoofd van de
Studiedienst
der V.U.

III

Vlaanderen
1961
Antwerpen
1.443.994
West-Vlaanderen
1.072.588
Oost-V laanderen
1.277.132
Limburg
578.968
S52.95S
Arr.
Leuven
Arrondissement
Brussel
(min Brusselse
agglom.^ ) 418.21S

1947
1.281.333
996.449
1.217.280
460.446
316.677

Aangroei
162.661
76.139
59.852
118.522
S6.376

S4S.996

74.217

Totaal :

5.14S.848

4.616.181

627.667

1.260.224
1.011.474
219.092
372.799
201.749

1.224.800
963.851
213.478
356.090
181.866

S5.424
47.623
6.614
16.709
19.88.1

3.065.338
: 1.019.543

2.940.085
955.929

125.253
63.614

9.228.729

8.512.195

716.534

Wallonië

Vlaanderen
2.012.213
2.565.856
3.507.547
3.499.824
3.885.935
4.157.661
4.272.185
4.360.864
4.507.842
4.688.861
4.725.635

:
•
;

De verhoudingen tussen de
drie gebieden vanaf 1947 liggen als uiteengezet in tabel II.
De 'evolutie van 1960 naar
1961 zullen wij hierna meer in
detail en per arrondissement
bespreken.
Deze van 1947 en 1961 geven
wij in tabel III per provincie.
De jaren 1947 en 1961 zijn
immers zeer belangrijk : toen
gebeurden de officiële volks-

toestand

TABEL

I

bewegingen (in- en uitwijking), dan heeft de bevolking
in België de evolutie ondergaan die men vindt in tabel I.
Hierbij dient opgemerkt :
1) dat natuurlijk geen rekening werd gehouden met de

•

zetelaanpassing

Arr. Brussel
288.152
623.457
1.023.327
1.077.624
1.204 590
1.277.847
1.299.925
1.323.394
1 362.162
1.424.538
1.437.756

Totaal
3.785.814
5.520.009
7.423.784
7.466.782
8.092.004
8.396.276
8.512.195
8.653.653
8.896.246
9.178.154
9.228.729

Uit deze cijfers kunnen wij
enkele besluiten nu reeds h a len. Een eerste is wel, dat
Vlaanderen, niettegenstaande
een abnormaal hoge uitwijking, steeds een stijgende bevolking bezat, behalve na de
eerste wereldoorlog, toen de
ontzettende gevolgen daarvan
vooral in het Vlaamse land
voelbaar waren.
Verder dat, waar de bevolking van Wallonië in absolute
cijfers meestal steeg, ze relatief steeds verder achteruitgedrongen werd tot een percentage van 33,21 in 1961.
Terwijl de brusselse agglomeratie praktisch ongewijzigd
bleef, en de bevolking van het
arrondissement zeer traag
steeg (relatief gezien).

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

tellingen... Het aantal parlementszetels (212 kamerleden
en 106 rechtstreeks gekozen
senatoren) is berekend op de
telling van 1947.
Van de totale aangroei van
716.534
eenheden,
neemt
Vlaanderen er dus 527.667
voor zijn rekening, hetzij
73,6%, terwijl Wallonië en de
Brusselse agglomeratie 17,4%
en 8,8% bereiken.
Zoals we verder zullen zien,
is de Vlaamse aangroei vooral
te danken aan de prov. Limburg (25% op 14 J a a r ! ) en
het arr. Turnhout, en spruit
de aangroei in het brusselse
enkel voort uit inwijking. In
verband met dit laatste verschijnsel is het wellicht interessant aan te stippen, dat de
stad Brussel zelf van 184.838
inwoners in 1947 tot 168,438
inwoners in 1961 terugviel.
Hier speelt het bekende verschijnsel der ontvolking van
de grote wereldcentra (cities),
dat ook onze strijd om de
randgemeenten
zo
nodig
m a a k t uit oorzaak van de
uitwijking der franssprekenden. Van de 19 gemeenten der
agglomeratie vertonen naast
Brussel zelf ook Schaarbeek,
St.-Joost ten Node en St.Gillis een daling over de beschouwde periode.
Op 31.12.1961 bedroeg de
bevolking van Vlaanderen
derhalve 5.143.848, hetzij 55,7
% van de totale bevolking
van het Rijk. De Vlaamse
aangroei van 1947 tot 1961 lag
met 338.000 eenheden boven
de gezömelijke aangroei van
Wallonië en Brussel.
Het is dus een tipisch belgisch bedrog, wanneer men
als een overwinning der
Vlaamse beweging tracht voor
te stellen, dat men «in een
niet al te verre toekomst » tot
rechtvaardige verhoudingen
van 50/50 zou komen in alle
sektoren van het openbaar
leven in dit land. Want over
weinige jaren is de rechtvaar-

Henegouwen
Luik
Luxemburg
Namen
Arr. Nijvel
Totaal :
Brusselse

agglomeratie

'Algemeen

totaal :

VOETNOOT ;
(1) Volgens de « officiële » talentelling van 1947 waren er te Brussel
70,61 % franssprekenden en 24,24 % nederlandstaJigen (ö % vreemdelingen). Het getal nederlandstaligen was toen 231.702. Dit verhoogt het aantal Vlamingen m het land met ongeveer 2,5 % zodat het goed 58 % van
de volledige bevolking bedraagt.
Daarbij mag men een kwart miljoen Brusselaars rekenen die zich als
franstalig opgeven maar feitelijk nog Vlaams zijn, zodat België meer dan
60 % Vlamingen telt.
(2) Onze berekeningen maken abstraktie van de wijzigingen van de
provinciegrenzen voor 1 september dezer. Voor Limburg zal het verschfl
niet groot zijn. De doi-pen uit de Voerstreek wegen op een i.OOO inwonM*
na op tegen de gemeenten van het Jekerdal. Voor Brabant komen «•
echter ongeveer 15.000 inwoner bij (streek van Landen), voor WestVlaanderen vallen er 70.000 weg (Komen - Moeskroen), die naar Henegouwen gaan. Nu waren die 70.000 inwoners tot nog toe ook vertegertwoordigd door twee franstalige volksvertegenwoordigers (een CVP en
een BSP). Voor het overige zijn de veranderingen van de provinciegrenzen van weinig belang.

Ot VULKïUNIE
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ZONDAG 5 MEI 1963
Inwijding VI. Nat. Jeugdheem (( Were di »
H uur Verzameling voor MARS der Blauwvoetvendels.
Hoek stadspark (kant Nationale Bank).
12 uur BALLONWEDSTRIJD op vlotbrug (Flandria) bij
Steen.
12 u 45 OVERHANDIGING trommels aan VBV en Vaandel bij VVM.
15 uur PLECHTIGE OPENING heem. Mercatorstraat,
124-126, Antwerpen.
Spreekbeurt door Drs. WIM JORISSEN, algemeen
sekretaris van de Volksunie.
Daags voordien: Z A T E R D A G 4 MEI:
14 u 30 Verzameling aan St Jansplein voor deelname aan
betoging J.V.S.G. voor UNIVERSITEIT ANTWERPEN. Spreekbeurt door de Heer J. Van Overstraeten, Voorzitter VAB-VTB,
19u30 Opening tentoonstelling Suidafrikaanse boeken.
20 u 30 Filmvoorstelling Mars op Brussel (VMO-filmsektie) (in het heem).
Donderdag 9 mei:
Filmavond over Suid-Afrika in samenwerking
met ANSAV. Spreekbeurt door Karel Dillen.

ANDERLECHT

ceum, twee normaalscholen, een
middelbare school van het Franse
taalstelsel, terwijl voor de V amingen enkele kruimeltjes
overb'ijven in een gemeenteschool gelegen in de uiterste noord-westhoek
van de gemeente.
Voor de Vlaamse kindeken bes t a a t er in Schaarbeek geon ernstige kans op onderwijs in eigen
taal.
Het is dan ook onontbeerlijk d a t
de Vlamingen in Schaarbeek blok
vormen, buiten de bestaande grondig verfranst€ gemeenteUjke partijen om, teneinde te verhinderen
d a t h u n kinderen slachtoffer'blijven van deze toestand.
Het bestudr van de Volksunie-afdeling Schaai-beek is bereid' om
hen hierbij met alle midde'en t e
helpen.

De V.U.-vrienden en simpatisanten worden hartelijk uitgenodigd
op de sp-.eelcöeurt van Flor Grammens ovei « Veertig ]aar Uilenspiegelitamp », welke door Davidsfonds Scheut wordt ingericht op
maandag 6 mei e.k. te 20 uur in
de feestzaal van het Missiehuis,
Ninoofse stw. te Scheut.
Iedereen is welkom.

LIEDEKEBKE
Zaterdag 18 mei 1963 te 20 uur
Vlaams solidariteitsbal met « vlaginhuldiging » van de plaatselijke
afdeling.
Een gekend Vlaams orkest zorgt
voor een gezellige sfeer.
Het bal gaat door in de dancing
« Oud Theo » bij Maurits Van
Droogenbroeck. Opperstraat

ANTWERPEN
MERKSEM
De reis naar de Voer.
Er
op I
mea
zich

is reeds een autobus vol. Wie
mei aan deze reis wil deelnemag met meer wactiten om
te laten inschrijven

Inlichtm^en in lokaal Ti^l

BRABANT

GROOX-BBUSSEL
Brusselse trams.
Bij de .eden van de werkgroep
Groot-Brussel zijn klachten toegekomen betreffende het taalgebruik
bij de Brusselse Trams. I n die
diensten
heerst nog de leuze
« Pou" les Fiamands la même
chose » en de Vlaamse personeelsleden krijgen moeilijkheden als ze
zich daarbij niet neer eggen. De
zaak wordt door de werkgroep onderzocht en zal het voorwerp uitmaken van
een parlementaire
vraag. De Volksunieafdelingen van
Groot-B ussel
aanvaarden
niet
d a t een Waal meer kansen zou
hebben bij de t r a m dan een Viaming,
SCHAARBEEK
Steeds wordt het duidelijker dat
de gemeenten van Groot-Brussel
nog bestuurd worden m de geest
van 1830. Ook de huidige verantwoordelijken van het Schaarbeekse gemeentebestuur redeneren :
« Sca'bèque sera Latine ou ne ser a pas ». Zo wordt minstens 97 %
van de Schaarbeekse onderwijsbegroting besteed a a n 17 gemeentescholPn, p-n atheneum, een ly-

RESULTATEN, daarom
het modernste
huwelijkswerk.
Duizenden
kandidaten
Schrijf :
A R D A E N
Postbus,

186,

P I E R R E .
Oostende.

MACONFECT
de Vlaamse
meester-kleermaker
voor heren en dames
te Brussel
•
Kostuum ot 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
o n d e r z o e k b i j g e b u r e n of
werkgever.
T e r u g b e t a l i n g in
13, 18, 24 of 36 m a a n d e n .

Tel. (02)22.63.48

Tijdens het bal tombola en korte spreekbeurt.
Alle Vo ksunieieden uit de Den.
derstreek geven elkaar rendez-vous
op dit feest.
VILVOORDE-KONINGSLO
De belangrijke wijken Koningslo en Het Voor komen op zondag
12 mei a a n de beurt om door onze
propagandaploeg bezocht te worden. V/ie die dag mee wil om daar
ons blad te verkopen, kan samenkomen te 9 uur achter de Vlaamse Schouwbu'g of te 9 uur 30 aan
de kerk van Koningslo.
De propagandisten van het kanton Vilvoorde hebben dan de gelegenheid om samen te komen en
een propagandaploeg voor h u n
kanton op te richten, zoals dit
reeds het geval is voor de kantons Asse en Wolvertem.
VORST
Te huur te Vorst : woonst. 3 kamers ge'ijkvloers, keuken, badkamer en g ote proviandke'.der benedenv.oers, verhuurbare
garage
voor 7 wagens en a s Vlaams Huis
uit te baten dranK'oKaal (priveeklub). Waterverbruik in de huurprijs inbegrepen.
Per m a a n d 3 550 F. waarvan echter 2100 F onmiddellijk teruggewonnen dooi verhuring van au'ostalling.
Beschikbaar vanaf
1 augustus
E'ke dag te bezichigen vanaf 18
uur Zich wenden tot de heer Van-

thournout,
Engelandstraat
420,
Ukkkel-Brussel 18.
De Vriendenkring van h e t VBVVVM nodigt u uit op h a a r meifeest, d a t doorgaat in Vlaams
Huis « Die Ossewa ». Bondgenot e n s t r a a t 307, Vorst, op zaterdag
4 mei 1963, te 15 uur 30.
's Avonds groot bal. Eerste dans
om 19 utu-.
ZAVENTEM
Versterkt
door
verscheidene
nieuwe deelnemers heeft de centrale propagandaploeg v a n het
arrondissement Brussel op zondag
28 april een bezöek gebracht aan
Zaventem. Weer overtroffen een
paar dee'nemers elk het verkoopcijfer 20. De algemene verkoop
overfof driemaal de verkoop van
vorig jaar.
Zulks bewijst dat ook de Zaventemse bevolking weet wat z"j wil.

tlMBURQ;

BRUSSEL
Telefoon 11.77.10

W-VLAANDEREN
KNOKKl.
De opening van h e t 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 te
Knokke uit gans het Vlaamse land
veel volk verwacht I Nu ei kans
bestaat om de verfransende vloedgolf a a n onze kust tot staan t e
brengen, past het dat eikeen daartoe z'n steentje bijdi'aagt;.

ALKEN
« Vriendenband », afdeling
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
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GENÏ-EEKLO
Kalender van onze aktiviteitcn.
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Zaterdag 4 mei — St. Niklaas.
Prov-ncia'e kaderdag voor de provincie Oost^Vlaandei-en in
het lokaal Stad Nantes op de Grote Markt om 4 uur 30.
Vertrek Roe and cm 14 uur 30.
Zondag 5 mei — Gent.
Om 11 uur 30 ter nagedachtenis vari" dr A. Bo-ms in de
kerk der paters Dominicanen, Holstraat, Gent.
Zondag 19 mei — Gent.
•
Arrondissementele autokaravaan door het Meetjesland in
het teken van de zete tanpassing. Verzamelen aan de Roeland.
Vertrek stipt om 8 uur 30. Na onze succesvolle k a r a v a a n
van de vo'ige maand, zijn wij 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 hiet arrondissementeel sekretariaat.
=
Vlaams Huis Roeland — Korte Kruisstraat 3 — Gent.
=
Om 19 um- 30 feestzitting — om 20 uur 30 gezellig samen1
zijn aangeboden door h e t arrondissementsbestuur aan a'le leden
=
en simpatisanten van Gent-Eeklo.
=
Toegang gratis.
=
Zondag 9 juni — Wemmei.
Ë
Met Gentse autokaravaan n a a r de Landdag te Wenunel.
=
Autobus 1 uur 30 aan de Roeland. Inschrijven bij :
i
Dekeyser G., Onderbergen 57, Gent, tel. 25.09.08.
§
De Moor Jos, Hundelgemse stw. 49, Merelbeke, tel. 52 70.11.
= •
V. D. Kerckhove, Brugstraat 1, Aalter, tel. 74.01.44.
i
Smet Nestor, Hoge wsg 206, St. Amandsberg.
=
Van Delsen, Hutsepotstraat, Zwijnaarde.
1
V.aams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent, tel. 23.28.28.
=
Zondag 30 juni — Antwerpen.
1
v : a a m s Nationaal Zangfeest. Autobussen worden ingelegd
=
In ieder kanton van het arrondissement Gent-EoKlo.
=
Donderdag H ,1uli — Gent.
i
Traditionele 11 ju'i viering.
=
Zondag 18 augustus — Diksmiiide.
=
IJzerbedevaart.
=
Zondag 1 september — De Voer.
=
Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksunie
=
Gent-Eeklo
'
,
=
Zondag 29 sepember — Gent.
=
Provinciale betoging.
=
5 October — G^nt.
=
Jaarlijks Volksunie bal.
=
Zaal Roeland, Gent.
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Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, Brussel 7.

Z u i d l a a n 52

Het orkest Minten staat borg
voor stemmigheid
en Vlaamse
geestdrift.
Wegens het privaat Karakter
zijn uitnodigingen vereist.
Deze zijn te bekomen bij Urbaan
Debruyn, Grote B a a n 287, Kuringen. Inkom : 40 P. Tijdens h e t
lansfeest wordt een tombola gehouden.

Tel. 23.11.98

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1
f e l . 11.82.16
A l l e klachten voor nief ontvangen van b l a d op dit adres.
Jaarabonnement : 200 f • Halfiaarlljks : 105 F • Driemaandeliiks ; 55 F
Steunabonnement : 500 F ( m i n i m u m ) - Losse n u m m e r t : 6 F
A b o n n e m e n t b u i t e n l a n d i 250 F
LUCHTPOST: Kongo 750 F • Z u i d - A f r i k a 950 F - Brazilië-Canada 1100 F
A n d e r e la;iden 900 P
A l l e stortingen v o o r het b l a d o p postrekening 1476.97,
V o l k s u n i e , Brussel 1 .
V e r a n t w . u i t g . i Mr. F. Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12.

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

Vlaams huis, logement en spijszaal Breughel, Smet de Nayerlaan
141.
Blankenherge. vraagt vanaf
1.4.63 volgend personeel : 2 diensters voor spijszaal, 2 werkvrouwen Zich schriftelijk wenden op
bovenv. adres.
33
Bieden bijverd'enste 2.000 F per
maand, a a n bep'oefde (123 sex.)
Schrijven Eiu-op.
Postbus 247,
Maastricht.
39
Tweeta'ige
vertegenwoordiger
met eigen wagen zoekt plaats.
Schrijven met nodige inlichtingen
kantoor blad.
40
Aardbei-, rode bessen, stekelbesBendoosjes van 1/2 kg (oox van
1/4 kg) in karton voor aardbeien
onder glas. Verschillende kwaliteiten, matige prijzen. Schrijven Kartonnage De Roover, Gelrodesteenwe 16, Betokora
41
Wie helpt V.V.M.-lid Antwerpen
bij voorbereiding eksaam van wiskunde - wetenschappen
hogere
middelbaar. Schr. kantoor blad
met vermelding van voorwaarden.
42
Mejuffrouw aang. slank, huiselijk zoekt weduwnaar alleen 48-54
j . gd voork. en onw geen sport
wel kunst. Schrijven Postbus 515,
Groenolaat's, 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
gewaagd
voor
groothandel koloniale wa'-en in de
kuststreek. Voorkeur a a n VI. Nat.
element. Schrijven bureel blad.
45
Goed beklante kruidenierswinkel te h u u r — omgeving Koekelare — geen overname — zeer interessante voorwaarden — mogelijkheid van uitbreiding. Schrijven
bureel blad.
46

OE VOLKSUNIE

OPGELET! OPGELET!
De V.M.O-fümsektle Is klaar
om bij u te komen filmen
2de mars op Brussel (kleuren)
Tegen de Franse preken
Nieuwe VM.O fUm : betoging E3 In voorbereiding
Bnefwisselmg ; P
Laurlks,
Offerandestraat 68. Antwerpen
Wij filmen gratis.

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Inwijding jeugdheem « Were Di ».
De plechtige opening van h e t
nieuwe heem in de Mercatorstraat
124-126 g a a t door op zondag 5 mei.
E'ders in h e t blad vindt U een
programmaoverzicht.
Doelbewust plaatsen wij deze
jeugdmanifestatie in een dubbel
teken :
— de noodzakelijke eenheid in
de VI. Nat. jeugdbeweging.
— de doorbraak van de VI. Nat.
Jeugdbeweging in h e t Antwerpse
Wij doen een dringend beroep
op alle jongeren en alle ouders
opdat ze samen met ons dit dubbele doel zouden helpen naderbij
brengen.
Het is uw plicht als Vaams-Nationalist op deze inwijding aanwezig te zijn waar de Algemene Sekretaris van de Volksunie, Drs
Wim Jorissen, de feestrede zal uitspreken.
Voor alle inlichtingen : tel.
32.21.53.
ANTWERPEN STAD
Maande'ijkse studie-avond.
Mr. Schiltz spreekt over de aktuele p o i t i e k e toestand.
D h r Bouwens, medewerker a a n
de sociaal-ekonomische sektie van
h e t V.U.-kongres, spreekt over :
« Medezeggingschap der arbeiders in de bedrijfsorganisatie ».
Dhr. K r y n kondigt een belangrijk Initiatief a a n in onze ekonomische ontvoogdingsstrijd.
Begin om 20 u u r 30 stipt in lokaal Peter Benoit, P'ankrijklei 8.
Alle V.U.-leden welkom, ook simpatizantMi mits voorstel a a n h e t
bestuur.
BERCHEM
Op 5 mei 1963 te 10 uur 30 in de
zaal Elckerlyk, Prankrijklei 85,
Antwerpen, première van de film
« Tweede m a r s op Brussel ».
Korte toespraken door D^^. Jur.
Paul Daels,
agemeen voorzitter
V.V.B, en Adv. A. Roosens, algemeen sekretaris Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens.
Ingericht door V.V.B
afdeling
Bercbem

BRABANT
MACHELEN
Zaterdag 11 mei geeft de afdeling Machelen h a a r eerste feestavond, gevolgd door bal, in de zaal
< Egmont », Do^pstraat 31. Aanv a n g te 20 uur.
Pieke Puk, de gekende hiunorlst,
n e e m t h e t eerste deel van de avond
voor zijn rekening, waarna het orkest Harry Bal ten dans nodigt.
Alle leden en simpatizanten uit de
streek zijn hartelijk welkom. Houdt
deze d a t u m vrij voor een gezellige
avond bij ons.

15
SCHAARBEEK

Hasselt, 8ti,

Op m a a n d a g 13 mei te 20 u u r
spreekt M r Roosens in h e t lokaal
« Amitié », Liedtsplein 35 over
« Gelijkheid te Brussel ». Na deze sfïreekbeurt, die van uitzonderlijk belang is voor de Brusselse
Vlamingen, volgen gefilmde aktualiteiten over de incidenten rond
kastesermoenen te Antwerpen en
over de laatste Mars op Brussel.

NleuwerkerkeB en Maaeeilc.
De volgende werftoeiit » 1
Bree gehouden worden.

VORST - UKKEL
SINT-GILLIS
Op zondag 12 mei hebben de afdelingen en kernen van 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.
Progi-amma :
Vertrek te 9 uur
Groet a a n graf van Staf de
Clercq (kranrneerlegging)
Bezoek a a n kasteel van Gaasbeek.
Middagmaal in landelijke herberg (knapzak).
Bezoek aan O.L.V. Lombeek,
waar Z.E.H, pastoor ons de schatten van zijn kerk zat tonen.
Pensenkermis
(keus
tussen
meerdere schotels) in «De Kroon»,
prachtige oude Vlaamse herberg.
Tombola met weinig, m a a r schone prijzen (1ste prijs : po.suurwerk).
Vertrek terugkeer ; 19 uur stipt.
Prijs : 125 P per persoon (reis
per toerwagen, fooien, avondmaal,
bezoek aan kasteel van Gaasbeek
en kerk van Lombeek inbegrepen).
Drank niet inbegrepen
Inschrijvingen : schrifte ijk voor
7 mei bij de heer Vanthournout,
Engelandstraat 420 Ukke. - Brussel 18 Bedrag t» storten op zijn
postrekening 4733.00.
Alle Vlamingen — lid of geen
lid — hartelijk uitgenodigd.

IIMBURÖ
Naar de Landdag.
Alle afdelingen worden verzocht
van nu af h u n leden a a n te zetten tot deelname aan de reis n a a r
Wemmei op zondag 9 juni a s .
Er zullen meerdere autobussen
ingelegd worden waarvan de reiswegen nog nadeT zullen bepaald
worden. De organisatie voor Limburg berust in h a n d e n van ons
hoofdbestuurslid I r Renaat Vanneusden, Hasse'.t. Tel. 253.88.
ALKEN
Heden avond, zaterdag 4 mei,
groot dansfeest in de zaal « Monty » ingericht door « Vriendenband » afdeling
Herk-de-Stad.
Eerste d a n s te 20 uur 30. Inkomprijs 40 P.
BREE
Tijdens de voorbije week werd
een beperkte bijeenkomst gehouden waarop, in aanwezigheid van
Hugo Telen uit ikaaseik. de propaganda
besproken werd.
Een
eerste propagandaplan zal uitgevoerd worden binnen de maand.
GENK
Verleden zondag werd een werftocht gehouden a a n de kerken van
Genk. Niettegenstaande h e t druilerige weder was de opkomst van de
propagandisten goed en de verkoop zelfs zeer goed ! Meer d a n
100 n u m m e r s !
Volgende afdelingen verleenden
h u n medewerking : Herk de Stad,
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BELEGSINd van lasï l /
en geldmiddelen op
Ig^
termijn.
Interessante
/ U
mogelijkheden
met
'
100 % waarborg. Rentevergoeding tot 7 % 's jaars. Oofc
cp hypotheek. Waar U ook woont, alle
vormen van beleggingen wordqn U
persoonlijk en zonder verplichting aangetoond door een erkend lid san het
VLAAMS
FINANCIERINGSKOMITEE
303, rnt. Centrum Rogier, BRUSSEL
en... discretie gegarandeerd op erewoord

Deftige
werkvrouw gevraagd.
Vijf halve dagen of drie volle
dagen per week. Inlichtingen
sekretariaat V.V. Antwerpen.
Tel 03-S9.9e.0&

Tïuideii, iMtakesi,
te

HASSELT
De provinciale kaderdag kende
een zeer goede opkomst. Slechts
twee afdelingen h a d d e n geen afvaardiging gestuurd. De openingstoespraak werd gehouden door
provincieraadslid drs Degraeve. I n
een gloedvol betoog zette hi] de
doelstellingen van de VU uiteen.
Hij deed eveneens een oproep tot
belang'oze inzet van alle propagandisten, die ten volle overtuigd
moeten zijn van de onontbeerlijke
politieke rol die de VU te vervullen heeft.
De hoofdschotel werd dan geb r a c h t door alg. propagandaleider
Toon Van Overstraeten. Hij gaf
een ana'yse van de Vlaamse strijd
en de weg die reeds werd afgelegd
naa'- h e t einddoel,
federalisme.
Hij drukte er op dat we momenteel met nog meer radikalisme
Ons standpunt moeten trouw blijven.
Vervo'gens betoogde hij dat h e t
gelc-of van de propagandisten de
voornaamste hefboom is om de
strijd voor de V'aamse zaak te
winnen. H'j kwam o.m. tot het besluit d a t h e t propagandawerk in
de periode tussen de twee verkiezingen ook en vooral bestaat in
h e t we ven van nieuwe lezers en
leden.
Na een
langdurige bespreking
gaf ir o;em Colemont een overzicht van de aangroei in Limbiug,
die — het ,=tvekt de kaderleden tot
eer — zeer belangrijk is geweest
tiidens d't eerste trimester.
Tot besluit werden de rege'ingen
besproken i.v.m. de Landdag te
Wcrrmiel en h e t Vlaams-Nationaal
Zangfeest te Antwerpen
HALEN
De bestuursleden van de afdeling waren a's nieuwe afde'ing
aanwezig op de kaderdag. Terzeltdertijd overhandigden zij weerom
enkele nieuwe leden. Zo groeit
Halen stevig uit.
HERDEREN
Men meldt ons h e t overlijden
van J o h a n Nijs. zoontje van Vincent Nijs en Maria R e y n d c s . De
V.U. biedt aan de diepbeproefde
familieleden haar
innige deelneming aan.
LANAKEN
De plaatselijke secretaris G. Begas heeft zich tijdens de voorbije
weken beziggehouden met de aanwerving en opleiding van nieuwe
propagandisten. Als resultaat kwamen uit deze afdeling nieuwe leden en abonnementen binnen.
OPOETEREN
Verleden week werd deze werkgroep in de actualiteit geplaatst
en deze week mogen we opnieuw
melden d a t er een vijftal nieuwe
abonnementen we'den
ingeschreven.

O-VLAANDEREN
AALST
Arrondissementele uitbouw.
Een intensieve propagandaaktie
met h e t p a ' t i j o r g a a n heeft ons in
staat geste'd ruime kontakten te
leggen m een 15-tal gemeenten van
h e t arrondissement. Personen, die
aan de uitbouw der partij willen
medewerken in gemeenten waar
nog geen volwaardige afdeling opgericht werd of die adressen kunnen opgeven van goedgez'nden. gelieven kontakt te nemen met arrondissementeel
sekretaris
De
Grom Richard,
B'-oekstraqt 77
Welle.

BtttdKkrinc.
O p donderdag 35 april U. ging
i a h e t lokaai c De Vriendschap >
de tweede discussieavond door.
De heer Deprea leidde h e t onderwerp « De Volksunie voor het
Voetlicht » in en wist bij de 45
aanwezigen een zeer vruchtbare
discussie uit te lokken, die echter
menigmaal afdwaalde n a a r de aspekten van het Federalisme.
DENDERLEEUW
Het bestuur
vergade-de deze
week. De kandidatuur van dhr A.
Goessens werd aangenomen
om
als derde afgevaardigde voor Denderleeuw te zetelen in de arrondissementsraad.
Verder besloot het bestuur de
verplaatsing n a a r de landdag, het
zangfeest en de IJzerbedevaart
met de bus te maken Aan iedere
uitstap zouden we h e t bezoek of
bezichtigen van een merkwaardigheid koppelen.
Voor de landdag is h e t plan
reeds uitgestippeld.
Men kan inschrijven bij de bestuursleden of in het lokaal De
Klok. Prijs 40 P.
Een raad .. wacht niet te lang
om U te me'den.
GENT
I n opdracht 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.
NIEUWERKERKEN
Een geslaagde vergadering heeft
plaats gehad in Nieuwerkerken in
h e t café «Snack Bar» bij gelegenheid van h e t ontstaan van een
flinke Volksuniekern. Onze volksvertegenwoordiger Dr Van Leemp u t t e n zette op zijn gekende temperamentvolle manier het « Waarom Volksunie » uiteen. De opgekomen leden zijn vastbesloten we'dra
een volwaardige afdeling te kunnen stichten

W-VLAANDEREN
DIKSMUIDE
Dienstbetoon.
De zitdag van Dr. Leo Wouters
gaat door op m a a n d a g 6 mei van
18 uur tot 20 uur, in h e t Vlaams
Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide.
Kolportages.
Na de werftocht van zondag te
Woimren, Merkem, Noordschote en
Reninge s t a a n volgende kolportages t e wachten :
Zaterdag 4 mei : Stene, verzamelen a a n de Hoge Barrière, Stene, om 2 uur.
Zondag 12 mei : Alveringem en
Lo, verzamelen a a n de kerk te Alveringen om 9 uur.
Zaterdag 18 mei : Diksmuide,
verzamelen om 9 uur in 't Vlaams
Huis, IJzerlaan 83
OVERLIJDEN
Te Aalst overleed op 12 april de
goede vriend R e n a a t Van Daele,
oorlogsvrijwilliger en
verminkte
1914-1918, letterkundige. De n a a m
van de heer Van Daele blijft onafscheidelijk verbonden met meer
dan een halve eeuw nationale en
sociale strijd in het Aalsterse :
geestdriftig V.O.S.-ser, sociaal strijder — en om deze strijd gebrood•oofde — van h e t eer.<!tp uur. letterkundige die In gloedvoUe verzen — verklankt door onze grootste komponisten — zijn ideaal bezong, vader van een talrijk en
kunstzinnig-begaafd kroost.
Onder massale deelneming van
i l zijn vrienden werd d h Van Dae- f>n 15 a-ori' te Aa'st begraven.

BEZOEK OVERMAAS
en het
HOF DE V O E R
Zocht voor U uit :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenconfektie
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
in alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19
(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. 33.91.65

;

Aan de geachte familie bieden
We onze gevoelens van innige dertlneming.
GEBOORTE
Op 2de Paasdag kreeg Koentje
in het gezin Ward Steffens - V a n
Looy te Mechelen een zusje Machteld.
Gelukwensen aan de ganse familie I

PO K E T l N O
De

Vlaamse f o n o p l a t e n wlnkel van Brussel
E. J a c q m a i n l a a n 146
Klassieke muziek-, l i t t e r a t u u r - , folklore- en o n t s p a n n i n g - f o n o p l a t e n voor
kinderen.

ELASTIC
De Kantelpoort die
- groot of klein volledige voldoening
geeft.
Weldra rectitstreekse agentschappen over gans Vlaanderen : zekere streken zijn nog
niet bezet: komen hiervoor in
aanmerking: metaalkonstruktiehuizen gespecialiseerd In
metalen ramen.
Voor inlichtingen zich
wenden tot :
J. ERNST-THEUNISSEN
Hof de Voer
Kloosterstraat, 84
's Gravenvoeren,
Tel. : (04)79.62.00

DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Leuven
Alle zaterdagen en
zondagen.
Opper-Beieren-orkest
Stemming - plezier
Alle dagen 's middags 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 buffet
Open dag en nacht
Zalen voor vergaderingen
enz...
DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22
Leuven
Schoonste bierkelder
van het land
•
Niet vergeten dat men In
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt
met de 2 Hertjes

KLOOSTERSTRAAT 8 4 TE 'S GRAVEN-VOEREN
V
PRACHTIGE KAMPEERTERREINEN TE
MOELINGEN EN TE TEUVEN

A.-B
ALLE INLICHTINGEN BIJ
JEF ERNST 'S GRAVEN-VOEREN

TEL.

(04)79.62.00

Niet verge en:
weldra
Dort Thierbrauhof III
te Brussel

DE VOLKSUNil

Il6
ke enorme betekenis het zou hebben wanneer in
een federale staat een Vlaamse regering, een
Vlaamse uitvoerende macht als emanatie van
een Vlaams parlement, zou kunnen optreden ter
bescherming en ter verdediging van de Vlaamse
rechten en belangen.

D

OEDERT het aantreden van de
huidige regering zijn er twee jaar verstreken.
De eerste helft van de legislatuur is voorbij en
met gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht volgend jaar is het zeer de vraag wat er
van deze regering nog mag verwacht worden.
De regering is gestart met een groots regeringsprogramma. Onder de indruk van het verkiezingssukses van de Volksunie en van de agitatie van de MPW in Wallonië beloofde de regering de oplossing van de Vlaams-Waalse problemen vóór het einde van 1961. Het was grootspraak vanwege een eerste-minister die steeds
met hooghartig misprijzen neergekeken had op
de Vlaams-Waalse problemen en ze dan ook onderschatte. Op dit ogenblik is het duidelijk dat
de regering praktisch nog niets verwezenlijkt
heeft op dit gebied. Erger is het, te moeten vaststellen dat de regering tegenover het Vlaamse
volk, in zijn streven naar normale toestanden en
naar de beveiliging van het Vlaamse taal- en
kultuurleven, staat als een vijandige macht.
De taaiwetsontwerpen door de regering ingediend bij het parlement en de politiek die hierin
tot uiting komt, botsen op het heftig verzet van
de Vlaamse openbare mening. Het bewuste
Vlaanderen moet de regeringspolitiek bestrijden
en kan in de regering, de Vlaamse ministers incluis, geen het minste vertrouwen stellen. De
Vlaamse pers, ook van C.V.P.- of B.S.P.-strekking, staat op een algemeen aanvaard Vlaams
standpunt dat onverenigbaar is met de regeringspolitiek ter zake. Gezaghebbende Vlaamse
persorganen hebben de wetsontwerpen van de
regering onaanvaardbaar genoemd.

M.

I

EN zal zich de lotgevallen herinneren van het wetsontwerp tot vastlegging
van de taalgrens. De regering heeft in deze aangelegenheid iedere verantwoordelijkheid ontvlucht en de minister van binnenlandse zaken
heeft zoveel mogelijk gestookt en geïntrigeerd
tegen de Vlaamse belangen. Dan wanneer het de
welbegrepen plicht was van de regering, het
Vlaamse recht te verdedigen tegen het Waalse
imperialisme. Vlaanderen is stuurloos en is aangewezen op Vlaamse strijdverenigingen voor de
verdediging van zijn elementairste rechten en
belangen. Er bestaat in dit land geen enkel publiekrechtelijk orgaan dat namens het Vlaamse
volk kan optreden.
Wanneer men dergelijke toestand vaststelt,
moet men daaruit ook het besluit trekken wel-

E houding en de politiek van
de unitaire belgische staatspartijen ten overstaan van de Vlaams-Waalse problemen is een
bewijs van hun onmacht, deze problemen op te
lossen, omdat zij er innerlijk verdeeld tegenover
staan. In de schoot zelf van deze partijen doen
zich de scherpste tegenstellingen voor, waardoor
het onmogelijk wordt een vastberaden politiek te
voeren en iets anders te doen dan te schipperen.
Zowel de B.S.P. als de P.V.V. hebben tot nu toe
iedere duidelijke stelMngname ontvlucht. De
C.V.P. heeft gepoogd op basis van een wankel
kompromis, waarbij de toegevingen van Vlaamse
zijde kwamen, een aantal maatregelen voor te
stellen die als geheel door gans de partij en door
al de gekozenen moesten verdedigd worden.
Bij de eerste gelegenheid is gebleken dat deze
eenheid schijn was, dat al de toegevingen van
Vlaamse zijde gedaan nutteloos en vruchteloos
gedaan werden : de partijleiding ontvluchtte
iedere verantwoordelijkheid in het debat over de
taalgrens en de voorzitter van de C.V.P. bleef
zelfs afwezig in de Kamer, terwijl de Waalse
C.V.P.-ers hun gang gingen. Men herinnert zich
wat er zich in de senaat voorgedaan heeft.

D>

van vier jaar homogeen O.V.P.-bewind. De traditionele partijen hebben alle gelegenheid gehad
om te bewijzen dat zij bij machte zijn de
Vlaams-Waalse problemen op te lossen, en vooral de Vlamingen hun rechtmatig aandeel te
bezorgen en te waarborgen. Wat hebben zij ervan terecht gebracht en welk redelijk vooruitzicht bestaat er dat zij het in de toekomst anders en beter gaan doen ? Uit eigen initiatief,
uit eigen wil zeker niet. Niemand die te goeder
trouw is en objectief oordeelt kan dit betwisten.

D.

E belangen van de gevestigde
machten zijn zodanig vervlochten met de bestaande toestanden, dat alleen een ingrijpende
wijziging in de staatsstruktuur een herziening
en aanpassing van hun houding kan veroorzaken.
I Het komt dan ook zonderling voor dat vele
•Vlamingen zich geroepen voelen om de bestaanjde toestanden en machtsverhoudingen te verdeIdigen, door het bestrijden van het federalisme.
Ingelijfd bij of rekenend op de steun van de traditionele partijen, bezitten zij niet eens de vrijheid er een persoonlijke mening op na te houden.
De Walen, de troetelkinderen van de Belgische
Staat, hebben steeds de kunst verstaan om de
machthebbers in de staat de schrik op het lijf te
jagen door radikale, extremistische en onredelijke eisen te stellen en deze door een opstandige
houding kracht bij te zetten. Zij hebben steeds
hun slag thuis gehaald en de hoofdbekommernis
van de huidige regering is eens te meer Wallonië
te vertroetelen. Van daar het twintig-miljardenplan voor de reconversie van de Borinage terwijl Vlaamse ontwikkelingsgebieden bedelen
voor enkele honderden miljoenen.

E unitaire belgische staatspartijen zijn een hinderpaal op de weg naar de oplossing van de Vlaamse problemen. Wanneer
men de tegenstellingen en de moeilijkheden ziet
waarmee deze partijen af te rekenen hebben zodra zij deze problemen aanraken, begrijpt men
OEDERT jaren wachten de geook waarom zij steeds een struisvogelpolitiek geduldige,
brave
Vlamingen
op hun grondwettelijk
voerd hebben en in gans de naoorlogse periode
ten
demokratisch
recht
op
zetelaanpassing,
op de
volkomen in gebreke gebleven zijn ook maar iets
te doen voor de oplossing ervan. Het partijbelang vertegenwoordiging van ruim 500.000 inwoners
belet iedere andere politiek. -De Vlamingen in van het Vlaamse land in het parlement.
Niet de zetelaanpassing, maar wel het verdeze partijen, ook wanneer zij er de absolute
strekken
van waarborgen aan de Walen tegen
meerderheid uitmaken, hebben het nooit verder
Ihun
zgn.
minorisatie
is evenwel de grote bekomgebracht dan ijdele verklaringen.
Gedwee steunen zij iedere regering waarin hun mernis van de regering.
Daarvoor werd een kommissie voor de herzieartij vertegenwoordigd is. Nooit heeft een
laams minister ontslag genomen omdat hij de ning van de grondwet opgericht waarin de Vlaegeringspolitiek ten overstaan van de Vlaamse mingen al vast geminoriseerd werden : zes Vlamingen, zes Walen en liefst zes vertegenwoordiemeenschap niet langer kon goedkeuren.
gers
van het arrondissement Brussel, waarvan
Nooit hebben de Vlaamse gekozenen in het
één
Vlaming
(Van Hemelryck).
parlement een regering of een minister ten val
Het is duidelijk dat de regering eens te meer
gebracht omwille van de Vlaamse belangen.
de Vlamingen in de rug schiet : hun grondwettelijk recht op een demokratische vertegenwoordiging in het parlement wordt nu door de rege'AGELIJKS kan men zich er- ring afhankelijk gemaakt van « toegevingen »
geren aan toestanden, aan beslissingen, aan be- aan de Walen, die voor de Vlamingen onaannoemingen die voor de Vlamingen zoveel kaak- Vaardbaar zijn. Eens te meer worden de Vlaminslagen zijn en in de Vlaamse pers terecht aan- gen in een onmogelijke positie gedrongen en
geklaagd worden. Tot wat dient deze klachten- wordt doelbewust in hun rangen verdeeldheid
litanie, de beruchte grieventrommel ?
gezaaid. De C.V.P. gaf het voorbeeld op het parWaalse ministers gaan onbeschaamd tewerk tijkongres te Oostende.
met een ontstellende partijdigheid : zij dagen
ongestraft de Vlaamse openbare mening uit,
zoals minister Bohy met verklaringen en benoemingen.
E zetelaanpassing is de test
Vlaamse ministers spannen zich integendeel waaraan de eerlijkheid van de verdedigers van
in om de wantoestanden in hun departement, de unitaire staatsstruktuur kan gemeten worwaarvan de Vlamingen het slachtoffer zijn, goed den : wij maken ons daarover geen illuzies.
te praten en te verdedigen, zoals minister Segers.
Dat ook zijn de feiten. Is het te veel gevraagd
In de naoorlogse periode hebben wij alle denk- dat de Vlamingen over deze feiten eens zouden
bare regeringskombinaties gekend, met inbegrip nadenken ?

D.
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Bouwgronden
f/////////A

te Mortsel, Edegem, Schelle. Aartselaar, Blankenberge.
Zellik, Turnhout, Neerglabbeek, Hove. Kalmthout,
alsmede In tal van steden en gemeenten van de provincie
Antwerpen :
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of
plastiek.
Standaarduitvo«riiig ot
naar grewenat model.
Systemen aangepast aan de
aard vao bet bouwwerk.
Band- of elektrisebe bediening.

Wendt ü tot de maatschappij
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Grote Steenweg, 159, Berchem (Antwerpen) Tel. 39.69.57
Geen verplichting tot bouwen.
Beste geldbeleggingen.
Hoogste kredietmogelijkheden.

AOLLUIKEN

nOTXWKEN
in hout, staal, aluminium ot plastiek
Rand- ot elektrische
bediening.
A^Ie systemen.
VEKETIAAN»Bi
ZONNKBIXNDEN
Bediening met
koorden' ot met
stang en windwerk,

^

ZONEN

TEL 132 31

PYBA

VENErTIAANSE BLINDEN

smrnixk-'Fin

T E L 132 31

A.JEURISSEN-ClOOSTERMANSiZONEN

PVBA

ZONHOVLN

