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NOG DE SCHANDELIJKE GEBIEDSROOF TE OVERUSE 
H e t Hoofdbes tuur der Volksunie , 

n a kennis genomen te hebben v a n he t KoninkUjk 
Beslui t betreffende de overhevel ing van delen der 
V laamse gemeen te Overi jse naar de Waa l se ge
m e e n t e Te rhu lpen , 

«lelt vast da t deze overhevel ing geen rekening 
h o u d t me t het werkelijk ver loop der taalgrens en 
dat gedeel ten t en Noorden v a n de spoorli jn 
B r u s s e l / N a m e n bij Wal lonië worden gevoegd-

klaagt de eks t reem part i jdige houd ing aan v a n de 
minis ter v a n b innenlandse zaken e n v a n gans de 
reger ing die de taalgrensafbaJcening tussen Over 
ijse en T e r h u l p e n doorvoeren tegen de beslui ten 
van het Harmel -cen t rum, de m e n i n g van de Bra
ban t se provincieraad en de wil van de wetgever i n ; 

besluit da t daardoor de taalgrensafbakening in 
haar laatste faze opn ieuw een gelegenheid voor 
mensen- en gebiedsroof ten nadele van Vlaande
ren is g e w o r d e n ; 

her inner t aan het geval Edingen, a an de straffe
loosheid w a a r m e d e de taa lwet in de Brusselse 
agglomerat ie , de r andgemeen ten en de Voerst reek 
word t over t reden, a an de rechtloosheid v a n 
t i enduizenden Vlamingen in de streek Komen-
Moeskroen ; 

b randmerk t deze n i euwe aanslag o p de onaan 
tas tbaarheid v a n he t V laamse grondgebied en zegt 
de gemeen te Overijse al zijn s teun toe . 

Brussel , 2 7 maar t 1 9 6 4 

D E Z E WEEK 
staat het nieuwste speelgoed van P.W Segers 
afgebeeld op onze pagina 1 : de AMX-30. Het 
kan ook de Duitse Luipaard-tank of de Engelse 
Standaard-Tank worden of zijn Amerikaanse 
broer. In ieder geval kost de grap ons om en 
bij 10 miljard. En in dat verband verwijzen we 
naar pagina 3, waar de begroting van Lands-
verdediaing eens onder het vergrootglas wordt 
genomen. 

Op blz. 4 zegt dio Genes zijn (stekelige)'mening 
over « operatie reiskoffer », terwijl een gele-
genheidskorrespondent op blz. 5 een paar 
vragen stelt aan een (bange) Schildwacht De 
langste parlementaire vraag (van mr Deco-
ninck) en het kortste parlementair antwoord 
(van Theo Lefevre) staan in extenso op blz. 6. 

Pagina 7 is gedeeltelijk nog voorbehcuden nan 
de (inderdaad lange) begroting van Landsver
dediging, met daarbij de aelegenheidstuespr*i;ik 
van dr Leo Wouters bij de derde verjaardag 
van de grote V.U.-o\er\\ inning. 

Onze reportagebladzijden (8 en 9) zijn de/e 
week voorbehouden aan een Limburgs schan
daal : de manier waarop in de koolmijn omge
sprongen wordt met de Vlaamse miin\% erkers. 

Nieuws over de abonnementenslag en hel 
« Boek der Maand » staat op blz. 10. Volgende 
week dan beginnen we in dit verband met de 
aankondiging van de grote propaganda-mspan-
ning die gans de Volksunie in de laatste week 
van mei zal leveren, ook en vooral ten bate 
van uw en ons weekblad. 

A M X - 3 Q 
Dit is de « AMX-30 », de Franse ver
sie van de Europese Standaard-Tank. 
De omschalceling van de liuidige Bel-
gisciie tankbewapening naar de Eu
ropese Standaardtank zaJ ons zes tot 
tien miljard kosten, lietzij de prijs 
van 20,000 arbeiderswoningen of van 
400 km autosnelweg. Voor de prijs 
van deze nieuwe tankbewapening kan 
een volledige stad gebouwd worden 
voor 40.000 inwoners, met inbegrip 
van sciiolen, hospitalen, kerken, 
en alles wat er b i j h o o r t . 
Nederland heeft zich reeds terugge
trokken uit deze waanzinnige wed
loop naar de nieuwe tankbewapening 
en zal het nog enkele jaren blijven 
stellen met zijn huidig materiaal. 
Wanneer België thans de Europese 
Standaard-Tank aankoopt, stelt zich 
In het begin der zeventiger jaren — 
dus binnen een decennium — op
nieuw het probleem van de vervan
ging : er is geen einde aan. 
Wanneer de laatste Europese Stan
daard-Tank aan België zal geleverd 
zijn. ligt de eerste al bij het schroot. 
Of wordt hij — net als de Hunter-
straaljagers — tweedehands ver
kocht aan de prijs van een oude 
Volkswagen. 

Moet dat nu werkelijk ? En kan het 
bij ons niet zoals in Nederland ? 

HET y.U. - OFFENSIEF GAAT VERDER 
Onze lezers weten dat V.U.-volksvert. Reimond Mattheyssens de ministers 

Gllson, Janna en Van Elslande geïnterpelleerd heeft over het schandaal 

Cappuyns. Gllson was aanwezig maar antwoordde naast de kwestie. De beide 

ministers van nationale opvoeding waren « atwezig ». 

In zijn antwoord verschool Gllson 
zich achter deze atwezigheid van de 
beide ministers van nationale opvoe
ding. Deze « afwezigheid » was met 
zo maar toevallig : Van Elslande, die 
op een bepaald ogenblik werd opge
trommeld om in de Kamer te Komen 
stemmen, maakte zich haastig uit de 
voeten vlak voordat R. Mattheyssens 
op de tribune kwam voor het weder
woord. 

Hoopten de beide ministers aldus, 
geen standpunt te moeten Innemen ? 
Daa hebben zij in een hardnekkige en 

vasthoudende R. Mattheyssens een 
zeer kwade tegenstrever gevonden. 
Onze vo'k&vertegenwoorüiger neeft 
dadelijk na de interpellatie aan de 
afwezige ministers via het buUetijn 
van parlementaire vragen en ant 
woorden een vraag gesteld waardoor 
Van Elslande en Janne nu wel kleur 
zullen moeten bekennen. We laten 
hierna de tekst van deze vraag dd" 
29 maart volgen . 

We zijn uiterst benieuwd om te 
vernemen wanneer de beide ministers 
thans tijd gaan vinden om te ant

woorden en wat hun antwoord zal 
zijn De « afwezigheid » gaat thans 
niet meer op : zij moeten kleur be
kennen. 

We zijn vooral benieuwd voor het 
antwoord van de adjunkt komma mi
nister Van Elslande, de grote zwijger, 
die met zijn vlag van (gewezen) fla
mingant nu reeds maandenlang de 
kwalijk riekende vracht van slechte 
taalwetten en wetsovertredingen 
dekt Van elslande, die zo graag de 
salonleeuw uithangt en vertrouwelijk 
zijn vrienden in het oor fluistert 
hoe t< zwaar » «ijn plicht wel is, heeft 
nu eens te meer de gelegenheid om 
wat hii fluisterend beweert hardop te 
herhalen. 

Het is de heren Ministers bekend 
dat een kind van de vice-gouverneur 
van Brabant het Duits als tweede 
taal aanleert. 

Zij gelieven mij mede te delen of 
zulks in overeenstemming is 

1) met art. 10 en 11 van de wet van 
30 juli 1963 noudende taairegeling in 
het onderwijs, die de vice-gouverneur 
door anderen moet doen naleven. 
2) met art. 6 par. 3 lid 2 van de wet 
van 2 augustus 1963 op 't gebruik der 
talen in bestuurszaken, waarbij van 
de vice-gouverneur maatregelen ver
wacht worden tot uitbreiding van de 
kennis van het Frans en het Neder
lands in het arrondissement Brussel-
Hoofdstad. 
3) met het inzicht van oud-mmlster 
Larock, ontwerper van de taalwet, die 
het aanleren van het Frans of het 
Nederlands als tweede taal m Brus-
sel-Hoofdstad een nationale en socia
le noodzaak noemde. 
4) met de voorgegeven politiek van de 
Regering in Brussel-Hoofdstad. 

Mocht het antwoord op deze vra
gen, of op een ervan ontkennend zijn, 
menen de heren Ministers dan dat de 
vice-gouverneur nog het vereiste ze
delijk gezag bezit om de taalwet te 
doen toepassen ? 
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CNPEDOEIDE 
EEKENTENiS 
Mijnheren, 

•Het klare bewijs dat bij de 
kleurpartijen de zetelaanpatsing 
totaal in de greep ligt van de 
Waalse minor satievrees, is dat ze 

• alle 3 in het debat van 24.3 zo rap 
• het onderwerp van zetelaanpas

sing op zij gooiden en bijna gedu
rig bezig waren over « grondwets
herziening - voor - Waalse - tege-
moettreding ». 

Wat 'n publieke bekentenis! 
En dat wilden ze juist niet be

kennen. Heeft De Saegher dat 
aangevoeld op he t einde, en daar
om 'n paar prikken gegeven aan 
M. Van der Eist? 

V.W. - Stene. 

WIE VOLGT HEM NA? 
Mijnheren, 

Op een avond omstreeks 7 uiu' 
werd er bij mij gebeld. Esn jonge 
kerel met de Volksunie in de hand 
opengeslagen op de bladzijde met 
de oproep van dr Ballet. Hij vroeg 
mij om zijn steun, de som van 
500 F over te maken aan het 
steunfonds voor de teerkiadders. 

Als ik daarbij zeg dat deze ion
gen uit het Brusselse kwam en 
hij het zo « tof » vond dat deze 
teerkladders niet in de steek wor
den ge'.aten. 

Hadden wij ook maar zulke ke
rels in Hoboken! 

V.D.H. - Hoboken 

AAN DE KUST 
Mijnheer, 

Het grootwarenhuis « Nopri » te 
Blankenberge denkt nog aitijd 
dat de Vlamingen een minder
waardiger volk zijn dan de Ban-
toenegers. want in de « Nopri » 
geeft men, Franse formulieren ter 
mvuUmg aan onze Vlaamse arbei
ders en arbeidsters die wensen 
aangenomen te worden. 

Dat wij het nog met zo ver ge
bracht hebben als de negers wat 
betreft zelfbestuur, geven wij graag 
toe. De schu d moet men niet bij 
de Vlamingen zoeken, maar daar-
OT zijn wij nog geen minderwaar
dig volk. 

Wanneer zullen de Brusselaar? 
en transkiijons (die dan nog een 
minderheid vormend er zich eens 
van bewust worden dat wij even
goed recht hebben onze taal te 
spreken, in onze taai gehoord te 
worden en ook in onze taal dooi 
de chefs begiepen °n geantwoord 
te worden? Welke storm zou het 
niet ontketenen als in een bepaald 
Waals grootwarenhuis of fabriek 
een fransonkund gp chet zou wor
den aangesteld? Hij zou het zeker 

geen week, zelfs geen dag uithou
den. De haantjes zouden eenvou
dig weigeren te werken en kraai
en tot hij buiten de deur zou zijn. 

En dat verdragen wij Vlamin
gen al meer dan honderddertig 
jaar, niettegenstaande alle verkla
ringen van de rechten van de 
mens. 

Zullen wij Vlamingen dan nooit 
durven doen en eisen wat een volk 
met amper een derde van 's lands 
inwoners wel doet en eist? 

Of zul'en w j blijven wachten 
tot het te laat is. wat het mis
schien al /OU zijn zonder de Volks
unie? 

J.V.P. Blankenbcrge. 

BENZINESTATIONS 
Geachte Heer Hoofdopsteller. 

De Beroepïcentrale der uitba
ters van benzinestations Oost-
V.aanderen, aangesloten bij het 
« Algemeen Verbond van de Zelf
standige Arbeid », in algemene 
vergadering bijeen gekomen te 
Gent op 16 maart , heeft na de 
verschillende verslagen te hebben 
gehoord vo g tnae resoluti;s aan 
genomen : verhoging der winst
marge gekoppeld aan de mdex; be 
komen van een weke ijkse rust
dag: reglementatie mzike het aan 
tal te presteren uren. 

Geven opdracht aan net Natio
naal Bestuur deze voorstel" en aan 
de petroleummaatschappijen be
kend te maken tpneinde hun 
standpunt te kennen tegen het 
Nationaal Ckingres van 19 april 
aanstaande te Brus.'iel. 

Danken de pers voor opneming 
van deze nota en gaan over tot de 
dagorde. 

De Sekretari,-i H E 

OUDERVERENIOiNGEN 
Geachte Reda<*ie, 

Het is misschien nog te vroeg om 
nu reeds definitieve besluiten te 
trekken uit de resoluties van het 
kongres van de Nationa e Confe
deratie der Ouaerverenigingen van 
België, dat zondag 15 maart t t 
Brusse werd gehouden, maai he ' 
is een feit dat mterdere federa
ties niet te spreken zijn over de 
wijze waarop de onderscheiden 
moties werden naar voor ge
bracht. 

Vanwege het bestuur der con 
federatie werd reed^ medegedeeld 
dat de Nat. Confederatie zich 
slechts met die problemen zal in 
laten en dienaangaande eisen 
stellen die werden aangeraakt 
door alle federaties van België du.« 
zowei Vlaamse als Waalse. 

Ieder gewestelijk comitee moet 
naar mijn mening deze thesis zo 
kordaat mogelijk bestrijden en 
doen vervangen door een rege
ling, waarbij de werkelijke pro

blemen der oudercomité's per 
streek worden belicht. 

Het is absurd een grootste ge
mene deler te willen maken van 
de eisen der ouders voor het gan
se land; wie nu nog niet heeft be
grepen dat de bekommernissen 
der oudercomité's bv. voor Brussel 
hemelsbreed verschillen van deze 
der provincies Limburg of Namen 
leeft in 1830 en moet vlug uit 
het België anno 1964 verdwijnen. 

Als konkreet voorbeeld kan wor
den aangestipt, dat een unanieme 
vergadering der oudei-comité's van 
het arrondissement Brussel (het 
vroegere, dus met het huidige 
Ha'le-Vilvoorde en Brussel-Rand
gemeenten) verschillende eisen in 
verband rnet het Vlaams onder
wijs te Brufsel heeft goedgekeurd. 
Er werd aangedrongen op de op
richting van katolieke Vlaamse 
scholen in hei Brus-selse er wer
den positieve voorstellen uitge
werkt in verband met de studie 
van de tweede taal, terwijl even
eens een motie aangenomen werd 
in ve.-band met het behoud van de 
speciale normen voor Vlaamse 
klassen te Brussel. 

Al deze punten werden reed.<: 
een eerste maal handig tot niets
zeggende en holle fras-^n verdraaid 
door het bestuur van het arron
dissement zodat scherpe t''S-en-
komsten der aanwezige ouders 
noodzakelijk bleken om deze In 
een juiste vorm te doen sieten 

In tegenstrijd met de formele 
belofte toen gedaan werd deze re
solutie op het kongres van zondag 
totaa' weggplaten. wat wijst op 
een meer dan zonder'inge opvat
ting van de confederatie over de 
echte nrmcipes van democratie 
die hun vereniging er dient op na 
te houden. 

Ind en het hoofdbestuur eenzij 
dig beslist over de opportuniteit 
van de eisen,der ouders dan was 
het totaal overbodig voorberei
dende bijeenkomstpn in te rich
ten. 

De waarheid over deze onaan
vaardbare weg'ating dient ,zek9i.. 
en vast gezocht in het feit. dat de 
confederatie, hoe nut t ig ze ook 
moge zijn, 'geen nositief werk zaï 
kunnen everen. mdipn ze ge
prangd blijft in een streng uni
tair kader. Het is *och om die re
den. d=it oroblemen zoal? de uit
bouw van het Vlaams onderwijs 
te Bni 'sel gemakshalve uit de 
weg worden segaan 

Indien de oudercomités der 
Vlaamse scholen uit het Brusselse 
kunnen rekenen op de so'idariteit 
der overige Vlaamse federaties 
moet onze eerste eis dus zijn; de 
herinrichting van de federati» on 
een federale basis zoak bijvoor 
beeld de Bond der Jonge en Gro 
te Gezinnen. 

Als de confederatie enkel beroep 
doet op ons om eventueel latei 
een derde macht te vormen tegen 
Nationale Opvoeding dan heeft 
men zich. zowel te Brussel als te 
Mechelen een halve eeuw misre-
kend. 

Algemene punten, zoals die zon
dag werden behandeid kunnen 
wij wel bijtreden en eventueel 
steunen, maar het is duidelijk dat 
de specifieke eisen i>er gewest ook 
in het nationaal eisenprogramma 
tot hun recht moeten komen. 

Er dient onmiddellijk iets te 
worden gedaan. Indien men wil 
vermijden dat de pas opgerichte 
oudercomités van ons arrondisse
ment geen doodgeboren baby's zou
den worden. 

F.C. - St. Pieters-Leeuw. 

ONS LEGER 
Waarde Redaktio, 

Omdat een eenvoudige priester 
het als een onnozelheid (bêtise) 
beschouwt, dat onze jonge man
nen 12 of 24 maanden legerdienst 
moeten kloppen, wanneer een le
ger zoals het onze geen zin meer 
heeft in deze tijd van atoombewa
pening en Interplanetaire vluch
ten, schiet de zo kristelijke « Li
bre Belgique » van 28.3 uit haar 
militaristisch kraam. 

En maar beweren dat « ons » 
leger wel zin heeft, namelijk de 
verdediging van het Westen ge
durende « enke.e » dagen te ver
zekeren. Kan hei dwazer? Kan 
men beter de armoede aan argu
mentatie bek emtonen? Kan men 
beter de neperdure franskiljonse 
sabelslepers m het gevlei s taan? 

Die « enkele » dagen zijn reeds 
een onverwachte bekentenis van 
het volledig nutteloze van « o n s » 
leger. 

Dat een viaamsihatena blad als 
de « Libre » dè ve dediging op 
neemt van de militaire kaste is 
niet om ons te verwonderen: haar 
schiinheilig en gebrekkig ple dooi 
versterkt ons echter in onze weer
stand tegenovei het militarisme . 
waarvan Wij weer een sprekend 
voorbeeld gekregen hebben met de 
ramn van BeverlCL ^^t. 

Tai hét ware goed, zo deze men.s-
waardige afschuw een Vlaams-na-
tlonale traditie b'ijft.-

B.B. - &embodegem. 

ABONNEREN 
Geachte Heer, 

Sedert verleden jaar lees ik re
gelmatig uw weekblad. Het is dank 
zij een Volkbuniegezmde Klooster
zuster dat ik in kon takt oen geko
men met oedoeld weekblad Ge
zien wij op Vlaams gebiec een 
zeer belangrijke tijd zijn .nge-
gaan. wens ik regelmatig op de 
hoogte te blijven van de Vlaams-
nationale gedachte (de « volksna-
tlona'e » gedachte die in al de lan
den door « hogerhand » verdedigd 
wordt, behalve in België) Daarom 
wens ik mij van nu af te abon
neren tot einde 1964. 

Ook in onze streek zal de V.U. 
vooruit gaan! Vooral de Jongeren 
zijn «c de grote drie » en hun a a -
tl-Vlaamse politiek hartsgrondlg 
beul Uw part i j wens ik veel suc
ces bij de e.y. verkiezingen. 

ex-C.V.P.-er - Dulsburg. 

HILDE, KOM BIJ ONS! 
Mijnheren, 

Verleden week ook het t rouwlt»-
tlg paart je Hilde en Willem op 
de Vlaamse T.V. gezien? Dit slna-
patieke koppel zou ons eens diets 
maken wat er bij een a.s. bruiloft 
en huwelijk zo al om de hoek 
komt kijken. 

Er werden daar vele pert inente 
dingen verteld en ook wel on-pei^ 
tinente, maar niet elke kijker — 
wij ook niet — kan altijd onder
scheiden waar het één ophoudt en 
het ander begint! 

Maar de vent, die (reeds) zo
veel levenswijsheid en dito kennis 
in Hilde's mond lei, moet ons toch 
niet voor kerstekinderen houden. 
Zo moest het lieve wich-- (In op
dracht van wie?) een lans breken 
voor de ziekteverzekering, het 
voorhuwelijkssparen en de A.S.L.ïC 
Zijzelf had op 7 jaar tijd 8.400 P 
op haar V.H.S.-boekJe gekapitaU-
zeerd en daarop 45 % intrest ont
vangen. 

Ofwel liegt Hilde dat zlJ zwart 
ziet, ofwel weet ze van V.H.S. geen 
iota af. Want tot voor twee jaar 
kon men op die wijze het fantas
tisch bedrag van 600 F per annum 
bij dit organisme deponeren zodat 
Hilde's boekje er a.s volgt moet 
uitgez en hebben 5 jaar tegen 600 
F = 3.000 F plus 2 jaar tegen 1.200 
F, samen 5.400 V i.p.v 8.400 P. 

' Trouwlustige ma- cijfer onkundi
ge Hilde wist ook aog te vertellen 
dat ze van n a a r ^ Z i ^ t ^ p k a ^ , e e n 
mooi ekètraaï 'jè'van 500 F als pre
mie kreeg. Ingewijden weten nu 
heel goed bij wie ze wél en WJ Wie 
ze niet aangesloten was. 

Een goede raad. Hilde : vertel 
aan uw broertjes en zusjes dat ze 
cito presto aans.uiten bij een V.N.-
kas • Flandrla en Vlaamse Zieken
kas geven hun vier maal aoveel, 
t.w. 2.000 F. 

Zonder T.V.-publiclteit! 

Ook « kleine » kassen bieden 
waarborgen en voordelen! 

P.V. - Schoten. 

Oe redaKtie ilraa«t «een re ran t ' 
troordelllkneic iocs de inhouo der 
gepubliceerde lezersDrleven Z« oe-
noudt ach net recht »aD teuze en 
inkorting voor Ovei d» leaenn»-
t>riei! wordt teen orletwtaieUiic 
gevoerd. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE . dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het noofdsekretarlaat : 

M Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

Wee met de zorgen 
Bescherm u* goederen 
Dek uw verantwoordeli.lkheld 

COP^ ST AISTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon (03) 39.92.06 
Rrand Leven Pamlliaal - Ongevallen 

1 

DRINGENDE OPROEP 

Als voorzitter van het Steunkotnitee voor degenen 
die wegens de teeraktle Oostende zwaai nadeel Doe-
ten en gevangenisstraf opliepen doe tk een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktle wl] mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zlJ 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 wij niet 
zeer spoedig nog 100.000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd 

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

Dr. H. Ballet 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 IVI Lemonnierlaan 
Telefoon : 11.00.33 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKKETARIAAT-
KURSUS 

Algemene handelsopleiding 
Schoolgeld : maxim. 
8.000,- fr, per jaar of 
3 maal 3.000.-fr. 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 
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ONS LEGER 
'K O n s leger » is volop in de aktual i te i t : de r amp van Leopoldsburg, 

d e mil jarden voor de zgn. « n ieuwe Nato-tanlc », het h a n d h a v e n van on-

r e t roepen in Dui ts land zijn onderwerpen die in de pers ru ime weer

k lank v inden en die door de openbare men ing druk worden besproken. 

Deze belangstel l ing, samen met het feit dat de bespreking van de 

begrot ing van Landsverdedig ing pas achter de rug is, vo rmen wel een 

geschikte aanleiding om de cijferdans van deze mil jarden-begrot ing 

eens onder het vergrootglas te n e m e n . 

Daarbi j weze er aan her innerd dat bv. het socialistisch par t i jprogram

m a sedert enkele jaren « een drast ische verminder ing der legerui tga

v e n » voorziet. De bit tere werkeli jkheid is echter dat , n ie t tegens taande 

d e reger ingsdeelneming der rode kameraden , het budget maa r steeds 

blijft sti jgen. 

Laat ons samen eens een oogslag 
werpen op de evolutie van die lood
zware begroting (gewone begroting) 
tijdens de laatste jaren : 

in 1961 : 13.0 miljard 
1962 : 13,8 miljard 
1963 : 14,2 miljard 
1964 : 14,8 miljard ! 

Hierbij dient dan telkens nog de bui
tengewone begroting gevoegd, die in 
1961 2,7 miljard beliep, maar in 1964 
steeg tot 5,8 miljard ! 

Hetgeen ons voor dit jaar op een 
duizelingwekkend totaal brengt van 
20.617.065.000 Belgische fr. Daar moe
ten nog de militaire pensioenen, die 
op de begroting van Pensioenen 
staan, worden bijgeteld, en zo komen 
we uiteindelijk aan 23.700.000.000 fr. ! 

Een mens zou al voor minder een 
raar gevoel in de maagstreek kr i j 
gen. Maar kop op, beste lezer, het 
Jaar 1965 zal nog veel hoger liggen, 
want heeft men ons niet op het har t 
gedrukt dat ons ganse pantserwapen 
dient vernieuwd ? En dat die tanks 
de respektabele duit van 6,6 miljard 
gaan kosten ? Anderen spreken van 
10 miljard, maar zo nauw willen we 
het nu niet nemen ! 

In verhouding tot de totale begro
ting van het Rijk, stijgt de militaire 
begroting. Er kan dus geen sprake 
zijn, dat het tüer enkel om normale 
prijsstijgingen zou gaan waaraan al
les onderhevig is. Immers, waar 
Landsverdediging 13,5 % besloeg van 
het totaal in 1961, is het thans ge
stegen tot 13,9 % In 1964 ! 

Men vraagt zich werkelijk af of de 
onbeschaamdheid van de socialisten 
(maar zijn er die nog wel ?) en van 
de kristendemokraten geen grenzen 
kent. Zij slikken alles zij keuren al
les goed, zij vinden geen enkel pro
bleem, geen enkele uitgave zwaar ge
noeg om de regering last te berokke
nen ! 

Uit het dokument, dat in het par
lement werd goedgekeurd, kunnen 
we tal van interessante gegevens put
ten Met een zuurzoete grimlach om 
de mond. 

Een der zwaarste posten (nl. 8,379 
miljard) vormen de wedden en ver
goedingen Het zou wel interessant 
zijn om weten, hoeveel generaals er 
te veel achter een schrijftafel in 
Brussel zitten te zitten. De lucht
macht gaat lopen (of vliegen) met 
een ongewoon groot aandeel in ver
houding tot haar getalsterkte, nl. 
1.952.941.000 fr. Voor land- en zee
macht bedragen de bezoldigingen 
5,9 miljard en 374 miljoen. 

Enkele artikels verder ontdekken 
we bij de post «Bezoldigingen aan 
niet tot de administratie behorende 
deskundigen » voor 55,5 miljoen, een 
verhoging van 27 miljoen t.o.v. 1963, 
tengevolge van het in dienst nemen 
der beruchte F.104G straalvliegtui
gen. Dat komt er dan noe maar bij ! 

Allerhande onderhoudskosten als 
huur, licht, verwarming, benodigdhe
den enz. kosten ons iets meer dan 3 
miljard Hiervan gaat weer het leeu
wenaandeel naar de luchtmacht met 
nagenoeg 1,7 miljard, hetzij 220 mil
joen meer dan vorig Jaar : weer voor
al te wijten aan dezelfde straaljagers. 

vervanging van deze lieve dieren. 
Het vliegmateneel kost aan onder

houd In totaal 597 miljoen terwijl de 
geleide tuigen 75 miljoen vragen. 

De motorbrandstof en smeermidde
len worden bovendien betaald met 
728 miljoen, terwijl voor 40,6 miljoen 
wordt geschoten door de piloten. De 

kost. Als P.W. Segers akkoord gaat, 
kunnen we misscliien aan de helft 
van de prijs « De Volksunie - L'Union 
populaire» leveren ? 

Het onderhoud van de voertuigen 
kost 638 miljoen Hiervan dient voor 
het gebruik van de auto's van de mi
nister en de kabinets-chef 250.000 fr. 

DE BEGROTING 1964 VAN LANDSVERDEDIGING KOST ONS 

64.750.008 FR. PER DAG OF 2.700.000 FR. 

PER UUR, DAG EN NACHT, HET GANSE JAAR DOOR 

die dus blijkbaar veel meer kosten 
aan onderhoud dan voorzien was. 

Maar het zijn niet alleen straalja
gers die door de luchtmacht worden 
onderhouden. Ook waakhonden wor
den bedacht met het ronde sommetje 
van 555.000 fr. 4- 209.000 fr. voor 

luchtmacht is waarlijk een duurbe
taalde luxe ! 

Art II heet « Door het departement 
uitgevoerde publikaties». Bedoeld 
wordt de uitgave van 21 nummers 
van « Onze macht - Nos Forces », die 
de peulschil van 3,3 miljoen frank 

Daar zouden we het ook mee kunnen 
doen ! 

In art 14 vinden we o.m de uitga
ven voorzien vooi zendingen en ver
plaatsingen in net buitenland door 
de hogere officieren Voor de .and-
macht kost dat 45 miljoen, voor de 
luchtmacht 49 miljoen en de zee
macht 5 miljoen. Gezondheid, jon
gens ! 

Maar het zijn allemaal geen licht
zinnige uitgaven Zo wordt o.m 29 
miljoen voorzien voor vergoeding tot 
herstel van schade veroorzaakt door 
ons leger. En verder krijgt de Natio
nale Unie der Reserveofficieren 
600.000 fr. toelage (de Bond der 
Vlaamse reserveofficieren staat er 
niet bij), en de VZW «Vrije Tijd en 
Kuituur » 6.240 000 fr Daarmede kun
nen de personeelsleden 3i i t un fami
lie enkele genoeell-)k uurtj »s door
brengen. 

We kunnen alles niet schrijven 
over deze zeer gevarieerde miljoe
nen- en mill ardendans. Vooraleer te 
eindigen met de gewone begroting, 
moeten we toch nog een woorriie 
zeggen over de zware uitgaven, die 
het stationneren van strijdkrachten 
In Duitsland meebrengt. Deze prestl-

Een der voorgestelde nieuwe Nato- lanhtypet : de miljardendant gaat verd*r.^ (vervolg biz. 7) 
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aan Operateur Reiskoffer, 

ergens 

Te Velde 

Cher docteur, 

Nee, nee, dank u ! ik ben niet zinnens hier nog eens de hele 
Z.I.V.-geschiedenis uit de doeken te doen. Eerlijk gezegd trou
wens : ik ben allesbehalve een deskundige. Mijn ervaringen met 
de Z.I.V. en met de medische fakulteil beperken zich tot het 
kopen van kinderen - wat ik gemakshalve dan nog hoofdzakelijk 
aan mijn vrouw overlaat - en het bestrijden van mijn bloedeigen 
jaarlijkse griep. En dat laatste doe ik eerder nog met pernod dan 
met borstsiroop en zetpillen. 

Deze openhartige bekentenis omtrent mijn onbevoegdheid 
inzake tarieven, streptokokken, huisbezoeken, buiktelefoons en 
lavementen moet u~èchter, reizende medicijnman, niet al te zeer 
geruststellen. Ik bevind mij in de pozitie van een leek die de 
hele ZleVeroorlog laat uitrazen en slechts de meppen telt die 
hijzelf te inkasseren krijgt. 

En vanuit die onbevooroordeelde pozitie, geliefde barbier, 
moet het mij van het hart dat ik de stiint van de operatieve reis
koffer maar matig kan waarderen. Dat stoort u niet ? Ogenblikje, 
asjeblief : zoals ik redeneert iedere leek, oordeelt Jan-met-de-pet 
•wiens mening toch niet helemaal te verwaarlozen is. Al was het 
maar alleen omdat Jan-publiek uw werkgever is. Werkgever die 
weliswaar gebonden is aan uw ezelsvel en dus gebreveteerd 
monopolie, maar die uiteindelijk toch de zwaarste troeven in 
handen houdt. 

Waarmee ik maar wil zeggen, streptokokkenmepper, dat zelfs 
een zo voortreffelijk, machtig en thans goed-georganizeerd gilde 
als dat der geneesheren er goed aan doet, het kontakt met de 
massa niet helemaal te verliezen. Het maandenlange debat over 
de grond van de zaak heeft u dat kontakt slechts gedeeltelijk 
doen verliezen : de operatie reiskoffer echter doet de deur toe. 
Rlinkerder veroordeling van een aktie door de aktionairs zelf 
is niet in te denken ! 

Want, beste penicillinespuiter, wat is die fameuze operatie 
reiskoffer ? Gij zijt volop aan het onderhandelen met de regering 
en gij spreekt van staken. Goed ! staken is een zwaar woord uit 
de mond van een toebib, maar tot daar : verleden week was dat 
nog maar een verbale dreiging. Doch enkele dagen voordat de 
ultieme termijn voor de besprekingen verstrijkt, is het Pasen en 
bekruipt honderdduizenden rechtgeaarde Belgen het onweer
staanbaar verlangen om er eens uit te trekken. 

Ook gij, medicijnman, wilt er wel eens op uit, temeer daar 
gij er wetenschappelijk van doordrongen zijt dat wat zuivere 
lucht en wat zon (helaas, die zon !) beter zijn dan een voor
schrift in uw eigen onleesbaar geschrift. En daar - eureka ! -
dekreteren de sindikale kamers dat deze hang naar licht en lucht 
niet alleen een eerbiedwaardig verlangen is, maar dure plicht 
in de strijd voor het beroepsgeheim, de waardigheid en dies 
meer. Toevallig net met Pasen 1 

Operatie reiskoffer ? Maar zeg me eens eerlijk, welk beroep 
« en bloc » een dergelijke operatie zou kunnen dekreteren zonder 
dat ik en Jan-Publiek met onze wijsvinger op het voorhoofd 
zouden tikken ? Geen enkel ! Alleen gij, klisteerders, zijt geza-
melijk m staat om zegevierend het hoofd te bieden aan de 
materiële en financiële bezwaren die voor ieder ander beroep 
« en bloc » onoverkomelijk zouden zijn. Dat gij daarbij laatdun
kend het hoofd hebt geboden aan de morele bezwaren is een 
weinig schitterende bladzijde in het gschiedenisboekje van uw 
gilde. 

De kranten hebben mij, ter verontschuldiging van de raeesten 
onder u, geleerd dat de reiskuffeiende operateurs weinig talrijk 
over de grenzen zijn getrokken. Hopelijk leert gij van mij dat de 
heren in wier brem de waanzinnig-onpopulaire gedachte van 
het reisje-met-beroepsbelangen is gerezen, zeer antipatieke en 
laatdunkende heerschappen zijn. 

Het is niet omdat gij te doen hebt met een antipatieke en 
laatdunkende eerste-minister en dito-regering, dat alles u is toe-
gel iten Wees er van overtuigd dat er thans velen rondwaren 
diMi] (Ie rangen van hel medi^ch korps, met een lantaarn op zoek 
naar een mens, zoals trouwens ook 

die Genes. 

R E K O R D 

Na de T.V.-uitzending 
« Dossier België » op 24 maart 
wijdde de «Standaard» in 
zijn nummer van 26 maart 
twee uitvoerige echo's en een 
stukje in de T.V.-kroniek aan 
dat programma. 

De krant speelde het klaar, 
in deze dus wel zeer uitvoeri
ge kommentaren met geen 
enkel woord gewag te maken 
van een deelneming der V.U. 
aan de uitzending. Wie het 
programma niet had gezien 
en moest voortgaan op wat 
De Smaele's jongens van 
dienst vertelden, heeft nooit 
kunnen vermoeden dat het 
programma zijn pit en zijn 
kruim haalde uit het duel 
Van der Eist - De Saeger. 

Kleintjes, zo'n houding ! 
En bovendien zeer onhandig; 
teveel lezers immers zagen 
het programma en maakten 
zich bij de «Standaard »-
kommentaren enkele perti
nente bedenkingen over ge-
standaard-izeerde voorlich
ting. 

EEN VLAMING ? 

Zonder veel kommentaar 
hebben de kranten — ook de 
Vlaamse C.V.P.-kranten ! — 
het bericht gebracht dat «een 
Vlaming benoemd werd tot 
arrondissementskommissaris 
te Komen-Moeskroen ». 

Niets is minder waar ! De 
pas benoemde arrondisse
mentskommissaris, wiens 
hoofdzakelijke taak het is de 
Vlaamse minderheden in de 
streek Komen-Moeskroen te 
beschermen, is helemaal geen 
Vlaming, Hij deed zijn stu
dies in het Frans, gebruikt 
dezelfde taal in de familie
kring en spreekt slechts ge
brekkig Nederlands. 

In de Voerstreek benoemde 
men een rasechte Waal. Als 
vice-goeverneur van Brabant 
werd aangesteld de Frans-
D u i t s e Ortskommandant 
Cappuyns. En in Moeskroen-
Komen is het weeral eens de 
benoeming van Iemand die 
de « langue véhiculaire » als 
huis-, spreek- en denktaal 
heeft 

Zo fopt men Frederik ! 

LAAT U 
NIET BEDRIEGEN I 

De primitieve jartijezels 
van de B.R.T. laten soms 
wat al te duidelijk zien hoe 
groot hun oren zijn 1 Aan de 
interpellatie van Mattheys-
sens over de Duitse natio
naal-socialist Cappuyn_ be
steedde de partijslaaf van 
dienst om 19 u één zinnetje ! 
Daarbij werd handig verzwe
gen dat het hier inderdaad 
gaat om een inciviek die 
Duits verkiest boven Neder
lands en die Duitsgezindheid 
dan verbindt met zijn natio-
na 'e funktie als vice-goever
neur en met zijn socialist
zijn. 

De R.T.B, bracht echter 
reeds in de korte berichten 
van 17 u de vermelding van, 
deze « Deutschfreundlichkeit» 
en om 19 u 30 een opmerke 
lijk volledige weergave va i 
de interpellatie ! De Neder
landstalige uitzendingen 
hadden daar natuurlijk geen 

tijd voor : er moest méér tijd 
besteed worden aan het a-
vond- en nachtfeest waar
mee Duvieusart zijn verkie
zing in Straatsburg vierde ! 

Eén stelregel : wantrouw de 
Brusselse partijberichten ! 
Want het gaat bijna altijd 
over de partijgenoot van een 
of andere der eminente zelf
standig-denkende spreekbui
zen van het Flageyplein ! 

LEUVENS RAADSEL 

De afgezette vikaris-gene-
raal van het bisdom Brussel, 
Mgr. Goossens, ex-gods
dienstleraar van de voorbeel
dige jongeman Prins Alexan
der, ex-pastoor van de rijkste 
en dus Franstalige parochie 
Ste Croix, werd officieel be
noemd tot «pastoor van de 
studentenparochie te Leu
ven » « Het Volk » heeft daar 
vlug van gemaakt : «Frans
talige parochie». Met welk 
recht ? De beide studenten-
parochies hebben een pas
toor ! Geen van beiden is af
getreden ! Wordt Mgr. Goos
sens misschien super-pastoor 
om de Belgische nationale 
eenheid te symboliseren ? 

ONS LEGER.. . 

Het geval van de rookpot 
te Beverlo is nauwelijks een 
beetje uit de aktualiteit ver
dwenen, of een nieuw leger
schandaal is aan het licht 
gekomen. 

In een motie wisten de 
Jong-Socialisten enkele da
gen geleden te zeggen dat bij 
een zwaar verkeersongeval in 
Duitsland enkele Belgische 
soldaten ernstig gekwetst 
werden. 

Zonder de motie van de 

Jong-Socialisten ware daf 
nieuws nooit uitgelekt! 

Op het Departement van 
Landsverdediging toonde 
men zich uiterst verbaasd 
erover en beweerde men, 
over geen enkele informatie 
te beschikken en niet eens 
te weten dat het ongeval 
had plaats gehad. 

Het ziet er naar uit dat de 
officieren in de eenheden 
ongestraft de ergste onge
vallen kunnen verzwijgen en 
dat geen mens, in de mili
taire hospitalen bvb., hen 
ooit een vraag stelt naar de 
herkomst van zware verwon
dingen bij rekruten. 

Tot in Brussel zijpelt het 
nieuws helemaal niet door! 

...IN DUITSLAND 

Zulks is vooral het geval 
wanneer het gaat om onge
vallen in het Belgisch be
zettingsleger in Duitsland. 

Uit Duitsland bereiken ons 
nooit andere dan slechte be
richten : klachten van sol
daten, taalmizeries, onge
vallen en noem maar op. 

Onze besterde sabelslepers 
gedragen zich daar aan de 
andere kant der Hoge Venen 
zowat als kleine pro-consul-
letjes wie alles toegelaten is. 
Het leger in Duitsland ont
trekt zich —'m'eêr nog ü'é.Q 
de « grande muette » hier te 
Iknde — aan het meest ele
mentaire toezicht. 

Het is bespottelijk dat wij 
met tientallen miljoenen 
blijven gooien om ons leger 
in Duitsland te handhaven. 
Er is geen enkele militaire 
noodzaak voor onze aanwe
zigheid in Duitsland. Neder
land geeft op dat stuk het 
voorbeeld : geen enkele Ne
derlandse soldaat is nog in 
Duitsland gekazerneerd. 

Voor wanneer het einde 
van deze Belgische milita
ristische kikvorswaan? 



DC VOLKSUNIE 

E . P . BRAUNS 

Er gaat haast geen dag 
voorbij of ergens in het 
Vlaamse land voert E.P, 
Brauns s.j. het woord. Tien
duizenden reeds hebben zijn 
voordrachten g e h o o r d , 
< Vlaamse en sociale bewe
ging onder Bijbelse belich
ting » of < Radikalisme in de 
Vlaamse strijd ». 

Enkele Westvlamingen heb
ben geoordeeld dat de spreek
beurten van E.P. Brauns een 
nog ruimere verspreidmg ver
dienden. Zij hebben een 
spreekbeurt op het tema 
< Radikalisme in de Vlaamse 
strijd » op band genomen en, 
uitgaande van deze gespro
ken tekst, stelden zij een 
merkwaardige bros jure sa
men die dezelfde titel als de 
spreekbeurt kreeg. 

De brosjure (bijna een po-
cket-boek) werd fraai en mo
dern in een handig formaat 
uitgegeven. 

We menen, dat ze in geen 
enkele bibliotheek van 
Vlaams-nationalisten mag 
ontbreken. 

De brosjure kan besteld 
worden door storting van 20 
fr. op per 6044.24 van V. De-
vreese, Uzerlaan 83 te Diks-
muide. Een bankje van 20 fr. 
onder gesloten omslag aan 
hetzelfde adres volstaat even
eens. 

Zeer warm aanbevolen ! 

ARM VLAANDEREN 

€ Deze Tijd >, het tijd
schrift van de Vereniging 
der Vlaamse Studenten, 
brengt kritiek uit op de rede 
van Mr Frans Van der Eist 
tijdens het laatste VU-kon-
gres te Mechelen. Van stu
denten mag men verwach
ten dat hun kritiek terzake 
zal zijn, misschien zelfs 
geestig gesteld en In elk ge
val... steekhoudend. He
laas! 

Mr Frans Van der Eist had 
verklaard : < Het geestelijk 
erfdeel van gans ons verle
den, in het licht gesteld 
door de grote geestesstro
mingen van het Humanisme 
en de Romantiek, kunnen 
we niet verloochenen zonder 
onszelf te vernietigen In de 
kern zelf van ons eigen we
eën >. 

« Prachtig! >, zeggen de 
WS-s tudenten , « de Volks
unie kan de romantiek niet 
verloochenen, want anders 
vernietigt zij zichzelf. Arm 
Vlaanderen ». 

Die WS-s tudenten moeten 
ons nu eens komen vertellen 
waar Mr Van der Eist zou 
verklaard hebben dat de 
Volksunie de romantiek niet 
kan verloochenen. En in
dien onze voorzitter z u k s 
inderdaad niet heeft gezegd, 
waarom beweert «Deze Tijd» 
dan zoiets? 

Arm Vlaanderen! 

SPOORWEGTARIEVEN 

Vanaf 1 april zijn de nieu
we spoorwegtarieven inge
gaan. Voor honderdduizen
den betekent zulks meteen, 
dat hun loon einde april 
weer een stuk kleiner zal 
zijn gworden. 

Nemen we het voorbeeld 
van een bediende uit Zotte-
gem, een pendelstreek bij 
uitstek. Tot 31 maart kostte 
zijn maandabonnement hem 
670 F Thans betaalt hij 780 
F, hetzij 110 F meer. Per 
jaar betekent dat een meer
uitgave van 1320 F M.a.w. 
mag onze bediende voortaan 
ongeveer 35 UUT per jaar of 
bijna een week werken, al
leen om de opslag van zijn 
treinabonnement weer goed 
te maken. 

Dat Is zijn beloning omdat 
hij pendelt, omdat er voor 
hem geen werk is in eigen 
streek. 

Dat Is de Faas-attentie die 
de sociale en exaltante rege
ring voor hem in petto had. 

DE CORNICHE 

De wijze waarop minister 
Gilson de taalgrensafbake-
ning aan de wijk La Corni-
che tussen Overijse en Ter-
hulpen heeft altgevoerd, tar t 
alle beschrijving 

Bij die afbakening is er 
tussen het gemeentebestuur 
van Overijse en de minister 
van Binnenlandse Zaken 
steeds sprake geweest van 
drie mogelijke oplossingen. 
De slechtste van die drie, 
waartegen Overijse zich met 
alle kracht steeds heeft ver

zet, werd natuurlijk door 
Gilson verkozen. 

Na het verschijnen van 
het Koninklijk besluit be
treffende de afbakening ver
keerde het gemeentebestuur 
van Overijse nog steeds in 
onwetendheid over de juiste 
afbakening; het besluit ver
scheen immers zonder dat er 
een kaart bij p-evoegd was en 
de enige kaart met ingete
kende afbakening bevond 
zich op Binnenlandse Za
ken. 

Door deze schandalige af
bakening verliest Overijse 
meer dan 500 Vlaamse mge-
zetenen aan het Waalse Ter-
hulpen dat zijn grondgebied 
uitgebreid ziet tot 700 m 
over de spoorlim Brussel-
Namen. 

Deze afbakening is de zo-
vee'ste schurkenstreek van 
Gilson, onder medeverant
woordelijkheid van de 
Vlaamse ministers m de re
gering. Bijvoorbeeld Van 
Elslande, burgemeester van 
een Vlaams - Brabantse ge
meente op slechts enkele ki
lometers van Overijse. 

Hij maakt zich beminne
lijk in zijn eigen streek, de
ze zwijgende ja-knikker! 

En bij zijn eigen partijge
noten Want de bestolen en 
bedrogen bestuurders der 
gemeente Overijse zijn (of : 
waren?) Vlaamse C.V.P. -
ers. 

ER VERANDERT IETS.. . 

Wij hebben reeds vo vaak 
mistoestanden op taalgebied 
in het zakenleven aange
klaagd, dat we ook eens 
graag een bloempje gevien 
wanneer dat verdiend is. 

Sinds jaren wordt door 
een Brusselse firma die ge
specialiseerd is in de uitga
ve van kommerciële adres
boeken, het maandblad «In
dustrie-flash » uitgegeven. 
Sinds een paar jaar ver
schijnt dit tijdschrift even
eens in het Nederlands en 
het moet gezegd : een keu
rig en verzorgd Nederlands. 
Voor Brussel is dat al heel 
wat. De redaktie schuwt er 
bovendien niet voor terug, 
onderwerpen te behandelen 
die zelden of nooit een 
plaatsje vinden in handels
tijdschriften. Zo lazen we In 

HIJ DOET DE BOEL DRAAIEN 

V R I J E T R I B U N E 
Naar aanleiding van een paar artikelen 

(24 en 25 maart '64) zou ik Schildwacht ant
woord willen vragen op volgende punten : 
1) Hij spreekt voortdurend over een « Vlaamse 
CVP > alsof er zo iets bestaat 1 M.i. bestaat er 
alleen een Vlaamse knecht in de CVP, of hoe 
kan Schildwacht anders verklaren dat tussen 
1950 en 1954 (homogene CVP-regenng) geen 
enkele wet kon gestemd worden bvb. in ver
band met de oplossing van de repressie en op 
Vlaams gebied ? Een tiental Waalse CVP-par-
lementairen domineren de zgn. « Vlaamse » 
CVP sinds 1945 ! 

2) Waarom zegt Schildwacht niet rechtuit en 
duidelijk dat de achtergrond van zijn artikel 
van 24 maart enkel en alleen de zorg is, België 
als unitaire staat te redden en dat daaraan 
èlles zou moeten opgeofterd worden 1 Nu doet 
hij het voorkomen alsof hij eigenlijk om de 
Vlaamse belangen bekommerd zou zijn I 
3) Zou het niet juister zijn en alleen verant
woord de zin « één onfeilbare waarborg : de 
Vlaamse CVP > te vervangen door : « tot nog 
toe zijn wij er nooit in geslaagd iets van onze 
eisen door te zetten en zelfs maar één van de 
gestemde taalwetten te doen toepassen ! ». Een 
uitdaging aan Schildwacht : dat hij wat hij 
geschreven heeft eens opnieuw publiceert over 
de < Waarborg > die de vice-goeverneur van 

Brabant moest zijn... 3k\. zou eens een waar
borg zijn 1 ! Nu weten we welk een waarborg 
zijn « onfeilbare waarborg » .ons bezorgd 
heeft I I 
4) Schildwacht spreekt over « mensen op wie 
men rekenen kan. Tot nog toe heeft men daar
over weinig te klagen gehad in de Vlaamse 
CVP-rangen ». Het is juist dat wie zo maar het 
senatoriaal proza leest zou kunnen menen dat 
op Schildwacht ten minste kan gerekend wor
den... De werkelijkheid is echter ènders : 
waar is zijn waakzaamheid voor wat de rand
gemeenten betreft, voor de Voerstreek, voor 
Cappuyns, voor de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven...? Nooit hoorde ik iets over een 
ernstige interpellatie mét een motie van wan
trouwen bv. tegenover partijgenoot Segers. 
5) Zeer nadrukkelijk zou ik Schildwacht wil
len vragen eerlijk te zijn in zijnberichtgeving : 
ik kan maar niet vergeten hoe in zijn krant 
daags voor een van de voorbije verkiezingen 
beweerd werd dat in 1932 de Vlaams-nationa
listen voor de... verfransing waren omdat zij 
toen tegen de taalwetten stemden ! Wat een 
oneerlijkheid en bedrog ! 1 Zij stemden tegen 
omdat er geen sankties waren ! En inderdaad : 

^ deze taalwetten werden dertig jaar lang niét 
onderhouden ! Dit is maar één voorbeeld, er 
zijn er vele ! En daarom is het pijnlijk dat 
Schildwacht zo nadrukkelijk beweerd christen 
te zijn... 

G.P. (1) 

Nacht over Brussel. Op een eenzame laan Is een enhel arbeider bezig 
met de herstelling van het tramspoor. Tussen twee lasnaden in rolt hij 
een sigaret en als wij tioorbi/fcomen, vraagt hij een vuurtje. In het 
Nederlands Blij om de onverwachte afwisseling houdt hij ons even aan 
de praat Wat hem bezighoudt in deze koude eerste aprilnacht ? Dat 
het pendelen van en naar zijn Oostvlaams dorp vana] vandaag zoveel 
duurder is geworden. « Schone aprilvis, die opslag ! » schimpt hij. 
Morgen raast door deze laan weer het verkeer, kijken Jranstalige 
reklames door alle winkelramen naar buiten. 
Morgen leeft Brussel weer... omdat deze nacht zoals iedere nacht en 
zoals iedere dag Vlaamse arbeiders de boel aan het draaien houden. 

(1) Naam «n odr«f in het bezit van (U redaktie. 

het maar t - nummer van 
« Industrie-Flash » een art i 
kel over de tweetaligheid 
van hogere ambtenaren en 
ministers. Een ander artikel 
handelde over de achterstel
ling en de achterstand van 
West - Vlaanderen. 

Zulks bewijst, dat de Ne
derlandse uitgave zo maar 
niet een klakkeloze verta
ling is van de Franse. Er 
wordt zelfstandig In het Ne
derlands gedacht op de re
daktie! 

Dat is voor Brussel zo uit
zonderlijk, dat we het graag 
aanstippen. Het bewijst 
meteen, dat er links en 
rechts toch langzaam iets 
begint te veranderen. 

MENSELIJKHEID A.U.B. 

Om de uitbreiding toe te 
laten van het Openluchtmu-
zeum Bokrijk, werd voor en
kele weken een terrein ge
voegd bl] het muzeum-do-
meln. Op dit terrein woon
den enkele gezinnen die dus 
moesten verhuizen. 

Nu Is het Openluchtmu-
zeum te Bokrijk een onge
meen simpatieke zaak en de 
uitbreiding ervan zal wel ie
dereen verheugen. 

Maar was het wel nodig 
dat de Limburgse bestendige 
deputatie een gezin deed 
verhuizen uit een der huizen 
op het uitbreidingsterrein, 
bij een temperatuur van mi
nus 10? Dit gezin werd « met 
de sterke hand », zoals dat 
heet, uit zijn huis gezet In 
de meest onmenselijke 
voorwaarden. 

Een beetje menselijkheid, 
a.u.b.! 

LEGER OVERBODIG ? 

Over de miljardendans in 
het Departement van Lands
verdediging schrijven we el
ders In dit blad een uitvoerig 
artlkeL Moesten wl] dat 

artikel beëindigd hebben met 
de hartekreet : «Schaf het 
leger af », men zou ons voor 
demagogen schelden. 

Thans weerklinkt echter 
uit een wel zeer onverwachte 
hoek de hartekreet « Schaf 
het leger af ». In de Antwerp
se «Métropole» heeft een 
vakman, een generaal van ' t 
Belgisch leger, een lang ar
tikel laten verschijnen waar
in niets meer of minder dan 
de afschaffing van het leger 
wordt voorgesteld. 

Generaal Dothée is van 
mening, dat een klein land 
als het onze het allemaal 
niet kan bijhouden : de 
« nieuwe wapens » die verou
derd zijn vooraleer ze betaald 
of zelfs al maar geleverd zijn, 
de troepen In Duitsland, de 
miljardenbewapening. 

Hij wil daaraan een einde 
stellen door de Inrichting van 
een zeer beperkte strijdmacht 
die als opdracht zou hebben 
de binnenlandse veiligheid en 
eventueel de deelneming van 
een Belgisch kontingent aan 
een internationale UNO-
strijd- of politiemacht. 

Generaal Dothée geeft er 
zich volkomen rekenschap 
van dat zijn voorstel bij de 
Amerikanen niet In goede 
aarde zal vallen, maar dat 
noemt hij een geringe zorg. 

Voor éénmaal hebben we 
met veel simpatie een stand
punt van een Belgisch gene
raal gelezen. Het argumen
tenarsenaal van deze expert 
zal nog vaak gebruikt worden, 
en wel niet alleen door ons ! 

KNAPPE VOORUIT 

De jongens van de « Voor
uit» schreven in hun lustrum
nummer de uitvoerige parle
mentaire vraag die op onze 
blz. 6 prijkt, toe aan het so
cialistisch parlementslid J. 
De Coninck. 

Knappe koppen ! Maar we 
denken dat het op de daarop
volgende redaktleraad zal 
gestoven hebben. Zo'n rekla-
me voor de V.U.! 
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DE NATIONALE... 

Larock, oud-minister van 
nationale opvoeding, is een 
van de ster-intellectuelen 
van de B.S.P. Hij was, als 
verantwoordelijk minister, de 
voornaamste ontwerper van 
de taalwet in het onderwijs. 

Tijdens de bespreking in de 
commiss'e rees de vraag, of 
van de tweede dan wel van 
de derde graad moest worden 
begonnen met het aanleren 
van het Frans of het Neder
lands als tweede taal, in 
Brussel-Hoof dstad. 

Larock was er voorstander 
van, hiermee vanaf de tweede 
graad reeds te beginnen. Om
dat, zo zei hij, dit in het 
tweetalig Brussel een onmis
kenbare sociale en nationale 
noodzaak is. Belgisch-natio
naal, bedoelde natuurlijk de
ze rode internationalist, want 
een ander nationalisme wordt 
door de partijmandarijnen 
voor verderfelijk, eng en 
kleinburgerlijk gescholden. 

Maar hoe kweet de minis
ter zichzelf van die dure so
ciale en nationale plicht? Hij 
stuurde zijn kind naar de 
Europese school, zoals de so
cialist Cappuyns, en laat het 
daar als tweede taal Duits 
leren. En deze onbeschaamde, 
gladgestreken intellectuele 
huichelaar had gedurende 
jaren de opvoeding van onze 
Jeugd in handen. 

. . .OPVOEDERS 

Moureau, het vorig minis-
terie'el exemplaar dat de 
HErtiorrate opvoeding onder 
zijn bevoegdheid had, heeft 
ook wat fraais uitgehaald. 
Deze opgeblazen Brusselse 
notaris zond een openbaar 
ministerieel rondschrijven 
aan de schoolbesturen waar-
In hij mededeelde, dat de 
staatstoelagen voor de trans
mutatieklassen zouden wor
den afgeschaft. Hij liet dit 
schrijven volgen door een 
niet openbaar en vertrouwe
lijk stuk, waarin hij liet we
ten dat, in strijd met zijn 
openbaar schrijven, de toela
gen verder zouden worden 
betaald Op deze grove ma
nier onwaardie van een ge
haaide iongen, bedroog de 
pietluttige blauwe excellentie 
de openbare mening. 

En de adjunkt voor natio
nale opvoeding. Van Elslande, 
die op Vlaamse vergaderin
gen en zelfs elders sterke 
woorden gebruikt, blijft weg 
als hij wordt geïnterpelleerd 
of gaat op de vlucht als hij 

door het toeval aanwezig is, 
waar hij wou wegblijven. Hij 
is een leeuw met een hazen-
hart. Zijn deze rode huiche
laar, deze blauwe politieke 
bedrieger, deze gele bangerd 
de aangewezen opvoeders 
van onze jeugd, die wij op
recht, eerhjk en moedig wil
len zien ? 

VLAGGEN-HiSTORIE 

Het TV-programma « Een 
tegen allen » te Genk gaf 
aanleiding tot een pittige 
vlaggengeschiedenis. De Oe
kraïense afgevaardigde bij de 
« braintrust » in het Genkse 
stadhuis weigerde te zetelen 
achter een vlaggetje met ha
mer en sikkel. De Poolse af
gevaardigde wenste de vlag 
van het zgn. «Vrije Polen:». 
Ze kregen beiden dan maar 
een vlaggetje van Genk voor 
zich neergezet. 

Om alle verdere vlag-inci-
denten te vermijden, kreeg 
de Genkse afgevaardigde niet 
onze geliefde nationale drie
kleur, maar wel een leeuwen
vlaggetje voor de neus. 

Geen mens, die er ook maar 
even aan dacht om te protes
teren 

En tussen haakjes : het 
optreden van al die buiten
landse arbeiders- en arbeid-
stersgroepen bewees twee 
dingen Ten eerste dat de 
vreemde arbeiders zeer igast-
vrij worden ontvangen, dat 
hun Vlaamse omgeving hen 
niet onder druk assimileert 
doch integendeel waardering 
heeft voor hun eigenheid. 
Ten tweede dat het natio
naal gevoel bij die vreemde 
arbeiders s'terker schijnt te 
zijn dan bij veel van onze 
eigen emigranten. 

VLAANDEREN 

IN DE WERELD 

Er leven zowat 200.000 Vla
mingen als emigranten in de 
eerste generatie in het bui
tenland De volledige nog door 
de taal met Vlaanderen ver
bonden emigratie mag op een 
klein half miljoen geschat 
worden. Van een écht door
leefd en doordacht Vlaams 
bewustzijn is bij die emigran
ten slechts sprake, voor zo
ver zij uitgeweken zijn na de 
twee wereldoorlogen : poli
tieke bannelingen. Deze po
litieke bannelingen geven in 
Argentinië een zeer degelijk 
maandblad uit in het Neder
lands : «De Schakel». 

In hun aktie betrekken zij-
eveneens de niet-politieke e-

migranten In Zuld-Amerika, 
zo o.m. de Oostendse vissers 
die voor de kust van Argen
tinië hun beroep uitoefenen. 

Ook in Noord-Amerika ver
schijnt een Vlaams blad, het 
weekblad « De Gazette van 
Detroit ». De Vlaamse emi
gratie in de V.S. is wel senti
menteel, maar praktisch niet 
bewust en politiek op Vlaan
deren afgestemd. 

EMIGRANTENPOLITIEK 

Be'gié heeft nooit een 
emigrantenpolitiek, laat 
staan een politiek ten bate 
van de Vlaamse emigranten, 
gevoerd. Onze uitgeweken 
volksgenoten komen in de 
vreemde op de Belgische 
ambassades en konsulaten 
zelden met hun taal terecht. 
Een bindmiddel tussen de 
emigranten en Vlaanderen 
bestond tot voor kort hele
maal niet. 

Dat is weer eens een t i-
pisch-Belgisch tekort waar
naar men vergeefs in ande
re landen zal gaan zoeken. 
De Nederlandse emigranten-
politiek is — zowel voor als 
na de emigratie — stukken 
beter dan de onze We ken
nen het blad van de Zwit
sers in de wereld : een mo

del van een moderne, boel
ende magazine die door de 
Zwitserse emigranten graag 
gelezen wordt. 

Het rezultaat daarvan? 
Voor enkele maanden be
zochten we in Schwyz, 
hoofdplaats van het gelijk
namig Zwitsers oerkanton, 
het « Bundesbriefhaus >. Dit 
muzeum is de hogetempel 
van het Zwitsers federalis
me, waarin alle keuren en 
brieven van de aansluiting 
der verschillende kantons 
bij de Konfederatie bewaard 
worden. 

Een der meest sprekende 
getuigenissen In dit muzeum 
is het prachtig bronzen 
beeld in de muzeumtuin, 
voorstellend een Zwitsers 
soldaat die de neutraliteit 
van zijn land simbolizeert. 
Het beeld werd gedurende de 
Tweede Wereldoorlog door 
de Zwitserse emigranten aan 
hun vaderland geschonken. 

A M B A S S A D E U R 

Eindelijk dan toch werd in 
Vlaanderen een initiatief ge
nomen om een band te leg
gen tussen alle Vlamingen 
in het buitenland. De initia
tiefnemers waren o m gewe
zen Vlaamse kolonialen die 

In Leopoldstad tot tn 1960 
het hoogstaande Vlaamse 
maandblad « Band-Zulder-
kruls > ïütgaven. 

Het initiatief ia echter 
sterk verwaterd, omdat he* 
officiële België geen belang
stelling en geen subsidies 
heeft voor zuiver-Vlaamse 
aangelegenheden. 

De emigrantenvereniging 
werd met een proper-Bel
gisch etiket beplakt en he^ 
tijdschrift, dat onze volks
genoten in het buitenland 
moet gaan binden aan hef 
moederland, kreeg de volks-
vreemde naam « Ambassa
deur j>. 

Het is een zeer fraai en 
rijkelijk uitgegeven blad. We 
betwijfelen echter sterk of 
het zijn doel zal bereiken : 
daarvoor is het immers te 
fel een kruising van goede 
wil en ambtenarendom. 

En — te oordelen toch 
naar het eerste nummer —> 
schiet het totaal voorbij 
aan de belangsteUingssfeer 
van de overgrote meerder
heid der Vlaamse emigran
ten •• kleine West- en Oost-
vlaamse boeren en handar
beiders die door de sociale 
en ekonomische nood in hun 
provincies naar het buiten
land werden gejaagd. 

LawM* ; slcchl voorbeeld g-cven. V an Elslande : zwijgen. 

HIJ ZEGDE 

NEEN 
Op M .februari jl. Uelde volksverUgenwoordiger 

mr D. Deconinck volgende uitvoerige parlemen
taire vraag aan de eerste-minisler : 

Na de dagbladpers is ook het tijdschrift De 
Alaand in zijn januarinnimner teruggekomen 
op de befaamde TV-toespraak die Paus Paulus 
VI op 11 december 1963 tot het Belgisch volk 
richtte. Daarin lezen we : 

« Men kan werkelijk niet zeggen dat Paus 
Paulus VI, wat de aktuaiiteit betreft, voor zijn 
voorganger moet onderdoen. Er is zijn reis 
naar het Heilig Land geweest, en er is voordien 
het incident geweest van de televisietoespraak 
waardoor het gezag van de Paus in de weeg
schaal van onze binnenlandse politiek gewor
pen werd. 

j> De franstalige conservatieve opinie in dit 
land weet zo weinig af van het verleden van 
de Vlaamse beweging dat zij die ene zin uit de 
boodschap van de Heilige Vader tot het Bel
gische volk met een gretigheid aangegrepen 
heeft, als ware daarin -de superbom verscholen 
die alle aanranders van het unitarisme voor 
goed 3.0U verpletteren. De franstalige kringen 
sclicnen hierbii niet te weten dat er zoiets als 
een oude en constante traditie bestaat van 
ontiidig ingrijpen der kerkelijke overheid ten 
aanzien v-an de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
Langs Vlaamse zijde bestaat er dus wel enige 
ervaring in dit opzicht. 

» Moet hier de gestalte opgeroepen worden 
van priester Daens en de schim van de kleri
kale gezagsdragers die hem onpartijdig veroor
deelden ? Moet hier herinnerd worden aan het 
memorabel maar thans liever niet meer geme
moreerd herderlijk schrijven van het episko-
paat in september 1906 • een rechtstreekse 
inmenging m de strijd die destijds in het 
Parlement ten aanzien van het wetsvoorstel 
Cooreraans over de vernederlandsing van het 
middelbaar onderwijs gaande was ? In dat 
schrijven, dat, nota bene. dooi alle zes bis
schoppen medeondertekend was, staan pareltjes 
te lezen over de totale ongeschiktlieid van de 
Nederlandse taal voor 'humaniora- en universi
tair onderwi4s ! :>, 

Volgens bedoeld lijdschrift zou dit TV-
incident ontstaan zijn buiten het Belgiscli 
episkopaat om. 

Het blad wijst verder nog op andere ontij
dige tussenkomsten in politidie zaken. Wie van 

de geschiedenis iets afweet, is ervan op de 
hoogte dat politieke instanties niet hebben 
nagelaten die soms uit te lokken, tot in Rome 
toe. 

Buiten de religieuze opwekking is de TV-tus-
senkomst van de Paus gekenmerkt door een 
gekende holklinkende Belgische pathos uit de 
tijd van Kardinaal .Mercier, gepaard met de 
evenzeer gekende kunst om het bestaan en de 
aspiraties naar een eigen uitdrukkingsvorm van 
de Vlaamse en Waalse gemeenschappen in 

.̂ België te/K<er<loezete(iieB'te'mt8li«ntnen.'-V^n een 
moreel begrip van verstandhouding in .erken
ning van wederzijdse eigenheid is geen sprake. 

Alleen op negatieve wijze wordt op het 
bestaan van onze gemeenschappen gezinspeeld 
met de woorden dat « van dit kostbaar kapitaal 
niets mag verloren gaan en dat het niet alleen 
niet in "gevaar gebracht worden door steriele 
twisten maar dat het steeds beter geëxploiteerd 
en vruchtbaar gemaakt worde ». 

«Steriele twisten» nu is het klassieke argu
ment dat wordt gebruikt door de bevoorrechten 
tegen elke vorm van sociale of nationale ont
voogding van achteruitgestelde of benadeelde 
bevolkingsgroepen. Dit argument loopt steeds 
uit in het voordeel der beati possidentes en 
werd dan ook dadelijk door deze laatsten m 
die zin aangewend en misbruikt. 

Deze tussenkomst van de Paus in onze bin
nenlandse politiek past te zeer in het kader van 
een eeuwenlange Frans-Latijnse vooringeno
menheid, waarin kerkelijke en politieke gezags
dragers elkander bij herhaling hebben gesteund, 
om zonder opheldering te blijven. De vraag is 
des te klemmender als men die houding verge
lijkt met het begrip dat in andere omstandig
heden tegenover de sociale en nationale ont
voogding wordt beto(md. 

De heer Eerste-Minister gelieve dan ook te 
willen antwoorden op het feit dat die TV-toe
spraak of haar inhoud verband houdt met of 
het gevolg is van enige interventie van een 
Belgisch wereldlijk gezag hetzij doxjr voet
stappen bij de Nuntius te Brussel, hetzij door 
tussenkomst van de Belgische Ambassade te 
Rome, hetzij door enige andere tussenkomst 
van de Regering of van enig ander hoog wereld
lijk gezag in België ? 

Het antwoord kwam in het bulletijn der Vragen 
en Antwoorden op 10 maart jl. Het vestigde met
een een rekord van bondigheid. 

Het antwoord op de door het geacht Lid 
gestelde vraag is : « Neen ». 

Bij dit antwoord past het, er aan te herinneren 
dal Z.H. de Paus, Ier .gelegenheid van Zijn onder
houd met Theo Lefévre ten Vatlkane, meedeelde 
dat men Hem gevraagd had de T.V.-toespraak in 
kwestie te houden. 

Indien de eerste-minisler in alle oprechtheid 
« neen » heejl geantwoord op de vraag van onze 
volksvertegenwoordiger, rijst de .vraag wie de 
Paus dan wel heelt verzocht d-e T.V -loespr<mk te 
houden en gewag te maken van de « steriele 
twisten ». 
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(vervolg van bte. «y 
fekwestie, waaraan Nederlaiul br. 
niet meedoet, kost de globale som 
Tan 1.330 miljoen : 640 miljoen voor 
Oezoldigingen en vergoedingen plus 
•90 miljoen voor materiële behoeften 
• n andere werkingsuitgaven. 

Ons bezettersprestige wordt duur 
betaald! 

Al deze kleine en grote posten vor
men samen de gewone begroting 
voor 1964 t e n b e d r a g e van 
14.784.065.000 fr. 

Voor wat de buitengewone begro
ting betreft, waarop de vastleggings-
en de betalingskredieten voorkomen, 
«uilen we ons vooral beperken tot 
deze laatste. Zij vormen immers de 
nieuwe in 1964 te betalen machtigin
gen. 

Hier vallen natuurlijk direkt de 
enorme bedragen op, die besteed wor
den aan de modernisering en aan
passing van het materieel Zo zullen 
dit Jaar 1,4 miljard worden betaald 
voor de modernisering van de lucht
afweer, 1,677 miljard voor de aanpas
sing van het materieel van de land
macht en 1,841 miljard voor de ver
nieuwing van gevechtsvliegtuigen. 

Al deze sommen dienen natuurlijk 
voldaan mgevolg:e vroeeer vastgeleg
de kredieten. 

Maar voor 1964 wordt een andere 
« vastlegging » gepland : de vernieu
wing van onze gevechtswagens. Voor 
1964 beloopt het vastleggingskredlet 
slechts 150 miljoen. Maar het is de 
aanloop tot een « eerste faze » waar-
In 6,6 miljard (u leest het goed) zul
len dienen vastgelegd in 1965 Hier
mede zullen 300 gevechtswagens van 
gemiddeld 22 miljoen elk kunnen 
aangekocht worden Men vraagt zich 
met benepen hart en geldbeugel af, 
hoeveel tanks er m de tweede faze, 
waarover de toelichting niet spreekt, 
moeten gekocht worden ? En met 
hoevee. de voorziene prijs traditieee-
trouw nog zal stijgen wanneer het 
ogenblik van betalirte is aangebro
ken ? 

En behalve deze tanks wordt een 
vastleggingskrediet van 1,140 miljard 
gevraagd voor de vernieuwing van de 
verouderde voertuigen van de land
macht. Maar ook dit is slechts een 
aanloop tot de 4,560 miljard die de 
zaak in volgende jaren zal kosten. 
Zucht nog niet want ook hier spreekt 
men van de < eerste faze »... 

ONS LEGER:DE MILJARDENDANS 

/'(i;o(/c'« oplnrlilen linlii''^ en hurrnurrntfe ' IIPI hart nooit op tiel loml to(h int th' :al van ïlonoré Geptin'md 

Als ge een beetje bekomen zijt, 
neem dan nog nota van een laatste 
peuleschil, nl. de tussenkomst van 
Belgié m de 14e schijf van de NATO-
onderbouw, waarvoor men ons in 
1964 vraagt van 408 miljoen te beta
len Elk jaar moet ons land immers 
4,24 % betalen van de NATO-werken. 

Een bondgenootschap dient betaald, 
of n ie t ? 

De be ta l ingskred ie ten bedragen in 
t o t a a l voor 1963: 5.792.260.000 fr. Ten 
t i te l van in l ich t ing geven we u ook 
he t t o t aa l der vas t leggingskredie ten 
(dus te be ta len in volgende Ja ren ) : 
3.828.714.000 fr. 

En als ge op een avond slecht In 
s laap ge raak t en ge ligt een uur t j e 
op uw m a t r a s te woelen oeden i a n , 
beste lezer, d a t tijrlen^ datzelfde •.nir-
tje 2 700.000 fr gesperdeerd werden 
aan ons onoverwinnel i jk Beiei eb le
ger. 

t. jiuai>e 

DE TOEKOMST IS REEDS BEGONNEN 
Verleden week d o n d e r d a g , 2G m a a r t , was h e t dag op dag drie j a a r geleden 

d a t d e Volksunie h a a r g ro t e ve rk iez ingsdoorb raak wist af te dwingen . 

Het toeval wilde d a t de mic ro van de « Vrije Pol i t ieke T r i b u n e » ver leden 

week d o n d e r d a g voorbehouden was a a n de Volksunie. Volksver tegenwoordi 

ger d r Leo Woute r s h ie ld n a m e n s de V.U. volgende r a d i o - t o e s p r a a k : 

Het is vandaag juist drie jaar geleden 
dat de Volkbunie bij de verkiezingen een 
grote overwinning behaalde. 

26 maart 1961 was voor de Vlaamse 
ontvuogdingsstrijd een schone dag. De 
verkiezingsuitslag, voor velen een verras
sing, luidde een nieuwe periode in, met 
hoopvolle vooruitzichten, na een donkere 
tijd die vijftien jaren had geduurd. 

Met de slag ontstond een nieuw kli
maat, waarin nieuw leven mogelijk werd. 

Drie jaren zijn sinds voorbiigegaan. 
Nog één jaar scheidt ons van de volgende 
verkiezingen. 

Is optimisme gewettigd ? Wij menen 
het wel. 

Als wij zien dat de Vlaamse problemen 
het politieke leven beheerst hebben bin
nen en buiten het parlement, dat een 
brede Vlaamse stroming door alle provin
cies is gevaren die de drie marsen naar 
Brussel en Antwerpen heeft bezield, dan 
mogen wij zeggen : « de toeknm.st i.s 
be(?onnen ». 

Bij het begin van deze parlementaire 
zittijd wijdde de Eerste-Minister een 
groot deel van zijn regeringsverklaring 
aan de vraagstukken, die bet leven van 
het Vlaamse volk moesten veilig stellen. 
Nochtans had hij zelf, enkele weken voor 
de verkiezingen, deze problemen minach
tend « valse problemen » genoemd. Zij 
bestonden voor hem niet. 

Maar spoedig moest hij wetsontwerpen 
indienen om de taalwetten te herzien en 

de taalgrens vast te leggen. Hij moest 
toegeven dat de vroegere wetten nooit 
werden toegepast, dat in de besturen van 
de staat, in het leger, in de niiverheid na 
dertig jaren van /.ogenaamde Vervlaam 
sing alles nog te doen was, dat de bon-
derddertigjarige overheersing door de 
Franstaligen nog in volle kracht leefde. 

Hij moest eveneens toegeven dat er 
geen voldoende werkgelegenheid was in 
Vlaanderen voor de tienduizenden Vlaam
se arbeiders en bedienden geen grote 
nijverheden, geen aangepaste lonen. 

De Vlaamse eisen klonken luid. tot in 
het parlement. 

Zo luid dat de Waalse politieke, sindi-
kale en industriële leiders de koppen bij 
mekaar staken om met groot misbaar 
het gevaar aan te kingen van een moge
lijke toek(im<;tige ekonomische achteruit
gang van Wallonië. 

Zij vrezen, bij de Vlaamse herleving, 
door het verlies san de gelden die zo 
kwistig steeds uit Vlaanderen toestroom
den en van de Vlaamse arbeidskracht die 
altijd maar nieuw bloed naar Wallonië 
stuwde, «ok op hun beurt in een mmder-
beidspo.sitie te geraken en eens het lot te 
kennen dat honderddertig jaar lang aan 
Vlaanderen was beschoren. 

De demokratische rechleisen van de 
Vlamingen, om behandeld te worden in 
verhouding tot hun getalsterkte in deze 
staat, schrikken hen af. Zij vonden het 
nochtans steeds goed dat de meerderheid 

van de bevolking in het hoekje werd 
geduwd. De gedachte dat zij eens moeten 
vrede nemen met de plaats die hen rech 
tens slechts toekomt, doet hen steigeren. 
Vandaar de spanningen in het staatsbe
stel. Sinds de laatste verkiezingen komen 
de Vlaamse eisen hard en klaar naar 
voor. Het geloof in eigen kracht is bij de 
Vlaamse bevolking aan het groeien op 
een verrassend snelle wijze. Wij kunnen 
hier spreken van « kleine oorzaak (26 
maart Iflfïl) met grote gevolgen ». 

Onder de indruk van de verschuiving 
in Vlaanderen bij die verkiezingen wer
den spoedig beloften afgelegd om aan 
de Vlaamse eisen tegemoet te komen en 
enkele wetsontwerpen werden ineenge-
timmerd. 

De talentellingen - oorzaak van kunst
matige verfransing in tal van Vlaamse 
gebieden - werden afgeschaft. De taal
grens werd vastgelegd. Toen dit gedaan 
was. begon de anti-Vlaamse reaktie zich 
te reorganiseren. Geen overhaaste wetten 
meer . De beloofde aanpassing van de 
taalwetten werd geremd. De eerste toe
gevingen werden teruggenomen, taaifaci
liteiten werden afgedwongen en bekomen 
in van ouds Vlaamse gebieden. 

De aangekondigde /etelaanpMssing aan 
het bevolkingscijfer werd verdaagd en 
onaanvaardbaar verklaard. Geen Vlaamse 
meerderheid wordt geduld in het parle
ment, zonder dat in de grondwet vastge
legd wordt dat die Vlaamse meerderheid 
geen beslissingen kan treffen, die Wal
lonië of Rnissel aangaan. En dit na hon
derddertig jaar minderheidsregering en 
bestuur over Vlaanderen, dat zijn lot des
noods met geweld moest ondergaan. 

Ook op ekonomisch gebied werd de 
rem toegepast. 

De investeringen, de industrialisering 
worden scherp afgewogen tussen beide 
landsdelen : nog gaat steeds het leeuwen
aandeel naar Brussel en Wallonië, na 
gedurende de laatste lijftien jaar reeds 
o verzadigd geweest te zijn, bvb. door de 

fiO miljard voor de Waalse nn'jnen er' vele 
miljarden vooi de iiietaal.nduslrit. 

De voorrang voor de Houte dt Waiiu.iie 
en het Waalse wegennet, uaar in dit jaar 
nog % van de kredieten \an iipenbare 
Werken naartoe gingen terwiU de )nniis-
bare en noodzakeliike K3 voor Vlaan
deren in een siikkelstraatje tiiiift steken ; 
dat alles geschiedt mei het oi>p op het 
behoud van de voorrang, ook )p ekono
misch gebied, van het Waalse land.sdeel. 

De wetenschap, dat de'/e en nog veel 
meer zaken duidelijk zijn doorgedrongen 
tot het inzicht van het Vlaam.se volk in 
al zijn lagen, en het diaruit voortvloeien
de feit van zijn politieke mondigheid, 
verontrust de unitaristisfhe polit'eke 
kringen. 

Dit verklaart de moeizame pogingen in 
de zogenaamde ronde tafelkonferentie, 
waar de grondwetsherziening wordt 
voorbereid en waarvan zo weinip uitlekt. 
De leidende politiekers uit de drie /.g. 
traditionele partijen, hebben één doel 
gemeen : het behoud van de unitaris-
tische staatsstrukluur. Maar hoe ! 

Dat is een onoplosbare vraag. Unitair 
onoplosbaar omdat op voorhand is gewe
ten dat als Vlaanderen ziin demokratisch 
en grondwettelijk recht nekomf. noch 
Franstalig Brussel, noch Wallonië dat 
zullen aanvaarden en als Vlaanderen nu 
zijn recht niet verkriigt. alhier de eis tot 
zelfbe.stuur onafwendbaar wordt gesteld. 
Daaraan twijfelt niemand meer in dp?» 
staat. 

De diagnose voor de ziekte van de Bel
gische eenheidsstaat staat \ast. 

De enige remedie is ook gekend. 
In het consult der part'i doktoren 

zoekt men naar ouderwetse geneesmid
delen, tegen nete w°ien in. 

Bij de volgende verKiezi-ig^n zal het 
bewuste Vlaanderen de enige w<;y v^or 
algehele gezondmaking bepalen 

De doorbraak van de Vlaams Nationale 
recht.swil, die reeds tot uiting kwam op 
26 maart 1961, zal meervoudie bevesticd 
worden. 

En deze nieuwe doorbraak zal de weg 
breed openstellen naar de federatieve 
hervoroÜBg van de Belsische staat. 

Leo Wouters, 
Volksvertegenwoordiger 

http://Vlaam.se
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ARBEIDER NEERSLAAN 
IS GEEN KÉDEN 
TOT AFDANKING 

VOLKSUNIE-
SÏMPATIZANT Z IJN 
IS HET WEL 

werd zelfs herhaald ten huize van de 
provinciale Volksunie-voorzitter. 

IN DE KOOLMiJN A. DUMONT TE WATERSCHEI 

WAAR DE KLEURSINDIKATEN VERKOCHT ZIJN 

s inds geruime tijd Keerst er In 'de Volenmijn « A n d r é D u m o n t « te W a - tente voor sociale zaVen en ACV.-
terschei een opgewonden s temming onder de arbeiders. Deze s t emming 
is te wijten aan een reeks voorvallen die wij hier beknopt zullen weer
geven, maar die een schril licht werpen op de geestesgesteldheid van de 
(( mijnbazen » zo op sociaal als op Vlaams gebied. Het gevolg is ge
weest dat een aantal organisaties — buiten de grote vakbonden om — 
een aktle begonnen zijn met het ooe op het aanklagen van een rppks 
mistoestanden en het doen verdwijnen van 'n aantal onrecht vaardigheden-

müitanie, verwitiigae meermaals dat 
Goins zou buitenvliegen indien hij 
zijn aktie voortzette. Deze bedreiging 

HERSENSCHUDDING 

Ondertussen was er echter nog Iets 
anders voorgevallen. En nier oegint 
dan het verhaal van mijnvyerker 
Chiers die opzichter-monitor is in 
de mijn te Waterschei. Destijds had 
hl] toezicht op de nieuwe mijnwer
kers die drie maanden proef deden 
in een t)epaalde galerij. Telkens deze 
arbeiders na hun taak, bun werktui
gen inleverden (hetgeen niet gekon-
troleerd werd) werden er nadien 
briefjes bezorgd die een of andere 
door de arbeiders te betalen schade 
inhielden. Naar aanleiding Hiervan 
ontstond — in het bijzijn van een 

Laten wij beginnen met het ver-
haai van Bob Goiris Bob Goiris is 
een 51-tiger, klein van stuk maar 
vinnig als geen. Sinds tien jaar werk
te hij \n de mijn te Watersctiei als 
binnenschachtmachinist, een verant
woordelijkheid meebrengende taak 
die heelwat vakkennis vereist, maar 
die hij tot ieders tevredenheid vol
bracht. Buitendien is Bob ook een 
selfmade-man, iemand die na zijn 
taak zich toelegde op kuiture e ont
wikkeling, als arbeider steeds A B.N. 
spreekt, bestuurslid is van de Vlaam
se Volksbeweging en van Vrienden-
band-Limburg Buitendien was hi] ook 
aktief voor het personeelsblad van de 
mijn en schreef er ondermeer een 
weldoordacht artike in dat handelde 
over de rechten en de plichten van de 
arbeider. In zijn nette woning draagt 
hij de zorg over een gezin van zeven 
kinderen waarvan één aan de univer
siteit is afge'^tudeerd Een voorbeeldig 
man dus, die een sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid bezit en daarom 
steeds in de bres was voor zijn me
dearbeiders in de mijn. 

VOLKSUNIE-PIJLER 

Bob deed er aan sociaal dienstbe
toon op zijn manier ; hij loste hier 

en daar een misverstind op, vulde 
tientallen papieren in, waar makkers 
er niet mee uit de voeten konden be
middelde in ailer<ei kwesties van so
ciale aard en deed duizend en een 
dingen om 2i.]n mede-arbeiders van 
dienst te zijn. Indertijd lid van het 
A.C V., sprong hii evenwel voor ge
lijk wie in de bres, zelfs voor arbei
ders aangesloten bij het ABV.V. Za
ken waarvoor de sindikaie afgevaar
digden hun neus ophaalden, werden 
door hem in de meeste gevallen op
gelost. Vandaar ook een wrevel van
wege de « groten •> die in hem een ge
vaarlijke mededinger ^agen, vooral 
toen hij als afgevaardigde voor het 
Onafhankehjk Smdikaat ging optre
den en zowei voor deze vakbond, als 
voor de Volksunie heeiwat leden 
wierf, daar onderin de mijn. Door 
zijn dienstbetoon en zijn Vlaamse 
overtuiging verwierf Bob Goiris zich 
de naam « délégué van öe V.U. » en 
de pijler waarin Goiris en zijn mede
makkers werkzaam waren, werd in 
de wandel «Volksunie-pijler» ge
noemd. Deze bijval stak de ogen uit 
van de grote vakbonden en van de 
direktie, die weigerde het Onafhan
kelijk Sindikaat en haar afgevaardig
de te erkennen. Het A.CV. — in de 
persoon van MeJ. Wilbors — assis-

Op de foto bovenaan zien we een hakschaaf aan het werk onder een metalen schoring. 
Hierboven een beeld in een galerij die geschoord is met beto' -,i Vken. 
Is men in '̂  mburg hier en daar aan moderne middelen toe, dan is dit op sociaal 
gebied - zoals blijkt uit ons verhaal - niet steeds het gevaL 
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c De Volksunie-pijler » noemden de Icoolpatters van de mijn te Waterschei de galerij 
waarin Bob Goiris, Chiers en liun malckers weil-taani waren '""oo' een onbaa /uciitig 
en eerlijk dienstbetoon t.o.v. zijn mede-arbeiders, wist Bob een groot aantal mijnwer
kers tot lid van de V.U. te maken. 

Ingenieur — een woordwisseling tus
sen Chiers en Kondukteur Bloliken, 
Deze laatste sloeg Chiers zonder 
enige aanleiding plotseling met één 
slag k.o. ! Hoelang de ongelukkige 
mi jnwerkerdaar oewusteloos gelegen 
heeft Is niet te zeggen. In elk geval 
diende hij — eens tot het bewustzijn 
gekomen — naar het ziekenhuis van 
de mijn gebracht, 'o «nderdaags 
moest de man bij de direktie komen 
waar hem werd meegedeeld dat men 
zijn dagloon zou betalen en dat men 
de zaak als een « werkongeval » zou 
beschouwen Toen de arbeider even 
daarna echter een dokter bezocht, 
stelde deze vast dat de man een her
senschudding had opgelopen en 
schreef hem een week hersteiverlof 
voor. 

brengen, is de direktie uiteindelijk 
door de Knieën gegaan. Blokken, de 
kondukteur die hem neergeslagen had 
bleef echter ongemoeid en dit on
danks een politie-cmderzoek dat toch 
diende te gebeuren hoewel de direk
tie van de mijn Chiers gedwongen 
had af te zien van deze tussenkomst. 
Twee andere kondukteurs die zich 
eveneens aan ergeüjke verdrijven 
hadden plichtig gemaakt (de een 
sloeg 'n arbeider met 'n lamp neer 
als een stuk vee. de ander schopte 
een mijnwerker dermate in het on-

derliif dat hij een tijdlang werkon
bekwaam Dieet j Dieven eveneens in 
hun funktie, zonder enige vervolging. 
Dergelijke en andere schandalen, 
aangeklaagd door Goiris en zijn 
mannen, brachten met zich dat de 
V.U. en het Onafhankelijk Sindikaat 
meer en meer aanhang gingen krij
gen tot grote nijd van de direktie en 
van de kleursindikaten. 

AAN DE DEUR 

Daarom zou Gloiris aan de deur 
moeten gezet worden. De kans kwam 
toen Bob in de bres sprong in de zaak 
van de C.O.-maskers. Deze maskers 
beschermen de mijnarbeiders tegen 
koolmonoxyde en grauwvuur. Zij 
werden — na volbrachte taak — tel
kens afgegeven door de putters, zon
der dat zij evenwel op mogelijke 
schade gekontroleerd werden. Ook 
hier werden de arbeiders telkens 
slachtoffer, vermits de mijndirektie 
bij beschadiging telkens willekeurig 
rekeningen voorlegde en de sommen 
van het loon afgetrokken werden. De 
aktie tegen dergelijke praktijken 

kende enorme bijval. Gevolg : n a 
herhaaldelijke bedreigingen werd 
Bob Goiris aan de deur gezet. De op^ 
gegeven reden luidde : «ongeschikl 
voor het werk !», 

En daarmee dachten de grote sln^* 
dikaten en de direktie dat zij gerust 
konden zijn : een gevaarlijke konku-* 
rent was uitgeschakeld en een lasti-* 
ge «werker voor de rechtvaardigheids 
aan de kant gezet. Maar die hereiS 
vergissen zich. Wij, en samen mei 
ons een aantal organisaties die iii< 
vloed hebben, nemen het op ons eetf 
dergelijke ongelooflijke onrechtvaar* 
digheid aan de kaak te stellen en tH 
niet te doen. 

En het gaat bier niet om een indl'« 
vidueel geval maar om een mentali'« 
telt die rot is. Daarin zullen wij het 
mes scherp laten kerven, daarin zul-c 
len wij schoonschip maken Wij heb'* 
ben nog andere pijlen op onze boog, 
wij kunnen namen en feiten publice-i 
ren en wij zullen het niet laten! Zo-« 
lang tot de mijnpotentaten en de 
sindikale bonzen door de knieën 
gaan 

Staf de Lie 

AFDREIGINGEN CN GESOL 

Hetgeen daarop volgde getuigt van 
een haast ongelooflijke geestesge-
ste.dheid van de mijndirektie. 

Eerst zei men Chiers, het volledige 
loon te zullen uitbetalen indien de 
man over het gebeurde zou zwijgen, 
hetgeen hij — noodgedwongen — 
aanvaardde Enkele weken ater ech
ter kreeg Chiers een brief thuisbe-
steld waarin hem meegedeeld werd 
dat men zijn geval niet als een werk
ongeval kon beschouwen maar als een 
vechtpartij Thiers ging niermee be-
grijpelijkerwijze niet akkoord en 
diende een klacht in bij de prokureur 
des konings die een politie-onderzoek 
gelastte, Op dat ogenbhk was Bob 
Goiris reeds in de zaak vermengd ge
raakt, omdat noch het A CV , noch 
het ABVV iets in het voordeei van 
de bedreigde arbeider wilde onder
nemen Goiris die het opnam voor 
Chiers, werd herhaaldelijk gepaaid 
door de direktie en later — wanneer 
de omkooppogingen niet lukten — 
onder bedreiging van «buitenvUegen» 
verzocht de aktie slop te zetten. Zo 
ook gebeurde met de betrokkene zelf, 
die herhaaldeliik, zowel van de kant 
der direktie als van deze van de sm-
dikaten, aangemaand werd te zwij
gen, Zoniet zou hii aan de deur ge
zet worden en, men voegde er aan toe 
dat hij geen enkele kans meer zou 
krijgen om in gelijk welke mijn in 
Limburg of Wallonië aan werk te ge
raken. Kommentaar is hier wel over
bodig ! Toen Chiers dreierde de pers 
van het schandaal op de hoogte te 

EEN TREURIG VERHAAL 
Dit is een treurige, een lafhartige 

geschiedenis, die geschiedenis van 
Bob Goiris. 

Bob, dat is de vader van dat groot 
en vliltig gezin, waarin de solidariteit 
zo mooi en intens beleefd wordt. 

Bob Goiris : afgedankt... 

Bob, dat is die ondergrondse mijn
werker, sterk bewust van zijn zware 
verplichtingen, maar eveneens over
tuigd van de hoge waarde van de ar
beid en de ontegensprekelijke rechten 
van de arbeider welke zijn plicht ver
vuld heeft. 

Bob kropte het onrecht niet op in 
een gevoel van onmacht. Neen! Vrij 
en vrank ging hij naar de verant
woordelijke personen toe om zijn 
recht te verdedigen Dit deed hij niet 
alleen voor zichzelf Ook voor zijn 
medearbeiders, verdedigde hij de 
rechtvaardige zaak. 

Bob — die ook een V.U.-propagan-
dist IS — won geweldig aan simpatie. 
En dat was een doorn in het oog van 
de twee partijpolitieke sindikaten. 

De eis was : Bob moet van de mijn 
weg. De direktie heeft gebogen voor 
de sindikale eis • omwille van de goe
de verhoudingen». 

Bob werd afgedankt... als een hond. 
Bob, uw tegenstanders zullen U, ik 

weet niet wat, in de schoenen schui
ven om him snode daad te vergoelij
ken 

Maar Ik weet het beter; gij waart 
een voorbeeldig arbeider. In het ka
der van uw aktie voor rechtverschaf-

fing hebt gij steeds tegen uw mak
kers gezegd : < doet uw werk perfekt, 
dan staat gij sterk ! >. 

Bob, gij zijt een idealist. Gij meen
de dat de wereld beheerst wordt 
door liefde en recht. In uw persoon 
hebt gij nu ook ervaren dat de ver
houdingen bij vele verantwoordelij
ken, ook in uw werkmidden, anders 
liggen : macht en eigenbelang. 

Maar vele arbeiders hebben uw ra-
dikale houding, uw onbaatzuchtigheid 
uw sociale vooruitstrevendheid weten 
naar waarde te schatten In en door 
U hebben zij diezelfde eigenschap
pen in de V.U ontdekt. 

Gij hebt jarenlang aan het kolen-
front gebouwd, maar even zoveel ja
ren aan dat breed Vlaams front, lang 
vooraleer er sprake van was. Dit door 
zoveel arbeiders de V.U. te leren be
grijpen. 

Bob, vele mensen, in en buiten 
Waterschei, hebben, in verband mat 
uw afdanking een geweten'-konflikt 
op te lossen. Zullen al deze mensen 
bezwijken voor.... eigen belang en 
macht. De Volksunie niet. 

Drs ec. J. Deeraeve 
Voorzitter 

Volksuuie - L:'"*'. 
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0 Om op bezuek te gaan « TEN 
UUI/.E VAN MICHEL VXN VLAAN
DEREN » maet men een oud man 
tiin. Wie de ItissenQorlogse jaren 
mlleen irtaxtr uit ds boehen kent, 
kan mei die mxm niet gaan pra
ten. Hel ontbreekt zo iemand aan 
it noodzakelijke kennis over het 
verleden, om ait een rijkgevald 
teven als dat van Michel van 
Vlaanderen die zaken naar voor Ie 
halen die belangrijk zijn. Nu 
weten we wel dat het gesprek 
tijdens het « Bezoek... » vooraf be
sproken wordt, maar het blijft de 
bezoeker dan toch soms nog ont
breken aan de gepaste reaktie. 

Zonder het werk van Annie van 
Avermaet helemaal alle waarde
ring te ontzeggen, moet de opmer
king uit onze eerste paragraaf toch 
gemaakl umrden. Gelukkig liet 
men de bezochte zelj vertellen, 
tonder het gesprek in een bepaal
de richting te willen drijven en is 
er van een eigenlijk « gesprek » 
4us niet zo heel veel in huis ge
komen En houden we dus toch 
een goede herinnerirtq over van 
hel bezoek aan Michel van Vlaan-
éeren, 

0 (f liARRAEi^ n van Miehel de 
Ghelderode heeft ons vorige week 
vrijdag niet kannen overtuigen, 
noch in zijn tekst, noch in zijn 
mkteurs. 

Dat Barrabas geen gewone mis-
indiger zou geweest zijn, maar 
»€n « hom,me révolte », moet voor 

Op 1 apr i l zong Lize Marke voor de m i k r o en de k a m e r a van de 
Avro « Luis te r n a a r de w i n d », evenals twee n i e u w e liedjes « Als 
elke dag » en « Sole, sole ». Ook in het noo rden ve rove r t ze s t i laan 
het ha r t van de massa ! 

literatoren een verleidelijke vizie 
op het lijdensverhaal van Kristus 
zijn. Maar dan hadden we van 
Miehel de Gheldeiode ap de aller
eerste plaats verwacht dat hij een 
poging zou hebben gedaan om ons 
voor zijn zienswijze ie winnen. Nu 
is hel mogelijk dat deze poging 
inderdaad gedaan werd. maar wij 
persoonlijk hebben geen steekhou

dend argument voor zijn tezis 
ontmoet 

Evenmin kunnen we ons vereni
gen met de Kristus-figuur die door 
de Ghelderode op het toneel werd 
gebracht 

Dat allcf belette natuurlijk niet 
dat (I Barrabas » een genietbaar 
stuk was De er in verwerkte 
inaalschappij-kriliek zette niet 

DE ABONNEMENTENSLAO 
Er is tijdens de voorbije maand maart zeer goed gewerkt aan 
de abonnementenslag en niet in het minst door de kleine ar
rondissementen. Voor het «Boek der Maand» kunnen wij 
onze gelukwensen sturen naar enkele kleinere gemeenten uit 
Brabant en een aantal Antwerpse randgemeenten. 

Het « Boek der Maand » 
gaat voor maart naar de 
heer De Blieck, Station
straat 22, Kapellen - op -
den - Bos en naar de afde
ling Wilrijk. Tegelijkertijd 
met deze laureaten willen 

wij ook enkele haxde wer
kers in de boemetjes zet
ten : de mannen van de af
deling Deurne (Antwerpen) 
die verleden jaar bijna 
tweeduizend huisbezoeken 
aflegden, zestigduizend pam-

GRONDEN 
in : • GRUITRODE 

• OVfc.RPELT 
• NELRCil ABPRRK 
• HRl.CHTLRhN 
• OOSTMALLE 
• WtELDt 
• RIIKtVORSFL 
• ST I07EF RIJKEVORSEL 
• BLERSE 
• SCHOTEN 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon: 37.54.38 

Direktie : Ru<K van der Paal 

fletten hebben verspreid en 
vierduizend brieven ver
stuurd Een vijftal medewer
kers hebben gedurende twee 
jaar iedere week vier avon
den besteed bij het bewer
ken van mogelijke simpati-
zanten Aldus wisten zij ver
leden jaar meer dan twee 
honderd vijftig leden en 
abonnementen te maken! 
Bovendien zijn zij reeds op 
weg om dit getal te over
treffen in 1964. Dit prach
tige voorbeeld mocht wel 
eens onderstreept worden en 
onder ogen gebracht van 
onze lezers. Laat het trou
wens een prikkel zijn voor 
diegenen die — misschien 
ontmoedigd door sommige 
omstandigheden — de han
den in de zakken steken. 
Komaan jongens, doe zoals 
die van Deurne : de mouwen 
opgerold en aan de slag 

In het algemeen klasse
ment is er Inmiddels nog 
niets veranderd : Aalst blijft 
nu al weken achtereen de 
gele trui dragen. Hieronder 
volgt nog maar eens het 
klassement : 

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. 

Wanneer doen de felle 
mannen van Mechelen en 
Antwerpen nog eens een 
groie ontsnapping? Een 
abonnement tot op het ein
de van het jaar kost nu 
slechts 160 F. Maak van de
ze gunstprijs gebruik om nu 
de abonnementenslag te 
winnen of een goede, plaats 
te bezetten. 

telden het mes tn de juUte wonde. 
De figuren van Pilatu», Herodes, 
Kajafas en van de priester Heten 
niet TM indruk ts maken, hun 
karikaturale vertekening ten spijt. 

Maar terug moet het ons van het 
hart, dat de apostel-figuren ons 
applaus niet meedroegen. Het 
kristelijk pacifisme en de kriste-
lijke liefde tot de menden uiten 
zich zeker niet op de manier die 
vorige week vrijdag te zien was. 
En waarom dat onnozel gedoe dan 
door de akteurs nog wat moest 
aangedikt worden, ging ons petje 
te boven. Op die weg volgden we 
regisseur Maurits Balfoort zeker 
niet. Iedereen mag zijn mening 
hebben en uiten, natuurlijk. Maar 
wc geloven niet dat de regisseur 
het hier bij het rechte eind had. 

0 Wal in geen geval de moeite 
waard is geweest, was de u PAAS-
PARADE » van Hugo Hellemans, 
vorige week zaterdagavond. Liedjes 
in meestal vreemde talen, mede
werkers van meestal geen waarde 
met liedjes op hetzelfde peil, kort
om een show waarin niets indruk 
maakte en waaraan men alles een 
uur later vergeten is. 

Tenzij de slechte indruk die hij 
achterliet en de spijl om de vele 
weggegooide centen. 

0 « Voor mijn part zetten we 
de spaken aan de Schelde », zei 
een Zeeuws-Vlaamse boer over de 
grenspalen tussen Oosl- en Zeeuws 
Vlaanderen. En wie onbevooroor
deeld de uitzending van dinsdag
avond heeft gezien, zal tot het 
besluit gekomen zijn dat ze die 
palen eigenlijk best helemaal het 
water ingooien. Want behalve de 
verkeersborden en de betere be
strating is Zeeuws-Vlaanderen een 
stukje Vlaanderen net zo goed als 
het Waasland en het Meetjesland. 

Fn elk geval, de verzorgde maar 
missehien iets te toeristisch ge
richte dokumentaire van Peter 
Engelsman en Rob uan de Drift, 
liet niet toe een ander besluit Ie 
trekken. Aan dat tweetal en hun 

medewerkere : at otue grelvjk* 
wensen I 

0 Een natte Paaszondag veroor
deelde ons tot een hele ruaniddaf 
T.V.-kijken in gezelschap van een, 
uitgelai.en bende kinderen van om 
en nabij tien jaar. We hebben er 
van gemaakt ufot er van te maken 
was en met regelmatig van Brus
sel naar Nederland en van Neder
land naar Rijsel te schakelen, kre
gen we een model van een kinder-
T.V.-namiddag. 

Zo zagen we een Laurel en Har
dy uit hun (beste) stomme tijd, 
een « pokerface » Buster Keaton 
en een western anno 19S6 met de 
onvergetelijke Cooper in de hoofd
rol en Cecil B DeMille als grote 
naam op de generiek. 

We veronderstellen dat ernstige 
paedagogen het voorhoofd verma
nend zuilen fronsen, maar het 
moet ons van het hart dat wijzelf 
de oude kluchten uit de tijd van 
de stomme film als uitstekende 
prenten voor bijna-tieners beschou
wen Er wordt niet gesproken "n 
er zijn geen ondertitels, wal an
ders voor kinderen toch steeds een 
handicap blijft Heel de aandacht 
kan geconcentreerd worden op de 
handeling zelj En wat een han
deling Het is alsot sinds de lijd 
van de vage figuurtjes met hun 
schokkende beweging de film
kunst er helemaal niet op is voor
uitgegaan. 

Ook de western ait 1936 deed 
het nog uitstekend en wat van
daag aan massa-regie wordt gebo
den, is zeker niet beter. 

Een verregende zondagnamiddag 
kan zo - dank zij de T.V. - een 
bezoek worden aan een écht u se-
minaire de l'écran » En wie zoals 
wij omgeven is door een hele ben
de jeugd, herleeft nog eens de 
« grote » tijd van de filmnamid-
dagen in luidruchtige patronage
zalen, met projektielen die steeds 
weer vanuit de zaal op de snoo
daards van het witte doek terecht
kwamen... T V. is toch niet 
helemaal verloren tijd I 

Jvb. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

15.00 : Voor boer en tuinder : land
en tuinbouwmagazlne — 15.30 : De 
Tijdscapsule — 16.00 ; Valiantle m 
6 x 6 Bijdrage van de Nederlandse 
televisie tot de reeks « De Europese 
Gemeenschap > - 16 45 : De trouwe 
Lassie. TV-feulUeton (7e afl.) — 
17.10 tot 17 30 : Klein, klein, kleu
tertje : tiet programma voor de 
jongste kijkers — 18.50 : De blinde 
pelikaan : Russische film — 19.55 : 
Sportuitslagen — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.20 : Speelfilm : Spook te 
koop, komedie van René Clalr met 
Robert Donat, Jean Parker en Elsa 
Lanchester (Engelse versie met 
tweetalige onderschriften) — 2140 : 
Bportweekend : sportaktuallteiten 
— 22.10 : Tweede nieuwsuitzending. 

MAANDAG 

20 20 : Koning Richard III : drams 
tn vijf bedrijven door William Sha
kespeare. Nederlandse vertaling en 
bewerking : Willy Courteaux — 
22 35 : Medium : Toneel — 22.45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
16 30 : De trouwe Lassie d i e afl.) 
— 16.55 tot 17 55 : Carnegie Hall : 
De geschiedenis van het beroemde 
New-Yorkse concertgebouw (tweede 
deel) — 19.00 : Teletaaües : Engels 
— 19.30 : Arena : ons veertiendaags 
sportmagazlne — 19 55 : Sport in 
't kort — 20.00 : TV-nleuwB — 
20.20 : Bonanza . TV-Westem — 
21 10 : Reisroutes : 3.500 kilometer 
in 40 minuten — 21 50 : Première : 
een programma met filmnleuws en 
fragmenten uit nieuwe films — 
22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

16.30 : De trouwe Lassie (8e afl.) 
— 16.55 tot 17.40 ; Een muzikale 
familie : Japanse film voor de jeugd 
— 19.00 : Tienerklanken : een pro
gramma voor de jongeren — 19.25 
Zoekllcbt op de kulturele aktuall 
teit — 19.45 : De Weerman — 19.50. 
Sport in ' t kort — 20.00 . TV-nieuws 
— 20.30 : ' t Is maar een woord 
quizprogramma o.l v Paul Van de 
Velde — 2105 : Panorama : Op
treden van de pianist Alex De Vries. 
Programma : - Toccata en fuga in 
c (J.-S. Bach). - Mondschelnsonate 
op. 27 nr 2 in cis (L. van Beet
hoven) — 22.15 : Medium — 22.25 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

• D INSDAG 
16.30 : De trouwe Lassie : TV-feuil-
leton voor de jeugd (9e afl.) — 
16.55 tot 17 55 : Carnegie "Hall : De 
geschiedenis van het beroemde New-
Yorkse concertgebouw — 19.00 : 
Gastprogramma — 19 30 • Teken
films voor jong en oud : De Plint-
stones. 24e afl. : Ruzie In het 
straatje — 19 55 : Sport in 't kort 
— 20.00 : TV-nleuws — 20.20 : Wij 
en het monster : een tekenfilm van 
Boris Kolar over de tuberculose, uit
gezonden n.a V. de Wereldgezond-
heidsdag — 20 30 : De kat op de 
koord : Zoals het klokje thuis 
tikt. . . (13e an.) — 2 1 0 0 : Caesar 
verovert Galllë : een evokatie van 
zijn veldtochten — 21.45 : Steek
proef : Verlaten kinderen — 22.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
16.30 : De trouwe Lassie (10e an.) 
— 16 55 : Televlsum : Een uur met 
Bob Davidse — 19.00 : Teletaalles : 
Nederlands — 19.15 : Openbaar 
kunstbezit : < Opdracht In de tem
pel > van Pleter J. Verbaeghen 
(1728-1811) — 19 2S : Penelope : de 
uitzending voor de vrouw — 19.50 : 
De Weerman — 19 56 : Sport In 
' t kort — 29.00 : TV-nieuwa — 

16.30 : De trouwe Lassie (12e afl.) 
— 16.55 . Paja Lobbl . filmrepor-
tage van Herman van der Horst over 
het leven op Suriname — 19 00 : 
Het geheim van het gestolen hals
snoer : Op het spoor van de dieven 
— 19.15 : De avonturen van Popeye, 
tekenfilm — 19.20 • Tienerklanken 
een programma voor de Jongeren — 
19.50 : De Weerman — 19 55 Sport 
m ' t kort — 20.00 : TV-nleuws — 
20.20 : Speelfilm : Als de dag 
begint : psychologische film van 
Wolfgang Llebenelner met Ruth 
Leuwerik en Hans Söhnker — 
21 55 : Tweede nieuwsuitzending — 
22 05 tot 23 05 : Pagina één : Storla 
dplla Bomba Atomica (De geschie
denis van de atoombom), een doku
mentaire van Vlrgilio Sabel en 
Giuseppe Berto. 

• ZATERDAG 
10 00 : De strijd van Dr. Koch — 
10.25 : Ten huize van Gerard Bak
steen, etser — 11 10 : Teletaalles : 
Engels — 16.30 : De trouwe Lassio 
(13e afl.) — 16 55 : Klein, klein, 
kleutertje — 17.15 : Tijd voor u : 
De Penscoop : Het Rubenshuis — 
19.00 : Dwatiltocht door het dieren
rijk : Mooie pelsen en kleurige 
veren — 19.25 : Er kan altijd eentje 
bij — 19.55 : Sport in 't kort — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Toe
spraak door Z.K H. Prins Albert 
t g V de opening van de Veertien
daagse van het Rode Kruis van 
België — 20 25 . Ta-ra-ra-Pompejl : 
een koldergeschiedenis tn het klas
sieke decor van Pompejl met het 
€ Manneke » — 20 55 : Vlieg eens 
ui t I : een toeristische quiz geor
ganiseerd in samenwerking met de 
Sabena — 2145 • Ek!ho — 22.16 : 
Het 87e politiedistrict. (16e afl) — 
23 05 : Tweede nieuwsuitzending — 
23.15 tot 23 45 ; Biljarten • Repoiv 
tage van een gedeelte van het Euro-
pees kampioenschap kader 47/1 »»• 
bouden te Duren. 
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HET NARRENSCHIP 
ff'oen wij kor t na de oorlog een seleEtie v a n Kath leen A n n e Por t e r ' s 

n o v e l k n in h a n d e n Kregen, ïn een v a n die onoogli jke, langwerpige p o -

eketboekjes bes temd voor de A m e r i k a a n s e soldaten, was dit onze eerste 

kenn i smak ing met he t we rk van een schrijfster die w e tot d a n toe slechts 

l»j n a a m kenden . 

| t | l 4 

I I 

Het is misschien juist omwille van 
de grote mdruk die deze novellen (een 
selektie uit « Flowering Judas », « Pa-
Ie Horse, Pale Rider» en «The lea
ning Tower » toen op ons maakten, 
dat wij onze verwachtingen voor het 
eerste grote episch werk — een ro
man van rond de 500 blz waaraan 
de schrijfster werkte tussen 1941 en 
1961 — zo hoog hadden gesteld. 

Dat ze helemaal werden beant
woord, durven wij niet heweren, hoe
zeer wij ook bepaalde kwaliteiten van 
dit boek waarderen. Maar daarover 
seffens meer 

Kathleen Anne Porter, geboren in 
1890, behoort tot de generatie Ame
rikaanse auteurs waarvan ook Pearl 
Buck James Cain, Dorothy Parker 
en Vardish Fisher deel uitmaken. Zij 
stamt uit een oude Zuidelijke fami
lie. Haar talent om dit Zuiden in haar 
figuren gestalte te geven, plaatst 
haar m de rij der grote auteurs, 
wier personnages zich in hetzelfde 
klimaat en in dezelfde omgeving be
wegen : van Faulkner tot CSaldwfiU 
en Carson Mc Cullers 

Haar roman-•« Het'^Nairrenschip-» 
(Ship of Fools) is bedoeld als een 
allegorisöh" verhaal ' : de-"S<Sh>ri1fster' 
ontleende het beeld van het schip 
als symbool van de wereld op reis 
naar de eeuwigheid, bij de 15de 
eeuwse Duitse schrijver Sebastian 
Brant; diens « Narrenschiff » behoort 
tot het beste wat in dit voor het ein
de der middeleeuwen specifieke gen
re, werd geschreven. 

Op 22 augustus 1931 vertrekt de 
« Vera », een cargo met passaglers-
akkomodatie van de Norddeutsche 
Lloyd, van Vera Cruz met bestem
ming naar Bremen, waar hij op 17 
september aankomt. 

De passagiers zijn : een groepje 
Duitsers, een viertal Amerikanen, 
drie Zwitsers een Zweed, een Spaanse 
dansgroep, enkele Kubaanse studen

ten en een vrouw die vanuit Havana 
naar Teneriffe verbannen wordt. 
Daarenboven verblijven in het ruim 
een aantal Spaanse arbeiders die, 
werkloos geworden van Kuba naar 
huis keren Een groot aantal person
nages dus. Het verhaal — of liever : 
een vlechtwerk van vele kleine ver
halen — beperkt zich echter hoofd
zakelijk tot de eerste-klas-passagiers. 
Ook de gebeurtenissen groeien niet 
uit boven die van een tamelijk een
tonige zeereis op een oude vracht-
boot Slechts af en toe, vooral op het 
einde breekt de ingehouden span
ning uit in enkele dramatische mo
menten 

In de gesprekken tussen de passa
giers klinkt af en toe de dreiging op 
van een naderend onheil; uit hun 
woorden de geestesgesteldheid van 
een Europa dat enkelt jaren later 
door wederzijds onbegrip, door haat 
en oorlog zou verscheurd worden 

Men heeft de ironie, waarmee Kath
leen Anne Porter heel deze wereld 
op reis schildert, vergeleken met die 
van Thomas Mann Bij nadere be-

. *oli0-uwLng blijkt echter de a'fstand, 
tot een ironische obj^ktiviteit vereist, 
niet - aanwezig : de Ironie is eerder 
ontsproten aan een merehouden — 
en zelfs niet altijd verborgen — af
keer. Deze anti-duitsgezindheid der 
schrijfster begint evenzeer te verve
len als het al te domme anti-semitis-
me van een Reiber Wanneer men een 
aantal onhebbelijkheden en fysische 
of psychische afwijkingen telkens 
weer voorziet van het stereotype « ty-
pisch-Duits », lan heeft een derge
lijke typering niets meer te maken 
met de uitgebeelde werkelükheid. 
Het ressentiment vertroebelt de blik 
en de verbeeldingskracht, die toch bij 
alle fantasie uit de waarheid haar 
materiaal moet putten. 

Hiermee is echter niet alles gezegd 
over di t boek. Zonder de dithyramben 

steentjes voor 'ONS TAALGEBOVW 
JURK 
Vorige week ibehandelden we •ée japon. 

Maar wat is -dan een jurk ? Het ant
woord is zeer «envoudifi : een jurk is 
een japon. J-urk en japrni zijn synonie
men, maar zoals h«t laeestal het geval is 
met synoniemen, hebben zie niet precies 
dezelfde gevoelswaarde. Wij zouden het 
als volgt kunnen omschrijven • bij japon 
valt de nadruk op de schoomheid, de 
vsraardigheid, de duurte ; bij jurk denkt 
men meer aan iets speels, fris, liefelijks, 
aardigs... 

Een japon wordt met een zekere waar
digheid gedragen door een persoon die 
bewust haar charme weet te doen opval
len, In een jurk echter zit iets van het 
argeloze waarmee een meisje schijnbaar 
onbewust weet te betoveren. Nochtans 
kunnen een jurk en een japon stoffelijk 
bekeken volkomen identiek zijn. Het 
hangt er van af door wie, waarom en 
•waar het gedragen wordt. U zult nu ook 
begrijpen waarom men van een zomer
jurkje spreekt, maar van een avondjapon 
d.i. een « robe de soiree », van een 
damesjapon en een meisjesjurk, van een 
mooie zijden japon en van een frisse ge
bloemde .jurJc. Japon -roept iets stijlvois, 
deftigs, bezadigds op ; jurk iets jeugdigs. 
Een vrouw die men met « dame » pleegt 

aan te duiden draagt een japon, terwijl 
haar 21-jarige dochter een jurk draagt. 
Nu is dit onderscheid uiterst subjektief 
en begeef ik me hier op een glib,berig 
pad . vele moderne « dames » die zich 
nog jeugdig voelen, spreken bij voorkeur 
ov«r hun jurken, zulks met nauw ver
holen nadruk ondferscheidend van groot
moeders japons. 

Tot slot Bog iets over « barboteuse ». 
De Fransen noemen een barboteuse het 
kledingstuk dat kinderen <mogen) aan
hebben als ze stoeien of ploeteren of 
plassen of etftn. Natuurlijk kan je dat 
vertalen door speelpakje of kruipjasje 
e.d. zoals je in het woordenboek kan vin
den. Doch het gebruikelijke Nederlandse 
woord hiervoor is : morsjurkje. 

KLEDING EN KLEDIJ 

Het verschil in gevoelswaarde tussen 
de woorden kleding en kledij, die noch
tans hetzelfde betekenen, wordt door 
vele Vlamingen niet aangevoeld. Kleding 
is meer . de gezamenlijke kledingstuk
ken, het kleden, de verkochte, vervaar
digde, tentoongestelde klederen. Kledij is 
meer : de wijze van gekleed gaan (in 
bepaalde omstandigheden, tijden en 
plaatsen), de klederdracht, het gekleed-
zijn. Kleding is dus de min of meer offi-

Bedreigd Vlaams palrimonium : de « Eenhoorn » Ie LUlo Door df Anlwerpsc havenuii-
breiding wordt dezt molen rmet verdwijning hedreiga. Zal hij geied u>uraen en v'erplaaLst 
naar het Polders openlnchtmn2ev.m 7 

der Amerikaanse pers bij te treden, 
die verge" ij kingen maakt met en na
men noemt van Stendhal tot Tho
mas Mann, blijkt toch uit dit boek 
het sterke vertellerstalent 'van de 

ciële, commerciële term en we spreken 
dus van kledingindustrie, kledingmaga 
z^a, iieren- en dameskleding (ook als^ 
opschrift), beroepskleding, sportkleding 
Een klederzaak kan een uithangbord 
hebben met het woord . Heren- en 
jongenskleding. 

Kledij daarentegen wordt als synoniem 
gebruikt van klederdracht. Bv. : de kledij 
in de Middeleeuwen, de Japanse kledij. 
Soms betekent het de wijze van gekleed 
gaan : Hi| loopt steeds in een onverzorg
de kledij, zijn kledij is opvallend, üp het 
bal waren mensen aanwezig in de meest 
uiteenlopende kledij. Hij besteedt de 
grootste aandacht aan zijn kledij. De 
kledii van de akteurs vergt van de regis
seur een goede historische kennis van 
zaken. Wat een kledij ! Wie goed Duits 
kent zal het verschil leren aanvoelen 
door vergelijking met ^nzug (kleding) 
en Aufzug (kleding), of voor het Engels 
met dress en attire. 

Kledij als opschrift, bv. in « heren
kledij » doet komisch aan. Onwillekeurig 
denk ik bij het lezen van zulk opschrift 
aan : herenkostumering. En tussen kle
ding en kostumering zult U - hoop ik -
toch wel een verschil in gevoelswaarde 
.horen* 

J. iBüuwinaB. 

schrijfster, zoals wij 'lat uit haa r 
korte verhalen kennen. 

« Het Narrenschip » is, eerder dan 
een roman, een aaneenschakeling en 
een vlechtwerk van vele kleinere ver-
ha'en : vaak aangrijpend, meestal 
meeslepend. Soms echter wordt het 
artistieke effekt teni«t gedaan door 
een reeds genoemd nauwelijks verho
len ressentiment «Het Narrenschip> 
had een groot boek kunnen zijn : 
wanneer tiet dit spijts alle kwalitei
ten met Helemaal «ceworden is, dan 
ligt dat evenzeer aan iiet falen der 
schrijfster, "vaar het er op aan komt 
een als waarachtio' aan voelbaar 
cijdsbeeld te scheppen, als aan de 
technische onvoler^eidheid die van 
talrijke trouwen*- areslaagde verhalen 
geen eenheid in de roman wist te 
vervrezenlijken : de eenheid van 
^laats volstaat hiertoe üet. 

Dit belet nie' dat « ^ t Narren^ 
«chip » al de literair* kwaliteiten 
bezit van het vroegere werk van 
Kathleen Anne Porter en dat wi] 
het juist om deze kwaliteiten waar
deren kunnen : om <1e buitengewone 
opmerking'sffave, om d^ trefzekere 
weergave van situatie.s om de tin 
voor het fïetaH ü e kenmerkend zijn 
voor haar werk en die de lektuur 
van dit boek tot een literair genoe
gen maken. 

« HET NARRENSCHIP », 
Kathleen Anne Porter. 
95 F. Uitgeven] A. BTtUNA - Utrecht Voor 
Vlaanderen : Vitg£i>eri] Gerard é Ce, Col
legelaan, 16S, Bergerheut. 
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P£R5SP/eGeL 

DE WALG 

VAN 
JOS EN TOON 

De staking van de dokters blijkt 
In geen goede aarde gevallen te 
•Ijn. In de hele trits van pers-
reakties vonden we er weinig gun
stige tenzij in het blad « La Meu-
•e » van graaf Launoit. Rond de 
•aak van vice-gooeverneur Cap-
puyns kregen we de loveelste ka-
poenenstreken vaji kemphaan Jos 
Van Eynde tijdens de interpella
tie Mattheysiens. Vrees voor een 
TIaams Front «iK-eekt door voor
al in de CVP-pers, hoewel Van 
Eynde het ook nodig vindt zijn 
•warte verf boven te halen. 

Wordt met Goede vrijdag de le-
•ensdraad van de Linie doorge
sneden, het Nieuwe leven begint 
ODkele dagen later. 

I>E OAZET 
Ia niet mals voor de leiders van 

ke t Geneesherenslndikaat, die 
volgens het Antwerps blad ge
toond hebben een hoop onverant-
Voordelijken te zijn. 

« Wij betuigen onze oprechte 
deelneming in de schaamte van 
de achtenswaardige artsen, die 
een andere opvattmg huldigen 
•ran wat bi] hun kulturele, Intel
lectuele, sociale stand past. De 
<^>eraWe-valies is voor vele dok
ters geen verlengd verlof maar 
eevi operatie-verlies. Verlies aan 
gezicht, aan standing, aan zelf
standigheid, aan waardigheid. 

Om een van deze beschaamde 
dokters te citeren : de hele zaak 
Is belachelijk, immoreel en poli
tiek voortvarend. 

Ze is belachelijk omdat de re-
Tolterende geneesheren zich op 
sleeptouw laten nemen zonder 
konkreet te weten, waarom zij 
staken en wat hun staking in wer
kelijkheid Inhoudt. Zij kennen de 
Z.LV.-wet niet en laten zich mis
leiden en onder dwang zetten 
door een organizatie. die alleszins 
de indruk geeft, ook niet goed te 
weten wat zij wil. 

Ze is Immoreel omdat een ge
wetensvol ar ts zijn patiënten on
der geen voorwaarden zo maar 
aonder meer hi de steek laat. » 

Le Peuple 
Geeft een woedend verslag over 

de dood van een inwoner van 
Hoei, die bij plotse ongesteldheid 
Keen dokter kon bereiken omdat 
de dokterswereld van Hoei ook 
operatie-valies hield. Toen de 
overb«laste wach t j jk t e r aan
kwam, waa de man reeds overle
den. 

Het Brussels blad is zeer scherp. 
c Het Is bedroevend. Gedurende 

die tijd waren de geneesheren 
Bch aan het vermeien in een of 
ander vakantieoord ^n hun natio-
na^e vertegenwoordigers, dapper 
profiterend van het nachtelijk 
duister, wierpen pamfletjes uit 

waarin het ontslag geëist werd 
van de minister van sociale voor
zorg. 

De dood zonder medische zor
gen van dhr Bouchat heeft een 
grote •ontroering verwekt in het 
kwartier, waar wij zeer harde 
woorden hebben horen uitspreken 
aan het adres van het medisch 
korps in zijn geheel dat zich zo 
weinig bekommert om het leven 
van anderen. » 

Na dit gel)euren sprak het blad 
« La Wallonië » over operatie
doodskist in plaats van operatie
valies. 

L A M E T R O P O L E 

De man die deze week de stok 
In het militair hoenderhok wierp 
was een gepensioneerd generaal, 
die over het leger der Belgen geen 
blad voor de mond nam. Hij 
noemt de hele zaak nutteloos en 
verouderd. 

« Wat België betreft, moeten 
wij realist zijn. Tot wat kan het 
onderhouden van een kostbaar 
contingent in Duitsland dienen? 
Waartoe dient het voortdurend 
ruïnerende wapens te vernieuwen 
die meestal verouderd zijn vanaf 
het ogenblik dat zij uit de fabriek 
komen en waarvan de werkelijke 
aanwending meer dan twijfelach
tig Is? Waartoe zou een Zeemacht 
kunnen dienen die voornamelijk 
is samengesteld uit mijnvegers, 
waarvan de interventie tot het 
verleden behoort en niet tot de 
tijd van de atoomoorlog die uit
eraard van korte duur zou zijn? 
Onze stri jdkrachten moeten voor
behouden worden voor taken in 
het binnenland en voor een ge-
beurlijke deelneming aan de op
richting van 'n UNO-politiemacht. 

Een dergelijke oplossing zou 
niet naar de zin zijn van de Ver. 
Staten die koppig voortgaan met 
ons de klassieke wapens op te 
dringen, waarvan hun fabrieken 
de voornaamste leveranciers zijn. 
Onder voorwendsel van Atlanti
sche solidariteit mogen wij de 
vergissing niet begaan ons te im
mobiliseren m een ruïnerende 
fout en moeten wij ons ook niet 
blindelings onderwerpen Eian im
peratieven waarvan de gebeurte
nissen in Afrika en Azië de jong
ste tijd de zekere noodlottige af
loop aan 't licht hebben ge
bracht. » 

{Bx^ehMfhiOht 
Hoofdredakteur Marcel Reyn-

ders is verontwaardigd over de 
uitspraak van Jos Van Eynde bij 
de interpellatie Mattheyssens over 
het geval Cappnyns. 

« De heer Jos Van Eynde, 
schreeuwde dat hij bij het aan
horen van hetgeen de heer Mat-
theyssens zei, gedegouteerd was 
Vlaming te zijn. Dat wa«. nu echt 
weer iets voor de Impulsieve on
dervoorzitter van de BSP die zijn 
hart nog eens wenste te luchten, 
alvorens met paasverlof te gaan. 
Dat hij beschaamd was Vlammg 
te zijn verwondert ons niet zo 
biezonder, maar we kennen socia
listen die soms zeer erg geambe-
teerd zijn socialist te zli'n wan
neer zij hun ondervoorzitter in 
de Kamer horen bulderen en 
schreeuwen. » 

Erger was dat een oud-flamin-
gant als Spinoy meende te moe
ten zeggen <( Ik ook ». 

Of de heren Van Eynde en Spi-
loy lijden aan een Walgkomp'eks? 
Ondertussen weigerde de rege

ring een antwoord te geven over 
het geval Cappuyns. Reynders 
xsgt dat de Vlamingen op hun 
beurt eens zouden kunnen gaan 
walgen bij de verkiezingen. 

« Indien de regering hem wenst 
te dekken, dan is zij medeplich
tig aan die wetsovertreding en 
draagt zij de verantwoordelijk
heid voor de gevolgen die er uit 
voortspruiten. Een dezer Is dat de 
Vlamingen de nieuwe taalwetge
ving zullen beschouwen als een 

-grote fopperij, een even grote, zo 
niet nog grotere dan die van 1932. 

En de verkiezingen die toch 
eens moeten plaats hebben zullen 
voor de Vlamingen de gelegenheid 
zijn om een einde te maken aan 
de exalterende politiek van Lefè-
vre en Co. » 

LA RELEVE 
Verzwijgt de grond van de zaak, 

namelijk dat Cappuyns zijn kin
deren als tweede taal Duits doet 
Ieren en geen Nederlands, en 
maakt er zich vanaf met het lol
letje : ofwel moet men als vice-
goeverneur een vrijgezel nemen, 
ofwel iemand met twee kinderen 
waarvan een in het Frans, het an
dere in het Nederlands studeert. 

Het blad toont zich ongerust 
over mogelijke Vlaamse frontvor
ming. 

« Een ander volksvertegenwoor
diger van de Volksunie laat van 
zich horen. Het is M. Daniel De-
conlnck, die te Brussel de zeer 
franstallge Molièrelaan bewoont. 
M. Deconinck heeft besloten het 
gras onder de voeten van de CVP 
te snijden. Hij is van plan gemeen
schappelijke lijsten van Vlaamse 
belangen te vormen bij de aan
s taande verkiezingen. Het idee is 
niet slecht, tenminste als men zich 
op het s tandpunt van dé Volks
unie stelt. Inderdaad, zulke lijs
ten zouden niet enkel de Volks-
unleshnpatlsanten verzamelen 
maar zouden ook Vlamingen van 
de CVP kunnen aantrekken. » 

YOLKSGAZE^g 
Wie er echter OOK schrik van 

heeft, is Jos Van Eynde die meent 
dat er terug een Vlaamse koncen-
trat ie zou komen. Die is dan ook 
spoedig gekleurd! 

« In de « Volksunie » wikt en 
weegt men.. . echter uitsluitend om 
tactische redenen. Want inzake 
klerikalisme is er inderdaad wei
nig verschil tussen de zwarte en 
de minder zwarte zonen van moe
der Vlaanderen. » 

BURGER 
WELZIJN 

Geeft een goede samenvatt ing 
van de situatie op dit vlak. 

« In Vlaanderen Is er steeds 
meer sprake van een breed 
Vlaams front. De VU erkent, dat 
haa r politieke bazis te smal is, om 
efficiënt weerstand te bieden aan 
de plannen van de franstaligen, 

die het groeiende Vlaanderen voor 
minstens 20 jaar In de minder
heid willen drukken. Indien ooit 
een politikus posthuum In het on
gelijk werd gesteld dat wel wij
len Frans Van Cauwelaert, de mi
nimalist, die destijds voorhield, 
dat de Vlamingen maar geduldig 
moesten zijn. Hun aangroei in ge
talsterkte zou mettertijd hun de 
macht schenken in de unitaire 
staat. De jongste nederlagen van 
Vlaanderen in deze unitaire s taa t 
hebben voldoende bewezen, hoe 
verkeerd Frans Van Cauwelaert 
het voorhad en de grondwetsher
ziening dreigt de kroon op dit 
werk der vlaamse minorlzering in 
de s taa t te stellen. » 

DE MAAND 
Dit voortreffelijke maandblad 

komt terug op de zaak van het 
verdwijnen van « De Linie ». Het 
spreekt ook bij de andere redenen 
van interne spanningen bij de Je 
zuïeten. 

« Deze spanningen best'aan 
reeds verscheidene Jaren, maa r 
hebben zich toegespitst door 
8 verzwarende » omstandigheden: 
door nogal onbesuisde uitingen 
van zgn. progresslsme en door de 
politieke Invloed die « De Linie » 
door de bekende artikels van de h r 
Mark Grammens vwworven heeft 
In de Jongste jaren en vooral se
dert de taalpolltieke krisis In de 
CVP als regeringspartner (Her-
toglnnedal voorzomer 1963). Een 
belangrijke fraktle van de Vlaam
se, veelal Jong-Vlaamse opinie, 
heeft In dit weekblad gevonden 
wat het op dat ogenblik vruchte
loos verwacht had van onze grote 
dagbladen : een lulde, m alle kon-
sekwentle steeds verder doorge
trokken oppositie tegen regerlngs-
kompromissen en tegen partijbe
rekeningen op taalgebied. 

Nu wij ons op de vooravond 
van verkiezingen bevinden, be
ginnen heel wat nieuwe en oude 
politici een uiterst gevoel'ge ze
nuw te vertonen ten aanzien van 
mogelijke en numeriek nog onbe
paalde opinieverschuivingen. » 

Dit knipsel uit het maandblad 
van standing kan als afscheids-
huldewoord dienen van onze kant . 

De Linie 
Wij zullen nooit meer kunnen 

het radikale, onbuigzame woord 
van « De Linie » citeren. 

We zullen ons troosten met he t 
motief dat in alle afscheidsartl-
keis in het laatste nummer van 
de Linie terugkwam. Wij verdwij
nen met Goede Vrijdag, maa r 
daar volgt een Pasen op. 

De ene zegt het wat scherper 
da<n de andere. Bernard Kemp 
eindigt « Applaudisseer, de kome
die is uit ». Naast het artikel van 
Pater van Bladel zien wp een ge
dichtje van Gezelle dat eindigt 
met de regels « wanneer hi j 't 
welbeminde kind, zijn enig, ging 
op Gods gebod gaan slachten met 
bereidzaamheid ». Leynen schrijft 
tot slot : 

« Moraal : klim nooit in een 
vrijheidsboom want zulke (l(in) 
ledjes duren niet lang ». J.M. zegt 
in de beurskroniek : 

« Zodoende is ook uw dienaar 
he t verdwijnen van de Linie als 

een van de laatste onafhankelij
ke bastions een zware slag. Want 
de « censuur » is in ons land 
geenszins verdwenen in septem>-
ber 1944 samen met de diensten 
van de « propaganda Abteilung ». 

Wij kunnen eindigen met wat 
in dit laatste Linie nummer ge
zegd werd door Marcel Ducha-
teau : « De Linie verdwijnt. Ik 
schrijf het met de dood in het 
har t . Er is wellicht een troost. Ds 
kan mij niet inbeelden da t de Li
nie ooit geheel zal verdwijnen. 
Haar geest zal blijven voortle
ven. » 

Walter Luyten, 

Aanbevolen 
Huizen 

Vermindering vr lezers V.U. 
Huish. App. Radlo-TV-

Bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 3874.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

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

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt ü In 
afspanning 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbiadhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. geroepen 
Elisabeth!. 105 - T. 632 70 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
in het Vlaams Hais 

(. PETER BENOIT » 
Frankri.1klef 8 Antwerpen 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtuinlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse uurwerken 
bij meester-uurwerkmaker 

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

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

HET ALGEIVfEEN 
BOUWBEVIRIJF 
KUNNEN 

een van de 30 groots te tussen de 24.455 
bouwbedr i jven van het land. 

BlEUT U 
EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 jaar onde rv ind ing 
— meer dan 4.800 tevreden kliënten 
— 300 a rbe ide r s in vaste dienst en 

200 special is ten 
— ru ims te f inancier ing en weerga lo 

ze serv ice . 

P r i n s Boudewijn laan , 323, Wilri jk, Tel : 49.39.30 • Schu t te r shofs t raa t , 19, Ant
werpen , Tel : 32.92.18 • Onderbe rgen , 43, Gent, Te l : (09)25.19.23 • Molen
s t raa t , 39. Genk, Tel : (011)544.42 

VILLABOUW 
T o o n a a n g e v e n d e rea l i sa t ies in 

klassielce, m o d e r n e en landelijlce 

stij l . 

Een gezellig bezoek aan werven 

en verwezenl i jk ingen over tuigt U 

en geeft de doors lag . Onverge

lijkelijke g r o n d e n k e u s in gans 

het land. 

Uw hypo theek is onze zorg 

Wij bouwen ook op uw grond 

Steeds or iginele o n t w e r p e n vol

gens uw wensen , eisen en per 

soonl i jkhe id . 

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'3> 

I BON J 
I BOUWTIJDINGEN = 

= Home bui ld ing blad van het 1 
= A L G P : M E E N B O U W B E O H L I F i 
I KI NNEN I 
= Deze bon, behoorl i ik ingevuld = 
i en ons t e rugges tuu rd geeft S 
= rech t op Gra t i s J a a r a b o n n e - § 
= ment . s 

= Naam ': M 

H Adres : = 

= H a n d t e k e n i n g : M 
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BEWEGINGSLEVEN 
PAS VAN DE PERS: 
De brosjure « Zo sprak Pater Brauns : Radlkallsme In de 
Vlaamse strijd >. 
Bestel ze door storting van 20 fr. op postrek. 604424 van 
V. Devreese, IJzerlaan 83 D'lksmuide of zendt een bankje 
van 20 fr. onder omslag naar dit adres (Bestellingen van 
min. 10 eks. : 20 t.h. korting). 

ANTWERPEN BRABANT 

ANTWERPEN 

Dr. Aug:ust BoTms herdenking. 
Zoals ieder Jaar wordt op zon

dag 12 april a.s. (dit Jaar op de 
Juiste da tum van het overlijden) 
een dr. August Bormsherdenking 
Ingericht door het Reisgezelschap 
« De Pallieters », deze maal ge
steund door het zo pas opgerich
te « Dr. August Bormsherden-
klngskomitee ». 

Te 11 uur wordt een H. Mis op
gedragen in de Kerk der Paters 
Kapucienen aan de Ossenmarkt te 
Antwerpen, met kanselrede door 
E.P. Arnouts, domimkaan. 

Te 12 uvx 30 vindt de plechtig
heid plaats op het kerkhof te 
Merksem; door het V.N.J. worden 
enkele gelegenheidsliederen uitge
voerd en de toesoraak zal worden 
gehouden door de Heei Juliaan 
Platteau, voorzitter V.O.S., Ant
werpen. 

MERKSEM 

Pater M. Brauns s.j. 
Het bestuur van de V.K. Groe-

nmghe nodigt alle Vlamingen van 
Merksem uit op de voordracht van 
Pater M. Braims s.J., dit op zater
dag 18 april a.s. in de zaai Tyl, 
Bredabaan 298, te 20 uur. 

Inkom vrij. 
Onnodig er op a a n te dringen 

dat al onze leden de avond van 
18 april zullen vrijhouden qm met 
familie en kennissen te komen 
luisteren naar de voordracht van 
E.P. Brauns. Iedereen zal daar 
wat van meedragen. Wij dringen 
er echter op aan, bij deze uit^ 
zonderlijke gelegenheid voor een
maal de slechte gewoonte af te 
leggen om bij iedere gebeurtenis 
een half uur te laat te komen. 

Waarvoor wij U bi] voorbaat 
danken. 

Afdelingsleven. 

Op de kemvergaderlng welke 
plaats had op woensdag 21 maar t 
1.1. zette onze voorzitter Leo Mi-
chielsen duidelijk en omstandig 
uiteen waarom wij bij de volgen
de verkiezingen op gemeentelijk 
vlak met een volledige V.U.-liJst 
zullen opkomen. Het is de wil van 
al onze leden; onze simpatisanten 
verwachten niets anders en daar
om zal het zo geschieden. In die 
zin hadden onze organisatie
diensten opdracht gekregen om de 
nodige en geschikte elementen bij 
elkaar te brengen om deze UJst be
hoorlijk en betrouwbaar te stoffe
ren. Diegenen die zich interrese-
ren weten wat er voor de hand 
ligt. Er zijn geen geheimen voor 
wie naa r de vergaderingen komt 

Het is de tijd nog niet om alles 
publiek te maken. Maar al onze 
leden en simpatisanten, die be
trouwen stellen in onze aktieve 
werkers, kunnen wij wel verklap
pen dat alles verloopt m een geest 
van begrip en verstandhouding die 
ons met volle betrouwen de dagen 
van strijd laten tegemoet zien. 

BRUSSEL 
Motie. 

De werkgroep Groot-Brussel van 
de Volksunie, in biezondere verga
dering d.d. 21 maar t 1964, onder 
het voorzitterschap van de heer 
Vanthournout, bijeengekomen : 

Stelt vast dat : 
— de kabinetsraad op 7 februari 

11. een ontwerp van koninklijk 
besluit tot oprichting van tien 
nederlandstalige lagere rijks
scholen in het arrondissement 
Hoofdstad-Brussei onderzocht; 

— de uitgroei dezer scholen en 
van de andere reeds bestaande, 
fel in 't gedrang gebracht wordt 
door de sistematische negering 
door de franstailge schoolhoof
den van de taalwetten en in
zonderheid van de objectieve 
taaiverklaring aan de ouders 
opgelegd door artikel 17 van 
de wet van 30 Juli 1963 hou
dende taalregeling in het on
derwijs; 

— de heer Oappuyns, vice-gouver-
neur van de provir.cie Brabant, 
aangesteld om te waken over 
de naleving van de taalwetge
ving m 't algemeen, zelf In
breuk pleegt op artikels 10 en 
11 van de wet van 30 juli 1963 
houdende taalregeling in het 
onderwijs, door zijn kind in de 
Europese school in de P ïans -
Duitse sektie te plaatsen en 
het Duits als tweede taal te 
kiezen; ^ , 

— in 't algemeen de taalwetten 
nergens nageleefd worden door 
het uitblijven van uitvoerings
besluiten. 

Drukt dan ook zijn gewettigd 
wantrouwen uit tegenover de hui
dige regering wat betreft de toe
passing van bedoelde wetten en 

Vraagt derhalve uitdrukkelijk : 
— de ontzetting uit hun ambt van 

de schoolhoofden die de objec
tieve taaiverklaring van de ou
ders genegeerd of door druk 
beïnvloed hebben; 

— onverwijld in al de scholen van 
het arrondissement Hoofdstad-
Brussei een onderzoek in te 
stellen naa r deze overtredin
gen en ze publiek te maken; 

— bij de aanvang van ieder 
schooljaar dergelijk onderzoek 
te doen; 

— de overheveling van de neder
landstalige kinderen die het 
slachtoffer werden van zulkda-
nige praktijken naar neder
landstalige scholen; 

— de heer Oappuyns met streng
heid te wijzen op zijn plicht de 
taalwetten te doen naleven en 
ze zelf na te leven, door voor 
zijn kind het Nederlands als 
tweede taal te kiezen; hem in
geval van weigering of nieuwe 
overtreding van de taalwetten, 
onverbiddelijk uit zijn ambt te 
ontzetten en hem te vervangen 
door een ambtenaar die ten 
volle het vertrouwen van de 
nederlandstalige Brusselaars ge
niet; 

— de uitvoeringsbesluiten van de 
wetten van 30 juli 1963 houden-

Dlt prachtig leeuwen-
schild wordt u thuisbe-
steiö door onze diensten 
indien u 325 F stort op 
postrekening 1476.97 van 
de V.U. te Brussel Se-
Kretariaat : M. Lemon-
nieriaan 82. 

U Kunt ooK Detaien als t 
volgt : bl] aflevering 
125 P -l- 2 maandelijkse 
stortingen van elk 100 P. 

Afmetingen : 40 y ^^ 
cm, vervaardigd alt 

duurzame grondstof (Ce-
rafix). 
Beleed met bladgoud! 

wijs en van 2 augustus 1963 op 
he t gebruik der talen in be
stuurszaken, binnen de maand 
ui t te vaardigen. 
de taalregeling in het onder-

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Het arrondissement Aalst is een 
afdeling rijker geworden. 

De gemeenten Erwetegem, God-
veerdegem, St. Maria Oudenhove 
vormen samen het gebied van de 
nieuwe afdeling. Onder de bezie
lende invloed van onze senator 
Renaa t Diependaele, werd i n het 
lokaal <t Ad Fundum » onder gro
te belangstelling overgegaan tot 
het aanstellen van het voorlopig 
bestuur. 

De heren Segers, Vandermeulen 
en De Schrijver zuUen het be
stuurlijk driemanschap vormen. 

Het arrondissementsbestuur 
wenst de nieuwe afdeling alle 
heil toe. 

Kolportage. 

kolportage te Zondag 5.4.64 
Moorsel. 

Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr., Aalst te 8 uur 
30 of kerk Moorsel, 9 uur 15. 
Oproep. 

Het arrondissement • bestuur 
Aalst doet een oproep tot alle 
Volksunie - simpatisanten om de 
axrondissementele kas te helpen 
spijzen. 

Wij moeten finantleel gereed 
zijn om de zware last van de aan
s taande verkiezingen te kunnen 
torsen. 

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

Laat ons bewijzen dat ons ge
loof in de rechtvaardigheid van 
de zaak door ons verdedigd, geen 
ijdel woord is en ons ook wel een 
geldoffer w a ^ d is. 

Laat ons zéker de loef niet af
steken door de kommunisten, die 
in de maand februari 12.000 P op
haalden in de Denderstreek! 

Wij moeten zeker tot betere uit
slagen in s taa t zijn. als wij we
ten dat de V.U. viermaal meer 
kiezers gehad heeft bil de verkie
zingen in 1961. 

Stort dan ook onmiddellijk uw 
bijdrage op Kredietbank nr . 
325-15900 van Financieel Komitee 
Arrondissement Aalst, Lokeren-
veldstr. 111. Aalst. 

MEETJESLAND 
Voor het muzikale Meetjesland 

Is zondag 5 april een datum van 
betekenis. 

In de gemeentelijke feestzaal 
te Ertvelde vindt om 14 uur 30 
stipt het 4de Gewestelijk Zang
feest van het Meetjesland plaats. 
Dit zangfestijn wordt ingericht 
door het Algemeen Nederlands 
Zangverbond met medewerking 
van : 

— Anz-Koren Ertvelde o.l.v. de 
Heer Leopold Van Hyfte; 

— Anz-Melsjeskoor St. Lutgardis, 
Waarschoot o.l.v. M. Hilde de 
Poortere. 

Aan het geheel wordt luister en 
diepte gegeven door : het orkest 
« Divertimento » uit Gent o.l.v. de 
heer Michel Bauwens; de dirigent 
Wies Pee; de redenaar Piet Van 
Den Bossche, Algemeen sekretaris 
van het Anz. 

Liefhebbers van het Vlaamse 
lied, Eirtvelde heet U welkom 1 

WAASLAND 

Naklank feestavond 
Na he t overweldigend succes 

van de V.ü.-feestavond, waar Voor
zitter Mr. P. Van der Eist vaan
dels uitreikte aan de afdeli i^en 
Sint - Niklaas, Beveren, Melsele, 
Stekene, De Klinge en ICallo, en 
waar tevens Amedee Verbruggen 
en Dokter Elewaut werden gehul
digd, wü het arr . bestuur onder 
voorzitterschap van Abdcn Heyse 
alle kaderleden bedanken die 
de organisatie van het feest heb
ben mogelijk gemaakt. 

Een speciaal dankwoord voor de 
sympathisanten, binnen en bul
ten het Waasland, die prijzen 
hebben gegeven voor de tombola. 
Let wel! 

De prijzen die door de winnaars 
uiterlijk op 15 april a.s. niet zijn 
afgehaald bij dhr. Leo Verbeke, 
Kleibeke 112, Sint Niklaas, wor
den niet meer toegekend. 

Verloren voorwerp (heren-arm
banduurwerk) terug te bekomen 
op het secretariaat. 

Enkele achterblijvers voor de 
afrekening van de kaartenver-
koop worden dringend verzocht 
zich onmiddellijk in verbmding te 
stellen met dhr. Guido Rumes, 
Apostelstraat 11, St. Niklaas of 
met Mr. J a n Verniers, Walburg
s t raa t 21, Sint Niklaas. 
Brochure E3. 

Het Waasland heeft op 21 maar t 
jl. een brochure van de pers ge
haald, die ons de geschiedenis 
vertelt van de E3 en de' oeverver
binding. Verkoopprijs 10 P. 

Alle afdelingen uit de verschil
lende arrondissementen kunnen 
aan deze verkoop meedoen. 

Inlichtingen of bestellingen bi] 
dhr. Leo Verbeke (tel. 03-763916) 
of bij Mr. J a n Verniers (tel. 03-
762788). 
Kolportage. 

Zaterdagnamiddag 4 april en 
zondagvoormiddag 5 april kolpor
tage te Beveren. 

WETTEREN 

Op woensdag 8 april om 20 uur 
spreekt oud - vlaams nationaal 
volksvertegenwoordiger Ward Her
mans in het Vlaams Huis, Markt, 
Wetteren, over « Hoe en waarom 
schreef ik J a n van Gent ». De 
Vlaamse Vriendenkring verwacht 
aUe sympatisanten viit de omstre
ken. 

ZOEKERTJ 
Dienstmeisje voor overdag - fa

milieleven A.B. Lange Ridderstr. 
36, Mechelen. 

Elektriciteit... voor alle herstel
lingen en installatie, tel. 27.85.99 

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

Schilder vraagt klein schilder
werk. Schrijven of adres bureel 
blad Telefoon na 5 uur 15.40.88 

Pension v. deftig heer, goede 
keuken, nette kamer, familieleven, 
Pretoriastr. 64, Berchem-Antwer-
pen. 

Gevraagd deftige huishoudster, 
goed loon niet in post slapen. Zich 
wenden Modelbouw (H. Deoreus), 
Turnhoutsebaan 3, Borgerhout 
(Antwerpen). 

VERDELERS GEVRAAGD 
voor verkoop wereldbekende Duitse koelkasten en Zweed

se diepvriezers in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen 

en Vlaams-Brabant. 

Schrijven : 

A. ELAGRO 
de Moystraat 10 

Antwerpen 

Voorwaarden buiten konkurrentie. 

Dienst na verkoop verzekerd. 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leuven 

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

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpeik 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderlngeö 
enz... 
Van nu af Herman Segers» 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men 1^ 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjea» 

Niet vergeten, weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

G:BERGERS 
reklame-verkoop 

vanaf 22 maar t 
öij elke aankoop 
van een kostuum 

GRATIS EEN BROEK 
Specialist 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tljdls uw keuze 

S i n t J a n s v l l e t 19 

( K l e i n e t u n n e l ) 

A n t w e r p e n 

TEL 33.91.65 



14 DE VOLKSUNIE 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 

Politieke studie-avond. 
Dinsdag 7 april om 20 uur 30, bo

venzaal van « Peter Benoit », 
Frankrijklei 8 te Antwerpen. 

Mr. H. Schlltz behandelt de po
litieke aktualltelt. 

I>r. K. Delahaye spreekt over 
c onze nationale beginselen ». 

Nadien gelegenheid tot gedach
ten wisseling 

Alle V.U.-leden zijn welkom 
Slmpatlzanten eveneens, mits 

Toorstel aan 't bestuur. 

MECHELEN 

Gesellig samenzijn. 
Op algemene aanvraag vindt op 

• i t e rdag 4 dezer het gezellig sa
menzijn plaats in ons lokaal «Op-
•injoorke ». Frans en Paullien 

-•orgen voor de ontspanning. 
Dans. zang, gitaar, kaartspel 

Tanaf 20 uur. 
Deze opbrengst gaat iti het bus-

ke. Alle Vlamingen zijn dus van 
ha r t e welkom. 

BRABANT 

BRUSSEL 

De eerste en belangrijkste op
dracht van de afdelingen is thans 
hiun faam hoog te houden door 
he t aanbrengen van nieuwe abon-
nenten en leden. Elke propagan
dist moet zoveel mogelijk goed-
fezlnden aanspreken voor een 
Abonnement. 

Aan de vijf eerste personen die 
tien nieuwe abonnementen aan
brengen In het arrondissement 
Brussel wordt de prachtige roman 
c Eer Vlaanderen vergaat » vaii 
Jozef Simons bezorgd. 

Kalender der feesten. 

Zaterdag 4 april ; lentebal der 
Vlaamse verenigmgen van Jette. 

Zaterdag 11 apni : gezellig sa
menzijn m Schaarbeek met optre
den van Jef Burm en Jef Vanden 
Bergli. 

Zondag 12 april : m Sint Maar
te JS Bodegem vertoning van de 
nim « Voor Outer en Heerd » en 
p reekbeur t door E P Brauns. 

Zaterdag 18 april ; vooral voor 
de afdelingen uit de Kantons Asse, 
61nt - Kwmtens - Lennik en Halle, 
Brabants nachtbal In zaal < Se
lect » te Schepdaal. 

Zaterdag 18 april : vooral voor 
de afdelingen uu de Kantons Vil
voorde, Wolvertem, Zaventem en 
«It het Brusselse " Vlaams lente-
feest met het orkest Waltra van 
S tan Philips. 
Werf tochten. 

Op zondag 5 april krijgen de 
I» opagandisten uit gans het ar
rondissement de gelegenheid deel 
te nemen aan de eerste werftocht 
met verkoop van ons oiaa ir. twee 
gemeenten, die tot verleden laar 
nog tot Henepouwen oenoorden : 
Bever en St-Pieters-kapelle, 

Bijeenkomst ie 9 uur achter de 
KVS (Lakensiraat) te 9 uur 25, 
aan de verkeerslichten te Halle 
(voor de propagandisten uit de 
kantons Halle en Sint-Kwintens-
Lennik) en te 9 uur 45 aan de 
kerk van St-Pieters-Kapelle. 

Opbrengst van deze werftocht 
gaat eveneens naar het Steunko-
mitee. 

GlAZm M MONTUMl 

WoHw ROLAND 
— Citfpl ré OptMW ^ 
KwbiTMt sa • 

t% k*>tlllt 1^ 

OverIJse dat door minister Gll-
son bestolen wordt, Komt een van 
de volgende Keren a m de beurt. 
DILBEEK 

Kolportage doorheen onze ge-
meente op zaterdag 4 en zondag 
6 april 1964. 

Iedereen is we kom en kan zich 
laten inschrijven voor de ene of 
andere dag, liefst voor beide op 
volgende adi-es ; Dr Appelmans 
laan 70 tel 22.59 53 of 2143 82 

Bijeenkomst : 9 uur 30 St-Am-
brosiuskerk; St. Theresia 9 uur 45. 

LEUVEN 
De volgende wei f tocht wordt op 

zondag 5 april gehouden Verzame
len in lokaal « Cristai » te 9 uur. 

Alle propagandist n moeten aan
wezig zijn De werKing draait op 
volle toeren en ons piogramma 
moet afgewerkt woraen. 

TERVUREN 

Door de Kring Vlaams Gezel-
schapsleven rervuren wordt op 9 
mei a,s. het galabal der randge
meenten gegeven in de zaal Ma-
rik, Hoornzeelstraat 63, te Tervu-
ren 

Speelt ten dans het Radio- en 
T.V -orkest Stan Philips, afgewis
seld met het optreden van Kor 
Vandergoten. 

Steun onze aktie In deze be
dreigde gemeente en bezorg uzelf 
een prettige avond m een gezelli
ge atmosfeer. 

Toegang : 50 F Eerste dans te 
21 uur. 

Voorbehouden plaatsen te be
spreken, oproepnummer 57 31 91 
mits opleg van 5 P. 

ZAVENTEM 
Op 18 april te 20 uur in zaal St. 

Mlchlel, Stat ionstraat 103. bij B. 
Morren Vlaams leniefeest mge-
richt door de V O afd Zaventem. 

Iedereen hartelijk welkom 1 

L IMBURG 

BILZEN 
De" sekretaris, Louis Vrijens, 

heeft onlangs een d e ^ van zijn 
leden hernieuwd, hetgeen reeds 
voldoende Is om de afdeling voor 
dit jaar volwaardig uit te bouwen 
en te erkennen. 

Tevens werden een aantai abon
nementen hernieuwd. 

De overblijvende, te hernieuwen 
leden, worden voor heel binnen
kort verwacht. 

O O S T - V L A A N D E R C N 

DEUDERLEEUW 
Zondag 5 ar>ril deelneming aan 

de kolportage te Moors©!. 
Vertrek te 9 uur aan het lokaal 

De Klok. 
Propagandisten op post! 
Programma van het gezellig sa

menzijn op zateraag 11 april. 
P a a t s : Bierhuis Plezante Hof, 

steenweg Aalst-Nmove te Dender
leeuw. 

Voor uw feesten - ont
vangsten en persoonlijk 
gebruik : Isca - Wijnen -
Champag:ne. Honderd ten 
lionderd voordeliger, kwa
liteit verzekerd. Vlaande-
rens bruisende schulmwim 
(«Blauwvoet»). Kataiogus 
op aanvraag, speciaie kor
ting aan V.U MARCEL 

^ E Y N S - Transvaalstraat 
44 - Berchem - Antwerpen. 
Telefoon . 03/301478. 

Begin : te 20 uur met Vlaamse 
muziek 

Viering van het vijfjarig be
s taan der afdelmg Te dezer gele-
genhe'd overhandiging van een 
afdelmgsvlag door senator Die-
pendaele. 

Optreden van Kor Van Der Go
ten m een pikante show. 

Rond middernacht muziek van 
het dan=orgel. Lekkere dranken 
en belegde broodjes. Ruime par
keergelegenheid Een wenk : wees 
er tijdig De toegang is gratis! 

KADERDAG 
OOST VLAANDEREN 
Op zaterdag- 18 april te 15 uur 
30 m i e zaal « Roeland » te 
Gent : kaderdag der provin 
cie Oost-VIdandeien. 
Op de dagorde : uiteenzetting 
over e. Technische asp-kfn en 
taktiek voo»- de komende ge
meenteraadsverkiezingen ». 
Toespraak door mr Van der 
E"st over : « Takt ek en ideo
logie ». 

ZWIJNDRECHT-BüRCHT 

De Biauwvoetfederatie V V B -
V V M « Scheldemeeuwtjes » geeft 
haar lenteba) op zaterdag 4 april 
te 20 uur 30 In feestzaal « Tljl » 
Ha ewilnlaan 96 Antwerpen Lin
keroever. Orkest « The Rodgers » 
Toegang 20 P. 

WEST-VLA A N D E R E N 

WEST-VLAANDEREN 

Zesde provinciaal Zangfeest. 
Op zondag 12 aprli 1964 heeft te 

Roeselare m de zaai « P a t n a » te 
15 uur net zesde provinciaal zang
feest p.aats. Dit zangfeest s taa t 
onder de auspiciën van net Noord-
starfonds de provincie West-
Vlaanderen de stad Roeselare en 
de gewestelijke omioep West-
Vlaanderen Als dirigenten werken 
mee : Renaai Veremans '-n R De-
ruwe Vo gende soren treden op : 
St Vmcentius •neisjeskoor, Dem-
ze; Renaat VeremansKoor, Brug
ge; leperse KunstKnng « Rich
ten »; Volkskunstgroep « Die Boo
se ». Izegem; Karei Mestdagh-
knng, Brugge. 

Verder zal net Biugs Koperen-
semöle optreden terwijl de koreo-
grafie verzored wordt door üt zon-
nemeisjes van St Prant uit Ize
gem. De feestrede wordt uitgespro
ken door Dr M Coopieters de re
gie en presentatie is in handen 
van Guido van der Meersch. Aan 
allen warm aanbevolen. 

BLANKENBERGE 
Derde ba t 

Op zaterdag 11 agril a.s vindt In 
de zaal « Thalia », Weststraat te 
Blankenberge hei 3de baj pnaats 
van de V.ü.-afd. Blansenoerge. 
Eerstee aan t te 2i uur mkom 30 
F. Toegangskaarten zijn te ver 
krijgen biJ de oestuursleden van 
de VU -afdelingen in het arr. 
Brugge en in de gekendf loka»en. 
Wie de tombola met 3en pril», wil 
stofferen wende zich tot de afd. 
sekretans dhr Ju ien van Parijs, 
leperstraai 7, Blankenberge. 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zondafe 5 a p n l : Zandvoorde, 
Conterdam. 

Zonaag 12 prii : Zarren en Esen. 
Zondag 19 april : Bredene 
Zondag 26 april : Dlksmuide. 

Paier Brauns. 
Op 11 apru (zaterdag) spreekt 

Pater Brauns in de zaa Bolders 
hof oij Roger Scnapman te Esen. 

Deze spreekbeurt ia ingericht 
door de studentenvereniging 
« Pront » uit Esen We venvachten 
op deze avono alle vi lenden van 
Pater Brauns en OOK zij die deze 
eminente spreker nog nooit heb
ben gehooro 

Vooraf zingt Mare Desiee enkele 
liederen. 
Bros lure Pater Brauns 

De orosiure met een spreekbeurt 
van Pater Brauns is zooas van de 
pers gekonien 

Te bekomen aoor storting van 
20 P op postrek. 6044 24 van V. 
Devreese. Ijzerlaan 83 Dlksmuide. 
Of steek een oriefie van 20 P In 
een omslag aan bovengemeUle 
adret . 

Feestzaal Vlaams Hula. 
De opening van de nieuwe feest

zaal Vlaams Huis vindt plaats op 
zaterdag 18 april om 20 uur 30. 

Het gekende orkest The Melo-
rytmers biedt U zijn nieuwste pro-
duct 'e : Edelweis-kapelle de idea
le formatie voor een Tyroler 
dansavond. 

ESEN 

Pater Brauns komt. 
I n de zaal Brouwershof (bij R. 

Schapman, Roeselarestr. 15) 
spreekt op zaterdag 11 april E.P. 
Brauns s.j. over het zeer interes
sant onderwerp : Vlaamse en so
ciale bewegmg onder bijbelse be
lichting. 
De avond wordt opgeluisterd door 

de Jonge kunstzanger Mare Des
iee, winnaar studentenlied Gent 
1963. 

De inrichting geschiedt door 
Studentenunie Pront Esen. 

ICHTEGEM - EEBNEGEM -

KORTEMARK 
De afd. wordt geleidelijk verder 

uitgebouwd om binnenkort tot een 
afzonderlijke afd. Kortemark-
Handzame, te kuniien overgaan. 
Wie steekt zijn handen uit de 
mouwen om dit te aelpen realise
r e n ' Leden genoeg maar te weinig 
aktieve werkers Geen week gaat 
voorbij zondra: nieuwe leden en 
abonnementen te mogen noteren. 

Voor alle inlichtingen : Ir. J . A. 
de Ganck.Wijnendalestr. 21 Beerst. 

M de Keyser, Engelstr 10, loh-
tegem. 

GISTEL 

Op vrijdag 10 april a s . te 20 
uur. cafe « In den Autobus » Ko 
laardstr . (ingang angs üe Snaas 
kerkestr.) heeft de oprichting 
plaats van het Algemeen Vlaams 
Vakverbond te Gistel. Wf nodigen 
alle Vlaamse vrienden uit, deze 
bijeenkoi isi te wllien biiwonen. 

Gistel, de V'aamse stede bij 
uitstek! Daarom : dient uw 
Vlaamse gemeenschap. 

KÜURNE 

Konutee. 

Door de plaatselijke kulturele a i 
Vlaamsstrevende verenigingen 
werd een beperkt komitee ge
vormd in verband met de jaar
lijkse herdenking van de Slag der 
Gulden Sporen 

Als eerste schakel ta deze feest
viering worden reeds tijdens het 
komende paasverlof, opstelprijs
kampen ingericht voor : 

1) de leerimgen van het lager 
onderwijs, 3de graao (5oe en 6de 
leerjaar), van de plaatselijke 
scholen; 

2) de leerlingen uit het middel
baar onderwijs zowel lagere aiS 
hogere ciclus die m de gemeente 
K u u m e wonen. 

Deze wedstrijden -zowel voor 
jongens aJs meisjes zuUen gehou
den worden m de gemeentelijke 
Jongensschool — centrum — op 
volgende da ta : 
— middelbaar onderwijs ; 3 april 

1964; 
— lager onderwijs : 15 april 1964. 

Telkens van 14 uur tot 17 uur 
De bekendmaking van de uitslag 

der proeven evenals de bekroning 
van de laureaten zal geschieden 
ter ge.egenheid van de elf-juli-
viermg. Verschillende prijzen als 
boeken e.a.m, zijn voorzien. 

TORHOUT 

De arr . V.U.-week van 1 tot 10 
mei a s . heeft speciaal de propa
ganda m het kanton Torhout be. 
oogd. Medewerkers Kunnen zich 
melden bij de kantonale gevol
machtigde, Veldstr. 53. Assebroek. 

GEBOORTE 
In het gezin Paul en Ri ta Mar

tens te Ledeberg kregen J a n en 
Lieveke een broertje Pieter. 

Hartelijke gelukwensen. 

Het gezin van onze VI. Nat. 
vriend Cyrlel Bultmck-Stevens, 
m t Woumen, werd met een flinke 
zoon beloond, hij zal de n a a m 
Koen dragen. 

Van ha r te gefeliciteerd. 

OVERLIJDEN 
Dr. K. Delahaye verzoekt ons 

a a n vrienden en stnjagenoten, die 
hij met heeft kunnen berichten, 
langs ons weekblad mee te delen, 
da t zijn vader Karel Jozef Dela^ 
haye schielijk overleden is te 
Schoten bij Antwerpen op 27 
maar t 1964. 

De teraardebesteliing heeft 
plaats gehad te Schoten op 31 
maar t . 

Wij bieden hiermee tevenj de 
familie Delahaye onze oprechte 
blijken van deelneming aan. 

Vlaamse Pmanciering» en im-
mobilienmaatschapplj met ak-
tivlteit op de Kanarische El-
landen wenst m dienst te ne
men 
1. Vijftaiig (spaans) oureel-
hoofd. 
2. Spaaoskennende vrouwelijke 
bediende 
3. Vertegenwoordiger met n -
nanciee inzicht en immobl-
iiénkenni-s 
Schrijven Kantoor blad. onder 
LOH 

KAPITALEN 

üw ?eld blijft 
dagelijks beschikbaar 
• 
OPBRENGST 6% 

Om tiet even welke som. 

Schr kan bl onder MVJl. 

Voor de Vlaamse 
verlotgangers l an de 
kust De ijsroomzaai 
l'Esterel Kerkstt 111 

BLANKENBERGE 
maakt oekend dat er vanaf 
29 maart. Pasen kamers te 
huur zl]n met of zonder 
ontbijt Lage prijzen beste 
verzorsrlnK en n grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels, koffie enz... 
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LUCHTPOST : Kongo 950 P Zuid Afrika 1100 P • BrazU16-Oft-
tiada 1200 F. 

Anaere landen 1000 P. 
Allo stortmgen voor het blad op poetrekenlng 1478.07 
Volksume. Brussel L 

Terantw. uUc : Mr F. Van der KIst. Beizegemstra«t ao. Bruisd U 



DE VOLKSUNIE 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Voiksunie-week 
Van 19 tot en met 24 april 1964 
Massaal Lenteoffensief onder het motto ; 

Wij hameren verder 
Met ae medewerking van alle kaderleden, propagandisten 

en smipatisanten. 

Zondag 19 april : 

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

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

Abonnementenslag! 
Onze kaderleden en propagandisten op bezoek In alle ge

meenten van ons arrondissement. 

Dinsdag ^] april : 

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

Woensdag 22 april : 
Jongeren-avona « De Jeugd moet leven m het land dat nu 

wordt opgebouwd » 
Sprekei lic Walter Luyten. 
Toegankelijk voor alle Jeugdleiders, unlversitalren studen

ten en longeren. 
Te 20 uur 30 In het lokaal « Peter Benoit », Prankrijklei 8, 

Antwerpen 

Donderdag 23 april : 
Massale takkeioptocht door heen de middenstad. 
Verzamelen vanat 20 uur aan het lokaal « Peter Benoit ». 

Vertrek 20 uur 30 
Daarna grote sioimeeting te 21 uur 30, in de zaal c PaUa-

dlum » Oflerandestraat 42 
Voorzitter : Dokter Hektor Goemans 

Sprekers 
Volksvertegenwoordiger Reimona Mattheyssens. 
Volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist. 

Vrijdag 24 april : 
Tot "Uot van de Volksunle-5-dagenweek : 
Reuze-bal met tiet orkest « De Reizende Troebadoers ». 
Zaa « Palladium ». deuren 19 uur TO Eianvang 20 uur 

Trekking van de tombola ten oehoeve van het Doetefonds 
der n teerkladdersl 

A N T W E R P E N 

ANI VVtRPtN 
RtchtnincD voor alit atdeltngen. 

Van au al «uilen ^de >rerscnil-
lende afdelingen sor^en voot de 
podige vaandels -.panaoeRen -eOi 
draagDoraen m ./erbano met de 
fakkeiopiocni"*^ '"" ' •*"•"••"** " 1 

Slogans en teKsten auilen toege
stuurd worden aan alle sekretaris-
sen. ' 

Oproep lot aiie militanten le
den van dfc muziekkapel vende-
llers en iraandeldragers ionder 
een uitzondermg verzamelen alle 
militanten op donderdag 23 aprü 
aan net lokaa « Tourist o Groen 
plaats 15 Antwerpen 

Bljeenuomst vanal 19 uui SO 
Vertrek ^tipt te 20 uur naai het 

verzamelpunt « Peter Benoit », 
Prankrijklei 
Balkaarteri en loten 

In net teken van de 5 dagen-
Volksunle-week zuüen vanal üe 
den onze propagandisten m alle 
gemeenten balkaarten en loten ten 
behoeve van de 17 ceerkladders 
aanbieden bij ai onze leden 

W I J vragen aan deze laatsten 
zeer mild te zijn. 

Zielemis. 

Zondag 19 aprü te H uur 15 
laat de Vlaamse Toeristenbond in 
de St Jakobskerk te Antwerpen 
een plechtige mis opdragen ter na
gedachtenis van de diep oetreurde 
toondlchter Gaston Peremans 

Tijdens deze mis zullen door de 
gunstig oefcende Zingende Wandel
kring St Norbertus onder leiding 
van E H Kamiei Duysburgn gods
dienstige gezangen van de Vlaam 
se komponist worden uitgevoerd 
terwlj ook mevrouw biane Jesper? 
en de neer Renaat Verbruggen, 
dlrekteur van de Vlaamse Opera, 
een lied van Peremans zullen ver
tolken. 

Na de mis wordt net roerende 
c Gebed voor net Vaderland » ge
zongen Aan net orgei E.H Joris, 
dlrekteur van net Lemmensmstl-
tuut te Mechelen die o.m een 
preludium van Pereman ' zal uit 
voeren Gelegenheidspreek 

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

DEIJRNE 

Abonnetnentenslag. 
Onze atdelmg neeft tijdens de 

maand maart prachtige resulta
ten oereikt op het gebied van 
abonnementenwerving Bijzonder 
Deurne-centr. heef' nogmaals de 

Onze propaganda aktle moet 
verwachtmgen overtroffen 

Tiidens de maand april zullen 
We voortgaan met onze abonne-
mentenslag. Vier ploegen werken 

drie tot vier avonden per week 
om nieuwe abonnementen aan te 
werven. 

Personen die oereid zijn een 
abonnement te nemen, lid te wor
den of mede te werken kunnen 
hun naam opgeven aan bet se-
kretai iaat : HUven. Gen S inge-
neyerlaan 117 te Deume (C). 
Ko portage 19 april 1964. 

,AJte medewe,;;Ker' pp post voor 
de mzet van onze kieskampagne 

Er worden 4 microwagens mge-
z"! en we rekenen op minstens 
100 medewerkers 

Verzame mg om 9 uur 30 stipt 
op volgende plaat";en ; 

Deurne-ZulQ : Eindpunt t ram 
24 (Herentalsebaan). 

Deume-Centrum : Eindpunt 
t ram 10 (Hoek Schotenstwg en 
Turnhoutsebaam (2 ploegen). 

Deurne-Noord : Eindpunt t ram 
12 (Hoek Alfons Schneiderlaan en 
Ter Heydelaan). 

Pamflettenaktie. 
VOOT 18 april dienen er 20 000 

pamfletten gebust De medewer
kers zullen hun pamfletten ont 
vangen tijdens de week van 5 op 
12 april. 

Vergeel met de strook terug te 
zenden naar het sekretariaat on
middellijk nadat de pamfletten 
gebust Zijn. 

Bal op 4 april 1964. 
Op 4 april 1964 vanal 20 uur 

vindt ons bal plaats in de zaal 
« Tirolerhof » De Robianostraat 
Borsbeek 

Alle simpatisanten op oost. Ver
geet niet dat de opbrengst van 
dit bal ten goede komt aan het 
verkiezingsfonds. 

EKEREN 
V.ü.-week Antwerpen. 

Wij doen mee AOXI de massakol-
portage te Borgerhoui en Deuine 
op zondag 19 april Onze leden en 
simpatisanten zullen aie oag van 
de partij zijn Ekeren zal trou
wens de ganse week op oost we
zen Richtlijnen volgen later. 

U E l b l BEERZEL 
Het gezellig samenzijn van de 

afdelmg vmdt plaats m Beerze hof 
op 18 april te 20 uur Wafelbak, 
tombola muziek, scetchen. zang 
en humor Goochelaar prof De 
Sobrie Toegang 10 P. 

Al de nationalisten en simpati
santen Uit de streek zijn hartelijk 
welkom. 

aUBUKEN 
Hiermede nodigen wlJ afle le

den en slmpatizanler ur op onze 
gezellige worstenbrooQavond op 4 
april om 20 uur m lokaai a Pal
lieter t Kioskplaats 115 rwee 
worstenbi oden met koffie tegen de 
prijs van 25 P inschriivmgen : 
op net sekretarlaa» P Anthonls-
sen Edm. Cretsstr 25 K. Brue-
lemans Podderifstraa ' 36- lokaal 
c PaiUetfic >. Kloskplaatfi l lö , teL 

38 42 38. 
Stel niet uit tot morgen en stuur 

vlug een Kaartje aan een van 
voornoemde adressen 1 

TÜRNHOCT 
Voorjaarswerf tochten. 

5 apri) : Wesuneerbeek Zoer-
leparwijs 

12 april : St Jozef en Achter-
Olen 

1 april : Veerie en Eindhout 
3 mei : Turnhout (beide plo»-

gen) 

WILRIJK 
Dinsdag 7 april • verspreiding 

van 9 000 pamfletten m verband 
met de Volksunie-week in het ar
rondissement Vele handen maken 
hier net werk licht Bijeenkomst 
J. Moretuslei 310: voor Ooster-
veld 197 op de Oosterveldlaan. 
Begin 19 uur 30. 

Vrijdag 17 april : voiksvergade-
rtng zaal zal later medegedeeld 
worden 

Sprekers • de neer Toon Van 
Overstraeten en lic Walter Luy
ten 

Op 23 april • met autobus naar 
de fakkeloptocht te Antwerpen In
schrijvingen langs plaatselijke om
zendbrief of tel 38 42 81 

Op 25 aprH naar het bal te Ant
werpen 

Ondertussen zal er op ieder van 
U n oeroep gedaan worden om 
mede te werken tian de abonne
mentenslag indien leaer zMn deel 
doet zal ons aantai abonnemen
ten minstens verdubbelen 

Sociaai dienstbetoon 811 de heer 
Gomaar Celis J . Moretuslei 310, 
Wilrijk. 

Op 19 dpnl nemen wij in groep 
deel aan de kolportage ingericht 
door het arr bestuur. 

BRABANT 

BRU!55.EL 
De Blauwvoetfederatie « Groot-

Brussei » Verbono van Blauw 
voetvenaeis en Vlaams- Meisjes-
scharen VneriOenkring nodigen 
u uit op hun prachtig Lentedans-
feest 

Op zaterdag 11 april 1964 vanaf 
20 uur in de zaal « De Groene 
Poort », te St .lans-Molenbeek 
(Vlaamse poort) steenweg op 
Gent 13 ! j , . ~ 

Met medewerking van net volle
dig « Waltra Orkest » van Stan 
Phlïlp§ en de > ft Dan-^schsoo Onder 
Ons » 

Deelname m de kosten 30 P 

WerftoctateD met rerkoup van ons 
blad 

Hel voorlopig progiamma ia 
vastgesteld als volgt 

5 aprU Bevei en St-Pier«rs-
kapelie (op speciaal verzoek). 

19 april Herne 
3 mei Lemoeeg iHaiie» 
17 mei Beert en Bogaaraen. 
In geval van werk e iJk slecnt 

wedei oJ gevaa 00 de wegen 
wordt de werttochi automatisch 
afgelast 8i] twiJfei Kan men de 
dag zeil nog oenen te 8 uur 16 
op nummer 15 51 75 

UlLftEEK 

Te onttaoudpn data. 
Op zondag 12 april gaat een 

sterke afvaardiging uit DilbeeK en 
Itterbeek naar SI Mariens-Bode-
gem de spreekbeurt van 2.E Pater 
M Brauns oijwonen 

Steun met woora en daaa deze 
verdienstelijke mspannmg onzer 
zusterafdeüng. 

J E T T t 
Eerste groot Lentebal van de 

Vlaamse Vertnigingin van Jet te 
op zaterdag 4 april 1964 te 20 uui 
in de teestzaai van net adminis 
tratieJ centrum A. Vanden-
schrlekstraat Jet te (op 2 mm v. 
h station) 

SCHAARBEEK 
Jaarlijks teest 

De afdelingen Evere Schaar
beek, Sint-Joost en Bi usstl-stad, 
gesproier uu de vroegere adeling 
Brussel-Noord-Oost geven op za 
terdag 11 april vanat 20 uUr m net 
lokaal « Luxor ». Paviljoenstraat 
56 te Schaarbeek hun jaarlijks ge
zwel Ig samenzijn 

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

t-^den betalen 20 P met-leden 
30 ?'. Toegang gratis voor de kin
deren. 

E'ke aanwezige ontvangt een 
gratis Dlljet voor een tombola met 

BECO 
Tel. 03/320477 - 056/109.37 

/ 

talrijke nuttige prijzen. Vorige Ja
ren waren er prijzen al i : radio-
toestel, ets van Dirk Baksteen, 
schilderijen, koffiemolen, stoffen, 
damesmantel Ook dit jaar wordt 
die avond een festijn, waarop alle 
vrienden welkom zijn 

SINT-VIARTENS-BODEGEM 
Op zondag 12 apru 1964 geven 

de Vlaamsgezinden uit de streek 
van Anderlecht mekaar rendez
vous te Slnt-Martens-Bodegem 
zaal Prans Van der Borght Sta
tionsstraat 

Programma : Kleurenfilm over 
de IJzerbedevaart 1962 film « De 
Boerenkrijg i (Voor Outer en 
Heerd) 

Spreekbeurt door E P . dr 
Brauns S J . 

Vertonmgen • te 15 uur school
gaande jeugd te 17 uur 30 vol
wassenen 

Toegangsprijs • 20 P en 10 P. 
De kaarten zijn genummerd voor 
een gratis tombola. 

O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 

Werf-programma. 

Verder programma tot einde mei 
1964 

5.4 Moorsel. \ 
12 4 Welle 
19 4 Goeferdmge, Zarlardlnge, 

Moerbeke-V.ane, Overboelaere. 
26 4 Velzeke 
3 5 Zottegem, Elene, Erwetegem, 

Strijpen. 
10 3 Erpe. 
24 5 Groenberge, Leeuwergem. 
31 5 Denderleeuw. 
Samenkomst lokaal « De Vriend

schap » Kerkstr., Aalst, 8 uur 30, 
Oproep. 

Het arrondissement bestuur 
Aalst doet een oproep tot alle 
Volksunie - symp>atisanten om de 
arrondissementele kas te helpen 
spijzen 

WIJ moeten flnantieei gereed 
zijn om de zware last van de aan
staande verkiezingen te ktmnen 
torsen. 

Onze propaganda - aktle moet 
overweldigend zijn. Veel zal af
hangen van uw medewerkmg. 

Laat ons bewijzen dat ons geloof 
In de rechtvaardigheid van de 
zaaij door ons verded gd geen 
ijde woord is en ons ook wei klin-
kendt munt waard is 

Laa' ons zeker de loef niet af
steken door de Kommunisten, die 
In de maana februari 12 000 P op
haalden m üe Denderstreek Voor 
hun verkiezingsfonds 

Stort dan ook onmiddellijk uw 
bijdrage op Kredietbank nr. 325-
15900 van Pmancieel Komitee Ar
rondissement Aalst. Lokerenveld-
str 111 Aalst. 

BEVEREN-WAAS 

Op 11 april te 8 uur 30 vindt In 
de zaal « 4 Eemerg » Markt, een 
grote feestavond plaats 

Vlaamse gezelligheid, leute en 
dans waarop iedere oprechte Vla-
mmg uitgenodigd wordt. 

DENDERLEEUW 

Gezellig samenzijn ter gelegen
heid van net viifjarig bestaan der 
afdelmg en de overhandiging van 
de V.ü.-partij Vlag op zaterdag
avond 11 april m de nieuwe zaal 
van net palmghuls t Plezante 
Hot » Steenweg op Aalst te Den
derleeuw 

Vlaamse muzleit af gewisseld met 
stemmige orgelklanken dit alles 
overgoten met een saus van de 
mtest pikante cabaretliedjes van 
Kor van der Cioten 

Lekkere dranken Beiegde brood
jes 

Parkeergelegenheid. 
Begin 20 uur. Emde : 's ande

rendaags 

GENT 

Zleledienst. 
Zondag 5 april om 11 uur 30 in 

de Keik der Paters Dominikanen 
wordt een H mis opgedragen ter 
nagedachtenis van Dr Borms en 
alle Vlaamse gefusiljeerden 

Alle nationalisten worden hier
voor hartelijk uitgenodigd. 

12 4 64 . Kolpoi tagf met ge-
luldswdgen te St. Denijs-Wtstreai 
en Alsnee 

10 5 64 kolportage m De Plnte. 
14 6 64 kolportage In St. 

Amandsberg 
5 7 64 ko.po tage te Merelbeke. 

UKEUEM 

Vlaams-nationalisten uit de Den
derstreek, zateraag 4 a p il is een 
datum die u zeker mioet vrij hou
den De Vnendenk-ing c Priester 
Daens > geeft unmers op die dag 
zijn traditioneel dansfeest en dit
maal te Okegem, zaal c Tlaama 
Huis s Dorp 

K a a r t w : 30 F . S«gm 10 uur 
30. 

15 
ZOTTEGEM 

V.TJ.-Bal. 
Zateraag 18 april 1964 twe<Ji 

V.D -bal te Zottegem zaal Pa«» 
king Orkest Clees Pive Een weaM 
voor de andere afde.lngen VMi he l 
ai"ondissement : de d a t u n v r l | 
houdenl 

Ontvangst. 
Vrijaag 3 april in net St Jo r l» 

hof te Zoltegem receptie aangebol 
den aan de voorzitters en sekretai 
rissen der afd lingen van het am 
rondissemeni Aalst-Oudenaarde. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren 

GROOTHANDEL F.S. 
L i e r s e s t e e n w e g 372 
M E C H E L E N 
T e . e f o o n : ( 0 1 5 ) 1 4 9 0 9 

1 

WEST-VLAANDEREN 

AVELGEM 

Op vrijdag 10 april a.s wordt t « 
Avelgem een bijeenkomst gebote 
den voor de kaderleden van 6» 
Vlaamse Volksbeweging afdeling 
Avelgem Niet alleen de kaderle
den zijn welkom maar ook allen 
die zich voor de Vlaamse werking 
Interesseren en aan de V V B wtt» 
len meewerken. Deze bijeenkomst 
zal van zeer groot be ang zijn voor 
de plaatselijke Vlaamse actie D« 
bijeenkomst wordt gehouden ia 
het Oud Gemeentehuis en begint 
om 20 uur. 

ROESELARE 

Op zondag 12 april in de 
P a t n a te 15 uur vindt het Gde pro
vinciaal zangfeest van het A.N Z,-
West-Vlaand<»ren plaats. Reeds n a 
is de medewerking verzekerd vaa 
het S t Vmcentiusnielsjeskoor dat 
laureaat was in het Nationaal 
Koortornooi m 1963 Ook het Te-
remanskoor Richten Die Booa« 
en de Karel Mes dagbkrlng zijn 
van de partij 

Samen zullen ze met D zingen 
onder de leiding van R. Veremao* 
en ^R. Deruwe. 

Presentatie : G VermeerScb. 

ST KRUIS , 

Ter voorbereiding van de g»-
meentelijke verkiezingen vindt op 
vrijdag 3 april a.s een intieme 
samenkomst plaats te St Ki-uia, 
m het gasthof « de Vrede » Moer-
kerkestwg. de leden ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging. 

Schuimrubbermat rassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkmgslagen 

Ressor imatrassen 
(Brevet - 529768) 

met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MHT 
SPECIAAL 
BREVET 

STAR: 
TE ZELE (O-VL.) 

G ewa-teerde bedspreien 

Wollen dekens 
Tel. (052) 14641 en 44642 

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

U mogen ons verheugen om
dat sinds enkele jaren de Vlaamse Beweging 
weer vlot geraakt is. Wij mogen zelfs trots zijn 
dat naast andere Vlaamse Verenigingen zoals 
de Stichting Lodewljk de Raet, de Vlaamse 
Volksbeweging en het Vlaams Aktiekomitee, de 
Volksunie een doorslaggevend aandeel gehad 
heeft in deze Vlaamse herleving, zeker voor 
wat betreft het uitdragen van de Vlaamse Be
weging naar de volkskringen. 

Wij mogen echter niet vergeten dat onze te
genstanders, die de politieke en ekonomische 
hefbomen in deze staat in handen hebben, nog 
zoveel machtiger zijn dan wij. De Vlaamse eko
nomische macht — hoewel ze langzaam groeit 
— vertegenwoordigt nog maar 20 % van de Bel
gische ekonomische macht. 

Politiek kunnen de Vlamingen nog alleen 
maar rekenen op de Volksunie en dat wil zeg
gen op 5 zetels in de Kamer en op 2 in de Se
naat. Wat de Vlamingen in de andere partijen 
betekenen heeft Hertoginnedal bewezen en be
wijst thans de grondwetsherziening. 

LiO ontzettend veel blijft nog te 
doen. Wij denken aan Brussel, waarvan zelfs 
de minimalisten Frans van Cauwelaert en Au
gust Vermeylen beweerden dat de verfransing 
ervan, de nederlaag betekende van de Vlaam
se Beweging. Wij hebben er vorige week op ge
wezen dat slechts 18 % van de Brusselse jeugd 
onderwijs in het Nederlands volgt. Wij kunnen 
er terzelfder tijd aan herinneren dat, waar door 
de beruchte taalwetten van vorig jaar de frans-
taligen de zekerheid kregen dat ze steeds 50 % 
van de hogere ambten in het land zullen be
kleden, de Vlamingen voor Brussel slechts 25 % 
van deze ambten toegewezen krijgen en dan 
nog slechts van 1973 af. 

U denken ook aan Vlaams 
Brabant en aan de plannen van de machtige 
groep Brusselse kapitalistische imperialisten. 

ue machtigste groep van het land. De eentalige 
man ten dienste van alle Belgen, Pol-Henri 
Spaak, heeft hun plannen mondgemeen ge
maakt : < binnen 20 jaar liggen de grenzen van 
Brussel te Leuven, Mechelen, Aalst en Nijvel ». 

Vlaams Brabant blijkt ze niet eens groot ge
noeg. 

W IJ moeten te Brussel zelf tot 
de aanval overgaan en we moeten de afweer 
tegen de franstalige Brusselse poliep in de rand
gemeenten organiseren. Daarom moeten wij de 
takUek van de imperialisten juist ontleden. 

Hun taktiek bestaat er in, kapitaalkrachtige 
franstaligen in villawijken neer te zetten in de 
Vlaamse randgemeenten te midden van onze 
eenvoudige Vlaamse arbeiders, landbouwers en 
zelfstandigen. Zij rekenen erop dat het ekono-
misch overwicht van de franstaligen de een
voudige Vlamingen zal overbluffen en dat de 
sociologische wet van de nabootsing van de 
« notabelen » zal spelen en zo de verfransing 
met zich zal brengen. 

Het is een juiste zienswijze. ESn het levens
gevaarlijke ervan moet iedere realist de ogen 
uitsteken. 

O ' F dit ogenblik zijn er rondom 
Brussel 21.576 geregistreerde bouwgronden 
waarvan er 16.224 in handen zijn van kapita
listische immobillënvennootschappen. In een 
ervan is de Kredietbank betrokken en wel in 
de Mtexi, die afhangt van de holding Almany-
Kredietbank. 

De voornaamste andere zijn : 
— Compagnie Immobilière de Belgique, afhan

gend van de holding Soclété Générale. 
— Immobilière Square Frère Orban (holding 

Société Générale). 

— Immobilière du Congres (holding de Lau-
noit). 

— Egimo (holding Solvay). 

— Immobilière du Brabant (holding Solvay). 

.— Immobilière Electrobel (holding Electrobel). 
— Stockel Extension (holding Lambert). 
— Compagnie Immobilière Européenne (holding 

Hallet). 

Deze holdings kochten de 800 ha bouwgrond, 
die nu verkaveld wordt, tegen een gemiddelde 
prijs van 50 fr. per m2. Vóór Hertoginnedal lag 
de verkoopprijs omstreeks de 300 F, thans 
wordt op vele plaatsen verkocht tegen 700 en 
750 F de m2. Tegen 300 F -verkoopprijs bedroeg 
de bruto-winst voor 800 ha 2 miljard. Tegen 
700 F verkoopprijs stijgt die bruto-winst -̂ot 
meer dan 3 miljard en half. 

De v:erfransing van Brabant is dus zeer ren
derend. Met die woekerwinsten kan men dan 
Vlaanderen er nog beter onder houden. 

door TOimfhtiAAm, 

H lET Is duidelijk dat, zo er geen 
paal en perk gesteld wordt aan deze grond-
woekerpraktijken, de verfransing van de rand
gemeenten niet kan verhinderd worden. Alleen 
de rijkere bevolkingslagen kunnen deze prijzen 
betalen en dat zijn de Brusselse franstaligen. 

De jong-gehuwden uit de randgemeenten 
kunnen er geen bouwgrond meer kopen en zien 
^ch • verplicht verder van Brussel weg te gaan 
bouwen. Zo wordt de- jongere plaatselijke be
volking verdreven en vervangen door fransta
ligen. Op deze wijze is het vechten tegen de 
verfransing een vechten tegen de bierkaai. 

!\ AN deze liberalistische grond-
woekerpraktijken dient paal en perk gesteld 
door vaste prijzen voor te schrijven — men 
doet dit toch ook voor het brood en andere 
produkten — en door aan de plaatselijke jon
geren de voorrang te geven bij de aankoop. 
Voor de Brusselse uitwijking dient het stelsel 
van de satellletsteden doorgezet te worden. 

Er moet in het algemeen een degelijke bouw
en urbanisatiepolitiek gevoerd worden. Aan het 
huldig stelsel van de Brusselse overkokende 
soep moet een einde komen. 

Want gans Vlaams-Brabant mag niet gaar 
stoven in die Franse keuken. 

KREDIFINA n.v. 
KREDIET- en FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 

Jan van Rijswijcklaan 62. Antwerpen - Tel. 37.54.38 - P.C.R. 143.37 

Financiering van al uvy aankopen, autos, T.V., machines, materialen 
Leningen van alle aard 

Hypoteken 1ste en 2de rang 
Beheer van goederen 

Fiskale en Sociale raadplegingen 

Agenten en referenties in gans het 

Vlaamse land. Raadpleging kosteloos. 

S T E E D S TO.T UW D I E N S T 

Beheer: : R. Van der Paal 
O. Voorbraeck 
M. Demol 

Direktie : Lic. H. De Vos 

WENÏÏLPOOItTEN 
In boot, (tuil slnadnlam 
of pUtttok. 
StaadaardnttTOcrlat ot 
qaar tawenat moOeL 
Syitomen aancepasl aaa 4* 
urd nui het boowwerk. 

Oud- ol «leMTiMlM ti»(Hwilnr 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

INS L, ZONEN PVBA 

BOIXUIKKN 
In hout, itaa], •lomt' 
nlum ot plastiek 
Hand- ot alsktrlMh* 
bediening. 
AUa lyitemen. 
VENETIAANSB 
ZONMSBLINDrai 
Bedlening met 
kooiden'Ot met 
itant en windwerk. 

A J E U R I S S E N - C I O O S T E R M A N S I L Z O N E N 
TEL 132 31 

VENETIAANSE BLINULN 

SOMBRILIA-FLEX 


