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UITEINDELIJKE AFBAKENING DER TAALGRENS WORDT 

NIEUWE AANSLAG OP ONS GE 
Zoa l s onze lezers zich her inneren , d iende de wet 
y a n 8 november 1962 — de taalgrensafbakening 
^ nog aangevuld te worden met enkele Konink
lijke Besluiten, waarbij de afbakening in sommige 
be twis te gebieden definitief zou worden vastge
legd. Met m a a n d e n ver t raging is minister Gilson 
t h a n s tot een beslissing gekomen, zo ook inzake 

Een redelijke afbakening tussen Overijse 
•in Terhulpen had als grens moeten hebben 
de spoorlijn Namen-Brussel, waarbij de 
eigenlijke Corniche zou overgaan naar 
Terhulpen. 

Deze afbakening werd steeds verdedigd 
door de gemeente Overijse. De provin
cieraad van Brabant verklaarde zich ak
koord met het standpunt der gemeente en 
in de Senaat werd destijds een amende
ment verworpen, waarbij gebied ten noor
den van de spoorlijn naar Wallonë zou 
worden overgeheveld. 

Van zijn kant heeft de Waalse, burge
meester van Terhulpen nooit nagelaten, de 
aanhechting te eisen van wat hij noemde 
«Corniche et extension », zuiver Vlaams 
gebied aan de overkant van de spoorlijn, 
met een zuiver Vlaamse bevolking. 

De belangstelling van de Waalse burge
meester van Terhulpen voor de «extension» 
was zo maar niet platonisch. Vooruitlo
pend op de definitieve taalgrensafbake
ning, bouwde hij zich op grondgebied der 
gemeente Overijse een villa langs de Cor-
nichewijk. De burgemeester van het Waal
se Terhulpen woonde dus in het Vlaamse 
Overijse ! 

Dat deze toestand hem bij de e.k, ge
meenteverkiezingen heel wat last kon be
zorgen, besefte hij terdege. Hij zette dan 
ook alles in het werk om te bekomen dat 
de wijk waarin zijn 'nlla staat, grondgebied 
van Ter Hulpen zou worden. Een vereni
ging, «Comité Dour Ie Rat tachement», 
werd opgericht en met de hulp van kleur-
politiekers van alle slag werd de annexa
tie voorbereid en verdedigd op Binnen
landse Zaken. 

Gilson heeft nu zijn beslissing getroffen 
en die houdt in dat de brutaliteit van de 
Waalse burgemeester net haal t ! En dat 
opnieuw 700 Vlamingen overgeheveld wor
den naar Wallonië, Men zal zich herinne
ren dat het oorspronkelijk regeringsont
werp voorzag dat Ter Hulpen een Fransta
lige gemeente zou zijn, met faciliteiten 
voor de (ruime) Vlaamse minderheid. 
Daarvan is, omwille van het Waals verzet, 
niets in huis gekomen. De kroon wordt 
(thans op het werk gezet : honderden Vla
mingen worden opnieuw tot Walen gebom
bardeerd. 

het meest omstreden pun t op de nog niet vastge
legde taalgrens : de wijk « La Corniche » tussen 
Overijse en Ter Hulpen . Zoals werd gevreesd, is 
de beslissing van de minister een n ieuwe aanslag 
op het Vlaams grondgebied. De operatie taalgrens 
wordt van reger ingswege besloten zoals ze was in
gezet : eenzijdig ten nadele van Vlaanderen. 

staat de illustratie van onze eerste blz. — 
hoe kan het anders ? — in het teken van 
de nieuwe Lente. Is de Lente immer,? niet 
het V.U.-seizoen bij uitstek ? Wie nu de 
akker bewerkt, zal binnen enkele maanden 
oogsten : een stille wenk aan onze propa
gandisten en wervers van abonnenten. 

Op blz. 3 brengen we opnieuw echo's over 
Leopoldsburg; we kozen uit de (overtalrij-
ke) ingekomen korrespondentie een stuk 
dat typerend is voor de algemene strekkmg 
bij al onze gelegenheidskorrespondenten. 
De reis van Spaak naar Leopoldstad woi'dt 
behandeld in dio Genes' Open Brief op 
blz. 4, terwijl op blz. 6 de tussenkomst van 
R. Mattheyssens bij de begroting van 
Landsverdediging een plaatsje vindt. 

Ongelijkheid tussen arbeiders en oedJen-
den : waarom ? Een antwoord trachten we 
te geven op blz, 7, waar ook hoofdstuk nr 
zoveel van de vervolgroman Deurne prijkt. 
Onze reporter S De Lie zet op blz. 8 en 9 
zijn verkenningen tussen smokkelaars en 
douaniers aan onze noordergrens verder, 
terwijl op de volgende blz. onze gewone 
wekelijkse kronieken prijken. 

Onze kwartaal-abonnenten mogen stellig 
niet vergeten, dat de postbode dezer dagen 
langs komt. Indien zij het geld klaar leg
gen en hun huisgenoten verwittigen, blij
ven wij van de redaktie en zijzelf de aller
beste vrienden. 
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MARS ANTWERPEN 
Geachte Redaktie, 

Tijdens de Mars te Antwerpen 
droeg de afd. Hoboken een span-

,doek, waarop « Zelfbestuur : Ge
duld is Verraad ». Wie bezorgt 
ons een foto of klisjee van dat 
doek? Wij werden meermaals ge
kiekt en liopen alzo op een klei
ne herinnering aan deze heuglijke 
dag. U mag de onkosten bijvoe
gen. Schrijven aan : Orick A., 
Meerlenhoflaan 49, Hoboken. 

POMPISTEN EN 

REIZIGERS 
Heren, 

In het « Beknopt Verslag » lees 
Ik regelmatig de tussenkomsten 
van Uw mandatarissen in allsrlei 
problemen. 

Is het U evenwel bekend dat 
pompisten in benzinestations waar 
slechts één bediende werkt, mins
tens 12 uur per dag presteren en 
bovendiai nog een aantal uren 
op zon. en feestdagen? 

Ik weet wel dat de 45-tirenweek 
op deze kategorle van werknemers 
moeilijk kan toegepast worden, 
maar toch hebben deze mensen 
ook recht op een wekelijkse rust
dag. Er zou een wet dienen inge
steld waarbij deze kwestie gere
geld wordt. 

E!en andere kategorle van werk
nemers wordt ook schromelijk be
nadeeld door de wet op de maat
schappelijke zekerheid, namelijk 
de handelsvertegenwoordigers. 
Deze betalen benevens hun bij
drage voor pensioen en kindertoe
slag nog een forfaitaire taks van 
B % c^ hun kommlssleloon en 
worden vanzelfsprekend ook nog 
eens aangeslagen door de fiskus. 

In feite betalen deze werkne
mers dus 6 % meer belasting dan 
alle andere. 

Wanneer wordt aan dezf 
OTirechtvaardigheid een einde ge
steld? 

Voor wanneer mogen we over 
deze belde netelige kwesties eens 
een interpellatie verwachten van 
één uwer mandatarissen. 

V.H. - Denderleeuw 

YLAAMS FRONT 
Beste redaktie, 

Sinds enkele jaren ben Ik trou\ 
lezer van de V.U. en waar ik to 
voor enkele jaren nog meeslen 
terde achter de verkleurde 1 mei-
vaandel» en dweepte met de na-
ttonale Kamiel, himker Ik nu naar 
de naderende dag waarop ik voor 
de eerste maal Vl.-nationaal zal 
kunnen stemmen. 

Ik kan het u verzekeren : het 
wordt een triomf. Ik baseer mij 
<^ de stemming die er heerst in 
mijn vriendenkring en bij mijn 
kolle^'s op de bank. Waar het 
over enige Jaren nog ai rood, geel 

en blauw was wat de klok sloeg, 
•wordt er nu zelfs door de ijve
rigste tafelspringers van deze par
tijen niet meer over gesproken. 
Meer en meer bedienden en 
(linkse) vrienden van mij zeggen 
nu openlijk dat ze de « traditio-
nelen » beu zijn en dat het bij 
de volgende verkiezing V.U. bo
ven zal worden. 

U begrijpt wel dat ik U niet 
enkel daarover wil schrijven, 
maar deze radikale ommekeer is 
zo frappant dat ik er niet kan 
over zwijgen. 

Maar er is iets dat mij veront
rust : nl. de kwestie van dat breed 
Vlaams front. Het blijft zo vaag 

.geformuleerd dat ik soms angst 
heb dat er dingen zullen uit voort
vloeien die nadelig zullen zijn 
voor de verdere ontwikkeling van 
de V.U. en dus ook voor Vlaande
ren. 

Ik bedoel : de V.U. is een jon
ge, sterk wordende partij met een 
eigen doktrlnei en eigen stand
punten zowel op Vlaams als op 
sociaal gebied. 

Het is als het ware de partij 
waarop de jeugd gewacht heeft 
om komaf te maken met de ou
derlingen van de andere partijen. 
Van alle partijen zullen er bij de 
eerstvolgende verkiezingen mas
sa's naar de V.U. komen en de 
jongeren die voor de eerste maal 
naar de stembus gaan zullen in 
grote mate vertrouwen schenken 
aan hun partij. Inderdaad : de 
V.U. is een partij die niet marxis
tisch is maar toch sociaal, die 
niet klerikaal is maar evenmin 
antiklerikaal, een partij die niet 
onder Invloed staat, noch van de 
loge, noch van Mechelen, noch 
van het leger, noch van het vor
stenhuis, noch van de grootfinan-
cie, noch van de vakbonden. In 't 
kort een partij van geheel nieuwe 
konceptie met als enig doel : 
Vlaanderen eerst en in Vlaande
ren welvaart en geluk voor ieder
een. 

Dus deze partij is geen afge
scheurde partij. Deze partij Is 
geen verzameling van oud C.V.P.-
tjes die men met wat beloften 
naar de schaapstal kan terugroe
pen. De politiek van het breed 
VI. front mag er niet In bestaan 
dat de V.U. enige plaatsjes krijgt 
op C.V.P.-lijsten. 

Met de gemeenteverkiezingen 
moet ze onafhankelijk opkomen, 
zeker in alle gemeenten boven de 
10.000 inwoners, en met de par
lementsverkiezingen in alle Vlaam
se arrondissementen plus Brus
sel. De Volksunie is een volwas
sen politieke formatie. Op een 
lijst met een De Saeger of een 
Verroken is even erg als met een 
Van Eynde of een Maj<«-. Onder 
breed Vlaams front versta ik dat 
de V.U. op haar lijsten plaats in
ruimt voor invloedrijke a-politieke 
figuren (zoals de leiders van de 
kultuurverenigingen), maar dat 
ze tevens de leiding stevig In han
den houdt De C.V.P. bevreest 

voor de nederlaag, zal zeker gaan 
manoevreren, maar ik kan U ver
zekeren dat, wanneer de V.U. zich 
zou kompromiteren door op C7VP-
lijsten te verschijnen, het enkel 
de C.V.P. is die er baat zal bij 
vinden, maar dat de V.U. zich zou 
kompromiteren in de ogen van 
talrijke sympatisanten. Nu denk 
ik wel dat mijn angst ongegrond 
is, maar ik had daaromtrent toch 
graag een duidelijke stelllngnar 
me. 

H.V. - Wilrijk. 

ZANGFEEST TE 

BRUSSEL 
Mijnheren, 

Daar er sedert jaren te Brussel 
geen enkel « groot » Guldenspo-
renfeest meer mgericht werd, be
halve dan de jaarlijkse officiële 11 
juli-viering van de B.R.T., die 
echter op een andere leest ge
schoeid is dan de feesten die door 
strijdend Vlaamse verenigingen 
ingericht worden en die trouwens 
ook grotendeels een ander publiek 
aantrekt, is er besloten op zondag 
5 juli eerstkomend een groot Bra
bants Guldensporenzangfeest te 
Brussel (Centrum) in te richten. 
Het initiatief werd genomen door 
het Algemeen Nederlands Zang-
verbond-Brabant, dat de mening 
toegedaan was dat zeker te Brus
sel een groots opgevatte 11 juli-
herdenking niet mocht ontbreken, 
zonder evenwel bedoeld te zijn als 
konkurrentie voor het reeds be
staande. 

Dit Guldensporenzangfeest, dat 
ingericht wordt door het A.N.Z. -
Brabant, geniet reeds de mede
werking van talloze verenigingen. 

A.N.Z. 

LEOPOLDSBURG 
De Vlaams-Nationale Soldaten-

aktie en de Jong-Vlaamse Studen-
tengemeenschap drukken hiermee 
hun verontwaardiging uit over de 
gebeurtenissen die zich afspeelden 
te Beverlo en waarbij drie frans-
sprekende dienstplichtigen het le
ven verloren. Zij bieden aan de 
getroffen familieleden htm blijken 
van medevoelen aan. 

V.N.S.A. en J.V.S.G. begrijpen 
dat zich in het leger ongevallen 
kunnen voordoen, doch begrijpen 
niet dat op een dergelijke licht
vaardige wijze met medelevens 
wordt omgesprongen als nu klaar
blijkelijk het geval was. Zij eisen 
dan ook een strenge straf voor de 
ware schuldigen. 

Zij eisen respektievelijk in naam 
van dienstplichtigen en toekom
stige soldaten de instelling van een 
parlementaire onderzoekskommis-
sie om de rechtstreekse oorzaak 
vast te stellen. 

V.N.S.A. en J.V.S.G. dringen in 
die zin aan op de demokratisering 
van het leger, d.w.z. 
— de volledige demokratische 

DRINGENDE OPROEP 
Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen 

die wegens de teeraktie Oostende zwaar nadeel, boe
ten en gevangenisstraf opliepen, doe Ik een dringende 
oproep tot steun. Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktie, wlJ mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan In de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zij in verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrikanten 
van de groep Stassart. 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort, waarmee wij een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400.000 F) hebben kunnen vereffenen. 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelijke partijen worden betaald. Indien wlJ niet 
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd. 

Stort daarom omoiddellijk uw milde bijdrage op 
postcheckrekening 868997 van Bert Raets, St. Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

kontrole door het land van het 
leger; 

— het verschaffen aan de dienst
plichtigen (die reeds inzake 
verantwoordelijkheid als vol
wassen aanzien worden) van 
rechten die elke volwassene 
toekomen; 

— de aanpassing van het milita
ristische slsteem dat de blinde 
gehoorzaamheid van de dienst
plichtigen eist ook aan de 
meest onzinnige bevelen. 

ROOKPOT 
Geachte Redaktie, 

Het ligt niet in mijn bedoeling 
de verdediging op te nemen van 
de onderofficier onderrichter Mal-
gre. Als oud-onderofficier-onder-
richter heb ik al mijn cursussen 
nagekeken en nergens vond ik ook 
maar een spoor van deze gevaar
lijke rookpot : geen technische be
schrijving, geen chemische samen
stelling, geen gebruiksmethode, 
niets-nlets-niets! 

Wel een zeer uitgebreide uitleg 
over de Belgische oefenlandgra-
naat en de zeer gekende thunder-
flash! 

Zelf heb Ik gedurende mijn op
leiding één maal zien werken met 
een rookpot; alle uitleg die men 
ons gaf was : « Voilè, dat is nu 
een rookpot! ». 

Wanneer mijn opleiding achter 
de rug was en ik zelf in de In-
struktie -itond heb ik nooit met 
een rookpot geoefend, maar het 
had wel kunnen gebeuren. Vrien
den van mij hebben er inderdaad 
mee gewerkt. Door een ongelukkig 
toeval zou dus eUce sergeant-on
derrichter slachtoffer kuimenwor-

len van deze onbekende rookpot. 
Ik vind het natuurlijk zera' ver
keerd en naar pruisisch militaJr 
sadisme heUend dat een sergeant 
deze rookpot In de smalle tunnel 
wierp, als dat waar is, om er daar
na waarschijnlijk reeds vermoeide 
en naar adem hijgende soldaten 
door te jagen (en dat voor een 
Waall). 

Waar waren echter de officie
ren? Moet elke oefening in sektle-
verband rnet onbekende of gevaar
lijke tulgen niet gebeuren onder 
algemene kontrole van een offi
cier die kijkt en beveelt hoe er 
moet gewerkt worden? Kende de 
officier zelf het gevaar van de 
rookpot niet? 

Mijn oordeel : gebrekkige oplei
ding en terzelfder tijd grove fout 
in de kennis der gebruikte niate-
rialen. 

De schuldyte? De legerleiding 
belast met instruktle en studie van 
oefentuigen. Of... is die afdeling 
er niet? Wel, dan aaa Barbetje 
hangen, in dit geval onderofficier 
Maigre. 

Onderofficier. 
N.B. Ik was geen slecht onder

officier die nu zijn gal uitspuwt 
tegen het leger. Ik won eenmaal 
de trofee « beste onderrichter Bel
gisch leger » en mijn staat van 
dienst was zeer goed. 

De redaktie draagt geen veranf-
woordeUJkheia voor de mboud des 
gepubliceerde lezersbrleven. Ze be
houdt zlcb het recbt van Keuze en 
inkorting voor Over de lezersru
briek wordt Keen orlefwlsseling 
gevoerd. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
<DE VOLKSUNIE t dienen toe
gestuurd aan onze 
PÜBLICITEITSDIENST : 

\ntwerpsebaan 232 Berendrecht Tel. 03/736659 
• 
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Dek uw verantwoordelijkheid 
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BOUOIKEN 
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met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordellgrer 
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KRONIEK DER BEDIENDEN 

VEROUDERDE BEGRIPPEN 
H e t wereldbeeld en de maatschappel i jke verhoudingen on twikke len 
v a n d a a g met een snelheid, zelfs me t een bruskheid, die gisteren nog on
voorste lbaar was. T ien jaar statist ische gegevens vols taan op dit ogen
blik om, met een zekerheidsgraad die vroeger een halve eeuv^r cijfer
mater iaa l bedroeg, evolut ies vast te stellen die als vas ts taande gegevens 
aangezien k u n n e n worden . 

Een waar schoolvoorbeeld van dit 
alles is de evolutie van de verhouding 
van het aantal arbeiders en bedien
den gedurende de voorbije tien jaar. 
Volgens R.M.Z.-gegevens stelden, 
einde 1951, 134.107 werkgevers in to
taal 1.457.885 arbeiders tewerk en 
400.146 bedienden. Op 30 juni 1962 
stelden we vast, terug aan de hand 
van R.M.Z.-gegevens, dat het aantal 
arbeiders gestegen was met amper 
3.84%. Het aantal bedienden echter 
steeg gedurende dezelfde periode met 
niet minder dan 30.75% ! 

Deze cijfers bevestigen eigenlijk 
slechts wat iedereen weet, d.w.z. dat 
onze bedrijven steeds meer bedien
den tewerk stellen in verhoudmg tot 
het aantal tewerkgestelde arbeiders. 
Wat met zich heeft gebracht dat het 
begrip «bediende » stilaan maar ze
ker een andere inhoud en een andere 
klank aan het krijgen is. Waar vroe
ger gezegd mocht worden dat het on
derscheid « arbeider/bediende > er 
niet alleen een was van kledij, maar 
meestal ook een van loon/wedde, stel
len we vandaag vast dat het loon van 
een geschoold arbeider niet zelden 
hoger ligt dan de wedde van heel wat 
bedlenden. 

In een normaal land en met een 
regering die Iets meer aan het alge
meen belang Bn aan rechtvaardige 
maatschappelijke verhoudingen denkt 
dan aan de volgende verkiezingen, 
zou de zoeven geschetste evolutie zich 
ook uiten in het stilaan wegvallen van 
het wettelijk gemaakt onderscheid 
arbeider/bediende op het stuk van 
allerlei sociale voorzieningen. Er is 
van dat wegvallen onder het beleid 
van de regering Lefèvre-Spaak ech
ter niet overdreven veel te zien ge
weest. Ons sociaal denken steunt 
zich in de praktijk inderdaad nog 
veelal op de verouderde veronderstel
ling, dat de bediende een beter be
taald werknemer zou zijn dan de ar
beider. 

VoOTbeelden uit de praktijk ? We 
citeren uit een lezersbrief in «De 
Standaard» van 10 maart 1964 : 
« Voor een bediende die dagelijks van 
Brugge naar Brussel reist en die net
to ongevwer 7.500 fr. per maand ver
dient, wopdt het spoorabonnement 
binnenkort op 1.100 fr. gebracht. Het 
is een echte diskriminatie tegenover 
de bedienden, wanneer men weet dat 
de arbeiders die 8.000 tot 9.000 fr. per 
maand verdienen, slechts ongeveer de 
helft voor hun spoorabonnement be
talen ». Tipisch staaltje van wat het 
voor gevolg kan hebben — en in 
België ook heef t ! — in de bediende 
de beterbetaalde werknemer te blij
ven zien ! Aan arbeiders verleent de 
NJVI.B.S. — terecht — goedkope 
abonnementen zonder ook maar eni
ge voorwaarde te stellen op het stuk 
van het loon Voor bedienden echter 
geldt vandaag een bezoldigingsgrens 
van 100.000 fr. per jaar. I>at deze 
grens als een ware diskriminatie tus
sen arbeiders en bedienden staat, 
dringt wel tot minister Bertrand door, 
maar... Mj acht het ogenblik blijk
baar nog niet gekomen om hier een 
rechtvaardige regeling in te voeren. 

Historisch gegroeide opvattingen 
zijn taai en hebben een lang bestaan. 
Ze werken soms nog na wanneer de 
oorspronkelijke toestanden en ver
houdingen reeds lang achterhaald 
zijn. De opvatting over de verhouding 
arbeider/bediende is hiervan een zeer 

sprekend voorbeeld. Want niet alleen 
inzake goedkope reisabonnementen 
zijn de bedienden er het slachtoffer 
van ! Bij de Brusselse Trammaat
schappij bv. kan een arbeider een 
abonnement krijgen tegen gunstvoor-
waarden, ongeacht het loon dat hij 
wekelijks naar huis brengt. Een be
diende echter met een maandwedde 
van amper 5.000 fr, netto, moet die 
gunstvoorwaarden niet vragen. Hij 
kan ze niet krijgen ! Het voorbeeld 
— gekend en berucht ! — van de 
weddegrens bij de Nationale Maat
schappij voor de Kleine Landeigen
dom is zo mogelijk nog sprekender : 
hier ligt de grens op 51.000 fr. belast
baar inkomen per jaar ! Dat is per 
maand : 4.250 fr. Dat maakt alle 
kommentaar overbodig ! 

Wie van hen is bediende en wie arbeider ? 

Verouderde begrippen regeren een 
vermolmde staatsinstelling. Hier zijn 
de bedienden er het slachtoffer van, 
elders zijn het de arbeiders, nog el
ders de landbouwers en noem maar 
op. Het wordt werkelijk meer dan 
hoogtijd dat we ons volk hier onder

uit krijgen, om het door eigen men
sen te laten regeren volgens moder
ne, aan de veranderde en verande
rende tijdsomstandigheden aange
paste begrippen. 

Willy Cobbaut. 

DEURNE - ZAVENTEM - GOSSELIES - BIERSET i 
DE LÜCHTVAARTPOLITIEK VAN EEN VLAAMS MINISTER 

Verkeerstechnische of infra-strukturele problemen gaan meestal totaal aan 
de aandacht van het grote publiek voorbij. Het voor en tegen van bepaal
de verkeerstechnische oplossingen wordt gewoonlijk gewikt en gewogen 
in de besloten kring van deskundigen en direkt geïnteresseerden. De huidige 
regering is er echter in geslaagd, een dergelijke opvallende en hatelijke be
voordeling van Wallonië op verkeerstechnisch gebied te bedrijven, dat de 
openbare mening in Vlaanderen zeer scherp is gaan reageren en dat woor
den en begrippen zoals route de Wallonië - E-3, Brussel Nationaal - Deurne, 
Borinage - Zuiderkempen strijdvlaggen geworden zijn voor de Vlaamse be
weging. 

Het geval van het vliegveld Deurne 
blijft kwaad bloed zetten. In de oop 
van de voorbije jaren hebben we reeds 
tientallen keren over de Antwerpse 
luchthaven geschreven, zonder daar
bij ook maar één enkele keer in her
haling te moeten vallen Het dossier 
Eteurne groeit inderdaad altijd maar 
aan en er gaat praktisch geen maand 
voorbij, zonder dat niet een nieuwe 
hatelijke blijk van absolute slechte 
wil en kwade trouw wordt geleverd. 

Vorige maand was het de zaak 
Cessna, die we aankloegen. Onze le
zers zullen zich herinneren, hoe de 
Amerikaanse firma Cessna haar keu
ze op Deurne had laten vallen om er 
een vliegtuig-montagebedrijf te ves
tigen. Een afvaardiging vaji Cessna 
die de laatste onderhandelingen te 
Antwerpen kwam voeren, werd te 
Brussel opgevangen door ambtena
ren van Verkeerswezen en werd in de 

onmogelijkheid gesteld, zich een po-
zitief beeld te vormen van de moge
lijkheden van Deurne. Cessna ging 
verloren voor de Antwerpse luchtha
ven. 

Enkele weken geleden heeft minis
ter Bertrand toegegeven dat het 
vliegve d te Deurne helemaal zal ge
sloten worden, wanneer de autosnel
weg Antwerpen-Zaventem zal zijn 
aangelegd. Als kompensatie beloofde 
hij de Antwerpenaren een « nieuwe 
passende benaming » voor het vlieg
veld van Zaventem! 

Minister Bertrand zorgde er even
eens voor, dat er miljarden vrijkwa
men om het vliegveld Gosselies-Char-
leroi geschikt te maken voor super
sonische toestellen. 

Het Bestuur van de Luchtvaart 
heeft zich onlangs de moeite gege
ven, een regeling te treffen waarbij 
het militaire vliegveld Awans-Bler-

DoorvUegen naar Gosselieê. 

set voortaan ook zal geopend worden 
voor het burgerlijk luchtverkeer, als 
regelmatig vertrek- of eindpunt van 
vaste luchtverbindingen. 

Van zes april af zou het Luikse 
vliegveld Bierset vertrek en aan
komstpunt worden voor een lijn Lydd 
(Gr. Brit.) — Luik met personen- en 
autovervoer. 

Aan het begin en aan het einde 
van het toeristisch seizoen zouden 
er drie vluchten per week zijn; van 
de maanden april tot september zou 
de frekwentie echter opgevoerd wor
den tot alle dagen van de week, be
halve het weekeinde. 

Men hoopt te Bierset-Luik kort 
daarna de regelmatige lijnen Coven-
try-Luik en Southend-Luik in dienst 
te nemen en zelfs denkt men aan een 
regelmatige verbinding Luik-Genève. 

Om de te verwachten toevloed van 
passagiers te kunnen verwerken, 
wordt thans te Bierset een voorlopig 
paviljoen gebouwd. Het Brussels 
weekblad « Le Marché », dat deze in
lichtingen brengt, voegt er aan toe : 
« Later, indien de luchtvaartbedrij-
vigheid zich behoorlijk ontwikkelt, 
zou de bouw van een veel groter ge
bouw worden overwogen, aansluitend 
bij het net van autosnelwegen dat 
thans in aanbouw is ». 

Daarnaast zou minister Bertrand 
besloten hebben, het vliegveld van 
Gosselies te verheffen tot de eerste 
klas Deze beslissing krijgt maar haar 
volle betekenis wanneer men weet dat 
het aantal vluchten te Deurne in 1963 
50 % hoger lag dan te Gosselies. 

Deze ongehoorde bevoordeling vast 
Gosselies en Bierset is, naast de ach
terstelling en de wurging van Deur
ne, het werk van een Vlaams C.V.P.-
minister! 

Bertrand zal op het Departement 
van Verkeerswezen alvast bereikt 
hebben dat het Vlaams-Waals dos
sier dank zij hem een nieuw en 
schandelijk hoofdstuk telt : de be
voordeling van het luchtverkeer in 
WaUonië ten nadele van Vlaanderen. 

T. van Overstraeten. 
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aU T l o G 

aan P.H. Spaak 
te 
LEOPOLDSTAD 

Waarde wereldreiziger, 

Nogal een geluk dat het pootje, waaraan gij zo pijnlijk hebt 
geleden in het Verre Oosten, mild van natuur en kort van adem 
•was. Zo zijt gij kunnen vertrekken naar « het strand als een 
w^ereld zo groot waar onze \lag is geplant » (geweest), zonder 
kruk en zonder pantoffel aan de getroffen voet. Een geluk inder
daad, want het zal méér dan nodig zijn dat gij daar in de hoofd
stad van wijlen onze overzese gebieden met uw twee voeten 
vast op de grond staat. 

Wat vindt ge van Leopoldstad ? Of liever : wat vindt ge 
Tan het schitterend Rondetafel-werk dat door de braintrust van 
onze onovertroffen « traditionele » partijen in illo tempore werd 
geleverd ? Hebt ge de maniok en de apennoten zien groeien in 
de grasbermen van wat eens de brede lanen waren ? Hebt ge de 
« Beige » gezien met zijn honderdduizenden nieuwgekomenen 
die het kruitvat Leopoldstad thans tot boven de rand gevuld 
bebben met de opeengestapelde en ongebruikte energie van 
twaalf maal honderdduizend zwarte lijven ? Hebt gij in die 
< Beige » het armtierig dispensarium gezien waar dr Tshibamba, 
de eerste gediplomeerde zwarte arts in Kongo, de ellende van 
een miljoenenbevolking bestrijdt met een flesje jodium en wat 
gebedeld verband ? Hebt gij de bouwwerven gezien, die Leopold
stad nog een beetje de allure van een levende en groeiende stad 
geven, maar waar in hoofdzaak appartementjes ingericht worden 
ten behoeve van de grootste nijverheid der hoofdstad : de prosti
tutie ? Hebt ge de zwarte markt gezien, waar suikerwater ver
kocht wordt voor penicilline tegen de prijs van opium ? 

Dan hebt ge dus met eigen ogen het resultaat gezien van 
tachtig jaar koloniaal bewind, gevolgd door zes maanden kop-
loosheid en een paar jaar zogenaamde technische hulp. Dan 
•weet ge, wereldreiziger, dat de Republiek Kongo (Leopoldstad) 
slechts een fiktie is, de schaduw van een werkelijkheid, een 
schijn die slechts tot leven komt wanneer zij geprojekteerd 
•wordt met de makabere camera obscura van hen die belang 
hebben bij het krachteloos verder vergeteren van deze ontzielde 
schim : het groot en klein zwart en blank gespuis dat aan de 
oevers van de Kongostroom al zo weelderig tiert als de water
hyacinten er tussen, de internationale big bussiness die haar 
stromannetjes heeft en haar strovuurtjes stookt. 

Mogen -wij dan, beleefd en eerbiedig zoals dat past ten over
staan van een groot staatsman zoals gij, vragen wat de rezultaten 
van uw reis zijn geweest ? Gaat ons dierbaar vaderland verder 
de honderden miljoenen spenderen voor de opleiding van zwarte 
kaders in Belgié, honderden miljoenen waarvan dan toch een 
deeltje terugvloeit in onze nationale staatskas via de belastingen 
van enkele nachtklubuitbaters te Brussel ? Gaat ons dierbaar 
vaderland verder astronomische bedragen ter beschikking stel
len van zwarte bewindvoerders die daarvoor een drievoudige 
bestemming hebben : een heel groot deel op een Zwitserse bank
rekening, een ietwat kleiner deel aan de dropkleurige schone-
van-het-ogenblik en het kleinste deel aan de volgende trap In 
de hiërarchie, waar de regel van drie opnieuw wordt toegepast ? 

Of zijt gij integendeel, onder de indruk van wat uw bloed
eigen ogen in Leo hebben gezien, tot het besluit gekomen dat de 
zo vaak vermelde « Belgische belangen » in Kongo slechts de 
belangen zijn van een handjevol groot-kapitalisten ? Dat de 
wijze waarop onze technische hulp wordt verleend, neerkomt 
op het weggooien van bankbriefjes met kruiwagens tegelijk ? 
Dat het aller-allereerste nog moet gedaan worden om een wer
kelijke efficiënte hulp, daar waar ze nodig en daar waar ze 
verantwoord is, toe te laten' : het inventariëren van wat wij in 
Kongo hebben nagelaten aan materiële goederen en geestelijke 
potentie, het inventariëren van de kennis die in België over 
Kongo nog aanwezig is ? En het samenballen van die geestelijke 
en technische potentie tot een goedkope en doelgerichte nood
hulp ? 

Wij hebben tegenover Kongo, niet tegenover de zwarte en 
blanke haaien maar wel tegenover hun dertien miljoen onder
horigen en slachtoffers een paar elementaire verplichtingen. We 
hebben die verplichtingen in iets mindere mate trouwens tegen
over alle andere onderontwikkelden, hongerigen en niet-gekleden 
overal ter wereld. Dat is het kader, waarbinnen naar oplossingen 
moet worden gezocht. 

En meteen, Pol-Anri, zouden onze vroede rondetafelaars en 
gijzelt zich nog even druk mogen maken over de verplichtingen 
die zij en gij hebben tegenover de waarde landgenoten die des
tijds hun portemenee openden om uw beschavings-oproepen ten 
bate van Kongo te beantwoorden. Want gelijk de zaken nu staan 
Is voor deze argeloze zielen een handtekening van België minder 
waard dan het papier waarop geschreven •wordt door 

ST ANNASTRAND 

Begin dezer maand is op de 
Antwerpse Linkeroever een 
vereniging opgericht ter ver
dediging van de belangen der 
bewoners van St Annastrand. 
De vereniging heet «St Anna
strand-Verweer ». 

Wij hebben een paar jaar 
geleden aan de zaak van St-
Annastrand reeds een uitvoe
rige reportage gewijd. 

Op de linkeroever, tegen
over Oosterveel, werden in de 
loop der jaren talloze kleine 
bungalows gebouwd, theestal 
door eenvoudige arbeidersge
zinnen — w.o. veel gepensio
neerden — die de stad ont
vluchtten en de ruimte, de 
zon en de goede lucht van St 
Annastrand opzochten. Een 
deel dezer bungalows werd 
zelfs gebouwd in duurzame 
materialen, met bouwtoela
ting van de stad Antwerpen. 

De concessiehouder van de 
Linkeroever, de n.v. Imalso 
(waarin de Stad Antwerpen 
en de kleurpartijen het voor 
het zeggen hebben) wil thans 
deze mensen verplichten, hun 
huizen te verlaten en wil 
doen overgaan tot de afbraak 
van de hele strand-wijk. Naar 
het heet, zou zij daarbij het 
formele recht op haar kant 
hebben. 

Büjft echter het menselijk 
aspekt der zaak. De wet kan 
en mag niet zo harteloos zijn, 
dat zij honderden gezinnen in 
de ellende stort. 

Daarom zal de Volksunie 
haar aktieve steun verlenen 
aan de vereniging « St Anna
strand-Verweer ». 

P.V.V. EN 
STERIELE TWISTEN 

De kunstmatig in leven ge
houden « Flandre Liberale » 
en de « Matin » hebben zich 
zaterdag jl. verzet tegen de 
gedachte aan kulturele auto
nomie, o.m. door de P.V.V.-er 
De Clercq verdedigd. Zelfs 'n 
bleke ongevaarlijke kulturele 

autonomie kan geen genade 
vinden in de ogen van dit 
laatste bastion der franskil
jons in Vlaanderen. 

Wanneer men voor de P W 
gaat stemmen rijst nu de 
vraag : zal het de franskil
jonse vleugel of de (zeer ge
matigde en braaf-Belgische) 
Vlaamse vleugel ten goede 
komen ? Deze vraag kan na
tuurlijk enkel in het Vlaamse 
land gesteld worden, vermits 
in Brussel geen enkel Vla
ming een kans zal krijgen op 
de P.V.V.-lijsten. 

UITSTEKENDE GEEST 

De anti-atoommars ver
liep onder lichte regen en 
sneeuw maar in een uitste
kende geest De deelnemers 
waren hoofdzakelijk jonge
ren : kollege- en ateneum-
leerlingen, studenten en jon
geren uit alle partijen. Zeer 
talrijk waren de vertegen
woordigers uit andere landen. 
Een 600-tal Duitsers met hun 
eigen slagzinnen en hun ei
gen liederen en een 200 Ne
derlanders achter hun eigen 
Nederlandse vlag vielen bij
zonder op. Evenmin als in 
een zuiver Vlaamse betoging 
was de folklore afwezig. Toch 
overheerste een ernstige vre-
deswil deze anti-atoommars 
en liet ze een diepe indruk na. 

Tussen de marsjeerders be
merkten we vele honderden 
betogers van de Vlaamse 
marsen. Van ons hoofdbe
stuur zagen we o.m. Daniël 
Deconinck, Wim Jorissen, Ed-
gard Bouwens en Pol Martens. 

Het aantal deelnemers ? De 
traditionele verschillen vin
den we thans ook weer in de 
kranten : van verscheidene 
duizenden gaat het naar 10 
en 15.000. De inrichters tel
den 25.000 deelnemers. Voor 
een betoging, die meer door 
een gemeenschappelijke geest 
dan door één organisatie ge
dragen wordt, is dit een uit
stekend aantal . Vooral als 
men in aanmerking neemt 

dat het aantal betogers on
danks het slechte weer gevoe
lig hoger lag dan vorig jaar . 

GEZAKT 

De polemieken tussen de 
C.V.P.-kranten onderling over 
de benoeming van RobijnS 
(Maaseik) in plaats van Ver
roken (Ronse) voor de post in 
de parlementaire raad van de 
Benelux zijn kostelijk. Waar 
de nederlandstalige C.V.P.-
kranten de verkiezing van 
Robijns (met 23 stemmen t e 
gen 10 voor Verroken) toe
schreven aan de Waalse 
stemmen, schreef La libre 
Belgique van vorige dinsdag 
dat van de 36 aanwezige par
lementariërs er slechts 10 
Walen waren en dat, zo zelfs 
die 10 Walen voor Robijns ge
kozen hebben. Verroken dan 
toch nog maar 10 Vlaamse 
stemmen kreeg tegen 3 voor 
Van den Eynde en 13 voor 
Robijns. Welke de maats ta 
ven zijn van die Vlaamse 
C.V.P. - volksvertegenwoordi
gers weten wij niet, maar 
misschien oordeelden zij dat 
Jan Verroken omwille van 
zijn sterk dialektisch getint 
Vlaams beter niet in Neder
lands gezelschap diende te 
komen. 

FISKALE HERVORMING 

Voor diegenen die nog zou
den hopen op een vereenvou
diging van ons belastingstel
sel, zal het nieuw aangifte
formulier voor dienstjaar '64 
(inkomsten 1963) wel de 
laatste hoop de bodem in
slaan. 

Het « gewoon model » heeft 
in bijlage 50 punten van ver
klaring, terwijl het « volledig 
model» er niet minder dan 
77 vertoont 1 Dit laatste lijkt 
meer op een zaterdagse krant 
dan op een formulier... 

Honoré Gepluimd zal ook 
deze last manmoedig dragen 
ter ere van de geelrode en 
exaltante regering. 

dio Genes. Ondanks het gure weer : veel anti-atoombommarsjeerders. 
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HERNIEUWEN I 

Binnenkort komt de 
postbode bij de kwartaal
abonnementen het kwijt-
schrift voor de hernieu
wing aanbieden. Leg het 
geld gereed en verwittig 
uw huisgenoten. Maak het 
u en ons gemakkelijk: een 
abonnement tot einde 1964 
kost slechts 160 fr. Mogen 
we in deze beslissende 
maanden op u rekenen, op 
uw trouw aan ons blad ? 
Wij danken u bij voorbaat! 

AKTIEVE 

KOMMUNISTEN ? 

Naar het schijnt zijn de 
Vlaamse socialisten vrij be
zorgd over de sterk gegroeide 
aktiviteit van de Vlaamse 
kommunisten, waar een ak-
tieve jongere groep intellektu-
elen de oudere koncentratie-
kamp- en partisanengeneratie 
aan het aflossen is. De 
Vlaamse kommunisten zijn 
van plan niet alleen bij de 
parlementsverkiezingen over
al lijsten in te dienen maar 
ook bij de gemeenteraadsver
kiezingen in alle grotere ge
meenten in het Antwerpse, 
Brusselse en het Gentse. 

Zij berokkenen Jos van 
Eynde heel wat kopzorgen en 
binnenkort zouden we in de 
Volksgazet een reeks pareltjes 
van wrekende artikels van 
Jos' hand mogen verwachten. 

,DENIEUW.E. „„_ , . . . 

Grote zorgen ook vóór de 
C.V.P. Men ' dacÏÏt ÖSar' 'ëen 
hoofdvogel afgeschoten te 
hebben door langs de Ker
kelijke Overheden om de 
uitgave van De Linie, waar
van het abonnementental het 
laatste anderhalf jaar met 
vier duizend gestegen was, 
stop te zetten. 

Zij blijken zonder de 
waard gerekend te hebben. 
Die waard is dan de politieke 
redakteur Mark Grammens, 
de beste publicist die Vlaan
deren op dit ogenbUk rijk is. 

Op een week tijd werden 
door hem tien aandeelhou
ders gevonden, die een mil
joen samenbrachten als be
ginkapitaal voor de stichting 
van een nieuw weekblad, dat 
de lijn van « De Linie > van 
he t laatste Jaar zou door
trekken. 

Objektiviteit in de pers
wereld zit de O.V.P. gewel
dig dwars. Of ze In het geval 
van « De Linie > niet van de 
regen In de drop terecht zal 
komen, zal de toekomst ui t
wijzen. 

In elk geval wensen we 
« De Nieuwe » als jongste 
kollega in de weekbladpers 
alle sukses toe. 

De stichting ervan is een 
moedige daad! 

RAAK 

Buitengewoon raak schoot 
een schotschrift van het Ka-
toliek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond Leuven in verband 
met « De Linie *• 

Het stuk heet « Drama in 
twee bedrijven — Den soeten 
doot eens Vlaamsen Jesuiet * 
met als rolverdeling : 

Granveile : Suenens. 
Alva : Moyersoen (bij te 

denken naar vermogen). 

Berlaymont : De Saeger. 
Willem de Zwijger ; Van 

Bladel. 
Egmont (de onthoofde) : 

Grammens. 
Vlaamse Jezuïet : Piet 

Fransen (wordt verbrand op 
het einde van het stuk). 

Dwalende geest : Mercier. 
Treurzang : K.V.H.V. 
Volgens dit vlugschrift 

zou « De Linie » voor een 
drievoudige keuze gesteld 
geweest zijn : ofwel verdwij
nen, ofwel verder verschij
nen maar onder kontrole 
van het episkopaat ofwel 
overgaan In handen van le
ken die aangeduid en be
noemd zouden worden door 
Mechelen. 

Verder lezen we dat voor
al de namen van De Saeger, 
De Boodt en Moyersoen ge
citeerd worden wat betreft 
de C.V.P.-druk en dat Mgr. 
Suenens onlangs verklaarde 
« L'oecumenisme c'est bon, 
mais pas dans mon dioce
se ». 

Wie zei er ook weer dat de 
studenten toch d^t niet meer 
waren? 

SOLDIJ 

Verleden jaar had Rei-
mond Mattheyssens voorge
steld de soldij van de mili-
tianen van 10 tot 20 F te 
verhogen. Minister Segers 
vond het voorstel « sympa-
tiek >, maar hij verhoogde 
de soldij met geen cent. 

Hij bracht de soldij voor 
1964 op ongeveer 13 fr. De 
V.U. - volksvertegenwoordiger 
diende voor 1964 opnieuw 
een amendement in. Hij 
voerde tegen Segers aan, dat 
zijn verhoging van circa 3 P 
in feite geen verhoging is, 
maar een te lage aanpassing 
aan de indeks. Segers sprak 
dat niet tegen. Hij zei : « wij 
zullen de soldij m de volgen
de jaren opnieuw verhogen 
om te komen tot het bedrag, 
dat u nu reeds in uw onge
duld wilt bereiken ». 

Deze ministeriële belofte 
zal beslist de huidige mili-
tianen genoegen doen. ». 

De rode kameraden, sa
men trouwens met hun gele 
broeders, stemden tegen de 
verhoging van de soldij, 
maar voor de verhoging van 
de begroting van Landsver
dediging met 2 miljard. Voor 
de aankoop van nutteloos 
materieel, zoals de socialis
ten drie jaar geleden nog 
zegden. Maar toen zaten er 
geen socialisten in de rege
ring. 

DICHT BIJ LONDEN 

Prinses Paola heeft on
langs aan een Italiaans blad 
een vraaggesprek toegestaan 
tijdens hetwelke zij kloeg 
over < de duizend en één 
verplichtingen » die Prins 
Albert heeft. 

Tijdens hetzelfde vraag
gesprek maakte ze ook dui
delijk, waarom ze zo graag 
in Brussel woont : « Brus
sel, zo dicht bij Londen en 
Parijs die boordevol zijn 
met interessante dingen en 
soliede levensvreugSen ». 

Omwille waarschijnlijk 
van die interessante dingen 
en soUede levensvreugden is 
Paola na een paar dagen 
haar echtgenoot te Londen 
gaan vervoegen, waar Albert 
nog maar eens 's Rijks h a n 
delsreiziger aan het spelen 
Is. 

Zodat de kans bestaat dat 
de « duizend en één ver
plichtingen » daar heel vlug 
« duizend en één nachten » 
zuUen worden. Want wat 
het prinselijk paar onder 
« interessante dingen » en 
« soliede levensvreugden » 
verstaat, is al lang geen ge
heim meer. 

En hoe « vaderlandslie
vend », die verklaring over 
Brussel als springplank] e 
naar Parijs en Londen ! 

V.U. VOOR 

RADIO EN T.V. 

Wij willen de aandacht 
van onze lezers speciaal ves
tigen op twee belangrijke 
uitzendingen, een voor de 
radio en een voor de T.V. Op 
24 maart te 20 uur 50 zendt 
de Vlaamse Televisie het 
programma « Dossier Bel
gië » uit. Deze keer handelt 
het dossier over de zetelaan
passing en de waarborgen 
aan de Walen. Naast de Sae
ger (C.V.P.), De Clerck (P. 
V.V.) en Pierson (Socialist) 
zal ook Volksunie-voorzitter 
Mr Van der Eist aan het 
woord komen. Op 26 maar t 
is het dan de beurt aan 
volksvertegenwoordiger Dr 
Wouters om voor de vrije 
politieke tribune van de ra 
dio te spreken Beide uitzen
dingen aan onze lezers na 
tuurlijk warm aanbevolen. 

Onthouden lot bij de volgende rerlnezingen : in het jaar 196i ging 
73 % van de hiedielen voor wegenbouw naar Wallonië. 

GEMEENTE

VERKIEZINGEN 

In de « Gazet van Ant
werpen » heeft Louis Kie-
booms het deze week gehad 
over de gemeenteverkiezin
gen. Hij gaf daarbij de CVP 
de raad, liefst nergens koa-
litie's met de V.U. af te slui
ten, zelfs daar waar zulks 
het gemeentebestuur in rode 
handen zou brengen. Hij gaf 
er de voorkeur aan, te on
derhandelen met de « tradi-
tionelen > en schikkingen te 
jtreffen om, wanneer een 

C.V.P.-meerderheid ergens 
verloren zou gaan, een be-
stuurskoalitie met een grote 
partij te zoeken of verder te 
zetten. 

Dat is, menen wij, klare 
taal. Maar we menen even
zeer dat over enkele maan
den, wanneer de uitslagen 
der gemeenteverkiezingen 
zijn bekend, dezelfde Louis 
Kiebooms zal jammeren over 
de « vernietigers > van de 
kristelijke eenheid enzover-
der. 

We zullen hem dan aan 
zijn artikel van deze week 
herinneren. 

PARLEMENTAIRE 

KRABBELS 
Bij de bespreking van de begroting van 

nationale opvoeding en cultuur, ))raclit Daniel 
Deconinek sclierpe kritiek uit op de sabotage 
van de taalwet, vooral in liet Brusselse. Hij 
kloeg de achterstand aan van de Vlamingen in 
het hoger onderwijs, en vestigde de aandacht 
op de onvoldoende vertegenwoordiging van de 
arbeiderskinderen, die slechts 10 % van de stu-
dentenbevolking uitmaken. Hij laakte het 
geknoei omtrent de oprichting van een univer
siteit te Antwerpen. Hij kwam op voor echte 
cultuurautonomie en hekelde de karikatuur die 
thans bestaat. Elke gemeenschap, zo zei liij, 
dient zelfstandig te beschikken over de ver-
deUng van de financiële middelen. Hij betitelde 
de Kerk in België als reactionnair en noemde 
in dat verband de T.V.-toespraak van de Paus 
over de « steriele twisten > en de verdwijning 
van « De Linie ». 

Op de interpellatie van Berghmans omtrent 
de Europese school te Mol, antwoordden de 
beide ministers even mistig. Minister Janne zei 
dat de directeur van de school te Mol handelde 
in strijd met de Belgische wet. Maar hij kon de 
toepassing van de wet niet eisen, want dat zou 
barbaars geweest zijn, zei hij verheven. Toen 
hij beweerde dat het schoolpakt de rationalis
tische grondslag van het onderwijs erkende, 
kwam er protest uit de zaal. De minister blies 
onmiddellijk de aftocht en zei tegemoetkomend 
dat hij het niet ideologisch maar pedagogisch 
had bedoeld. Met een dreun op het spreekge
stoelte hield hij met lef staande dat de partij
politiek bij de benoemingen in zijn departe
ment, geen rol speelt I Hij praatte alsmaardoor 
met zijn Brussels accent, tot de voorzitter, reeds 
lang geërgerd door de niet te bedaren, minis
teriële woordenstroom hem plots onderbrak. 
De regering wiJ dat de begroting vandaag nog 
zou gestemd worden, zo zei hij steil, daar komt 
niets van als U maar steeds aan het woord 
blijft. Janne, wat geschrokken door die onver
wachte West-Vlaamse boudheid, maakte schie-' 
lijk een eind aan zijn uiteenzetting. Minister 
Van Elslande kwam na hem op de tribune. Hij 
was spreekvaardig maar oppervlakkig. 

De aandacht ghig echter vooral naar lands
verdediging en speciaal naar bet lot vao d« 
parlementatre onderzoekscommissie., die de 

socialisten bij verrassing hadden geëist zonder 
ruggespraak met hun regeringspartner. Segers 
had beslist « neen > gezegd. Dejardin, een wel
bespraakte kwieke Waal, die namens de socia
listen om de commissie had verzocht, kwam 
eerst aan het woord. Hij begon met zijn ver
trouwen uit te spreken in de minister. Hij werd 
aandoenlijk wanneer liij zei dat de minister al 
het mogelijke had gedaan om de militaire uit
gaven te beperken. Hij herhaalde nogmaals dat 
hij vertrouwen had in de minister en hij geen 
regeringscrisis wou uitlokken. Hij nam wel
willend genoegen met de initiatieven die de 
odnister zou nemen en vertrouwde weer eens 
dat het parlement volledig op de hoogte zoa 
gehouden worden. Daarmee was de crisis nog 
maar eens vermeden. De socialistische kranten 
sclireven huichelachtig dat de minister belang 
rijke toegevingen gedaan had en de C.VJP.-pers 
spotte dat de socialisten, de kous op de kop 
hadden gekregen. Dit voorval bewees nogmaals 
dat de socialisten politieke gokkers zijn. Zi] 
werden d:t keer stevig door Segers gecounterd. 
Tot een regeringscrisis dierven zij het niet 
laten komen, wat duidelijk aantoont dat zi} 
spijts hun daverende grootspraak en hun gedaas 
over de herstelde eenheid, op dit ogenblik bang 
zijn voor verkiezingen, vooral in Wallonië. Zij 
hadden hier de gedroomde gelegenheid, om in 
hun gewone opruierige stijl, Segers en de gehele 
CVP. verdacht te maken en de lijken, zoals die 
van Grace Berleur (met sukses) uit te buiten. 

Bij de stemming over de verhoogde soldi] 
kwam het tot een scherp incident tussen Hel
mond Mattheyssens en de socialisten Van Eynde 
en Geldhof. 

Richard van Leemputten bepleitte bij d« 
begroting van volksgezondheid en gezin, een 
daadwerkelijke gezinspolitiek. Dat is maar 
mogelijk, zo betoogde hij, wanneer men een 
eind maakt aan de versnippering. Een minister 
moet met dat beleid belast worden, zo hield hij 
voor. Onze verkozene kloeg de tekortkoming 
aan inzake Jeugdbeleid. Hij verwees spottend 
naar het beroep dat moest worden gedaan op 
Engels kapitaal, om een jeugdherberg in West-
Vlaanderen op te richten. Als medicus wees hQ 
op het belang van het preventief onderzoek. Hij 
waarschuwde tegen de verslapte waakzaamheid 
tegen de tuberculose. Een epidemie kan een 
ramp worden, zo vreesde hij, vanwege de weer
stand van de T.B.C.-bacillen tegen de anti
biotica. Hij veroordeelde de wantoestanden op 
taalgebied in het departement. 

Bij de bespreking van de arbeidsduur kwam 
Leo Wouters op voor de 40-uren week in de 
openbare sektor. Hij betreurde dat zulks niet 
in de wet voorzien is. Hij drong aan op de 
publicatie van een koninklijk besluit om daar
toe onverwUId te komeo. 

Nik Claes. 



DE VOLKSUNIE 

Z O P A S 

VERSCHENEN 

Enicele ddgen geleden is 
een traaie bros] ure van de 
pers gekomen, 24 bladzij
den in een moderne drie
kleurige omslag 

De brosiure bevat de 
merkwaardige kongiesre-
de die door partijvoorzitter 
mr Van der Eist op 15 de
cember 11 te Mechelen 
weid gehouden; de tekst 
van deze kongresrede werd 
aangevuld met talrijke 
voetnota's 

Dit hoogst belangrijk 
dokument hoort thuis bij 
ieder VU.-lid. De brosjure 
is te bestellen op ons Na
tionaal Sekretariaat, M. 
Lemonnieriaan 82, Brussel 
1 (per 1176 97), tegen de 
prijs van 10 F. 

Voor de afdeJvn^en die 
voortverkopen, gelden spe
ciale voorwaarden. 

SLAPENDE 

SCHILDWACHT 

Het is opvallend hoeveel 
V.1 a a m s e parlementariërs 
vooral in de «hoge vergade
ring » die senaat heet, Frans 
wauwelen zodra ze zich rich
ten tot een Waal of een Brus
sels franskiljon. 

Iemand die hierin uitblinkt, 
Karel Van Cauwelaert, de 
man die zo vrij is zich 
«Schildwacht» te noemen. 
Eens te meer was dit het ge
val tijdens de senaatszitting 
van 10 maart toen deze fla
mingant een lang gesprek 
had met minister Janne. 

Steeds meldt het Beknopt 

Verslag : « De heer Van Cau
welaert (in het Frans)...» 
Met zulke schildwachten is 
het slecht ten strijd te trek
ken ! 

O P E N I N G 

A U T O S N E L W E G 

Het vak Borgerhout-Wom-
melgem van de autoweg Ant-
werpen-Keulen werd op 12 
maart zonder de minste 
plechtigheid geopend. Zulks 
na maandenlange hinderlij
ke werken aan het Foorplein 
(soms wel met twee man in
eens!) . Wij f liciteren onze 
ministers voor de fijngevoe
ligheid die ze aan de dag leg
den door weg te blijven. 

Pittig detail : nog waren 
alle afsluitbomen niet verwij
derd, of het zwaar verkeer 
was de weg reeds opgereden. 
Klaar bewijs voor de onmid
dellijke noodzakelUkheid van 
de Vlaamse autowegen ! 

D E PRAVDA 

EN DE VLAAMSE 

SOCIALE STRIJD 

Tot ons dagelijks voedsel 
behoort natuurlijk het blad 
der Kommunistische partij 
van de Sovjetunie, de « Prav-
da » ofte « Waarheid ». Stelt 
u dan ook onze verbazing vast 
toen we in het nummer van 
29 februari een foto zagen, 
waarop arbeiders een span
doek droegen. Want wat 
stond op die spandoek in het 
zuiverste Nederlands te le
zen ? «De prijzen zijn geste
gen, de lonen moeten stij
gen ! ». 

Een lang onderschrift (in 
het Russisch uiteraard) meld
de dan dat het om een de
monstratie ging tegen de le
vensduurte door arbeiders uit 
de metaal- en scheikundige 
nijverheid te Gent. En de 
Pravda vermeldde : «Fla-
mandskowo goroda Genta» 
(in de Vlaamse stad Gent) en 
verder «zabastovchikov iz 
droekich gorodov Flandrii» 
(van stakers uit andere ste
den van Vlaanderen). 

Men schijnt te Moskou 
meer van het bestaan van 
Vlaanderen af te weten dan 
in sommige «hogere kringen» 
te Brussel... 

INTERESSANTE 

UITGAVEN 

Het Centrum voor de Ver
nederlandsing van het Be
drijfsleven heeft een kom-
mentaar opgesteld, als hand
leiding bij de toepassing van 
de wet op het gebruik der ta
len in bestuurszaken. 

Door overschrijving van 
100 fr. op P.R 4890.66 van het 
V.E.V., Schoenmarkt, Antwer
pen, kan men deze handlei
ding bekomen. Na 1 april 
wordt de prijs 120 fr. 

De voornaamste behandelde 
onderwerpen zijn : de taal
gebieden, de voorgeschreven 
akten en bescheiden, de stuk
ken bestemd voor het perso
neel, ééntaligheid. begrippen 
privébedrijf en bedrijfzetel, 
taaiverplichtingen en betrek
kingen met openbare diens
ten, sankties, proceduur en 
toezicht. 

Een tweede uitgave die de 
lezers zeker zal interesseren 

Waffise aardappelen vogr Lefèvre. 

is de kaart der taalgebieden, 
uitgegeven bij Van In te Lier. 
De prijs bedraagt 40 fr. Ook 
de gebieden met faciliteiten, 
en een vergrote kaart van het 
gebied Brussel, werden aan
gebracht. 

LEFEVRE 

EN AARDAPPELEN 

Hoe « populair » Theo Lefè
vre is werd nog eens aange
toond verleden zaterdag te St 
Niklaas, tijdens een arrondis
sementeel C.V.P.-kongres. 

Op dit kongres waren een 
honderdtal landbouwers — 
van oudsher nochtans de 
trouwste C.V.P.-kiezers — 
verschenen om hun ongenoe
gen te luchten over het land
bouwbeleid van de regering. 
De betogers deelden onder de 
aanwezigen aardappelen uit, 

verpakt in zakjes met geesti
ge anti-regeringsopschriften. 
Er werd een pamflet ver
spreid waarop aan de ene 
kant een brief uit het jaar 
1958, geschreven door Theo 
zelf, stond. In dit epistel be
zwoer de huidig eerste-mi-
nister de boeren, in ieder ge
val toch voor de C.V.P. te 
stemmen en legde hij een 
aantal beloften af. Aan de 
andere zijde van het pam
flet werd dan even onder
zocht, wat van deze beloften 
in huis is gekomen. 

De betogende landbouwers, 
die in de vergaderzaal hadden 
postgevat, onderbraken de 
toespraak van de eerste-mi-
nister herhaaldelijk en 
toonden aan de onthutste 
C.V.P.-kongressisten span-
doekjes met de tekst «So
ciaal recht voor de boeren ». 

Het zoveelste exaltante in
cident... 

V . U . EN HET LEGER 
Nu de vredesaktie door de geslaagde 

• Anti-A-bommars » ran verleden zondag 
te Brnssel volop in de schijnwerper van de 
publieke belangstelling slaat is het wel niet 
overbodig, even terug te komen op de 
houding die de Volksunie heeft aangeno
men bij de bespreking van de begroting 
van Landsverdediging verleden week in de 
Kamer. 

De tussenkomst van de V U in het debal 
heeft trouwens aanleiding gegeven tot een 
vinnig incident, waarover de pers ofwel 
zedig gezwegen heeft ofwel een verkeerde 
voorstelling heeft gebracht. 

De woordvoerder van de V.ü. bij de 
bespreking van de begroting van Lands
verdediging in de Kamer was R Mattheys-
sens en het incident ontstond, toen hij 
verklaarde een amendement te willen ver
dedigen waarbij de soldij der soldaten op 
20 F daags zou worden gebracht. Reeds 
vorig jaar had minister Segers dit Y.V.-
voorstel afgewezen onder het voorwendsel 
dat er geen kredieten beschikbaar waren. 

Toen R. Mattheyssens thans zijn amen
dement verdedigde door er op ie wijzen dat 
het ten goede zou komen vooral aan arbei
derskinderen, werd hi] brutaal door de 
socialist Geldof onderbroken . « Gij hebt 
tijdens de oorlog genoeg voor de kinderen 
gedaan I ». R Mattheyssens slapte opnieuw 
naar de tribune en daagde Geldof uil, zijn 
bewering nog eens te herhalen, waarop de 
socialistische onderbreker wijselijk verkoos 
te zwijgen. De eeuwige Jos Van Eynde 
meende te moeten schreeuwen u De tijd 
van de SS is voorbij », waarop onze woord
voerder hem toebeet : « Zwijg, gij hebt 
tijdens de oorlog niet gekollaboreerd omdat 
men van u niet heeft gewild ». Jos Van 
Eynde wordl niet graag herinnerd aan het 
« éne grote nationaal-socialistisch week
blad » dat hij destijds wilde uitgeven en 
ruimde zonder meer het gevechlsterrein. 

« De Standaard » bracht verleden week 
vrijdag het incident in grote opmaak op 
pagina een, waarschijnlijk om een tikkel
tje venijnig te kunnen melden dat « de 

VU.fiahti:' onvoldoende vertegenwoordigd 
was » om het Y.V -amendement over de 
soldi) te sli'unen Dat was vanwege het blad 
een handigheidje , de V.U -fraktie was vol
tallig aanwezig en nam tijdens de bewuste 
zitting trouwens voltallig aan alle slem
mingen deel En « De Standaard » weel 
voldoende af van het Kamerreglement en 
van de wijze waarop amendementen wor 
den ingediend en ter stemming gelegd, om 
er zich rekenschap van te geven dat haar 
beiichtgeving totaal naast de kwestie was. 

Uit de tussenkomst van volksvertegen
woordiger Mattheyssens brengen wij hier
onder enkele van de V.U -standpunten 
t.o.v. Landsverdediging. Zijn verklaringen 
over het drama te Leopoldsburg brachten 
we reeds vorige week. 

Ik zal de Minister niet verbazen wan
neer ik zeg dat het leger niet bijzonder 
populair is in het land. Dramatische 
voorvallen zoals te Leopoldsburg en de 
onbetrouwbare berichtgeving zijn niet 
\an aard om die populariteit wat op te 
voeren. 

Het leger is nog minder populair in 
Vlaanderen dan in Wallonië. Misschien 
is het leger wel wat populairder in 
Brussel, volgens oud-minister Destrée de 
enige vindplaats van Belgen. 

Het is vooral de kastegeest van de 
hogere officieren die het leger in Vlaan
deren een slechte faam geeft. Het is de 
onvolkse, onvlaamse bourgeoisgeest die 
de massa der Vlamingen grondig anti-
patiek is. De officierenkaste in haar 
grote meerderheid, voelt zich niet één 
met het volk. Ze waant zich er boven. 
Maar in feite heeft zij zich er buiten 
geplaatst. 

Nog heel wat hogere officieren in 
Vlaanderen zijn snob en franskiljons. 
Zij brabbelen de streektaal alsof het een 
idioom uit een ander werelddeel is. In 
strijd met Belgische wet die ruim 25 jaar 
oud is : een onzalig jubileum 1 

Het is onaanvaardbaar dat niet van de 

voorzitter en van al de officieren van 
een examencommissie geëist wordt dat 
zij een grondige kennis hebben van de 
taal van de ondervraagde kandidaten. 

Het is deze toestand die verklaart 
waarom soms het aantal mislukkingen 
gevoelig hoger ligt bij de nederlands-
sprekende kandidaten dan bij de frans-
sprekende. 

Door sabotage en moedwil heeft de 
v,et van 1938 haar doel niet bereikt. 

De anti-Vlaamse geest van het depar
tement komt tot uiting in de bouding ten 
opzichte van de B.V.R.Ü. (Bond van de 
Vlaamse reserveofficieren). Als onze in
lichtingen juist zijn, zou het aan mili
taire eenheden en diensten verboden zijn 
met deze vereniging mee te werken. 

Deze Bond ontvangt geen enkele toe
lage voor zijn werking noch voor zijn 
tijdschrift « De Schans ». 

« Zending », het kristelijk Vlaams 
officieren-tijdschrift, bracht in zijn num
mer van juli-augustus 1963, naar aanlei
ding van het zilveren jubileum van de 
taalwet van 1938 kritiek uit op de toe
passing van die wet. Het was de kritiek 
van insiders, van loyale officieren, niet 
van zg. extremisten. Deze kritiek liep 
grotelijks paraleel met onze kritiek. 

Het tijdschrift heeft onder druk zijn 
uitgave moeten stop zetten. 

Het is ons een raadsel hoe een Vlaams-
gezind en katoliek minister zoiets niet 
heeft verhinderd. Zijn antimilitarisme is 
hiervoor geen voldoende verklaring. 

Verleden jaar hebben wij een amende
ment ingediend waarbij de soldij van 
10 F op 20 F werd gebracht De soldij 
werd nu met circa 3 F verhoogd. Dat is 
in feite geen verhoging, maar slechts een 
gedeeltelijke aanpassing aan de koop
kracht van de munt 20 jaar geleden, toen 
de soldij op 10 F werd gebracht. Het 
hoeft geen betoog dart het bedrag in die 
tijd reeds ontoerijkend was. De heer 
Minister vond ons voorstel verleden jaar 
« sympatiek »., Bij die sympatiebetui-
gingen is het ook gebleven. 

Wij hebben een nieuw amendement 
ingediend, strekkend tot de verhoging 
van de soldij tot 20 F. 

Wij begrijpen niet waarom de minister 
zich tegen het voorstel van zijn partij

genoot, senator De Boodt, verzet die het 
oprichten van taalkaders voorstaat. 

Zelfs al is de actie van de achtbare 
senator wat bekoeld, wij blijven menen 
dat het het enige middel is, om het 
Vlaamse officierenkorps te beschermen 
tegen de manoeuvers van de anti-Vlaamse 
legerleiding en zijn rechtmatige promo
tiekansen te waarborgen. 

Zonder taalkaders en zonder officie
renkorps dat van onder tot boven neder-
landstalig is en volks, zal het leger in 
Vlaanderen steeds door de brede la^^en 
van het volk als een vreemd lichaam 
worden aangevoeld waartegen het eigen 
organisme zich verweert. 

Wij zijn overtuigde pacifisten en voor
standers van algemene en volledige ont
wapening. Wij vinden de bewapenings
wedloop een krankzinnige verspilling 
vooral wanneer wij weten dat 2/3 van 
de wereldbevolking ondervoed is en in 
hachelijke hygiënische voorwaarden 
leeft Wij vinden deze bewapeningswedr 
loop misdadig wanneer wij weten dat 
hij kan leiden tot het vernietigen van het 
menselijk leven op deze planeet. 

Maar wij zijn realisten. Wij weten dat 
zolang deze volledige ontwapening niet 
is bereikt, er steeds een latent oorlogs
gevaar bestaat. 

Wij beseffen dat wij niet in staat zijn 
alleen voor onze veiligheid in te staan. 
Wij weten dat de verdediging collectief 
moet zijn. Wij zijn akkoord met ons lid-
schap van de Navo, omdat dit bondge
nootschap naar onze mening in de 
gegeven omstandigheden ons de grootste 
kansen biedt op zelfbehoud. 

Wij zijn dan ook bereid, onze bijdrage 
te leveren tot de gemeenschappelijke 
verdediging. 

Wij zijn niet meer akkoord, wanneer 
het blijkt dat door verkeerde initiatieven 
onoordeelkundige aankopen, gebrek aan 
koördinatie, het scheppen van bijkomen
de functies en diensten, de uitgaven voor 
landsverdediging veel te hoog liggen. 

Wij verwijzen hier naar de verminder
de militaire uitgaven in Verenigde Staten 
en de Sowjetunie en dringen ten zeerste 
aan op drastische besnoeiingen van een 
loodzware begroting van landsverdedi
ging. 
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VRIJE TRIBUNE: 

HET DRAMA TE BEVERLO 
Naar aanleiding van de ramp te Leopoldsburg is een ware brievenvloed onze 
redaktie binnengestroomd : een nieuw bewijs dat liet tragisch ongeval de 
openbare mening zeer sterk heeft geroerd. 
Een groot deel van de brieven is afkomstig van jongere mensen, dienstplich
tigen of pas-afgezwaaiden. In onze rubriek « Lezers schrijven ons > brengen 
wij een brief van een elite-onderofficier van het Belgisch leger die zich de 
moeite heeft gegeven om én zijn geheugen én zijn dokumentatie te raadple
gen : geen spoor van verwittiging over de gevaren van de rookbom. 
We brengen hieronder een der binnengekomen stukken uit onze korrespon-
dentie in extenso, omdat hij wel typerend is voor de, algemene lijn die in 
praktisch alle brieven tot uiting komt : men weigert te aanvaarden dat met 
de opsluiting en de eventuele bestraffing van een sergeant het dossier Leo
poldsburg mag en kan gesloten worden. 

Wij zijn in dit zalig land zo stil
letjesaan reeds gewend geraakt aan 
het feit dat er zich af en toe nationa
le rampen voordoen zonder dat er te
gen de ware schuldigen klaar en 
streng wordt gerekwireerd. Deze ram
pen zijn mderdaad « nationaal » te 
noemen, daar de hoofdschuldigen tel
kens de allerhoogste instanties zoniet 
de Staat zélf zijn. 

Wij noemen maar tragische namen 
als Marcinelle, Zlchen-Zussen-Bolder, 
Jupille, Brussel Wetstraat (gebouw 
voor Statistieken) en thans Bever-
l o ! 

Dat het Ministerie van Landsverde
diging reeds blj monde van minister 
Segers meent zijn handen te mogen 
wassen in onschuld, vinden wij op 
zijn minst nogal een beetje voorba
rig De zaak mag daarmee niet van 
de baan zijn voor de zelfgenoegzame 
generalissimo; hij moet onverwijld 
duchtig aan de tand worden gevoeld 
over de onduldbare toestanden in ons 
leger die weer eens scherp aan het 
licht zijn gekomen naar aanleiding 
van deze nationale ramp. 

Wij noemen ze inderdaad nóg eens 
«na t ionaa l» , omdat élke milicien 
morgen hetzelfde kan overkomen. 

De sergeant, die de noodlottige oe
fening leidde werd aangehouden. Het 
is nochtans goed er van meetaf aan 
de aandacht op te vestigen, dat het 
hier gaat om een ondergeschikte van 
zéér lage rang en bezoldiging. Dit 
vermindert ons inziens reeds sterk de 
eventuele verantwoordelijkheid. 

De onderofficier kreeg bevel be
doelde oefening uit te voeren maar 
werden hem wel de nodige richtlijnen 
gegeven hoe de oefening precies 
diende te worden uitgevoerd ? Werd 
hem gewezen op de te nemen veilig
heidsmaatregelen bij het gebruik van 
de ondertussen berucht geworden 
rookbom? Was hij tenslotte wel 100% 
geschikt en geschoold voor de leiding 
van een zulkdanige oefening ? 

En de luitenant, de kommandant, 
de stafofficier voor operaties en op
leiding, bleven zij soms niet In ge
breke ? Het behoort ongetwijfeld tot 
bun taak, bl] elke geprogrammeerde 
operatie de aandacht te vestigen op 
de algemeen geldende veiligheids
maatregelen ! 

In verband hiermede menen wij te 
mogen zeggen dat wij, zélf dienst
plichtige, ons niet herinneren of wij 
ooit uitdrukkelijk werden gewezen op 
het vreselijk gevaar van de uiterlijk 
zo onschuldige rookpot. En wij twij
felen er nu sterk aan of iemand het 
wel wist, aangezien de toestand van 
de slachtoffers aanvankelijk niet zo 
ernstig werd opgenomen. Of werd de 
verwanten en de publieke opinie we
tens en willens zand In de ogen ge
strooid f 

Wij geloven het niet. Het is de eer
ste keer niet dat men in het Belgisch 
leger met tuigen speelt of m de han
den drukt van bekwame en niet-be
kwame jongens die naax het bevel 
dienen te luisteren, tulgen waarvan 
men nauwelijks de betekenis kent, 
laat staan het verdoken gevaar ! De 
glorieuze minister hsul minstens de 
verdomde rookpot onmiddellijk uit de 
omloop kunnen doen nemen ' wan
neer hij gevaarlijk is in een besloten 

ruimte, is hij het zeker ook in een 
open ruimte. De wind drijft de scha
delijke gassen waarheen hij wil en 
niemand weet orecies hoe lang zij 
blijven hangen En wie zal ooit met 
zekerheid uitmaken ot er reeds met 
ontelbare longens op « onschuldige > 
manier m open lucht werden aange
tast door de dodelnke rook, wanneer 
zij het leger verheten met een kwade 
hoest, waarvan zij niet meer wisten 

dan dat zij hem tijdens hun leger
dienst hadden opgedaan ? 

Natuurlijk, wanneer het vast staat 
dat de onderofficier in kwestie for
meel op de hoogste moest zijn van 
het nauwkeurig gebruik van het tuig 
(maar dan niet op de manier dat ie
dere Belg geacht wordt de wet te 
kennen, wat soms al even gevaarlijk 
is), wanneer hij dit wetende op eigen 
initiatief de bom in de besloten ruim
te heeft geworpen of heeft doen wer
pen : In dit geval moet hij voorbeel
dig gestratt worden Een grove nala
tigheid met zulke ontzettende gevol
gen moet met harde hand beteugeM 
worden 

Maar wij herhalen het • wie zal de 
ware verantwoordelijkheid voor de 
doden te Beverlo vaststellen? Ja, wie? 

Het geloof m de hiërarchie van het 
leger zal in elk geval met ondermijnd 
mogen worden. Daar loopt alles, 
zweert Segers. heilig en veilig op 
wieleties ' 

Hoe dan ook, voor ons maar één 

besluit na dit uiterst tragisch voor
val • het leger is niet alleen een on
gehoord duur maar ook ongehoord 
gevaarlijk ding dat wu vooi net 
waarachtig welzijn van onze natie a 
het algemeen en van onze lonsen' a 
het biezonder maar liefst met rof^k-
bommen en al uit de wereld zouden 
willen bannen 

Wij wensen dat ten minste vooi eén 
keer de ware verantwoordelijkheid 
wordt vastgeste d. 

Tenslotte nog twee kleine beschou
wingen, misschien van een al te men
selijke kant gemaakt : 

Ten eerste ' wanneer er ergens een 
zekere koning Paul op zeer natuur
lijke wijze sterft (een man waarmee 
wij eigenhjk niet veel te maken heb
ben) dan acht onze B.R T het nodig 
gewijde muziek in te lassen Maar in 
de dagelijkse «Uitzending voor de 
Soldaten » was er geen plaats en geen 
aandacht voor de op zulk een onna-
tuurhjke manier omgekomen jon
gens. 

Ten tweede : tot op dit ogenblik 
hoorden wij nog niet van een prin
selijk noch koninklijk bezoek aan de 
getroffenen Of werd dit in deze om
standigheden niet wensehjk geacht, 
nadat de slachtoffers het gelaat had
den afgekeerd uit protest, nadat een 
grootmoeder de militaire eer bij de 
begrafenis van haar kleinzoon kor
daat had geweigerd ? 

E.G.R. 

« Dulce et decorum esf pro patria mori ». Zelfs met een rookpot 7 Want dan volgt de Leopoldsorde aulomaliseh. 

EEN NIEUW SCHANDAAL: 

GENERAAL GEUENS SPREEKT FRANS VOOR VLAAMSE T.V.! 
Verleden maandag, in de wekeUjkse kroniek « Panorama », had de B.R.T. ge
zorgd voor een levendige en uitvoerige reportage m het kamp van Leopolds
burg. De hoofdbedoeling die bij de reportage voorzat, zal wel geweest zijn 
wat olie te gieten op de golven der beroering die ontstaan is na het tragisch 
ongeval met de rookpot. Het leger kreeg daar een prachtkans om zijn ge
havend blazoen opnieuw een beetje te vergulden. 

De uitzending maakte een uitste
kende indruk en de mensen van de 
B.R.T. slaagden er volkomen in, een 
zeer levendige en vlotte uitzending te 
laten getuigen voor een aantal vei
ligheidsmaatregelen die te Leopolds
burg worden getroffen bij de oplei
ding van soldaten. De meeste kijkers 
zullen dit getuigenis wel met het n o 
dige korreltje zout hebben genomen, 
maar onbetwistbaar ging er van de 
uitzending een positieve indruk uit. 

Deze indruk werd totaal — maar 
dan ook totaal — vernietigd van zo
dra generaal-majoor Geuens. inspek-
teur-generaal van de gezondheids

dienst bij het leger, op het scherm 
kwam. 

Deze mijnheer sprak namelijk al
leen en uitsluitend Frans! 

Onder de tienduizenden kijkers, 
die op dat uur met grote kijkdensi-
teit voor het scherm zaten waren er 
stellifi duizenden en nog eens dui
zenden arbeiders en volksvrouwen, 
die geen woord Frans kennen. Die 
het stellen moesten met het verta-
linkje en die meteen beseften dat al 
wat aan generaal-majoor Geuens 
vooraf ging dikke humbug was ge
weest Die meteen wisten dat er in 
het Belgisch leger geen nederlands-

sprekende opperofficier was om hen 
in hun taal gerust te stellen over het 
lot en het leven van hun jongens in 
het leger. 

Deze uitzending had een pleidooi 
m.oeten zijn, niet alleen voor de tech
nische veiligheidsmaatregelen maar 
evenzeer voor de sociale openheid in 
het leger. 

Het werd een aanklacht, dank zij 
generaal-majoor Geuens! 

De mensen die aan de zorgen van 
generaal-majoor Geuens zijn toever
trouwd, zijn voor 62 % Vlamingen. 

Dat kan die mijnheer geen barst 
schelen. Hij spreekt zijn kaste-taal. 

De taal van de officieren-kaste • 
En maakt maar eens wijs aar de 

gewone man dat een leger met een 
anderstalige officierenkaste, met een 
social i taaimuur en met een snobis
tische top, een gezond en demokra-
tisch leger is. Een « veilig » learer» 
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Ergens in de bossen achter Kapellen bij Antwerpen, zagen wij verleden 
.week kakhi-geklede mannen aan het werk bij allerlei gymnastische 
oefeningen. Even later zaten diezelfde mannen aan schooltafels vlijtig 
te studeren, alsof zij zich voorbereidden op zware eksamens. En dat was 
>vel enigzins zo ook, want deze « eerlingen » zijn doeanebeambten-in-
wording. Zij zullen straks ingedeeld worden op posten die liggen langs 
de grens of in brigades die gemotoriseerd de strijd voeren tegen de 
smokkel en dan in de eerste plaats, wat betreft de noordergrens, de bo
tersmokkel. 

De mannen die ingezet worden in 
deze strijd kennen een avontuurlijk 
€n dikwijls gevaarlijk beroep. Zij ge
raken maar al te vaak verwikkeld in 
gevechten die zonder overdrijving 

kunnen vergeleken worden met harde 
westerns. De middelen die de smok
kelaars ter hunner beschikking heb
ben deden ook de tolmensen naar 
moderne wapens grijpen. En zo gaat 

De « meet » dwarsdoor het dorp..^ 

het dan hard tegen hard, daar langs 
de sluipwegen en de smokkeipaden 
van de noordergrens. 

MOEILIJKE GRENS 
Wie een kaart vastneemt kan al 

dadelijk bemerken wat voor een las
tige grens onze toldiensten te bewa
ken hebben. Het is een kunstmatige 
lijn die nagenoeg nergens begrensd 
wordt door waterlopen van enig for
maat, noch door bergen, noch door 
de zee Deze grens is bovendien zeer 
bochtig en kronkelig wat voor de 
doeanebeambten maar al te dikwijls 
moeilijkheden van juridische aard 
oplevert. Hoe vaak gebeurt het in
derdaad niet dat de Belgische doeane 
(en met de Nederlandse is dit omge
keerd ook het geval) zonder dat zij 
het weet op Nederlands grondgebied 
is bij de lacht op smokkelaars? 
Tracht dan maar een aanhouding te 
doen' Het geval van de schietpartij 
te Weelde, waar onlangs door Neder
landse doeaniers een Belgische smok
kelaar neergeschoten werd op Bel
gisch grondgebied, tipeert wel ten 
volle hoe onze grens tal van moei
lijkheden oplevert. 

GEVAARLIJK BEROEP 
Ging de smokkel vroeger veelal per 

fiets of te voet, sinds de jongste oor
log grepen de smokkelaars naar gro
tere middelen. Steeds snellere wa
gens kwamen er bij te pas. De doea
ne volgde, eerst met Citroëns 15 pk, 
later met zware Amerikaanse wa
gens die soms afkomstig waren van 
bij de kraag gegrepen smokkelaars. 
Op dit ogenblik beschikken de gemo-
torizeerde brigades over Galaxies van 
Ford, die een snelheid van 180 tot 
200 km oer uur kunnen halen. De 
achtervolging van smokkelaars ver
eist inderdaad dergelijke snelheden. 
Men kan zich indenken hoe gevaar
lijk het wordt bij mistig weer, bij 
ijzel op de baan om dan nog niet te 
spreken van de moorddadige gevol
gen die de kraaienpoten kunnen ver
wekken. De mannen van de zes ge
motoriseerde brigades die opereren 
langs de noordelijke grens, kimnen 
stuk voor stuk straffe verhalen ver
tellen die zij hebben meegemaakt En 
menig doeanier heeft in de strild te
gen de smokkel lichamelijk letsel op
gelopen. 

HOE STRIJDT DE DOEANE ? 

Allereerst komt het er op aan do 
smokke op te sporen. Dit gebeurt via 
een net van inllchtingsbronnen. Er 
wordt wel eens verteld dat de smok
kelaars verraden worden door kon-
kurenten die mededinging willen 
uitschakelen, maar of dat waar is, 
valt te betwijfelen Eens de smokkel 
ontdekt komt het er op aan een goe
de hinderlaag op te stellen. 

Gevaar dat de hinderlaag ontdekt 
wordt is niet denkbeeldig want de 
smokkelaars hebben overal hun man
netjes die, bij de minste geheimzin
nige beweging van de doeane, een 
seintje geven. Tegenwoordig gaat de 
strijd echter met radiozenders en 
draagbare transistors. Een doeane-
beambte kan ergens opgesteld wor
den met een zendertje en geeft bij 
het naderen van de (vermoedelijke) 
smokkel wagen een seintje naar de 
overvalwagen die een kilometer ver
der verborgen staat. De doanlers zijn 
echter gebonden aan reglementen Zij 
dienen de smokkelwagen een bevel 
tot stoppen te geven. Ook dit is een 
gevaarlijke karwei, de man die meffi 
het rode licht zwaait, speelt telkens 
met zijn leven want een smokkelaar 
mindert geen vaart wanneer hem be
vel gegeven wordt te stoppen. Ook 
voor de zware versperringen die de 
tolmensen oprichten om de wagen 
met geweld tot stilstand te doen ko
men, wordt er niet ingehouden De 
meeste smokkelauto's zijn dermate 
gepantserd en uitgerust dat zij zelfs 
stalen « asperges > Cbeendikke scher
pe pinnen) van de baan slingeren. 
Dan begint de achtervolging die vaaK 
met schietpartijen gepaard gaat. Te
gen afschuwelijke snelheden razen 
smokkelaars en doeaniers langs de 
wegen, door dorpen en over veld- of 
boswegen. Met automatische geweren 
worden de smokkelaars beschoten. 
Het is ooit gebeurd dat er overdag 
in volle drukte diende geschoten te 
worden en dat voorbijgangers en 
fietsers ijlings hun toevlucht in hui
zen of in de gracht dienden te zoe
ken. Dit gebeurt echter hoogst zelden 
want de tolmensen letten wel op geen 
onschuldige slachtoffer.^ L€ maken* 
Ook de smokkelaars zelf — die dan 
toch met moorddadige middelen wer
ken — worden ontzien want de doea-
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niers schieten slechts op de banden 
of de benzinetank van de smokkel-
wagens. 

ONMOGELIJKE KONTROLE 

De strijd tegen de smokkelaars te 
voet of per fiets is eveneens aan de 
omstandigheden aangepast : de doea-
ne kontroleert regelmatig via de veld-

ging opeten. In arren moede heeft 
hij dat dan ook gedaan, midden op 
de straat, groen en geel voor hij ze 
helemaal op had! 

VOORAL WERKLOZEN ? 

Mensen die het weten kunnen ver
telden ons dat de botersmokkel voor
al een bedrijf is dat uitgeoefend 

brengt. Ook omdat velen bekenden 
of verwanten hebben tussen de 
smokkelaars, ofwel een steentje bij
verdienen (naar men schat 1000 F 
per opdracht) door uit te kijken 
naar mogelijke onraad of door de 
smokkelwagens voor te gaan, iets 
waartegen de tolmensen praktisch 
machteloos staan. Buiten het feit 
dat een klein gedeelte ook zwijgt uit 

STRIJD TEGEN DE BOTERSMOKKELAARS ; 
ZEER AVONTUURLIJK MAAR GEVAARVOL 

diensten de sluikwegen en smokkel-
paden tot in de meest verlaten hoe
ken, juist daar waar de smokke'aar 
zich veilig waant. Dat dit geen ge
makkelijke karwei is kan allicht ge
raden worden. Van de kust tot aan 
de Maas is de grens bezaaid met 
plaatsen waar men ongezien kan 
overkomen. Bovendien zitten een 
aantal gemeenten haast schrijlings 
op de « meet ». Het voorbeeld van 
Putte is wel zeer tiperend : daar 
loopt de grens juist door het midden 
van het dorp, zodat aan de ene kant 
van de weg Belgische en aan de an
dere kant Nederlandse huizen staan. 
Op sommige plaatsen loopt de grens 
zelfs door bepaalde woningen. Be
grijpelijkerwijze is hier een kontrole 
haast onmogelijk De individuele 
smokkel tiert er dan ook welig. Het 
enige wat de doeane in deze omstan
digheden kan verrichten is het kon-
troleren van hier en daar een < net-
zak » en ^en handtas. Dat er bij der
gelijke kontroles ook wel eens grap
pige dingen gebeuren wordt wel ge
ïllustreerd door een anekdote die 
voorviel aan een hepaalde grenspost 
waar de doeaniers een man ophiel
den die een kwart kilo boter bij zich 
had. Normaal zou deze boter afge
nomen geweest zijn, maar de man 
beweerde dat hij ze voor zijn boter
hammen gekocht had en dat hij ze 

wordt in streken waar de werkeloos
heid het hoogst IS. Inderdaad laat het 
de stempelaar toe een ruime bijwinst 
te maken, winst die dikwijls het vijf-
dubbele bedraagt van hetgeen hij an
ders in een week verdient en dat, 
met alleen maar één keer een smok-
kelwagen te besturen of enkele ma
len een vrachtje boter over te bren
gen, te voet of per fiets Men heeft 
vastgesteld dat de autochauffeurs om 
en bij de vijf duizend frank verdie
nen per overgebrachte vracht. Al
licht een aanlokkelijke zaak voor 
een stempelaar die een karig week-
loontje moet aanvullen Bovendien 
valt de aktiviteit bij werklozen veel 
minder op dan bil iemand die nor
maal werkt en beschikt de stempe
laar over een zee van tüd die ande
ren dan weer niet hebben Een werk
loze kan rustig 's nachts « werken » 
en overdag uitslapen Wat nu ook 
weer niet wil zeggen dat alle stem-
pelaars aan de grens smokkelaars 
zouden zijn! 

GEEN MISDAAD ? 

De doeane-jongens stuiten in hun 
strijd tegen de smokkel vaak op de 
onwil van de grensbewoners die van 
nature uit al niet bijster spraa'̂ Tiaam 
zijn wat de smokkel betreft omdat 
ledereen er al eens « iets > mee over-

vrees voor tegenmaatregelen is er 
ook de vaststelling dat smokkelen 
niet als een misdaad beschouwd 
wordt door de man in de straat. Het 
wordt net zo goed aanvaard als het 
ontduiken van belastingen Dat men 
hierdoor de staat benadeeld laat ie
dereen volkomen koud omdat de 
« staat » iets onbekends is voor de 
doorsnee-mens. Dat men hierdoor 
de boeren benadeeld is de leek veel
al onbekend of zal hem er niet van 
weerhouden zijn voordeel op te doen. 

WAAR GAAT DIE BOTER ? 

Hoe de boter verhandeld wordt, 
eens dat zij veilig over de grens ge
bracht is, valt niet zo gemakkelijk te 
zeggen. Vroeger had men (sterke) 
vermoedens tegen sommige melke-
rijen en handelaars die de waar in 
een andere verpakking staken en ze 
op de markt brachten als zogenaam
de* handelaarsboter >. Thans ech
ter is dat niet meer mogelijk op die 
wijze daar er sinds kort een regle
ment is uitgevaardi'gd waarbij bevo
len werd de hier verpakte boter van 
een nummer te voorzien. Opsporen 
waar de boter blijft in het binnen
land, is zeer moeilijk en de aange
houden autovoerders uitvragen nog 
lastiger, omdat deze lui gewoonlijk 
niets weten. Zij bezorgen hun vracht 

m. En met zware middelen, waarvoor ech ter de smoltltelaars niet altijd stoppen 3 

Strijd met draagbare radiozenders 

ergens op een afgesproken plaats ol5 
geven hun wagen aan een derde per
soon over en weten voor de rest van 
de zaak niets af. 

De aangeslagen boter gaat voor de 
rest naar een speciale dienst onder 
kontrole van de staat, zij wordt nie* 
verkocht aan partikulleren maar 
gebruikt In Instellingen van het rijk. 

BOEREN DE SLACHTOFFERS 
Men zal opmerken dat — ondanka 

de moderne middelen, ondanks d© 
hoge kosten die de bestrijding van 
de smokkel meebrengt — toch maar 
weinig rezultaat wordt behaald Ea 
Inderdaad, op het eerste zicht beke
ken is dat misschien waar, maar 
zonder de intensieve aktie van de 
doeaniers, zonder de hoge veroorde
lingen die uitgesproken worden 
(smokkelgoederen voor een waarde 
van 100.000 F brengen een veroorde
ling met zich van 4 maanden tot 1 
jaar bak, plus tweemaal de waarde 
en het verlies van goederen en wa
gen) zonder heel die harde strijd 
van deze moedige doeane-agenten 
die dikwijls hun leven inzetten, zou 
de smokkel nog oneindig meer uit
breiding nemen De verkeerde land
bouwpolitiek van onze regering 
brengt nu eenmaal mee dat een 
massa mensen vlug rijk trachten te 
worden door boter over de grens te 
brengen. Het is alleen door hard op
treden dat hieraan enlgzlns een perk 
kan gesteld worden. Dat echter de 
gelden die besteed worden aan de 
smokkelbestrUdlng afkomstig zijn 
uit het landbouwfonds, brengt mee 
dat de boeren tweemaal de dupe van 
de historie worden : zij zijn de grote 
verlieslljders b i ] ' de boterproduktie 
en zij betalen uit eigen zak de ge
volgen van een verkeerde landbouw-
pohtlek, die meebrengt dat onze el-
gen boter zowat veertig frank duur
der kost dan deze in Nederlant^ 

Intussen doen onze tolbeambten 
hun best m een bijna hopeloze strijd 
langs een grens die lijkt op een net 
met te grote mazen, in kameraad-
schappelijke samenwerking met de 
Nederlandse toldiensten, die echter 
geremd worden door de — wel enig-
zins begrijpelijke — ekonomische po
litiek van Nederland, dat ontegen
zeggelijk baat heeft bij de boter
smokkel. En een zegsman van de 
doeane vertelde ons zuchtend : e die 
botersmokkel zal waarschijnlilk 
blijven duren zolang er geen einde 
aan gesteld wordt door een overeen
komst in E.£.G.-verband *. 

S.DJ* 
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A We hebben er geen precies 
idee van hoe een liedjespiogianima 
er véÓT dertig jaar zau hebben uit
gezien. WIJ zijn daarvoor enhtie 
jaren te laat op de wereld geko
men, a PICCADILLY CIRCUS •> 
(met Helen Shapiro, Mike Same 
en John Leylon) heeft er ons 
echter nog eens lan overtuigd dat 
we vandaag in elk geval geen grote 
tijden beleven en de teenagers het 
moeien Hellen (en het ook doen I) 
jnet bloedarmoedige, inspiratie
loze, nietszeggende rommel, waar
voor geen zinnig mens ook maar 
ién enkel ogenblik blijft stilstaan. 
Tenztj dan misschien voor Helen 
Shapiro, maar dan in elk geval 
niet langer dan één enkel ogen
blik I 

0 De toneelgroep « Centrum » 
uit Amsterdam heeft rorige weeft 
vrijdag een wanhopige en al onze 
bewondering afdwingende poging 
gedaan om « DE KOLLEKTIE » 
van Harold Pinter te redden Het 
heeft helaas niet mogen zijn, al 
verdienden hun prestaties beslist 

Dl l i p / r l l p s l . i f l 

ein heler 'aullanl \lnar liel is en 
blijII nu 1'enniaai L-I/i uninuyilijke 
zaak uari Pinter s toneel geschrijf 
een oveiluigend TV spel t< maken, 
de goede beeldtegie van Ion Len-
sink len spijt I 

Naar onze mening onlbreekl in 
dit werk datgene, dat het slaiUluk 
van alles zou moeten zijn, nl. een 
in detail getekende spannings-ver-
houdmg lussen de twee echtgeno
ten Vu krijgen Wt ongeveer allt 
bijkomstige situaties onder ogen 
en soms zeer ailgebreio -. maai 
de dramatiek van het echtpaai 
komt geen enkel, keer rechtstreeks 
voor de kamera \aar onze (zoah 
altijd bescheiden) mening, ligt 
hier de oorzaak van het feit, dat 

Pinler't n KoUehlie n uns niel wist 
It bonen 

Ondanh'' aUe<: een goede loneel-
avond, maai y<.t/i yt.tlaugü l V-
spel I 

0 Mogen wi] er de aandacht 
van de i laani^e IV OL nekken dal 
ten filiniepuilayt over .. ROMAAN
SE BOVWWtiRKliN M FRA\K-
RIJK I) niet noodzakelijk gepaaid 
moet gaan niet een poging om het 
<jodsdien'!lig gevoel, dat tot deze 
bouwwerken aanleiding gaf, be 
lachelijk U maken ? Desnoods 
moet men de begeleidende tek'>t 
maar wijzigen maar wij houden 
met van een komrnentaar die de 

DE ABONNEMENTENSLAO 
Was er verleden week voor de gewone klassering geen spoor te 
vinden van Roeselare, dan is dat ditmaal wel het geval. De 
stad van Rodenbach steekt zelfs Antwerpen naar de kroon en 
komt als eerste uit de bus. Zo wordt eens te meer bewezen dat 
de «kleintjes» ook de groten aankunnen wanneer er hard 
gewerkt wordt. 

Hieronder volgt dan de 
klassering volgens de aan
winsten van de verlopen 
week : 1 Roeselare, 2 Ant
werpen, 3 St. Niklaas, 4 Leu
ven, 5 Aalst, 6 Hasselt, 7 
Brussel, 8 Mechelen, 9 Gent, 
10 Tongeren. Roeselare gaf 
liler werkelijk het voorbeeld 

aan de kleinere arrondisse
menten, waarbij St Niklaas 
en Leuven het ook lang niet 
slecht deden. 

Het algemeen klassement 
bleef inmiddels onveran
derd : Aalst draagt nog 
steeds de gele trui in de gro-

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

• OVERPELT 
• NEERGLABBEEK 
• HELCHTEREN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST JOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswi^Iaan 62 
Antwerpen 
Telefoon: 37.54.38 

Direktie : Rudi van der Paal 

te ronde van de abonne
mentenslag. Wanneer doen 
die van Meche en nog eens 
een straffe spurt? Hieronder 
geven wij npg maar eens een 
overzicht : 

1 Aalst, 2 Mechelen, 3 Roe
selare, 4 St. Niklaas, 5 Ant
werpen, 6 Oostende, 7 Brug
ge, 8 Brussel, 9 Gent, 10 
Dendermonde. 11 Hasselt, 12 
Oudenaarde 13 Tongeren, 14 
Leuven, 15 leper, 16 Turn
hout, 17 Kortrijk. 

Zoals gezegd, bedraagt de 
abonnementsprijs tot einde 
1964 thans 160 F Het ogen
blik is nu goed om lezers hij 
te winnen. Ieder nieuw 
abonnement is een veilige 
belegging voor de komende 

gemeen teraadsverkiezmgen 
en voor de algemene verkie
zingen die ongetwijfeld ook 
niet ver meer af zijn Daar
om dringen wij er op aan 
dat iedereen onverwijld de 
hand aan de ploeg zou slaan 
om de abonnementenslag 
en de komende strijd tot 
een glansrijke overwinning 
te maken. 

godsdienstige gevoelens van de 
kalolieken laat doorgaan voor jan-
tuzierijke dromen, in de bossen 
gedroomd en op de heuvels in 
steen en hout verwerkelijkt Wij 
laten iedereen graag zijn mening, 
maar wij betalen zeker geen kijk
geld om met de onze eens fijntjes 
ie talen lachen t 

A Geen enkele Vlaams-nationa-
lis, zat deze week de film-montage 
over « DB IliRSE OPSTA^D 1913-
19J$ 1) gemist hebben Daarvoor is 
de simjiatie van Vlaanderen voor 
de vrijheidsstrijd van het kleine 
Ierland legen de Engelse reus wer
kt lijk te traditioneel. 

Robert Kee en Robert Morrison 
zijn er met deze film-monlage in 
geslaagd de meest indrukwekkende 
beelden van de Ierse strijd bijeen 
te brengen en hun werk tiet dan 
ook niet na, een zeer diepe indruk 
Ie maken Vooral de leugd ?al 
eruit geleerd hebben welke opof-
jeringen de Ierse nationalisten 
zich getroost hebhen om onder hel 
Engelse luk uit te geraken en ten 
koste van hoeveel leed en doden de 
Ierse onafhankelijkheid werd her
overd De jeugd kon er ook uit 
leren lol wal zelfs een klein volk 

in staat is, mits het zich maar de 
nodige offers kan opleggen en het 
zijn eisen krachtdadig genoeg 
stelt I 

0 De bloemen gaan deze week 
onbetwistbaar naar los Jacobs, 
voor zijn TV-verf timing van Paul 
van Ostaijen s « BEZETTE STAD ». 

Het moet zeker geen kinderspel ge
weest zijn bij dit werk de passende 
heelden te vinden. Maar Jos Jacobs 
is geslaagd in zijn opzet Hij heeft 
de passende illustratie gevonden 
bij een werk dat ook vandaag nog 
sterk aanspreekt, zijn ouderdom 
en zijn tijdsgebondenheid ten 
spijt. 

Dat Paul van Ostaijen de « Be
zette stad » te Berlijn heeft 
geschreven, wist Gerrit Borgers 
ons in zijn inleiding te vertellen. 
Dat hij daar omwille van zijn ak-
tivislische houding gedurende de 
eerste wereldoorlog heengevlucht 
was, vertelde de h. Borgers ons 
natuurlijk niet. De Vlaamse TV 
laat dergelijke dingen het liefst 
ongemoeid. 

Paul van Ostaijen zou er kwade 

woorden over gezegd hebben ' 

Jvb. 

vDvfivfBvDy 
• ZONDAG 

15 Oü . Voor boer en tuinder, land
en tumbouwmagazine — 15 30 De 
lildscapsule 16 ÜO : Broadway 
goes Latin Latijns-Amerikaanse rit
men met Edmundo Bos — Tussen 
16 20 en 17 35 . Wielrennen Recht
streekse reportage van de wieierwed-
stnid Gent Wevelgem — Omstreeks 
16 35 . Klem, klem, kleutertie — 
18 45 : Drie gekke broers 5e afl. : 
De neus van de raket — i916 : 
Disneyland 6e afi. . De geschiedenis 
van de « SiUy Symphony j> — 19 55 
Sportuitslap i — 20 00 . rv-nieuws 
— 20 20 : Speelfilm . Hel naakte el-
land Japanse film van Kaneto 
Shindo, bekroond met de grote prijs 
van het Festival van Moskou In '61 
— 21 50 : Sportweekend — 22 20 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de longeren — 19 25 : 
Zoeklicht op de kulturele aktua-
liteit — 19 45 : De Weerman — 
19 50 : Sport In 't kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 . 't Is maar een 
woord . quizprogramma o 1 v Paul 
Van de Velde — 20 55 Panorama — 
2140 : Jazzprlsma : Optreden van 
het Kwartet Max Roacb met zang 
door Abbey Lincoln uitvoering van 
de lazzsulte : «We Insist Pree
dom now I » — 22 10 Medium — 
22 20 : Tweede nieuwsuitzending. 

20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Speel
film : Het lied van Bemadette (The 
song of Bernadettei geromanceerde 
biografie verfilmd door Henry 
King, met Jennifer Jones, Williara 
Eyth Charles Bickford en Vincent 
Price - 22 50 • Medium Literatuur 
— 23 00 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Teietaaües : Engels — 
19 30 : Arena . ons veertiendaags 
sportmagazme — 19 55 Sport In 
't kort - 20 OU . TV-nieuws — 
20 20 Ten huize van Michel Van 
Vlaenderen — 2105 Première : 
een programma met fllmnleuws en 
fragmenten uit nieuwe fllma — 
21 50 Tweede nieuwsulteendlng — 
22 00 tot 22 30 Christus onze Broe
der ; reportage van een kruisweg 
gehouden In de koolmlln te Zolder. 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 

19 00 • Het geheim van het gestolen 
halssnoer . De nieuwe leraar Ver
filmd vervolgverhaal — 19 15 De 
avonturen van Popeye tekenfilm 
— 19 20 Tienerklanken een pro
gramma voor de longeren — 19 SO : 
De Weerman — 19 65 Sport In 
't kort - 20 00 TV-nieuws — 20 20: 
Barabbas spel door Mlchei de 
Ghelderode Nederlandse vertaling : 
Jan Boon — 21 35 Tweede nlefuws-
ultzendlng — 2145 tot 26 06 : 
Eerste loge : < Laudes Evangelll » : 
een mirakelspel. 

19 00 : Gastprogramma — 19 30 ; 
Tekenfilms voor long en oud De 
Plmtstones 22e afl De Inbreker 
— 19 55 . Sport tn 't kort - 20 00 : 
TV-nleuws — 20 20 De kat op de 
koord : Buurman Vlllders neemt 
ontslag TV-feullletoD (12e afl) — 
20 50 Doesier België i II i Zetelaan
passing en mlnorlsatlevrees — 
21 85 Festival een selektle van 
bekroonde korte films — 22 25 i 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
17.00 tot 18 00 • Televlsum : Een 
uur met Bob Davtdse — 19 00 : 
Teletaalles Nederlands — 19 15 : 
Openbaar kunstbezit € Voorouder
beeld » {Loebastammen/Kongol — 
19 25 : Penelope . de uitzending 
voor de vrouw — 19 50 : De Weer
man — 19 55 : Sport In ' t kort — 

• ZATERDAG 
10 00 : Job — 1145 . Teletaalles : 
Engels — 15 46 tot 16.20 Motor
cross Reportage van de dneianden-
ontmoetmg Groot - Bnt tannie - Zwe
den - België die plaats neeft te BrUl 
(Buckinghamshire) — 17 00 Klein. 
klein, kleutertje — 17 20 Tijd voor 
D — 18 00 De geschiedenis van 
een zanger — 19 26 Dierenrubriek : 
Jong leven In de Zoo te Antwerpen 
— 19 65 Sport tn ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 20 . Er Isan altijd 
eentje bij (26e af 1 > — 20 46 Paao-
parade — 2185 Eteho — 22 06 : 
Nummer zes (Number six) TV-
yoUtlefilm van Robert Tronson. 
naar een verbaal van Edgar Wallaee. 
met Ivan Desay, Nad ja Re gin en 
Michael Goodllffe — 23 00 : Tweede 
nieuwsuitzending 

ANTVERPIA 

Meubelen Antverpia 
Sint Gununarusstraat 28-30 

ANTWERPEN, Telefoon 32.94.77 

niejm 
kom even kijken Ir onze 
geheel nieuwingerichte zaak 
waar wij de meubelen 
naar uw smaak tonen. 

• EETKAMERS • SALONS • SLAAPKAMERS • 
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EMMANUEL LOOTEN 
EEN STEM UIT ZUID-YLAANDEBEU 

D e « Bladen voor de Poëzie », die thans h u n twaalfde jaa rgang zijn in
gegaan , b rengen jaarlijks een t iental verzenbundels en essays, mees ta l 
v a n jongere dichters . De « Bladen voor de Poëzie » hebben de mees te 
poëzie-üeeksen overleefd en hebben niet slechts een kwant i ta t ieve ver
rijking der lyrische produkt ie , doch ook kwalitatief werk van waa rde 
gebracht dat anders veel kans liep o m in de lade te bhjven : zij verschaf
ten de jongere dichters de mogeli jkheid om een (( s ta r tbaan » te v inden 
voor h u n literaire « vlucht ». 

In deze reeks verscheen onlangs 
een essay over de Zuid-Vlaamse 
Franstalige dichter Emmanuel Loo-
ten. De auteur ervan, Willy Spille-
been, geboren te West-Rozebeke en 
thans wonende te Menen op de grens 
van wat Looten eens noemde « les 
Pays Bas de Belgique et de France », 
is zelf dichter (« De Spiraal », « Naar 
Dieper Water ») en medewerker aan 
< Ons Erfdeel ». Zijn belangstellmg 
voor Zuid-Vlaanderen en voor diens 
literatuur is dus niet toevallig : het 
essay over Looten is meer dan een 
€ ontmoeting met... » maar een wer
kelijk peilen naar de wezenstrekken 
van deze grensland-dichter. 

Het klinkt haast als een cliché, 
wanneer wij beweren dat dit essay 
aan een behoefte beantwoordt. En 
toch is het zo : al is de naam Loo
ten in V'aanderen niet onbekend 
(zowel die van dr. Kamiel Looten, de 
voorzitter van het vroegere Vlaams 
Verbond voor Frankrijk, als die van 
diens neef Emmanuel) toch bleef een 
meer uitgebreide presentatie van de 
belangrijke dichtersfiguur uit Zuid-
Vlaanderen die Emmanuel Looten is, 
tot nog toe uit. 

Wel heeft Vital Celen herhaalde
lijk Looten aan het Vlaamse publiek 
voorgesteld. Een bibliografisch 
overzicht van hetgeen over Looten 
verscheen beperkt zich echter hoofd
zakelijk tot artikels en studies van 
deze iminente kenner van Zuid-
Vlaanderen : zo o m . in 1950 in het 
« Artistenblad > en in de « Vlaamse 
Linie » een artikel over Looten; in 
1951 in « De Vlaamse Linie » een 
stuk over de Halewijn-sage; in 1953 

in « De Tafelronde » over « Sangs 
bruts » en « La Maison d'Herbe » en 
in hetzelfde tijdschrift in 1954 een 
« Inleiding tot Emmanuel Looten ». 

Wij hebben trouwens in dit blad 
vroeger reeds gewezen op de nood
zaak om tot een bundeling van Ce-
len's verspreide studies en artikels te 
komen. 

Het is dan ook met vreugde dat wij 
het verschijnen van het boek van 
Willy Spillebeen begroeten. Het ei
gelijke essay over de dichter Looten 
beslaat ongeveer een vijfendertigtal 
blz. en wordt gevolgd door een ver
gelijkende studie tussen Looten 
enerzijds. Marsman en Van den 
Bergh anderzijds. In een derde ge
deelte brengt Spillebeen ons naast 
gedichten van Looten in de oor
spronkelijke taal, deze verzen in ver
taling. 

Het boek besluit met een vertaling 
van Lootens « Sage van Lug Hale
wijn ». 

In het essay over Looten worden 
achtereenvolgens behandeld : de 
mens en dichter, de verhouding tot 
de Franse letterkunde, de verhouding 
tot de schilderkimst, de evolutie van 
zijn dichterschap, de toneelschrij
ver, de Frans-Vlaming. 

Om het dichterschap van Looten 
en de evo'utie ervan te begrijpen 
dient men inderdaad, zoals Spille
been het doet, de geestelijke en de 
menselijke kontakten met de Franse 
literatuur en de Franse lyrici niet uit 
het oog te verliezen, kontakten die 
gaan van zijn neef Paul Hazard tot 
Paul Valéry en tot Tzara en het da
daïsme. Ook op een zekere verwant-

K W AR K 
Een lezer vraagt ons naar een goede 

Nederlandse benaming voor wat te 
Brussel « plattekees »• wordt genoemd en 
wil tevens weten of « wrongel » hiervoor 
bruikbaar is. 

Wrongel is inderdaad de Nederlandse 
ekwivalent voor de Franse « fromage 
blanc », doch dit woord wordt nog zel
den gebruikt in huiskring en winkel. Het 
gewone woord is « kwark ». Via het 
Duits (Quark) kwam het uit het Russisch 
in onze taal terecht. De term « zachte 
kaas > opgegeven in Heidbüchels A.B.N.-
woordenboek lijkt mij evenals « weke 
kaas > een kunstmatige verbetering van 
platte kaas. Tegen deze laatste benaming 
kan m.i. geen ernstig bezwaar worden 
gemaakt evenmin als tegen «witte kaas», 
daar het hier inderdaad over kaas gaat 
die plat (cfr. platte boter) en wit is. 

Wat er ook van zij, KWARK is heden 
het gewone woord en het is onmisbaar 
in samenstellingen als kwarkpoffertjes 
(beignets au fromage blanc), kwarkpud-
ding, enz. 

€ Plattekees > is in kulinaire kringen 
de internationaal gebruikt* term voor 
een heel bepaald Brussels kwarkgerecht 

dat als ontbijt wordt opgediend. Het is 
een gegarneerde schotel waarvan de 
hoofdbestanddelen kwark, radijsjes en 
bieslook zijn. 

MANTELPAK 
Geen enkel ons bekend Frans-Neder

lands woordenboek geeft een bevredigen
de vertaling voor wat de dames een 
« tailleur 3> noemen. Dit « tailleur » is 
een afkorting van « robe tailleur » het
geen op zijn beurt een Franse aanpassing 
is van het Engelse « tailor-made dress ». 
De Nederlandse benaming is MANTEL
PAK of mantelpakje. Vb. : « zij draagt 
altijd keurige mantelpakjes s> ; « Kunt U 
mij de afdeling jurken en mantelpakken 
wijzen a.u.b. ? ». 

HUISHOUDELIJKE TERMEN 
Mevr. D.S. uit Hoboken zendt mij een 

lijstje Franse woorden die zij dagelijks 
gebruikt en waarvan ze graag de goede 
Nederlandse ekwivalent zou kennen. 
Behoudens enkele gevallen die we afzon
derlijk wensen te bespreken, volgen hier 
de gevraagde vertalingen : 
— poubelle -

1. (zonder pediaal) vuilnisemmer. 

SI maarl : lente, ooh in de slad. 

schap met Rimbaud en Lautréamont 
wijst Spillebeen o.i. terecht : bijwij
len doet Lootens poëzie denken aan 
de aan droom en magie grenzende 
beeldassociaties van het surrealisme-
avant-la-lettre in de « Chants de 
Maldoror » terwijl een progressief 
losrukken van het woord uit de zin 
— bijzoverre dat het een haast be
zwerende kracht uitstraalt — naar 
dadaïsme en lettrisme verwijst. 

Dit vormelijk aspekt van Looten 
gaat echter gepaard met een naar de 
inhoud dionysisch vitalisme en een 
zijn werkelijke aard onthullend 
Noords levensgevoel, waardoor Loo
ten zich plaatst in de rij der grote 
zangers van de Noordse levensdrift, 
van Verhaeren tot Verschaeve. Een 
eerste lezing van zijn verzen roept 
onwillekeurig — en dit spijts alle 
verschillen in vorm en inhoud — de 
naam op van de dichter van « Toute 
la Flandre >• 

Staat Verhaeren aan het begin van 
het expressionisme, dan is Lootens 
poëzie, veertig jaar na het opbran
den van de expressionistische gloed, 
'n bewijs voor de Immer nog nawer
kende en telkens weer heropslaan-
de vlam van deze laatste grote Eu
ropese literaire stroming. Al wordt 
ook Pound vernoemd, wiens invloed 
op de moderne lyriek (via het ima-
gisme) niet mag onderschat worden, 
toch blijft Lootens poëzie naar de 
vorm veel meer door de Europese po
gingen tot vormvernieuwing gete
kend. 

steenties voor ONS TAALGEBOVW 
2. (met pedaal) pedaalemmer. 

— vide-poubelle -
stortkoker (in appartementsgebou
wen). 

— table roulante - serveerwagen. 
couvert - (lepel, vork, mes) bestek. 

— serviette - (het) servet. 
— poussette -

(voor boodschappen) wandelwagentje 
— parlophone - zoemer, deurtelefoon. 
— mazout - stookolie. 
— feu continu - vulhaard. 
— réchaud - (het) komfoor. 
— butagaz - (het) flessengas, butaangas. 
— chauffe-plats -

1. schotelwarmer. 
2. bordenwarmer. 

— soutasse - kopschoteltje. 
— bidet -

1. voetbad. 
2. zitbad. 

— garniture de toilette -
(het) toiletgarnituur. 

— gilet - (het) vest, vestje. 
— Wat de Fransen « veston > noemen 

heet bij ons < jas >. 
col - boord (men doet een boordje 
« om t, niet « aan >). 

— peignoir - kamerjas. 
J. BOUWIUiUl. 

Wanneer Spillebeen een vergelij
king maakt met Marsman en Van 
den Bergh, dan ligt het voor de hand 
dat deze vergelijking (zoals hij trou
wens zelf doet opmerken) op een be
paald ogenblik tot een antithese moet 
uitgroeien, en dan in het bizonder 
met de latere Marsman. De Noord-
nederlandse dichter had zelf, na het 
teloorgaan van zijn vitalistische 
droom, van zijn geloof in de verlos
sende kracht van een elite van ster
ke persoonlijkheden, het overhand-
nemen van « zuiderse » op « noord
se » krachten in hem vastgesteld. De 
dionysische bezwering, de expressio
nistische schreeuw werd tot apolU-
nische zang. De klemtoon verschuift 
van leven naar schoonheid, van drift 
naar evenwicht. 

Bij Looten blijft het Noordse le
vensgevoel trots alle vormvemieu-
wlngspogingen die wei bij het ex
pressionisme aansloten maar onder 
zuiderse hemel geboren waren, door
breken. Dit is het kenmerkende voor 
de germaanse dichter : wanneer 
Alain Bosquet hem aanraadt « Ou-
bliez votre terroir, votre paysage na-
tal, votre Flandre », dan is dat een 
teken van onbegrip van de Latijn 
voor de diepe verbondenheid van de 
Vlaming en de GermaaJi met natuur 
en leven, mythe en magie, instinkt 
en levensdrift. 

Het Is deze verbondenheid die ken
merkend is voor de Noordse dichter. 
Meer dan de taal, meer dan de vorm 
waarvaii de dichter zich bedient en 
de literaire stromingen die hem vor
melijk hebben beïnvloed, is deze on
loochenbare aardverwantschap van 
betekenis bij het bepalen van het 
wezen van iemands dichterschap. 

Wanneer Spillebeen zegt over Loo
ten < Al is hij Vlaamsgeaard, hlJ 
schrijft in het Frans en is dus een 
Frans dichter » dan kan dit alleen 
een taalkundig klassificerings-eti-
ket zijn, meer niet. 

WaJit al schrijft Looten In het 
Frans, hij is evenzeer en in zijn werk 
en in zijn wezen Vlaams en Neder
lands als Verhaeren dit was. 

Dat een gedeelte van ons volk en 
een aantal van zijn begaafde zonen 
zich uitspreekt in een vreemde taal 
en vreemde vormen moet aanwenden 
om zijn eigen ziel te uiten, is een be
treurenswaardig uitvloeisel van een 
tragisch historisch lot, dat wij thans 
willen keren. Zolang deze toestand 
bestaat, zolang naar Verschaeve's 
woord wij in de vreemde verliezen 
wat onze eigen aanwas is, zullen wij 
echter in den vreemde ook dat als 
ons erfgoed opeisen, wat naar wezen 
en ziel, naar bloed en aard, tot ons 
behoort. 

Wij raden de lezer aan, zich dit 
boekje van Spillebeen aan te laïhaf-
fen : als kennismaking met Looten 
is het onvervangbaar, als peiling naar 
he t wezen van de dichter en als 
schets van zijn evolutie getuigt het 
van een juist inzicht en een grondi
ge kennis» 
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BEGROiING N.O.K. IN DE KAMER: 

SCHERPE AANKLACHT VAN MR DANIËL DECONINCK 

Verleden woensdag 11 maart werd de begroting van 

Nationale Opvoeding en Kuituur in de Kamer behan

deld. Het is een marathonzitting geworden zodat op 

een enkele dag, deze begroting, die dan toch betrek

king heeft op 28 miljard frank — voorwaar geen peul-

schilletje — door de vergadering werd gejaagd. Onze 

volksvertegenwoordiger Mr Daniël Deconinck is uit

voerig tussengekomen; zijn redevoering — die wi] 

hier overnemen uit het Beknopt Verslag — duurde 

meer dan een half uur. Hierondei: volgt dan de tekst : 

Ik zal beginnen met de wantoe
standen op Vlaams gebied in 
Brussel. Vorig jaar wees ik op 
een nonderdtal overtredingen be
treffende kinderen ondergebracht 
In een ander taalstelsel. Ik wees 
ook op de overtredingen op het 
gebied van leerkrachten. C^ dat 
gebied is er mets veranderd. 

De regering kondigde met veel 
ophef vijf nieuwe Vlaamse scho
len te Brussel aan. Een ervan is 
slechts de uitbreiding van het be
staand Vlaams atheneum. 

De school van Watermaal-Bos
voorde vervangt drie gemeentelij
ke klassen. Te Ukkel kreeg de 
nieuwe school spontaan 47 leerlin
gen, maar dat aantal liep tot een 
darde terug wegens druk op de ou
ders die zelfs met broodroof be
dreigd werden. Ik zal daaromtrent 
een parlementaire vraag stellen. 
De werkelijke Dehoeften zijn be-

} kend : in 1944 volgden 43 pet. van 
de leerlingen m de Brusselse ag
glomeratie onderwijs in het Ne
derlands. 

Op de kiezerslijsten staan een 
derde Vlaamse mwijkelmgen. De 
minister, die een befaamd socio
loog IS, kent zeker de gevaren van 
de overgang van de ene cultuur 
naar een andere. Nu strijken de 

renegaten de premies van hun 
verraad op. Alleen Anderlecht en 
Brussel maakten een begin met 
het afzonderlijk beheer van 
Vlaamse klassen. Maar de gebou
wen en het materieel ontsnappen 
aan dat beheer. De minister zou 
er goed aan doen te verklaren dat 
het afzonderlijk beheer zo ruim 
mogelijk moet worden opgevat. 

Ook m het vrij onderwijs is de 
toestand slecht. Er zijn enkele 
grote mrichtmgen oulten de ag
glomeratie die kinderen van de 
agglomeratie komen wegïialen. 

Wi] betreuren ook dat de gees-
tehjke overheid, alle strekkingen 
ten gunste van culturele autono
mie ten spijt, m sommige Vlaam
se mrichtmgen de tweetaligheid 
mvoert; een evolutie m de ande
re riching, nl tweetaligheid in de 
Franstalige instellingen, stelt men 
nooit vast. 

Hier IS reeds het geval aange
haald van de heer CappujTis, die 
als vice-gouverneur van Brabant 
instaat voor de toepassing van de 
taaJwet. 

Zijn eerste daaa was de over
treding van de taa wet door zijn 
kinderen in de Europese school te 
plaatsen. Zo ontsnappen zij aan 
het onderwijs van het Nederlands 
en leren zij Duits als tweede taal. 

Dit prachtig leeuwen-
schild wordt u thuisbe-
steld door onze diensten 
indien u 325 P stort op 
postrekenmg 1476 97 van 
de VU. te Brussel. Se-
kretariaat : M. Lemon-
nierlaan 82. 

U kunt ook betalen als 
volgt : bij aflevering 
125 P + 2 maandelijkse 
stortingen van elk 100 P. 

Afmetingen ; 40 X 30 
om. vervaardigd uit 
duurzame grondstof (Ce-
rafix). 

Zal de Konmg straks, wanneer 
hl] de Europese school bezoekt in
formeren naar de wijze waarop 
men er de taalwet saboteert? De 
Vlaamse gemeenschap weigert nog 
langer de stok te bijten die haar 
slaat. Zij streeft grondige struk-
tuurhervormmgen na om de Au-
gias-stal te kuimen zuiveren. In 
1910 was de helft van de Brussel
se bevolking nog Nederlandstalig, 
maar thans volgt nog slechts een 
goede 10 tot 20 pet. van de jeugd 
er Nederlands onderwijs. 

Hpe komt het dat slechts 3 tot 
5 pet. der akten van de burger
lijke stand in het Nederlands 
worden afgeleverd? Men raadt 
we'ke drukkingen werden uitgeoe
fend! 

Op het gebied van het universi
tair onderwijs, krijgt de Vlaamse 
gemeenschap slechts 40 pet. van 
de inspannmgen. Aan de vrije 
universiteit Brussel studeerden er 
in 1961-1962 433 Vlaamse studen
ten en 5395 franstaligen. 

Een gehele reeks van franstalige 
inrichtmgen voor hoger onder
wijs heeft geen Nederlandse te
genhanger. Er zijn bijna twintig-
duiaend franstalige situdenten 
naast dertienduizend Vlaamse. De 
verhoudmg is omgekeerd evenre
dig tot de bevolkingssteikte van 
de twee taalgemeenschappen. Dit 
alles bewijst dat de tijd van Bara, 
« In België spreekt de rechtbank 
recht maar geen Nederlands », en 
van kardinaal Mereier niet dood 
IS 

Het viaagstuk van het zelfbe
heer voor de nederlandstalige af-
delmgen van de vrije universitei
ten stelt zich. Ze knjgen een tien
de van de inkomsten te Brussel 
en de helft m Leuven In 1960 
raamde de heer Payat dat de 
franstalige afdelingen van die 
vrije universiteiten 70 pet van de 
mkomsten opslorpten. 

Er bestaan plannen die ver gaan 
voor de uitbreiding van de univer
siteiten. In afwaehtmg moet het 
autonoom beheer worden doorge
voerd. 

De hervormmg mocht niet 
plaats hebben; men blijft verder 
sukkelen. OOK met de kwestie van 
een nieuwe universiteit te Ant
werpen wordt er geknoeid. In 
1960 zei minister Fayat dat Vlaan
deren drmgend behoefte heeft aan 
de democratisering van het hoger 
onderwijs en aan een planning 
voor de uitbouw van dat onder
wijs, waardoor de Vlaamse jeugd 
al haar kansen op universitair 
onderwijs zou krijgen Die woor
den blijven actueel. 

Waar blijft de planning voor de 
spreiding van de universiteiten m 
Vlaanderen' Vier universiteiten 
voor Vlaanderen, dat dne vijfde 
van de bevolkmg telt, is een ab
solute noodzakelijkheid. Met een 
franstalige bevolking van 1 tot 3 
pet tPlt Antwerpen 14 pet. frans
talige studenten. In Brabant is de 
helft van de bevolkmg neder-
landstaiig doch slechts een vierde 
van de studenten. 

De democratisermg van het ho
ger onderwijs is actueel. De 30 000 
studenten van nu zullen in 1970 
tot 70 000 stijgen. 

In de VSA. geniet 37 pet. van 
de Jeugd hoger onderwijs Dat 
voorbeeld stemt tot nadenken. 
Wij zullen straks academisch ge
schoolden ontberen Vooral voor 
het expansieve Vlaamse land Is 
het probleem nijpend. Men vult er 

de leemten met franstalige aca^ 
demici. Als socioloog moet minis
ter Janne de nadelige onderstruo-
tuur van Vlaanderen kennen. 
Vroeger schreef minister Van Els-
lande mooie artikelen over de de
mocratisermg van de studies, 
maar thans heeft hl] geen plan
nen om de nood te verhelpen 

Die opmerkingen gelden ook 
voor de verdelmg van de kredie
ten van het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. De 
raad van beheer telt 9 Vlamingen 
en 19 franstaligen. De Vlaamse 
achterstand is het gevolg van de 
onwil van de universitaire krm-
gen om rekenmg te houden met 
sociale maatstaven. Slechts 10 pet. 
van Vlaamse arbeiderskinderen 
studeren. 

De politiek van liberaal-georiën
teerde, burgerlijk opgevatte sub-
sidiërmg is een Belgisch verschijn
sel. De Uberale plantrekkerij-
mentaliteit merkt men ook op het 
gebied van de volksopleidmg en 
de bibliotheken. Men voert er on
der het mom van culturele auto
nomie een politiek van paritaire 
kredietverdeling die ten nadele 
van Vlaanderen uitvalt. 

Zulke culurele autonomie Is 
slechts een aanfluiting. Wij wen
sen dat elke gemeenschap zelf be-

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
niet 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

NR..SIZ7.6i 

slist over de omvang en de verd»» 
ling van de financiële middelen. 

De kerk heeft lange tijd subsi, 
dies voor vrije scholen geweigeri 
In 1906 verklaarde de kerk het 
Nederlands ongeschikt als univer
sitaire taal. En wat zien wij nuT 
De verdwijnmg van De Linie b»-
wijst dat het concilie te Rome ver
draagzaam en de kerk op hetzelf
de ogenblik m België reactionait 
kan zijn. 

De Vlaamse emancipatie wordt 
door de kerkelijke overheid afge
schilderd als 8 steriele twisten ». 
Het IS de mentaliteit van de beati 
possidentes. Wij protesteren daar
tegen. De Paus moet beter wordea 
ingelicht. Alle katholieken moe
ten elk in hun partij de handen 
meen slaan om zich te bevrijden 
van de klerikale domper. De antl-
klericale houdmg van de B S P . en 
haar afglijden naar de bourgeoi
sie moeten wij Insgelijks afkeUr 
ren : zij handlcapt de democra
tische emancipatie. Wi] verwach
ten van minister Janne. die ge
waardeerde studies wijdde aan do 
ekonomisehe en sociale democra
tie, dat hij ook een culturele de
mocratisermg zal huldigen. 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Huish. App. Radio-TV-

Bandopnemers... 
37.92.57 ELAGEO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36.13.12 

TE ZELE (O.-VL.) 
Gewalleerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. (052) 44641 en 44642 

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

Bezoek het Fayottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

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

Voor al Uw Vlaamse le&tunr 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

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

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

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester-uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T.72.45.43 - terminus tr. 35 
10% korting leden V.U. 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

HET ALGEMEEN 
BOUWRi-DRIJF 
KUNNEN 

een van de 30 grootste tussen de 24.455 
bouwbedrijven van het land. 

BIEDT U 
EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 jaar ondervinding 
— meer dan 4.800 tevreden kliënfen 
— 300 arbeiders in vaste dienst en 

200 specialisten 
— ruimste financiering en weergalo

ze service. 

Prins Boudewijnlaan, 323, Wilrijk, Tel : 49.39.30 • Schuttershofstraat, 19, Ant-
^/ '• ' '^"•„J^i ' 32.92.18 • Onderbergen, 4», Gent, Tal ; (09)25.19.23 • Molen
straat, 39. Genk, Tel : (011)544,42 

VILLABOUW ©iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii® 

Toonaangevende realisaties in 
klassieke, moderne en landelijke 
stijl. 

Een gezellig bezoek aan werven 
en verwezenlijkingen overtuigt U 
en geeft de doorslag. Onverge
lijkelijke grondenkeus in gans 
tiet land. 

Uw hypotheek is onze zorg 
Wij bouwen ook op nw grond 
Steeds originele ontwerpen vol
gens uw wensen, eisen en per
soonlijkheid. 

BON 
I BOUWTIJDINGEN 1 

= Home building blad van liet = 
1 ALGEMEEN BOUWBEDRIJF = 
I KUNNEN. I 
= Deze bon, behoorlijk ingevuld S 
= en ons teruggestuurd geeft 5 
1 recht op Gratis Jaarabonne- 3 
= ment. 5 

= N^am : s 

^ Adres : 3 

1 Handtekening : s 

® niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiuiiiia 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

BEBCHEM 
Op dinsdag 10 maar t hielden 

wi] een zeer vruchtbare ledenver
gadering. 

Dr. H. Goemans besprak de 
V.U.-week te Antwerpen en deed 
een dringende oproep opdat onze 
afdeling flink zou meewerken. De 
organisatie en de werking van de 
afdelmg gedurende deze week 
kwam nadien ter sprake; een wer-
kingsplan werd op pun t gesteld. 

Op 5 april houden wij een 
grootse kolportage; wij doen nu 
reeds een oproep tot een talrijke 
deelname van onze propagandis
ten. 

Wij zullen een speciale kampa-
gne houden met brieven, gericht 
a a n de inwoners, in het bizonder 
deze van de nieuwe wijken. 

Eveneens zal een speciaal ver
kiezingsfonds opgericht worden 
met he t oog op de gemeenteraads
verkiezingen Het was de wens van 
de vergadering, dat wij aan deze 
verkiezingen zouden deelnemen. 
Een volledige V.U.-lijst zal der
halve samengesteld worden. 

Op 2 april houden wi] nieuwe 
bestuursverkiezingen; gelieve deze 
da tum nu reeds vrij te houden. 
Wij rekenen op de aanwezigheid 
van al onze leden. 

Personen die wensen mee te 
werken, gelieven zich te wenden 
bij Piet van Dooren, Grote steen
weg 159a (Klauwaertstr .) , Ber-
chem. 

Financiële steun voor ons ver
kiezingsfonds P.C.R. 612640, P. 
Van Dooren, Berchem. 

Dienstbetoon in onze afdeling 
gaa t onverminderd voort bij Adv. 
E. Ehlinger, Grote stw. 289 Ber
chem. Telefoon 39.54.73 iedere vrij
dag te 20 uur of op afspraak. 

Piet van Dooren, Grote stw. 
159a, Berchem. ledere 1ste en 3de 
maandag van de maand vanaf 19 
uur 30 of telefonisch 39.78.58. 

DESSEIi 
De uitbouw vaji een afdeling 

Dessel verloopt vlot. Vertrokken 
met een klein groepje vertrouw
den, werd reeds op de tweede con
tactbijeenkomst het vijftiende lid 
opgeschreven. Over drie weken zal 
he t vereiste ledenaantal bereikt 
zijn om officieel de afdeling op te 
r ichten. 

En reeds wordt uitgekeken n a a r 
Retie en Arendonk om ook daar 
een kern of afdeling uit de grond 
t e stampen. Alle hu lp hierbij Is 
hartel i jk welkom. 

VORST - VEERLE - EINDHOUT 
Kontakten werden gelegd tussen 

enkele vertrouwden van het dor
pentrio In het hoekje van de Zui
derkempen, om ook daar de sprong 
te wagen. 

Pamflet ten werden bedeeld en 
een plakaktie op touw gezet. Reeds 
werd de eerste helft van het sta
tu ta i r vereist ledental opgeschre
ven; de tweede helft zal spoedig 
volgen. Weldra is het kanton Wes-
terlo een aktleve afdeling rijker. 

MEBKSEM 
Vandalen ongewenst. 

Het gezellig Half-Vastenbal van 
de Waterploeg in he t Volksunie lo-

G.BERGERS 
reklBune-verkoop 

vanaf 22 maart 
bij elke aankoop 
van een kostuum 

GRATIS EEN BROEK 
Specialist 

MAATWERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL. 33.91.65 

TE GENT 
in de zaal « Roe-

VBIJDAG S APRIL : GROTE MEETING 
als üizet van de gemeenteverkiezingsstrijd, 
land » te 20 uur 

Mr. P. Van der Eist zal handelen over de politieke toe
stand In het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen; 
ir. G. Deroo behandelt het tema « V.U.-vernieuwing noodzake
lijk in het bestuur der Stad Gent ». De vergadering wordt voor
gezeten door • dr Leo Wouters. 

Nadien vertoning van twee filmen : de betogingen te Ant
werpen en te Gent. 

kaal « Tijl », werd ontsierd door 
enkele vandalenstreken. Vreemde 
personen uitgenodigd door Wie(?) , 
vonden het plezant foto's van de 
muur te rukken en deftige vlaams
voelende mensen in de gelagzaai 
lastig te vallen. 

Het bestuur dient onverbiddelijk 
deze vandalen de toegang op vol
gende feesten t e ontzeggen. 

R.IMSEL 

Vanaf volgende maand zal le
dere eerste donderdag een zitdag 
voor dienstbetoon worden gehou
den om 20 uur 30 in lokaal De-
Pereboom. Vosdonken. De arron-
dissementele voorzitter J o Bel-
mans zal aldaar tot 21 uur be
schikbaar zijn. 

TURNHOUT 
Werftochten. 

De werftochten in het ar r . Turn
hout beleven een ongekend succes. 
Sedert vorige zomer werd op niet 
minder dan 19 zondagen gekolpor-
teerd in twee ploegen, nu eens sa
men, dan weer afzonderlijk. 

Reeds kregen praktisch alle dor
pen en steden van het arrondisse
ment hun beurt, de belangrijkste 
buitenparochies inbegrepen. 

De zuidelijke ploeg alleen reeds, 
met een gemiddelde opkomst van 
9 propagandisten, verkocht 2.166 
nummers . En de zegereeks gaa t 
verder. 

WILRIJK 

Voor wat betreft de avondkol-
portage van vrijdag 13 m a a r t 1.1. 
was de opkomst en het resultaat 
zeer goed. Proficiat voor de deel
nemers. 

Na deze gelukte kolportage hiel
den we een werkvergadering In 
bijzijn van de £irr. voorzitter. De
ze vergadering werd zeer goed 
bijgewoond door de aktieve pro
pagandisten. 

Wat U nu reeds moet onthou
den : 

Zaterdag 21 m a a r t (dus van
daag) : kolportage op de wijk 
Oosterveld. 

Bijeenkomst J . Moretuslei 310, 
tegen 14 uur ofwel Oosterveldlaan 
197. 

Dinsdag 7 april ; verspreiding 
van 9.000 pamfletten In verband 
met de Volksunie-week in het ar
rondissement. Vele handen maken 
hier het werk licht. Bijeenkomst 
J . Moretuslei 310: voor Ooster
veld 197 op de Oosterveldlaan. 
Begin 19 'ivx 30. 

Vrijdag ^ april : volksvergade
ring, zaal zal later medegedeeld 
worden. 

Sprekers : de heer Toon Van 
Overstraeten en lic. Walter Luy-
ten. 

Op 23 april : met autobus naa r 
de fakkeloptocht te Antwerpen. In
schrijvingen langs plaatselijke om
zendbrief of tel. 38.42.81. 

Op 25 april naa r he t t a l te Ant
werpen. 

Ondertussen zal er op Ieder van 
U 'n beroep gedaan worden om 
mede te werken aan de abonne
mentenslag. Indien leder zijn deel 
doet zal ons aanta l abonnemen
ten minstens verdubbelen. 

Sociaal dienstbetoon. Bij de heer 
Gomaar Cells. J . Moretuslei 310, 
Wilrijk. 

Op 19 april, nemen wij in groep 
deel aan de kolportage ingericht 
door he t arr . bestuur. 

BRABANT 

LEUVEN 
Dinsdag 10 dezer hielden we een 

uitgebreide propagandistenverga
dering. Nieuwe plannen werden 
opgemaakt en een programma 
werd opgesteld om reeds nu de 
propaganda af te stemmen op de 
verkiezingen en een ononderbro
ken werking door te voeren waar
van het beste mag verwacht wor
den. 

De talrijk aanwezige propagan
disten brachten h u n eigen voor
stellen en n a debat werd een 
geestdriftig akkoord bereikt om 
de vooropgestelde objectieven t e 
verwezenlijken. 

Abonnementen- en ledenwerving 
vormen punt een, zodat wij in 
afzienbare tijd enkele nieuwe afde
lingen in ons arrondissement kun
nen oprichten. 

De werftochten zullen met meer 
kracht doorgezet worden en uit
gebreid. 

De eerste etappe gaa t tot a a n 
het nationale propaganda-week-
einde waar we iets groots zullen 
van maken. 

Na een laatste gedachtenwisse-
ling vertrokken onze mannen met 
goede moed om reeds deze week 
een flinke uitslag te bereiken. 

KUMTICH 
In het kader van onze g e l a n d e 

verklezings-propaganda werd don
derdag 12 dezer een gewestelijke 
vergadering gehouden in deze ge
meente, waarvan het afdelings
bestuur de kern van de aktie 
wordt. 

Van hieruit zullen nieuwe kon
takten in he t hele gewest gelegd 
worden en het geheel zal volgens 
vastgesteld plan verlopen. 

Onze mensen die zich hier in
zetten, wettigen alle hoop op spoe
dige en flinke resultaten. 

ZICHEM 
Hoewel het weder zondag haas t 

een Siberische Inslag vertoonde, 
trokken onze propagandisten moe
dig a a n de slag. De werftocht 
door twee ploegen gehouden ken
de een overdonderend succes. 
Overal een tiartelijke en sympa-
tleke ontvangst, goede verkoop zo
danig da t onze mannen niet eens 
de tijd of mogelijkheid hadden 
ook de gehuchten Keiberg, Oxe-
laar enz. te bewerken. Spontaan 
kwamen afstammelingen van de 
« Witte » ons uitleg vragen en om 
inlichtingen verzoeken. 

Bij het aanbieden van het blad 
bereikten we zelfs spontane abon
nementen Het kon niet beter. Na 
amper twee uurtjes werden er 
door onze geestdriftige mannen 
bijna 200 nummers verkocht Kun 
je denken da t onze propagandis
ten opgetogen waren. De vriend 
Jef sloeg aUe persoonlijke rekords 
met een verkoop van veertig num
mers. 

Hartelijke gelukwensen voor de
ze flinke ploeg. 

OOST-VLAANDEREN 

EBWETEGEM 
Zaterdag laatst had d a n de trek

king plaats van de tombola Broe
derband. Er waren voor duizenden 
fraJik prijzen. Deze trekking vond 
plaats in de ruime zalen van « Ad 
Pundum » te Erwetegem. en ging 
gepaard met een zangavond onder 
de leiding van Wies Pee. 

Ruim 200 aanwezigen lieten er 
onze mooie Vlaamse liederen weer
galmen. Voorwaar een echte pro-
pagandaavond voor Broederband, 

Hier de lijst der vrinnende num
mers : 

1) ai de nummers eindigend op 
05, 00. 

2) a l de niunmers eindigend op 
219'. 243. 249. 58k 

8) de nummers 1339 en 3592. 
De prijzen moeten afgehaald 

voor 31 maar t bij De Troyer Art.. 
Gentsesteenweg 19, Leeuwergem. 

Word lid van Broederband, het 
schone werk van Vlaamse solida
riteit, en stort heden nog een bij
drage op P.C.R. 710.23 van A. De 
Troyer, Leeuwergem. 
ST. GILLIS - GREMBERGEN 

Op zondag de 22.3.64 is er te 
Buggenhout een grote kolportage, 
er worden derhalve vee], propagan
disten gevraagd, er moeten meer 
dan 200 V.U.-bladen verkocht wor
den. 

Deelnemers komen om 8. uur op 
he t sekretariaat Dijkstraat 18, 
Grembergen; vertrek stipt om 9 
uur 30; terug thuis omstreeks 12 
uur 30, wie opbelt wordt ten hui
ze afgehaald. 

WEST-VLAANDEREN 

AVELGEM 

Op vrijdag 10 aprü a.s. wordt te 
Avelgem een bijeenkomst gehou
den voor de kaderleden van de 
Vlaamse Volksbeweging afdeling 
Avelgem. Niet alleen de kaderle
den zijn welkom, maa r ook allen 
die zich voor de Vlaamse werking 
interesseren en aan de V.V.B, wil
len meewerken. Deze bijeenkomst 
zal van zeer groot belang zijn voor 
de plaatselijke Vlaamse actie. De 
bijeenkomst wordt gehouden In 
he t Oud Gemeentehuls en begint 
om 20 utir. 

WEVELGEM 

De Vlaamse Volksbeweging van 
Wevelgem en omgeving houdt op 
zaterdag 21 m a a r t a j . een voor-
jaarsfeest In de zaal « Trouba^ 
dour » t e Bissegem. Dit feest 
wordt ingericht ten vowdede van 
de werking voor Frans-Vlaande-
ren en van he t culturele tijd
schrift « Ons Erfdeel ». Orkest : 
« The Falado's > Toegangsprijs 
50 F . Begin 20 Uiur. 

ZESDE STUDIEKONGBES 
« HET PENNOEN n 
Ekonomlsche demokratie in 
Vlaanderen. 
Frogramma : 
10 uur 30 : « Waarom ekon<H 
misclie demokratie in Vlaande
ren? ». 
U c . S. l ievens , redaktielid van 
« Het Pennoen », 
12 nnr 30 : middagmaal. 
14 nor : « Welke ekonomlsche 
demokratie in Vlaanderen? ». 
Dirk Renard, praeses KVHV-
Gent, redaktielld van « Het 
Pennoen ». 
15 nnr 45 t « Samenvatting 
van de twee referaten ». 
Mark Grammens, journal is t 
16 uur 30 : « Het Waalse fede
ralisme, n n D (in het Neder
lands) . 
Jacques T e m a , bestuurslid 
M J . W . 
17 nnr 30 : Slotwoord. 
Mr. A. Roosens, vooröt ter van 
het kongres. 
Het kongres heeft plaats te 
Brussel op zondag 22 maar t in 
het lokaal « Graaf van Eg-
mont ». Van Praets t raa t 28 
(nabij de Beurs) . De toegang 
is kosteloos, de referaten wor
den terplaatse aan deze deel
nemers ter beschikking gesteld 
die voor 15 maar t het bedrag 
van 20 F storten of overschrij
ven op postgiro : 4990.42, L, 
Van Caick, Markt 3, Schep-
daaL 
De kongressisten die aan het 
gezamenlijk middagmaal wen
sen deel te nemen, worden 
verzocht het bedrag van 50 F 
te storten of over te schrijven 
op hogervermeld postgiro. I n 
dat bedrag is de drank niet 
inbegrepen. 

VLAAMSE ZELFSTANDIGEN 
De wet van 9.8.63 verplicht O. aan te sluiten bij een wette

lijk erkend verzekermgsorganisme. 
Uw seus kan Qiet moeUljk zijn. 
U hebt slechts een seusl 
De « Vlaamse Ziekenkas » alleen is uw vertrouwen waardI 
Zij is 100 % Vlaams ZU alleen als Vlaamse mutualiteit, 

kan bogen op 12 laai s tnjd en ondervtndmg Zij alleen oeeft. 
toen Vlaanderen nog yergulsa werd de kastanjes uit het vuur 
gehaald voor sociale neropstandmg 

O zult oewijzen dat u die strijd waardeert. 
D zult aanslmten bl) de oudste en de grootste Vlaamse 

mutualiteit de « Vlaamse Ziekenkas s 
Ze beschikt ovei afdelingen tn gans net Vlaamse l a n a De 

Vlaamse ziekenKas werd epstlr-ht m november 1951 en wette-
Ujk erkend op 16 4.62 . . 

Knip onderstaande strook uu en stuur nem m open om
slag, met frankertog 60 et., naar ons Centraal Secretariaat, 
Kipdorp 50 Antwerpen tel. 03-32.31.39. 

Ondergetekende •' 
wonende te ,..»~.T...>..Ï, 

verlangt net oezoek van e a i afgevaardigde TOO de Vlaamse 
ziekenkas op t e uur. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier. 
Alle dagen 's middags eiS 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 

Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen, scholen, enz,^ 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Hiierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpefl 

prima koud buffet. 
Open dag en nachfi. 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af Herman Segera^ 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkraait, 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land. 
• 
Niet vergeten dat men bl 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt, met de 2 Hertlefti 

Niet vergeten, weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

MtUOENENI.. 

mi^mt 
TREKKING OP ö APRIL 

30.000.000 LOTEN 

euOBi n MONTtWN' 

WoHer ROLAND 
_ CMtlptommril OplM» — 
KaAitrut. 58 — Aotmipw 
|M MA- op l»l t iai i iW % 

ttt UrtMi lp wiea. AM* 

K A P I T A L E N 

üw geld blijft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 

Om het even welke som. 

Schr. kan. bl.. onder M.VJI. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Zondag 19 april te 11 uur 15. 

laa t de Vlaamse Toeristenbcmd in 
de St. Jakotoskerk te Antwerpen, 
een plechtige mis opdragen ter na
gedachtenis van de diep betreurde 
toondlchter Graston Feremans. 

Tijdens deze mis zullen door de 
gunstig bekende Zingende Wandel-
kring St. Norbertus, onder leldmg 
van E.H. Kamlel Duysbuxgh, gods
dienstige gezangen van de Vlaam
se komponist worden uitgevoerd, 
terwijl ook mevrouw Liane Jespers 
en de heer Benaat Verbruggen, 
d l r ^ t e u r vaa de Vlaamse Opera, 
eeo lied van Feremans zullen ver
tolken. 

Na de mis wordt het roerende 
C Gebed voor het Vaderland » ge-
Bongen. Aan het orgel E.H. Joris, 
dlrekteur van het Lemmensinsti-
t uu t te Mechelen, die o.m. een 
preludium van Feremans zal uit
voeren. Gelegehheldspreek. 

Alle vrienden en bewonderaars 
van de ons te vroeg ontvallen 
toondlchter worden tot deze vro
me herdenkingsplechtigheid uitge
nodigd. 
Forumgesprek. 

Onderwerp : opdracht en wezen 
vaa de VI. nat. jeugdbeweging. 

Deelnemers : R. Mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger; J . Van 
Haerenborgh, verbondsleider V.N. 
J . ; E. Claessens, gouwleider V.B. 
V.; B. Van Boghout, organisatie-
leider Were Di. 

Moderator : Hector de Bruyne. 
Dit forumgesprek wordt inge

richt door « Were Di » In de bo
venzaal van het V aams Huis « Pe
ter Benoit ». Frankrijk'ei 8, Ant
werpen op woensdag 25 maar t te 
20 uur 15. 

De toehoorders Krijgen de gele
genheid tot het stellen van vra
gen 

Toegang vrij. 
Het Jeugdprobleem is voor de 

toekomst van het Vlaams-nationa-
Usme levensbelangrijk. Wij hopen, 
da t dit eerste forumgesprek ver
helderend en bevruchtend n-oge 
Inwerken. 

Voor aJle Inlichtingen : tel. 03-
S2.21.53. 

U E B 
Voor een bomvolle zaal vond het 

debat, ingericht door de Vlaamse 
Krmg, plaats tussen volksvertegen-
•WOOTdiger Verroken en arr seKre-
t a n s Walter Luyten. In zijn inlei
ding beklemtoonde Walter Luyten 
de huidige situatie rond d» grond-
wetsherzienmg als een omkeren 
van de realiteit. De hele zaak 
wordt oenaderd door de poliüek-
makende top vanuit Waals pers
pectief. Verroken wierp zich in 
Bijn inleiding onmiddellijk op het 
aangevallen voorstel van de CVF. 
van de 2-3 grendel. Hij bleef ob
st inaat op de stelling, die ook door 
de Saeger wordt verdedigd, dat 
zodoende de « Vlaamse verworven
heden kunnen beveiligd worden 
door de Vlaamse C.V.P. ». 

Argimient dat het bij de zaal 
me t deed. Walter Luyten onder
streepte de eeuwige zwakheid van 
de Vlaamse CWF., zelfs van haar 
goedwillenden die m hun unitaire 
Bituatie steeds van nederlaag tot 
nederlaag moeten gaan. Het voor-
laene onderwerp « grondwetsher-
zlenmg » werd dan ook meestal 
ontweken door Verroken die zich 
terugtrok in de kilos dokumenten 
over de taalwetten en er voor een 
deel in lukte de « vis te verdrin
ken ». , 

MECHELEN 
Met een hartelijke bedanking 

voor aijn jarenlang op de bres 

Voor de Vlaamse 
verlofgangers aan de 
kust. De ijsroomzaal 
1'Esterel, Kerkstr. 111 
BLANKENBERGE 

maakt bekend dat er vanaf 
29 maart, Pasen, kamers te 
huur zijn met of zonder 
ontbijt. Lage prijzen, beste 
verzorging en 'n grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels, koffie enz... 

staan als arr. propagandaleider 
werd op de .aiT. raad het door 
hem gevraagde onts ag geakteerd 
van onze vriend Iwem Vin de 
Voorde. 

Bij handgeklap werd Plans Van 
Dessel. Zandvekenvelden 15 Nij-
len, aanvaard als arr. propaganda
leider (te bereiken tel. 03-708276). 

Als adjunkt - propagandaleirier 
werd hem toegevoegd Frans Giel.!3, 
Nieuwwerk /, Meche'en (tel. 015-
11106). Wij wen<i.n beiden oen 
vruchtbare werking. 

NIJLEN 
Arr. pi-opagandaleider Van Des

sel maakte volgfnd schema op voor 
de kolportages : 22 maar t : p'oeg 
Her met Berlaar-Hooikt naar Nij-
len; 5 april : Hombeek wordt be
zocht door ploeg Meche'.en-Kate-
lijne-W>»ver. 

MECHELEN 
Vlaams Nationale Kontakt-
klub : op woensdag 25 maar t 
krijgen we in de reeks der 
voordrachten van de V aams-
nationa'e kontaktklub de ge
kende journalist Luc Delafor-
terie. Deze klemzoon van Pie-
ter Daens, die later m het Di-
naso terechtkwam, schreef on
langs een fel geprezen boek 
over Joris Van Severen. 
Hij zal dan ook handelen over 
het tema « Wat betekent de 
figuur van Joris Van Severen 
nog voor onze tijd? ». 
Gulden Huis, Veemarkt. Begin 
20 uur. 

TURNHOUT 

Voorjaarswerf tochten. 
22 maar t : Tielen Wecheldei^ 

zande 
5 april : West.meerheek - Zoer-

leparwijs 
12 april : St. Jozef en Achter-

Olen. 
1 april : Veerle en Eindhout. 
3 mei ; Turnhout (beide ploe

gen). 

SCHOTEN 
Op 10 maar t ]1. werd een uitge

breide kaderledenvergadering ge
houden door de afd. Schoten. 

Belangrijke besliss ngen werden 
getroffen in verband met de ko
mende verkiezirgsstrijd. en de or
ganisatie der propaganda. 

Per wijk werden verantwoorde
lijke ploegen aangeduid, die In
staan voor de partijwerking ter 
plaatse. 

6 werd beslist elke maand een 
speciaal nummer van « Malper-
tuus » rond te sturen over de gan
se gemeente (6 600 bussen), po-
vendien zullen In verschillende 
wijken kontakten worden opgeno
men. 

De V.U.-week van het arr . Ant
werpen za) in Schoten grote weer
klank vinden, en worden gevolgd 
door pen intensieve propaganda. 

Enkele tientallen nieuwe leden 
on verschillende nieuwe abonnen-
ten werden opgetekend. 

Schoten is op de goede wegl 

BRABANT 

DILBEEK 

Als hd van het Verbond der Dil-
beekse Verenigingen, ontvingen 
wij van het gemeentebestuur een 
uitnodiging tot deelname aan de 
officiële manifestatie op touw ge
zet ter gelegenheid van de ver
heffing van de parochie St. Am-
brosius-Dilbeek tot DekeniJ, op 22 
maar t a.s. 

Te 16 uur In de St-Ambrosins-
kerk : kunstconcert. 

Te 17 uur : plechtige Mis met 
kanselrede. 

Na de mis, optocht van alle ver-
emgingen met vaandel. 

Te 18 uur 30 : korte akademl-
sche zitting op het Gemeentehuis. 

SI AGATHA-BERCHEM 
De h. Louis Maes de overal be

kende voordrachtgever uit Moer-
zeke, geeft op zaterdag 21 maar t 
te 20 uur, een unieke diarama-
voorstellmg van zijn sensationele 
beklininiing der vuiirspuwende 
bergen in Italië. 

Deze voorstelling wordt gegeven 
in de feestzaal van het nieuw 
Rtjkstechnlsch Inatltuiit te St. 
Agatha-Berchem (O. Buelens-
plem) ten bate van het Boekea-

fonds. Toegang ; 20 F. Kosteloze 
plaatsreservatie op het Sekreta-
riaat. Tel. 26.09.92. 

ZAVENTEM 
Op zondag 22 maar t wordt in 

Zaventem de kroon geplaatst op 
een prachtige reeks werftochten 
door dit Kanton. 

Het wordt weer een werftocht 
uit so'idariteit. want de opbrengst 
gaat naar het Steunkomitee. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS te 9 uur 15 op het Dailly-
plein of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Zaventem. 

L IMBURG 

BERINGEN 
De voorlichtingsvergadering, in

gelicht door het IJzerbedevaart-
komitee en Vriendenband Berin
gen, kende een waar succes. In
derdaad, meer dan 100 personen 
waren aanwezig toen Pater Brauns 
zijn uiteenzetting over de Vlaam
se en sociale beweging aanvmg. 
Meer dan twee volle uren was er 
spanning en enthousiasme in de 
zaal en werd de spreekbeurt her
haalde malen onderbroken door 
luide toejuichingen. 

LANAKEN 
Ook deze week werd een uitge

breide propaganda gevoerd in ver
schillende omliggende dorpen en 
dit onder leiding van onze vrijge
stelde Gustaaf Begas uit Lanaken. 
Er werden Volksuniebladen uitge
deeld in de gemeenten Opgrimbie, 
Stokkem, Meeswijk en Eisden. I n 
totaal een 1000-tal bladen. 

MAASEIK 
We kondigen reeds van nu aan 

da t Pater Brauns komt spreken in 
Maaseik in de grote zaal Van 
Eyck op donderdag 2 april a.s. te 
20 uur, over zijn onderwerp 
« Vlaamse en sociale beweging on
der bijbelse belichting ». 

Er zal een stevige propaganda 
gevoerd worden m de omliggende 
dorpen zodat we verwachten dat 
dit wel eens de succesrijkste op
komst zou kunnen betekenen van 
al de reeds gehouden voordrach
ten. Zelfs worden er bussen inge
legd vanuit de nabijliggende dor
pen. De bus vanuit Neeroeteren 
zal gratis ingelegd worden. Deze 
voordrachtavond wordt ingericht 
door V.V.B - Maaseik, Vrienden
band en andere kultureie organi
saties. 

MAASEIK 
Tijdens de voorbije week hield 

de afdeling Maaseik haar maande
lijkse bestuursvergadering. De 
prov. secretaris Ir. Clem Oole-
mont was aanwezig en volgde be
langstellend de zeer interessante 
besprekmgen in verband met de 
verdere uitbouw in het kanton. Er 
werden niet alleen plannen ge
maakt doch ook een zeer nauw
keurig werkschema opgesteld 
waaraan de bestuursleden zich 
zeer zeker zullen nouden. De eerst
volgende weken zal nog steeds ge
werkt worden aan de ledenwer
ving en de abonnementenslag. Met 
regelmatige tussenpozen zal de 
propaganda gevoerd worden tot in 
de kleinste dorpen. 

Afdelmg Maaseik verdient alle 
lof voor haar degelijk en systema
tisch werk. Kortelings zal de afde
ling dan ook kunnen gesplitst 
worden in verschillende nieuwe 
afdelingen. 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
Telefoon : (015)14909 

OOST-VLA A N D E R E N 

AALST 
Buitengewoon geslaagde kolpor-

tage m Erembodegem. Onze 
Vlaamse mensen worden zich be
wust van de ernst van de toestand 
en schenken de Volksunie steeds 
meer vertrouwes : 

510 verkochte nrs, 100 F steun, 
1 abonnement. 

Volgende werftocht : 22 3.64 te 
St. Lievens Esse - Ressegem - Op-
hasselt - Steenhuize - Wijnhuize -
Voorde. 

Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr., Aalst, 8 uur 30, 
of kerk St. Lievens Esse 

Verder programma tot einde mei 
1964 : 

5.4 Moorsel. 
12.4 Welle. 
19.4 Goeferdinge, Zarlardinge, 

Moerbeke-Viane, Overboelaere. 
26.4 Velzeke. 
3.5 Zottegem, Elene, Ei-wetegem, 

Strijpen. 
10.3 Etpe. 
24.5 Groenberge, Leeuwergem. 
31.5 Denderleeuw. 

GENT 
Bij een bar en guur weder is op 

zondag 15.3 een kolportageploeg 
van 16 m a n naar de gemeente 
Drongen getrokken Deze randge
meente van Gent werd tot in al 
h a a r hoeken uitgekamd. We kre
gen echter geen toelating om met 
een geluidswagen rond te toeren. 
Dat er zelfs in de moeilijkste ge
meenten iets aan het veranderen 
is bewijst ons hoog verkoopcijfer : 
202 nummers. Dit wellicht tot spijt 
van de fransdoUe burgemeester, 
die ons graag de toegang tot de 
gemeente zou verbieden moest hij 
dat kunnen. Wij gelukten er aldus 
in, in tal van huisgezinnen de 
Vlaams nationale gedachten bin
nen te brengen. 

Wij vestigen tevens de aandacht 
van alle simpatisanten op het 
feit dat de vo'gende kolportage 
plaats vindt op zond. 12.4.64 en wel 
op de gemeenten St. Denijs-Wes-
trem en Afsnee. Het offensief gaat 
verder; wij bewerkstelligen de to
tale doorbraak van de Volksunie 
in het arrondissement. Verzamelen 
op zondag 12.14 om 9 uur a a n de 
Roeland. 
Meeting. 

Alle aandacht gaat nu naar de 
openingsmeeting op vrijdag 3.4.64 
om 8 uur in de zaal Roeland. Als 
Inzet van de komende kiesstrijd 
wordt deze avond beslist een 
avond vol Vlaamse geestdrift. Te
vens worden twee prachtige kleu
renfilms vertoond ; de V.U.-beto-
ging te Gent en de Federale Mars 
door Antwerpen. Iedereen roepe 
iedereen opl 
Steun. 

Nogmaals vestigen wij de aan
dacht op het feit dat he t propa/-
gandafonds voor de gemeentever
kiezingen kan gespijsd wc«-den 
door het kopen van onze steun-
bons die verkrijgbaar zijn In de 4 
Vlaamse lokalen of bij onze pro
pagandisten. 
Progranuna. 

3.4.64 massale meeting In het 
licht van de komende gemeente
verkiezingen Vertoning van de 
filmen f Voiksunlebetogtng s en 
e Federale Mars te Antwerpen ». 
. 12.4.64 : kolportage met ge
luidswagen te S t Denljs-Wcfitrem 
en Alsnee, 

10 5 64 • kolportage in De Pinte. 
14 6.64 kolportage in St. 

Amandsberg 
5 7.64 Koipo tage te Merelbekew 

ZOTTEGEM 
Vrijdag 3 april, m net St Joris-

hot te Zottegem. receptie aangebo-
den aan de voorzitters en sekreta-
rissen der afdelmgen van net ar
rondissement Aalst-Oudenaarde. 

Vlaamse Pmancierings en im-
mobilienmaatschappij. met ak-
tiviteit op de Kanarische El-
landen wenst II) dienst te ne
men : 
1. Vijftalig (spaans) bureel-
hoofd. 
2. Spaanskennende vrouwelijke 
bediende. 
3. Venegenwoordiger met fi
nancieel inzicht en tmmobl-
liënkennis. 
Schniven Kantoor blad, onder 
LDH 

Pr iva te k inde rhome 
SINT JAN 

onder leiding van gediplo
meerde kinderverzorgster, 
kinderen van 2 tot 10 jaar. 
Inlichtingen : Lombardzij-
delaan 144 Westende aan 
Zee. Tl. 058/238.45. 

FAMILIE GEVRAAGD 
als gerant 

van het schoonste café 
van het land. 

Verzekerde broodwinning. 
Antwoorden kantoor blad. 

GEBOORTEN 
Isabel werd als zevende kind 

geboren m het gezin vaa ons lid 
en medewerker Jozef Vermeersch. 
Van har te gelukgewenst. 

De famiUe Huysman - van Lul 
te Brussegem stuurde ons een 
mooi kaartje ter gelegenheid van 
de geboorte van Marleentje. Onze 
harteli jkste gelukwensen. 

ZOEKERTJ 
Dienstmeisje voor overdag - fa

milieleven AS. Lange Rlddersta*. 
36, Mechelen. 

Elektriciteit... voor alle herstel-
llngen en Installatie, tel. 27.85.99. 

Prachtige grond 17 m gevel ± 
6 are landelijk gelegen in Vlaamse 
randgemeente Dllbeek op 6 km 
Grote Martit. Nieuwe wegenis, 
prachtige verkaveling volledig 
aangelegd. Rustig wonen. TeL 
21.99.74 of 22.71.99. 

Schilder vraagt klein schiMer-
wwk. Schrijven of adres bureel 
Mad. Telefoon n a 5 uur 15.40.88 
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Voiksunie-week 

Van 19 tot en met 24 april 1964. 
Massaal Lenteoffensiel onder het motto : 

Wij hameren verder 

Met de medewerking van alle kaderleden, propagandisten 
en simpatisanten. 
Zondag 19 april : 

In de voormiddag grote kolportage met het weekblad « De 
Volksunie » door de gemeenten Borgerhout en Deume. 

Met deelname van 200 propagandisten en zes microwagensl 
Maandag 20 april : 

Abonnementenslag i 
Onze kaderleden en propagandisten op bezoek in alle ge

meenten van ons arrondissement. 
Dinsdag 21 april : 

Propaganda-offensief in de middenstad. 
Draagborden- en spandoeken-aktie door onze militanten. 

Woensdag 22 april : 
Jongeren-avond : < De jeugd moet leven tn het land dat nu 

wordt opgebouwd ». 
Spreker : lic. Walter Luyten. 
Toegankelijk voor alle jeugdleiders, unlversitalren, studen

ten en Jongeren. 
Te 20 uur 30 In het lokaal « Peter Benoll », Frankrijklei 8. 

Antwerpen. 
Donderdag 23 april • 

Massale fakkeloptocht doorheen de middenstad. 
Verzamelen vanaf 20 uur aan het lokaal « Peter Benolt ». 

Vertrek ; 20 uur 30. 
Daarna grote slotmeetlng te 21 uur 30, in de zaal « Palla

dium », Offerandestraat 42. 
Voorzitter : Dokter Hektor Goemans. 

Sprekers • 
Volksvertegenwoordiger Helmond Mattheyssens. 
Volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist. 

Vrijdag 24 april : 
Tot slot van de Volksunle-5-dagenweek : 
Reuze-bal met het orkest « De Reizende Troebadoers ». 
Zaal « Palladium »; deiu-en 19 uur 30, aanvang 20 mu-. 
Trekkmg van de tombola ten behoeve van het boetefonds 

der 17 teerkladdersl 
Oproep : van nu af zullen de verschillende afdelingen zor

gen voor de nodige vaandels, spandoeken en draagborden in 
verband met de fakkeloptocht. 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Blcbtlljnen voor aüe afdelingen. 

Van nu at zullen de VOTSCWI-
lende afdelingen zorgen voor de 
nodige vaandels, spandoeken en 
draagborden in verband met de 
fakkeloptocht. 

Slogans en teksten zullen toege
stuurd worden aan alle sekretaris-
sen. 

Oproep tot alle militanten, le
den van de muziekkapel, vende-
llers en vaaiideldragets : zonder 
een uitzondermg verzamelen alle 
militanten op donderdag 23 april 
aan bet lokaal s Tourist », Groen
plaats 15, Antwerpen. 

Bijeenkomst vanaf 19 uur 30. 
Vertrek stipt te 20 uur naar het 

verzamelpunt a Peter Benolt », 
Frankrljklel. 

Balkaarten en loten. 
In het teken van de 5 dagen-

Volksunle-week zullen vanaf he
den onze propagandisten In alle 
gemeenten balkaarten en loten ten 
behoeve van de 17 teerkladders 
aanbieden bij al onze leden. 

Wij vragen aan deze laatsten 
zeer mild te zijn. 

Mededelingen voor alle militan
ten, leden van de muziekkapel, 
vendeliers. 

Donderdag, 19 maart : algemene 
vergadering voor alle miUtanten. 

Spreker : J. Van Hoogten. 
Lokaal : et Tij 1 », Antwerpsestr. 

59, Mortsel. Begin te 20 uur 30. 
Zondag 22 maart : tweede op

treden van de muziekkapel. 
Verzamelen vanaf 9 uur aan 

het lokaal « Tljl » te Mortsel. 
Vervoer per autokar. . inschrij

vingen In het lokaal of op het se-
kretariaat. 

Vertrek stipt te 9 uur 30. 
AUen op post. 

DEURNE 

Bal (I Vlaamse iu'lng ». 
Wij nodigen O allen uit op ons 

ff Lientebal >. Dit zal plaats heb
ben op zaterd. 4 april 1964 om 20 
uur in de zaal « Tlrolerhof », De 
Boblanostraat te Borsbeek. 

BOBOKEN 
Hiermede nodigen wij alle le

den en slmpatlzanten uit op onze 
gezellige worstenbroodavond op 4 
april om 20 uw m lokaai < Pal
lieter », Kioskplaats 116. Twee 
worstenbroden met koffie tegen de 
prijs van 25 P. Inschrijvingen : 
op het eekretariaat F, Anthonls-
8«L Edm. Cretsstr 25: K. Brue-
lemans, Fodderiestraat 36; lokaal 
c Pallieter », Kloskplaats 115, tel, 
88.42.38. 

Stel niet uil tot morgen en stuur 

vlug een kaartje aan een van 
voornoemde adressen 1 

MERKSEM 
De wijkleiders. 

Ten gerieve van onze leden en 
simpatisanten geven wij hier de 
namen en adressen van onze wijk
leiders : 

Oud-Merksem : Vissers Renaat, 
Gagelveldestraat 25. 

Nieuw-Merksem : MuUeman 
Theo, Azalealei 27. 

Tuinwijk-Merksem : Geens 
Frans, Katanjeboompleln 32. 

WILLEBROEK 
De lirachtproef van bet jaar! 
Op zaterdag 21 maart 1964 te 
20 uur, in de nieuwe gemeen
telijke feestzaal (August Van 
Landeghemstraat 99, Wille-
broek) spreekt E. Pater Dr. 
Brauns s.J. over het onderwerp 
« Radikalisme in de Vlaamse 
strijd ». 
Hardnekkig en vinnig als 
steeds, zal zijn toespraak op 
schitterende wijze de nieuwe 
koerswendmg in de Vlaamse 
strijd vertolken. 
In deze gemeentelijke ^Eeest-
zaai, die meer dan 500 zit. 
plaatsen telt mag geen enkele 
plaats meer onbezet blijven. 
Daarm Destaat de krachtproef., 
Alle Vlaams-Nationalisten uit 
de Rupelstreek, Klein Brabant, 
en het Mechelse steunen door 
hun aanwezigheid dit grootse 
initiatief. 

WILRIJK 
Onze oproep voor aktieve mede

werkers bleef niet zonder gevolg; 
dank zij ons weekblad, kwamen 
verschillende personen zich aan
melden. 
Kolportage. 

Zaterdag 21 maart, wijk Ooster-
veld. Begm te 14 uur. 

Deze wijk moet gans bewerkt 
op één namiddag; -daarom doen 
wij beroep op iedereen zodat twee 
ploegen kunnen gevormd worden. 
Aan u, dit mogelijk te maken. Bij
eenkomst Juul Moretuslei 310, of
wel Oosterveldlaan 197. 

Op 4 april gezellig samenzijn te 
Hoboken. Wie gaat mee? 

Geef naam en adres op bij G. 
Cells, J. Moretuslei 310, tel. 
38.42.«1. 
Abonnementenwerving. 

Prachtige resultaten, en nog 
een aantal goede vooruitzichten. 

U die dit leest, hebt ü reeds 
Iets gedaan? 

BRABANT 

BRUSSEL 
De Blauwvoetfederatle « Groot-

Brussel », Verbond van Blauv-
voetvendels en Vlaamse Meisjes-
scnaren • vtlendenktmg nodigen 

u uit Op hun prachtig Lentedans
feest. 

Op zaterdag 11 april 1964 vanaf 
20 uur in de zaal « De Groene 
Poort », te St.Jans-Molenbeek 
(Vlaamse poort), steenweg op 
Gent 12. 

Met medewerking van het volle
dig « Waltra Orkest » van Stan 
Philips en de « Dansschool Onder 
Ons ». 

Deelname in de kosten : 30 F. 

Werftochten met verkoop van ons 
blad. 

Het voorlopig programma is 
vastgesteld als volgt : 

22 maart : Zaventem. 
6 april : Bever en St-Pleters-

kapelle (op speciaal verzoek). 
19 april : Heme. 
3 mei : Lembeek (Halle) 
17 mei : Beert en Bogaarden. 
In geval van werkelijk slecht 

weder of gevaat op de wegen 
wordt de werftocht automatisch 
afgelast. Bij twijfel Kan men de 
dag zelf nog bellen te 8 uur 15 
op nummer 15.51.75. 

BRUSSEL-NOORD 
Kon. Vereniging « Kunst en 

Moedertaal », Brabantstraat 24, 
St-Joost-ten-Node brengt voor het 
voetlicht drie eenakters : 

« Terreur » van Jan Oevleers, 
regie Jozef Van Ransbeek. 

«Kilian heeft de Ogen geopend» 
van Willem M. Roggeman, ge
speeld door « Toneel Vandaag > 
onder leiding van Rudi Van 
Vlaenderen. 

« De Vrouw van zijn Dromen > 
van Jan Ceuleers. Regie Jozef Van 
Ransbeek. 

Studio Nationaal Toneel. Zater
dag 21 maart 1964 te 19 uur 30, 
Rogier Centnun te St-Joost>ten-
Node. 

Algemene toegang : 30 F (kin
deren vergezeld van hun ouders 
kosteloze toegang), 

DILBEEK 
Te onthouden data. 

Op zondag 13 april gaat een 
sterke afvaardiging uit Dilbeek en 
Itterbeek naar St. Martens-Bode-
gem de spreekbeurt van Z.E. Pater 
M. Brauns bijwonen. 

Steun met woord en daad deze 
verdienstelijke inspanning onzer 
zusterafdeling. 

JETTE 

Eerste groot Lentebal van de 
Vlaamse Verenigmgen van Jette, 
op zaterdag 4 april 1964 te 20 uur 
In de feestzaal van het adminis
tratief centrum, A. Vanden-
schrlekstraat, Jette (op 2 min. T. 
h. station). 

MOLENBEEK 
Langs deze weg worden alle le

den er van verwittigd dat voort
aan het nieuw adres van de kan-
tongevolm. De Eerlanger J. luidt : 
Le Lorrelnstraat 28, Molenbeek. 

SCHAARBEEK 
Jaarlijlis feest. 

De afdelingen Evere, Schaar-
beek, Sint-Joost, en Brussel-stad 
gesproten uit de vroegere adeltng 
Brussel-Noord-Oost, geven op za
terdag 11 april vanaf 20 uUr In het 
lokaal « Luxor », Paviljoenstraat 
56 te Schaarbeek hun Jaarlijks ge
zellig samenzijn. 

Het programma is enig : Jef 
Burm treedt op samen met Jef 
Van den Bergh, pianist. 

Leden betalen 20 F, niet-leden 
30 F. Inkom gratis voor de kinde
ren. 

Eike aanwezige ontvangt een 
gratis biljet voor een tombola met 
talrijke nuttige prijzen. Vorige ja
ren waren er prijzen als : radio
toestel, ets van Dirk Baksteen, 
schilderijen, koffiemolen, stoffen, 
damesmantel. Ook dit jaar wordt 
die avond een festijn, waarop alle 
vrienden welkom zijn. 

SINT-.MARTENS-BODEGEM 

Op zondag 12 april 1964 -geven 
de Vlaamsgezinden uit de streek 
van Anderlecht mekaar rendez
vous te Sint-Martens-Bodegem, 
zaal Frans Van der Borght. Sta
tionsstraat. 

Programma : kleurenfilm over 
de IJzerbedevaart 1962, film « De 
Boerenkrijg » (Voor Outer en 
Heard). 

Spreekbeurt door E.P. dr 
Brauns S.J. 

Vertoningen : te 15 uur school
gaande jeugd, te 17 uur 30 vol
wassenen. 

Toegangsprijs : 20 F en 10 F. 
De kaarten zijn genummerd voor 
een gratis tombola. 

Vlaanderen, zal plaats hebben te 
Alken in de grote zaal Monty en 
dit op zondag 22 maart te 20 uur. 
De inrichters doen een oproep tot 
alle Vlaamse meisjes (minimum 
16 Jaar en niet ouder dan 26) om 
deel te nemen. De kandidaten 
moeten Nederlandstalig zijn en de 
kandidaturen moeten voor 18 
maart aangetekend toegezonden 
worden aan een van volgende 
adressen : 

Dhr Van Straeten, zaal Monty, 
Alken; Leo Banken, Kerkstraat 
180, Millen (Limburg) 

De kandidaturen moeten verge
zeld zijn van een recente foto. 

De voorstelling der kandidaten 
op 32 maart zal geschieden door 
Jef Bui-m. De jury is als volgt sa
mengesteld : de voetballers Jef 
Jurion, Rik CJoppens, Leo Ritzen, 
G. Deckers; de joernalist Staf de 
Lie; Bert De Clercq, afgev. beh. 
Melior-fUms; de kunstenaars Lu-
do Laagland en Yvo Baekelandt. 

De vijf eerstgeklasseerden ko
men in finale tijdens de grote 
folkloristische Tij! Uilenspiegel
feesten te Millen op 18, 19 en 21 
juli. Volgende prijzen zijn reeds 
voorzien : 1) een droomreis naar 
de Balearen; 2) een droomreis 
naar de Azuren kust; 3) tran
sistorradio's, enz. De kans bestaat 
om proef te draalen voor een ne-
derlandstalige speelfilm. 

Na de schlttingswedstrijd groot 
bal met de Ritme-BUub. 

Inrichting Schuttersgilde Millen, 
Davidsfonds, V.T.B. • T.A.B., 
Vriendenband, A.N.Z., Noordstar-
fonds. 

OOST-VLAANDBREN 

LIMBURG 

ALKEN 
Prinses van Vlaanderen. 

De derde grote schifting voor de 
verkiezing van de prinses van 

AALST 
Oproep. 

Het arr. bestuur Aalst doet een 
oproep tot alle Volksunle-sympatl-
santen om de arrondlssementekai 
te helpen spijzen. 

Wij moeten flnantieel gereed 
zijn om de zware last van de aan
staande verkiezingen te kunnen 
torsen. 

Onze propaganda-aktie moet 
overweldigend zijn. Veel zal af
hangen van uw medewerking. 

Stort onmiddellijk uw bijdrage 
op Kredietbank Nr. 325-15900 van 
Financieel Comité Arrondissement 
Aalst. Lokerenveldstr. 111, Aalst. 

BEVEREN-WAAS 

Op 11 april te 8 uur 30 vindt In 
de zaal < 4 Eemers », Markt, een 
grote feestavond plaats. 

Vlaamse gezelligheid, leute en 
dans, waarop iedere oprechte YlOr 
ming uitgenodigd wordt 

DENDEBHOVTEM 
Op zaterdag 21 maart 1964 groot 

« Daensisten-dansfeest > In de 
zaal BreugheUiof, Vondelen 36 te 
Denderhoutem. 

Twee orkesten zorgen voor de 
stemming; eerste dans te 9 uur 
30. Plaatsbespreking tel. {053i 
28141, Vondelen 55, Denderhoutem. 

DENDERLEEUW 
Gezellig samenzijn ter gelegen

heid van het vijfjarig bestaan der 
afdeling en de overhandlgmg van 
de V.U.-ï«rtijvlag op zaterdags 
avond 11 april In de nieuwe zaal 
van het pallnghuis « Plezante 
Hof », Steenweg op Aalst te Den
derleeuw. 

Vlaamse nruzlek afgewisseld met 
stemmige orgelklanken, dit alles 
overgoten met een saus van de 
meest pikante cabaretliedjes van 
Kor van der Goten. 

Lekkere dranken. Belegde brood
jes. 

Parkeergelegenheid. 
Begin : 20 uur. Einde : 's ande

rendaags. 

ERWETEGEM 
Vrijdag 27 maart (niet 13, zoals 

gepland was) stichting van de 
V.U.-afd. Erwetegem, in c Ad Fun-
dum » te 20 uur. 

GENT 
Op het plan van de gemeente

verkiezingen is men te Gent reeds 
een heel eind opgeschoten. Voor
bereidende vergaderingen werden 
reeds belegd waar- uitvoerig de 
wijze van propaganda werd bestu
deerd. 

Het belooft m ieder geval een 
harde kiesstrijd te worden. 

Wij vestigen nu reeds de aan
dacht van alle sympatisantsn er
op, dat Op 3.4.1964 in de zaal Roe
land, een openingsmeeting wordt 
belegd. 

Als inzet voor de verkiezingen 
wordt dit zeker een succes. Ieder
een weze dus op post! 

Help ook onze propaganda fi
nancieren. Koop onze steunbons, 
zo brengt ü ook Uw steentje bij 
tot de uitbouw van de Vlaams na
tionale gedachte in G^Qti, 
Kolportage. 

Wij richten nogmaals een war
me oproep tot alle sympatisanten 

om deel te nemen aan de kol pop-, 
tage te Drongen op zondag 15.3.' 
64. 

Verzamelen aan de Roeland on^ 
9 uur. 
Zieledienst. 

Zondag 5 april om 11 uur 30 la 
de kerk der Paters Dominikanen 
wordt een H. -mis opgedragen terj 
nagedachtenis van Dr Borms ea! 
alle Vlaamse gefusiljeerden. 

Alle nationalisten worden hier
voor harte ijk uitgenodigd. 

OKEÜEM 

Vlaams-nationalisten uit de Detw 
derstreek, zaterdag 4 a p i l is een 
datum die u zeker moet vrij hou
den. De Vnendenkiing t Priester 
Daens » geeft immers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem. zaal f Vlaam« 
Huis », Doip 

Kaarten : 30 P. Aanvang 19 uur 
30 

ST GILLIS-GBEMBERGEN 
Op 21 maart a.s. te 20 uur tn e»' 

fé < Ros Beiaard >, Grote Markt 
te Dendermonde : groot BreugA' 
feest. Frit met stoofkarbonadeni' 
tombola, prijskampen, öiz. Inkom' 
45 F. Geschenken voor de t o m b ( ^ 
worden afgehaald : ted 219.25. . i 

WAASLAND ' i 
Avondfeest 21J.1964. 

Kaarten voor deelname aan beC 
avondfeest zijn t« bekennen UI a ^ 
le leden vaa de afdelb^besturiar 
of op het secretariaat tegen da 
prijs van 50 F (leden alecbts M 
P) . 

Wij vestigen er de aandacht on 
dat zitplaatsen kunnen Toorbehoa^ 
den wordoi in c Stad Nantea ^ 
Orote Markt, 8t-NikIaas, tegen <to 
prijs van 10 F per plaats. 

Naast het orkest en bet optra* 
den van Vae Van Hoesselt wwd! 
eveneens een Oberbayemorkest ga^ 
kontrakteerd dat de ganse nadiw 
door in de feestkelder de minder,! 
danslustigen In stonmlng tsÊ' 
brengen. 

Omstre^s 10 uur vbidt de biA», 
dlglng plaats van Dr. ESewaut ett 
Amedë Vertauggen. 

Nadien overhandiging van da afr, 
dellngsvlaggen door de nationals 
voorzitter tSi. Van der ESst en dr» 
Wlm Jorlssen, nationale secretiM 
ris. 
ZOTTEGEM 

Zaterdag 18 aprfl I9S4 tweed» 
V.U.-bol te Zottegem, aaal F S M 
king Orkest Clees Five Een wenH' 
voor de andere afdelingen van be t 
asrondlssement : ds datum v t 4 
houdenl 

WEST-VL.AANDBREN 

ROESELARE 
Op zondag 13 april In de 

Patria te 15 uur vindt bet 6de pro»; 
vinciaal zangfeest van bet AJï.Z.oi 
West-Vlaanderen plaats. Reeds n a | 
is de medewerking verzekerd v a a j 
het St. Vincentiusmeisjeskoor, óat] 
laureaat was In bet Nationaal] 
Koortornooi in 1963. Ook het Ve-
remanskoor. Richten, 0 i e Boose 
&i de Karel Mestdagtrkrlng ztja 
van de partij. 

Samen zullen ze met D zii^jen 
onder de leiding VEtn R. Veremana 
en R. Demwe. 

Presentatie : O. Vermeersdi. 
Lente te Boeselare. 

Maakt een vogel de lente nie% 
dan zullen toch de meer dan 500 
danslustige vrienden te Roeselar» 
op 21 maart, de lente binnendan-
sen op de tonen van het orkest 
Pol Rutger, in de zalen «De Beur» 
VEinaf 21 uur. 

Wie verleden jaar de gezellige 
doch stijlvolle sfeer meemaakte^ 
zal dit jaar beslist niet willen ont
breken... zoals ook de attraktlea 
en verrassingen niet zullen ont
breken. Zij die prijzen wi len 
schenken voor de tombola, kunnen 
zich wenden tot Toon Deslmpe-
laere, Kalkenstraat, Roeselare, teL 
20964. 

Zij die plaatsen wensen te laJten 
reserveren, kunnen terecht bij Mik 
Babyion. tel. 20208 De toegangs
prijs tot het feest Is 50 F. 
Propagandanumnterwerking. 

De week van 20-21 maart stai^ 
ten We met de propagandanun»-
merwerking in net arrondissement. 
Ieder week worden 1000 nummer» 
verstuurd. Zij die zich verantwoor
delijk stelden voor de verzending; 
worden om stipte uitvoering van 
de opdrachten verzocht. 

Vooral de afdelingen mogen ölet 
ten achter blijven. 

ST KRUIS 
Ter voorbereiding van de g^ 

meente - verkiezingen vindt op 
vrijdag 3 april a.s. een intieme 
samenkomst plaats te St. Kruist 
in het gasthof « de Vrede ». Moer-
kerkestwg.; de leden ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. 
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OINDS ettelijke jaren staan 
wij — op het platte"and en in de kleinere cen
tra — voor een beangstigend probleem in het 
Lager Onderwijs : de ontvolking van de lokale 
school. 

De voornaamste oorzaak van dit verschijn
sel is het feit dat de voorbereidende afdelingen 
van atenea en kollege's een ware iacht hebben 
georganizeerd om ook de laatste 'eerl'ng van de 
slinkende lokale scholen naar hun eigen instel
lingen over te pompen. Tegen deze jacht — die 
vaak reeds begint in de kleuterscholen en die 
dikwijls de vorm aanneemt van echte ronse-
larij — wordt zo goed a's niets ondernomen. 
Van hogerhand schijnt men de bewering te bil
lijken dat uit de lokale school niets goeds kan 
komen en dat daar een soort minderwaardig en 
verouderd onderwijs wordt verstrekt. 

PLEID 

I N M I D D E L S vecht het lokale 
onderwijs, vecht de dorpsschool met de rug te
gen de muur. Onze dorpsonderwijzers — en we 
zouden ons toch steeds moeten herinneren wat 
Vlaanderen aan hen te danken heeft! — sloven 
zich in hard labeur af om hun school in stand 
te houden. Op hun beurt zijn ze verplicht het 
onmogelijke te doen om te beletten dat, met het 
heengaan van de laatste marginale leerling, de 
hele klas zou verdwijnen. 

En in onze dorpen en kleinere gemeenten 
groeit jaar na jaar het aantal lege klaslokalen. 
Een paar km verder bouwt men de centrale 
school, die haar zuigkracht weldra in de hele 
streek za! laten voelen. 

Politiek van besparing of van verkwisting? 
Ortodokse ekonomie? 

tiescholen er op het Nederlandse platteland 
staan. Zij vervullen er een dubbele funktie : 
zij verschaffen Lager Onderwijs dicht bij huis 
en zij zijn zowel voor de bewoner ais voor de 
bezoeker de stille getuigen van het feit dat het 
gelaat van het Nederlandse kultuurvolk ook op 
het Nederlandse platteland is terug te vinden. 

Li Ma men ook in Vlaanderen, 
in gans België, terug die weg opgaan? Bepaal
de tekenen wijzen er op. Links en rechts tekent 
zich een tendenz af om schoorvoetend terug te 
keren naar het inrichten van moderne, vol
waardige dorps- en wijkscholen. 

Er moet over gewaakt worden dat deze ten
denz niet wordt tegengewerkt uit lage bereke
ning. Zijn velen immers niet de mening toege
daan dat de massale streekschool een hechter 
en afgetekender middel is om mét de leerling 
ook diens familiale omgeving ideo'ogisch en le
vensbeschouwelijk te beïnvloeden? 

De sektieschool heeft daartoe — om louter 
praktische redenen — heel wat minder gele
genheid. 

Men schijnt het trouwens ook hogerop te be
seffen. En daarom vrezen wij dat er heel wat 
zal moeten veranderen, alvorens men terug de 
weg opgaat van het gezond verstand. 

DE DORP HOOL 
w 

H , ET rezultaat? De verhuis van 
de kinderen naar de school in het dichtsbij-
gelegen centrum betekent vaak meteen het 
definitief afbreken van het zo vruchtbaar en 
noodzakelijk regelmatig kontakt tussen ouders 
en leerkrachten. Van in hun prilste jeugd wor
den de kinderen weggehaald uit de direkte 
sfeer van het ouderlijk gezag; zij komen te
recht in massale scholen waar men alleen nog 
hun familienaam kent. 

E N de bijkomende aspekten ? 
Zij zijn immers de jongste kategorie van pende
laars. In alle weer en wind staan ze te wach
ten op de bus of tram die hen naar school moet 
voeren : een dagelijkse expeditie die — daar
over zijn alle ernstige opvoeders het eens — 
hen alles behalve goeds leert. 

Ze zijn vaak geronseld door leerkrachten van 
de centrale school, die op die wijze bij hun 
direktie in het gevlei trachten te komen. Per
soonlijk kennen wij verschillende gevallen van 
leerkrachten, die 's morgens hun wagentje tot 
barstens toe afladen met leerlingen, om zo
doende getuigenis af te leggen voor hun vlijt 
en ijver. 

Het ronselen van leerlingen door leerkrach
ten is een ongezond verschijnsel; het kan niet 
anders dan het gezag van de school en haar 
personeel bij ouders en leerlingen ondermijnen 
en aantasten. 

Het wordt hoog tijd dat dergelijke praktij
ken in het onderwijs krachtdadig bestreden 
worden. Zij horen thuis op een veemarkt, ze
ker niet in de school. 

I J F E L U K K I G gaan er steeds tal
rijker stemmen op — vooral dan van gezagheb
bende paedagogen — om deze waanzin aan te 
klagen en om het onderwijs in de lokale school 
in eer te herstellen. 

De dorpsschool, met haar engere band tus
sen leerkracht, leerling en ouderlijk gezag, is 
geschikter voor een onderwijsmetode van zelf-
aktiviteit en zelfstudie. 

Een jaar geleden, gedurende het Paasverlof 
1963, weid- in het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel een reeks voordrachten van deskun
digen en universiteitsprofessoren over het pro
bleem van de lokale school in het Lager Onder
wijs gehouden. Uit de daar'voorgelegde statis
tieken bleek, dat het hoogste aantal afgestu
deerden aan de universiteiten komt uit de dor
pen met een-, twee- en drieklassige scholen. 
Meer nog : het percentage van de geslaagden 
aan de universiteit lag het hoogst in de kate
gorie van studenten, die hun bazisvorming had
den gekregen in het Lager Onderwijs van een 
lokale school. 

D EZE statistieken, opgemaakt 
voor Vlaanderen, bleken na vergelijking trou
wens evenzeer te kloppen voor wat betreft 
Wallonië. 

In Nederland is men reeds een stap verder; 
men is er teruggekeerd van de centrale regio
nale reuzeschooi naar de veel kleinere sectie-
scholen. En wie eens naar het Noorden gaat, 
moet er maar eens rondkijken om vast te stel
len wat een pareltjes van moderne, frisse sek-

.. ANT wat doet de regering? 
Door het opmaken van starre en beperkte 

leerlingennormen zorgt zij er bijvoorbeeld voor 
dat reeds bij het tekort van één enkele leer
ling een klas onmiddellijk ten dode is opge
schreven. Zij doet niets om het klimaat van 
verdachtmaking en onderschatting van de lo
kale Lagere School te bestrijden. Zij is gebon
den door een nefaste politiek die ten grond
slag ligt aan gans ons onderwijsbeleid : de le
vensbeschouwelijke beïnvloeding, de verzuiling 
vanaan het kleuteronderwijs. 

W UZELF denken dankbaar terug 
aan het voorbeeldig onderwijs dat we vanwege 
bekwame en idealistische leerkrachten in de 
dorpsschool hebben genoten. Daar werd een ba-
zis gelegd, aangepast aan onze eigen persoon-

DR R. VAN LEEMPUTTEN 
Volksvertegen viroordiger 

lijkheid en mentaliteit, waarop wij in latere ja
ren slechts hoefden voort te bouwen. "WIJ zijn 
er van overtuigd dat talloze lezers in hetzelfde 
geval verkeren en onze mening hohderd ten 
honderd delen. 

D 'EZE korte inleiding tot het 
probleem van de lokale Lagere School hebben 
we dan ook niet slechts geschireven om het tij 
te helpen keren; we hebben ons tevens willen 
kwijten van een ereschuld. 

Onze ereschuld aan de dorpsschool, waar een 
zelfstandige geest ongehinderd tot ontplooiing 
kan komen. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
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