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VLAAMS 
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NIET BEPAALDE 
VOORRECHTEN: DE 
LAATSTE (DEFTIG
STE) MIS OM 12.15 
UUR MET FRANSB 
PREEK. £R IS HIER* 
TOE GEEN ENKELE 
NOODZAAK. W I J 
H E B B E N THANS 
PERSOONLIJK MEE
GEMAAKT. DAT DE
ZE FRANSE PREKEN 
PLAATS H E B B E N 
O N D E R MACHTS
VERTOON VAN DB 
POLITIE».. . 

WEG 
In Vlaande ren , speciaal dan in Wes t -Vlaanderen , word t 
voor het ogenblik de varkenss tapel gedund door de var
kenspest . Tal loze kwekers zijn bedreigd met finantiële 
ondergang . 
Niet alleen de va rkenskwekers , maa r allen die thuis zijn 
in het landbouwmil ieu , vragen zich veron twaard igd af 
hoe het komt dat het Ministerie van L a n d b o u w geen 
maat rege len treft. 

1962: 300.000.000 
Einde vorig jaar werd de 

varkenspest, in haar kwaad
aardigste vorm, vanuit 
Frankrijk naar West-Vlaan-
deren overgebracht. 

De West-Vlaams3 boeren 
spaarden inspanningen noch 
kosten om het gevaar te be
perken. Op ruime schaal lie
ten ze de die.'en behandelen 
met virus en serum. 

Op een gegeven ogenbHk 
bleek echter de voorraad se
rum totaal te zijn uitgeput. 
Handige jongens hebben 
daarvan gebruik gemaakt om 
een bloeiende « zwarte 
markt » op te zetten met als 
gevolg dat totaal waardeloze 
produkten als serum werden 
verkocht. Het ministerie be
perkte er zich toe, te waar
schuwen tegen deze zwendel; 
vaii enige ernstige inspan
ning om serum in te voeren 
en ter beschikking te stellen 
is niets gebleken. 

Trouwens, de vraag dient 
gesteld te worden waarom 
het zo noodzakelijke serum 
ontbrak. Drie jaar geleden 
werd nabij Machelen een in
sti tuut « voor vervaardiging 
van entstoffen in grote hoe
veelheden •» in werking ge
steld Dit instituut heeft de 
nodige, miljoenen gekost. 
Wanneer het thans voor het 
eerst gekonfronteerd wordt 
met een ernstige toestand ir 

de varkenskwekerij, schiet 
het volkomen in zijn taak te 
kort. 

De protesten van de var
kenskwekers bereikten enke
le tijd geleden toch de mi
nisier. Heger zag zich ge
noodzaakt, olie op de golven 
te gieten en liet weten dat 
het Departem.ent wel geen 
schadevergoeding zou beta
len voor gestorven varkens, 
doch dat ingeval van voor
geschreven noodslacht ng 
een vergoeding van 80 % der 
wasrde zou worden uitge
keerd. De kwekers bestorm
den daarop de rijksveeartsen 
om noods'achtvergunning te 
bekomen. Men kan zich de 

ontgoocheling en de woede 
van de boeren voorstellen 
toen ze bij de veeartsen 
moesten vernemen dat sinds 
1S55 geen noodslachtingen 
meer mogen worden voorge
schreven. 

Met wie spot de Minister ? 
Het valt te vrezen dat de 

misdad'ge nalatigheid — of 
slechte wil ? — van de Waal

se minister rampzalige ge
volgen zal hebben voor de 
Vlaamse varkensteelt. Niet 
alleen de direkte verliezen 
(dit jaar alleen reeds meer 
dan driehonderdmiljoen), 
maar het daaropvolgend 
verlies van de afzetmarkten 
in het buitenland zouden wel 
eens de genadeklop kunnen 
zijn voor deze specifiek-

« DE TIJD - DE 
MAASBODE » OVER 
DE INCIDENTEN TE 
ANTWERPEN, 

Vlaamse teelt die zovelen 
een hoofd- of een bijver
dienste verschaft. 

FRANS 
.Men zal zich her inneren hoe op 1 september 1961 in de 
Vlaamse pers een brief verscheen, waar in aan de Vlaam
se ouders de raad werd gegeven het Engels te kiezen als 
tweede taal voor h u n kinderen. Deze brief was onder te
kend door Prof. C. H e y m a n s , Nobelpri jswinnaar, prof. 
Max Lamber ty en dr H . Bouchery. 
Het initiatief genoot in de Vlaamse pers een gunst ig ont
haa l ; het werd enkele dagen te laat genomen om nog in 
het schooljaar 1961 tot tastbare rezul ta ten te leiden 
Al te vaak echter hebben wij Vlamingen — zelfs V laams 
gezinde» -— ontmoet die zich u i tpu t ten in t egenargumen
ten. Deze Vlamingen mogen enkele wijze lessen trek
ken uit de cijfers die de a Vereniging voor de versprei
ding van de Engelse taal » thans heefc gepubliceerd over 
' e t onderwijs in Wallonië . 

IN WALLONIË : ENGELS 
Uit de gegevens waarovc 

de « Vereniging » beschikt 
zou blijken dat ongeveer 
42 % der leerlingen in de 
Waalse athenea Engels als 
tweede taal hebben gekozen. 

Deze gegevens zijn verre var) 
volledig en worden beïn
vloedt door de cijfers van en
kele scholen waar een meer
derheid •ïCngels als tweede 
taal volgt. Men kan echter 

veilig aannemen dat ruim 
25 %, hetzij een vierde der 
Waalse leerlingen thans 
reeds Engels als tweede taal 
studeert. 

In 1957-1958 lag dit ten 
honderd gevoelig lager. nl. 
11 %. We stellen in Wallonië 
dus een sterk stijgende be
langstelling voor het Engels 
ten nadele van het Neder
lands vast. 

In Vlaanderen daartegen
over is geen enkel geval be
kend van een leerling die het 
Engels als tweede taal voor 
het Frans heeft gekozen. De
ze toestand is ernstig. 

Het Vlaamse zakenleven 
richt zich thans in steeds 
toenemende mate naar ge
bieden waar het Engels o^-
wel de landstaal ofwel d 
handelstaal is. 

Het is dan ook volkomen 
onbegrijpelijk dat in een 
stad met sterke internatio
nale gerichüieid, zoals bvb. 

Antwerpen, iedereen het 
Frans boven het Engels 
blijft verkiezen. 

We menen wel, dat het 
initiatief van de « Vereniging 
ter verspreiding van de En
gelse taal » vanaf dit jaar 
aan deze toestand reeds zal 
verhelpen. Het wordt • tijd, 
hoogste tijd ! Men moet geen 
helderziende zijn om het 
sterk teruglopend belang van 
het Frans als internationale 
taal vast te stellen. Men 
moet geen profeet ziin om 
te voorspellen dat het Frans 
in België met het Vlaam^er 
worden van Vlaanderen, zijn 
schoonste jaren heeft gehad. 

Laat ons zo verstandig zijn 
als de Walen en de Fransen. 
Enge s als tweede taal in 
Vlaanderen verschaft ons 
een kommunikatiemiddel 
met de hele wereld de 
Franssprekende wereld inbe
grepen. 
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LEERLING ASPIRANTEN 

Waarde Heer, 

De reportage van .Uw medewer
ker, dhr. Staf de Lie, werd op de 
Hogere Zeevaartschool zeker met 
genoegen onthaald. Hierbij heeft 
het de leerling-aspiranten echter 
verbaasd dat men zich slechts met 
het probleem der officieren-werk
tuigkundigen heeft bezig gehou
den. Zeker, dit verdient ten volle 
de aandacht, doch waarom ook 
niet een artikel gewijd aan de 
kandidaat-dekofficieren, vooral aan 
dezen die zich de weelde niet kon
den veroorloven dadelijk na hun 
schooltijd hun studies aan ds Ho
gere Zeevaartschool voort te zet
ten, doch gedwongen waren het 
hiei-voor benodigde geld eerst te 
gaan verdienen. HieiTan zijn er 
toch ook genoeg, die reeds ver
scheidene jaren gevaren hebben 
en nu gedwongen zijn naa r school 
te komen, wiUen ze vooruit gera
ken. Opdat U zich een beeld zou 
kunnen vormen van de toestand, 
zoals hij zich voor hen voordoet, 
zie slechts deze tabel. 

Minimum te behalen vaartijd : 
18 maanden. 

(Het is onbegrijpelijk waarom 
men hier een minimimi gesteld 
beeft. Kandidaten in dit geval zijn 
immers ondertussen een grote 
steim voor hun ouders, en alvo
rens men aldus genoeg overge-
spaard heeft om tegen twee jaar 
studies te kunnen opkijken, is dat 
minimimi ruim overschreden.) 

Duur der leergangen : 2 jaar. 
(-(- nog twee maal verscheidene 

maanden voor de eksamens van 
eersts s tuurman en kapitein.) 

Kosten verplichte uitrusting en 
tinifoi-m (officiële raming! ) : 
17.000 P. 

Kosten internaat voor de twee 
Jaren : 19.000 P. 

(Kurmen terugbetaald voor wer
kelijk behoeftigen, doch wat wordt 
daardoor verstaan ?) 

Leerboeken en km-sussen voor de 
twee jaren : 6.000 F. 

(De duurte dezer boeken dient 
rszocht in hun beperkte oplage.) 

Schoolabonnement, veranderlijk, 
doch voor sommigen tot : 4.500 F. 

Bovenstaande lijst zou reeds vol
staan. Indien men hier echter aan 
toevoeg^t, dat deze kandidaten ge
durende die twee jaar niet de min
ste steun, onder de vorm van 
wachtgeld (zij hebben tooh lang 
genoeg gestort!) werklozensteun, 
kindergeld of wat dan ook ontvan
gen ! Dat zij integendeel hun ziek-
te-verzekering persoonlijk moeten 
betalen ! Dat ook bulten de school 
he t leven verder gaat, dat men t i j 
dens de week-ends thuis toch ook 
moet eten en gekleed gaan. of 
moet meh zijn enige zwarte imi-
form twee jaar dag aan dag dra
gen ? 

Leerlingen H.Z.S. . Antwerpen. 

Redaktie : Het was zeker niet 
onze bedoeling de kandidaat-dek
officieren te vergeten. 

Als wij echter alles tegelijkertijd 
aanpakken dan moeten wij het 
oppervlakkig doen en dat is niet 
onze bedoeling. Het waren trou
wens de kan«l<daat - officieren -
werktuigkundigen die het eerst 
kontakt met ons hebben opgeno
men. 

VLAAMS OUDSTRIJDER 

1940-45 

Mijn beste vrienden. 

Sedert Ik het secretariaat van 
onze soldatenbond heb overgeno
men, meen ik te mogen zeggen da t 
Ik die taak steeds met toegewijd
heid heb vervuld. Thans bied ik U 
mijn ontslag als secretaris aan. 

lillPilllllllllllilliiililillllliilllillliliillI 

Ontslag dat gebaseerd is op zeer 
diepgaande redenen die ik graag 
naa r voren breng : 

Ik ben thans 58 jaar en ben 
steeds, zoals ieder van U weet, een 
overtuigd liberaal geweest tot in 
de Zomer van vorig jaar . Toen 
leerde ik die zogezegde « Flamin
ganten » van naderbij kennen om
da t ik door mijn partijgenoten 
vergeten en vergi-uisd was gewor
den. 

Ik die bekend stond als een 
overtuigd liberaal wendde mij ten 
einde raad tot de Volksunie. De 
persoon die mij ontving was zeer 
voorkomend en sprak mij niet over 
politiek. Alleen beloofde hij mijn 
zaak te behartigen als er enige mo
gelijkheid daartoe bestond. 

Het is ongelooflijk, maar vier 
maanden later was er een positief 
resultaat, resultaat dat ik 17 jaar 
tevergeefs nagestreefd heb met 
mijn politieke vrienden. 

Na dit succes werd mij de reke
ning voorgelegd : he t was juist 
uitgerekend nul franken en nul 
centiemen, en nog werd er mij 
niets gevraagd van toetreding of 
iets dergelijks. 

Uit mij zelf, aangespoord door 
die vertrouwelijke omgang met die 
mensen, groeide mijn besluit dat 
thans vaststaat. Tevens heeft het 
mij doen inzien dat ik gedurende 
57 jaar misleid ben. 

Vele onder U, zouden n a omgang 
met die mensen zeggen zoals ik n u 
zeg : « Ik heb nu op mijn 58ste 
jaa r een eind gevonden en he t 
schijnt het goede eind te zijn, dat 
hou ik beslist vast. Die mensen 
keer ik nooit meer de rug toe want 
zij dienen een eerlijke zaak ». 

De tweede reden van mijn ont
slag is het volgende : Ieder van U 
weet wat ik als secretaris van de 
soldatenbond voor onze bond ge
daan heb en steeds met plezier. 
Wel, n u zijn er leden die met de 
vinger naa r mij wijzen en zeggen: 
« Hij is een zwarte » ! Mij deert 
het niet want ik heb begrepen dat 
de Volksunie een rechtvaardige 
zaak dient. Wij zijn toch allemaal 
Vlamingen, ons aller wieg stond 
toch in Vlaanderen en bovendien 
zijn he t toch de Vlaamse IJzer-
frontsoldaten die België in 1918 
vrijgevochten hebben 

Ik weet nu tenminste dat ik sa
men met de Volksunie een recht
vaardige zaak dien zonder eigen 
winstbejag. 

M.P. - Nieuwpoort. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 
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Ked. : Deze brief werd door on
ze vriend Fernand Moega«rt, 
Volksunieiokaalhouder in café As-
tra, IVIarkt te Nieuwpoort, aan de 
N.S.B, gericht. 

Hartelijk proficiat! 

ZO IS BRUSSEL 

Beste Redaktie, 

Onder de hoofding « Zo is 
Brussel » verscheen in uw num
mer van 31 maar t tussen de Pe
pernoten een artikel over de toe
standen in de gemeenteschool te 
Neder-Over-Heembeek. Ik meen 
dat het van het gi'ootste belang 
is de feiten steeds in een juist 
daglicht te stellen en daarom wil 
ik nog volgende punten aanha
len : 

Zelfs toen vroeger de toestand 
zo was als beschreven, namelijk 
tweetalige klassen, dan kon aan 
de onderwijzers niet verweten 
worden hun plicht niet te doen 
tegenover de in de Vlaamse afde
ling ingeschreven leerlingen. Het 
is niet juist te beweren dat deze 
kinderen het verschil niet kenden 
tussen een m3 en « un mètre cu
be ». 

Sinds vorig jaar september werd 
gestart met een zuiver Vlaamse 
afdeling voor de eerste graad, 
jongens en meisjes samen 

Het vooropgezette plan was elk 
jaar een Vlaamse graad bij te 
voegen. 

Hierop vooruitlopend werd in 
februari 1962 de tweede graad 
opgericht en voor september zal 
ook de derde graad eentalig zijn. 
Een goed punt dus voor de nieu
we schooldirecteur ! 

Indien dit en voor de leerkrach
ten en voor de jongens onbetwist
baar een verbetering is, dan bete
kent dit voor de meisjes een ware 
revolutie ! Geloof me vrij, ind'en 
pijlen dienden afgeschoten, dan 
moest de meisjesschool het doel
wit zijn... Want hoeveel, ,van de 
onderwijzeressen spreken er kor-
rekt Nederlands ? Ze zullen vlug 
geteld zijn. Sommige Vlaamse 
ouders mogen dan nog mopperen 
dat hun meisje bij een « mees
ter » moet leren, beter een on
derwijzer, die zijn taal kent, dan 
een broebelende onderwijzeres ! 

En dan nog Iets. Was en is het 
de fout van de onderwijzers, dat 
Vlaamse kinderen in de Franse 
afdeling zitten ? Hier blijven on
getwijfeld de ouders zelf in ge
breke. Het s taat toch veel « sjie-
ker » zijn kinderen in de Franse 
klas te plaatsen, daar leren ze 
veel beter Prans ! Klinkklare on
zin natuurlijk, maa r deze idiote 
en verderfelijke mentaliteit zit 
vastgeankerd in de gessten en is 
er moeilijk uit te drijven ! 

Deze misstanden uit te roeien 
is de taak van de Taalinspektie, 
maa r die schijnt wel te slapen ! 
En niet alleen voor het officieel 
onderwijs. 

Tenslotte nog dit. Waar ae Stad 
Brussel zeker in gebreke blijft, 
is bij de opleiding van Vlaam
se bewaarschoolonderwijzeressen. 
Want het Is in de Kindertuln 
da t ds basis gelegd wordt. En als 
dat moet geschieden door juffrou
wen, die het Nederlands niet of 
onvoldoende onder de knie heb
ben, dan kan er niets van terecht
komen, hoe groot de goede wil 
van de betrokkenen ook moge 
zijn. 

Het is zeker een lelt, dat het de 
Vlamingen te Brussel niet gemak
kelijk wordt gemaakt. Maar als 
het volstaat zijn kind in een 
Vlaamse klas in te schrijven om 
als « ekstremist » doodgeverfd te 
worden, dan wordt deze benaming 
voor iedere bewuste Vlaming een 
eretitel. Hij drage hem met fier
heid ! 

W.V. - Brussel. 

SOCIAAL VERWEER 

Geaehte Redaktie, 

In het Sociaal Verweer ver
scheen verleden week een brief 
waarin over de Volksunie zeer ra
ke dingen werden gezegd. Ik laa t 
hierbij enige stukjes volgens : 

« En nu mag de h. Qmer Vanau-
denhove een nog zo simpatieke 
man zijn en een politieke en li
chamelijke pin-upboy, zijn dina-
misme, zijn vlag, kan de bedor
ven liberale lading niet dekken. 
W a n t die P.V.V. voor « Vrijheid 
en Vooruitgang » toont haa r waar 
gelaat wanneer zij TEGEN de 
vrijheid is, bv. wanneer zij aan 
de Volksunie het recht ontzegt — 
samen met de C.V.P. en de B.S.P. 
— in de T.V.-uitzending « Ieder 
zijn waarheid » aanwezig te zijn. 

Die drie grote parti jen zijn het 
roerend met elkaar eens de tot 
op heden kleine Volksunie het 
woord te ontzeggen. Vrees dat de 
Volksunie een waarheid zou zeg
gen die de ogen van de mensen 
doet opengaan ? Vrees niet opge
wassen te zijn tegen de argumen
ten van de Volksunie-volksver
tegenwoordiger ? In elk geval : de 
drie parti jen hebben voor mij ge
daan en de Volksunie krijgt mijn 
stem. Dat zal die « drie handen 
op één bruik » leren medeplich
tig te zijn aan ondemokratische 
handelingen. 

Waarom ik hier een ondubbeil-
zinnige houding ten gunste van 
de Volksunie aanneem ? Wel, om
da t ik als zelfstandige niet geloof 
a a n he t n u t van een nieuwe pax-
ti j , zuiver « zelfstandigen » groe
perend. Praktisch haa l t zoiets 
nlete uit, omdat er altijd een 
groot percent zelfstandigen is da t 
traditioneel voor een der drie gro
te part i jen stemt. Daarom meen 
ik dat he t « Sociaal Verweer » 
een grote onvoorzichtigheid zou 
begaan indien he t zich op he t 
politieke vlak zou wagen. » 

Tot zover de brief in Sociaal 
Verweer in wiens schoot veel men
sen zitten die de Volksunie gene
gen zijn. R.G. - Brusselu 

: VAKANTIE : 
[ BLANKENBERGE i 
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Slecht weer hij ons! 

In Spanje schijnt de zon! f 
Gronden met zicht op zee te koop. 
In de mooiste streek van de 
Middellandse zee 
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BLAD VAN D E WlA^mS UMi^^^ 

Meester Jan Timmermans 

H ET is met treu
rend har t dat wij afscheid nemen 
van een goede vriend en een groot 
Vlaming. Een groot verdriet is over 
ons gekomen bij dit onverwacht 
heengaan van deze man, die gans 
Bijn leven trouw gebleven is aan de 
idealen van zijn jeugd, die gans zijn 
leven gestreden heeft voor de ont
voogding van ons volk. 

Geboren Sinjoor behoorde h i j tot 
de vlaamsgezinde generatie die aan 
het Ateneum te Antwerpen onder
wijs genoot, de generatie van Her
man Van de Reeck, Paul Van Os-
tayen, Floris Coutele, Karel Peeters, 
e.a. Toen in 1920 Herman Van den 
Reeck neergeschoten werd, was het 
Jan Timermans die namens de me
destudenten het woord voerde bij ' t 
graf. Zo stond hij in zijn studenten
tijd in de Vlaamse strijd. 

Als vrijzinnige studeerde hij rech
ten aan de Vrije Universiteit te 
Brussel; Gent was toen nog niet 
vernederlandst. Het is kenschetsend 
voor Jan Timmermans dat hij, in 
moeilijkste omstandigheden (want hij 
moest in eigen onderhoud voorzien) 
ook naar het buitenland wilde gaan: 
naar Parijs, waar hij een jaar aan de 
Sorbonne studeerde; naar Berlijn, 
waar hij eveneens een jaar verbleef. 

N A zijn studies ves
tigde hij zich als advokaat in zijn ge
boortestad, waar hij onmiddellijk in 
de rangen stond van de Vlaamse 
Frontpart i j . Hij stichtte de Volksho
geschool « Herman Van den Reeck » 
en werd voorzitter van de Raad van 
Beheer. Deze instelling heeft een be
langrijke rol gespeeld in het kultureel 
leven te Antwerpen tussen beide oor
logen. De merkwaardige reeks van 
vooraanstaanden die uitgenodigd 
werden het woord te voeren op de 
voordrachtavonden ingericht door de 
Volkshogeschool is weer kenschetsend 
voor de ruime geestelijke belangstel
ling van de voorzitter. Mr. Jan Tim
mermans. 

In 1932 werd hij gemeenteraadslid 
en bleef dit onafgebroken tot bij het 
uitbreken van de oorlog. Tijdens de 
oorlog werd hij eerst schepen van de 
haven, later burgemeester. 

In 1932 en 1936 stond hij als laat
ste kandidaat op de Vlaams-nationale 
lijst bij de algemene verkiezingen, 
zonder persoonlijke ambitie, in dienst 
van de Beweging. In 1939 werd hij tot 
•olksvertegenwoordiger gekozen. 

O OK aan de balie 
speelde hij een vooraanstaande rol. 
Hij had zijn beroep lief en later, na 
zijn veroordeling, bleef hij met heim
wee spreken van de advokatuur en 
het leven aan de balie. 

In 1933 werd hij door een groepje 
franskiljonse confraters scherp aan
gevallen : tijdens de kiesstrijd van 
1932 had hij samen met Herman Vos 
het woord gevoerd op een openbare 
meeting waarop hulde gebracht werd 
aan de . « dienstweigeraars ». Dit 
groepje confraters (26 op de 340 in
geschreven advokaten) beschuldigde 
Mr. Jan Timmermans, zijn eed als 
advokaat geschonden te hebben en 
diende klacht in bij de Raad der Or
de. Er werd aan dit incident door de 
pers grote ruchtbaarheid gegeven. De 
Raad der Orde gaf geen gevolg aan 
deze klacht en de Vlaamse Conferen
tie der Balie keurde de handelwijze 
der 26 scherp af. 

Ook werd Mr Jan Timmermans 
het volgend jaar uitgenodigd als 
feestredenaar door het Vlaams Pleit-
genootschap voor de plechtige 
openingszitting. Mr. René Victor in 
zijn boek over de Vlaamse Conferen
tie schrijft in dit verband : « Niet al-
leen was Mr. Jan Timmermans een 
uiteri't verstandig confrater, met flin
ke orTdVrre'tdheid en uitgebreide kui
tuur, die vanzelfsprekend in aanmer
king moest komen voor het houden 
van een openingsrede, doch het lijdt 
geen tMjtel dat de leden der Con
ferentie, terecht ontstemd over de 

waren uitsluitend van politieke aard. 
Jarenlang heeft hij in de gevangenis 
doorgebracht met de bedreiging van 
een executie boven het hoofd. 

Maar ook in de meest tragische om
standigheden bleef hij waardig, moe
dig, trouw aan zijn overtuiging, tot 
geen laagheid, geen kruiperij bereid. 

In het sober, beheerst genadever-
zoek dat hij als terdoodveroordeelde 
indiende getuigde hij van zichzelf : 
« Ik heb mij steeds tot doel gesteld 
op volkomen onbaatzuchtige wijze 
een ideaal te dienen dat ik in volle 
oprechtheid meende nuttig te zijn 
voor de Vlaamse bevolking ». 

I k heb hem in deze 
zware jaren leren kennen en waarde
ren. Sedertdien zijn wij vrienden ge
worden en gebleven. Nooit heb ik Jan 
horen spreken met verbittering of 
haat, alhoewel hij slechts in voorlo
pige vrijheid wegens gezondheidsre
denen gesteld werd toen zijn gezond
heid geknakt was en hij een zware 
heelkundige bewerking moest onder
staan. Hij was een edelmoedig man 
die er zich niet toe verlaagde af te 
dalen tot he t peil van zijn tegenstan
ders en toe te geven aan minderwaar
dige gevoelens. 

Terugblikkend op de zo bewogen 
en dramatische jaren van de oorlog 
en na-oorlog, was het met een diepe 
tevredenheid dat hij van zichzelf en 
zijn politieke vrienden kon getuigen ; 
« de echte humanisten zijn wij ». 

persoonlijke aanvallen die deze con
frater had moeten verduren tenge
volge van zijn extremistisch flamin
gantisme, er aan gehouden hadden 
hem, als compensatie, te gelasten 
met het uitspreken der feestrede ». 
Tot onderwerp voor zijn rede koos 
Mr. Jan Timmermans : « Masaryk en 
de vestiging van den Tsjechoslovaak-
se S taa t» , een onderwerp dat hem 
toeliet zijn eigen overtuiging te sta
ven met het voorbeeld van een groot 
en vereerd staatsman. 

f O O R het jaar 
1936-37 werd Mr. Timmermans tot 
ondervoorzitter van de Vlaamse Con
ferentie gekozen. Later, na zijn te
rugkeer uit Le Vernet, zal hij in 1940 
tot voorzitter van de Vlaamse Confe
rentie gekozen worden. Inderdaad 
werd Jan Timmermans, niettegen
staande zijn hoedanigheid van volks
vertegenwoordiger, in mei 1940 zon
der meer aangehouden als verdach
te. Tijdens de meidagen van 1940 
werd de vader van Jan Timmermans 
door Franse soldaten neergeschoten. 

Na de oorlog, tijdens dewelke Mr. 
Jan Timmermans in de rangen van 
het V.N.V. een gematigde en voor
waardelijke collaboratie voorstond, 
werd hij reeds zeer vroeg aangehou
den en nog in 1945 ter dood veroor
deeld. 

De hem ten laste, gelegde feiten 

H ET is wel een bit
tere ironie van het lot dat deze edele 
en humane man, die nooit iemand 
iets misdaan had en over wiens bur
gemeesterschap tijdens de moeilijkste 
oorlogsjaren met lof getuigd werd, 
nooit de herhaaldelijk gevraagde toe
lating gekregen heeft om naar Ant
werpen te mogen terugkeren, door het 
enggeestig fanatisme van een onbe
duidend groepje weerstanders en het 
gemis aan moed van de huidige bur
gemeester. 

Het is pas na zijn dood dat hij 
thans naar zijn geliefd Antwerpen 
mag terugkeren... voor goed. 

Mr. Jan Timmermans was een zeer 
gecultiveerd man, een intellectueel 
van hoog gehalte, een waarachtig 
humanist. Verstandelijk zeer begaafd, 
had hij van in zijn jeugd zijn gees
telijke horizon verruimd, o.m. door 
zijn verblijf te Parijs en te Berlijn. 
Mr. René Victor vergiste zich zeer 
wanneer hij het had over het extre-
rnistisch flamingantisme van Mr. Jan 
Timmermans. Deze was geen extre
mist en ook geen flamingant. Hij was 
eenvoudig een Vlaams-nationalist, 
d.i. een normaal mens te midden van 
een samenleving van minderwaardig
gen. Minderwaardigen door een ele
mentair gemis aan moed. Hij had de 
moed van zijn overtuiging. 

H IJ was een verfijnd 
man, met een levendige belangstel
ling voor het geestesleven bij ons en 
elders, met een diepe zin voor kunst 
en schoonheid. Ik herinner mij hoe 
wij samen, jaren geleden, het Per-
meke-museum te Jabbeke bezochten 
en hoe hij dan intens kon genieten 
van de tentoongestelde doeken. 
Steeds stijlvol, nooit vulgair, was hij 
niettemin zeer gemoedelijk en een
voudig in de omgang. Van het schone 
en het goede wist hij te genieten met 
een wijze zin voor maat, zonder over
drijving of eenzijdigheid. 

Nadat hij destijds, in 1936, in de 
Uitgave van de Volksuniversiteit 
Herman Van den Reeck, zijn studie 
over T.G. Masaryk en de vestiging 
van den Tsjecho_'lovaaksen Staat ge
publiceerd had, en in 1937 de tekst 
verschenen was van een lezing die hij 
te Rotterdam hield over «De haven 
van Antwerpen en haar verhouding 
tot die van Rotterdam ? Een pleidooi 
voor verstandhouding», publiceerde 
hij in de naoorlogse periode een paar 
boeken die eens te meer kenschetsend 
zijn voor zijn geestelijke belangstel
ling. 

T IJDENS zijn lang
durig verbïijf I n 'de gevangenis ver
diepte hij zich in de levenswijsheid 
van de 17e eeuwse Spaanse moralist 
Baltazar Gracian, S.J. Hij vertaalde 
een keuze uit het werk van deze 
schrijver in voortreffelijk Nederlands. 
« (Baltazar Gracian, Handorakel en 
kunst der behoedzaamheid» 1950). 

Onlangs verscheen nog van zijn 
hand in de Vlaamse Pockets-reeks een 
merkwaardig boek over 't oud recht : 
« Van criminele saken ende quaede 
feyten.». 

R EEDS vroeg heeft 
Jan Timmermans de Vlaamse Bewe
ging gezien in het licht van de na
tionaliteitenbeweging elders, in het 
licht van het volksnationalisme. Hij 
had zijn volk lief, hij voelde zich één 
met en verantwoordelijk voor de toe
komst van dit volk; deze toekomst 
wilde hij anders dan het ellen
dig verleden van dit volk in de 19e 
eeuw; hij wilde dit volk beter en 
schoner maken. Daarom moest dit 
volk in de 1ste plaats ontvoogd wor
den, zich zelf worden. Dit was niet te 
verwezenlijken zonder grondige her
vorming van de staat. 

Bij Jan Timm.ermans vinden wij 
niet alleen een dieper inzicht, een 
juist begrip voor het wezen der 
Vlaamse Beweging in het prespectief 
van het politiek gebeuren en de ont
wikkeling van het geestesleven In 
Europa, maar vooral ook de moed 
om voor zijn overtuiging op te komen 
en er voor te strijden. Deze man was 
niet alleen de intellectueel, die het 
weet, maar hij was ook de man van 
de daad, die voor de strijd niet te
rugschrikte. Hij is een van de velen 
die de liefde tot hun volk zwaar be
taald hebben in deze tegennatuurlij
ke Staat. Wij buigen diep voor de na
gedachtenis van een groot en edel
moedig man. 

Mr. F. VAN DER ELST 
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ARGUMENT 

In de strijd om de Franse preken 
in de H. Geestkerk heeft de plaatse
lijke pastoor zich beijverd om zijn 
houding goed te praten. Ook in Wal
lonië wordt in het Nederlands gepre
dikt, dus is er maar wederkerigheid. 

Vermits men van wederkerigheid 
houdt zou het best zijn dan ook de 
franstalige preken maar te houden 
in de zeer vroege missen, zoals dat in 
Wallonië gebeurt, missen waar prak
tisch niemand komt buiten die 
Vlaamse sukkelaars, die door gebrek 
aan werkgelegenheid in Vlaanderen, 
naar Wallonië gedreven werden. Op 
die wijze zouden te Antwerpen geen 
90 % van de andere gelovigen ge
stoord worden. 

Onze franskiljons kennen Neder
lands. Waarom dan franstalige pre
ken ? zij spreken Frans uit ijdelheid. 
Moeten onze pastoors die ijdelheid 
involgen ? 

DE STUDENTEN 

In het Gentse « Verbondje », week
blad van het K.V.H.V., lazen we : 

« Onlangs richtte de heer De Sae-
ger, voorzitter van de Vlaamse CVP-
vleugel, een aanval tegen de univer
sitaire juegd in verband met haar 
houding t.o.v. het federalisme. 

Dit slaat ondubbelzinnig op het 
KVHV van Gent en van Leuven. Vo
rige maandag werd door Minister, 
Adjunkt Van Elslande in de Gentse 
aula het woord gevoerd op de stich
tingsvergadering van een vereniging 
voor CVP-studenten. Dit alles zijn 
slechts simptomen van een nakend 
offensief tegen, de Vlaamse veretri-
gingen. 

Het Verbond immers heeft zich re
soluut achter het programma der 
Vlaamse Volksbeweging geschaard. 

Dus biedt onze vereniging niet meer 
alle waarborgen voor een unitaire 
partij en... de Partij slaat toe. 

Doch deze aktie is slechts een 
proefballonnetje. Immers de overige 
Vlaamse verenigingen, welke deel uit
maken van het Vlaams Aktiekomitee 
voor Brussel en Taalgrens, zijn blijk
baar even verdacht. Zal de Partij 
soms eerstdaags een Christen-Demo-
kratische Automobilistenbond oprich
ten en de Katholieke Vlaamse Lands
bond nieuw leven trachten in te bla
zen om deze te plaatsen tegenover de 
Vlaamse Volksbeweging ? 

Manu Ruys schreef : « De in 1830 
geboren staat is ten dode opgeschre
ven ». (De Standaard 6-3-63). Aan de 
CVP als unitaire partij is hetzelfde 
lot beschoren ». 

TAALINCIDENT IN DE SENAAT 

Deze in het oog vallende titel blok-
letterde « De Standaard » boven het 
verslag over de vergadering van de 
senaat op 29 maart 11. Tijdens deze 
zitting protesteerde de heer Leynen 
(C.V.P.) heftig tegen het feit dat, 
omwille van tijdsgebrek, men de 
spreekbeurten der Vlaamse senato
ren mkrimpte terwijl de Walen on
gehinderd mochten doorratelen. Dit 
protest was dus gegrond 

Maar wij vinden het eigenaardig 
dat « De Standaard » aan de zich 
Vlaams voordoende CVP-ers grote 
krantenkoppen toekent terwijl onze 
parlementairen, die haast elke week 
van zich afbijten, geen gebenedijd 
woord gegund wordt. 

Wij begrijpen waarom ! 

PARKET TE ASSE 

Men zal zich herinneren dat on
langs op het gemeentehuis van Asse 
een diefstal werd gepleegd die heel 
wat opschudding verwekte omdat hij 
in verband stond met O.A.S.-aktivi-
teiten op Belgisch grondgebied. 

Half maart kwamen' vier leden van 
het Brussels parket een onderzoek te 
Asse instellen. Drie van hen waren 

Franssprekend; de vierde kon wat 
Nederlands radbraken. 

Het ambtsgebied van de Prokureur 
van Brussel omvat 19 tweetalige en 
102 Vlaamse gemeenten. Maar ie
mand die behoorlijk Nederlands 
spreekt, schijnt hij niet te kunnen 
vinden. 

Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse 
gemeenten in Brabant onttrokken 
worden aan de nefaste Brusselse in
vloed ook op gerechtelijk gebied. 

Mllllll! illiillliiilllilllllllilliiilllil 

Open brfef 
aan Mgr. De Vooght 
DcJien van 
A^TWERPE\ 

Monseigneur, 
«... audivimus eos loquentes nostris Unguis magnalia 

Dei ; we horen hen in onze talen spreken over de grootse 
weriien van God n. Zo eindigt het Epistel van Pinksteren. 

Dit mirakel van de II. Geest, Monseigneur, moet in 
Zijn eigen kerk te Antwerpen nog gebeuren. Wat wij daar 
zondag gedurende de middagmis vernemen, is allesbehalve nos
tris Unguis. Het is niet de lingua nostra in qua nati sumus, de 
eigen taal van ons geboorteland, waarvan het Epistel spreekt. 
Wel integendeel is het de taal van hen die de lingua nostra 
verloociienden. Zij spreken niet prout Spiritus Sanctus dabal 
eloqui illis, naar de Geest het hen ingaf, maar wel naar de 
hoogmoedigheid en de sociale waan hel hen ingeeft. Wellicht, 
Monseigneur, zijn zij stuk tioor stuk vrome lieden en daaren
boven steunpilaren van de kerkfabriek. Maar behoren zij niet 
tot de i;aiegorie luaaivan Ons Heer zei dat een kernel gemak
kelijker door het oog van een naald zou kruipen, dan...? Om 
beide redenen velUelil krijgen zij wat zij vragen Omwille 
van bun ehon,)iith, li iirwicM eft*fmk'e^ftf'-iPfBtje omiville van 
de moeilijkheden die lien te wachten staan en waarbij die 
van een kemel klein bi^r zijn, wordt voor hen in het Frans 

Daartegen is, Monseigneur, protest gerezen. De over
grote meerderheid van uw gelovigen begrijpt niet waarom de 
geestelijkheid zich zo inschil:kelijk toont tegenover hooghar
tige enkelingen. De Antwerpse hatholieUen siellen mel'erg'er-
nis vast dat een Mis moet dienen als verlengstuk van een 
scherpgetrokken sociale grens. Onderdanig hebben zij zich 
eerst, bij monde van grote katholieke verenigingen, tot de 
parochie geestelijkheid en het bisdom gewend. Zij klopten wel 
maar men hoorde hen niet. 

Vijf weken geleden begon dan. Monseigneur ,een stille 
en waardige beloging die sindsdien is uitgegroeid tot een nog 
steeds waardig maar indrukwekkend protest. Zonder het 
optreden, in de Kerk zelf en daarbuiten, van de politie zou 
de pers er weinig of geen aandacht hebben aan geschonken 
en zou het een zaak gebleven zijn van de parochie. 

Thans echter. Monseigneur, staan de zaken anders. Ver
leden zondag hebt gij dan ook de plaats van de kanselredenaar 
ingenomen en in het Nederlands eens de puntjes op de I's 
gezet. Ik betwijfel of het veel zal hebben geholpen. Want als 
ik de krantenberichten mag geloven, stonden die puntjes niet 
zo heel juist. Om te beginnen hebt gij een vergelijking 
gemaakt tussen de Franse mis ie Antwerpen en de Vlaamse 
missen te Luik. De katholieke bladen zelf hebben U geant
woord : te Luik worden missen gedaan voor dompelaars die 
alleen maar Vlaams verstaan. Te Antwerpen is er een Franse 
mis voor rijkaards die alleen maar Frans willen verstaan. Het 
verschil is, naar ik meen, belangrijk. Alle vergelijkingen. 
Monseigneur, gaan mank maar de uwe had zelfs geen benen. 
Gij hebt vervolgens er op gewezen dat in Antwerpen missen 
in verschillende talen worden gelezen ten behoeve van de 
vreemdeUngen. De Franse mis in de H. Geest is er niet voor 
de toeristen of zeelui ; zij is er 'alleen en uitsluitend voor 
Antwerpenaren die zich als vreemdelingen onder eigen volk 
gedragen. Tenslotte hebt gij, Monseigneur, in het vooruitzicht 
gesteld dat in een serene atmosfeer, wanneer d.e betogingen 
zullen opgehouden hebben, zal worden onderhandeld. Dat is 
alvast een goed punt en de protesterende gelovigen hebben na 
deze verklaring, op uw verzoek, de Kerk verlaten. 

Daarop zijt gij. Monseigneur, verder gegaan in het Frans 
en hebt gij gezegd dat de betogingen het werk waren van 
onverantwoordelijke elementen. Als begin van een gesprek 
en van onderhandelingen lijkt me deze verklaring eerder 
ongelukkig. 

Ik kan maar hopen dat de 11. Geest ae nodige, aandacht 
schenkt aan de Sequentia van Pinksteren : Da tuis fidelibus 
Sacrum se.ptenarium. Geeft aan uw gelovigen uw heilige 
zevenvoudige gaven. Eén enkele is al genoeg : die namelijk 
van de lingua nostra in qua nxiti sumus. 

dio Genes 

ai. 

BIJ DE N.M.B.S. " 

Einde maar t werd op de Direc te 
van de Handelsdienst van de N.M.B.S. 
een eentalige Waal als directiesekre^ 
taris geïnstalleerd. 

Niet alleen zal deze directiesekre» 
taris belast worden met het ontvan
gen en te woordstaan van de kliënten 
der Maatschappij, hij heeft daarbij 
de persoheelsaangelegenheden voor 
een goed deel onder zijn bevoegdheid. 
De adjunkt-eerste-inspekteur, die de 
supervizie in personeelsaangelegen-
den heeft, is trouwens eveneens een 
eentalige Waal. 

Dit alles gebeurt onder het welwil
lend oog van een Vlaamstalig diirek-
teur en een dito hoofdinspekteur die 
hun zaakjes onder mekaar liefst in 
het Frans beredderen. 

De Vlamingen op de Handelsdirek-
tie worden verplicht, voor al hun per
soonlijke zaken zich te wenden tot 
de twee eentalige Walen bij perso-
neelsaangelegenheden. Sociaal, niet, 
die N.M B S . ? 

AFRIKAANSE ZAKEN 

Sinds einde 1960 maken ministe
riële en andere instanties een ernsti
ge studie van de eventuele opheffing 
van het Departement voor Afrikaan
se Zaken. 

Inmiddels echter blijft dit Depar
tement een gezellig Frans onderonsje. 

Bij de ambtenaren boven de graad 
van Afdelingschef zijn er 36 Frans-
sprèkenden tegenover 19 Vlamingen. 

.Er zijn.5 Waalse direkteurs-generaal 
tegenover 1 Vlaming, 6 Waalse in
specteurs-generaal een hoofdinge
nieur-directeur tegenover 1 Vlaming, 
12 Waalse direkteurs tegenover 6 Vla
mingen. 

Bij de adjunkl-adviseurs wordt het 
dan, zoals gewoonlijk, wat beter : 
«slechts» 12 Walen tegenover 9 Vla
mingen. Bij de afdelingschefs ten
slotte dan zijn er 2 Vlamingen tegen
over een Waal. Bij de hoofdvertalers 
en de administratie-sekretarissen is 
er eveneens traditie getrouw een 
Vlaamse meerderheid. Het algemeen 
totaal voor het personeel van eerste 
kategorie bedraagt 64 Walen tegen
over 46 Vlamingen. 

Leve het unitarisme ! En weg met 
die boze federalisten. 

NOG BETOGERS 

Twaalf duizend beambten van he t 
ministerie voor financiën hebben te 
Brussel betoogd voor betere levens
voorwaarden. Het wordt erg in dit 
land als zelfs de personen, die de be
lastingen moeten binnen brengen 
slecht betaald worden. 

De weddeaanpassingen voor de 
ambtenaren blijven trouwens steeds 
hangen. 

Het bruto inwendig produkt per 
inwoner in België stijgt met 2,2 % 
per jaar. Dat wil zeggen dat een ge
middeld persoon die in België in 1961 
100 F verdiende, in 1962 102,20 F ver
dient. Op tien jaar stijgt dus dat in
komen van 100 F op^ 122 F. Bij de 
ambtenaar blijft dat echter 100 F. 

En dan is men verwonderd dat de 
beste krachten zo weinig voor een 
ambtenaarloopbaan voelen. Er is 
niet zo veel te rapen. Het bewijs is 
daar dat men voor de lagere ambten 
weinig Walen en franstalige Brusse
laars vindt. 

Die vinden we pas bij de hogere 
ambtenaren. 
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JUISTE VOORLICHTING ' 

Een lezer stuurde ons « Hernieu
wen » toe, een tijdschrift voor jong-
Btudenten en als we ons niet vergis
sen het tijdschrift van de K.S.A. Zo
als men weet werd de K.S.A. destijds 
opgericht om het A.K.V.S. dood te 
krijgen. Men kreeg het A.K.V.S. dood 
met als gevolg dat er thans nog al
leen een K.S.A. d.i. niets meer is. 
Want over de fantastische mislukking 
van het geestloze K.S.A. zal wel ieder 
onbevooroordeeld mens het eens zijn. 

In hun aprilnummer nu lezen we 
(blz. 302) een artikel « In de Rand 
van de Politiek — Waarheid en poli
tiek » dat de Vlaamse achteruitstel
ling wel toe geeft maar dat wijst op 
schromelijke toestanden in Wallonië. 
Volgens « Hernieuwen » is de werk
loosheid in de Bo'inage schromelijk 
gestegen en pendelen duizenden Bo-
rains naar Brussel en Luik. 

Wie dit niet zegt beliegt het Vlaam
se volk ! 

Welnu wij blijven beweren dat de 
Borinage geen werklozen telt en dat 
er geen duizenden pendelarbeiders 
naar Luik gaan. 

HET STAATSPERSONEEL 

BETOOGT 

Op de moeilijkheden met de arbei
ders, waarbij op het laatste nippertje 
met kunst en vliegwerk, een staking 
werd vermeden, volgden stormachti
ge reuze-optochten en vergaderingen 
van de wanhopige middenstanders. 

Verleden dinsdag betoogde het 
Staatspersoneel van Financiën te 
Brussel, waardig en massaal. 

Na eindeloze verbroken ministriele 
beloften zijn deze mensen het dan 
toch hartsgrondig beu geworden. 

Wel hebben de kleursyndikaten, in 
dienst van de kieurpartijen nog eens 
geprobeerd, het overheidspersoneel te . 
ringeloren, om de gele en rode spits-
broeders in de regering uit den drop 
te halen. Ditmaal : echter had men de 
syndicale raddraaieres door. 

En wellicht voor het eerst in de ge
schiedenis van deze Staat, is het eli
tepersoneel van deze Staat op straat 
gekomen om zijn rechtmatige eisen 
kracht bij te zetten. 

Maar het gaat goed in dit land 
zegt de akelige Lefèvre op het T.V.-
scherm. Goed voor wie ? Voor de ar
beiders die met staking dreigen, goed 
voor de middenstanders die proteste
ren, goed voor het Staatspersoneel 
dat betoogt ? 

Goed wellicht voor de zelfvoldane 
ministriele heerschappen in dit 
ploegje zonder klas of visie. 

VAN RODE PROLETARIERS 

EN VERGULDE BOURGEOIS 

«Le Peuple» het blad van de 
Brusselse en Waalse socio's komt op 
voor de Franse sermoenen van de 
verfranste Antwerpse snobs. En ver
draait natuurlijk de feiten. Er zijn 
Vlaamse sermoenen in Wallonië zegt 
de rode moniteur. Dus is het bekrom
pen fanatiek geen Franse sermoenen 
in Antwerpen te dulden. 

De « protestanten » hebben klaar-
blijkend geen bezwaar tegen Engelse 
sermoenen, of Noorse of Zweedse 
want die worden nooit verstoord. 
Omdat zij voor vreemdelingen be
stemd zijn. De protestanten zullen 
blijkbaar evenmin bezwaar hebben 
tegen Franse of Waalse sermoenen 
voor Walen en vreemdelingen. 

Hun protestactie is gericht tegen 
het franskiljonisme dat mede wordt 
gesteund door die Franse sermoenen. 
Het franskiljonisme is schuldig aan 
onze lage kultuurstand, en aan het 
minderwaardigheidsgevoel bij de ge
wone man. Het Frans is de taal van 
de franskiljonse werkgever die zijn 
personeel verplicht Frans te spreken, 

die de (rode) arbeiders voor achter
lijke Menapiërs aanziet. 

Het Frans is de slagboom die de 
sociale opgang van de arbeiders ver
hindert, en de kulturele opgang van 
Vlaanderen bemoeilijkt. 

In de grond is het bondgenootschap 
van de vergulde bourgeois met de ro
de Waalse proletariërs niet verwon
derlijk. Voor beiden zijn de Vlaamse 
arbeiders vee : voor de enen werkvee 
voor de anderen kiesvee. 

ZORG VOOR DE BOEREN 

De prijzen van de aardappelen be
gonnen wat te stijgen. Onmiddellijk 
heeft de regering maksimumprijzen 
vastgesteld. 

Toen enkele maanden geleden de 
aardappelen tegen verlieslatende 
prijzen verkocht werden greep de re
gering echter niet in. 

Vorig jaar maakten de varkens een 
goede prijs. Onmiddellijk werd de uit
voer verboden en zoveel mogelijk var
kensvlees ingevoerd. Gevolg : katas-
trofale instorting van de prijzen. 

De varkensprijzen zijn thans sterk 
verlieslatend. 

De regering bekreunt er zich niet 
erg om. 

Verdienen onze boeren niet reeds 
15 F per uur. Is dat nog niet te veel? 

Daar kunnen nog wel een paar 
frank per uur van af. 

Evalenko met zijn 940.000 F per 
jaar verdient toch ook niet meer per 
uur. 

Een schitterende landbouwpolitiek 
hebben we. 

Zit immers de C.V.P. niet in de re
gering, de C.V.P. die 90 % van de boe-
renstemmen krijgt ? 

En steunt de Boerenbond deze re
gering niet ? Boerenbond waarbij 
90 % van de boeren aangesloten zijn? 

Zullen onze boeren het nu begrij
pen ? 

OOK GENT 

Na Antwerpen werd ook te Gent 
een protestaktie ingezet tegen de 
franstalige vastensermoenen in de 
Sint-Baafskatedraal de donderdag te 
18 uur. 

Tientallen studenten van K.V.H.V. 
en V.N.S.U. alsook talrijke burgers 
begonnen samen luidop in het Neder
lands het rozenhoedje te bidden, zo
dra de predikant het Frans gebed in
zette. Hij werd dan ook verplicht het 
sermoen stop te zetten. 

Slechts enkele tientallen franskil
jonse gelovigen waren aanwezig. Al
dus werd op waardige wijze een einde 
gesteld aan deze predikatie ten ge
rieve van enkele « kristenen » die zich 
niet aan de taal van de gemeenschap 
willen aanpassen. Zeer typisch is nog 
te vermelden dat « La Flandre Libe
rale » een oproep publiceerde om de
ze sermoenen bij te wonen. Men ziet 
weer eens van welke zijde de wind 

Hun macht ontnemen 
« Dwazeriken, die fla

minganten » zei openhar
tig een franskiljon « ze 
vechten zich moe opdat 
wij Nederlands zouden 
spreken. Wij hebben dat 
niet nodig want wij zijn 
sterker dan zij. En ver
onderstel dat zij het ooit 
zover krijgen dat wij er 
praktisch toe verplicht 
worden. Wel goed, dan 
spreken wij Nederlands. 
Maar de baas zullen wij 
blijven ». 

Zelden hoorde ik met zo 
weinig woorden zo scherp 
de kern van het hele 
Vlaamse probleem ver
woorden. Zelden ook werd 
meteen zo duidelijk aan
getoond dat niet het taal
probleem de kern van de 
zaak is. Het is slechts een 
uiterlijk teken van een te
genstelling die dieper is, 
die tevens zo middeleeuws 
is als zij groot is. Een te
genstelling tussen mees
ters en knechten. 

Ook andere landen ken
nen die tegenstelling tus
sen de heersende klasse, 
overal een kleine minder
heid, en de grote massa 
van het volk. Maar slechts 
in Vlaanderen kan die 
minderheid zich nog de 
weelde veroorloven die te
genstelling brutaal te de
monstreren. Slechts in 
Vlaanderen onderscheidt 
zij zich van het volk ook 
door haar taal, haar kas-
tetaal. 

Want in Vlaanderen is 
het taalverschil het uit
wendig teken van een 
klasseverschil. Het zijn 
immers niet de arbeiders, 
de boeren, de ambachts
lieden, de kleine winkeliers 
die Frans spreken, tenzij 
verplicht, maar de kasteel
heren, de beheerders van 
vennootschappen, de rijke 
burgers, kortom wat men 
noemt « les grandes famil
ies » met hun satellieten. 
In Vlaanderen spreken zij 
Frans, het kon evengoed 
een andere taal zijn, zo
lang het maar niet de taal 
is van het volk waartus
sen zij leven. Want dit is 
hun grote bekommernis, 
zich te onderscheiden Van 
het werkende volk, het 
plebs, waarop zij neerkij
ken met misprijzen. 

Zij zullen nooit tot het 
volk behoren. 

Zij willen eenvoudig 
niet. Zelfs al valt morgen 
de taalbarrière weg dan 
nog zal de kloof die hen 
scheidt van het volk, 

derd drie en seventig jaar 
na het begin van de Fran
se revolutie. De ridders 
met hun burchten zijn ver
dwenen. Het vors+elijk ab-

gebied van de staat zeer 
groot is. ' 

En dat is onaanvaard
baar. 

Het brengt in de grond 

(( f ranski l jons buiten » s tond er op de borden van de betogers voor de 
kerk van de H . Geest te A n t w e r p e n . Maar niet alleen moeten wij belet
ten dat daar voor dat zielig groepje Franstal ige preken gehouden wor
den, wij moeteH ook op ekonomisch gebied h u n macht breken. 

waarvan en waartussen zij 
leven, grondeloos blijven. 
Zij zijn immers de gees
telijke erfgenamen van de 
feodaliteit, zij denken nog 
steeds in de termen van 
de feodaliteit en in hun 
opvattingen is geen plaats 
voor begrippen als gelijk
heid en broederlijkheid. 
Zij voelen zich de echte, 
torenhoog verheven boven 
het grauw van de straat. 
Zij zullen zich nooit aan
passen. 

Zij zijn weinig talrijk 
maar dat deert hen niet. 
Zij weten zich immers 
machtig en invloedrijk, 
want zij zijn de rijken. 
Een van hen voelt zich 
sterker dan tien mensen 
uit het volk en hij is het 
ook. 

Dat is nog mogelijk in 
1962 in de demokratische 
staat België. Drie en veer
tig jaar na het invoeren 
van het algemeen enkel
voudig stemrecht en hon-

solutisme met zijn wille
keur bestaat niet meer. De 
verlichte despoten zijn 
dood. Maar nieuwe keizers 
zijn opgestaan, almachti
ger dan ooit, sluwer dan 
ooit, men noemt ze nu hol
ding of trust. Samen met 
hun hovelingen kontrole-
ren zij een ganse gemeen
schap. 

Dat een groep mensen 
zich willen afzonderen is 
op zichzelf niet zo erg. Dat 
zij dit doen gedreven door 
een misplaats meerder
waardigheidsgevoel ver
oordeelt alleen henzelf. 
Erger is het dat die klei
ne kaste zo machtig is, dat 
daardoor haar invloed op 
elk vlak buiten verhouding 
is met haar getalsterkte. 
Het ergste is dat zij voor 
een groot deel de hefbo
men van het ekonomisch 
leven in handen heeft a i 
daardoor in grote mate 
het lot bepaalt van de 
volksmassa's, dat daardoor 
haar Invloed ook op" het 

weinig verandering in die 
toestand wanneer wij ze 
een halve frank per uur 
meer afpersen voor óns 
werk of wanneer wij hen 
verplichten onze taal te 
eerbiedigen. De leiding van 
ons ekonomisch en ons 
openbaar leven moet hen 
ontnomen worden. Wij 
moeten hen verjagen van 
de voedingsbodem van hun 
al te grote invloed en van 
hun grenzeloze pretentie. 

Wij moeten ze herleiden 
tot wat zij werkelijk zijn: 
een zielig stel onsociale 
wezens, en hen opsluiten 
in hun onbelangrijkheid. 
Wie niet met ons wil le
ven moet zonder ons kun
nen leven. De hefbomen 
van het ekonomisch leven 
moeten in handen komen 
van het volk en ons land 
moet een werkelijke de-
mokratie worden. Dit is in 
België slechts mogelijk 
door een hervorming in 
federalistische zin. 

P.M. 



• * 01 yOLKSUNI 

EUROP NMAKING 
FRANKRIJK: PLAN FOUCHET 
Nadat de Franse p res iden t te Bonn met ((der Alte» is gaan 
pra ten ovei; zijn veelbesproken (( Europa der Vader lan
den », heeft hij nu vorige week eveneens kontak t ge
zocht met de Italiaanse premier Fanfani . O p de dagorde 
van deze voor Europa wel belangrijke konferentie s tond 
natuurl i jk het zgn. (( plan Fouche t )), of met de woorden 
v a n de GauUe : het (( Europa der Vader landen ». 
Of Fanfani na deze gedachtenwissel ing nu meer is gaan 
voelen voor de Europese denkbeelden van de Franse pre
sident, daarover weten wij voorlopig vrij weinig. T o e n 
d e beide staatslieden elkaar vorige week woensdag ver
lieten moesten de joernalisten het inder.derdaad ook stel
len met een wel zeer lakonische mededel ing. Er werd hen 
gezegd dat de beslissingen werden bevest igd die op 18 
juli 1961 te Bonn door de (( zes » werden genomen en die 
ide oprichting bepleit ten van een unie van Europese s taten. 

Europa der Vaderlanden ? 

Zo op het eerste zicht is 
dat een vrij nietszeggende 
mededeling, maar we mogen 
gerust aannemen dat de 
Gaulle er niet in geslaagd is 
Fanfani voor zijn zaak te 
winnen. Valt nu natuiirlijk 
af te wachten of er geen re
sultaten op lange termijn 
zullen zijn. En dat is hele
maal niet onmogelijk, want 
te Bonn. waar men aanvan

kelijk evenmin iets voelde 
voor de plannen van de 
Franse president, daar is 
men nu plots overgegaan tot 
een gedeeltelijke zwenking in 
de richting Parijs. De West-
Duitse minister van Buiten
landse Zaken, Gerhard 
Schroeder, zou er voorstan
der van zijn om het « plan 
Fouchet », in al dan niet ge
wijzigde vorm, gedurende 

een periode van 3 jaar in 
werking te zien, en pas ach
teraf de mogelijkheid onder 
ogen te nemen over te gaan 
tot een verdere politieke in
tegratie. Schroeder heeft in 
die zin trouwens reeds kon-
takt genomen met de Bene
lux-partners. 

In deze misschien beslis
sende dagen kan het goed 
zijn een korte inventaris op 
te maken van de politieke 
strekkingen op het Europese 
politieke front. 

De strijd voor de eenma
king van Europa wordt ge
voerd onder hoofdzakelijk 
twee vlaggen. Enerzijds is er 
de Franse zienswijze, opge
nomen in het zgn. « plan 
Fouchet >, en die het houdt 
bij een Europese konfedera
tie. Anderzijds is er de ziens
wijze van de overige landen-
leden van de Euromarkt, en 
hier wordt dan gepleit voor 
een politieke integratie, met 
supra-nationale gezagsorga
nen dus. 

Vooreerst is er dus het zgn. 
« plaj) fouchet » voer een ' 
konfederatie der Europese 
staten. Als voornaamste en 
essentiële doeleinden heeft 
dit plan : een gemeenschap
pelijke Europese buitenland
se politiek, en een gemeen
schappelijk defensie-beleid. 
Het voorziet, ter uitvoering 
hiervan, drie organen : 1) de 
RAAD van staats- of rege
ringshoofden, met wisselen
de voorzitter, en met (in na
der te bepalen zin) bindende 
beslissingsmacht over alle 
punten, die door een lid op 
de dagorde worden geplaatst; 
2) het PARLEMENT, met ad
viserende bevoegdheid; en 
3) de POLITIEKE KOMMIS
SIE, met zetel te Parijs (!), 

De GauUe 

verwezenlijkbaar te zijn. Het 
heeft daarenboven veel ken
merken van een federale 
overeenkomst : het beoogt 
een vrij ondertekend kon-
trakt tussen staten, die op 
verschillende terreinen een 
gemeenschappelijk Europees 
beleid wensen te voeren. Uit
eindelijk is het « plan Fou
chet > tot vandaag ook het 
enige officieel geformuleer
de ontwerp, dat door een der 
staten aan de anderen werd 
voorgelegd. 

tiek zal komen. 
Naast het « plan Fouchet • 

s taat dan de zienswijze der 
overige Euromarkt-partnerSi 
Duitsland, Italië en de Be-
nelux-landen wensen een 
werkelijk supr a-nationaal 
gezagslichaam in het leven 
te roepen, omdat dit inder
daad ook de enige werkwijze 
is die kan leiden tot een 
waarachtige Europese een
making, eenmaal men he t 
beginsel van een Verenigd 
Europa heeft aanvaard. Kon» • 

FEDERATIE OF KONFEDERATIE? 

Foucbet 

wisselende voorzitter, en met 
de opdracht de beslissingen 
van de Raad uit te voeren. 
Voor de rest zouden de sta-
ten-leden er zich toe verbin
den « geen initiatieven of 
beslissingen te nemen die de 
verwezenlijking van de doel
stellingen der unie zouden 
hinderen en vertragen ». 

Dit door de Franse rege
ring aan haar Duitse, I ta
liaanse en Benelux-partners 
voorgelegde « Ontwerp van 
verdrag tot oprichting van 
een staten-unie > bevat on7 
betwistbaar goede zaken, hoe 
aanvechtbaar het in zijn ge
heel ook zij. Het plan heeft 
het grote voordeel tamelijk 
eenvoudig en onmiddellijk 

Of dit « plan Fouchet » ons 
echter op de weg naar de Eu
ropese eenmaking veel ver
der zal brengen, het kan 
sterk worden betwijfeld. In
derdaad, het Parlement heeft 
geen enkel bindende be
voegdheid, en de beslissingen 
van de Raad zijn enkel bin
dend voor de aanwezigen. 
Wie wegblijft hoeft zich van 
de genomen beslissing niets 
aan te trekken. Deze beslis
sing moet daarenboven door 
de aanwezigen unaniem wor
den getroffen. Iedereen be
schikt dus over het veto
recht. Het wordt zeer twij
felachtig of men op die ma
nier wel ooit tot een gemeen
schappelijke Europese poU-

krete voorstellen werden 
echter nog niet gedaan, al
thans niet officieel. Het wa
re echter wenselijk dat dit 
zeer snel zou gebeuren. Het 
volstaat niet het Franse 
voorstel af te wijzen omdat 
het aan de bestaande toe
stand weinig of niets kan 
wijzigen. Men moet op de 
eerste plaats het bewijs le
veren een eigen leefbare 
zienswijze te hebben. Nie
mand twijfelt aan de leef
baarheid van de beginselen 
der Europese federalisten, 
maar niemand krijgt kon-
krete voorstellen te zien. De 
tijd zal zich tegen die toe
stand keren ! 

J . V 3 . 
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VALS LEEM 
Nog niet zo heel lang geleden 

ging het probleem der Vlaams-
Waalse verhoudingen in België 
door als een vals probleem. 

Sommigen zien het blijkbaar 
nog steeds zo, tot in de hoogste 
regeringskringen. Niettemin blijft 
dit vals probleem geen ogenblik 
uit de binnenlandse politieke ak-
tualiteit. 

DB Linie 
« Alleen indien men de ethnl-

solie verhoudingen m Belgié be
schouwt als een « vals probleem », 
•wordt het jongste regeringsinitia
tief, waarbij een « Raad van Wij
zen » wordt opgericht, begrijpelijk. 
Als he t probleem niet fundamen
teel Is, dan IS he t evident dat Wij
ze Walen en Wijze Vlamingen een 
compromis kunnen uitwerken. 
Doch daar het Vlaamse (en 
Waalse) probleem niet een min of 
meer statisch probleem is zoals de 
schoolkwestie, daar he t o.i. inte
gendeel alle eigenschappen van 
een djTiamisch probleem vertoont, 
da t voortdurend evolueert en 
voortdurend wijzigingen ondergaat 
( laatste nieuwe factor ; he t con
gres van- (21i»r!eroi), lijkt ons de 
oplossing door een « Raad van 
Wijzen » tot mislukken gedoemd. 

Bovendien wordt het probleem, 
wat Vlaanderen betreft, hierdoor 
vals gesteld. Zoals verleden week 
in deze k ran t nog werd geschre
ven, zijn he t niet de Walen, die 
ons moeilijkheden aandoen, m a a r 
wel Brussel en de verfranste bour
geoisie van ^Vlaanderen. De 
Vlaamse beweging gericht tegen 
de volks- en kulturu-dodende in
vloed die ui tgaat van he t centra
liserende Brussel en de eigen 
« elite ». Een ronde tafel van Vla
mingen en Walen heeft enkel tot 
gisvolg da t beide volksgroepen el
kaar naar he t hoofd gaan slinge
ren wat zij in werkelijkheid ver
wijten aan Brussel en, wat Vlaan
deren t>etreft, aan onze eigen top
laag. Met andere woorden : de 
problemen worden door het nieu
we initiatief nog bemoeilijkt, f e 
deraliserende oplossingen zullen 
niet kunnen uitblijven Indien de 
mach t van Brussel blijft toenemen 
en daardoor de frustratie der twee 
volksgroepen steeds groter wordt. » 

Burgerwelzp 
Over het Kongres der Waalse 

socialisten schrijft « Burgerwel
zijn n o.m. wat volgt : 

« We verdedigen dit federalis
me niet, vooral niet omdat het 
met de mond een tweeledig federa
lisme voorstaat, doch in werkelijk

heid op een drieledig federalisme 
aanstuurt . Zeer zeker; men zal 
Brussel niet zomaar muilbanden, 
zoals sommige Vlaamse federalis
ten dromen. Maar indien men in 
Vlaanderen nog lang besluiteloos 
blijft en het federalisme als een 
akadsmisch onderwerp blijft be
schouwen, dan bestaat er veel 
kans, dat er een federalisme 
komt, waarvan wij de kosten zul
len betalen en de Walen de voor
delen zullen krijgen. Ze sturen mi 
reeds op een soort federalisme aan 
waarvan ds voordelen naar hen 
gaan en de nadelen naar ons, met 
unitaire overblijfsels, die nog eens 
in hun voordeel zouden spelen — 
zoals de paritaire senaat — en dus 
in ons nadeel. » 

Red. : Wanneer sommige Walen 
komen aandraven met een pari
taire senaat, is dit inderdaad in 
de huidige omstandigheden een 
totaal onaanvaardbaar en verkeerd 
beeld van het federalisme. jWie 
zulke voorstellen doet is helemaal 
geen federalist. 

T^lksmacht 

Ook « De Volksmacht » komt 
terug op het Waals socialistisch 
kongresj 'Wtj e i t e r e t f r •*= 

« Het Waals congres van Char
leroi is slechts het zoveelste be« • 
wijs dat alle Waalse socialisten 
stsrk onder de invloed s taan van 
Renard en zijn M.P.W., wat zij 
ook mogen verklaren. Indien zij 
het zelf me t ernstig menen met 
hun federalistische resoluties dan 
is het nog erger. In dat geval zijn 
de Waalse socialistisclie parlemen
tairen geen politiek verantwoorde
lijke groep meer, maar een gewo
ne drukkingsgroep, die niet beter 
is dan deze van Benard. Een 
drukkingsgroep die, niet he t fede
ralisme, in de grond onder de be
stendige bedreiging niets anders 
wil bereiken dan he t Vlaamse 
rechtsherstel beletten en voor 
Wallonië allerlei economisch», fi
nanciële en andere voordelen af
persen. Vlamingen, opgepast voor 
dat spelletje ! Wij hopen overi
gens grondig, dat de Vlaamse so
cialisten aan dat spel niet zullen 
meedoen om, zoals zij in 't verle
den meer dan eens gedaan heb
ben, door allerlei Vlaamse toege
vingen de woelige Waalse partijge
noten in 't gelid te houden. Wij 
kunnen hun evengoed nu al zeg
gen dat iets dergelijks^ geen de 
minste kans op slagen heeft. » 

Red. : Hopelijk zal het kristen 
sindikaat zelf niet blijven mee
doen aan het spelletje van anti-
federalisme-campagnes zonder 
ernstige argumenten. Laten zij 
zich liever eens ernstig over fede
ralisme bezinnen. 
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VOORyiT 
I n de Gentse kran t Vooruit 

geeft senator Aug. De Block uit
ing aan zijn twijfel nopens de 
doeltreffendheid van het federa
lisme. Hij verklaart onder meer : 

« Naar mijn bescheiden mening 
kan en zal het federalisme geen 
oplossing brengen voor de econo
mische vraagstukken die zich stel
len en die dringend een oplossing 
vragen. De regering moet een po
litiek van economische expansie 
voeren. Dit is he t middel om de 
Waalse en Vlaamse noden op eco
nomisch gebied te lenigen. » 

Red. : Inderdaad, de regering 
moet een politiek van ekonomi-
sche ekspansie voeren. Maar in 
een federale s taat zou deze reeds 
lang doorgevoerd zijn, omdat wij 
onze eigen ekonomie zouden diri
geren. JWij zouden dan tot deze 
ekonomische ekspantie kunnen 
komen, onder andere door het 
verlenen van prioriteit aan de uit
bouw der Antwerpse haven en aan 
de verwezenlijking van een dege
lijke E3-weg, door he t <H»"chten 
van basisnijverhedMi, het beper
ken van de arbeidsmoWHteit enz. 
Ook de Waalse socialisten verlan
gen er naa r hun eigen ekonomie 
te beredderen in een federatief 
stelsel. 

De nieuwe weg 
In het blad vain de Jong>-Socia-

listen « De Nieuwe Weg » wordt de 
volgende kommentaar gewijd aan 
de tussenkomst van onze voorzit
ter Mr. Van der Eist op het studie-
week-end « Federalisme en Belgi
sche werkelijkheid ». Joz. Wij-
ninckx schrijft : 

« Voor de Volksunie sprak volks
vertegenwoordiger Van der Eist. 
Zijn jonge parti j is onomwonden 
federalistisch, en gelooft in de 
mogelijkheid dit te verwezenlij
ken. Meester Van der Eist ging de 
sociaal-ekonomische gegevens ech
ter volledig voorbij. Op het gebied 
van louter taalkundige, kulturele 
eisen is overeenkomst met de 
Volksunie mogelijk. WIJ kunnen 
deze minderheidsparti j op parle
mentai r vlak als representatief be
schouwen voor een brede stroming 
in de publiefeo opinie van Vlaan
deren. I n tögenstelling met de 
kommunisten, die in Vlaanderen 
geen enkel gekozene hebben, be
hoort de Volksunie aanvaard te 
worden als volwassen part i j . 

He± is nodig da t wij te haren 
opzichte ons « Incivieken-kom-
pleks » afleggen Ik meen dat de 
demokratische stroming in de 
Volksunie voldoende sterk Is, om 
mogehjke fascistische drijverijen 
bij een kleine minderheid van 
haar aanhang t e . smoren. Maar 
wij leerden andermaal tijdens de 
bijeenkomst dat deze part i j een 
grote aantrekkingskracht uitoe
fent op de jonge rechtse intellek-
tuelen Deze s taan vaak op so-
ciaal-ekonomisch vlak niet ver ver
wijderd van het B.S P.-progi-am-
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ma van 1959. Een stuwende en 
konsekwente Vlaamse houding 
van de B.S.P. betekent een troef 
in handen van hen die-willen po
gen deze jongeren los te maken 
uit de rechtse sleur. Laat ons der
halve een einde maken aan onze 
aprioristische stellmgname te 
hunnen opzichte. De oorlog is nu 
bijna zeventien jaar voorbij. Het 
fascisme loert elders dan bij deze 
jonge flaminganten. » 

Red. : Misschien zullen nu ook 
andere vooraanstaande socialisten 
eindelijk eens ophouden met 
scheldwoorden als <c fascisten, in-
civieken » e.d. aan ons adres. Het 
is In ieder geval een gunstig symp
toom voor de veranderde menta
liteit van vele jonge Vlaamse so
cialisten, die de Volksunie einde
lijk als een normale demokrati
sche part i j gaan beschouwen. 

Standaard 
In verband met he t Waals of

fensief tot verdagüig van de par
lementaire besprekingen der taai-
ontwerpen, laat Manu Ruys een 
scherp protest horen. 

Verder bezweert hij de regering 
zich niet te laten misleiden door 
dit offensief, waartoe zelfs de 
meest vooraanstaande politici, 
oud-ministers en gewezen premiers 
zich ten volle inzetten : 

« De Vlaamse rechterzijde 
schonk het kabinet Lefèvre-Spaak 
het- vertrouwen, omdat he t be
loofde de Vlaams-Waalse proble
men op te lossen. Het Is een veeg 
teken dat de regering thans aar
zelt en hoopvol uitkijkt naa r een 
kommissie die haa r uit de nood 
moet helpen. Blijkt morgen dat 
de ministers toegeven aan de 
Waalse eisen tot verdaging, dan 
zien wij niet in waarom de 
Vlaamse rechterzijde haar ver
trouwen zou bewaren in een ka
binet dat zijn onmacht en mis
lukking publiek ei-kent En voor 
de CVP Is het gevaar nog duide
lijker. Wie in Vlaanderen zou haar 
nog krediet schenken, indien haar 
Vlaamse vleugel zich laat verlam
men door een Waals veto ? » 

Red. : /Wanneer de regering 
hoopt da t een Raad van Wijzen zo 
maar o p , slag de Vlaams-Waalse 
betrekkingen kan regelen maakt 
zij zich grote illusies. En dat zal 
binnenkort duidelijk Wijken. 

Hernieuwen 
In « Hernieuwen », het maand

blad van de K.S.A. (Katolieka 
Studenten Aktie) worden een paar 
voorbeelden van « behandeling » 
van de waarheid aangehaald. Na 
eerst op vooroordelen en leugena 
van de franstalige pers te hebben 
gewezen, meent dit blad ook een 
Vlaams voorbeeld te moeten ge
ven. Hier volgt het : 

« We weten allemaal dat er een 
plan klaar ligt om de teleurgang 
van de Borlnage tegen te gaan. 
Het gaat hier om enkele slordige 
miljarden. Terecht is er van 
Vlaamse zijde gevraagd dat er 
voor sommige Vlaamse onderont
wikkelde gewesten minstens even
veel geld zou voorzien worden. 
Doch hier gaat het eigenlijk niet 
om. We kunnen echter niet aan
vaarden dat sommige Vlaams© 
kranten systematisch de proble
men van de Bonnage doodzwijgen 
of minimaliseren. Er bestaat in . 
derdaad een reusachtig probleem 
voor de Borains Op enkele jaj«n 
tijd werden in deze streek talloze 
mijnen en fabrieken gesloten D e " 
werkloosheid steeg daar angs t - . 
wekkend en door het overhaast» 
vertrek van duizenden vreemde 
arbeiders, die er werk vonden, is 
de middenstand zo goed als ge
ruïneerd. Op het ogenblik p e n d * 
len er elke dag duizenden Boraina 
naar Brussel en Luik. De Vlamin
gen weten bij ondervinding wat 
het betekent elke dag 100 en meer 
kilometer te reizen naar hun werk. 
Als christen en sociaal voelend 
mens moeten wij bekommerd zijn 
Om gelijk well^ sociaal probleem, 
of het zich stelt in Zuid-Amerik» 
of in... Wallonië. 

Het Is niet omdat wij reeds ja
renlang rechtsherstel voor Vlaan
deren eisen dat wij onze ogen 
moeten sluiten voor de WaaJse 
waarheid. » 

Red. : Wij kennen de probl* 
men van de Borinage. 

Maar weet deze voorlichter niet 
dat de regering 20 miljard cadeau 
geeft aan de Borinage terwijl do 
Kempen nog steeds volkomen 
verwaarloosd is ? Weet hij niet 
dat in de Borinage industrie en 

'woongelegenheid geschapen wordt^ 
terwijl het voornaamste pro
bleem is... vanwaar de arbeiders 
moeten komen ? En het zijn niet 
de Borains die 100 kilometer pen
delen, maar de Vlamingen. 

Zo wordt de jeugd in Vlaando
ren voorgelicht ! W.DL 

L 

Wendt U tn vertrouwen tol de maatschappij 

ROLUS & VAN DER PAAt 
GROTE STEENWEG, 159. BERCHEM (ANTWERPEN) 

TEL (03) 39.69.57 
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TUSSEN SCHIP EN KAAI TkE h a v e n v a n A n t w e r p e n n e e m t in de ekonomi-
sche o p b o u w v a n Vlaande ren ' n zeer belangri j 

ke plaats in. Met deze h a v e n beschikt Vlaanderen 
over de poor t waar langs de goederen voor een be
langrijk deel van Europa , af en aangevoerd wor
den. Tal loze mensen leven v a n en rondom deze ru
moer ige wereld. Onze reporter is die mensen gaan 
zoeken. Mensen tussen de pakkis ten, de k r anen de 
schepen. Mensen tussen schip en kaai . 
W i e zit achter de schermen van dit bedrijvig mie
rennes t ? W a t word t A n t w e r p e n in de toekomst ? 
W a a r zi t ten de kankerp lekken in dit werkzanïe li
chaam ? D a t zijn de v ragen die onze redakteur 
Staf de Lie in deze repor tagereeks zal t rachten te 
bean twoorden . H e t zal een beeld worden v a n wel 
en wee , v a n grote en kleine lieden in die apar te 
wereld die de h a v e n v a n A n t w e r p e n ten slotte is. 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

y^-

ANTWE 
ONTSTAAN 
¥ N Oosterweel , het schone Polderdorpje dat op de kerk 

na volledig afgebroken werd, is de Schelde door haar 
knieën gezakt. Daardoor onts tond er een bocht in de 
Stroom en dat bracht het onts taan van A n t w e r p e n mee. 
Sommigen zeggen dat die bocht er door 'n gelukkig toeval 
is gekomen, maar een kapitein van een baggerboot wist 
ons te vertellen dat er op die plaats harde lagen zouden 
liggen en dat hij bij het baggeren in de Polders tussen St 
A n n e k e en Zwijndrecht , zelfs op rotsen zou zijn gestuit . 
D e geschiedkundigen en de bodemonderzoekers hébbéri 
intussen ui tgemaakt dat ook de Romeinen te A n t w e r p e n 
een nederzett ing zouden gehad hebben en wel in de derde 
eeuw. Er zou daar een aanwerp , of oeverui tsprong ge
weest zijn en volgens naamkundigen zou aldus de naam 
v a n de Scheldestad te verklaren zijn uit de sament rekking 
y a n de ui tdrukking « aan het werp ». 

Althans volgens een haggerhootkapitein 
van Antewrpen ging naar 
Amsterdam en later naar 
Londen. 

Pas' in l7Öé'zou 'dé Séhelde 
opnieuw geopend worden 
door een besluit van >de Fran
se overhield terwijl 11 jaar la
ter Napoleon in Antwerpen 
een geschikte oorlogshaven 
zag. In 1811 werd de Bona-
partedok en in 1813 de Wil
lemdok geopend, 't Is tijdens 
de periode der herenigde Ne
derlanden (1815-1830) dat de 

drijvigheid die erop gericht 
was de haven verder uit te 
breiden en aan te passen. Of 
men hierin gelukt is valt nog 
te bekijken maar in ie"der'ge
val dient de opening ye^'meld, 
van de Boudewijnsluis in 
1955, de inbedrijfsatelling van 
het vijfde ha vendok en het 
begin van de bouw van het 
zesde havendok, evenals dat 
van de werken aan het ka
naaldok dat samen met de 
zeesluis te Zandvliet nieuwe 
en grote mogelijkheden voor 

Antwerpen zou moeten bren
gen. Intussen bouwt Rotter
dam de « Europoort» en is 
het tussen beide steden nog 
steeds een-wedloop: Wie van 
beiden wint hem. Wij weten 
het niet, het is als een ronde 
van Frankrijk en de eindmeet 
is nog niet in het zicht. Wat 
wij wel weten «s dat Rotter
dam op dit ogenblik de gele 
trui draagt en dat Antwerpen 
stevig op de pedalen zal moe
ten staan om die trui weer te 
ontfutselen. 

GESCHIEDEmS KAN VEEL LEREN 
J i Greep uit de 

I geschiedfenis 

In 836 werd deze nederzet
ting door de Noormannen ge
plunderd en in de tiende 
eeuw heropgebouwd om nog 
later door een wal omringd 
te worden. Van dan af begint 
pas de grote geschiedenis van 
Antwerpen. In de elfde eeuw 
was Antwerpen namelijk een 
markgraafschap van het gro
te en «Heilige Roomse Rijk 
der Duitt'2 Natie». De bloei
periode begint in de 13e 
eeuw als gevolg van het ont
staan van lakennijverheid in 
Brabant en een groeiende 
handel tussen dit gebied, Hol
land, Duitsland en Engeland. 
Reeds in 1279 was er sprake 
van vraagstukken in verband 
met Schelde-Rijn, want men 
trof toen met de Bisschop van 
Keulen een overeenkomst in
zake de regeling van de tol
gelden op de Rijn. In 1295 
kreeg Antwerpen stapelrecht 
op de Engelse wol en in 1313 
verschenen de eerste Veneti-
aanse galeien voor de rede 
als gevolg van voorrechten 
die aan de kooplieden van 
Venetië geschonken werden. 
Belangrijk werd ook de uit
voer van ongebleekt Engels 
laken naar Duitsland, uitvoer 
die via Antwerpen plaats 
vond. 

B G o u d e n eeuw 

Intussen verzandde in het 
Noord-Westen het Zwin, de 
levensader van Brugge en 
werd deze stad langzaam 
maar zeker door Antwerpen 
verdrongen. De 16de eeuw 
werd de Antwerpse « Gouden 
Eeuw» dank zij de handel 
van Engels laken, Italiaanse 
aluin, Indische specerijen en 
Duitse metalen. Honderden 
grote handelshuizen waren 
gevestigd in de stad, zij wa
ren verdeeld in « naties » die 
de kooplieden van verschil
lende nationaliteit (Engelsen, 
Duitsers, Italianen, Spanjaar
den, Portugezen enz ..) groe
peerden. Vermeldenswaard 
uit die periode is zeker de 
opening van de beurs in 1531 
en de overdracht aan de Han-
sekooplieden van het door de 
stad opgetrokken Hansahuis. 

Het volledige verval van 
Antwerpen kwam in 1648 toen 
de Noordelijke Nederlanden 
beleefden wat thans zoveel 
koloniën beleven : de strijd 
tegen de kolonisators en de 
uiteindelijke erkenning van 
de onafhankelijkheid. 

• Verva l na scheiding 

Zuid- en Noord-Nederland 
werden gescheiden en dit 
bracht de sluiting van de 
Schelde met zich. De handel 

haven terug zou gaan op
bloeien. De Nederlandse han
delsvloot bediende de haven 
en betrekkingen kwamen tot 
stand tus£?3n de Nederlandse 
koloniën. De grote handels
firma's als Kreglinger, Oster-
rieth en Osy, werden in die 
tijd gesticht terwijl de haven
werken verder uitbreiding na
men. De bloeiperiode werd af-
geknakt door de onafhanke
lijkheid van België en zou pas 
rond 1863 enigzins hersteld 
worden door het afkopen van 
de Scheldetol. 

Pas in 1928 begon de Ant
werpse haven terug wereld
formaat te krijgen toen de 
Kruisschanssluis in gebruik 
werd genomen. Deze sluis 
vormt met het Albertdok een 
geheel. 

In 1932 werd de vierde ha
vendok in bedrijf genomen en 
in 1937 bereikte het goederen
verkeer het hoogtepunt van 
28,3 miljoen ton terwijl het 
scheepsverkeer rond de 12.000 
eenheden lag met een netto 
tonnemaat van 24 tot 25 mil
joen ton. 

• Ro t t e rdam de gele t ru i? 

De na-oorlogse periode 
werd eerst gekenmerkt door 
een langzaam-aan-tijd, maar 
in 1951 werd de petroleum
haven geopend en van dan af 
volgde een voortdurende be- Uit de oude d o o s : zeilschepen in de A n t w e r p s e h a v e n . 
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A A N DE „DOK** 

LOST E 

EVENGOED 

SCHOENEN ALS 

SPOORWAGENS 

F b E haven van A n t w e r p e n is als een grote kruideniers
winkel . De verscheidenheid van de goederen laat 

deze vergelijking ru imschoots toe. Men ziet er evengoed 
bomen lossen die regelrecht uit de Afr ikaanse broesse 
k o m e n als xoUedig afgewerkte spoorwagens en au tobus 
sen. G r a a n , rijst, fruit, éuik6ï,"'koffie, veevoeder , tabak, 
huiden , oliepitten, rubberwaren , meststoffen, ijzererts, 
schroot , kolen, glas, schoenen, kar ton , klederen. Dat biedt 
het grote u i t s ta l raam van de A n t w e r p s e haven . A n t w e r 
pen is de in- en ui t laatklep voor een belangrijk deel v a n 
het Wes t - en Cent raa leuropese b innenland . Voora l de 
zware nijverheid, niet alleen in Belgié, maa r ook in het 
Groo t -He r togdom Luxemburg , Noord en Oost -Frankr i jk 
en het Saar- en Ruhrgebied doen een beroep op onze ha 
v e n om h u n goederen weg te werken . A n t w e r p e n is een 
belangri jke l aadhaven voor s tukgoederen geworden . O n 
geveer 290 scheepvaart l i jnen verbinden A n t w e r p e n met 
alle delen van de wereld. 

klanten met uit Vlaamse n i j 
verheden en zijn het wel in 
de eerste plaats de Waalse 
zwaarnijverheden die de 
giootste invloed uitoefenen 
op de havenbedrijvigheid wat 
betreft de afvoer van pro-
dukten uit eigen land afkom
stig 

Wat voor een haven even
eens van groot being is in de 
goede en gesmeerde werking, 
dat is de verkeersverbinding 
met het hinterland. Voor 
Antwerpen gaat dit eens
deels langs de baan en hier 
zijn de autosnelwegen, vooral 
deze naar Aken en de E3 van 
levensbelang .anderdeels ook 
via de spoorlijnen en de bin
nenwateren. 

De haven in cijfers 
Oppervlake van het haven

gebied : 5 340 ha. 
Lengte van de kaaimuren 

(rede en dokken): 58 km 
Droogdokken : 16 
Walkranen 582 
Laadbruggen 9 
Drijvende kranen . 26 

Graanzuigers : 26 
Autokranen : 57 
Stapeloppervlakte afdaken 

en magazijnen " 1 503 591 m2 
Tankopslagruim te 

2 875 444 m2 
Lengte van sporen m ha

vengebied 800 km. 

ANTWERPEN: BELANGRIJKE 
LAADHAVEN VOOR STUKGOEDEREN 
• Schepen worden groter 

Iemand aan de « dok » zeg
de ons : « De schepen worden 
almaardoor groter s> en de 
man had gelijk want sinds 
de jongste tien jaar ie er in 
dit verband een merkwaar
dige omgooi aan de gang In 
1957 kwamen er 15 schepen 
met meer dan 15 000 B N T . 
(Belgisch Netto Ton) m 1958 
steeg dit getal tot 41 en in 
1959 tot 72 terwijl in 1960 met 
minder dan 120 schepen bo
ven deze tonnemaat, Ant
werpen binnen liepen. In dit 
jaar werden er zelfs vijftig 
schepen boven de 16 000 
B N T . genoteerd. Er zijn 
schepen van 50 verschillende 
naties die lijnen op Antwer
pen bedienen. De Duitse, de 
Nederlandse en de Engelse 
schepen hebben het leeuwen
aandeel, terwijl de eigen Bel
gische handelsschepen slechts 
op de zesde plaats komen. 
Zoals men weet heeft België 
ook maar 'n zeer kleine han
delsvloot. 

B innen land v a n belang 

De haven van Antwerpen 
vindt in de invoer van aller
lei grondstoffen en dan voor
al petroleum, ertsen, granen 
enz , grondstoffen die nodig 
zijn voor het op peil houden 
van de levensstandaard van 
de bevolking van het hinter
land, een bron van bedrijvig
heid. Anderzijds is er ook de 
uitvoer van voortbrengselen 
afkomstig uit de nijverheden 
van het hinterland en het 
binnenland. Er bestaat een 
gelijklopende lijn van de eko-
nomische aktiviteit der bin
nenlandse nijverheid en van 
die van de haven van Ant
werpen. Een daling m de 
werkzaamheden van de grote 
nijverheden doet zich ook ge
voelen te Antwerpen. Daarom 
is het ook voor de haven van 
belang te kunnen beschikken 
over een vast getal «klanten» 
uit het binnenland en tot op 
heden bestaat dat vast getal 

Een van onze medewer
kers heeft over deze bin
nenwateren en dan vooral wat 
betreft de Schelde-Rij nver-
binding, reeds een zeer be
langrijke bijdrage gebracht. 
Het is onze bedoeling aan de 
hand ^van gesprekken met 
mensen die alle dagen in dit 
verkeer staan, met name de 
voerders van de mastodont-
vrachtwagens, de schippers 
op rijn- en andere boten en 
de mannen van de spoorwe
gen, een beeld te brengen van 
wat de dagelijkse praktijk 
betekent. Zo ook zullen wij 
trachten een beeld te brengen 
van alles wat reilt en zeilt 
rond de haven, van de dok
werker en de kraanman, van 
de tolbeambte tot de loods, 
van de sleepbootkapitein tot 
de brug- of sluiswachter. En 
uit de verhalen v.an de men
sen die alle dagen het hard 
labeur van de haven meema
ken zal des te beter de le
vende hartklop kunnen ge
voeld worden van de echte, 
de levende Antwerpse haven. 

V a n schoenen tot spoorwagens , allerlei waren wor

den te A n t w e r p e n verscheept en gelost. In de vol

gende bijdragen brengen wij cijfers van de landen 

die waren via A n t w e r p e n in of u i tvoeren. 
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NEEN - GILSON - NEEN - GILSON - NEEN 
TWEEDE MARS 

Het tweede wetsontwerp Gil-
son, dat verleden vrijdag werd 
neergelegd, en waarbij facilitei
ten worden ingevoerd voor de 
franssprekende inwijkelingen in 
de Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel, en waarbij elders 
in het Vlaamse land ve-rfran-
singshaarden worden gescha
pen, is volkomen onaanvaard
baar. 

Het Vlaams Aktiekomitec 
Brussel en Taalgrens bevestigt 
dan ook plechtig zijn reeds 
vroeger genomen beslissing, 
een tweede Mars op Brussel in 
te richten. Hiertoe worden nog 
deze week konkrete richtlijnen 
gegeven aan de gewestelijke en 
plaatselijke Aktiekomitees over 
gans Vlaanderen. 

Op 26 of 27 mei 1962 worden 
de bestuursleden en kaderele
menten van de bij het Vlaams 
Aktiekomitec voor Brussel en 
Taalgrens aangesloten vereni
gingen naar Brussel opgeroe
pen voor een algemene bijeen
komst, als onmiddellijke voor
bereiding voor de tweede mars. 

Op deze bijeenkomst zal het 
Bestuur van het Aktiekomitec, 
rekening houdend met de poli
tieke toestand van dat ogen
blik, de hoogste beslissing ne
men en de datum van de 
Tweeds Mars op Brussel be
kendmaken. 

BRUGGE 

Volksvertegenwoordiger Leo 
Wouters, trad met veel succes op, 
te Brugge op maandag 2 april 1.1. 
voor een open gesprek vergadering 
ingericht door de voornaamste 
Middenstandsverenigingen van de 
stad. 

Voor de P.V.V. t rad op Willy De-
clercq, oud minister en volksver
tegenwoordiger te Gent. 

Voor de C.V.P. volksvertegen
woordiger Lavens uit Kortrijk. 

Voor de B.S.P. moest senator 
Martens optreden maar die stuur
de zijn kat. 

Het d e b a t ' ^ e p ever d? Fiscale 
Hervorming. 

Onze volksvertegenwoordiger be
lichtte vooral de voor de Midden
stand gevaarlijke klippsn die in 
het regeringsontwerp " verborgen 
;iggen. 

Meer en meer wordt de Volks
unie, als een volwaardige parti j 
door alle klassen van de gemeen
schap erkend. 

De Volksunie te Gent : grote 
provinciale volksvergadering 
onder het moto : de Vlaams-
Waalse verhoudingen in de 
branding. 
Sprekers : 
Senator R. Diependaele. 
Volksvert. Leo Wouters, 
Rich. Van Leemputten. 
Provincieraadsl. : 
J a n Caudron. 
Jos De Moor. 
Omer Van de Kerkhove. 
Deze belangrijke vergadering 
vindt plaats op zondag 29 april 
in het Vlaams Huis Roeland 
en vangt aan om 10 uur 30 
stipt. 

BEVEREN 
Neen Gilson. 

Een uitgebreid fiimverslag met 
klankbeeld over de sensationele 
Mars op Brussel wordt U gratis 
aangeboden ter gelegenheid van 
een voorlichtingsvergadering, die 
zal gehouden worden in zaal 
Royal, Markt, Beveren Waas, op 
donderdag 19 april om 20 uur 

Als sprekers treden verder op : 
Mr. Jan Verniers die zal hande
len over de betekeni? en de nood-

DE VOERSTREEK 
BEDREIGD 

HELP ZE BEHOUDEN 
Neem één of meerdere aan

delen in het Vlaams Huis « Hof 
de Voer »dat dit jaar gereed 
zal zijn. 

300 aandelen worden ge
plaatst tegen 3 % interest. 

Elk jaar worden door uitlo
ting 15 aandelen terug betaald. 

Raad van Beheer : Richard 
Van Leemputten, Wim Jorls-
sen, Daniel De Coninck, Ward 
Roliis, Rudi van der Paai, Jef 
Ernst. 

Storten op giro : 1532.37 van 
de Stichting Overmaas v.z.w. 's 
Graven-Voeren. 

zaak van Fedsralisme. 
Dhr Toon Van Oversti'aeten die 

zal handelen over Taalgrens en 
Anti-Gilson aktie. 
HASSELT 

Op zaterdag 28 april te 19 uur 
30 Hotel Warson, Stationstraat, 
« Neen aan Gilson » vergadering. 

Voorzitter : Wlm Jorissen. 
Sprekers : Clem Colemont; Jo

ris I>e Graeve; Toon van Over-
straeten. 

AKTIE 
OOST-
VLAANDEREN 

Op zondag 15 april om 10 uur 
a.s. grote openluchtmeeting op 
de markt te Kruisboutem Ook 
hierop wordt een afvaardiging 
van ieder arrondissement ver
wacht. 

Alle sympathisanten uit het 
kanton die aan de verdere ak
t i e te Kruisboutem «ktief wil
len meewerken kunnen zich 
melden bij : 

Guido Deroo. Raketstraat 6, 
te Gent (T 09-22.68.83); 

Jan Sleurs. Struifstraat 5, te 
Gent (T. 09 25.79.07); 

Gies Cosyns, Dorp, Kware-
mont (T. 055-381.61). 

ARR. BRUSSEL 

Zeer belangrijk. 
Ons gewest belegt voor gans het 

arrondissement een grote volks
vergadering op vrijdag 4 mei c j . 
te 20 uur in de St. Annazaal, St. 
Guidonstraat, Anderlecht-Cen-
trum. 
Sprekers : 

Partijvoorzitter en volksverte
genwoordiger Mr. F rans Van der 
Eist 

Volksvertegenwoordiger : Reim. 
Mattheyssens. 
Dezelfde avond : 

Dienstbetoon door arrondisse
menteel voorzitter A. Van Malde-
ren •— volksvaptegenwoordJger JQ, 
De Coninck — Arch. De Coster. 

Gaan uw 
parlementairen 

U verknechten V 

Z u l l e n ze d e h a n a l e n e n to t 
h e t o p r i c h t e n v a n F r a n s e 
scho len in V l a a n d e r e n , to t 
h e t h e s t e n d i g e n v a n d e sociale 
t a a l g r e n s ? 

H e t h a n g t v a n U a f ! 

G a d e g a n g e n n a v a n d e m a n 
v o o r w i e g e g e s t e m d h e h t . 

S t o r t u w b i j d r a g e v o o r d e 

TWEEDE 
mAssM 
BRUSSEL 

V l a a m s A k t i e k o m i t e e B r u s s e l 

e n T a a l g r e n s , 

V a n P r a e t s t r a a t , 28, B r u s s e l 1 

P.C.R. 8659.76 

; Ik ben koper van een Fiat ï 
; Abarth 750 cc. 43 cv, vanaf ; 
; 1958. Schrijven M. Rommens, : 
; Lange Vanbloerstraal 93, Ant- • 
: werpen. ; 

GENT 

Betoging. 

Het provinciaal komitee Oost-
Vlaanderen heeft besloten da t de 
betoging in de s t ra ten van Gent 
op 29 april a.s., voormiddag van 
het provinciaal zangfeest, afgelast 
wordt. 

GRUITRODE 

De vergadering te Gruitrode 
voorzien op zaterdag 14 dezer te 
20 uur vindt niet plaats te Gruit
rode maar wel te Meeuwen in café 
Welkom te 19 uur 30. 

Voorzatter : Ir. Colemont. 
Sprekers : Joris De Graeve; 

Toon van Overstraeten; Wim Jo
rissen. 

Een werkvergadering werd ge
houden waarop de plaatselijke se
cretaris Knevels een overzicht gaf 
van de geleverde prestaties t i j 
dens de voorbije maand. Vooral 
werd de aandacht gevestigd op 
een grotere abonnementenwer
ving. 

Nieuwe initiatieven werden on
dernomen. 

HASSELT 
Op zaterdag 28 april a.s. te 19 

uur 30 zal er in Hotel Warson een 
grote voorlicht) ngs-vergadering ge
houden worden in het teken van 
de « Neen Gilsor* »-actie. 

Sprekers : Clem Colemont, De-
graeve en Toon Van Overstraeten. 

IZEGEM 
Alle Volksunie-lezers en simpati-

zanten houden op zondag 15 april 
hun voormiddag vrij voor het bij
wonen van de grote protestmeeting 
welke plaats heeft in de bovenzaal 
van herberg « Royal » te Izegem. 

MEEUWEN 
Op zaterdag 14 dezer te 19 uur 

30 voorlichtingsvergadering. 
Voorzitter : I r . Clem Colement.. 
Redenaars Toon van Overstrae

ten; Drs Joris De Graeve; Drs 
Wim Jorissen. 

Lokaal : « Welkom ». 

BEWEGINGSLEVEN 
DIKSMÜIDE 

De nodige gelden tot vervanging 
van de oude batterij en de versle
ten bandopnemer komen stilaan 
binnen. 

Een oprechte dankzegging van 
he t an-. Bestuur aan al de milde 
gevers, vooral aan dezen uit ande
re arrondissementen de h.h. J. uit 
Antwerpen - F. uit leper en L. uit 
St. Kruis (Brugge). 

Nieuwe steunlijsten worden in 
omloop gebracht te Admkerke en 
te Middelkerke. 

Voor goede kolportagen is goed 
tuig nodig en dan ook een vrucht
bare geldinzameling. 

HASSELT 
Tijdens de laatste werkvergade

ring werden drukke besprekingen 
gewijd aan de werving van nieu
we abonnementen. Dit werd weer
houden als het voornaamste actie
punt. 

Een volksvergadering wordt be
legd op zaterdag 28 april a.s. in 
Hotel Warson. 

KORTRIJK (arrondissement) 
Werf tochten. " ' " " "** 

Na de regenachtige tocht van 8 
april l.l.j te Moen, welke toch nog 
een goed resultaat gaf, werden de 
nodige kontakten genomen voor 
de uitbouw der V.U. in de gemeen
te. 

Op 15 april a.s. komt Avelgem 
aan de beurt. Vergadering aan de 
kerk om 9 uur. Iedereen op post 
a.u.b. 

LANAKEN-SMEERMAAS 
Verleden zondag kwamen enke

le propagandisten in een werk
vergadering samen waarop de ac
tie van de eerstkomende maand 
vastgelegd werd. 

De uitbouw neemt stilaan vaste 
vormen aan en de resultaten in
zake nieuwe abonnementen en le
den zijn zeer bemoedigend. 

MECHELEN 

Demokratie en Federalisme. 

In de bovenzaal van het Volks-
huis te Mechelen sprak de histo-
rikus Leo Picard, over Demokratie 
en Federalisme op maandag 2 
april. Zijn gemoedelijk praatje 
was een verwarde aaneenschake
ling van onjuistheden en valsf 
veronder.stellingen, ex cathedra en 
zonder schijn van bewijs uitge
sproken. 

Wij citeren : « een federale 
staat is militair niet bestand tegen 
de eventueele agressie van om
ringende mogendheden (sic). De 
unitaire staat misschien wel ? 
« Een afzonderlijke ekonomische 
politiek is onmogelijk ». Wij ant
woorden daarop dat ekonomische 
samenwerking op niveau Benelux 
of Europese gameenschap toch ook 
niet overkoepeld wordt door een 
unitaire staatsstruktuür 

Picard beweerde dan nog dat de 
flaminganten van Brussel de Eu
ropese hoofdstad willen maken en 
alzo de olievlek Brussel willen uit
breiden ! Eigenaardig, Ook de ze
telaanpassing is voor hem van 
geen belang, terwijl een kulturele 
atmosfeer volledig zou worden 
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voor de minderheden. Steeds vol
gens Picard moeten wij ons rich
ten tot de staten Italië en Frank
rijk, voorbeelden van perfekte uni
taire struktuur (naar onze 'me
ning staten zonder problemen cfr 
O.A.S., Algerijnen. Bretoenen, 
Baskeii, Vlamingen. Zuid Tirolers, 
Sicilianen en noem maar op !). 

Onze arrondissementsvoorzitter 
ir O. Renard kon daarna in een 
openbaar debat -gemakkelijk een 
na een al de beweringen van de 

socialistische spreker ontkrachten 
en daarenboven de positieve mo
gelijkheden van het federalisme 
aanhalen. 

NEERPELT 
Deze afdeling vergaderde onder 

voorzitterschap van Jef Van Bae-
len en besprak de uitbouw van de 
afdeling door abonnementen- en 
ledenwerving. 

Ook werd de steeds toenemen
de werkloosheid van deze streek 
besproken alsmede de oprichting 
van een Vlaamse kring. 

NINOVE 

Zaterdag 28 april : 18 uur 30 : 
inwijding van het nieuwe 'heem; 
lÉTuur : Lustrumvendelfeest, met 
medewerking van Kunstgroep 
« Wolfsangel »; K.V.V.F. Volks
kunstgroep !< Die Stoute ». 

Spreker : Z.E.H. Van de Walle 
(Dominikaan). 

22 uur : Dansfeest ingericht 
door Vriendenkring « Priester 
Daens », met het orkest Peter Phi
lips. 

Zondag 29 april : vanaf 19 uur : 
allerlei vermakelijkheden. 

De feestelijkheden vinden plaats 
in een ruime, goed verwarmde 
tent, IJzerenwegbaan 100 te Ni-
nove. 

Kaar ten te verkrijgen tegen 
50 F. 

Een ruim parkeerterrein is voor
zien. 

A.N.Z.-KLEIN BRABANT 

Op zondag 8 april in de zaal 
« Victory », Stat ionstraat te 
Bornem, te 14 uur -30 

PROVINCIAAL 
LENTEZANGFEEST 

Deklamatie door Antoon van 
der Plaetse, zangleiding Wies 
Pee, begeleiding door A. Preu-
d'homme en O. Van Goethem. 
Optreden van het koor « De 
Karekiet » en de volksdans
groep « De Garve ». Eindtekst 
en leiding : Dries Van Assche. 

Na het feest komen de Volks
unie-vrienden bijeen in het lo
kaal Ami Op het Kerkplein te 
Bomem. 

VEURNE 
De kolporage van 8 april kon 

niet plaats vinden ingevolge een 
auto-ongeval met de microwagen. 

Wordt verschoven tot een na
der te bepalen da tum De kolpor-
teurs zuilen tijdig verwittigd wor
den. 

ZELLIK 

We verwachten de propagandis
ten, en vooral de jongeren op za
terdag 21 april te 14 uur achter 
de KVS (of te 14 uur 30 aan de 
kerk van Zellik) om de eerste za-
tei-dagnamiddagtocht aan te van
gen. 

SINT TRUIDEN 
Enkele plaatselijke propagandis

ten hebben de laatste weken hon
derden Volksuniebladen uitgedeeld 
t a n de kerken van Kortenbos en 
2i€pperen. 

ZOEKERTJ 
Hoofdagentschap perfecte nieuw

kuis, verven en stoppen, zoekt voor 
de provincie Oost-Vlaanderen 
agentschappen. Winkels of par t l -
kulieren. weer goede bijverdien
ste. 

Schrijven : Volksuniesecreta
r iaa t Dendermonde, Ringstraat 2» 
Hamme. 

Bloeiende kleine zaak over te 
nemen te Etterbeek. Rookwaren 
en papierhandel. Gunstige betar 
lingsvoorwaarden. Tel. 34.43.07. 

Meid gevraagd 2.500 F per 
maand, kost en inwonen voor om
geving Antwerpen. Schrijven on
der letters J.M. bureel blad. 

Gezinshoofd 6 kinderen ver
zoekt om een betrekking als boek
houder. 
. . .Kanoibes tC ' referenties voorleg
gen. Dadelijk vrij . 

Schrijven bureel blad V.G. 

Fabriek van schuim en veer-
matrassen - bedden - stoel en ze-
telgarheerderij , vraagt vrije rei
ziger om onze artikelen bij te ne
men voor bezoeken. Kloosters . -
Kerken - meutielzaken enz. Be
staand klienteel. 

Schrijven met referenties : 
Werkhuis « Het Volksmeubel », 
Delaerestraat 20. Roeselare 

Kunstenaar (klein pensioen) 
zoekt woning bij Vlamingen, 
Brussel of Antwerpen. 

Schrijven aan redactie. Nr. 111. 

Oudstrijder 41-45, gehuwd, 3 
kinderen, 41 jaar oud, zoekt drin
gend werkgelegenheid als huissier, 
nachtwaker, licht magazijnwerk. 
reiziger met vergoeding, portier, 
werk thuis en dergelijke meer, Ne
derlandstalig. Frans. Duits, noti
ties van Engels. 

Schrijven bureel blad onder 
S.M.F. 

Producent van de nieuwe Ot-
tox-Soepen in poeder pasta in kor
rels zoekt autonome Insiqus voor 
gans het Vlaamse land Schrijven 
of telefoneren aan : A. Otten, 
Meirheide 270. Zoersel Tel (03) 
72.02.44. 

OPROEP 
Ordedienst Landdag. 

Al degenen die wensen deel uit 
te maken van de ordewacht op de 
Vlaamse Landdag van 3 juni e.k. 
stellen zich onverwijld in verbin
ding met het Arrondissementeel 
V.M.O. sekretariaat Tel. 38.76 06 
of het Prov V.M.O sekretariaat. 
Tel. 39.92.06. 

Gasthof AD FUNDUME 
ERWETEGEM : 

• 

Het mooiste in Vlaanderen j 
De Parel der • 

Vlaamse Ardennen S 
Opening op • 

Paaszaterdag 21 april a . s . : 

AD FUNDUM 1 
ERWETEGEM \ 

Trefpunt der Vlamingen • 
Tel : 09.700525 - 09.700961 ï 
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R. MATTHEYSSENS: 

Spreke 

HOTTENTOTS 

Parlementaire vraag van 
volksvert. Mattheyssens 
aan de heer Brasseur, Mi
nister van Buitenlandse 
Handel. 

Een Brussels blad schrijft 
in zijn niunmer van 29,3,62 
dat de cabinetschef van de 
Minister van Buitenlandse 
Handel de Vlamingen mis
prijst en aan zijn i a he t 
Frans gestelde mededelin
gen vaak toevoegt : « La 
même chose en hotten-
tots », waarmee hel^ Ne
derlands wordt bedoeld. 

Verder deelt het blad 
mede dat de bevordering 
van deze ambtenaar to t 
directeur-generaal door de 
Minister wordt gesteund 
hoewel voor deze functie 
een bekwame Vlaamse 
candidaat, hiërarchisch 
bij voorrang dient in aan
merking te komen. 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen : 

1. of deze informatie 
juist is en zo ja 

2. welke maatregelen 
hij zal treffen tegen de 
staatsambtenaar die zich 
In een onthutsende grof
heid te buiten gaat tegen 
een officiële taal, die de 
taal is van de meerderheid 
der staatsburgers, wie hij 
daardoor op stuitende wij
ze beledigt, 

3. of hij nog meent de 
bevordering van iemand te 
moeten steunen, die zijn 
elementairste beroeps
plichten niet eens schijnt 
te vermoeden, of erger, die 
plichten openlijk op kren

kende wijze misprijst. Ver
der iemand die als chef, 
niet de minste waarborg 
kan bieden, van de vereis
te onpartijdigheid ten op
zichte van zijn onderge
schikten die zich van het 
hottentots bedienen. 

Mij lijkt deze man door 
zijn geestesgesteldheid 
volkomen ongeschikt voor 
enige leidende functie in 
de staatsadmlnistratie. 

OUDSTRIJDERS-
P E N S I O E N E N 

Parlementaire vraag aan 
de heer Segers, Minister 
van Landsverdediging. 

Aan tal van oudstrijders 
werd het invaliditeitspen
sioen ontnomen wegens 
incivisme. 

Het wil mij voor komen 
dat een invaliditeitspen
sioen, waarvan hier spra
ke, niets anders kan zijn 
dan een vergoeding voor 
de bestendige schade op
gelopen in dienst van de 
gemeenschap. 

Het recht op herstel 
door de gemeenschap lijkt 
mij derhalve onbetwist
baar, het is het recht op 
restitutie. Wanneer her
stel niet kan gebeuren is 
het recht op schadeloos
stelling a .fortiori onbe
twistbaar. 

De gemeenschap moet 

het zich tot een ereplicht 
rekenen, voor de schade
loosstelling op te komen 
zolang er schade is. En die 
houdt natuurlijk niet op 
bij incivisme. 

De aanspraak op invali
diteitspensioen is een 
recht, en geen verzoek om 
een gunst. 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen welke 
maatregelen hij zal ne
men, om aan deze on
rechtvaardigheid een ein
de te maken of ze te her
stellen. 

SCHOLEN VOOR 
MILITAIREN 

Volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens stelde vol
gende parlementaire vraag 
aan de heer Segers, Minis
ter van Landsverdediging: 

Graag wou ik van de 
heer Minister volgende ge

gevens vernemen betref
fende de beroepsmilitairen 
op de verschillende oplei
dingsscholen en -centra : 

Het totaal aantal kin
deren tussen 6 en 12 jaar, 
ingedeeld volgens geslacht, 
van deze militairen vast 
verbonden (dus met uit
sluiting van de leerlingen) 
aan volgende opleidings
scholen en centra : 

Artillerie Brasschaat, 
Franse taalrol. 

Zeemacht Oostende, 
Franse taalrol. 

Administratie Meche-
len, Franse taalrol. 

QM'TPT Leuven, Franse 
taalrol. 

Leopoldsburg, Franse 
taalrol. 

Luchtmacht Nijvel, Ne
derlandse taalrol. 

Doornik, Nederlandse 
taalrol (ordonnance). 

Genie, Jambes, Neder
landse taalrol. 

Infanterie, MP, Aarlen, 
Nederlandse taalrol. 

Jan van 
Manu Ruys t reurt in een 

van de jongste nimimers van 
De Standaard om het feit dat 
er voor de diskussie over de 
taalgrens in de senaat geen 
Jan Verroken zaï zijn om de 
Vlaamse stellingen te verde
digen. 

Het staat in het nummer 
van 1 april. 

Wij geloven echter niet 
dat er opzet in het spel is. 

Om iedereen over de uit
spraak van De Standaard te 
laten oordelen halen wij uit 
de < parlementaire hande
lingen » van 6 februari een 
typische uitspraak aan van 
Jan Verroken als antwoord 
op de opwerping van Daniel 
De Coninck dat er Vlaams 
gebied bij Wallonië gevoegd 
werd. 

Wat antwoordde Jan Ver
roken ? 

« U hebt gelijk dat hier en 
daar een Vlaams hoekje be
zuiden de taalgrens bleef 
hangen; maar het is ook 
juist dat een reeks kleine 
Waalse hoekjes in het 
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Vlaamse land zijn achterge
bleven. 

Ik wil besluiten met een 
gezegde dat ik in de kommis
sie herhaalde malen heb ge
hoord : « Soyons bon prin
ce ». 

Jan Verroken als prins. 
Die kan er door. 

Wij zouden Jan Verroken 
en zijn pleitbezorger Manu 
Ruys nu eens willen vragen, 
welke Waalse stad met 6.000 
inwoners in Vlaanderen is 
blijven hangen ? 

Edingen, Vlaamse stad met 
6.000 inwoners werd door 
Jan Verroken en de Vlaamse 
kleurpolitiekers wel aan 
Wallonië geschonken. 

Hoewel in het Harmelcen-
trum alle Walen, Brusselaars 
en Vlamingen akkoord hin
gen om Ze — zonder betwis
ting — als nederlandstalig te 
beschouwen. 

Ook Verroken was daarbij. 
Dat is nog maar 10 jaar 

geleden. 
Welke Waalse dorpen zijn 

er anderzijds in Vlaanderen 
blijven hangen ? 

Wij zouden ze eens graag 
opgenoemd zien. 

Welnu, Mark en Houtem 
twee Vlaamse gemeenten 
zijn wel hij Wallonië ge
voegd. 

Evenmin als voor Edingen 
heeft Verroken, hebben de 
Vlaamse kleurpolitiekers zelfs 
maar de hoofdelijke stem
ming gevraagd. 

Bij zitten en opstaan, net 
zoals voor Edingen, werd ook 
dit Vlaams gebied verkwan
seld. 

En welke Waalse gehuch
ten kunnen in de weegschaal 
gelegd worden voor Kokiane, 
voor D'Hoppe, voor Aalbeke-
stationswljk, voor Tombroek 
en voor zovele andere ? 

Dat Verroken of Ruys ze 
eens opnoemen ! 

Een 20.000 Vlamingen heeft 
Verroken met de Vlaamse 
kleurpolitiekers aan Wallo
nië verkwanseld. 

En waarom ? 
Omdat de man hopeloos 

verwaand werd. Evenals 
Theo Lefèvre voelde Jan 
Verroken zich een staats
man. 

Schreef hij niet in zijn ei
gen blaadje dat men in de 
taalgrensregeling « de hand 
van meester Verroken » her
kende ! 

De man wilde een zo groot 
mogelijke meerderheid ach
ter zich. Ook de Walen dien
den daarbij te zijn. 

Zijn eigen aureool was 
veruit meer waard dan het 
behoud van 20.000 Vlamin
gen! 

Daarom deelde prins Jan 
met meesterlijke hand een 
Vlaamse stad uit. Vlaamse. 
gemeenten en tal van 

^Vlaamse gehuchten. 
Zo kreeg hij ook de Walen 

achter zich. 
En daarop gaat hij dan 

nog trots ook. 
Alleen te bedenken dat zo 

iemand door De Standaard 
gehuldigd wordt als Vlaamse 
voorman is een toppunt van 
walgelijk bedrog. 

Maar ja, morgen moet ook 
de Platdietse streek met zijn 
25.000 Limburgers aan de 
franstalige kolonisators over
geleverd worden door Prins 
Jan en penneridder Manu. 

En overmorgen de acht 
Brussels randgemeenten met 
hun 60.000 Vlamingen. 

Met meesterlijke hand. 
Met prinselijk gebaar. 
Wie heeft de Vlaamse be

langen altijd opgeofferd uit 
lafheid, eigenwaan of per
soonlijk voordeel tenzij de 
Vlaamse kleurpolitiekers ? 
Zij hebben immers een par
lementaire meerderheid 
sinds 1830. W JORISSEN 

: WESTHOEK ' 

• Voor aankoop van villa oF bouwgrona ts 
: ST. IDESBALD • KOKSIJDE • OOSTDUINKERKE 
: wendt U tot het « ^*^^ 
! ENIGE Vlaams agentschap van "da W^stWus» 

Ê VIKING 

KONINKLIJKE BAAN 306 
St. IDESBALD-KOKSIJDE 
TEU 058/216.15 
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Z a t e r d a g 14 a p r i l 1962 
t e 17 u u r 

In h e t h o t e l C O N T I N E N T A L 
G r o e n p l e i n 33 
A N T W E R P E N 

P R O V I N C I A L E 

K A D E R D A G 
Voorzitter : 

Rudi van der Paal 
Sprekers : 

Karel Dillen 
Pol Martens 
Frans van der Eist 

ANTWERPEN 
BaL 

Groot propagandistenbal onder 
he t motto « Zoals nooit tevoren ». 

Eregasten : Wim Jorisscn en 
echtgenote. 

Orkest : Stan Philips. 
Zaterdag 5 mei 1962 om 20 uur 

30 in de zaal « Palladium », Of
ferandestraat 42, Antwerpen. 

Toegangspiijs : 20 F. 
Bestel tijdig uw kaart-en. Tel. 

39.92.06. 
Wi] nemen op dit f^est afscheid 

van onze vrienden, het echtpaar 
Peeters-Nicasie. die na zoveel ja
ren trouwe en voorbeeldig2 wer
king in het hoofdsekreianaat een 
verdiende rust gaan genieten. 

STEEDS NIEUWE 
MIUONAIRS 

m e t d e 

AFRIKAANSE 
LOTERIJ 
• 
MISSCHIEN 
IS HET NU 
UW BEURT 

T R E K K I N G E N : 
S P E C I A L E 
P A A S T R A N C H E , 
Z O N D A G 15 A P R I L 
T E O O S T E N D E 

• 
6de t r a n c h e , 
z a t e r d a g 5 m e i 
t e A u v e l a i s . 

BORGERHOUT 
De Vlaamse Zangavond inge

richt door de Vlaamse Krmg -
Borgerhout groeide uit tot een 
waar succes. De prachtig versier
de gemeentelijke feestzaal was 
nokvol gelopen. 

Het programma van deze kunst
volle avond bood een zeer afwisse
lende liederkeuze uit het werk 
van onzï Vlaamse meesttrs zoa!s 
J. Van Hoof, Fl. Peeters, L. Mor-
telmans e.a. welke op een talent
volle wijze werd voorgebracht 
door Maria Michel, sopraan en 
Walter T J o l l j n , bas terwijl O. 
Haes instond voor de begeleiding. 
De creatie van « Wiegelied » van 
O. Haes vormde het hoogtepunt 
van het optreden van Maria Mi
chel. Walter T'Jol'.ijn oogstte een 
uitbundig applaus met de gloed-
voVe vertolking van « Arlevelde's 
Geest » van P, Benoit. 

Na het optreden van Willem De 
Meyer, die zoa,ls steeds de toe
hoorders .wist te begeesteren, werd 
een welgemeende hulde gebracht 
aan deze Borgerhoutse pionier 
van het Vlaamse lied, hulde waar
in ook Mevrouw De Meyer werd 
betrokken. 

DEURNE 
Oproep. 

De afdeling Deume doet een 
krachtige oproep tot alle leden, 
abonnenten en simpatizanten om 
een gulle bijdrage klaar te hou
den voor de maanden april en 
mei. Inderdaad, in de loop van 
de twee maanden zullen onze ak-
tieve militanten bij hen aan de 
deur kloppen teneinde de finan-
tiële mobilisatie van de afdeling 
grondig uit te voeren. Het is van 
het allergrootste belang een gun
stig gevolg aan onze oproep te ge
ven, daar wij een gi'ootscheepse 
uitbreiding van onze werking tot 
in alle uithoeken van de afdeling 
w.ensen door te voeren. 

PLAN 
Op de kernvergadering van de 

maand maart werd door de sekre-
taris De Ridder C , een volledig 
plan voor de werking en uitbouw 
der afdeling voorgelegd. De orga-
nizatie, propaganda en vooral de 
finantiële mobilizatie zullen 
krachtig worden aangepakt 

Ons abonnementen-fonds werd 
opnieuw gespijsd. Een milde gever 
bezorgde ons 400 F onder het 
motto « opdat West-Vlaanderen 
het verloren gebied zou herove
ren ». 

V.M.O. GENT 
Agenda. 

Op zondag 15 april te Mache-
len, na de mis van 8 uur open-
luch'-iTie"ting. 

uit de druiven van de v laamse gemeenten 
OVERIÜSE-HOEILAART 

in da (•cavall«i 
B E N P R O D U K T I S C A . 

INHOUD i aOck/^OCI. H R. aKU*.ZMJL^2 

VOUK ALLE INLICH I lNL.Li\ : 

A N T W E R P E N : A . B O R G S . 36, L a n t e e r n h o f s r a a t 
B o r g e r h o u t — Te l . 30.04.23 

B R U S S E L : W a l t e r V e r h e i r s t r a e t e n 
95, KI. M o l e n s t r . ' A n d e r l e c h t T. 22.88.98 
83. I J z e r l a a n - Te l . 50749 

O O S T E N D E : Jozef Ue B u s s c h e r e - D e c r o o s 

T o r h o i i t s e « t e e n w e g 218 

D I K S M U i D E : V l a a m s H u i s 

M E C H E L E N : Gie l i s « C a f é O p S i n j o o r » 
N i e u w w e r k , 1 - T e l (015)14614 

B L A N K E N B E R G E H u i s D e c l e r c q R o b e r t 
13, L é o n D u j a r d i n s t r a a t - TeL 411.83 

Zulte idem n a de mis van 9 
uur, en Olsene n a deze van 9 uur 
30. Na de meetings kolporbage te 
Olsene en Zulte, we verzamelen 
aan het Vlaams huis Roeland om 
7 uur 50. 

Oproep. 
Diegenen welke lid wensen te 

worden van V.M.O.-muziekkorps 
en onze muzieklessen zullen vol
gen kunnen zich steeds, behalve 
op goede vrijdag, elke vrijdag te 
20 uur in het Vlaams huis Roe
land aanmeld«n. 

Kaderdag te Gent. 
Onze kaderdag van zaterdag 7 

april j . l . kende een ruime belang
stelling. Eens te meer kwam de 
noodzaak van een innige samen
werking tussen lid en bestuur tot 
uiting. Niet alleen de tussenkom
sten der aanwez'gsn beklemtoon
den zulks, maar eveneens uit de 
toespraak van de gemandateerde 
spreker Dhr Rutger van den Ber-
ghe kon men zulks opmaken. 

Bij ons geen sprake van muil
banden, maar uit de onderlinge 
gesprekken datgene aanvoelen 
wat de massa beroert en aan
spreekt, haar wensen en de moge
lijkheid van uitwerken onderzoe
ken is de taak van een ieder van 
ons. Vandaar ook dat we als be
sluit kunnen zeggen dat deze ka
derdag, beslist zijn vruchten af
werpen zal 

De vrucht van sam.enwerking 
zal des te groter zijn wanneer 
we luisterend naar het woord van 
volk.svertegenwoordiger Leo Wou
ters, die deze dag besloot, in in
nige kameraadschap onze taak 
verder doorvoeren. 

Aan ons allen het woord en de 
daad. 

Dr Borms herdacht. 
Op zondag 8 april hielden we 

naar jaai'lijkse geplogenheid onze 
Dr August Borms-herdenking. Een 
talrijke schare Vlaams nationa
listen woonde de plechtige H. mis 
te zijner gedachtenis opgedragen 
bij. De plechtigheid die nadien in 
het Vlaams huis Roeland plaats 
vond kreeg eveneens een groot 
aantal aanwezigen. 

In de volgelopen bovenzaal van 
het Vlaams huis, opende stads
voorzitter Guido Dekeyser de ver
gadering. Niet alleen Dr Borms, 
aldus spreker, willen we vandaag 
gedenken, maar onze blikken rich
ten zich op dit ogenblik naar al
len die geleden hebben en voor 
Vlaanderen geofferd. 

Een Antwerpse spreker belicht
te de verdiensten van Dr Borms 

Na de gloedvolle 
uiteenzetting van deze jonge spre
ker nam Dr Leo Wouters op uit
nodiging van de voorzitter nog 
even het woord. Onze volksverte
genwoordiger schetste nog even 
de ijzerentrouw van Dr Borms 
zowel tijdens zijn eerste 10 jaren 
gevangenis als tijdens dez^e van 
na de tweede oorlog. Trouw tot 
der dood. Zo was en blijft August 
Borms bij ons levendig. 

KORTRIJK (arrondissement) 
Volgende werftocht op 8 april 

1962. te Moen en St. Denijs 
Samenkomst aan de kerk te St. 

Denijs om 8 uur 30. Wij rekenen 
stellig op ieders aanwezigheid. 

NINOVE 
Zaterdag 28 april te 22 uur richt 

de Vlaamse Vriendenkr'ng Pries
ter Daens te Ninove, IJzerenweg-
baan 100, een groot Vlaams dans-

Betrekking 
met ruime 
toekomstm ogeli jkheden 
voor 

TECHNISCH 

INGENiEUR 

SCHEIKUNDE 

Schrijven met 
Cur. Vit. 
aan redaktie Blad 
onder nummer 
P.M. I 

WAARHEEN ? 
KOM MEE IN DE LENTE 

Zondag 15 april wordt het in 
Wijnegem een hoogdag van 
het Vlaamse Lied. Onder het 
moto Kom mee in de Lente 
richt het Plaatselijk IJzerbede-
vaartkomitee in de Familiazaal 
te 19 uur 30 een zangavond in, 
waar de gekende volksdirigent 
Wies Pee, samen met alle aan
wezigen, een keure uit onze zo 
rijke liederenschat zal zingen. 
Ter afwisseling zingt het zeer 
flinke famiüekoor Jochems uit 

^Wommelgem mooie koorliede-
ren. 

Er is ook een feestrede, ge
houden door Staf Verrept, van 
het Aktlekomitee voor Brussel 
en Taalgrens. 

Doe mee, met Wies Pee en... 
Kom mee in de Lente.. . 

Deelneming in de kosten : 20 
F programmaboekje met lieder
teksten inbegrepen. 

TONEELKONGRES 
Het Vlaams Toneelverbond 

Noord-Oost Bi-ussel richt nu 
zondag een toneetkongres in. 
Dit kongres heeft plaats in 
zaal (( Maalbeek » Oudergem-
laan 152 te Etterbeek. Tijdens 
een akademische z t t i n g zaJ 
J a n Gorissen de bekende akteur 
van de K.V.S. een spreekbeurt 
houden over « Hoe beleef ik 
mijn rol », daarna zal de jury 
uitspraak doen i v.m. de be
stendige toneelwedstrijd c< Prijs 
Arie van den Heuvel ». Nadat 
de kongressisten op het ge
meentehuis zullen ontvangen 
zijn heeft een avondmaal en 
een gezellig saimenzijn plaats. 

FILMAVONDEN 
Te Mechelen zal de » Noord

ster » met een nieuw initiatief 
voor de dag kom:n, zij zal qa-
meJijk in de toekomst regelma
tig films brengen over vei"schil-
lende toeristische landen. De 
eerste filmavond vond plaats in 
het « Beffershof » op maandag 
9 april j . l . en men verzekerde 
ons dat het daarbij niet zal 
blijven. Aan alle Mechelaars en 
vooral aan de Vlaamse Meche
laars warm aanbevolen. 

door een dynamische Dr. Sc. Bert 
Hermans. Dr. Jm-. J o Belmans be
lichtte de ekonomische noden van 
onze Kempen en de Heer Achiei 
Van Malderen typeerde de taa i 
toestanden rond he t knelpunt 
Brussel. De hoofdschotel van de
ze Vlaams - nationale bijeen
komst was ongetwijfeld de spreek
beurt van onze algemene voor
zitter Volksvertegenwoordiger Mr. 
F rans Van der Eist. Hij oogste 
dan ook een daverend applaus. 

Dagen nadien werd in Turn
hout nog nagekaart over deze ge-
slaagda Volksunie-meeting. 

Onze kolportage - ploegen wis
ten te Turnhout 146 nummers a a n 
de man te brengen; te Hoogstra
ten 96 nummers, te Arendonk 59, 
en te Beerse verkochten ze 86 
nummers. 

PAASAKTIE 
De poasaktie van de werkge

meenschap « Recht en Vrijheid » 
is zeer goed op dreef. Langs deze 
weg danken de inrichters allen die 
h u n medewerking hebben aange-
Iwden. Men kan zich nog opgeven 
om mee te werken bij « Voor 
Recht en Vrijheid » p.a. K.V.A.V. 
Vaar ts t raa t 55, Leuven. 

IN MEMORIAM 
Te Groesbeek in Nederland over. 

leed de heer R. van den Bulcke. 
Wij bieden de achtbare familie 
blijken van kristelijke deelneming 
aan in het onherstelbare verlies 
dat hen getroffen heeft. 

GEBOORTEN 
Het jonge paar De Boever-

Noppe, twee van onze flinke pro
pagandisten uit de wijk Brugse 
Poort Gent, werd gezegend met 
een eerste spruit die later als 
Koenraad mee de Vlaams natio
nale idee verspreiden zal. Harte
lijke gelukwensen aan der ouder
paar . 

Bij onze propagandist Pol Stur-
tewagen werd een zoon geboren. 

Onze hartelijke gelukwensen. 

• ' - ' • " " " 

feest in met het orkest Peter Phi
lips. 

Het feest vindt plaats in een 
zeer ruime, goed verwarmde tent. 

Een ruim parkeerterrein is voor
zien. 

Deelneming in de onkosten 50 P. 
Kaar ten te verkrijgen bij de le
den van de Vriendenkring (adres 
sekretariaat Mavtens-De Kegel, 
Leopo.dlaan 86, Ninove). 

Alle Vlam!ng:n uit Ninove en 
omstreken zullen er zeker aan 
houden dit eerste initiatief van 
de Vlaam.se Vriendenkring door 
hun aanwezigheid te steunen. 
OLSENE 

Olsene dankt de Heer G. Dela-
ruelle (de vliegende Hollander) 
voor zijn geëerde aanwezigheid op 
ons Volksuniefeeitje van zaterdag 
1.1. Alsook voor zijn milde gift tot 
steun van de kas ter aankoop van 
plak- en papborstels. 

ARR. TURNHOUT 
In de voorbije weken heerst er 

in het Turnhoutse een drukke 
V.U.-aktiviteit. 

Te Mol spraken Volksvertegen
woordiger R. Mattheyssens en Dr. 
Jm\ Jo Belmans in de zaal Van 
Gisbergen voor een talrijk en aan . 
dachtig publiek. Verscheidene 
nieuwe abonnementen werden 
gemaakt en talrijke nieuwe par
tijleden meldden zich aan. Een 
vinn'g debat besloot deze Vo'ks-
unie-vergadering. 

EInkele dagen nadien mochten 
we reeds enkele interessante kon
takten hebben te Mol en alles 
laat voorzien dat hier kortelings 
met een .stevige V.U.-kern zal 
kunnen gestart worden. 

Onze V.M.O.-leden verkochten 
te Mol 198 Volksunienummers op 
1 uur 30 tijd. 
Te Turnhout kende de Volksunie-

protestvergadermg een waar suc
ces; vooral wat betreft stijl en in
houd. De belangstellenden waren 
talrijk opgekomen. De vergade
ring werd voorgezeten en geopend 

GUST GILS IN 

L . V . T . T E A N T W E R P E N 

I n S t u d i o L.V.T. , h e t 
s y m p a t i e k e t e a t e r v a n d e 
K e i z e r s t r a a t v i n d t o p d o n 
d e r d a g 12 a p r i l d e e e r s t e 
v e r t o n i n g p l a a t s v a n e e n 
G u s t G i l s p r o g r a m m a , d a t 
o n g e t w i j f e l d e e n s u k s e s -
v o U e r e e k s t e g e m o e t g a a t . 
I n d e r d a a d h e t is e e n v e r 
d i e n s t e v o o r S t u d i o L .V.T. 
v a n d e z e s c h r i j v e r v o o r d e 
e e r s t e m a a l t e A n t w e r p e n 
o p d e a f f i c h e t e b r e n g e n . 
G u s t G i l s v e r d i e n d e r e e d s 
z i j n s p o r e n i n d e p o ë z i e , 
e n o o k o p t e a t e r g e b i e d 
h e e f t d e z e s c h r i j v e r h e e l 
w a t t e v e r t e l l e n . H e t b e 
t r e f t h i e r d e o p v o e r i n g 
v a n t w e e e e n a k t e r s : 
« M u i z e n » e e n t o n e e l s p e l 
d a t r e e d s v r o e g e r t e B r u s 
se l o p g e v o e r d w e r d , d o c h 
v o o r d e A n t w e r p s e p r e m i è 
r e e e n g r o n d i g e b e w e r k i n g 
o n d e r g i n g , e n a l s t w e e d e 
s t u k : « M e e o p d e f o t o » 
w a a r v a n S t u d i o L .V.T. d e 
k r e a t i e b r e n g t . 

B e i d e s t u k k e n g a a n i n 
r e g i e v a n J e f J a c o b i n e n 
d e m e d e s p e l e n d e n z i j n : 
E l i a n e A n d r i e s , E r i k B a r -
r a , A l e x C a s s i e r s , A r m a n d 
G i j s ; M a r c e l J a c o b i n , S t a -
n y M i l b o u , M i a P a u l u s s e n , 
Eiddy P e e t e r s , E l z a V a n 
C a n t e n J o s V a n D e n 
B r o e c k . E r w o r d t a l l e d o n 
d e r d a g e n e n z a t e r d a g e n 
g e s p e e l d t e l k e n s t e 20 u u r 
15 v a n a f 12 a p r i l . L o k a t i e 
o p n r 74.88.97. O p z a t e r d a g 
2 1 a p r i l , P a a s - z a t e r d a g i s 
e r g e e n v o o r s t e l l i n g . 
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DE TUNNEL 

Ondanks alles en nog veel 
andere zaken is en blijft de 
Televisie een schone uitvin
ding. Natuurlijk,' wanneer de 
{Vlaamse TV met een Tnislukt 
'kabaret-programvma voor de 
zoveelste Tuaal Uw TV-avond 
Ttomt verJcnoeien, dan pleeg je 
daarover wel helemaal anders 
fte denken en te spreken. Maar 
dat belet toch niet dat er re
gelmatig van die ogenblikken 
komen dat je tot de huisgeno
ten zegt : « Kijk, dat kan 
toch alleen rnaar de TV ! ». 

Wie de reportage over de 
laatste faze van de werken in 
de Sint Bernard-tunnel heeft 
gezien, die zal het het hier
mee wel volkomen eens zijn : 
het was spannend als een ge
klaagde thriller, al wist ieder
een dan ook dat er ongeveer 
niets meer kon mislopen, al 
wist iedereen vooraf dat ze 
van beide zijden nauwkeurige 
berekeningen hadden gemaakt 
en men dus letterlijk met de 
neus tegen elkaar zat. Maar 
toch ! Het feit, dat deze door-
horing een historisch ogen-
hlik was, dat alleen al maak
te deze reportage een boeiend 
iets. 7jelfs al kregen we de 
heelden van dit historisch 
ogenblik dan ook met een vol 
uur vertraging in onze huis
kamer. 

Wat ons bij dit alles het 
meest plezier heeft gedaan, en 
misschien heeft de lezer dat 
ook zo gevoeld, ivas dit : dat 
ie eerste verbinding tussen 
Zwitserland en Italië niet was 
voorbehouden aan de officiële 

personaliteiten der heide sta
ten, maar integendeel aan de 
arbeiders. Zij hebben vele 
maanden lang in die tunnel 
dlle gevaarlijke karweitjes 
opgeknapt. Zij hebben de 
eerste verbinding tot stand 
gebracht. Zo was het goed ! 

LEBURTON 
Het gezicht van ons aller 

Theo was -nog niet heleinaal 
uit de aeter verdwenen, of het 

vuvfiv 
wera, LUI iga uo<^>^K it.v>j-i, ucr-
vangen door dat van een an
dere minister in funktie. Het 
was nu de beurt aan de Waal
se minister Leburton, die ons 
kwam vertellen wat voor een 
schitterende zaak zijn nieuwe 
pensioenwet loel is. 

Hij deed dat op een ma
nier, die iedereen wel zeil ont
wapend hebben. De zaken, 
die iedereen reeds lang wist 
en waarover iedereen tevreden 
kan zijn, die dingen waren 
ingepakt in ellenlange frazen, 
en ze verdronken in de mooi
ste verzameling administra-
tie-uitdrukkivgen die ooit ie
mand bij elkaar heeft gezien. 
De zaken daarentegen, waar
over iedereen het ver van eens 
is, en waarover we dan ook 
graag een woordje uitleg had
den gehoord, die dingen ver
stuurde de minister naar de 
kommissie : men ging die pro-
blemen de passende oplossing 
geven. Frahi ! 

Maar niet alleen met woor
den speelde de heer minister 
van Sociale Voorzorg. Die 
Waal was die vrijdagavond 
ook nog zo lief met onze eer-

»U WU»>I» «1^9 * » ' " 

'or,* t^h. rfi -ai 

bied/waardige Vlaam,se voeten 
te spelen. Het taaltje, dat de 
partij-pers zich gehaast heeft 
Nederlands te noemen, dat 
taaltje was een minister van 
een tweetalig land met 
Vlaamse meerderheid dood' 
gewoon onwaardig^ We ne
men zoiets niet langer ! 

Geen enkele Waal is ver
plicht Nederlands te leren. 
Maar dan wordt hij in dit 
unitair land ook geen minis
ter ! 

A N T W E R P E N S 
GOUDEN EEUW 

Over de kwis-wedstrijd, 
met Antwerpen's 16de eeuw 
als onderwerp en niet minder 
dan 100.000 F als inzet, daar
over is wel een en ander te 
zeggen. De zaak is bij het 
verschijnen van deze regels 
weliswaar voor goed '^geklas-

La Milva zond haar kat. . . 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

seerd, maar we kaarten er 
toch nog graag even over na. 

We kunnen Tnisschiep be
ginnen met Sus van den Eyn-
de himself. Nu kan men over 
die kwis-master is kwestie zo
wat de meest tegenstrijdige 
kommentaren te horen krij
gen, gaande van de ergste 
verguizing tot en m,et de 
hoogste lof, met alles wat 
daar nu aan schakeringen kan 
tussen liggen. Wij persoon
lijk, de lezer denkt er mis
schien helemaal anders over, 
wij persoonlijk zien en horen 
Sus graag bezig. Hij is gees
tig op zijn manier, en hij ver
gist zich soms wel eens, maar 
we hebben nu eenmaal een 
zwak voor Jiem. Dus... 
~' E'r werd, in verband met die 
Jcipi§-wedstrijd en vooral dan 
met de vraag naar de tien na-
m,en, nogal wat papier en inkt 
verbruikt. Zelfs de voorzitter 
van de jury heeft in dat de

bat zijn woordje Tneegepraat 
en getracht zijn eigen bla
zoen toat op te knappen. Maar 
We zijn toch zo vrij zijn be
toog over die kwestie vrij 
zwak te vinden. Het is na
tuurlijk louter toeval dat de 
ene kandidaat beter Tnet een 

vOvOv 
stukje krijt overweg kan dan 
de andere, en het is eveneens 
louter toeval dat dit nu juist 
Tneneer zus en zo was, Tnaar 
met die mogelijkheden had 
men toch vooraf rekening 
kunnen houden. Vooral wan
neer men van de kandidaten 
verlangt dat ze in juist geteld 
45 sekonden niet minder dan 
tien namen op een bord zul
len schrijven. Akkoord, de 
verliezende kandidaat kon 
tnet die vraag niet zo bijzon
der uit de voeten. Maar geef 

toe dat het op zijn Tninst fout 
was dergelijke vraag op die 
manier te stellen. Waar be
slist wordt over de som van 
100.000 F, daar moet men 
voorzichtiger zijn. 

Over de aard van de vrageri 
is eveneens een en ander te 
lezen geweest gedurende de 
dagen die voorbij zijn. Wij 
zelf gaan daarover zeer kort 
zijn : aan het vizuele gedeelte 
van de vraag had ook de ge
wone kijker iets. En wat dan 
de eigenlijke vraag betreft, 
het was kwis, nietwaar f En 
veiligheidshalve hield men 

v D v p v 
het bij namen en data. Wij 
geten de jury op dat punt ge
lijk ! 

J.V.B. 

• ZONDAG 
f 00 tot 1140 • Uitzending van een 

Mis — 15 00 Voor boer en tuin
ier (Reportage over Vlaamse boe-
en in Wallonië) — 15 30 : Panora
ma —• 16 00 : Verover de aarde : De 
^iimte in — 17 10 tot 17 30 : Klein, 
tlem, kleuterke — 18 30 : Mietje en 
e dwergjes (kinderfilm) — 19 45 : 
•ekenfilm — 20 00 : TV-nieuws — 
O 25 : Het manneke — 20 30 : 
howdagboek: De periode 1930-1940 
Ie deel) — 2145 : Sportweekend 
2 10 : Close-up van Jean Benolr 
c2 55 : Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
p 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
fwee tekenfilmpjes — 19 45 :Zoek-
Icht — 20 00 : TV-nieuws — 20 25. 
ï e t manneke — 20 30 : De wereld 
kreeg televisie (Documentaire film) 
— 21.55 : Toneelmagazine (gefilmd 
programma) ~ 22 25 : Tweede 
tieuwsuitzendmg. 

• DINSDAG 
l© (X) : Gastprogramma : De Libe
rale gedachte en aktie —19 30 : 
Ballet voor debutanten — 20 00 : 
rv-nieuws — 20.30 : Europees uni-
rersitair voetbaltornooi (Reportage 
ran de wedstrijd België.Rusland — 
11 15 : Het kruis (Televisiespel door 
trnst Brauner) — 22.40 : Tweede 
iieuwsuitzendmg. « 

• WOENSDAG 
16.00 tot 18 10 : Kom toch eens kij-
cen, opvoering van «Het prinsesje 
»n de erwt» (sprookje in vijf tafe-
lelen door Dolly Hardt) — 19 00 : 
Hijn vriend Plicka (TV-feuilIeton 

voor de Jeugd) — 19 30 : Tussen 
water en wind — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : Het manneke — 20 30 : 
Tweemaal drie is zes (liedjespro
gramma) 20 50 : Bonanza — 21 40 : 
Verover de aarde (wetenschappelijke 
reportage)—22 25 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 
Arena (Sportmagazine) — 20 00 
TV.nieuws — 20 30 : Speelfilm 
Saint Joan (Jeanne d'Arc) : drama 
van Otto Premmger naar het to
neelstuk van Bernard Shaw — 
22 15 : Wegwiizer : Het dienstmeis
je —• 23 00 : Tweede nieuwsuitzen
ding. 

I 
I 
I 
I 
I 

Ontdek de steri 

• VRIJDAG 
19 00 : Gastprogramma : Het vrije 
woord — 19 30 Penelope — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
20 30 : Het mes der barmhartigheid 
(TV-spel) — 22 00 ; Premiere (film-
nieuws en nieuwe films) — 22 45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
16 00 tot 18.10 : Kom toch eens kij
ken, wederuitzending van het jeugd, 
programma van 18 april — 19 00 : 
Religieus programma — 1930 Echo; 
nieuws ui t eigen land — 20 00 :TV-
nieuws — 2030 : Dennis O'Keefe-
show (nieuw TV—familiefeuületon) 
— 21 00 : The Black and White 
Mmstrel Show, ' (vanétéprogramma, 
bekroond met de «Gouden Roos» — 
2145 : Emily Dickinson (Ameri
kaanse dichteres) — 22.25 : Hong
kong (pohtlefeuiUeton) — 23.15 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

I 
L 

De « Ontdek de Ster »-
wedstrijd is voorbij. D » 33 
kandidaten zijn gekomen, 
hebben naar best vermo
gen hun kansen verde
digd, goed of slecht, met 
veel of met weinig talent. 
De beslissing van de jury 
is dan gevallen : vier kan
didaten werden uitgeroe
pen tot Ster 1962. 

Over de uitspraak van 
de jury gaan de gesprek
ken natuurlijk hun gang. 
Wijzelf, wij durven het 
verdikt van Hans Flower 
verdedigen, niet integraal 
weliswaar en niet in de 
volgorde waarin hij ze 
heeft gezet, maar wat 
naar onze bescheiden me-

Alle kenners en fijnproevers van duits bier, 
liefhebbers van « stimmungsorkesten » 
vinden elkaar terug in het 

DORTMUNDER THIERBRAU HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dortmunder THIER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES ! 

ning en grosso modo de 
beste kandidaten waren, 
die zijn het eveneens in 
de uitslag geworden. Aan 
allen, die maandagavond 
op het scherm zijn ver
schenen, onze gelukwen
sen ! 

Een overwinning, waar 
wij bijzonder blij mee 
zijn, is die van Hugo Ras-
poet uit Brussel. Niet al
leen heeft die jongeman 
de moed gehad naar Ant
werpen te komen met een 
zelfgemaakt liedje, tekst 
inbegrepen, maar hij 
heeft zijn eenvoudige bal
lade-stijl ingezet tegen 
schlagers, operette-aria's 
en soortgelijke dingen 
meer. En het pleit voor 

^ Hans Flower en zijn jury
leden, dat ze hebben in-

I zien dat die ballade op de 
beste plaats moest komen, 

•
Want «Mijn Koningskind» 
was ook goed, heel goefl 

_ zelfs ! 
I Hopen we nu maar dat 

I
Hugo met zijn gitaar en 
zijn ballade niet aan zijn 
lot zal worden overgela
ten, en dat hij bij de ra
dio en de TV de nodige 
steun zal vinden om ver
der te gaan. De goede 
richting heeft hij al ! 

We moeten natuurlijk 
ook een woordje zeggen 

over Jan Theys. Niet om 
die man helemaal van 
zijn voetstuk te halen 
(dat doet hij zelf wel in 
voldoende mate) , maar 
doodgewoon om er een 
heel groot vraagteken 
achter te plaatsen of die 
man zijn teksten wel 
voorbereidt ? Zo ja, dan 
kan hij gerust op zoek 
gaan naar een andere 
tekstschrijver. Want in 
het andere geval kan de 
Vlaamse TV op zoek gaan 
naar een nieuwe Jan 
Theys. Een andere pre-
zentator, bedoelen we. En 
een betere ! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Wat het algemeen ar
tistiek peil van de wed
strijd betreft, we menen 
dat deze « Ontdek de 1 
Ster » op een zeer hoog " 
peil is verlopen. Het blijft • 
natuurlijk een festival | 
van amateurs, men moet 
daarmee rekening houden. 
Maar zelfs ondanks dat | 
durven we het gerust her
halen : de wedstrijd stond I 
dit jaar op een bijzonder 
hoog peil. En dat men de g 
kandidaten een beetje had 
geleerd hoe zich voor de • 
kamera te gedragen, dat 1 
heeft aan de standing van -
het geheel eveneens veel I 
verbeterd. 
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SARTRE EN DE 

Een paar weken geleden heeft Sartre te Brussel een voor
dracht gehouden voor een talrijk en hoofdzakelijk jeug
dig publiek. Opmerkel i jk was zijn spreekbeur t stelhg niet 
en ware ze gehouden door iemand anders dan Sartre, ze 
zou zelfs niet eens opgemerkt zijn. 
Het was niet de eerste maal dat Sartre zich op politiek 
vlak wilde doen gelden. In 1952 schreef hij in zijn tijd
schrift « T e m p s Modernes » een zeer uitgebreid artikel — 
eigenlijk een opeenvolging van 'artikels — over (( He t 
proletariaat en de Kommunis t en » dit naar aanleiding van 
de mislukte kommunis t ische manifestatie tegen generaal 
Ridgway. 
R a y m o n d Aron , de schrijver van (( Le Grand Schisme » 
diende hierop Sartre van an twoord in de «Revue de Paris*. 
Sedertdien k w a m Sartre meermaals in konflikt met de 
Part i j . Over de politieke akrobatiën van deze Sartre s traks 
meer, 

Maquis in Café De Flore 

Er is echter een andere 
Sartre : de filosoof en letter
kundige. 

De originaliteit van Sartre 
als wijsgeer berust in het feit 
dat hoewel hij het teoretisch 
uitgangpunt van zijn filoso
fie vond bij de Duitse wijsge
ren tussen de twee oorlogen, 
vooral dan bij Heidegger, hij 
deze tot de uiterste kon-
sekwenties doorvoerde. 

Het is met die periode, dat 
Sartre's wijsbegeerte ver
bonden is. 

Het is onmogelijk Sar
tre's wijsbegeerte en de exis
tentie-filosofie in het alge
meen zelfs maar bij benade-

-ring in enkele regels samen 
te vatten. Dat is ook niet onze 
bedoeling. Wij wilden slechts 
aanstippen dat Sartre niet de 
< wijsgeer van deze tijd » is 
zoals sommigen denken : 
zijn wijsbegeerte is veran
kerd in een klimaat dat met 
het huidige zeker veel ge
meens heeft, doch dat juist 
door zijn kenschetsende roep 
naar het leven, na vier jaren 
levensvernietiging, de situatie 
schiep waarin een wijsbegeer
te van de individuele exis
tentie kon ontstaan, op een 
ogenblik dat men de positivis
tische en idealistische syste
men, die voor de oorlog de 
hele wijsbegeerte beheersten, 
als ontoereikend ondervond. 

Wij komen terug op Sar
tre's politieke perikelen. Ga
briel Marcel noemde Sartre 
« een Janus-figuur, niet met 
twee maar met wel drie of 
vier gezichten ». 

Wij willen niet verder in
gaan op de wijsgerige tegen
spraak tussen het marxisme 
en het existentialisme op fi
losofisch vlak. Er is wel 'n po
ging geweest van Prof. Mer-
leau-Ponty, discipel van Sar
tre, om beide te verzoenen, 
doch daartegenover staat de 
scherpe afwijzing vanwege 

,een ortodox marxist als Za-
slavsky, en Garaudy. 

Dat heeft Sartre echter 
geenszins belet het kommu-
nisme te aanvaarden als po
litiek landingsterrein. 

Sartre was lid van het kom
munistische C.N.E. (Comité 
National des Ecrivains) waar
van Aragon, Vercors, Claude 
Roy e.a.m. deel uitmaakten, 
dezelfde Claude Roy, oud-se-
kretaris van Brasillach, oud-
volgeling van Maurras, die 
weigerde de petitie ten gun
ste van de later gefusiljeerde 
Brasillach te tekenen. 

Sartre's eerste konflikt met 
de kommunisten volgde na 'n 
radio-causerie waarin hij 
Stalin kritiseerde. Hij schreef 
toen in 1953 het sterk anti-
kommunistische stuk «Les 
Mains Sales ». 

Kort daarop werd hij terug 
lid van het C.N.E. en zetelde 
in het uitvoerend komitee 
naast o.a. René Jouglet. Het 
pro-kommunistische toneel
stuk «Nekrassov* dateert uit 
die herbekeringsperiode. 

In mei 1956 patroneerde 
Sartre de kommunistische 
lijst in een Parijse voorstad 
— en in november '56 schreef 
hij, bij de Hongaarse opstand, 
een ellenlang artikel in 
« L'Express » om zich van de 
K.P. te desolidarizeren, daar
bij sprekende van « twaalf 

jaren van terreur en dom
heid » — een terreur en een 
domheid die hij nog enkele 
maanden te voren verdedigd 
had. 

Sartre's biografie in H. 
Glaser's kort overzicht der 
moderne literatuur bevat o. 
m. volgende zin : « in Duitse 
krijgsgevangenschap. Na de 
vrijlating werkzaam in de 
Franse verzetsbeweging». 

Sartre was inderdaad sol
daat in '40 en werd krijgsge
vangen genomen in de Mar-
ginot-linie. Dank zij een ver
valsing van zijn papieren 
slaagde hij erin terug naar 
Parijs te komen om er zijn 
funktie als leraar aan het Ly-
cée Pasteur te hernemen. 
Over Sartre's verzetsdaden 
schrijft E. Beau de Loménie 
in « Chronique de la Quatriè-
me »... « 1'homme qui n'a con-
nu d'autre maquis que celui 
du Café de Flore...» de man 
die geen ander maquis gekend 
heeft dan dat van het Café 
de Flore... 

Zijn toneelstuk « Les Mou-
ches » werd gedurende de be
zetting opgevoerd in het om
gedoopte « Theatre de la Ci
te» en « Huis Clos » kwam 
voor het voetlicht eveneens 
tijdens de bezetting, in «Le 
Vieux Colombier». 

Gerd Fabian schreef in de 
« Rheinische Merkur » over 
Sartre als volgt : 

« Sartre, wiens jongste tea-
terstukken gekenmerkt zijri 
door een verbijsterend nihi
lisme, gelooft niet aan een 
toekomst van de Westerse 
maatschappij. Om deze reden 
alleen zou men reeds geneigd 

H O U T S N E D E DOOR A N N I E DE V O O G H T 

zijn, hem elk gezag als ver
dediger der mensenrechten 
te betwisten. Daarbij komt 'n 
onverdraaglijke eenzijdigheid 
in zijn beoordelingen. Hij 
schrikt er nooit voor terug, 
het kommunistische 'opportu
nisme te rechtvaardigen, zelfs 
wanneer het deze mensen
rechten aantast. Een der ijve
rigste meelopers ten tijde van 

het ergste stalinisme, was hij 
nochtans voorzichtig genoeg 
af te zien van een toetreding 
tot de partij , als konsekwent 
engagement». . . 

Wij geloven dat, samen met 
bovenstaand getuigenis, de 
enkele feiten die wij aange
haald hebben, mogen vol
staan om de politieke ernst 
van deze man te illustreren. 

Van de bru^ af sezien 
Met de hernemïng van (( V a n de Brug af gezien » (« A 
View from the Bridge ») wordt opn ieuw het woord ge
laten aan een der huidige hoofdfiguren uit de toneelwe
reld, die iets te zeggen hebben : A r t h u r Miller, de auteur 
van « Mijn zonen allemaal », « Dood van een handels
reiziger », {< De Heksen van Salem », waar in vooral de 
« tragiek van de gewone m a n » onder de loep word t ge
nomen , zowel wat het gegeven als de personage betreft. 

Het thema van « Van de 
Brug af gezien » is, opper
vlakkig gezien, een gewoon 
« fait-divers »; de dokwerker 
Eddie Carbone vat een on
weerstaanbare hartstocht op 
voor het bij hem inwonende 
nichtje en weet hieivoor 
geen uitweg. Miller tast ech
ter veel dieper : « Hij had 
nooit gedacht een noodlot te 
hebben » zegt hij van zijn 
hoofdpersonage, maar, zoals 
in de oude Griekse tragedie, 
wil hij bewijzen dat Eddie 
Carbone er wel een heeft en 
er niet kan aan ontsnappen: 
eenmaal dat deze duistere 
passie in hem ontwaakt is, 
is hij reddeloos verloren : hij 
gaat er aan ten onder. 

Dat Miller wel degelijk 
aan de Griekse tragedie 
heeft gedacht, bewijst het 
optreden van de advokaat, 
die het verhaal inleidt, ver
telt, bespreekt en besluit, zo
als destijds het klassieke 
koor : het is wel een onge
woon vertoon, echter op 

handige wijze ingeschakeld 
en geheel verantwoord. 

Er bestaan van het slot 
van dit toneelspel twee ver
sies : Eddie pleegt zelfmoord 
of wordt in een gevecht dood 
gestoken. De laatste versie, 
die in de K.V.S. wordt aan
gewend, lijkt ons de meest 
logische, als men het geheel 
ziet in de door Miller voor
opgestelde lijn : het noodlot 
dat zijn held onverbiddelijk 
vervolgt en waaraan deze 
zelf, niettegenstaande een 
hardnekkig verweer, niets 
kan veranderen. 

Over de vertolking kan ie
dereen tevreden zijn. 

Onder de regie van Kris 
Betz en in een dekor van 
Paul Degueldre (dat eerder 
stroef aandoet), treden op : 
Bert Struys als Eddie Car
bone, een uitbarsting van ta
lent, temperament en totale 
overgave : bravo !; Dora Van 
der Groen, zijn vrouw, die 
zwak begon, maar verbeterde 
naar het einde in een rol die 

haar minder past; Vera 
Veroft, het nichtje, verras
send goed, met fijne schake
ringen in spel en zegging; 
Viktor Moeremans en Wies 
Andersen, twee klandestiene 
inwijkelingen, waarvan de 
jongste de pijler is waarop 
het noodlot zich steunt, en 
Frans Bernard als de koele, 
zakelijke maar begrijpende 
advokaat. 

Graag hadden we iets gezien 
van de Brooklyn-brug, waar
op de titel zinspeelt, daar het 

drama zich in haar nabijheid 
afspeelt. Deze brug is voor 
de auteur van belang; het is 
net of bij het verwarde gedoe 
van de mensen van op de 
brug gadesloeg en scherp 
ontleedde : in feite een klein 
geval in het wroetend klu
wen van de mensheid, voor 
Eddie Carbone en voor een
ieder in het door het noodlot 
bepaalde harde bestaan. 

De herneming van « Van 
de Brug af gezien » is volko
men verantwoord. 

J.V. 

Schlosi 

WoMhenMun 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACHEkIHEIM A.p.WEINSTRASSE 

FIJNKOST p.v.b.r 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, 142 
TEL. (03) 35.38.54 
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SPRONG IN HET ONBEKENDE 
KLEINE MENSEN... 

. . . KLEINE HUISJES 
V E R L E D E N week hebben wij het in ons art ikel over de wegens gezinslasten (10% 
^ fiskale he rvorming gehad over de gemeentel i jke op- "'^'' ^'""^ '̂̂ ^ '^•'^•'' '"'^^^" 

cent imes. Wij zijn daarbij tot de vaststel l ing gekomen dat 
de grote massa der kleine eigenaars , die in de grote centra 
en de ni jverheidsgemeenten woon t door een onrechtvaar
dige toes tand — uiteengezet in ons artikel — word t ge
troffen. W a t nu met de eigenaars van bescheiden wonin
gen ? W e zullen het zo dadelijk u i teenzet ten : 

per kind ten laste, indien 
minstens drie kinderen in le
ven zijn), voor de grootoor
logsinvaliden en wegens le-

ciale en gemeentelijke opcen
tiemen. » 

Wat betekent dit derhalve? 
Dat l/3e der nieuwe grond
belasting, hetzij 3% X 1/3 of 
1% van het nieuwe kadas
traal inkomen, niet ten laste 
van de huurder kan gelegd 
worden door huurkontrakten 
welke vóór 1 januari 1962 wa
ren afgesloten. 

Bij kontrakten van vóór of 
na 1-1-1962, waarin de belas
ting niet ten laste van de 
huurder wordt gelegd, moet 
ook thans de eigenaar het 
volle bedrag betalen. 

Voor de huurkontrakten na 
1-1-1962 afgesloten, wordt 
niets meer bepaald in de wet, 
en mag de eigenaar dus ge-
beurlijk de volledige grond
belasting door zijn huurder 
doen dragen. 

Ik wil u hier herirmeren 
aan het feit, dat de schulde
naar van de belasting, ten 
overstaan van de ontvanger, 
steeds de eigenaar blijft, en 
de huurder dus nooit door de 
fiskus kan vervolgd worden. 

KADASTRALE INKOMSTEN 

MET BEDRIJFSKARAKTER : 

Art. 5 en 6 behandelen de 
K.I. van onroerende goederen, 
die door de eigenaar geheel 
of gedeeldelijk voor zijn be
drijf worden gebruikt. 

den afgetrokken. Voor onder
nemingen met een boekhou
ding anders dan per kalen
derjaar gehouden, brengt 
zulks mede dat dit K.I. dient 
omgedeeld in een stuk (tot 
1-1-1962) dat nog wel, en de 
rest (na 1-1-1962) die niet 
meer van het boekhoudkun
dig rezultaat mag worden in 
mindering gebracht. Zeer 
eenvoudig inderdaad. 

3) De regel «inkomen van 
inkomen », wordt vervangen 
door de regel « belasting van 
belasting ». 

De verschuldigde bedrijfs-
belasting mag dan ook ver
minderd worden met de be
taalde grondbelasting, wat 
zeer braaf is van de minister !i 
Maar weerom, beste lezer 
(het wordt eentonig als de 
buffel van Saïdjah), juich 
niet te vroeg, want in de wet 
wordt bepaald dat het niet 
de werkelijk betaalde grond-i 
belasting is die mag worden 
afgetrokken, maar wel 15% 
van het K.I., wat altijd veel 
lager zal zijn. Dit heeft men 
gedaan omdat de juiste toe
passing veel te nadelig zou 
uitvallen voor onze duurbare 
unitaire schatkist. Er zal dan 
ook een gedeeltelijke dubbele 
belasting bestaan. Voor wat 
de vennootschappen aangaat; 
deze mogen het overschot der 
grondbelasting aftrekken 
van de verschuldigde crisis
taks en mobiliënbelasting op 

,^In 2°'van art 3* d̂ èf wet* Van 
t8'februari 1962, die de grond
belasting hervormt, worden, 
voor de nu ook reeds bestaan
de verminderingen van 25 % 
der grondbelasting op be
scheiden woningen, de maxi
ma vastgesteld op 6.000, 8.000 

" ïn 'S" ' van hetzelfde,, art. 3 
wordt bovendien bepaald, 
dat de vermindering van 25% 
behouden blijft, indien zij 
werd toegestaan voor de oude 
K.I., zelfs indien het gepere-
kwateerde K.I. nu hoger is 
dan de nieuwe maxima. 

ROND FISKALE HERVORMING 

Vermindering voor 

bescheiden woningen 

en 12.000 F kadastraal inko
men voor gemeenten van 3e, 
2e of Ie kategorie. 

Het gaat hier dus> louter om 
een aanpassing van de cijfers 
der maxima (vroeger resp. 
1.500, 2.000 en 3.000) aan de 
verhoogde kadastrale inkom
sten. 

Ik wil hier in herinnering 
brengen dat diegenen, die van 
deze wetsbepaling kunnen ge-' 
nieten, zulks zelf moeten aan
vragen, na ontvangst van hun 
aanslagbiljet der grondbelas
ting, aan de directeur der be
lastingen van hun gebied. 

Tevens dient opgemerkt, 
dat aan de verminderingen 

digstaan of vernieling van het 
eigendom, geen wijzigingen 
werden gebracht. 
HUURDERS : 

4° van het art. 3 regelt de 
gebeurlijke verplichting van 
de huurders om de grondbe
lasting te dragen. 

In het vroegere sisteem 
mochten de eigenaars de 
grondbelasting ten laste leg
gen van de huurders, echter 
niet de nationale crisistaks. 
Thans bepaalt de nieuwe wet: 

«Wanneer de grondbelas
ting, krachtens een vóór 1 
januari 1962 gesloten over-
eenkomc'i, ten laste van de 
huurder komt, kan de huur
der, ondanks alle anderslui
dende bepaling van deze 
overeenkomst, er niet toe 
verplicht worden meer dan 
twee derden van die belas
ting te dragen. Deze beper
king geldt niet voor provin-

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gsbrev*t««rda badakkinslagen 
(Bravat ir 52 9768) 

Ressortmatrassen 
met Gsbreveteerde karkasien 
{Brevet i( 512767) 

Samengevat en verdietst in 
normale mensentaal beteke
nen zij het volgende : 
1) Het desbetreffende K.I. 
moet niet meer aangegeven 
worden in de aanvullende 
personele belasiting, zoals 
thans het geval is. Juich 
weerom niet te vroeg, beste 
lezer ! Normaal gesproken be
staat immers deze aanvullen
de belasting niet meer vanaf 
dienstjaar 1963 (inkomsten 
van 1962). Ten minste, wan
neer de fiskale hervorming er 
door komt... 

2) Het kadastraal inkomen 
wordt niet meer beschouwd 
als « reeds belast inkomen » 
vanaf 1-1-1962. Zulks bete
kent dat het overeenstem
mend bedrag niet meer van de 
bedrij f sinkomsten mag wor-

: Alles voor de kommunikant • 
: kruisjes • 
; ringen : 
• uurwerken : 
• enz... : 
: : 

j H. De Lanhge i 
• Groenplaats 8 : 
• Antwerpen ; 
: Tel : 32.93.81 • 

de uitgekeerde winsten (dit 
zolang de fiskale hervor
ming deze belastingen niet 
afschaft). 

Ten slotte (oef) dient aan
gestipt dat de verhoging met 
20 opcentimes op de bedrij f s-
belasting, waarvoor geen 
voorafbetaling werd gestort, 
niet wordt toegepast op het 
gedeelte, waarvan de 15% van 
het bedrijfs-K.I. is afgetrok
ken. ST. 
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\ OOR êe vierde maal zal de 

Vlaamse Gemeenschap in een algemene 

landdag opkomen voor federalisme. Voor 

federalisme dan, bedoeld als eindoplossing 

van de Vlaamse Beweging en als beginpunt 

van een normale volksontplooiïng op basis 

van zelfbestuur. 

Dit federalisme opent meteen In Europees 

verband de weg voor een vrijere samenwer

king tussen Vlaanderen en Noord-Neder

land die samen één volk uitmaken. 

li 
* ' " E eerste landdag stond in 

het teken van « vlaamse demokratie en fe

deralisme )), de tweede riep ons op voor een 

<( vrij federaal Vlaanderen )), waarborg van 

eigen veiligheid en Europese openheid, de 

derde van (( Brussel als federale hoofdstad ». 

E vierde landdag staat voor

al in het teken van het bedreigde Vlaams 

Brabant. 

Sedert het Waalse federalisme naar de 

massa is gegaan en gesteund wordt door de 

politieke meerderheid uit het Zuiden, is het 

federalisme een brandend grondwettelijk 

vraagstuk geworden in België. 

I IET federaJisme kan in België 

slechts verwezenlijkt worden door een sterke 

stroming in beide landsgedeelten, dit is : in

dien ook in Vlaanderen terug een sterke fe

deralistische stroming ontstaat die een kon-

taktpunt biedt met Wallonië. 

IBT kan slechts een demo-

kratisch en tweeledig federalisme zijn, met 

Brussel als federale hoofdstad. Wij hebben 

ons nooit veel zorgen gemaakt omtrent de 

discussies over een provinciaal federalisme 

of een federalisme met drie. Van zohastót 

men de konkrete opbouw nagaat, moet men 

in België — van gelijk welk standpunt uit — 

naiar een bilateraal federalisme met een ver

regaande Vlaamse en Wïialse autonomie. 

' '*teER dan ooit is het nodig 

dat in Vlaanderen een beginselvaste en mach

tige federale beweging tot stand komt. Zij 

die deze ontwikkeling afremmen of voor

wendsels verschaffen om zulks te doen, dra

gen een ontzettende verantwoordelijkheid 

voor Vlaanderens toekomst. 

' I E federals'ische stroming 

zou zelfs taktisch gezien haar nut bewij

zen - a in de huidige Vlaams-Waalse belan

genstrijd chantage te stellen tegenover chan

tage. Velen hopen nog de Walen te sussen 

met sociaal-economische en .politieke toege

vingen in unitair verband. Door zich op het 

unitaire vlak te houden zijn de traditionele 

politieke machten in Vlaanderen opnieuw 

bezig, onverantwoorde toegevingen te doen 

en compromissen te sluiten ten koste van een 

Vlaamse heropstanding. 

4DIEN er thans in de Vlaam

se strijd van vluchtmisdrijf kan spredce zijn 

dan is het juist hier waar bij gebrek aan in

zicht en durft, een misadige struisvogelpoli

tiek wordt beoefend. Men wil de duizendkop

pige draak van het franskiljonisme niet zien 

zoals zij is. Men moet zoals de Walen het 

doen, het risico van politieke strukluurher-

vormingen durven in de ogen zien, en het 

vraagstuk in zijn geheel stellen op het ge

schikte platform. Daarom federalisme en 

nogmaals federalisme. 

ftoERALISME biedt ons de 

interne zekerheid van het zelfbestuur en een 

volledige openheid naar alle horizonten, ter

wijl de unitaire staat onze Vlaamse ontplooi-

ïngskracht fnuikt en onder de maat houdt 

van een onwaardige voogdij en erfdienst

baarheid. 

fk-AROM allen in massa 

naar de landdag op 3 juni aanstaande. In 

naam van Vlaaums-Brabsuit en van de uit

eindelijke doorbraak van een algemeen 

Vlaams zelfbestuur op het eigen erfgebied ! 

FEDERAAL 
VLAANDEREN 

.iS»* 

BOUWT! 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

oUedige sekretariaatkur-
issen, steno- en daktyio-
,rafie 
a vier talen 

• 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 

• 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Seter en voordeliger 

KOOP NU EN SPAAR GELD 

Huis Magda 
Hoogstraat 15a - 17, Antwerpen 

Telefoon: 32.90.47 
• 
Slaap- en Eetkamers - Salons - Amerikaanse keu
kens - T.V. - Radio - Lusters - Wasmachines -
Gasvuren - IJakasten - Stoven, enz ., 

A A N D A C H T : 
Bij aankoop vanaf 100 F ontvangt U een geldbon 
ter waarde van 5% van de aangekochte waren, 
ledere maand worden er twee artikelen aange
boden aan een uiterst lage prijs. 

DEZE MAAND 
1 RELAX-ZETEL 2 4 0 0 F 
1 GASVUUR 2900F 

OP de andere artikelen van 10 - 20% vermindering 

SENSATIE en slaapkamer 

GRATIS 
VOOR AL DEZE VOORDELEN SLECHTS 1 VOORWAARDE: LID ZIJN v. d. VOLKSUNIE 

Ter gelegenheid van Pasen : bij aankoop van een eet-

EEN SALON OP GASVUUR OF WASMACHINE 

KASTKLAAR 14,50 F per kilo 

HALFKLAAR 12,50 F per kilo 

WINDDROOG 7,50 F per kilo 

20 7o korting voor proefwas 

Voor dienst kastklaar 

en halfklaar. 

Wasserij PERFECTA 

Paardenmarkf, 20 

Antwerpen 

Tel. 32.27.12 

Houder van een technisch 

wasbrevel • Cenetra « 

vvaarborg voor minimum sleet 

en hoge witheidsgraad. 

Voor lezers en toekomstige lezers 

van de Volksunie voor 

Antwerpen en randgemeenten, 

ook na 6 uur 's avonds. 


