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telaanpa-iing moeten plaatsvinden. In feite echter heeft
de toepassing van dit elementair demokratisch beginsel in
België herhaaldelijk aanleiding gegeven tot moeilijkheden zodat de zetelaanpassing
aan het reële bevolkingscijfer
slechts met jaren vertraging
en op gebrekkige wijze geschiedde. De laatste zetelaanpassing vóór de oorlog had
plaat"? in 1936, zes jaar na de
volkstelling van 1930 en dus
op grond van verouderde cij-

•r

NIET ZO ...
« Br U », zei de man, « maar
étn m,ogelijkheid
: wij m.oelen.
de massa bereiken
en
warm
maken. Als wij er in slagen, de
gewone man uit de straat mee
te krijgen, voor het eerst mee
te krijgen in de Vlaamse Beweging, dan zuil ge eens wat
zien gebeuren. »
« Naar Brussel gaan », zei de
man, « met een hal]
miljoen,
dat is allemaal
heel
schoon.

Mvar daarop alleen kornl hel
niet aan. Eén keer per jaar
hard schreeuwen
en voor de
rest passen met onze troef in
de hand helpt ons geen stap
vtoruil.
Dag aan dag », zei de

man, « moet er gewerkt
worden. » «Vergaderen
», zei de
man, « helpt geen barsl. We
vergaderen
al 13-3 jaar en vje
staan nog altijd ter plaatse te
trappelen.
Werken
in
de
breedte «, zei de man, ci (Jaar
komt het op aan. Hel volk moeten we winnen
n.
Nadat de man aldus had (jezegd, keek hij rond met de
triomfantelijke
blik van iemand
die eerts de juiste puntjes
op
de juiste
i's had gezet.
De
waard stond al klaar om nog
eens vol te tap/ien. W ant ondervinding
heeft hem
geleerd
dat niets zo hardnekkig
is ais
flaminganlische
dorst
Ikzelf
achtte
het
ogenbhk
lijp om aan de man een voorstel te doen. Want
kennelijk
was hij iemand
die
brandde
van dadendrang
en
geloofsijver, bereid om desnoods
nog
op dit late herberguur
naar Oc
massa te gaan, hier en elders.
Een welkom
paar handen
m
een werf ploeg voor
abonnementen. « Ach stik », zei de man
toen ik het hem had gevraagd.
« Wie leurt nu met
krantenpapier als alles op daden zit '.•'
wachten ».
« Diden », zei de man.
hij dronk zijn glas leeg.

En

Piet Vermeylen, minister
van
'Justitie,
zoon van een groot
vader, erkend zoener van filmsterren,
salonkommunisl
in
zijn prille jeugd en salonfahig
bourgeois-socialist
in zijn minislrabele jaren,
bekendmaker
van de rezultalen der lalenlelVng 'ü!. autew van een bekend
cilaat over het Nederlands alf
keukenmeidentaai,
uitwijzei
van dr Paardekooper, « flamiru
gant » dank zij het
hardnekkig
vooroordeel waarmee de familienaam • belast
is, heeft
te
Tienen het woord gevoerd voor
een auditorium
dal
goeddeels
samengesteld
was uit
papa's
en matante's
van de « ligue
pour Ie bilinguisme
»
Piet is er gaan doen
renbescherming.
Niet
drachtgever
van
maar als minnaar van
baarste produkl uit de
pluimveestapel
: de
Haan.

{( O p 1 december 1959 sloten wij
in D e S t a n d a a r d een periode af, o n der de titel « Vijf jaar strijd o m d e
z e t e l a a n p a s s i n g ». Sedertdien verliepen weer drie jaren en s t a a n wij
met dit v r a a g s t u k o p n i e u w in d e
a k t u a l i t e i t . . . ».
Deze tekst, v a n de h a n d v a n lic. A .
de W e e r d t , verscheen in cc D e S t a n d a a r d » vdn 7 d e c e m b e r 1962 b o v e n a a n een artikel over
d e zetelaanpassing. A c h t jaar strijd om de zetelaanpassing,
een elementair d e m o k r a t i s c h recht, een grondwettelijk
recht ! I n d e r d a a d : e v e n geduld.
De grondwet rohrijft voor
dat het getal volksvertegenwoordigers door de wet bepaald wordt in verhouding tot
het bevolkingscijfer; het getal
mag één per 40.000 inwoners
niet overschrijden. Een wet
van 20 april 1878 behelst dat
h e t getal leden der Kamers
bepaald wordt in verhouding
tot de bevolking van het Rijk
vastgesteld door de jongste
telling. Theoretisch zou dus
om de tien jaar, na iedere
tienjaarlijkse telling, een ze-

Pierre

fers. De algemeoe verkiezingen van 1932 werden gehouden zonder rekening te houden met de volkstelling van
1930, De eerstvolgende telling
werd pas in 1947 doorgevoerd
en het duurde nog tot in 1949
vooraleer eindelijk een zetelaanpassing plaats had. Deze
zetelaanpassing
geschiedde
onder de regering Spaak-Eysken:< en botste op felle weerstand van Waalse zijde. Het
v/etsontwerp Vermeylen dat
na woelige debatten goedgestemd werd benadeelde de
Vlamingen door de toepassing
van het betwist beginsel der
zgn. « verworven rechten » of
« prioritaire
overschotten >.
Er werd geen rekening gehouden met het ongunstig advies
van de Raad van State die
van oordeel was dat de
Grondwet geschonden werd.
Sedert 1959 bleef de toe-

fytand ongewijzigd, zodat de
huidige zetelverdeling nog
steeds op de uitslagen van de
volkstelling van 1947 gegrond
is. Wel werden in het parlement meerdere initiatieven
genomen. Een eerste wetsvoorstel werd in 1956 ingediend in de Kamer door de
heren Van den Daele, Eyskens, Lefèvre, Lefere, Kiebooms en Bertrand en op 6
juni 1957 verworpen met 109
tegen 90 stemmen. Dezelfden
dienden hun wetsvoorstel opnieuw in op 20 november 1957,
zonder resultaat.
In de Senaat werd op 5 december 1957 een wetsvoorstel
ingediend door de heren
Struye, Leynen, Ronse, Derbaix en Jespers. Het werd in
de Commissie voor Binnenlandse Zaken behandeld doch
verworpen.
(vervolg op blz 3)

verder
in
dit
nummer
open brief aan t.v.-nieuwsdiensl blz 4
fe's wandelweg staat onder water blz8
glanzende spaden blz 9
Stijn streuvels blz 1 0
die arme walen blz 1 3
inventaris 1 9 6 2 blz 1 6

aan dieals voorVeeweyde,
hel kostBelgische
Waals»

De:a hnan, zegt Piel,
heeft
recht op hel volle begrip, de
tedere aandaclil en de toegeeflijke voorzichtigheid
van
de
Vlamingen.
Want het is een
haan met psichologie.
Hij zou
psiehologische
schokken
kunnen krijgen
Tegen het toedienen van dergelijke
schokken
aan een haan-met-ziel
meende
Piet ten scherpste
te
moeien
waarschuwen.
Daarom :
moeien de Vlamingen het offer
brengen van de paritaire senaat,
moeten de Vlamingen
toegevingen kunnen doen zonder i»ts
in ruil te vragen,
moeten de Vlamingen er vrede mee nemen dat de Walen
geen Nederlands willen
leren,
moeten
de
Vlamingen
de
Vlaamse uitwijkelingen
naar
Wallonië eens en voor goed
afschrijven.
Alleen zo. zegt Piet,
kunnen
we de Waalse Haan
beschermen tegen fatale
psiehologische
schokken
en morele
nllakelingen.
Daarom, zegt Piet.
moeten
alle Vlamingen vertrouwen
stellen in de politieke leiders die
niet de Vlaamse beest
uiltiangen.
Deze slundputden,
zegl Piet,
zal hij verdedigen
in de kommissie voor herziening
van de
grondwet
ii'aari<an hij lid is.
Namens
de Vlaamse
volksgemeenschap
Bi] de qenade van
het Vlaams soc/aJi'.'-me. En met
de zegen van hel Waalse socialisme.
« Pierre », zeggen de Walen
in de kommi.^sie, v est un chie
type ».
Pierre is zelfs een
type. Méér belchie dan

belchie
type.

werft N U méér abonnenten
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EN STROPEN

Waarde Heer Gepluimd,
Indien Uw naam m de gazet geraakte, dan was Ket met omdat
gij minister geworden waart, maar
alleen omdat men bij de vorige
verkiezingen Uw stem wilde ronselen.
Misschien wist gij niet eens
waarover het gtng : mensen zoals
gij en ik weten dikwijls niet dat
dikbirkige heren met dikke sigaren In de kop in Brussel nieuwe
belastingen hebben gestemd, die
gij en ik mooten betalen Wij
brommen wel tegen de ontvanger
van belastingen die ons die « brieven met een vensterke » stuurt
maar wij bedenken niet dat die
man niet de ware schuldige is
Nochtans is de belangstelling
van de pohtiekers, die destijds op
Uw stem aasden, snel afgekoeld.
Zo gauw zij In de regering zaten,
vonden zij niets beter dan de belastingen toe te passen, waartegen
zij eerst lawaai hadden gemaakt.
Maar ook dat is niet genoeg. Zij
hebben nu een « betere » belastmgswet gevonden
Misschien ge'ooft gij het n'et,
münheer Geoluimd Maai weet U
wel dat vanaf het dienstjaar 1963
de spaarboekjes belast worden ?
Oh, ja, er is een vrijste'ling van
ongeveer 50 000 P per gezinshoofd
(dUs niet per spaarboekje !). Maar
dat betekent dat gij vanaf 1963 belasting gaat betalen op de interesten van Uw spaarcentjes (met uitzondering van die 50 OOG P per gezin).
Maar, gij zijt slim en gij denkt:
Ik zet mijn geld niet op een spaarboekje; ik steek het in obligaties
of effecten, dat brengt meer interest op Mis mijnheer Gepluimd,

want van de effecten clie na nieuwjaar 1963 worden uitgegeven, zal
30 % belasting van de interesten
afgehouden woiden. Dat betekent:
als gij nu nog obligaties neemt
aan 5 % interest. Krijgt gij maar
3,5 % in werkelijkheid uitbetaald!
En dat is nog niet alles ! Ik lees
in « De Standaard » van 29 december dat de mteresi zelf van de
spaarboekjes nog met 0,25 % verminderd wordt : dus op de post
zoudt ge nog 2,75 % krijgen in
plaats van 3 %, en van die 2,75
moet ge dan nog belasting bstalen!
Indien het zo voortgaat dan is
het tegen de voegende verk'ezmg
met meer « Honoré Gepluimd »
maar « Honoré Ges roopt » !
J.V. - Meeuwen.

BRUSSEL TWEETAUi
In het raam van de aktie om te
bekomen dat Brussel Vlaams zou
zijn voor de Vlamingen heeft de
afdeling Schaarbeek vo'gende brief
gericht aan do burgemeester van
Schaarbeek. De anti-Belgische keuze van in de binnendiensten enkel
Frans te gebmiken (en zulks gebeurt in 18 van de 19 Brusselse
gemeenten !) moet vervangen worden door een eerlijke Belgische
beslissing, waarbij de Vlaming in
Brussel overal in het Nederlands,
en dit zonder zich telkens te moeten kwaad maken, terechtkomt.
Mijnheer de Burgemeester, de gemeente Schaarbeek heeft na de
stemming van de Wet van 28 juni
1932 de spijtige beslissing getroffen dat ze enkel het Frans zou
gebruiken als inwendige diensttaaL
Het hoeft niet gezegd dat hier•uit voor de Vlaamse bewoners van
Uw gemeente een ganse reeks onaangenaamheden voortvloeit en

Zelfs de kraaien brengen
hel uil :

HET LEGER

dat de in wend ge Franse eentaligheid van Uw diensten zeer vaak
taalwetovertredingen en onaangename wrijvingen met Uw onderhorigen tot gevolg heeft.
Zo stellen wij vast dat alle
adressen in de kiezerslijsten in
het Frans gesteld zijn, ook voor
personen, die hadden aangedrongen opdat zij alles m het Nederlands zouden ontvangen
Ook worden de formulieren, welke door Uw dienst « Militie » worden verspreid, m het Frans ingevuld voor personen, die het Nederlands als hun voertaal verkozen.
Ernstige k'achten komen vooral
binnen over de medische inspectie
in de gemeenteseholen, welke
soms tot pijnlijke vernederingen
leidt bij de Vlaamse kindertjes.
Met ons zijt U er ongetwijfeld
van overtuigd dat in een gemeente, die samen met Brussel behoort
tot de tweetalige hoofdstedelijke
zone, zou moeten gestreefd worden
niet alleen naar ten eerlijke en
volmaakte tweetaligheid naar buiten, maar dat in de, binnendiensten dezelfde regel zou moeten
toegepast worden als m de Rijksbesturen, dwz. gelijke behandeling
van het Frans en het Neder'ands.
Om dit laatste te bereiken lijkt
het gepast dat het bestuur van Uw
gemeente de spijtige beslissing,
waarvan sprake in het begin van
deze brief, zou vervangen door
een beslissing, die rekening houdt
met de belangrijke rol, die het
Brusselse moet spelen in ons land.
In afwachting dat zulks gebeurt,
durven wij vooral aandringen opdat Uw bevo'ikingsdienst zou opdracht krijgen om alle ingewekenen uit het Vlaamse landsgedeelte
als neder'andstaligen in te schrijven in Uw registers zoals de Waalse ingewekenen thans automatisch
als franstaligen worden ingeschreven.

Eens dat deze logische regel ingeburgerd is, zullen reeds' vele
vergissingen en wrijvingen kunnen
vermeden worden.

liiiSiiiliiiiMËiisHHiliii^

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST

WERKGROEP
Waarde Redaktie,
Een feit schijnt nu reeds vast te
staan : dat er m de werkgroep,
door de Regering belast met de
voorbereiding van de grondwecsherzien ng, een meerderheid bestaat om te beslissen wat niet mag
veranderen, doch alle concrete
voorstellen tot wijziging van onze
wetgevende instellingen stuiten op
verzet.
Die werkgroep is dus een doodgeboren kind.
Als men weet dat deze werkgroep in het « leven » geroepen is
ten einde de Wa'en Waarborgen te
bezorgen, zogezegd om hun « minorisatie » te verhinderen! En om
de gevolgen van de voor de Vlamingen gunstige aetelaanpa.ss'ng,
te niet te doen !
Als de Regering nooit de moed
gehad heeft, de zets'aanpassing
toe te passen toen de Wa'^n zich
nog i'lusies maakten, hoe zou deze
autobus-Regering de iroe'1 opbrengen de zetelaanoassing wel door
te voeren nu de Walen geen illusies meer koesteren en nu de Vlamingen eindelijk wakker ge-^chud
zijn ?
Wel, heren Desaeger, Verroken.
De Schrijver, wat blijft er dan nog
anders over dan Pedera'isme ? Wij
wachten op uw opbouwende oplossing. Tevergeefs, denk ik.
1963 wordt zeker een jaar van
allergrootst belang.
B.H. - Erembodegem.

Waarde Redaktie,
Vorige week was er in onze kazerne beddegeschud en gammelengeroifel, toen ons « nieuwjaarsgeschenk » m de orders verscheen.
Terwijl de « Volk.sunie » onlangs
een amendement had ingediend
om de soldij van 10 P te brengen
op 20 F en dit door de regering op
10 F gehouden wordt, zullen voortaan de soldaten - miliciens van
hun 10 F soldij 3 F betalen voor
de dagelijkse filmvoorstelling, daar
waar het tot nu toe steeds gratis
geweest was Met de leuze van ons
bataljon « Were di » werden die
nieuwtjes niet geweerd ! « Een
pint bier moet ge toch ook betalen
en daarbij, ge zijt tooh niet verplicht alle dagen naar de film te
gaan » zei een officier.
U hebt gelijk, altijd gelijk, maar
wees nu eens militair : « doe die
lach van uw gezicht a's ik u aanspreek ». Ik vraag mij af of men
de soldaat moet laten kiezen tussen een pint bier en een film;
noemt men dat « militaire opvoeding » ? Een hoog-staand Be'gisch
staatsburger heeft gezegd dat de
soldaten
m Duitsland
genoeg
voordelen hebben,
zoals gratis
film... Wanneer onze soldaten diis
in 't vervolg willen genieten van
een van de wein'ge militaire ontspanningen, dan moeten ze eerst
bima 1/3 van hun soldij teruggeven.
Voor wanneer een « madame »
aan onze militaire W.C.'s met 1 P
voor so'daten, 2 F voor onderofficieren en 10 F voor ofticieren, ja
voor wanneer ?
Van een Vlaming uit 73A.
Koln - Delbrück.
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VOLKSUNIE

vervolg van biz. 1
Na de verkiezingen van
1958 werd, ingevolge formele
klesbeloften van de C.V.P.,
door de minister van Binnenland32 Zaken, de heer Heger,
in de Senaat een wetsontwerp
ingediend op 19 augustus 1958,
met behoud van het beginsel
der verworven rechten.
Na de vorming van de regering Eyskens-Lefèvre werd op
6 mei 1959 een nieuw wetsontwerp ingediend ditmaal in de
Kamer, dat evenwel ook de
kieswet wijzigde. Het werd op
23 m a a r t I960 goedgestemd in
de Kamer en aan de Senaat
overgemaakt. Bij de parlementsontbinding in 1961 was
het door de Senaat nog niet
gestemd.
Bij de verkiezingen van 1958
en 1961 werden de Vlaamse
gewesten zwaar benadeeld.
Volgens de bevolkingscijfers
van 31-12-1957 waren er
546.788 inwoners in het parle-

ment niet vertegenwoordigd,
waarvan 418.393 inwoners van
Vlaamse
arrondissementen.
Een vergelijking met het bevolkingscijfer op 31-12-1960
toont aan dat toen reeds
665.959 inwoners niet vertegenwoordigd waren. Het is
m a a r al te duidelijk dat deze
toestand onrechtvaardig is,
ondemokratisch en ongrondwettelijk.
De huidige regering heeft op
h a a r beurt in de regeringsverklaring van 2 mei 1961 de zetelaanpassing beloofd. Zij zou
voor het einde 1961 doorgevoerd worden. Thans blijkt
echter uit verklaringen afgelegd door de Eerste Minister
dat het de bedoeling zou zijn
van de Regering te wachten
tot het einde van de legislatuur om de zetelaanpassing te
laten stemmen en deze te
koppelen aan een grondwetsherziening.

Tüüii. in april 19G1 de V.U.-kamerlraktic haar wetsvoorstel
tot /etelaanpassing neerlegde, ging de pers niet zo maar zonder
meer aan dit initiatief voorbij. De Vlaamse bladen van C.V.P.strekking, gebonden door de herhaalde beloften van hun partij
en door de formele toezegging in de regeringsverklaring, moesten
jiich beperken tot een zuur-zoet kommentaar. Do Vlaamse socialisten reageerden zoals men het kon verwachten : ironisch, van
uit de hoogte, ontwijkend en negatief. In Wallonië dansten de
redaktionele poppen. Een staaltje van deze verschillende reakties
hieronder :

^efsvoorslel v.u.

« De auteurs van het wetsvoorstel der Volksunie hebben
geen voorkeur (voor één der
beide mogelijkheden der zetelaanpassing : verhoging van het
aantal zetels, handhaving van
het huidig aantal, nvdr). Waarom zouden zij ook een voorkeur hebben daar waar in ieder
der beide gevallen de Vlamingen toch de absolute n^eerderheid zullen hebben ?

^ ^ erste-minïster Lefèvre m a a k t v a n zijn
m e n i n g geen m o o r d k u i l : (( zetelaanpassing, ja ! M a a r slechts n a d a t de grondw^et zal
herzien zijn ! ». E e n dergelijke handelwijze
is o n d u l d b a a r . O m te o n t s n a p p e n a a n de toepassing v a n de g r o n d w e t zoals ze t h a n s is,
gaat m e n in d e teksten e r v a n k n o e i e n .

Het heet, dat de Walen
waarborgen moeten krijgen
tegen de zogenaamde « minorisatie » van Wallonië.
Schaamtelozer leugen werd
nooit verkondigd. De Walen
zijn immers,
vanaf 1830,
steeds de minderheid in dit
land geweest. Deze toestand
is dus niet nieuw en wettigt
geenszins de beoogde hervormingen van de grondwet :
bij de volkstelling van 1847

Knipysl uit het beruchte
« DAT »-pamflet van de C.V.P.
bij de verkiezingen in 1958.
Zo wordt sedert 4 jaren de
demokratie gerespekteerd»,
ironiseerde
het pamflet. Dat zijn
inmiddels al 9 jaar
geworden. En de laatste 5 van die 9 jaren
was de C.V.P. voortdurend aan het bewind.
Zo houdt men bij verkiezingen, jaren aan
één stuk de naïeve
brave Vlaming voor
de aap. Tot voor kort
straffeloos, n a a r het
scheen. Maar DAT is
dan toch al veranderd : in het land en
in het parlement is
inmiddels een versterkte
Vlaams-nationale oppositie gegroeid. En steeds meer Vlamingen beschouwen de zetelaanpassing als de toetssteen
der demokratie in dit land.

Haf

« Men kan niet aUijd akkoord
gaan met de
argumenten,
waarmee de volksvertegenwoordigers van de Volksunie hun
jongste voorstel voor de zetelaanpassing
motiveren,
maar
ze redeneren terecht dat een
struisvogelpolitiek
de unitaire
strukluur van België nog meer
in het gedrang brengt dan een
openhartig en bewust aanpakken van de moeilijkheden. Het
is zeker niet met ronkende
volzinnen over « la fierlé d'etre
beige » dat men de zaak oplost.
De tijd van de frozen is voorbij. » (Gazet van Antwerpen,
23.4.62).

grootmoedi

Op dat ogenblik zou men de
naam
van België
kunnen
schrappen om hem te vervangen door Vlaanderen. Wallonië
zal niets anders meer zijn dan
een kolonie ». (La Wallonië,
26.4.62)
« De kameraden van de
Volksunie hebben een wetsvoorstel ingediend om het aantal zetels aan ie passen aan de
bevolking, d.w.z. één volksvertegenwoordiger per 40.000 inwoners. Er zouden 229 kamerleden zijn in plaats van 212.
Ik beweer niet dat in dit geval alle Vlamingen in Kamer
en Senaat op dezelfde manier
zouden stemmen tegen Walen
en Brusselaars. Maar wel weet
ik, dat mannen van de Volksunie en enige fanaliekers van
de C.V.P. bij vele stemmingen
de Vlaamse romantische trommel zouden slaan en als verraders van Vlaanderen uitschelden al wie naar hun muziek niet danst. »
(Vooruit,
26.4.62).^

— de eerste die in België
werd gehouden — waren er
57,8% nederlandssprekenden
tegen 42,2% Iranssprekenden.
En nu plots, een dikke eeuw
later, spreekt men van de
« minorisatie » van Wallonië !
Om de Walen de gevraagde « waarborgen » te geven,
werd een Werkgroep voor
de Grondwetsherziening in
het leven geroepen. In deze
werkgroep zitten 9 fransta'igen tegenover 7 Vlamingen.
Onder die Vlamingen dan
nog de heren Vermeylen en
Lefèvre : beide franssprekend aan huis. Dat zijn de
heren die het lot der zetelaanpassing bepalen !
De Walen vragen een paritaire senaat of een 2/3-grendel, eender welke formule die
de bewustwordende Vlaamse
meerderheid de weg naar de
open demokratie kan versperren. De Vlaamse kleurpolitiekers beperken er zich
toe, te onderzoeken welke
formule ze de Walen kunnen
schenken zonder de Vlamingen al te brutaal wakker te
schoppen.
De geest die bij dit alles
voorzit ? De oude geest. De
geest waarvan bijvoorbeeld
de « Vlaming » de Vleeschauwer blijk gaf, toen hij op
26 april 1949 als verslaggever
bij het wetsvoorstel voor zetelaanpassing in de Kamer
verklaarde : « Het is een feit
dat door de huidige formule
de Walen het maximum krijgen dat ze kunnen krijgen
en meer dan hun proportio-

neel aandeel. Het is echter
de moeite waard onder onze
bondgenoten van Noord en
Zuid zich hierover te verstaan dat de sterksten een
klein offer brengen aan degenen die zich zwakker voelen... Van V'.aamse zijde
moet de kwestie met een zekere gemodereerdheid worden beschouwd, moet er een
zekere grootmoedigheid bestaan ».
De geest van het C.V.P.kongres te Oostende, waar
de 2/3-grendel werd goedgekeurd ook door de Vlaamse C.V.P.-ers.
De kruiperige geest van
Vlaamse socialisten a la
Vermeylen die te Tienen
ging verklaren dat de Vlamingen het offer van de paritaire senaat moeten brengen.
De geest van zwakheid,
lafheid en verraad !

even rekenen
In 1 9 4 7 — jaar v a n de voorlaatste volkstelling — b e d r o e g half miljoen daarvan zijn
Vlamingen. Dat is een tiende
d e b e v o l k i n g v a n het Rijk 8 . 5 1 2 . 1 9 5 i n w o n e r s . O p 31 devan de Vlaamse bevolking,
cember 1961 b e d r o e g dit cijfer 9 . 2 2 8 . 7 2 9 i n w o n e r s . H e t die op 31 december 1961
5.143.848 eenheden,
hetzij
verschil in m e e r b e d r a a g t dus 7 1 6 . 5 3 4 i n w o n e r s .
55,7 % van 's lands bevolking, telde.
De laatste aanpassing van
het aantal zetels aan het bevolkingscijfer geschiedde op
bazis van de telling van 1947.

Vandaag zijn dus meer dan
zevenhonderdduizend Belgen
niet vertegenwoordigd in het
Parlement. Meer dan een

Wanneer men de zetelaanpassing narekent op bazis van
de bevolkingscijfers van 1961, komt men tot de vaststelling dat er 18 zetels zouden bijkomen in de Kamer. De
verdeling over Vlaamse en Waaloe arrondissementen zou
als volgt gebeuren.
Huidig aantal zetels
Vlaamco provincies
+ arr. Leuven
104
Waalse provincies
4 - a r r Nijvel
76
arr. Brussel
32
Rijk
212

Aantal zetels op bazis v.d.
bevolking van einde 1961
118 (-f- 14)
76
36 ( + 4)
280 ( + M)

Men kan dus zonder overdrijving zeggen dat één Vlaming op de tien bij de verkiezingen een absoluut waardeloze stem uitbrengt.
Deze aanfluiting van de
demokratie schat men maar
op h a a r werkelijke waarde,
wanneer men erbij bedenkt
dat de Italianen, Grieken,
Algerijnen, Polen en andere
vreemdelingen wel vertegenwoordigd zijn in het Parlement,
Vlaanderen (Brussel inbegrepen) heeft momenteel 18
zetels te weinig in de Kamer. En daarnaast zetelen
een 12-tal — vooral Waalse
— Kamerleden uitsluitend
namens het bevolkingscijfer
van de vreemdelingen.
Dat maakt een
van 30 !

verschil
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ePfRNoreN
EEN BEKENTENIS
In zijn rede op het ABVVkongres verklaarde de heer
Major volgens de persverslagen :
« De h. Major herinnert er
aan dat hij zelf en minister
Spinoy gezocht hebben n a a r
nieuwe industrieën voor de
Borinage en het Centrum.
Zij hebben zelfs gepoogd
Vlaamse industrieën
naar
daar te brengen om te vermijden dat de Waalse streken toestanden zouden kennen waaronder de Vlamingen hebben geleden. »
Ziedaar de bekentenis van
een politiek die wij herhaaldelijk aan de kaak gesteld
hebben.
Vooral een minister heeft
het recht niet een landsgedeelte te benadelen om een
ander te bevoordeligen, zeker niet in acht genomen de
werkelijke sociaal - ekonomische toestanden.

©pe^^^
I>rl e
aan de jongens
van de nieuwsdienst
van de T.V.
Mijnheren,
Zeer tot mijn spijt kan ik het jaar 1963 niet inzetten met
hartelijke gelukwensen aan uw adres en met de wens dat gij
moogt volharden op het ingeslagen pad. Wel integendeel heb
ik al bij het begin van dit jaar feestelijk de buik vol van utü
holgeet-glimlach en van de onbewogen
onverschilligheid
waarmee gij hel bloed uit uw nieuwsvaatje de huiskamers
binnen tapt.

Het probleem van de mobiliteit der Vlaamse arbeidskracht is nog ver van opgelost, terwijl in Wallonië geen
werkloosheid bestaat en zelfs
de Walen bekenden dat immigratie van vreemde arbeidskrachten
noodzakelijk
is om de nieuwe bedrijven
van arbeidskrachten te voorzien !

Verleden zaterdag heb ik, mijnheren, en met mij enkele
honderdduizenden, het voorrecht gehad vanuit mijn knusse
TV-zetcl mensen te zien sterven Niet zo maar in één of andere
trillerige Hitchcock, maar écht. Vers van het slagveld op het
filmbandje en even vers van het filmbandje in de huiskamer.
« Hot news » en « du sang a la une », om in het internationaal
vakjargon te blijven.
« Hof news », mijnheren, de sukkelaar die daar te Jadotstad met zijn Volkswagen door een konlrolepost van Indische
LWO-«oJdaten reed en de volle laag vanuit de hinderlaag Irceg.
« Hot news » de dood van de twee ongelukkige vrouwen in de
wagen, « hoi news » de wanhoop van de gekwetste die halfkrankzinnig uit zijn wagen kroop. Inderdaad, zoals de besnorde
aanzegger van het nieuwi meedeelde, een « pakkend
dokument o. De dood, het bloed en de radeloosheid huis-aan
huis besteld, onverpakt en onverbloemd, voer voor massakonsumptie vanuit de kanapee.
Ik kan u, mijnheren, er niet om gelukwensen. Het is de
tweede maal dat ik vanuit de verdomde knusheid van een
zetel een mens zie sterven. De eerste keer, dat was in de veertiger jaren. Een Amerikaans oorlogskorrespondent was in zijn
jacht op « hot news » er in geslaagd een pakkend dokument
van « brandende » aktualiteit op het filmbandje vast Ie leggen : de dood van een Japanner die de volle laag van een
vlammenwerper had gekregen. Een rustige, brave, fatsoenlijke Amerikaanse filmboy die vanop een paar meter afstand
het hele drama vakkundig vereeuwigde. Ik ben toen weggewandeld uit de kino waar het geval meer dan levensgroot op
het witte linnen verscheen. Ik troostte me vaagweg met de
gedachte dat de oorlog nog maar nel achter de rug was en
dat mét de oorlog ook de onmenselijkheid van de ooflogspropaganda van het programma zou gevoerd worden.
En nu verleden zaterdag, mijnheren, de tivcede keer. Op
de zaterdagse kijkavond van de jeugd. Kort na nonkel Bob
en vlak voor Dennis the Menace. Op een ogenblik dat de densiteit van kijkers beneden de twintig en beneden de tien het
grootst is. Alhoewel dal maar een bijkomend en ondergeschikt bezwaar is. Nochtans vraag ik me af waarom een bloteboezem- en zware-jongens-film voorafgegaan wordt door de
diepgevroren glimlach en de vriendelijke ivaarschuwing van
één der TV-lanlei « dat de jeugdige kijkers naar bed moeten «,
wanneer het zielig schouwspel van het sterven in Jadofsta't
zonder enige waarschuwing op de zaterdagse families wordt
losgelaten.
Waarom, mijnheren, ik vraag me af waarom ? Om de
goegemeente met een schok duidelijk te maken luat een
schurken die VNO-Indiërs zijn ? Och kom, wat een uniform
draagt, een bevel heeft en een post bezet, dat schiet onbewogen op alles wat tegen het bevel beweegt. Om de gruwelen
van de oorlog aan te klagen ? Och kom, sinds zeventien jaar
zwelgt de wereld in het aanklagen van gruwelen en nooit
werden er zoveel begaan als thans.
Maar waarom dan ? Ik vrees : uil onverschilligheid en
uit het onvermogen om een lijn te trekken tussen wat l,ui>
en wat niet kan. Ik vrees nog : uit beroepsmisvorming di
van een zielig schouwspel « hot news r> maakt.
De mens, mijnheren, ook de mens van 1963, heeft nog
altijd enkele rechten. Dijvoorbeeld om slechts éénmaal zijn
eigen dood Ie sterven. En niet honderdduizendmaal stervend
aangegaapt te worden door zijn soortgenoten. De afgestompten
en de anderen,
zoals dio Cenes.

w
EINDEJ AARSGESCHENKEN
Het is nog niet te laat om
nog eens een opsomming te
geven van de reeks geschenken die de regering, alvorens
zich naar het Kerst- en
Nieuwjaarsverlof te spoeden,
aan onze Kerstboom heeft
gehangen : opslag van de sigaren en sigaartjes, verhoging met 40 % van de radiotaks, de voorheffing op coupons wordt van 10 op 15 %
gebracht
en
daarenboven
uitgebreid tot de spaarboekjes, verlenging van de « t i j delijke » verhoging van de
overdrachttaxe van 5 %
n a a r 6 %.
Stuk voor stuk maatregelen die speciaal de kleine
man treffen. De regering van
Honoré Gepluimd !

BRUSSELSE PERS
Dat de Brusselse franstalige pers even vreemd staat

NEDERLAND EN
« Onze » ambassadeur in
Nederland, baron Van der
Straeten - Wailïet werd door
Kees Middelhof voor de micro van de B.R.T, geintervieuwd over de Nederlandse
belangstelling in de Vlaamse
beweging. Die belangstelling
nou : dat kon voor onze nationale baron nog enigszins
door de beugel. Maar « bemoeienis, dat is partij kiezen in problemen, vooral politieke problemen, die de
Vlamingen zelf verdelen, ot
minder vriendelijke uitlatingen over franstalige Belgen,
vind ik beslist verkeerd »
Pas op dus, Nederlanders :

grasduinen...
« Bij het ministerie van Ekonomlsche
Zaken
bestaat
een ontwikhelingsplan
voor de
Westvlaamse Westhoek.
Dit testgebied werd volle drie
jaar geleden bij koninklijk
besluit voor de duur
van ... drie jaar aangewezen
en uit een
verklaring
van de minister blijkt dat men ternauwernood
met
het studiewerk is begonnen. »
J. van Overstraeten, voorzitter V T B - V A B ,
in « D e Autotoerist » 2 / X I 1 / 1 9 6 2 .

tegenover het
nederiands
kultuurleven in België als
tegenover het kultuurleven
van eventuele Marsbewoners,
vonden we nog eens bevestigd in een berichtje van h e t
Zuidvlaams maandblad «Notre Fiandre» uit Rijsel. Daarin heet het : « Filip de Pillecyn is overleden. We troffen het nieuws voor het eerst
in een Parijs dagblad, dat
zijn in het Frans vertaalde
werken zorgvuldig en met
veel lof vermelde. We zochten
een bevestiging van h e t bericht in een Brusse's franstalig blad, dat zich voor Ie
mieux informé van alle bladen in het land aller Belgen
uitgeeft. In geen enkel n u m mer hebben wij een woord
of een lettergreep erover gevonden ».
Ons verbaast dat niet. Alleen kultuurmensen kunnen
aandacht en eerbied hebben
voor de kuituur van anderen. En onder de franstalige
Beulemansen zijn de kultuurmensen zeldzamer dan
witte raven. Erkenning voor
de Nederlandse kuituur zal
eerder uit Parijs dan uit
Brussel komen !

VERROKEN
J a n Verroken heeft, als
alle grote staatslui, de j a a r wisseling opgeluisterd met
enkele belangrijke verklaringen.
Wat vertelde J a n n e m a n ?
« Ik zal een onuitwisbaar
goede indruk bewaren a a n
de eerste stemming over het
taalgrensontwerp in de Kamer ».
Dat het uitwissen bijvoorbeeld van Edlngen zo'n onuitwisbaar goede indruk op
J a n Verroken heeft gemaakt,
had hij al vroeger verklaard.

BELGIË
geen enkel minder vriendelijk woord aan het adres van
de Brusselaars en Walen die
dag voor dag het Nederlands,
uw eigen taal, bespotten als
een minderwaardig menapisch dialekt. Geen enkel
minder vriendelijk
woord
over diegenen onder uw Belgische Bene'uxbroedtrs die
dag aan dag maar een bekommei-nis hebben : het
aanknagen, h e t
aftakelen,
het verminken van het kultuurgebied der
zeventien
miljoen
Nederlanders
in
Noord en Zuid
Nietwaar, mijnheer de baron ?

Was het n u absoluut nodig
ons aan het begin van 1963
nog eens aan zijn trieste rol
in 1962 te herinneren ?

IETS MEER
In de Standaard van 1 j a nuari bracht Manu Ruys zijn
Nieuwjaarsoprispingen
onder de titel « Voortdoen ».
Het artikel eindigde met
een vrome wens : « d a t
Vlaanderen dit jaar nog iets
meer zichzelf zou worden ».
Iets meer. Een heel klein
beetje. Een mondjevol. Een
tikje. En vooral niet overdrijven, jongens.

VERGETELHEID?
De Standaard van Nieuwjaarsdag sprak over hel)
« simpatieké en sociaal-verantwoorde voorstel ^ om de
soldij van de simpele piotten
te verhogen tot 20 F.
Dat dit een voorstel was
van onze volksvertegenwoordiger
Mattheyssens,
was
blijkbaar het vermelden niet
waard.
Hoe simpatiek en verantwoord het voorstel ook is, de
piotten mogen voortdoen met
h u n 10 F per dag. Eki vanaf
1 januari is het gedaan met
het gratis kinobezoek in de
kazernes en mogen de jongens drie van hun 10 ballekens neertellen als ze prentjes willen gaan kijken.

PATRIOTTEN
Tn een der wijken der
franstalige elite te St. Pieters-Woluwe, in de Europawijk nl., staat een standbeeld van wijlen August Vermeylen, vader van onze huidige minister van Justitie.
Het standbeeld vah deze
gematigde en goed-vaderlandse flamingant is een
doom in de ogen van de
franskiljonse bewoners. Het
werd al eens een tijdlang
verwijderd. Nadat het t e ruggeplaatst werd amuzeerden de patriotten van de
Europa-wijk er zich mee de
tekst van het monument te
verwijderen.
Want in de Europa-wijk
mag niets herinneren aan de
man die zegde : « Vlaming
zijn om Europeër te worden».
En het fransdolle hoerapatriotisme maakt geen halt
voor een ex-minister, vader
van een minist'='r Zelfs niet
als zoontjelief meer Pierre
dan Piet is.

DE VOLKSUNIE

LATE ECHO
In het algemeen Nederlands
studentenblad « Forum Academiale » verscheen een late
.echo over de Geyl-redevoering op de IJzerbedevaart, uit
de pen van de linkse Vlaming
Louis Faber. Na enkele algemeenheden over de IJzerbedevaart — de « jaarbeurs van
h e t ontroerende baardflamingantisme » houdt de heer Faber zich meer in het bijzonder
met Geyl bezig. Juicht hij de
aanwezigheid van deze Nederlandse sociali_«t te Diksmuide
toe ? Vindt hij die aanwezigheid een vingerwijzing voor
de officiële B.S.P.-socialisten?
Bijlange niet ! Het feit dat
Geyl lid is van de P.v.d.A. is
geen referentie voor de Nederlandse socialisten : « F e nomenale partij, die P.v.d.A.
Ze is doorgebroken n a a r het

Avondlandse
Kapitalisme.
Geyls lidmaatschap noem ik
geen referentie. Dat de denkende en strijdende socialsten
(die van Links, nvdr) in
Vlaanderen malkontent zijn,
is juist omdat de B.S.P. dezelfde weg schijnt op te
gaan... Er werd lang gejuicht
na elke toespraak. Die van
Geyl was de minst slechte.
Heil Geyl ».

HET DANKBARE
VADERLAND
In de « Autotoerist » wordt
het feit aangeklaagd dat de
Belgicche soldatenkerkhoven
in West-Vlaanderen schromelijk verwaarloosd worden. Dit
valt des te meer op, daar de
Duitse, Engelse en Franse
kerkhoven meestal indrukwekkende en zeer zorgvuldig

onderhouden
zijn.

monumenten

De « Autotoerist » stipt aan
dat de mensen die belast zijn
met het onderhoud der Belgische
ioldatenkerkhoven,
veel te weinig betaald worden
en dat zij alle moeite van de
wereld hebben om bv. een wagen grint voor de paden vast
te krijgen.
In
België
spreekt
en
schreeuwt men méér dan
waar ook ter wereld over de
vaderlandsliefde. Maar nergens ter wereld is men zo
liefdeloos ook tegenover hen
die voor dat «vaderland»
sneuvelden. Men had nog
geen respekt voor de levenden
aan de IJzer, wat zou men er
hebben voor de doden !

ERNEST TE
De bladen brachten verleden week het bericht dat een
twintigtal Belgen, onder hen
onze nationale ballonvaarder
en P.V.V.-volksvertegenwoordiger Ernest De Muyter, door
de sneeuw meer dan een
week opgesloten bleven in
hun hotel te Wissant, tussen
Kales (Calais)
en Bonen
(Boulogne).

Twee dagen nadat de Uno
In Katanga tot het offensief
was overgegaan verscheen er
in de pers een kort berichtje : de « Union Miniere du
Haut-Katanga » stuurde experten n a a r Leopoldstad om
er met Adoela te onderhandelen over de verdeling der
be'astingsgelden.
Voor het eerst sinds twee
j a a r kwamen de verantwoordelijken voor het Katangees
drama uit h u n schuilhoek.
Gelijk de ratten : om het
Binkend schip te verlaten.
Inmiddels is de bankrekening van de « Société Générale» weer met enkele lijken
verrijkt.

DANK VOOR
TSJOMBE
Dat is de dank van de Belgische big bussiness aan hun
marionet Tsjombé : onderhandelingen met de tegenpartij terwijl in Katanga nog
volop geschoten wordt
Einde I960 werd diezelfde
— nu opgegeven en in de
steek gelaten — Tsjombé nog
plechtig te Brussel ontvangen, bracht hij een bezoek
aan de Koning en kreeg hij
een blinkende ridderorde.
Binnenkort kan Adoela op
bezoek
komen ! Als
de
schoorsteen
van
Kolwezl
maar rookt...
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(( In ieder geval...
zullen hijhomende
zetels
gegeven worden aan de Vlaamse volksvertegen\
woordiging.
Ingeval
van zetelaanpassing
zonder
\
verhoging van het aantal zetels zal men het aantal
\
zetels der Waalse arrondissementen
moeten verï
minderen ten voordele van de Vlaamse arrondisse\
menten. In het huidig klimaat van spanning tussen
\
de beide taalgemeenschappen
is een dergelijke ope\
ratie gevaarlijk.
De regering zou ook, naar men
\
beweert, het neerleggen van het bij de regerings\
verklaring beloofde wetsontwerp
uitstellen tot op \
het ogenblik dat de partijen een overeenkomst
heb\
ben bereikt inzake de grondwetsherziening,
her\
ziening waarvan één der objektieven immers is, de \
Walen waarborgen te geven tegen de risiko's van '\
de minorizatie ».
j
L ' E c h o de la Bourse, 5 . L 1 9 6 3 . =

Zelfs het zicht van massa's
witte sneeuw zal onze Ernest
er niet aan herinnerd hebben dat hij te Wissant, een
heel eindje Frankrijk in, nog
steeds op Nederlandse grond
stond, in een dorp dat eenmaal Witzand heeft geheten.
Hij woont nl. in een stad
die, als het van hem afhangt,
de herinnering aan het oude
Broekzele totaal zal vergeten.

RECHTEN
VAN DE MENS

-

De koning en de koningin
zullen op 16 januari een toneelgala bijwonen, ingericht
door de Belgische liga voor
de « Rechten van de Mens »•

Wel bekome
het hun !
Want een toneelvoorstelling
van de liga, dat is het neusje
van de zalm. Er is immers
geen groter komedie denkbaar dan de « rechten van de
mens » in België, achttien
jaar n a de oorlog, met nog
steeds oorlogsgevangenen in
de cel.

Teuven het dan stellen :
doodeenvoudige proleet gelijk jan en (bijna) alleman.
En de «Pourquoi Pas ? >
die het zo graag had over de
« aristokratische !> verschijning van burger Sécillon l

PESSIMIST
GRAAF
DE SECILLON
Enkele tijd geleden schreef
onze dio Genes een « Open
brief » aan een zekere heer
Sécillon die zich ten onrechte graaf liet noemen. Kort
nadien stelde volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck
a a n minister Spaak een parlementaire vraag over de
blauwbloedigheid
van
de
heer Sécillon.
Minister
Spaak
heeft
t h a n s geantwoord : « geen
enkel lid van de familie van
de persoon in kwestie heeft
opneming in de Belgische
adelstand verkregen ».
Daarmee kan de franskiljonse burgemeester-kasteelheer van de Voergemeente
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sommigen
straks ook
misprijzend
spreken over een « opening
naar
links » op het CEcumenisch
Concilie of over een linkse paus Johannes de XXIIIe
omdat hij in zijn
encycliek « Mater et Magistra » zgn
« progressistische
» stellingen
verdedigt. En hoe zouden
sommigen
een
priester
Daens
beoordelen
unie van nu als een
socialistische
moest hij nu leven en met dezelfde
partij te verslijten en het is banale hardnekkigheid
de arbeiders
veretikettenplakkerij
elkeen
in
de dedigen als toen, alle rekening
zelfs
Volksunie
die op een
eigentijdse gehouden
met de gegevens
van
wijze het Vlaamse probleem
tracht onze tijd. Zouden dit ook slechts
te benaderen te bestempelen als een <i krampachtige
pogingen zijn om
linkse. Dit is inderdaad een spel links te schijnen » ?
met woorden, maar een
gevaarlijk
Het voorbeeld is absurd,
zeker.
spel dat allerlei overbodige
tegen- Maar even absurd is de mant van
stellingen in het leven kan roepen sommigen
om
onmiddellijk
het
of aanwakkeren
die slechts
onze woord « links » te kleven op iedervijanden baat bij kan brengen.
Wat een die in de Volksunie
oprecht
is immers een «. linkse » en een strijdt, en niet enkel met
woorden,
(( rechtse », op een ogenblik
dat voor de sociale ontvoogding
van de
elke partij zijn « linksen » en werkende
Vlaamse mens. Als men
K rechtsen « heeft en de
rechtsen het streven naar versnelde
demovan de ene partij soms dichter bij kratizering van het onderwijs,
het
de linksen van een andere
partij bestrijden
en aanklagen
van een
staan dan bij hun eigen « linkse »
overdreven
mobiliteit,
het
ijveren
partijgenoten
en omgekeerd.
Gaan voor werk in eigen streek, voor een

etiketten
Er zijn op het ogenblik in Vlaan'deren een aantal mensen die in de
Volksunie allerlei spoken zien rondwaren en menen te moeten
waarschuwen tegen denkbeeldige
gevaren. Ze vrezen voor een
mogelijk
afglijden in Marxistische
zin van de
partij wanneer ze « het soms nogal
uüdrukkelijk
geflirt » zien van een
zgn.
progressistische
groep in de
Volksunie
met
het
socialistische
jongerenblad
« Links ». Het verwondert
ons echter dat
so'nmige
mensen van <( 't Pallieterke » blijkbaar eenzelfde vrees
koesteren.
Het is m.i. overbodig
hier nog
eens de zaak te verduidelijken.
Mr.
Daniël Deconinck heeft dit afdoende gedaan in ons blad van 8 december j.l. Het is eenvoudig de Volkf-

I waarde landgenoten...
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In zijn wekelijkse woersdagartikels In de socialistische pers laat B.S.P.-voorzitter de laatste tijd nogal vaak
een pessimistische toon doorklinken. « 1963 wordt een
moeilijk jaar >, pronostikeert
hij. En hij somt gallig alle
moeilijkheden op die de regering in de eerstkomende
maanden op haar weg zal
vinden.
Deze
zwartgalligheid • is
wellicht alleen maar voorwendsel. Voorwendsel
om,
met een bezwerend gebaar in
de richting van de « onoverkoombare moeilijkheden >,
een nieuwe periode van im/mobilisme en
toegevingen
aan de Waalse rebellen in de
partij in te zetten. De regering, die reeds lang lood in
de veren heeft, zal er geen
lichtere
vleugelslag
door
krijgen !

mm

ms^

demokratie in Vlaanderen en tegen
de versterking
van een
onvolkse
staat beschouwt
als typisch
links,
welja, dan kan men de
Volksunie
gerust « links » noemen. Zoals men
haar gerust rechts kan blijven noemen als men het ijveren voor de
typisch Vlaamse-nationale
verzuchtingen als (( rechts » wenst te beschouwen.
Als men haar bezorgdheid,om
het
Vlaamse
<( baas in eigen huis »,
niet alleen op het gebied van de
staat maar ook in de vitale
sektoren
van onze ekonomie
beschouwt
als
links, wel, dan zijn er op het ogenblik waarschijnlijk heel wat (dinksen
flaminganten in en buiten de Volksunie. Er is demagogie
die niet
lonend is èn er zijn spotwoorden
die
soms eretitels worden. Het is echter
mijn oprechte overtuiging
dat op
dit ogenblik
Vlaanderen
er met
mee gediend is dat flaminganten
elkaar te lijf gaan met etiketten or,idat zij in sommige opzichten var
inzicht
verschillen.
P.

Martens.
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ePEHNOKU
EN NOGMAALS DE ZEELIEDEN
Zoals wij reeds mededeelden werd de actie voor de
zeelieden,
door
Reimond
Mattheyssens en Staf de Lie,
met een eerste sukses bekroond In een wetsontwerp
door twee ministers getekend
worden wachtgelden voore'en voor bepaalde studerenden aan de zeevaartschool te
Antwerpen. Onze verkozene
zal er bij de bespreking voor

beidsvoorwaarden en dgl. in
een privé-clubje van rode en
gele syndicalistische bonzetjes met de reders werden bekokstoofd, en dat dergelijk
onderonsje geen voldoende
waarborgen bood voor de
verdediging der beroepsbelangen der zeelieden. Hij
vorderde bijgevolg de oprichting van een Nationaal Paritair comité. In een parle-

VOOR

WALLONIË

Inbel, het vestzak-propagandaministerie van Theo Lefèvre, kost ons per dag meer
dan 100.000 F.
Dit geld wordt voor het
grootste deel besteed aan propaganda voor het werven van
mijnwerkers in Italië.- Nog
maar eens enkele tientallen
miljoenen per jaar dus die,
langs een nieuwe weg, vooral
naar Wallonië worden gedraineerd.
Door deze werving wordt
het be-'aan van Inbel minder
dan ooit gerechtvaardigd. I n bel bewijst nu ook in de praktijk, niets anders te zijn dan
een gruyère waarvan de talrijke gaten voorbehouden zijn
aan de vriendjes van de
vrienden van de ministeriële
excellenties.

VOLHARDING
Voor volharding in de boosheid bestaat, zoals 'men weet,
geen genade. Het is dan ook
men een genadeloos oog dat
Jos Van Eynde de voorliefde
van de M.P.W.-er Yerna voor
de goede stad Antwerpen
volgt.

opkomen
ook to

da.t deze gelden
zullen zijn.

Verder had Reimond Mattheyssens''ook de ontstentenis aangeklaagd van een Nationaal Paritair Comité voor
de zeelieden. Hij betoogde
dat overeenkomsten inzake
lonen, sociale voordelen, ar-

mentair antwoord op een
vraag van onze volksvertegenwoordiger heeft de minister nu geantwoord dat hij
zal trachten dit probleem zo
spoedig mogelijk op te lossen. Wij kunnen er op aan
dat onze parlementairen de
betrokken
excellentie wel
eventjes zullen aanporren.

Een tijd geleden bracht
Yerna de Jo:« aan de rand van
een morele inzinking door te
Antwerpen in de Kontaktklub
met een V.V.B.-federalist te
komen
debateren.
Thans
komt Yerna terug naar Ant-

werpen om voor een gehoor
van minder-volgzame socialisten te komen praten over
« De M.P.W. en de Vlaamse
socialisten ».
Wedden dat de Jos vroeg of
laat nog slagbomen gaat eisen
aan de t h a n s afgebakende
taalgrens, om de smokkelwaar van h e t Waals socialisme tegen te houden ?

ZO NIET, SIRE
Koning Leopold heeft zich
onlangs via de pers tot h e t
land gericht om de kampanje
te laken waarvan hij en zijn
gezin in de sensatiepers het
slachtoffer waren. Aan deze
brief zitten heel wat haakjes:
de modderkampanje werd gevoerd in Franse boulevardbladen die vroeger door Sire
vaak de voorrang kregen op
Belgische bladen. Sire beschuldigde een anonymus ervan, zijn verdediging in het
publiek niet opgenomen te
hebben. Over a^ deze bijkomstige aspekten geen kommentaar.
Wél kommentaar echter over
het feit dat Leopold zijn brief
in het Frans heeft opgesteld en overgemaakt aan
Belga De brave vertaaljongen:* hebben de tekst daar voor
konsumptie in Vlaanderen
moeten klaarmaken.
De dank voor de dienst die
de Vlamingen Sire in 1950
hebben bewezen ?

ZUIDERKEMPEN EN
Verleden week bracht de TV
een dokumentair programma
over het ontwikkelingsgebied
Zuiderkempen. Mager, zeer
mager ! Zo mogelijk nog m a gerder dan de ontwikkeling
der Zuiderkempen zelf.

De « Belg heeft geen aanleg voor de Franse taal »,
De jongens die h e t proNaar verluidt zouden de zegt h e t blad. Ofwel is h e t gramma
ineenknutselden,
« vaderlandslievenden » uit Be gisch Frans te plat : de konden best een les in aardöe Vcerstreek er aan denken, taal van een portier. Ofwel te rijkskunde gebruiken. Want
de monumenten voor de ge- stijf : de taal van een nota- een deel der beelden die gesneuvelden der wereldoorlo- ris.
toond werden, stamden helegen te verhuizen n a a r WalDat is de mening van de maal niet uit het gebied Zuilonië.
Fransen over h u n « taal »- derkempen.
Zo zou het vaderlands ar- genoten in België ! PlatOp geen enkel ogenblik kon
duin de schande van een vloers en onbeschaafd als bij
het filmpje ons overtuigen
menapische bezetting be- portiers en voerlui ! Of pevan het feit dat de Zuiderspaard blijven.
danterig - geleerd met stij- kempen in voUe expansie zijn.
Waarom ook niet ? In de ve stadhuiswoord en gel'jk bij Ook niet toen, aan het einde,
plaats van de monumenten een ouderwetse notaris !
de geintervieuwde heer Van
ka.n het dankbare vaderland
En inmiddels maar afge- Orshoven blijk gaf van zeer
dan in de Voerdorpen op de "* ven op « Ie ménapien >, dat veel vertrouwen en optimislege sokkels beitelen : « pour
slijkerig jargon,
me. Het heeft ons fel verles f'amands la même chose >
De jongens, te wier nagedachtenis de monumenten
opgericht werden zim tijFEDERALIZATIE
dens hun leven toch ook niet
meer waard geweest !
In een intervieuw met een tere vat op de bevolking...
Brusselse krant onderstreep- De twee bonden bloeien terte prof. F. Van Mechelen, wijl de onderlinge samenvoorzitter van de Bond der werking fel verbeterd is. De
Grote
Gezmnen, de gelukkige splitsing was een prikkel ter
PORTIER OF
gevolgen van de splitsing vooruitgang. Daardoor wervan
de
vereniging
der den een aantal mensen uit
NOTARIS
kroostrijke gezinnen in een de twee taalgebieden bevrijd
een Waalse van
Pataat ! Daarmee kunnen Vlaamse en
een
minderwaardigonze Gallische landgenoten Bond ; « Door die autonome heidskompleks ».
het stellen. Het Franse tijd- inrichting hebben we beschr'ift « Esprit » is de me- langrijke rezu'taten bereikt:
Men kan het ook nog korning toegedaan
dat het we behouden de e&nheid ter zeggen : in een werkelijk
Frans der Franssprekende voor het algemeen gezinsbe- nationaal klimaat is het
Belgen « Frans met haar op » leid en het program maar prettige» «n doeltreffender
meteen hebben ^'e een be- werker^
Is.

T.V.

baa '1, deze heer voor de camera het tegenovergestelde
te horen zeggen van wat hij
voortdurend elders schrijft en
beweert.

DE LAATSTE
De laatste mop op h e t
taaifront is een flamingantische, geleverd door de
geestige « Bavo »-kroniek
in h e t Beknopt Verslag
van de Standaard ;
« Ik hoor, zei Bavo, d a t
volgens h e t Franse tijdschrift Esprit de Belgen
zo'n slecht Frans praten.
Ja, zei Bavo, maar men
mag niet vergeten dat België gesticht werd door de
Stomme van Portici ».

WERK VOOR
KULTUURVERENIGINGEN
De drie man en een paardekop van h e t Nationaal komitee voor de tweetaligheid,
die onlangs uit de Antwerpse
Billard-palace
dienden
te
verdwijnen, hebben het over
een andere boeg gegooid. Zij
hebben nu aan alle Antwerpse ondernemingen een brief
gezonden waarin zij de betrokken firma's
aanraden
alle druksels tweetalig te
maken. Wij kennen mensen
die zich hierdoor hebben laten afbrengen van h e t voornemen, eentalig - Nederlandse folders uit te geven.
Omdat ze niet goed beseffen
wat h e t zgn. komitee in werkelijkheid is : een verzameling fossielen die schuilgaan
onder een wljdse benaming,
waardoor zij de indruk wekken bij argelozen d a t h u n
beweging
«
algemeen Vlaams » zou zijn. De kultuurverenigingen van Antwerpen zouden er goed aan
doen, bij de Antwerpse firma's de puntjes eens op de
i's te zetten.

VERHUIZEN

Wie dichl m e e ?
Dat het tempo waarin de Vlaamse gelijkberechtiging zich
voltrekt sinds meer dan een eeuw een springprocessie-tempo
is, blijkt de vaste overtuiging te zijn van een groot deel
van Vlaanderens dichlersschaar.
Lees en overtuig u :
li.V. te Leuven : te is Vlaandien achleiult gegleden ».
l'.v.d.W. te Ganshoren : « is men acliten\aarts geschreden «.
F.N. te Neigem : « wel vijfmaal ZONCCI naiigheden ».
We ontrukken deze week de kroon aan Sneyssens om Te
op het hoofd te zetten van W.J. te Tongeren, die daarmee de
Ileideland wint :
Van achtüen dertig lot op lieden
zijn 133 treden
vooruit. Maar vaker, ach,
zoals in Echlernach
zijn wij al dansend uitgegleden.
De esbattementen van Vermeylen te Tienen, waarvan de
aandachtige lezer een echo op onze pagina één heejt gevonden,
ontlokt ons deze week :
Te Tienen hing Pieler Vermeylen
het hek aan verouderde stijlen :
« De Vlaming mag niet »,
bevestigde Piet,

Ook deze week een Vlaamse Pocket - voor het beste
Limerick-slot. Inzendingen vóór woensdag a.s. p/a de redaktie
(Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7) aan
uw dienstwillige

Ernest.
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katan
T o e n een p a a r w e k e n geleden U.S.-generaal
iTruman, neefje v a n de e x - p r e z i d e n t en gev o l m a c h t i g d e voor operaties b e n e d e n d e Sah a r a , o p last v a n prezident K e n n e d y K o n g o
bezocht, k o n m e n v e r m o e d e n d a t het signaal
o p g r o e n zou w o r d e n gezet voor n i e u w e m i litaire U N O - o p e r a t i e s tegen K a t a n g a . D e nad r u k enerzijds w a a r m e e O e T h a n t a a n d r o n g
o p verwezenlijking v a n zijn plan voor b e ëindiging der K a t a n g e s e afscheiding en de
stijfhoofdigheid anderzijds v a n T s j o m b é , het
feit d a a r n a a s t dat het K o n g o l e s e leger zich
weer eens in b e w e g i n g h a d gezet en tenslotte
d e steeds nijpender finantiële n o o d v a n de
U N O én v a n L e o p o l d s t a d w a r e n e v e n v e e l
a a n d u i d i n g e n dat de V e r e n i g d e Naties o p een
beslissende r o u n d a a n s t u u r d e n .

De beide vorige rounds waren geëindigd met een smade>
Ujke nederlaag voor de UNOmilitairen. De V.S., die met
h u n dollars de hele Kongoonderneming recht moeten
houden, namen ditmaal geen
risico : generaal Truman
kwam netjes noteren wat de
UNO-troepen nodig hadden
om ditmaal de knoop door te
kunnen hakken.
Zonder de hulp immers, die
de laatste weken ma:Gaal
vanuit de Amerikaanse wapenarsenalen werd geboden,
zou het operettelegertje van
UNO-soldaten, samengegooid
uit alle 's Heren landen en
onder bevel vaak van officesren die men in h u n land van
herkomst liefst aan de Even a a r wist, weinig of geen kans
gehad hebben tegen de gendarmes en soldeniers van
Tsjombé en van de Union Miniere.
De Amerikaanse houding
was beslissend en van zodra
het duidelijk werd dat het de
V.S. ditmaal ernst was, gebeurden er een paar onverwachte dingen. Zo trok eindelijk een delegatie van de
Union Miniere n a a r Leopoldstad om er met premier Adoela een akkoord te gaan sluiten

over de verdeling van de koper-gelden. De Union Miniere
verliet het schip van de Katangese afscheiding; duidelijker voorleken van de nederlaag van Tsjombé kon men
niet verwachten. Het overlopen van de Union Miniere van
het ene kamp naar het andere is niet het fraaiste hoofdstuk van de geschiedenis der
Katangese afscheiding, geschiedenis die overigens totaal gedikteerd en geschreven
werd in de burelen van de
raad van beheer der Union
Miniere. Terwijl hun zetbaaa
Tsjombé in Katanga zijn
laatste troef — het vernietigen der mijninstallaties —
trachtte uit te spelen, terwijl
het blanke personeel der
maatschappij en de overige
blanke bevolking van K a t a n ga weer eens gemalen werd
tussen de stenen van de UNOtroepen en de gendarmerie,
volgde de Union Miniere
koudweg h a a r nuchter-berekende koers: een akkoord met
de sterk -.en, garanties van de
nieuwe meesters inzake de
installaties, waarborgen voor
het voortzetten van de winstgevende Katangese exploitatie's De beursberichten te
Brussel en elders bevestigden
dat de zakenwereld r-ael in de

nieuwe koers van de Union
Miniere meedraaide : terwijl
de verblufte man-in-de-straat
in de nederlaag van Tsjombé
ook een nederlaag van de U.M.
meende te zien, stegen de
aandelen van het Katangese
koper en kobalt snel omhoog.
Een ander onverwacht ding
was de snelle ineenstorting
van de Katangese weerstand.
Van bij het uitbreken der
vijandelijkheden
vluchtte
Tsjombé naar het buitenland,
om even later terug te keren
weliswaar. De « huurlingen »
kwamen er in de eercte faze
weinig aan te pas en de Ka-

Met de fcoerswisseling van de
U.M. stortte het Katangese
kaartenhuisje
betrekkelijk
vlug in mekaar.
Een derde onverwachte gebeurtenis was de tegenstrijdige houding van de UNOdienc'ten te New-York en Iva
Kongo. Blijkbaar tegen het
bevel van Oe T h a n t in
marsjeerden de UNO-troepen
door naar Jadotstad, waar onder de blanke bevolking
slachtoffers vielen. De schietpartij te Jadotstad alarmeerde de UNO te New-York ,die
dhr Bunch ter plaatse stuurde. Maar blijkbaar liet dhr

...in betere dagen...
tangese gendarmerie vervoeg- Bunch zich in Kongo overhade het werkwoord lopen in al- len tot het standpunt der
le tijden. De grote stamhoof- ' UNO-militairen.
den, daaronder zelfs familieDeze laatsten waren er zich
leden en naaste medewerkers wel van bewust dat de K a t a n van Tsjombé, wisselden — gese afscheiding slechts benaar aloude Bantoezeden — ëindigd kon worden door de
met een voor westerlingen on- bezetting van de produktiebegrijpelijk gemak van kamp. centra.'
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Stoorzenders

De Russissclie zenders dia tot
voor kort gebruikt werden om de
« Stem van Amerika » te storen,
hebben een nieuw
iverkterrein
gekregen. Ze zijn thans gericht
op de uitzendingen van de Chinese radiostations. « De Stem van
Amerika n heeft slechts a) en toe
nog even last van een tijdelijke
storing.

•

Schandaal

De prezident van, Guinea, Sekoe
Toeré, maakte te Conakry bekend
dat sinds de datum waarop het
land zijn onafhankelijkheid
veroverde, méér dan 50 miljoen F
openbare gelden in de zakken van
enkelingen verdwenen Aan deze
verduistering
op grote schaal
maakten zich zowel hogere ambtenaren schuldig als de bootsman
van een overzetboot die het veergeld gedeeltelijk opzij hield.

•

W i e duwt

Wie zal, ivanneer de NATO een
eigen atoommachl zal liebben, op
de knop duwen om deze macht
in luerking te stellen ?
In het huidige stadium zal de
^ ATO-opperbevclhebber
toelating
tol vuren geven in één enkele
vjelomschreven eventualiteit : een
mas':ale aanval van de Sovjets te
land en in de lucht.
Wanneer de NATO tegen het
einde van de jaren 60 over een
Polaris-duiliboolvloot zal beschikken hoopt men, op het ultieme
ogenblik nog even de tijd te hebben voor overleg onder alle
partners.
Zo althans meent en zegt het
Penlagoon.

Stalen teiug naar Engeland iê
lokken.
In dezelfde periode verlieten
ongeveer vijfmaal meer jonge geleerden Engeland om in de V.S.
een loekomil te zoeken.

•

Vergeefse moeite

De Britse regering gaf in het
voorbije jaar meer dan drie miljoen F uit om 70 jonge • wetenschapsmensen uit de Verenigde

Rijkste man

De Indiase regering richtte zich
onlangs tot de rijkste man ter
wereld, de 7G-jarige Osman Khan,
met het verzoek tot steun voor hel
Indiaas verdedigingsfondJ.
Osman AU Khan, die bekend
staat om zijn spaarzaamheid en
iedere dag zelf in zijn kleine bungalow zijn geit melkt, betreurde
niet in staat te zijn tot enige gift.

•
•

Zonder E'stad was Tsjombé
nog alles, zonder Jadotstad is
hij nog maar heel weinig.
De achtergronden van het
drama Katanga zullen wel
nooit helemaal bekend geraken. Een feit i? dat daar één
der meest smerige cenftinhistories van de moderne geschiedenis werd gespeeld. Dat
de Union Miniere daarbij de
grote verantwoordelijke is.
Dat de UNO uit gans de geschiedenis niet fraaier en niet
sterker te voorschijn komt.
Dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de BPjJ^ortj»che politici, die de onafhan-

Militaire hulp

Dank zij massale buitenlandse
hulp wordt thans het Indisch
leger in een snel tempo uitgebouwd. De plannen voorzien een
verdubbeling van het aantal effektieven tot minstens 1.500.000

man. Wapenhalp
komt in de
eerste plaats uit Amerika, Westduitsland en Rusland.

M Softenon en atoombom
De Duitse arts dr Karl F.A. Beck
uil Bayreuth is de mening toegedaan dal niet alleen Soflenon
verantwoordelijk is voor de geboorte van misvormde
kinderen.
Hij beiveert voldoende bewijzen te
hebben om staande te kunnen
houden dat tientallen geneesmiddelen, die in verloop van tientallen jaren totaal ongevaarlijk zijn
gebleken, thans een bedreiging
vormen tijdens de vroege zwangerschap.
Hij meent dal deze veranderingen alleen kunnen
uitgelegd
worden aan de hand van de verhoogde radio-aktiviteit.

•

Prijsbescherming

Frankrijk zal binnenkort ruwe
Sahara-petroleum
leveren
o.m.
aan Griekenland en Brazilië. De

kelijke Kongo-republiek bedachten met de slechts denkbare unitaire struktuur, reusachtig groot is.
Dat van dat alles een nijvere, werklustige blanke bevolking verschilende keren het
gelag betaalde.
T.v.O.

prijs voor deze petroleum zal aaO'
merkelijk lager liggen dan de
prijs die de Franse raffinaderijen
zelf belalen. Frankrijk
houdt
kunstmatig de pelroleumprijs op
het zgn. « wereldniveau ».

•

Ruimte-hoofdstad

De porceleinstad Delft zal waarschijnlijk hoofdstad worden van
deWesleuropese ruimtevorsing. in
Delft wordt momenteel - onder
leiding van professor De Jager •
hard geiuerkl aan een programma
voor onderzoek van de röittgenslraling der zon. In hei kadei van dit
onderzoek zullen in de volgende
twee jaren 70 raketten afgeschoten
worden vanop Sicilië en vanuil
'^oord-Zweden

B Goedkope arbeidskracht
Terwijl Amerikaanse
bediijv-n
zowat oveial in West-Europa opgericht worden omdal de lunen
er lagei liggen dan in de V.S.,
zoeken Westeuropese bedrijven op
hun beurt naar landen waai ie
arbeidskracht goedkoper is Talrijke bedrijven zullen in de eerst»
komende tijd opgericht worden m
Pakistan,

DE VOLKSUNIE
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weg staat
water
onder
Felix T i m m e r m a n s , voor wie wij d e
grootste b e w o n d e r i n g koesteren, heeft
over de schoonheid v a n Lier niet g e logen. W i j zullen d a a r o v e r t r o u w e n s
later, schonere en g e n i e t e n s w a a r d i g e r
regels schrijven d a n in deze r e p o r t a g e
•— die om zekere redenen over d e
o v e r s t r o m i n g e n in het Netedal m o e t

h a n d e l e n '— het geval is. E n inderd a a d er zijn o v e r s t r o m i n g e n , z o d a n i g
zelfs d a t T i m m e r m a n s , m o e s t hij n o g
leven, zelfs zijn geliefkoosde w a n d e lingen b u i t e n d e s t a d s m u r e n
niet
m e e r zou k u n n e n m a k e n , w a n t d e
p a d e n die hij d a a r t o e b e n u t t e zijn
grotendeels onder, w a t e r gelopen.

B Zonderlinge toestand.
Eigenlijk c«taat men in het
Netegebied voor een zonderlinge toestand. Waar men elders — zoals langs de Scheldeboorden — <ie dijken laat
onderhouden door polderbesturen (deze besturen worden
gevormd door de ingelanden
die gronden in het betrokken
gebied hebben) dienen dijken
hier door gewone mensen,
dikwijls door kleine landbou-

NETE BEHOORT TOE AAN
DUIZENDEN EIGENAARS B
!

Het ganse Netegebied, praktisch van Rumst tot Herentals en Geel, wordt regelmatig
blank gezet. Niet alleen beemden en landerijen hebben
hiervan te lijden, ook de bewoners van de rivieroevers
hebben regelmatig last van
het water. In de omgeving
van Lier moesten tientallen
mensen enkele weken geleden
het nog beleven dat hun kelders en zelfs het gelijkvloers
overstroomden.
•

Talrijke bressen.

Langs kwalijke steenwegjes
zijn wij door dit gebied gereden. Even buiten Lier konden
wij reeds de overstroomde
meersen zien. De mensen vertelden hier van hun mizerie.
Een boer die samen met zijn
vrouw prei
schoonmaakte
(die hij 's anderendaags naar
de markt zou brengen) troonde ons mee achter zijn huis,
n a a r de landerijen die tegen

de Nete palen. Van daaruit
kregen wij een duidelijk uitzicht over de rivier. De dijken
werden hier op verschillende
plaatsen doorspoeld. Verderop
werden tijdens de jongste
stormen nog tientallen bressen geslagen. Er zijn gaten bij
van honderd meter breedte,
zo vertelde ons de man.
•

Ook huizen onder water.

Een andere boer zegt ons
dat enkele weken geleden het
water in de Waverse steenweg
zo hoog stond, dat tientallen
bewoners hun huizen bedreigd
zagen en dat talrijke kelders
onderspoelden.
Honderden
hektaren weiden en ook landerijen worden regelmatig
blank gezet.
Begrijpelijkerwijze veroorzaakt dit veel
schade, niet alleen aan de
meersen die fel te lijden hebben, maar vooral aan de tuinbouw die hier zeer intens beoefend wordt. Door het feit

dat honderden hektaren hier
waterziek zijn, krijgt men een
bijzonder lage opbrengst en
het zou de plaatselijke landbouw zeer ten goede komen
moest men een oplossing vinden voor het overötromingsprobleem.
•

Gewone mensen hebben
dijk in eigendonni.

Deze oplossing is nochtans
niet zo moeilijk. Inderdaad,
de overstromingen
vinden
h u n oorzaak in het feit dat
de dijken niet alleen een h a l ve meter (minimum) te laag
zijn, maar ook daar zij veel te
smal blijken en geen voldoende weerstand bieden wanneer
het
waterpeil
overvloedig
stijgt. Telkens er een springvloed komt opzetten en telkens wanneer de wind «uit
het gat » komt, bestaat er gevaar voor doorbraak.. Onze
zegsman vertelt dat de dijken
voor een groot gedeelte toebehoren aan de eigenaars van
de aanpalende gronden. Voor
een gedeelte zijn deze eigenaars kleine boeren en anderzijds ook grondbezitters. Begrijpelijkerwijze is het voor

De St Gomarustoren kijkt uit
over de Nete die niet steeds
(zoals op de foto bovenaan)
een rustig riviertje is.

polderbesturen door de staafl
finantiëel aan h u n lot overgelaten en brengt deze oplos-i
sing daarom ook nog niet voldoende aarde aan de dijk. D^
grondeigenaars, langs de r i vierboorden hebben er weinig
aan dat de ciaat de dijken
liet aanleggen, dat zijzelf dé
halve Nete als h u n eigendom
mogen beschouwen (want iedere boordeigendom gaat tot
in de helft van de rivier)|
wanneer het water telkens
deze landerijen overspoeld. Dö
staat zou door een gezonde
tussenkomst moeten zorgen
voor de beveiliging van dg
Neteoevers.
In dit verband werden door
onze volksvertegenwoordigers
reeds parlementaire vragen
gesteld. Vooral volksvertegenwoordiger Mattheyssens heeft
op dit gebied reeds heel wat
werk geleverd. De openbare
besturen gebaren echter voorlopig van kromme haas. Wij
zijn er evenwel van overtuigd
dat de V.U.-parlementair«n
door niet aflatende druk en
ge:';;eund door het volk in h u n
opzet zullen slagen. De aktie'
lijkt misschien minder spektakulair, maar het is toch niet
noodzakelijk dat er eerst
mensenlevens aan te pas komen (zoals bij de grote overstromingen in 1953) voor er
wat gedaan wordt. Ook nu
wordt er mizerie geleden, dikwijls in stilte...
Thans spoelen ieder j a ^
honderden h a in het Netegex
bied onder water. De rivieren
kunnen het peil niet bijhouden. De Grote Nete moet voor
de afwatering van 73.000 h a
zorgen en de Kleine Nete voor
82.000 ha. Alleen reeds in h e t
gebied Geel - Mol - Olmen Meerhout zijn van de 20.000
h a niet minder dan 3.000 h a
waterziek, terwijl 6.000 h a watergevoelige
grond
door
drooglegging kan verbeterd
worden en 6.008 ha droogtege-

AN^lI&EROEVER^m
iy^^?t^^^*2?^?*^^^ I—I I

ET liggren nog voorhistorische steenweggetjes in de omgeving van Lier. Romantisch lij ken ze misschien wel, maar de
bcAvoners zijn er niet over te spreken.

een gewone mens niet gemakkelijk een dijk te onderhouden. De grootgrondbezitters
kan het daarbij in vele gevallen niets schelen dat de hen
toebehorende meersen onder
water schieten. Meestal zijn
zij het ook die het vertikken
de dijken te onderhouden (rf
de geslagen bressen te dichten.

wertjes, te worden onderhouden. Het gaat zelfs zover dat
een boertje hier op eigen
houtje een reusachtige bres
zou moeten dichten, hetgeen
natuurlijk onbegonnen werk
Is ! Toch werd er reeds op een
bepaalde plaats een polderbestuur gevormd, m a a r — zoals
wij reeds verleden week geschreven hebben — worden

voelige grond door bevloeiing
kan gezond gemaakt worden.
Slechts 5000 h a zijn in dit ge^
bied werkelijk goed te noemen»
Opgeirierkt weze dat de vroegere toestand in de Kempen
beter was maar dat door éS
aanleg van kanalen o.m. JAbertkanaal, sommige s t r e k m
waterziek werden.
S.D.L.
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Vermits wïj h e l dezer dagen over dijken heb«
ben, willen wij het niet nalaten o n z e lezers,
die er waarschijnlijk n o g o n w e t e n d tegenover
staan, het verhaal te brengen v a n een reuzenwerk dat door m e n s e n m e t veel idealisme, o p bijna primitieve wijze tot stand werd
gebracht : het veroverde Scheldeland t e
Zandvliet dat door de (( Vrijwillige Arbeids-

SPADEN
dienst voor Vlaanderen » met schop en krui.
w a g e n w e r d ingedijkt en dat ook t h a n s n o g
de b e w o n d e r i n g v a n iedere bezoeker a f d w i n g t .
B e w o n d e r i n g i n d e r d a a d , w a n t de vruchten
v a n dit werk w o r d e n t h a n s , t w i n t i g jaar nadien, tenvolle g e p l u k t door de landbouwersstand die hier 8 0 0 h a uiterst v r u c h t b a r e
g r o n d heeft g e v o n d e n .
Het veroveren van land op
de Schelde gaat nauw samen
met de geschiedenis van de
Antwerpse polders en met die
van de talrijke, eeuwen-oude
boerengeslachten die deze
streek bewonen en waartoe
ook de voorouders van uw repoi'ter kunnen gerekend worden. Met des te meer reden tot
bewondering
kunnen
wij
t h a n s schrijven over de harde
strijd die de m a n n e n van de
< glanzende spaden » moeten
gevoerd hebben, daar in die
woe_«':e schorrenvlakte om n a
jaren van werkelijk vechten
tegen het water, de kroon op
h u n werk te kunnen zetten :
de verovering van de « Nieuwe Westlandpolder » te Zandvliet, het « Nieuw schor » zoals het in de streek genoemd
wordt.
•

Schorren.

Schorren worden gevormd
door de aanslibbing van klei
die afkomstig is van het fijne
zand dat de Schelde uit St
Kwintenc" in Zuid-Viaanderea
wegvreet en meevoert. Deze
uiterst vruchtbare sliblaag is
op de meeste plaatsen tot
twee meter dik. Vóór de
drooglegging werden
deze

Speurtocht
naar

gronden doorploegd met kreken en killen; zij werden telkens weer begroeid met een
uiterst rijke fauna die door

• De V.A.V.V.
De zoerkelijkheid
is geen
zwarL-ivit-tekening ; het leven
is genuanceerder dan dal.
In de periode 'M-'i5 werden
de jaren die er onmiddellijk
aan vooraj gingen in schril
wil-zWaï t-konlrast
geschilderd.
En zo kon het gebeuren dat
een idealistische
organizatie,
de Vrijwillige
Arbeidersdienst
voor Vlaanderen, in een kwalijke reuk kwam te staan.
De V.A.V.V. verdient beter .
Deze organizatie, die trouwens
begin 19ii door de' Duitsers
ontbonden en verboden werd,
bewees heel luat diensten aan
de bevolking : arbeiders ontsnapten dank zi] luinr aan verplichte tewerKslcLhng in Duitsland, studenten brachten er
op nuttige wijze hun verplichtte arbeidersperiode door, ekonomisch niel-renderende werken op het gebied der grondverbetering
werden
uitgevoerd, het in kuituur brengen van onvruchtbaar
land,
het aanplanten van koolzaad
bvb.,
was een
belangrijke
hulp in de benarde ravitailleringspozitie waarin het land
zich bevond.

iedere overstroming
werd
overdekt met een nieuw laagje slib zodat een uiterst zisldzame humusgrond tot stand
kwam die aangevuld werd met
minerale bestanddelen uit
Vlaanderen en Artezie. Deze
tamenloop van omstandigheden maakte het schorrenland,
na
indijking
tot
uiterst
vruchtbare polders die telkens
de moederaarde van ons land
werden.
• Eerste dijk.
Reeds meer dan tien eeuwen geleden vochten de Poldernaren tegen het water. Het
ic' in deze streek dat de eerste
dijk van Vlaanderen werd
aangelegd nadat dijkenbouwers uit Walcheren, de dijkbouwkunst hadden ingevoerd.
Rond het dorp Berendrecht
ligt een der eerste dijken uit
deze kontreien; hij dateert
uit de tiende eeuw. Slechts
driehonderd
jaar
nadien

Vlaanderens
armoede
en welvaart

slaagde men erin de « Oude
dijk» op te werpen die de
Schelde in h a a r huidige loop
terugdrong. Natuurlijk volgden, in de eeuwen die liggen
tussen deze ongelooflijke verwezenlijking en de huidige
tijd, de overstromingen elkaar
op, zodat het steeds een strijd
op leven en dood werd tegen
het water.
• 8 0 0 ha vruchtbare grond.
Er bleef ook nog veel verdronken land liggen. Dit land
werd gevormd door de schorren, het woeste gebied dat regelmatig door de Schelde
overspoeld werd, waarin fuirijke diepe kreken lagen en
dat slechts kon betreden worden door ervaren lieden.
Schaapherders lieten hier h u n
kudden grazen op de specifieke «lamsoren » een kruid dat
veel gelijkenis vertoont met
spinazie, rietsnijders vonden
hier h u n gedroomde waar,
vissers, stropers en jagers waren hier, n a a s t zeldzame n a tuurliefhebbers, de enige bezoekers. Totdat men tijdens
de jongste oorlog in navolging
van de vroegste polderbewoners, met schop en kruiwagen
begon aan de aanleg van de
« Nieuwe dijk » die 800 h a van
de vruchtbaarste grond moest
droogleggen.
•

Moederaeurde.

Het ia een geschiedenis van
hard labeur geworden. Honderden idealistische mensen
hebben hier jarenlang gebeuld en gezwoegd, maar de
dijk is er gekomen, de Nieuwe
Westlandpolder werd de moederaarde, de beste landbouwgrond van ons land. In deze
reusachtige vlakte groeien de
meest veredelde zaden en
planten van onze landbouw.
Van hieruit wordt al het pooten zaaigoed verdeeld over de
rest van het land. Hier groeit
werkelijk alles — ook nu nog
— zonder dat er ook maar een
gram meststof aan te pas
komt!
De zoute grond 'werd hier
door opeenvolgende bezaaiingen met koolzaad van zijn
groot zoutgehalte ontdaan,
wegen werden aangelegd voor

Onze redakteur bij een der uitmondingeu van de pijpleiding waarlangs zand in de n o g restende schorren wordl
opges poten.
de landbouwers en bruggen
gebouwd over de kreken die
thans het water via een sluis
laten afvloeien.
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want de rijksgrens snijdt heU
schorrenland in twee delen*
Buiten de dijk iiaar de Schelde toe ligt thans ook nog eea
rest van het oorspronkelijk
schor dat spijtig genoeg door
de stad Antwerpen werd o n derspoten met zand, afkomstig uit de Schelde, zodat hier
een reusachtige oppervlakte
aan
goede landbouwgrond
verloren ging. Wie tijdens de
komende zomer een bezoek
wil brengen aan Zandvliet en
aan het reuzenwerk van de
«Vrijwillige
Arbeidsdienst
voor Vlaanderen » zal kunnen
bekijken wat idealisme vermag. Wie oog heeft voor landbouwrijkdom zal hier in zijn
nopjes zijn, want ten overvloede wordt de weelde van de
gewassen er ten toon gespreid.
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•

Staatseigendom.

De Nieuwe Westlandpolder
is thans staatsdomein en
wordt verpacht aan tientallen
landbouwers. Ongeveer 700 h a
liggen op Belgisch gebied en
de overige op Nederlands,

Dan kan men het nog beleven dat over de reusachtige
vlakte, onder een felle zomerse zon, het gezoem klinkt van
de pikdorsers en de traktoren,
dat men die goede geur van
pasgemaaid graan of vers gesneden koolplanten kan opsnuiven. En in de verte trekken de zeeschepen als in een
reuzenstoet door dit geweldige land. Dan pas beseft men
de omvang van dit oerwerk.
De Nieuwe Westlandpolder
blijft. het schone getuigenis
van de noodzakelijkheid die
de Vrijwillige Arbeidsdienst
voor Vlaanderen, was.
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Stijn streuvels
D e Prijs der Nederlandse letteren, de derde in
de reeks, w e r d dus t o e g e k e n d a a n Stijn Streuvels, na H e r m a n Teirlinck en A d r i a a n R o land Holst. Uit de reakties links en rechts
k u n n e n wij o p m a k e n dat er b i n n e n k a m e r s
hier en daar wel spijtige w o o r d e n geuit zijn,
o m d a t m e n een a n d e r e k a n d i d a a t g a a r n e bek r o o n d had gezien.
Streuvels' b e k r o n i n g v e r h e u g t ons des te
m e e r : hij is niet slechts een letterkundige van
formaat, die bewezen heeft dat ook de tijd
a a n de essentie v a n zijn w e r k geen afbreuk
heeft k u n n e n doen, m a a r hij is tevens een
groot en e e n v o u d i g m a n , die in zijn e e n z a a m heid in Ingooigem zich nooit v a n zijn volk
heeft afgezonderd, noch als folklore bes c h o u w d wat voor dit volk levensnoodzaak
en levensrecht w a s .

Nu kan men van Streuvels'
werk beweren dat tiet thuishoort in een periode waarin
de opvatting over de roman
verschilde met de moderne
opvatting
hieromtrent
Men heeft zijn kunst bescjirij vingskunst
genoemd,
schilderen met het woord...
Doch men vergeet al te licht
dat het Streuvels nooit te
doen is om het woord op
zichzelf; hij is geen estheticus. Zijn schilderen en beschrijven staat in funktie
van een machtige evokatie
van natuur en mens in een
periode die nog slechts herinnering is bij de oudsten
onder ons en die hij ons nabijbrengt en doet aanvoelen,
veel duidelijker en menseUjker dan ooit een sociologische studie over die tijd en
dat landschap ons zou kunnen leren Streuvels' werk
heeft een sterke sociale inslag — en wanneer wij bij
de toenemende versteedsing,
ook onzer Vlaamse dorpen,
de verhouding tussen mens
en natuur veel minder sterk
aanvoelen, dan is dat geen
waarde-oordeel over de waarachtigheid
van
Streuvels'
werk. maar alleen de vaststelling dat wij in deze tijd
het verleerd hebben in de
natuur te zien en ze te ondergaan, in haar geweld en
h a a r schoonheid, in de onontkoombare wisselmg der
seizoenen en de onontwijkbare opvolging van geboorte,
leven en dood.
Ook de wijze van typering
bij Streuvels verschilt van de
moderne psychologische roman. Is zijn psychologie er
daarom minder om, zijn zijn
mensen minder levensecht ?
Integendeel. De intuïtieve
psychologie waarmee Streuvels zijn figuren tekent, lijkt
ons vaak veel waarachtiger
en levensnabijer dan het geconstrueerde, gewilde en opzettelijke van vele moderne
romans.
"Oaarbij heeft
Streuvels
ö c h zowel in zijn schUderlng
van de diepste roerselen der
kinderziel, als In zijn nog altijd te weinig gewaardeerde

« Alma » een psycholoog getoond die niet ten achter
moet staan bij vele modernen.
Streuvels' grote doorbraak
kwam rond de eeuwwende :
vooi-al in het Noorden vond
zijn werk grote weerklank.
Na de eerste wereldoorlog
verflauwde de belangstelling.
Timmermans kwam met zijn

« Pallieter » het streuveliaanse beeld dat men zich ir
het Noorden van Vlaanderer
had gemaakt, grondig wijzigen.
Men vergat echter, da1
noch Streuvels noch Timmermans een beeld van de
Vlaming in het algemeen
konden of wilden geven —
en dat zij slechts deden wat
elk auteur doet : het beeld
scheppen van een tijd, een
were'.d, een milieu waarmede men vertrouwd is, waarin men gegroeid is en dat
men incarneren wil in zijn
werk. Elke Duitser is geen
Faust, elke Engelsman geen
Hamlet...
Het Is een bewijs van
Streuvels'
onbetwistbare
grootheid dat hij er telkens
weer opnieuw in geslaagd is
— ook na lang stilzwijgen
rond werk en persoon — n a a r
hem te doen luisteren : opnieuw tussen de twee oorlogen, opnieuw ook n a de jongste wereldoorlog...
Zijn grootste verdienste is
echter dat hij voor
het
Vlaamse proza — en bij uitbreiding voor het Nederlandse proza — gedaan heeft wat
Gezelle deed voor onze lyriek : zonder school of be-

O n d e r d e V l a a m s e a u t e u r s die r o n d de
e e u w w e n d e het levenslicht zagen en tussen
beide wereldoorlogen a a n bod k w a m e n heeft
de W e s t v l a m i n g Marcel Matthijs altijd een
wat zelfkantige plaats bekleed. Dit niet alleen door de k e u z e v a n zijn romanstof (arbeiders- of b o e r e n t y p e n in révolte m e t zichzelf en de m a a t s c h a p p i j ) , m a a r ook door d e
beoefening v a n een persoonlijke stijl die niets
g e m e e n s meer h a d met de g e m a a k t h e i d , het
salonachtige dat s o m m i g e v a n zijn leeftijdsgenoten ging k e n m e r k e n . In dit opzicht sloot
Matthijs rechtstreeks a a n m e t de traditie v a n
de grote V l a a m s e a u t o d i d a k t e n ( S t r e u v e l s ) ,
met dien v e r s t a n d e e v e n w e l dat de m o d e r n e
literaire s t r o m i n g e n , zoals het uittekenen en
het uitdiepen van de diepere menselijke drijfveren, het oeuvre v a n Matthijs fel h e b b e n
beroerd.

j j

wie kan dat begrijpen

weging, uit eigen krachtmiddelen ons bevrijden uit onze
omslotenheid, om als Vlaming en a's Nederlander in
de wereld der Europese liten a t u u r plaats te nemen... en
dat te doen, wat Van Deyssel droomde voor de Tachtigers : « Holland op te stoten

midden in de vaaft der volkeren. » En deze verdienste
impliceert er een andere,
een waarover Ernest Claes
spreekt in zijn jeugdherinneringen «Voor de Open Poort»
en waarin
hij
bekent :
« Streuvels heeft ons leren
schrijven... »

nieuwe roman
van matthijs
lolle Köhlci' nodig om in Noord
en Zuid de definitiefe waardering
voor MalUüjs werk Ie brengen.
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MARCEL
MATTHIJS
— « W i e kan dat begrijpen ? » — roman, 182 blz., uitg. De
Garve.,
Antwerpen
(1962).
Genaaid
60 F,
gebonden
110 F,

De eigengereidheid van de verteller, zijn aparte plaats in orac
Utter»n, Ut» «MM «i*« kiiek o/ Uéeratre richting,
hebben echter
mede tot gevolg gehad dal de lof

Stijn Streuvels, hier in gezelschap van de e v e n e e n s
onverwoestbare dr. Goossenaerts

die hem toekwam slechts druppelsgewijs werd gemeten; tenslotte
was er, even voor de laatste utereldoorlog, hel talent van een
voordrachtkunstenares als Ghar-

Na de Si-uren repressie-roman
« Onder de Toren », na de opname
van de novelle « Het Turks Kromzwaard » in een duitstalige selektie van «Unheimliche Gcschichleo
uit al 's Heren landen (Matthijs
fungeert er als énige nederlandsschrijvende auteur), na de pocketeditie van « De Ruitenlikker »,
ligt thans een volledige herbewerking voor van de reeds eerder verschenen roman « Wie kan dal begrijpen... ? ». Naar insiders bev)eren heeft dit boek al een geschiedenis op zichzelf, o.a. omdat de
schrijver, die ook de verdienste
heeft een goed
burgemeester
(helaas oorlogsburgemeesler I) te
zijn geweest, bij de oorspronkelijke uitgave nog onder het fameuze art. US sexies/E viel en
praktisch de volledige eerste uilgave van zijn boek in beslag zag
genomen... '
Hel kan hier de bedoeling niet
zijn de herbewerking van « Wie
kan dat begrijpen ?» te gaan afwegen tegenover de oorspronkelijke editie; trouwens, slylistische
ingrepen en autobiografische reminicenties
daargelaten
(waar
zou de auteur de « syndroom van
Meniere » hebben opgediept... ?)
volgt de nieuwe uitgave het oorspronkelijk
schema
nauiugezet.
En dit mag de schrijver slechts
tot eer strekken, want in het

levensverhaal van Andreas Verboet, da hoofdfiguur
lan de
roman, herneemt Mallhijs, zij het
met jninder nadruk en daardoor
des te aangrijpender, de verlekening van de controverse tussen de
mens en de ziclitbare en onzichtbare dingen die hem omringen.
Zoals steeds in de romans van
Matthijs, wordt de tragiek van de
hoofdpersoon bepaald, niet door
een inwendig twijfelen of verscJicurd-zijn, wél door het op hem
invrelen van een vijandige of
minstens totaal anders gerielite
omgeving. Juist omdat in « Wie
kan dat begrijpen ? n de ontplooiing, de wederzijdse aantrekking en de onvolmaaki-blijvende
liefde van twee jeugdige en broze
mensen wordt getekend, gaat van
het boek tegelijk een biezondere
charme en een navranle bitterheid uit. En, waar die onberekende, onberedeneerde liefde wordt
gesteld tegenover de dorheid en
de hypokrisie van de volwassenen,
ontwikkelt
Matthijs een thema
dat niemand onberoerd kan laten.
Natuurlijk heeft het boek ook
zijn onvolkomenheden - speciaal
in de dialogen mocht de auteur
een wat minder geposeerde taal
hebben'gebruikt
- maar in zijn
geheel mag van « Wie kan dat
begrijpen ? » gezegd dat het naar
conceptie en naar verwoording
in de rij van Matthijs' romans als
een van de meest geladen en meest
« unheimliche » voorkomt
HG.
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alles en
n o g wat

Op verschillende plaatsen begint
men te ontwaken uit de ijdele
verwachtingen dat de «werkgroep»
h e t nu eens zou oplossen. Proefballonnetjes worden nog steeds opgelaten van Brussel-unitaire k a n t
m a a r « paritaire » of « geografische senaat » zullen het niet doen.
D a n i< desnoods » m a a r federalisme (als we niet verder mogen
baas spelen) zegt de Fourquoi Pas?
Akkoord l Maar niet desnoods « in
elk geval » !
De Humor heeft ook zijn rechten daarvoor zorgt de onverslijtbare Kamiel en h e t blad Links.
t a c h zelf mee.

VOLKSGAZ
(1 Over de oorsprong van Christoforus Co'ombus « luidt de titel
van het hoofdartikel van Kamiel.
Nieuwe sprong in de arena van de
journalistiek door een Huysmans
die aan de redaktiesekretaris van
een normale krant een hartziekte
rou bezorgen.
Schoolmeesterende
stijl van iemand die blijkbaar de
cyclus tussen kind en kinds-zijn
bijna heeft voltooid.
« De man, die er plots in gelukt was een glorievolle rol te
spelen, was niet altijd handelbaar,
en, grote mensen hebben
dan
soms grot« gebreken. Maar Colombus moest a a n v a a r d worden,
zoals hij was
Maar, d a t hij een Jood was,
heeft ook betekenis. Kennedy is
hem als Amerikaan dankbaarheid
verschuldigd — en de Zuid-amerikanen, niet minder. Zelfs de neren
van Egypte mogen hun anti-semitische literatuur voortaan ietwat
inkleden. Hi] heeft, dank aan de
k r a c h t van zijn verbeelding en van
zijn wil, een grootse t a a k vervuld
in de geschiedenis van onze be»
schaving. Maar — Ik herhaal het
nog eens — hij was een Jood. Hij
behoorde tot de zogenaamde Sephardims, die leefden in Spanje en
Portugal, m het
brede midden
ener bevolking, die, zonder onderscheid van standing of benaming,
nooit een ghetto had gekend. »
Daarover zal in 1963 nog wel
geschreven worden. »
Misschien ontdekt Kamiel dan
d a t Colombus al'es ontdekt heeft.
Zoals de Rus Popov alles heeft
uitgevonden. Dat brengt Kamiel
wellicht een nieuwe reis n a a r Israel op. Vijftig j a a r geled"n maak
te de Vlaamse Beweging diezelfde
nationalistische kinderziekte door,
toen werd ook iedereen tot Vlaming gebombardeerd.

LINKS
Moet in staat zijn om de dikhuidige Van Eynde een hartkrisis
\e bezorgen als het zo blijft door-

schrijven. In de peperbus wordt
Jos Ingepeperd om zijn kleinzielige
aanvallen
op
de
Volksuniemensen die de franskiljons onder
handen namen.
« Wanneer die jeugd zich dan
toch voor iets begmt warm te maken dan worden het fascisten, nazi's en ook zo meer.
Indien vandaag de dag een half
dozijn leden van de « Association
liberale », beroepsprofiteurs van
h e t Belgisch nationalisme, hysterische patriott-en die de liefde tot
h e t vaderland begrijpen door op
een bepaald ogenblik de instellingen van een land te verdedigen
om ze d a a r n a uit te zuigen tot op
de graat, h e t in h u n hoofd krijgen « la Belgique unitaire » te
willen verdedigen door de verfransing, te beginnen met Antwerpen,
dan vind ik die jeugaige tegenbetoging sympatiek en dan kunnen
wij diezelfde jeugd morgen misschien laten betogen voor socialistische ,
struktuurhervormingen,
voor een socialistische maatschappij op voorwaarde dat wij h a a r
willen zeggen wat ons socialistisch
p r o g r a m m a eigenlijk Inhoudt.
Wij zijn tegen de Eenheidswet
en wachten tot na de eerstvolgende verkiezingen om er voor te zijn
en ze « par petits paquets » in de
schoenen van de arbeMers te
schuiven.
Wij zijn tegen « den Theo » en
schrijven duizend en een artikels
om a a n te tonen welke perfekte
kloot hij is en riskeren zelfs een
proces ervoor en een jaar later
zijn wij voor « den Theo » en vinden hem een wijs s t a a t s m a n en
regering.shoofd.
I n de kolommen van onze gazet
zijn wij tegen alles en daar waar
we zouden moeten voor zijn : het
programma van onze partij als sociaüstische partij, dat kunnen wij
ons niet meer herinneren.
De hoofdredacteur lijdt s.&n een
gevaarlijke ziekte we.ke men het
« antitoutisme » noemt In zijn
plaats zou ik mij eens laten onderzoeken... »
De auteur Stan Poels schrijft in
dit zelfde artikel d a t hij wellicht
n a a r de hel zal gaan, we hopen
voor hem dat Jos Van Eynde er
geen opperstoker zal zijn Nota :
voor de onaandachtige
lezer :
Wij, moet gelezen worden als Waai
en duidt op Socialisten met een
grote Kop.

Standaard
Ruys keert zich tegen de geografische senaat,
« De oplossing van de politieke
geschillen, waarvoor regering en
parlement geplaatst staan, wordt
niet bevorderd door de onkontroleerbare, anonieme
berichten en
beweringen
die
een
bepaalde
« neutrale » pers dagelijks publiceert. Reeds verleden j a a r werd
de spanning door dergeljke campagnes in aanzienlijke mate aangescherpt. T h a n s zien wij diezelfde pers op hetzelfde patroon voortborduren. Br is weer sprake van
Franstalige socialistische kringen
die de zetelaanpassing a'.leen dan
zouden aanvaarden, wanneer zij
gekompenseerd zou worden door de
instelling van een paritaire ka^
mer van gewesten, die zich uitspreekt met
een gekwalificeerde
meerderheid. »
Manu Ruys begaat een vergetelheid in de opsomming. De grote
CVP-er, oud-eerste minister Paul
Van Zeeland zegt juist heizelfde.

LE SOIR
Zou d a t niet die «neutrale pers»
zijn die Ruys bedoelt.
« Om een bekende uitdrukking
te nemen de Senaat zou een «geografische» s e n a a t worden. Om a a n
al de Belgen h e t m a x i m u m a a n
garanties te geven, zou het goed
zijn de regels voor het stemmen
in de S e n a a t a a n te passen a a n
het onderwerp d a t hij behandelt.
Zo zou het wijs zijn te eisen d a t
elke wet die een invloed zou kimnen hebben op h e t leven van een
of andere van de twee kultuurgemeenschappen, dat die wet een
minimum van stemmen boven de
gewone meerderheid zou halen
B.v. de 3/5 of de 2/3 of zelfs uitzonderlijk de 3/4 »
W a t een voorstel van patriarch
Van Zeeland. Met zulk sisteem
zou h e t minste gunstig windje
voor Vlaanderen als orkaaanverwekkend voor Wa'Ioniè uitgelegd
worden. Lapmiddelen van kwakzalvers die de gezondmakende federal istische operatie niet durven
doen.

De Linie
Mark Grammens
stipt terecht
aan d a t m e n met die halfheid in
h e t sukkelstraatje zonder einde is
geraakt.
« Ook zou men beter behoren te
beseffen dat de oprichting van de
werkgroep een vergissing is geweest die vooralsnog onafzienbare
gevolgen kan hebben. Men heeft
de Walen de illusie gegeven d a t
zij een « waarborg » kunnen krijgen in een unitair democratisch
stelsel, hoewel men van meetaf
h a d mogen voorspellen d a t zulk
een waarborg niet tot de politiek
der mogelijkheden
behoort. Het
gevolg zal zijn dat sommige Walen een desülusie tegemoet gaan,
die de eenheid van het land werkelijk in gevaar brengen.
Verder heeft men de zetelaanpassing (toepassing van een wet)
impliciet gebonden aan « waarborgen » (nieuw pr'vi'egie) voor de
Walen. Als de regering niet de
moed had de wet toe te passen in
h e t voordeel der Vlamingen toen
de Walen zich nog illusies konden maken, is het zeer onwaarschijnlijk d a t zij deze moed wel
zal hebben wanneer de illusie
verdwijnt. Indien de zetelaanpassing niet is goedgekeurd voor de
volgende verkiezingen,
zal
de
Vlaamse opinie stelling geneigd

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

Tel. (02)22.63.48

werd verschaft. Een franstalig satirisch weekblad uit de hoofdstad
gaf het zeer duidelijk te v e r s t a a n :
een reëel Vlaams overwicht in Bel.
gië is onduldbaar. Hierom moet de
zetelaanpassing door een of ander
middel geneutralizeerd worden En
sommigen menen in een paritaire
Senaat (gelijk aantal Vlamingen
en Walen, benevens een a a n t a l
Brusselaars) het redmiddel te zien.
Dit is gewoon boerenbedrog. Hierom aUeen al zouden de Vlamingen
er goed aan doen het vraagstuk
van de Senaat daadwerkelijk a a n
te pakken. Die instelling moet ofwel verdwijnen ofwel herleid worden tot een advizerend lichaam. »

zijn terug te keren naar h a a r
vroegere anti-Belgische houding.
Het zal onze schuld niet zijn.
Federalisme
brtngt
harmonie.
Unitarisme
wederzijdse
achterdocht.

PourqttoiPas?
Ziet de toekomst zwaar bedreigd
door het spook van het Vlaams
imperialisme.
« W a t bevreemdend is bij de
Vlaamse parlementairen, dat is dat
de partijr'chtlijnen niet tellen als
h e t gaat over de « Vlaamse strijd»
Er is geen gematigdheid te verwachten, Het volstaat dat de
Volksunie de Vlaamse Volksbeweging, of het Vlaams Aktiekomitee
een streefpunt vooropzet, een vinger opheft om dadelijk al die dames en heren te doen marsjeren...

iBjO'ehjtmpiMiii
"Hoofdredakteur
M.
Reynders
geeft in een terugblik op onze binnenlandse toestanden de titel van
« Man van het jaar n aan de

Zo zal h e t iedere keer zijn '• de
Vlaamse meerderheid zal a a n de
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rest van het land zijn politiek en
inzichten opleggen.
Dat de regering oppasse. Indien
zij (i.v.m.
de zetelaanpassing)
geen formule vindt die a a n de
twee taalgroepen van onze bevolking de waarborgen biedt die zij
terecht mogen verwachten in een
imitair land, dan is het te vrezen
d a t het federalisme de enige uitweg zal zijn uit het steegje waarin M. Lefèvre ons heeft gebracht.»
Bij deze Brusselse Vlamingenhaters zal federalisme wel niet bedoeld zijn als harmonie. Wel : iets
zeker houden als we niet alles
kunnen pakken.

Hét welielijks
nieuws
Dit meest verspreide Westvlaamse weekblad waarschuwt voor de
koehandel die men eens te meer
wil bedrijven in verband met de
zetelaanpassing.
« De regering Lefèvre heeft de
zetelaanpassing beloofd en belofte
m a a k t schuld. Na de tweede Brusselse m a r s zal men het wel niet
langer meer wagen de Vlamingen
nog een j a a r met een kluitje in
h e t riet te sturen. Het jaar 1963
moet h e t j a a r van de zetëlaanpassing worden.
In franstalige
middens, vooral
in de hoofdstad, meent men dat
de Vlamingen, in ruil voor de zetelaanpassing ook « water in h u n
wijn » moeten doen Dit is een
aanmatiging w a a r a a n niet lang
m a g toegegeven
worden. Een
grondwettelijk recht moet niet betaald worden ! Veeleer zouden de
Vlamingen schadeloosstelling mogen eisen voor de lange periode,
waarin hen geen genoegddo?ning

S

Vlaamse boer die eindeijk uit tijn
loomheid van « de boer'hij p^oeê&è'
voort » ontwaakte.
Hij duidt ook op de eigen kenmerken die de boerenaktie in het
Vlaamse land vertoonde.
« Maar OOK in het Vlaamse land
werden actiecomités opgericht en
weldra dreunden hier ook door de
straten van dorpen en steden do
trekkers van de
manifesterende
boeren, terwijl de hooivork of de
aardappelriek dreigend m de lucht
werden gestoken Waren de door
de U.P.A.
geformuleerde
eisen
meer van materiële aard, onder
de invloed van de Vlaamse boeren
werden ook sociale eisen gestelek
Inzake
kindervergoed'ng.
pensioenen e.d.
Misschien is met het stijgende
Vlaams bewustzijn, de bewustwording en aktie van de boerenstand
wel het meest kenmerkende verschijnsel van het
veranderenda
politieke klimaat in Vlaanderen.
WJt»
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blaft met (nietszeggende)
cijfers
en (even iveinig zeggende)
grote
woorden.
Daarnaast
wordt
zeer
zedig gezwegen
over de
inspanningen ten bate van bv. de Borinage, over de ministeriële
sabotage
en over allerlei andere
vertragingsmanaeuvers. De h. Van
Orshoven
die door minister
Spinoy aan de
deur werd gezet, vondt
blijlibaar
geen vuiltje
aan de
Kempense
lucht en schilderde ons alles maar
zo rooskleurig
mogelijli af. Alles

tig genoeg zo lueinig indruk
gemaakt, dat we ons geen
andere
titels meer herinneren.
Er zal voor
de medeiverkers
en voor
tekstschrijver Louis Verbeecli dus wel
niets
anders
opzitten
dan
een
tweede keer op zoek te gaan naar
teksten, hopelijk met meer suks,;s
dan vorige xveek.
In het • verleden
hecfl
voornoemd
gezelschap
reeds
meermaals een goede oogst
binnengehaald
We twijfelen
er dan ook
geen ogenblik aan dat ze iets dergelijks
nog eens opnieuw
voor
mekaar krijgen. En liefst zo snel
mogelijk !

^CANZONISSIMA

Denise Maes en...

Bob Buon

"Ar Z U I D E R K E M P E N
Wie hel doknmentair
programma over hei
ontwikkelingsgebied
• Zuiderkempen
» gezien
heeft,
zal zich wel afgeviaugd hebben oi
ze aan het -Flagey-plein
op hun
hoofd gevallen zijn. Maar tve kunnen de bezorgde lezer
onmiddellijk
fferusl stellen : ze zijn in de BRT
zelden zo naief als ze zieli voordoen Er is dus niemand op zijn
hoofd gevallen, en alles is er zoals
vroeger.
De vergissing
ligt eigenlijk
hij
de kijker, die met de mening over
de wereld loopt dat een
uitzending als (iDe toekomst is begonneiï » ~eeiï' edukatief
programma
hoort ie zijn. \og erger is de J'fglsslng
van de flamingant,
die
meent
dat hij in een
dergelijk
programma
een beetje
Vlaamse
strijdvaardigheid,
op tiet
ekonomisch vlak dan, moet
terugvinden.
Beiden vergissen zich
natuurlijk
schromelijk
! De waarheid is nochtans zeer eenvoudig. Het overgrote
deel van het BHT-personeel
heeft
een zeer stevig gekleurde
lidkaait
op zak. liet is in de huidige politieke konstellatie
dan ook haast
vanzelfsprekend
dat een programma over de Zuiderkempen
een politieke prüi>aganda-uitzending
woidl,
waarin aan de
niets-veimoedende
hijker
duidelijk
wordt
gemaakt
welke inspanningen
de
regering
zich wel getroost om
Vlaanderens'
ekonomische
heropleving
te bevorderen.
De kijker, die inzake
regionale
ékonomie een leek is, wordt over-

DEZE

: niel

9 55 tot 11 00 en van 13 40 tot 15 15
Rechtstreekse reportage van de skiwedstrijden op de Lauberhorn nabi'
Wengen (slalom heren) (Eurovisie
overname van de Zwitserse televisie - SRG) — 15 15 • Reisroutes
Met Bernard Hemy naar Israël (3)
— 15 45 • Panorama — 16 15 • Hou
je aan je woord • < n literair spel
(opgenomen programma van de
NTS - AVRO) — 17 00 tot 17 20 •
Klein klem, kleuterke — 18 55 :
Pümprogramma voor de jeugd
- Jacht op damherten filmreportage - Top Cat
een keuze uit
Amerikaanse
tekenfilms
Het
leven van de pelikanen documentaire film — 20 00 • TV-nieuws —
20 25
Wie weet wat ' — 21 40 •
Sportwofkend — 22 10 '( Stalm »
TV-biografie
van
de
Russisch.-^
staatsman — 22.35 : Tweede nieuw.-uitzendmg

IV^AANDAG
19 00 • Tienerklanken — 19 £5 : Ons
kunstbezit — 19 40
Zoeklicht op
de kulturele aktualiteit — 20 00 :
TV-nieuws — 20 30 : Speelfilm :
De weg naar de top : psychologische
film van Jack Clayton met Simone
Signoret en L?urence Harvey (Engelse versie met f-'-'-'Mtp onderschr'ften - voor voiwacsenc ,i —
22 05 : « Medium » ; Muziek —
22.35 : Tweede nieuwsuitzending.

gucblig.

Vorige week zaterdag, om precies te zijn te 20
uur 40, draaide de RTB de film & Fantaisie sur glace », een ijsrevue met honderden artiesten van de
Sovjet Akademie. Die film was voorzien van tweetalige
onderschriften, Nederlands onderaan. Nu hadden de
Walen er niets beters op gevonden dan de beelden
steeds iets te laag te laten doorkomen, zodat het Nederlands steeds netjes van het scherm verdween.
Daarmee is dan, menen we, meer dan voldoende
aangetoond waarom de RTB geen tweetalige onderschriften geeft voor de geprogrammeerde films : hun
enggeest'gheid belet zoiets totaal ! Het zijn geen
technische, noch financiële moeilijkheden die tweetalige onderschriften onmogelijk maken. Het is doodgewoon hun onwil !
Denkt de Vlaamse TV niet dat het meer dan hoog
tijd geworden is van zich af te bijten, en voortaan
nog zo weinig mogelijk films te geven met tweetalige
onderschriften ? De goede wil mag inderdaad niet
van een kant blijven komen. Er is een vorm van hoffelijkheid die men karakterloosheid n o e m t ! Het monopolie van vaderlandsliefde heeft ons trouwens
reeds meer dan genoeg geld gekost !

was dus nog eens opperbest in de
beste der werelden ƒ
Ondertussen
loopt in de Waalse
TV de reeks « Wallonië
'62 »,
waarin met niet aflatende
ijver
wordt aangetoond
lioe slecht de
Walen het eigenlijk hebben,
welke
zwakke plekken hun
ekonomische
sirukturen
vertonen en hoeveel er
nog al meer boven hun
hooid
hangen. De Vlamingen
daarentegen krijgen in de Vlaamse TV een
rad voor de ogen
gedraaid.
B IIou ze arm, hou ze dom n,
zoveelste afin ding
Of soms niel?

* WIJ ZOEKEN
TEKSTEN

„

Eerlijk gezegd, hel
kabaret-programma van vorige week
vrijdag
heeft ons ontgooclield.
We hadden van een programma,
waarbij
namen als Jef Burtn, Miei Cools,
Will Ferdy en Henk van Monlfoort
op de affiche slondni,
meer verwacJit.
Nu ging hel ding mank op alle
ponten : hel oiiginele gegeven was
niet handig uitgewerkt,
de individuele-prestaties
waren meestal ver
van scliitterend
en de
bindieksten
daartussen waren gewoonweg
minderwaardig.- Een vergeefse
poging
om eens spontaan-geestig
te zijn
en de veel te hoog gestelde verwachtingen
van de kijker, wat is
e; nog
meer
nodig
om
een
programma
te doen vallen als een
baksteen ? Clem van Duyn in elk
geval niet, want die was er al bij'
Ondertussen
toch een
pluimpje
voor Jef Burm en zijn
uVitaminenliedje n. De rest heeft op ons spij-

WEEK

ZONDAG

De slijmerige
saxo's,
die liet
orkest van Francis Bay
ongenietbaar maken, sleepten ons vorige
zaterdagavond
door een « Canzonissima n-aflevcrlng,
waarvan de
minderwaardigheid
zo van
hel
sclierm droop. Men vraagt zich af
hoeveel maal « hou » in die liedjesuitzending
reeds heeft
gerijmd
op « jou », en hoelang het publiek
dat nog gaat toejuichen I « Waar-

Storingen

•

OP

UW

DINSDAG

14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie —
19 00 : Gastprogramma — 19 30 :
''ranse les — 20 00 . TV-nieuws —
!0 25 : Vnje toegang tot "n katoen>pinnerii : dokuir.entair programma
- 21 10 De zilveren sleutel : poliMefilm van Gerard Glaister. naar
aen verhaal van Edgar Wallace,
T e t Bernard Lee. Lynden Brook,
Pinley Curie en Jennifer David —
2210 • Optreden van het klavierrluo Freddv Gevers-Eugène Traey.
Realisatie • Nest van der Evken
— 22 30 • Tweede nieuwsuitzending

^ WOENSDAG
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens
kiiken — 19 00 • Ripcord : Gewond
in het gebergte
eerste aflevering
van en nieuw TV-feuiUeton —
19 25 • Autorama • het magazine
voor de automobilisten — 20 00 :
TV-nieuws — 20 30 . Schipper naast
Mathilde ,— 21 10 • Verover de
aarde • Ten huize van .. uw brem ;
negende van een reeks wetenschappeliike reportages — 22 00 • Mf^zaïok — 22 30 : Tveedc nieuwsuitzending.

• DONDERDAG
19 00 : Tienerklanken — 19 30 :
Penelope : het programma voor de
vrouw — 20 00 : TV-nieuws —
"O 95 • Schatten op zolder —
ZO r,'}
'5'1'n'eld : TV-spel van
Bridget BolanJ ITcüerlandse verta-

Verloren

Revue

: verdiend

om hou jij van mij... ? », vroeg
Jaelc Raymond
zich tevergeefs
af.
Inderdaad, we weten het ook niet!
Lize Marke zong niet minder
dan
80 punten
bij elkaar voor het
liedje « Luister naar de wind... ».
Het was t'erug zo een
porceiein-tecdingetje, met een zeer grote eenheid van woord en muziek, iets te
dramatiscii naar vqpr gebracht en
te poëllseti om eigenlijk
kommerciëel -renderend
te kunnen
zijn.
We vonden echter zowel het lied

SCHERM
ling : Nel Baker, (opgenomen programma van de NTS/KRO) —
22 20 : Tweede nieuwsuitzending

VRIJDAG
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie —
19.00 : Internationaal jeugdmagazine ~ 19 25 • Arena — 20 00 : TVnieuws — 20 30 : Piste : een variéteprogramma uit Ti-eslong m Hillegom (opgenomen program.ma van
de NTS'KRO) — 21 10 . Stantvastich IS gebleven miin hert in
teghenspcet
Historisch - dokumentair programma — 21 55 • Première
— 22 40 : Tweede nieuwsuitzending.

• ZATERDAG
12 55 tot 14 00 : Rechtstreekse reportage van het skispringen (lieren)
(Eurovisie : overname van de Oostennikse televisie - ORP) — 15 40 :
Rechtstreekbe reportage van de rugbywedstrijd Waies-Eugpland (Eurovisie : overname van de Brit.se televisie - BBC) — 17 10 tot 18 10 :_
Kom toch eens kijken • wedoruit-'
zending van het jeugdprogramma
van 16 januari — 19 00 Folklore •
Vlegeldorsen — 19 30
Echo —
20 00 • TV-nieuws — 20 25
Het is
altijd Dennis (19e afl l — 20 50 .
Canzonissima • achtste van een
reeks preselect les met het oog op
de Grote Eurovisiepnjs van het
lichte lied 1963 — 21 45 • 't Is maar
een woord — 21 15 : Oi>t reden van
het jazzkwartet van Louis van Dijck
(opgenomen programma van de
NTS VARA) — 22 35 : Tweede
nieuwsuitzending

zilver

voor

T b j e c h o - 9 " o w a a k s e T.V.

als de prezentatie de moeite waard,
zodat Lize Marke's kansen op een
Londen-reis
terug aanzienlijk
gestegen zijn.
Wilt Ferdy bracht zijn
liedje
zaterdagavond
zeer
voortreffelijk,
maar verdient beslist beter
teksten.
Zijn mislukking
tijdens « Canzoiii^=!ima »-uitzending
was hoofdzakelijk een mislukking
van het hem
toevertrouxvde
liedje, om niet te
zeggen uitsluitend
hiervan.
Jean
Walter was in hetzelfde bedje ziek.
Hij scheen dit inderdaad
ootc te
beseffen, want men kon het hem
zo aanzien dat hij helemaal
niet
in zijn liedje geloofde.
Van de rest van het
programnia
waren alleen nog de dekors
het
vermelden
waard. En
misschien
ook nog de geestigheden
i'an Denise Maes en Bob Boon. Om te
zeggen hoe
slecht,
uiterst-slecht
die waren. Doodgewoon
belachelijk 1

* OPENBAAR
KUNSTBEZIT
We kunnen
van de wereld

met de beste wH
niet zeggen dat de

eerste aflevering
van « Openbaar
kunstbezit
in Vlaanderen » een
meevaller
geworden
is. Daarvoor
was de beeldregie veel te statisch
en de toon, waarop prof. D'Hulst
zijn tekst las veel te
onpersoonlijk.
De tekst van deze
uitzending
over « De Volkstelling
» Dan Pieter
Breughel
de Oude was
nochtans
heel goed, tegelijk voor leken zeer
genietbaar en toch teclinisch
verantwoord.
Hij werd echter
niet
naar behoren
gediend
door de
illustraties,
en evenmin door de te
monotone lezing van de professor.
Dat alles mag de lezer
nochtans
niet belelten ISO F te storten op
postrekening
999.20 van « Openbaar Kunstbezit
in Vlaanderen
»
te Antwerpen,
indien hij dit tot
vandaag nog niet zou hebben gedaan. De reprodulvties zijn werkelijk de prijs waard, en de begeleidende kommentaar
is zeer degelijk.
Nu moet Eric. Blanckaert nog voldoende zorg aan de
uitzendingen
besteden, en we zijn weeral waar
we zijn moeten. Hopelijk
mogen
we volgende
keer ook
hierover
wierook zwaaien I
Jvb.

IS UW KIJK OP HET LEVEN GOED?
Misschien hebt U wel een bril nodig.
U kunt zich wenden tot de gediplomeerde optieker

M.HENDRYCKS
Glazen en monturen, alle optiek.
Korting voor Volksunie-leden 10%.
Tel. 3 5 . 2 8 . 4 6 - K e r k s t r a a t 6 4 - T u r n h o u t s e b a a n 312
A N T W E R P E N .

OE VOLKSUNIE

^M BevcM-deringen.
Vraag a a n minister van
Landsverdediging.
Na verloop van een aantal
jaren genieten de lagere officieren automatisch een bevordering. Anders is h e t gesteld met de hoofd en opperofficieren die op advies van
(hoge)
bevorderingscomités
en op voorstel van de Minis-

II
met h e t departement stellen. Indien deze taal niet het
Nederlands is, welke m a a t regelen hij zal treffen opdat
het gebruik van deze taal
regel zou worden.

a ) de standplaats der posïhoofden behorende tot de
Franse taalrol.
b) de categorie tot dewelke
deze posten behoren.
2o
a) de
standplaats
der
posthoofden behorende tot
de Nederlandse taalrol.
b) het categorie tot dewelke deze posten behoren.

•

Luchthaven.

Parlementaire vraag, gesteld door dhr ?«Iattheyssens,
aan de heer Bertrand, Mi-

pariemenlaire vragen
ter
van Landsverdediging
door de Koning worden benoemd.
1. De heer Minister gelieve mij mede te delen of de
samenstelling van (hoge) bevorderingscomités
wettelijk
dan wel administratief is geregeld in taaiopzicht ? Welke zijn de bepalingen terzake ?
2. Welk is voor 1962 de samenstelling van elk (hoog)
bevorderingscomité
volgens
de taal van zijn leden N,
N + , F, F + , d.w.z. van het
Nederlandse
resp.
Franse
taalstelsel, met of zonder
grondige kennis van de a n ders landstaal.
3) De heer Minister gelieve mij
afzonderlijk, voor
land- en luchtmacht volgende gegevens te verstrekken
betreffende de schijven 1962:
a) Indeling volgens de taal
(N, N + , F, F + ) van:
— aantal kandidaten die
aan alle voorschriften voldeden om te worden bevorderd
tot de onderscheidene graden
van m.ajoor, luitenant-kolonel, kolonel, generaal-majoor, luitenant-generaal.
— aantal bevorderden op
31 december 1962,
— percentsverhoudjngL a a n tal bevorderden t.o.v. aantal
kandidaten.
b) indeling volgens voormelde graden.
•

Posthoofden.

Parlementaire vraag, gesteld door dhr Mattheyssens,
aan de heer Spaak, Minister
van Buitenlandse Zaken, op
5-1-63.
De heer Minister gelieve
mij mede te delen :

3o
In welke taal de briefwisseling van zijn departement
is gesteld met de posthoofden van de Nederlandse taalrol.
4o Voor het geval deze
taal bij 3o niet h e t Nederlands zou zijn, welke m a a t regelen hij zal treffen om de
gelijkheid tussen de posthoofden van beide taalrollen
te verwezenlijken.
5o In welke taal de posthoofden van de Nederlandse
taalrol h u n
briefwisseling

die arme
walen

nister van Verkeerswezen op
5-1-63.
De heer Minister gelieve
mij mede te delen of er een
verkavelingsplan
bestaat
voor de terreinen van de
luchtvaarthaven in de Antwerpse agglomeratie ?
Zo ja, aan welke m a a t schappij werd de verkaveling
opgedragen ?
Verder wens ik de samenstelling te kennen van de
raad van beheer van deze
maatschappij.

Z o a l s gij wellicht weef, w o r d e n a a n v u l l e n d e beleggingen door bijzondere fiskale w e t t e n gedeeltelijk van b e lasting vrijgesteld, ter b e v o r d e r i n g v a n de e k o n o m i s c h e
expansie.
H i e r o n d e r volgt een kleine m a a r leerrijke tabel, van de
t o e s t a n d op 3 0 juni 1962 die pas werd gepubliceerd ;
Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Bedrijfsinvesteringen (totaal)'
4.652.970.377
987.521.937
2.683.775.030
3.946.955.025

T o t a a l V L A A N D E R E N : 1 2 . 2 7 1 . 2 2 2 . 3 6 9 hetzij 28,3%]
Henegouwen
Namen
Luik
Luxemburg

6.778.984.901
561.907.389
10.358.750.942
136.285.094

Totaal W A L L O N I Ë

1 7 . 8 3 5 . 9 2 8 . 3 2 6 hetzij 4 1 , 1

BRABANT :

1 3 . 3 1 9 . 6 0 8 . 8 2 2 hetzij 3 0 , 6 % ]

Totaal BELGIË :

43.426.759.517

Bedrijfsinvesteringen
Expansiewetten 1959
Li' I miljard investeringen
TOESTAND OP 3 0 JUNI 1 9 6 2

In feite m o e t bij deze ontstellende cijfers geen konnt«<
m e n t a a r w o r d e n g e l e v e r d . . . Men vraagt zich enkel af :
1) voor hoeveel investeringen v a n W a l l o n i ë het gaat o m
overgehevelde bedrijven (cfr. T e m s e , enz) ;
2) w e l k e investeringen A n t w e r p e n zonder d e h a v e n zon
gedaan hebben;

Wallonië: 17,8

3 ) w a n n e e r het « Brusselse w a t e r h o o f d » zal o p e n s p a t t e n
indien m e n v o o r t g a a t m e t het v o l p o m p e n op deze w i j z e . . . V o o r a l w a n n e e r v a n de 13 miljard Investeringen
v o o r B r a b a n t , er juist geteld 9 . 3 2 6 . 6 2 0 . 8 6 0 voor da
Brusselse a g g l o m e r a t i e b e s t e m d zijn !

Brabant: 13,3
l3ttt^%<l:9J|

I

Vlaanderen: 12,3

I

'o]

]

V.U.-studiedienst.

T ^ n slotte k o m t h e t o p zijn zachtst uitgedrukt « o n g e past » voor, dat de L u i k e n a r e n , juist zij, m o o r d en b r a n d
s c h r e e u w e n ovej; h u n e k o n o m i s c h e cc o n d e r g a n g ». H e t is
ver g e k o m e n dat de regering zich keer op keer laat v a n gen a a n de Luikse d e m a g o g i e , en de L a m m e G o e d z a k k e n
uit de V l a a m s e w e i d e n a c h t e r u i t stelt, zonder zich te bek o m m e r e n o m de nuchter'e cijfers !
Volksunie-studiedienst

bewegings leven
ANTWERPEN
ANTWERPEN
E 3 aktie.
I n volgende lokalen k u n t u h e t
herkenningsteken van de E3 aktie
bekomen :
Peter Benoit - Prankrijklei 8,
Antwerpen.
« Tyrol », Nationalestraat 22,
Antwerpen.
« Cordial », Suikcrrui 13, Antwerpen.
« De Helder », Suikerrui 21, Antwerpen.
« Pfllcon », Verbondstraat 57,
Antwerpen.
« Oude Leren Emmer >>, Blauw
Moezelstraai 19. Antwerpen.
« t Houten Hui.sje », Grote
Mai'kt 28, Antwei-pen,
« J u d a s », Adriaan Brouwerstr.
27, Antwerpen.
« De Leeuw van Vlaanderen »,
Jezuitenrui 1 Antworpen.
« Tijl », Antwerpsestraat .59
Mortsel.
Vlamingen ' a a t met na deze lokalen een bezoek te brengen
Optocht te Berchetn.
Deze optocht wordt geplaatst in
h e t teker. van de zetelaanpassing.
DerhalV(> vragen wiJ de onderscheiden aidehngen hun spandoeken en draagplaten in die zin aan
te passen.

Voordracht.
Op uitnodiging van de Kultuurkring « Tijl » spreekt op vrijdag
18 j a n u a r i in de zaal « Peter Benoit » te 20 uur Valeer De Pauw
over zijn werk « De Dood m e t de
kogel », gewijd a a n de vermoorde
Vindevogel.
We kunnen onze leden deze
avond t e n zeerste aanbevelen Velen zullen zich de boeiende voord r a c h t herinneren die Valere DePauw op de avond van ons congres hield over het strijdend Bretagne.
Voor ons zal dit «In Memoriam»
a a n een van de edelste figuren uit
onze beweging een spoorslag toi
taaie volharding betekenen.
We verwachten dan ook de Vlamingen uit het Antwerpse zeer
talrijk.
Deelname in de onkosten : 10 P.
MECHELEN
Kontaktklub.
Donderdag 17 januari, te 20 uur,
Kontaktklub in lokaal « Gulden
Huis » Mechelen. Ir. O. Renard
h a n d e l t over « het sociaal-ekonomisch welvaartsprogramma van de
V.ü. » Gelegenheid tot debat.
MEKKSEM
Wij doen een dringend beroep op
al de leden en simpatisanten van
de Volksunie om met familie en
kennissen n a a r het bal van Groen m g h e te komen op zaterdag 2 februari te 20 uur, in de mooie zaal

Sfinx, B r e d a b a a n 712. Het is de
eerste gelegenheid in 1963 om mekaar eens te zien. Het is geen
overdreven verwachting d a t met
dit bal zal bewezen worden d a t de
grootste en mooiste zaal voor een
feestelijke
bijeenkomst van
de
Vlaams - Nationalisten der Bormsgemeente te klein wordt
Langs deze weg dank ik namens
het bestuur van onze afdeling, al
de goede vrienden voor de vele bewijzen van vriendschap en vertrouwen die wij met de jaarwisseImcr mochten ontvangen.

BRABANT
GROOT-LEUVEN
Op zaterdag 9 febiuari te 20 ui.r
in de gemeentelijke turnzaal, Martelarenlaan te Kessel-Lo : Volksunie dansavond.
Iedereen wordt Hartelijk uitgenodigd. De zaal moet beslist te
klein zijn Allen op post !
K a a r t e n zijn nu reeds te bekomen in lokaal Cristal, Parijsstraat
12, Leuven en bij de bestuursleden.
AFDELING MOLENBEEK
Op vrijdag 23 december 1962
vond in de zaal <f Chevalier Marin » een voorlichtingsvergadering
plaats Ondanks het barre weder

•was de opkomst meer d a n bevredigend.
Afdelingsvoorzitter K n a p e n riep
In een kernachtige rede de aanwezigen op tot h e t inzetten van al
h u n krachten ten einde in 1963
h e t aantal leden te verdubbelen.
K a n t o n n a a l gevolmachtigde J a n
de Eerlanger gaf d a a r n a een over.
zicht van de politieke toestand en
wenste de jonge afdeling veel geluk.
De toehoorders kregen nadien
gelegenheid tot debateren. Daaruit
bleek d a t de Volksunie moet openstaan voor Vlamingen van alle
opinies.
De vergadering duurde tot laat
in de nacht en werd besloten met
een dreunende Vlaamse I^eeuw Te
Molenbeek wordt de boog aangespannen.

i^iMBiiii
LANAKEN
We vernemen langs verschillende zijden dat de werking van het
bestuur Lanaken onder impuls van
Gustaaf Begas zeer gunstig onthaald wordt. Men is vol lof over de
werking. Wanneer mogen we enkele nieuwe mensen verwachten
om hem bij te staan ?
HALEN
HERK DE STAD
We melden onze leden u u het
kanton H e r k - d e - S t a d
dat
zij

zich thans kunnen aansluiten 6 ^
de Vlaamse ziekenkas die een s«kretariaat heeft
opgericht
bij
Mevr. Kempeneers - Jacobs, Stationsstraat 25, Halen. & hebben
zich ondertussen reeds enkele lei
den ingeschreven. Belangstellea^
den kunnen aldaar alle inlichtingen bekomen. De voorwaarden toC
aansluiting zijn zeer voordelig en
we bevelen U deze ziekenkas ten
zeerste aan

0-VLAANDËREN
D I S T R I K T GENT
Op 27 januari 1963 om 16 uur fa
het Vlaamse Huis Roeland algemeene jaarlijkse vergadering voor
de leden en abonnenten van het
distrikt.
Als spreKers tredc-n oo : Meester
Van der Eist, Dr Leo Wouters en
dhr Vanderzee die zal handelen
over de Vlaamse Beweging gedurende de periode 1930-1940.
Na de vergadering gezellig samenzijn met eetmaal aan de prijs
van 30 F. In'schrijvingen voor het
eetmaal bij de voorzitter en sekretarls Dekeyser Guido, Onderber*
gen 59 (tel. 25.09.08) en Dellaert
Edmond, Holdaal 32, te Gent (t«l.
22.24.27).

Ok VOLK^iUNIi

Il4

BEC o
P a a r d e n m a r k t . 2*0
Antwerpen
32.0477
Tel. 03/33.27.12 ( p r i v a a t )

ANTWERPEN
Nieuwjaarswensen van de Provincie Antwerpen.
Bij de aanvang van het nieuwe jaar wensen wij onze bestuursleden, leden, simpatisanten. propagandisten en medewerkers van harte een za'ig en
?e'ukkig Nieuwjaar.
Wij danken hen voor hun onbaatzuchtige medewerking en
roepen hen op in het komende
jaar, waarin de anti-federaüsti.
sche krachten van dit land ten
aanval zuMen gaan, eensgezind
te strijden.
Kudi Van der Paal, provinciaal voorzitter.
Dr Hektor
Goemans. arr.
voorzitter - Antwerpen.
Ir. Oskar Benard, arr. voorzitter - Mechelen.
Jos van Bruggen, arr. voorïitter-Turnhout.
Wim Maes. provinciaal VMOvoorzitter.

ANTWERPEN
Inhuldiging sekretariaat.
Inrichtend komitee :
Van der Paal R. - Dr. H. Goem a n s - R. Mattheyssens - Maes W.
- Bosmans H. - Walter Peeters Slosse E - y^^ Boven R. - Van
den Ëlskeri M .- CeMs G . Geukens R. - Vereecken P. - Van Doren P - De Groot R.
Deelname
auokaravaan
op
maart.
Ve deelnemers met privaatwagens,
kamlonnetten.
vrachtwagens, enz., gelieven dringend n a a m
en adres door te geven aan h e t
arrondissementsekretariaat,
Grote
steenweg
165,
Berchem.
Tel.
39 92.06
Wie onze aktie geldelijk willen
steunen, storten op postgiro 6912.44
Wim
Maes
met
vermelding
« steunaktie E3 ».
DEUBNE
Op de vergadering van december sprak W. Luyten over :
« Lessen uit het verleden ». Spreker schetste de geschiedenis van
de Vlaamse beweging op politiek
Vlak.
Naast vele interessante bijzonderheden over de nieetingpartij en
over het algemeen stemrecht in
1894, onthouden we vooral de uit>
spraak van Pirenne « dat de flaminganten geen resultaten boekten omdat ze hun V!aam.s-zljn n'et
boven hun andere opinies konden
stellen ». Als bes'uit formuleerde
W Luyten twee lessen : een
Vlaams - nationale partij is noodzakelijk om de strijd tot een goed
einde te brengen, omdat alleen
een Vlaamse partij het « Vlaanderen eerst » tot een werkelijkheid
kan maken; alle andere overtuigingen moeten ondergeschikt blijven aan onze Vlaamse overtuiging

Boekhouding —
Belastingen
Sociale Wetten
Tel. (Brussel) 47.05 70

r

EKEREN
Bij gelegenheid van Nieuwjaar
houden wij er aan onze leden,
abonnenten en h u n familieleden
de beste wensen voor geluk en
voorspoed a a n te bieden.
In het afgelopen j a a r heeft onze afdeling flink werk geleverd.
Vele nieuwe leden vervoegden onze
rangen. Het aantal abonnenten
werd verzesvoudigd !
Volle autobussen trokken n a a r
Landdag, IJzerbedevaart en Tweede Mars op Bi-ussel. Affiches en
slogans deden Ekeren de aanwezigheid van de Vo'ksunie aanvoelen.

B E C O

Mazout

Wij danken ten zeerste de propagandisten die onbaatzuchtig en
zonder bijbedoelingen het h u n n e
hebben bijgedragen tot het bekomen van dit resultaat.
Moge h e t 1963 voor de VolksunieEkeren de volledige doorbraak betekenen door oprechte eensgezindheid, wederzijds vertrouwen en
ware kameraadschap !
KONTICH
De algemene vergadering van 29
dec. 1.1., die in het teken stond van
een gezelhge eindejaarsviering, is
ondanks het winterweer uitgegroeid tot een waar succes. Niet
minder dan 120 leden en sympathisanten waren
aanwezig, toen
de voorzitter de vergadering opende. Hij bracht een pittige hulde
a a n de eregast, provincieraadslid
H. Kunnen.
D a a r n a handelde K. Dillen over
de
Vlaams-nationale
strijd
in
1962, die de Volksunie-doorbraak
op het gehele front heeft gebracht.
De Heer R. Mattheyssens. volksvertegenwoordiger, wenste tot slot
aan al onze leden een voorsooedig
1963 en een vruchtbare werking in
de afdeling Kontich.
Na deze korte toespraken werden alle aanwezigen vergast op
lekkere broodjes, waarna de danslust'gen de
kans kregen h u n
hartje op te halen.

SCHILDE
Propagandaploeg kanton Zandhoven.
Tochten voor de eerste vier weken :
13 jan. Wijnegem - vertrek 9 uur
15 aan de kerk.
20 j a n Wijnegem - vertrek 9
uur 15 aan de kerk.
27 jan. vrije zondag.
3 februari, in groep n a a r Berchem.
10 febr Wommelgem - vertrek 9
uur 30 aan de kerk
Simpatizanten, vervoeg onze propagandaploeg, we komen handen
te kort. Stel u in verbinding met
Maurits
Vanderbruggen
Turnhoutsebaan 395,
Schilde.
Tel.
79 07 95. Graag halen we U a a n
huis af en brengen ü ook terug.

BRABANT
KESSEL-LO
Op 9 februari te 20 uu»- m de
gemeentelijke
turnzaal, Martelarenlaan, Kessel-Lo : Volksuniebal.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd !
Het hele arrondissement moet er
zijn !

OP ZOISDAG
3 FEBRUARI
TE BERCHEM

ilMBURG
BILZEN
De plaatselijke secretaris Lowie
Vrijens, samen met de prov sekr.
Clem Colemont, hebben een reeks
huisbezoeken gebracht in Bilzen
en Eigenbilzen en noteerden nieuwe inscnrijvingen. Bilzen staat
nog steeds aan de kop in Limburg,
wat de leden betreft.
HERDEREN
Meer dan 50 mensen hadden
koud weder en gladde wegen getrotseerd om aanwezig te zijn op
de voorlichtingsvergadering.
Voorzitter Peumans en secretaris Nikel Merken hebben bewezen
dat zij een stevige afdeling in handen houden.

B E C O Stookolie
II'. Clem Colemont sprak hoofdzakelijk over de landbouwproblemen terwijl Drs. Wim Jorissen de
algemene politiek behandelde.
Na de vergadering werden enkele leden en abonnementen ingeschreven.
MAASEIK
Deze afdeling spant de kroon inzake organisatie en uitbouw. Stelselmatig worden nieuwe propagandisten
aangeworven en
nieuwe
abonnementen en leden ingeschreven ! Deze week weer 10 nieuwe
abonnementen. De kantonale verantwoordelijke Piet Vanvenckenray verzorgt de prospectie en
nieuwe kontakten terwijl
Hugo
Telen de abonnementenslag
m
h a n d e n genomen heeft.
Maaseik is werkelijk een voorbeeld.
KERKOM
De weersomstandigheden waren
een geschikte gelegenheid om een
praatje te slaan bij de landbouwers. Albert Leenaers heeft dan
ook een reeks huisbezoeken afgelegd waardoor de afdeling weer
een a a n t a l abonnementen en leden
rijker is geworden.
Vooral de gemeente Velm werd
grondig geprospecteerd.

O-VLAANDEREN
AALST
De Kuituur- en Ontspanningskring « De Vriendschap » nodigt
IT uit tot h a a r Tweede Vlaams
Dansfeest op 9 februari 1963 te 21
uur 33 met orkest Aotif Club en
conferencier Bertil Vita, zaal Rink,
De Riddei-straat, Aalst.
Toegelaten mits 50 F.
Plaatsbespreking : 5 P per persoon, gratis voor Volksunieleden
en leden van de Kuituur- en Ontspanningskring
Bij : Luk Rombaut, Molendreef
7, Aalst, tel. 053/217.66. P.C.R
2998.86
Lokaal De Vriendschap, Kerkstraat 9, Aalst, tel. 053/261.50.
Houdt deze datum vvij.
Diskussie - Groep.
Aan onze leden, abonnenten,
propagandisten.
Op woensdag 23 j a n u a r i a.s. te
20 uur 30 zeer stipt komt voor de
eertse maal de di.skussie-groep samen.
Het onderwerp dat zal behandeld worden is : De Natie of Volksgem.eenschap.
Wij hebben het genoegen U allen uit te nodigen.

>

Propagandisten.
Opgepast
: Uw vergadering
vindt plaats op deze.fde dag doch
te 20 uur Komt op tijd.
Lokaal De Vriendschap, Kerks t r a a t 9, Aalst.
WAASLAND
I n het kader van de uitbouw
van de partij zijn er reeds vijf erkende afdelingen in het Waasland,
nl. St. Niklaas, Stekene, De Klinge, Beveren en Kal'o.
Op dit ogenblik houdt het arrond. bestuur zich bezig met het
oprichten van twee nieuwe afdelingen, een te Vrasene en een te
Melsele.
Beroep wordt gedaan op alle
goedgezinde en werkkrachtige Vlamingen uit alle gemeenten van h e t
Waasland om nieuwe afdelingen
te kunnen oprichten.
Wie meent aktlef a a n de uitIxiuw van de Volksunie te kunnen
meewerken wordt verzocht
zijn
adres en n a a m op te geven a a n
een van navolgende adressen :
dhr. Leo Verbeke, secretaris,
Kleibeke 121, St. Niklaas.
dhr. Guido Rumes, propagandaleider, Apostelstr. 11, St. Niklaas.
Mr. J a n Verniers, o/voorzitter.
Walburgstraat 21, St. Niklaas.
Er worden vooral elementen verwacht uit Temse, Lokeren en St.
Gillis.
De bijdragen voor de mikro-wagen kunnen zoals steeds gestort
worden op PC. S25.33 van de Kredietbank voor nr. 4713 van de
Volksunie
Een derde van de kostp;-ijs werd
reeds afbetaald. Wij verwachten
met Uw hulp zo spoedig mogelijk
de volgende schijf af te betalen.
Dank bij voorbaat.

JMÜTUALIXEIT
AALST

FLANDRIA

Minimum bijdragen : Verplicht verzekerden : 20 P per
m a a n d : voor gans het huisgezin.
Vrij verzekerden : 250 F per
m a a n d : schoolgaande
kinderen tot 25e levensjaar inbegrepen.
Maximum voordelen : o.a.
Vergoeding bl] bevalling 1050
F en kmderkorf 200 F.
Plechtige
communie-premie
500 F per kind
Luchtkuren a a n Zee. in de
Ardennen of Zwitserland.
Huwelijkspremie gaande tot
1500 r
Legerdienstpremie 500 F.
Daarbij
overlijdensvergoeding. ambulantiedienst,
voorhuwelijkspremie.
Polikliniek : Coupure Links
33, Gent —10 P consultatie alle
gespecialiseerde onderzoeken.
Overkomst uit andere Mutualiteiten
gebeurt
zonder
wachttijd of verlies van rechten.
Alle inlichtingen en aansluitingen voor Aalst :
e a r l i e r Arseen,
Dirk Martensstraat 76,
Aalst

70EKERTJ
B E C O - O'ie !

W^VLAAj^DEREN
VEURNE - OOSTENDE .
DIKSMTJIDE
Dienstbetoon.
A, De Ganck : elke zondagvoormiddag in h e t « Vlaams Huis »,
Ijzerlaan, Diksmuide.
O. Huyghebaert
19, Koning
Ridderdijk, Westende.
E. Lootens : Oostmeetstraat 56a,
Koekei are Bij voorkeur op afspraak (tel. 05-15.80.31).
L. Mertens : 9, K a n a d a l a a n ,
Nieuwpoort.
Dr. L. Wouters : iedere 1ste
m a a n d a g van de m a a n d in h e t
« Vlaams Huis », Diksmuide.
M. Zwaenepoel : 27, P. Bortierlaan. Gistel. Na afspraak. Tel.
05-92.85.09.
POPERINGE
Het aangekondigde V.U. feest
wordt wegens weersomstandigheden uitgesteld.

GEVRAAGD
uitbater voor
toeristisch oord
aan de Zwalm.
Schrijven naar M. De Boe,
Heldenlaan, 24, Zottegem.
Tel. (054)50014.

Welk V.U.-vriend
(partikulier)'
leent mij 50.000 F a a n 8 % terug
op 6 j a a r voor mt. zaak, geheimh.
verzek. Schrijven kantoor blad.
1
Techn. Ing. scheikunde
zoekt
passende betrekking, ook vertegenwoordiging.
Schrijven
kantoor
blad.
DB 2
Voor een
02-25.90.62.

fijne

V.U.-sigaar tel.
3

Korrespondent
Steno-Daktilo,
nederlands, frans, duits, engels,
Italiaans e n spaans zoekt passende betrekking.
4
Jonge man, 23 j a a r met goede
kennis van nederlandse, engelse,
duitse en
franse handelskorrespondentie, met goede noties van
h e t spaans zoekt passende betrekking. Schrijven kantoor blad.
5

BECO
Mazout

zone 0

Llclite stookolie

zone 0

Benzine super
(hoge kwaliteit).

zone 0

Met minimum van 2000 L
voor gans het l a n d .
Direktie
B van Maldergem
Steenstrateiei 8
Kortrijk
Tel 056/10937.

Plechtige itihuldiging van het nieuw Volksuniesekretariaat voor
de provincie en het arrondissement.
Spreekbeurten.
Receptie.
Massa optocht door Berchem.
Zorg er voor reeds van nu af die dag vrij te houden.

*
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OPROEP
Lezers en Simpatizanten,
aandacht!
De partij bouwt h a a r sektor
« sociaal dienstbetoon » uit.
Onze leden en simpatizanten
k u n n e n ons daarbij flink behulpzaam zijn.
Het zijn dezen die vertrouwd
zijn met sociale kwesties (zoals
pensioenen, belastingen, enz ..)
of die een funktie bekleden
bij een centraal- of provinciaal
bestuur van de S t a a t .
Langs deze weg worden zij,
die met de vooruitgang v a n
de partij bezield zijn en h u n
medewerking a a n de uitbouw
van h e t sociaal
dienstbetoon
willen
verlenen,
uitgenodigd
h u n n a a m en volledig adres
(ook eventueel h u n funktie in
de partij) mede te delen a a n
het hoofdsekretariaat, M. Lemonnierlaan
82,
Brussel
1
(schrijven met verwijzing n a a r
onderhavige oproep).

ANTWERPEll

Wegwijzer optocht te Berchem :
Vertrek : 10 urn- 30 F r a n s Van
Hombeeckplein,
Driekoningenstr.,
Statiestraat,
Boomgaar-dstraat,
Weide-straat, Generaal Drubbelstr.,
Ferd. Coosemansstraat, St. Lambertusstraat, Patriottenstraat, Vredestraat. Grote Steenweg. Ontbinding van de optocht ter hoogte
van het sekretariaat.
Onmiddellijk d a a r n a openluchtmeeting en plechtige opening van
h e t nieuw sekretariaat.
V.M.O.-Antwerpen
mando.

centraal

kom-

Oproep a a n alle V.M.O.-leden
van de muziekkapel, vaandeldi'agers, ordewacht en filmsektie :
Zondag 3 februari 1963 a'gsmene
verzamelmg te Berchem om 9 uur
45 voor h e t Volksuniesekretariaat.
Grote steenweg 165.
Opgelet ! Grijs hemd, zwarte
das, instrumenten in orde, witte
handschoenen.
V.M.O.-ANTWERPEN
Centraal kommando-komende
werftochten.
Zondag, 13 j a n u a r i 1963, Stad
Antwerpen.
Zondag, 20 j a n u a r i 1963, Borgerhout.
Zondag, 27 Januari 1963, Berchem.
Zondag, 3 februari
1963. Berchem. Optocht-meetmg.
Zondag, 17 februari 1963 en
Zondag, 24 februari 1963, worden

zondag
3 maart 1963
kleine tunnel linker oever

protestaktie
brug
tunnel

E3
u/anneer
ANTiWERPEN
Dringende oproep a a n al de leden en vrienden uit h e t arrondissement Antwei-pen, Mecheien en
Turnhout.
Op zondag 3 februari 1963 plechtige inhuldiging te Berchem van
h e t nieuw
Volksuniesekretariaat
voor de provincie en het arrondissement.
Vooraf massa-optocht doorheen
de gemeente.
Bijeenkomst : 10 uur, F r a n s Van
Hombeeckplein te Berchem
Geen
enkel
afdelingsvaandel
m a g ontbreken !
Nadien openluchtmeeting voor
h e t sekretariaat.
Sprekers : Dr. H. Goemans, arr.
voorzitter; R. Mattheyssens, volksvertegenwoordiger.

Nu op enkele weken
VERLOOFD

met het modernste
HUWELIJKSWERK

Honderden kandidaten !
Schrijf ARDAEN PIERRE
Postbus,

186,

Oostende

DE VOLKSUNIE

herkenningsteken
10 F .

alle propaganda-ploegen en VMOleden ingezet voor de E3 aktie.
Zondag, 3 m a a r t 1963, protestak.
tie E3 en oever-verbinding.
Voor alle werftochten
bijeenkomst om 9 uur 15 voor h e t lokaal
« Nieuwe Carnot », Antwerpen,
Carnotstraat.
Nu of nooit !
Massale protestaktie.
E3 - Oeververbinding.
Zondag 3 m a a r t 1963.
Richtlijnen
zullen
regielmatig
medegedeeld worden onder de rubriek bewegingsleven.
Vanaf volgende ueek k u n t u
reeds het herkenningsteken aanschaffen op ieder afdelingssekreta^
r i a a t of op h e t arrondissementssekretariaat, Grote steenweg 165,
Berchem. Tel. 39 92 06.
V.M.O. dankwoord.
Aan de V.M.O.-leiding werd door
de heer Dhaen, uitbater van h e t
lokaal « Falcon », Verbondstraat
57, Antwei-pen, de som van 570 F
overhandigd.
Onze hartelijkste dank hiervoor!
HALLE-KEMPEN
ZANDHOVEN
PULDERBOS
Wenst u zich te laten aboneren op het weekblad « De Volksunie » of wilt u zich laten aansluiten als lid ?
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REDAKTIE : Mr. D. Deconinck, Hoofdredakteur,
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Beheer ; Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1
l e l 11 8 2 1 6
A l l e klachten voor niet o n t v a n g e n van b l a d o p dit adres
Jaarabonnement : 200 F - Halfjaarlijks : 105 F - Driemaandelijks : 55 F
Steunabonnement : 500 F (minimum) • Losse nummers : 6 F
Abonnement buitenland : 250 F
LUCHTPOST: Kongo 750 F - Z u i d - A f r i k a 950 F - Brazilië-Canada 1100 F
A n d e r e landen 900 F
Alle stortingen voor hef b l a d o p postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Bru».
Verantw

uitg. ; Mr

F Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12

Verlangt u alle mogelijke inlichtingen
over
de
Volksunie
wendt u dan tot propagandist :
Lode Verhoeven, Liefkenshoek
23, Halle-Kempen. Tel. 79.01.24.
KLEIN BRABANT
Gezellig samenzijn van leden en
simpatisanten.
Zaterdag 19 j a n u a r i lokaal Ami
te Bornem om 20 uur.
W a r m e maaltijd. Sketchen D a n s
en leute. Wlm Jorisssn is onze eregast.
Breng vrienden en
kennissen
mee. Inschrijving 35 F per persoon
bij de bestuursledsn of op P.C.R.
1625.53 van Leo Huwels. Kattes t r a a t 46, Oppuurs.

Vlaamse klub Mechelen nodigt uit : op zaterdag 12 1.63 in
de zaal A.B C , Bruui te Mechelen, Nieuwjaarsbal met het orkest Jos van Beek en animator Jef Burm. Begin 20 uur 30.
Deelname in de Ijosten • 50 F.
Plaafsbcspreking en kaarten :
Boekhandel Leemans. Guidenstraat 19

T e Boortmeerbeek in h e t lokaal
R u t t e n s Frans, Brede Pleinstraat
115, elke 2de dinsdag van 19 uur
30 tot 20 uur.

ICHTEGEM —
KORTEMARK

:
:
;
;
:
•
;
!
•
\

LIMBURG
;
We willen er de a a n d a c h t :
van de afdelingsbesturen op !
vestigen dat de abonnementen- •
werving nog gedurende enkele •
weken moet volgehouden wor- Z
den. Mogen we hen vragen, •
eens enkele avonden op huis- •
bezoek te gaan. Het geeft be- i
slist goed resultaat.
i

0-VLAANDEREN
GENT
Zaterdag 12 januari te 20 uur
in de grote Roe'andzaai, met Luc
van Gastel n a a r Latijns-Amerika.
Een kleurenfilm evokeert
de
verscheidenheid van het amerik a a n s kontinent.

Op zaterdag 12 j a n u a r i ricni de
Peter Benoit Harmonie, Brussel
(de voormalige V.aamse Harmonie) een filmavond in, in de bovenzaal van het drankhuis Graaf
van Egmonl. J Van P r a a t s t r a a t .
De film handelt over Expo 58 en
is het werk van kineast Gaston
De Vroede.
Deze vertoning is gratis voor alle
leden en h u n familie. Andere simpatisanten : 10 F
DILBEEK-ITTERBEEK
Dienstbetoon.
Vindt plaats iedere Ie m a a n d a g
van de m a a n d te 20 uur in h e t lokaal van Bmiel Barbé « Bij Duizend », Lennikseb'aan 43, te Itterbeek (Nachtegaal).
ledere tweede m a a n d a g van de
m a a n d zal een terzake bevoegd
afgevaardigde
zetelen, vanaf
20
uur in het lokaal « Moderne Spanult », Ninoofsesteenweg 650, Itterbeek
LEUVEN
Zitda^n.
De 2de m a a n d a g der m a a n d
houdt Daniel De Coninck zitdag
te Tervuren, lokaal « De Toekomst », Hoornzeeistr. 6, van 19
uur tot 19 uur 30.
T e Leuven lokaal « Cristal »,
Parijsstraat 12, van 19 uur 30 tot
20 uur.
D h r Segers A. en d h r Pelgrims
houden zitdag de 2de dinsdag der
m a a n d te Keerbergen café Sportwereld bij d h r Van Looy AU. Putsebaan 50, van 20 uur tot 20 uur
30.
Te H a a c h t café «De Wielewaal»,
bij dhr Schelfhout K a m Wespelaarsteenweg van 21 uur tot 21
uur 30.
De 2de dinsdag der m a a n d te
Baal bij Vos Gustaaf, Palingstraat
2, van 21 tot 21 uur 30.
Te Wespelaar café « De Roos »
bij Heymbeeck, Grote baan. -van
20 uur tot 20 uur 30 (2de m a a n dag).

m,

EERNEGEM

Het Afd. Bestuur wens; alle leden en lezers een heil- en succesvol 1963

LIMBURG

Vlaamse kultuurkring.

BRABANT

Alle afdelingen verlenen
hun
medewerking. Ook velen van buiten h e t arr. worden verwacht.

Gratis voor onze leden; niet-leden 10 F ; studenten en leden
jeugdbewegingen 5 P.
Op zaterdag 19 j a n u a r i 1963 vindt
het vijfde Gala-Avondfeest « Gent,
Oud en J o n g » plaats in de salons
van de Opera te Gent
Het beroemde orkest Malando
speelt ten dans op dit rendez-vous
van Vlaamse akademici. Al wie belang stelt in dit Vlaams galabal
kan een uitnodiging
aanvragen
a a n het K.VH.V., Smt-Pietersnieuwstraat 120-1-22 te Gent. Tel.
09-25.11.52.
ZOTTEGEM
De Volksunie Zottegem
viert,
einde januari-begin februari, h a a r
honderdste lid. We verwachten
onze voorzitter Mter F r a n s van
der Eist als feestredenaar.

Mocht ieder lid gedurende het
komende j a a r het mogelijke doen
om de afd verder te helpen uitbouwen. Elk kan te minste 1 Ud
en abonné aanwerven. De atmosfeer is voor ons zeer gunstig : 2
leden hebben dit de laatste 2
m a a n d e n ondervonden; zij brachten de afd. van 20 op 45 leden.
KNOKKE
Dienstbetoon.

Iedere zaterdag voormiddag
10 uur 30 tot 11 uur 30 in het
kretariaat, Elisabethlaan 105,
verdiep. Knokke.
Ook uitbetaling mutualiteit
vakverbond

van
seiste

SINT-ANDRIES
Dienstbetoon.
ledere zaterdag voormiddag van
10 tot 12 uur.
Adres : de heer Etienne Maes,
Lange Molenstraat 64, Sint-Andries.
Of op afspraak : tel. 379.74.
SINT-KRUIS
Dienstbetoon.
ledere zaterdag voormiddag van
10 tot 11 uur bij de heer Mare
Vandemoortel, Delaplacestraat 121,
Sint-Kruis (tel. 320.91).
ledere dinsdag avond van 18 uur
tot 19 uur bij de heer Marcel Leroy, • Vuurkruisenlaan 8,
SintKruis (tel 302 34).
Dienstbetoon.
Blankenberge
Zitdagen op maandag, woensdag
en vrijdag, telkens van 19 tot 19
uur 30
Adres : Cesar De Coninck, Groe,
nestraat 45. Blankenberge.
Brugge.
Zitdag ledere zaterdag namiddag
van 17 tot 18 uur
Herberg « Vlissinghe ». Blekerss t r a a t 2. Brugge,

Zondag 14 juli, eerste 11 juliprijs, wielerwedstrijd.
Tussenin een openluchtfeest
een dansfeest.

of

W-VLAAI^DERËN
BLANKENBERGE

PRONOSTIEKERS... speel
elke week uw gewoon bedrag, U zult slagen met 12
punten, 11 of meerdere malen 10. Bewijsformule kunt
U hiervan bekomen door
storting van 150 F op PCR.
10.21.41, Ardaen Pierre,
Oostende.

Kameraadschapsfeest.
De afdelmg Blankenberge sluit
h a a r winterwerking af op zaterdag
30 m a a r t 1963 met de inrichting
van een Kameraadschapsfeest.
Nadere inlichtingen worden verstrekt.
BRUGGE
Lente-avondfeest.
Het Lente-avondfeest dat door
h e t arr. te Brugge in de StadshaUe ingericht wordt op 2 m a a r t
1963, moet een sukses worden.

Schuimrubbermatrassen
met
Gebreveteerde bedekkingslagen
(Brevet - 529768)'
Ressortmatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

DORTMUNDER THIERBRAUHOF I
te L e u v e n

DORTMUNDER THIERBRAUHOF II
te A n t w e r p e n
Weldra Dortm, Thierbrauhof III en IV ?
Dortmunder Thierbrau financieert cafe's
en zoekt dan ook gepaste medewerkers als
baas of gerant. Zich wenden :
Abts, Tiensesteenweg 120 Korbeek-Lo.

•\ W Ü >y
<^JHinH^49

en

DORTMUNDER

G e w a t t e e r d e bedsnreien
Wollen dekens

THIERBRAU

Tel. 44641 en 44642

m FEEST!
Wij verwachten ü .

Indien U geen verkoper
In uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden ü bet adres van
de dichtst bijgelegen verkoper Star Z P I '
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loofde, maar tot n u toe niet doorgevoerde) reorganisatie van h e t departement van nationale
opvoeding en kuituur. Ik heb er steeds scherp
tegen geprotesteerd d a t in feite zeer beperkte
maatregelen op misleidende wijze voorgesteld
worden als een vorm van kulturele autonomie,
dan wanneer zij met waarachtige kulturele a u tonomie niets te maken hebben. Het gaat hier om
zeer bescheiden hervormingen binnen het kader
van een unitair belgisch departement, d a t unitair en gecentraliseerd blijft a a n de top. Overigeno hebben wij niets meer gehoord over de kultuurraden die de vorige regering wilde oprichten.
Vermits aan deze « verwezenlijking» (nota
bene : er is op heden nog niets verwezenlijkt, er
is alleen een belofte van de eerste minister....)
een overdreven belang gehecht wordt, is h e t n u t tig de juiste draagwijdte ervan nog eens toe te
lichten.
Vooreerst dient er aan herinnerd dat h e t
ontslag van de heer Van den Daele als voorzitter
van de Vlaamse Kamergroep van de C.V.P. in
1961 h e t gevolg was van h e t niet inwiUigen van
de minimum-eisen van deze groep bij de vorming
van de regering, hoofdzakelijk in verband met
de splitsing van het departement van nationale
opvoeding en kuituur en de benoeming van twee

W

IJ zijn h e t nieuwe jaar ingetreden en zoals gebruikelijk werd in de pers een
terugblik geworpen op de voornaamste gebeurtenissen van het voorbije jaar en ook een blik in
de toekomst : wat 1963 brengen zal.
Laten wij op onze beurt onze aandacht wijden aan enkele belangrijke problemen. Iedereen
gaat er over akkoord dat in 1962 onze binnenlandse politiek beheerst werd door de Vlaam»Waalse problemen, in een mate zoals dit sedert
de oorlog nooit h e t geval geweest is. Dit is verheugend, omdat het steeds ons doel geweest is
het immobilisme en de struisvogelpolitiek ten
overstaan van deze problemen te overwinnen.
Er wordt niets opgelost door de problemen te
laten « rotten » en alle oproepen en verklaringen
over eenheid en wederzijds begrip veranderen
daar niets aan. Het is ondenkbaar d a t de Vlamingen nog langer genoegen zouden blijven n e men met de bestaande, ongehoorde wantoestanden. Evenwel moeten wij vaststellen dat er in
1962 niet veel verwezenlijkt werd... AUe grootspraak in de regeringsverklaring, alle mooie vet klaringen en resolutie3 vermogen niet te verdoezelen dat de palabers in partijbesturen, kontaktkomitee's, kommissie voor de herziening van de
grondwet weinig aarde aan de dijk brachten.

D

E vastlegging van de taalgrens — het eerste taaiwetsontwerp Gilson —
heeft ons reeds de gelegenheid gegeven een en
ander te leren, zowel in verband met de mentaliteit en de houding van de Walen, als in verband
met de zwakke houding van vele Vlaamse gekozenen. Wat zich in de Senaat afgespeeld heeft is
een waarschuwing. Principieel moeten wij de
vastlegging van de taalgrens en de vorming van
homogene Vlaamse en Waalse gebieden goedkeuren, doch er is geen reden om fier te zijn over
de modaliteiten De Vlamingen zijn eens te meer
zwak geweest en hebben eenzijdige en ongewettigde toegevingen gedaan aan Waalse eisen en
aanspraken. Wij hebben steeds verklaard d a t wij
gebiedsroof nooit zullen aanvaarden, evenmin als
het tweetalig statuut dat blijvend opgelegd
wordt aan een ganse reeks gemeenten, in strijd
met het eentalig karakter, de homogeniteit van
de twee volksgebieden.
Dit alles werpt een schaduw op de taalgrensregeling, die overigens niet als een Vlaamse overwinning moet voorge&teld worden vermits het
ook een Waalse eis was en de Walen er uiteindelijk heel wat meer voordeel uit halen dan de Vlamingen. Daarbij komt dat de wet weliswaar in
het Staatsblad verschenen is, maar niet van
kracht geworden : een koninklijk besluit moet
de datum bepalen waarop de wet in werking
treedt, terwijl tal van uitvoeringsbesluiten moeten uitgevaardigd worden. Ook al is er een uiterste datum voorzien — 1 september 1963 — toch ia
er reden om af te wachten : uitvoeringsbesluiten
die volgens de taalwet in bestuurszaken van 1932
binnen de zes maanden moesten genomen worden, waren 30 jaar later nog niet verschenen...
Het ellendig gesukkel met het eerste t a a i wetsontwerp en de herrie er rond ontstaan heeft
voor gevolg gehad d a t de volgende wetsontwerpen bevroren werden en hun lot zeer onzeker geworden is.
» AN Vlaamse
C.V.P.-zijde
wordt de nadruk gelegd op de zgz. verwezenlijking van de kulturele autonomie door de (be-
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waarvan één — Kunst, Letteren en Volksopvoeding — reeds destijds onder minister Collard in
zekere mate ontdubbeld werd. Juist met deze
ontdubbeling, onder de linkse regering Van Acker
doorgevoerd, pakken de Vlaamse C.V.P.-ers thans
uit als zijnde de verwezenlijking van de kulturele
autonomie ! De betekenis van deze sektor
wordt best in cijfers duidelijk gemaakt : de b e groting voor 1962 voorzag voor gans deze sektor
nog geen 400 miljoen frank op een totale begroting van meer dan 23 miljard. Hiervan dan 135
miljoen voor de Nederlandse sektor, hetzij nog
niet 1% van de totale begroting. De Vlaamse m i nister voor kuituur beschikt dua over nog niet
1% van de begrotingskredieten. Het is onzinnig,
misleidend zo iets voor te stellen als kulturele
autonomie. Het blijft ver beneden de verwachtingen en de eisen, zoals deze o.m. door de Kultuurraad voor Vlaanderen geformuleerd werden
in h e t memorandum d a t in 1961 a a n de Koning
overhandigd werd .
De Vlaamse C.V.P.-ers hebben zich m e t een
dode mus laten afschepen en daardoor het probleem van de kulturele autonomie begraven voor
deze legislatuur.
Dit is geen verdienste, integendeel.
Het is een van de paradoksen van de belgische politiek d a t theoretisch vrijwel iedereen gewonnen is voor kulturele autonomie, maar d a t
deze praktisch niet kan verwezenlijkt worde/\ !
Vooral de houding van de socialisten is eng-partijpolitiek geïnspireerd.

» AN uitzonderlijk belang is en
blijft de zetelaanpassing. De Vlaamse socialisten
hebben zich de jongste jaren, telkens de zetelaanpassing ter sprake kwam, verscholen achter
het voorwendsel dat eerst een algemene volkstelhng moest gehouden worden. Het is daarom dat
ik de minister van ekonomische zaken heb laten
verklaren d a t de uitslagen van de algemene
volkstelling gekend zijn en zullen gepubliceerd
worden. Dit voorwendsel valt dus weg en de
»»»»»»»»»»»»ftO»ft»»»»»»»»»»»g»»ft»»»0»»»
Vlaamse socialisten zullen h u n verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het verheugt mij dat
de heer Van Eynde tijdens mijn jongste rede in
volwaardige ministers. De ganse Vlaamse kamer- de Kamer formeel verklaard heeft d a t de zetelgroep, met uitzondering van de heer Van den aanpassing er moet komen. Er kan echter geen"
Daele, is toen door de knieën gezakt en heeft sprake zijn van het betalen van een prijs aan dé
voor de zoveelste maal genoegen genomen met Walen, waar h e t gaat om een grondwettelijk en
vage toezeggingen. De heer De Saeger, als op- demokratisch recht. Alles laat voorzien d a t de
volger van de heer Van den Daele, heeft her- zetelaanpassing er niet zal komen zonder grote
haaldelijk verklaard d a t zijn groep zou weigeren moeilijkheden en tegenkanting. Uitstel is dan
de begroting goed te stemmen indien geen vol- ook uit den boze. Bovendien weet niemand wandoening bekomen werd. Welnu, eens te meer neer de volgende verkiezingen zullen plaats
hebben zij gekapituleerd en genoegen genomen hebben. Er moet dan ook een algemene Vlaamse
met nieuwe, ontoereikende beloften.
atkie voor de zetelaanpassing gevoerd worden.
De eerste-minister verklaarde uitdrukkelijk
Andere problemen verdienen evenzeer onze
in de Kamer d a t er niets gewijzigd werd aan de
aandacht,
doch dit zal voor een volgend artikel
respectieve bevoegdheid van minister Larock en
zijn.
adjunkt-minister Van Elslande. Alleen zou deze
voortaan de titel mogen dragen : minister van
kuituur, adjunkt-minister van nationale opvcftET jaar dat begonnen is
ding. Zuiver formalisme. Van twee geUjkwaardiwordt, met of zonder verkiezingen, een zeer b e ge ministers is er geen spraak.
langrijk jaar. Laat ons hopen d a t de Vlaamse
bewustwording en de Vlaamse strijdbaarheid nog
AT de hervorming van h e t
zullen toenemen in gans Vlaanderen en bij alle
departement betreft : in de plaat» van de volle- Vlamingen zonder onderscheid. Het is de taak
dige en logische splitsing of ontdubbeling tot en van de Volksunie als Vlaams-nationale partij
met de graad van sekretaris-generaal, zoals ge- daartoe bij te dragen en de weg te wijzen naar
eist werd, werd in h e t vooruitzicht gesteld de de algehele ontvoogding van ons volk. Deze taak,
ontdubbeling van slechts drie algemene directies deze plicht moeten wij boven alles stellen en h e t
— lager, middelbaar en technisch onderwijs — moet de band zijn die ons allen verenigd tot een
dan wanneer er negen algemene directies zijn. gesloten strijdformatie.
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