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EEN SCHOOL -

V O O R B E E L D 
Er zijn in ons land talrijke bedri j
ven die een uitbatingszetel hebben 
zowel in Vlaanderen als in Wal lo
nië. W a n n e e r men een vergelijking 
wil m a k e n tussen bv. het loonpeil 
van de Vlaamse en de Waalse ar
beider, dan is een dergelijke verge
lijking b innen het kader van een 
firma met Vlaamse en Waa l se ves-
interessant : de loonpolitiek in 

Vlaande ren en in Wal lon ië is het werk van één enkele 
direktie, de arbeiders — veelal tewerkgesteld in dezelfde 
eisen van bekwaamhe id en scholing, enz. De besluiten 
v a n een dergelijke vergelijking zijn dwingend, omdat de
zelfde e lementen er aan ten grondslag lagen in Vlaande
ren als in Wal lonië . 

t igingen ongemeen 

Een dergelijk schoolvoor
beeld zijn de « s.a. La Bru-
geoise & Nivelles », werk
huizen voor metaalgieterij, 
metaalkonstruktie en machi
nebouw met — zoals de 
naam het zegt — een uitba
tingszetel te Nijvel in 
Waals-Brabant en te St. Mi-
chiels-Brugge. 

Sinds de werkhuizen te 
Brugge versmolten werden 
met de At. de Nivelles, mag 
«r te St. Michiels geen 
plaatsje onder het kaderper
soneel vrijkomen of het 
wordt bezet door een Waal. 
Aldus werden, op 22 van de 
hoogste betrekkingen, 15 
plaatsen — hetzij 68 % — 
aan geïmporteerden toebe
deeld Zelfs de afdeling 
< Clark >, die zich bezig-
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houdt met de bouw van 
transporttoestelen en die 
opgebouwd werd door een 
Vlaams ingenieur, werd aan 
Walen toevertrouwd van zo
dra de afdeling renderend is 
geworden. Voor de Vlaamse 
ingenieur betekende de be
noeming van Walen boven 
hem een feitelijk degradatie. 

In Nijvel daarentegen geen 
spoor van Vlaamse import 
van leidinggevend personeel. 

Het gemidde'd loonverschil 
tussen de Waalse uitbatings-
zetels (Nijvel, La Sambre, 
Manage) en de zetel te St. 
Michiels - Brugge bedraagt 
nog altijd 4 F per uur of on
geveer 8.600 F per jaar. Dit 
schreeuwend onrecht wordt 
nog duidelijker wanneer men 
weet dat de direktie reeds 
gedwongen werd toe te ge
ven dat de afdeling St. Mi
chiels - Brugge inzake be
roepsbekwaamheid het 
hoogst gekwalificeerd staat. 

Er zijn daarnaast nog een 
ganse reeks andere onrecht
vaardigheden en plagerijen 
te St Michiels, die in de 
Waalse zetels onbekend zijn. 
Zo krijgen de Waalse be
dienden van de firma bijko
mend verlof volgens anciën
niteit, de Vlamingen blijven 
daarvan verstoken Op een 
bijeenkomst van de onder
nemingsraad te Brugge ver
klaarde de direkteUT - gene
raal trouwens '' hier bijko
mend verlof ? .. Nooit ! >. 

Aan de Wa'en en aan de 
Walen alleen worden de pa
troonsfeesten en de plaatse
lijke feestdag betaald Voor 
nachtwerk ontvangen de 
Walen + 25 %, de Vlamin
gen + 10 %. 

De vraag dient dan gesteld 
of deze verschillen m de so
ciale voorzieningen en in het 

loonniveau niet veroorzaakt 
worden door het feit dat St. 
Michiels een blok aan het 
been van de maatschappij 
zou zijn. Blijkbaar niet : 
tijdens de laatste twee boek
jaren werd te St. Michiels 
heel wat meer winst gemaakt 
dan op de Waalse zetels. De 
zetel « La Sambre » was een 
zuivere en zware verliespost. 

Lofwaardige tussenkom
sten, halfverloren stakingen 
en al dan niet krachtige be
dreigingen hebben aan de 
achteruitstelling van de ar
beiders van St. Michiels nog 
geen einde kunnen stel en. 
Nog stepds kan de direktie 
honen, zoa's op een vergade
ring op 12 juli 1962, dat in 
andere streken van het land 
« terecht » hogere 'onen wor
den uitbetaald. Nog steeds 
kan de direktie dreigen dat 
« een pennetrek te Brussel 
de hele Brugeoise kompleet 
naar Wa'lonië kan doen ver-
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Dr. Leo WOUTERS 
(60 jaar) 

Volksvertegenwoordiger 
voor Gent. 

Tot ondervoorzitter 
verkozen. 

Rudi VAN DER PAAL 
(37 jaar) 

Sinds het ontstaan van de 
partij : organisatorische 

pijler. Tot organisatieleider 
verkozen. 

Mr. Daniël DE CONINCK 
(41 jaar) 

Volksvertegenwoordiger 
voor Brussel 

Tot ondervoorzitter 
verkozen. 
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NOORD EN ZUID 
Waaide Redaktie 

Ik doe persoonlijk ook aan gras
duinen, zoals u dat elke week doet 
In uw weekblad 

Toen ik gisteren aan het gras
duinen was in het onvolprezen 
•werk van dr M Van Haegendo-
ren (« De Vlaamse Beweging nu 
€n morgen ») v el mijn bhk op 
enkele zinsneden die ik u ter over
weging wil voorleggen. 

« Het moet een van de grootste 
opdiachten zijn van de Vlaamse 
Beweging m Zuid en Noord het 
algemeen Nedei lands besef te wek
ken De Vlaamse Beweging kan 
en moet de zuurdesem zijn voor 
de samenhorigheid van de Lage 
Landen » 

Nu moet Ik bekennen dat ik 
nog niet heel veel van die zuur
desem gemerkt heb in onze 
Vlaams nationa'e partij 

Konsekwent realistisch zijn, 
vrienden ' 

J V - Geel 

gemaakt van zijn politieke nood 
en ze hem m haar i-angen heeft 
opgenomen 

Ik hoop dat U ook zult denken 
aan Uw « stille strijders » van de 
Openbare Diensten U moet toch 
weten hoe mistevreden wij zijn 
Kijk maar eens naar de steeds 
groeiende onafhankelijke vakbon-
jes Trouwens ik zou U willen 
vragen om de onderdrukking van 
deze bonden eens aan te klagen 
De kleurvakbonden zijn opper
machtig m de staatsbesturen en 
kunnen het gedaan krijgen om met 
officiële berichten en nota's hun 
werknemeis schrik aan te jagen 
Spieek maar eens met het Onaf
hankelijk Bedienden Verbond het 
Onafhankelijk Verbond der Werk-
heden-Speoi wegmannen of de lei
ders van het Kar<el 

Ook het Onafhankebjk Vakver
bond zal wel van wanten weten 

Met Dietse groeten, 
H D W - Mortsel 

SOCIAAL 
VAKBONDEN 
Geachte Redaktie, 

Als ai beider houd ik met erg 
van hoge wooiden, maar het moet 
me toch van het hart dat ik de 
VU van harte geluk wens om 
haar aktie en sukses m 1962 Nog 
veel meer hoop ik dat 1963 een 
zegejaar mag worden voor onze 
pa' tij 

Het wordt wel eens gezegd dat 
de VU een paitij van mtellek-
tuelen is; dat kan ook moeilijk 
anders, gezien elke groeiende po
litieke beweging uitgegaan is en 
geleid wordt door hen Daarom 
cu;ht ik het de giootste overwin
ning van de VU dat ze ook de 
Vlaamse arbeider bewust heeft 

Waarde Redaktie, 
Dat de socialistische syndikaten 

aan hun plicht te kort komen m 
V'aanderen, is eens te meer be
wezen En wel van onverdachte 
zijde door de Heer Major op het 
kongres van het ABVV. 

Daar geeft hij impliciet toe dat 
hijzelf en minister Spmoy « ge
poogd hebben Vlaamse industrie 
naar de Borinage over te bren
gen Dit om te vemtujden dat, de
ze Waalse stieken toestanden zou
den kennen waaronder de Vlamin
gen hebben geleden » 

Dat IS Vlaams socialistisch sin-
dikalisme ' 

Steeds blijft aktueel : taaimuur 
= sociale muur 

De grootste bondgenoten van de 

Zelfs de kraaien brengen 
hel uil : 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, ZZZ. Antwerpen (4e dfstr.) 

franskiljons zijn, zelfs in flamln-
gantische en smdikalistisohe mid
dens, de vei stokte en verbhnde 
conservatieven, die niet beseffen 
dat een Vlaamse sociale politiek 
zich opdnngt 

BH - Erembodegem 

NEDERLAND 
Geachte Redactie, 

In augustus van dit jaar ben ik 
naar Diksmuide geweest, voorna
melijk Om er P Geyl te horen 
spreken 

Het was voor 't eerst dat ik deze 
manifestatie meemaakte en ik 
kan U vei zekeren dat het 'n diepe 
indruk op mij gemaakt heeft 

(Volgend jaar ga ik weer) 
Daar kwam ik ook m contact 

met een van uw mannen biJ wie 
ik 'n abonnement op uw blad 
nam 

't Is met groot genoegen dat ik 
dit abonnement verleng, waarvoor 
hierin gesloten 200 F 

V kunt er van op aan dat ik m 
Nederland ten alle tijde de 
Vlaamse zaak, die ook de onze is, 
warm zal voorstaan 

A H K - Vlissingen. 

HALF RECHT 
Waarde Redaktie, 

Zouden de Vlammgen de vol
gende woorden van de grote Ver-
schaeve eens goed willen nalezen' 

« Recht is niet half, maar ge
heel » 

« Half recht, is onrecht » zo 
schreef Veischaeve 

Welnu, Brussel is Vlaamse 
grond Brussel ligt m het Neder
lands gedeelte van België, dus 
moet Brussel in het Nederlands 
worden bestuurd. 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wi]n wordt 

U geleverd dooi : 

FIJNKOST p.v.ba. 

Pothoekstraat 143 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 

Wat zijn wij V'ammgen toch 
sukkelaars met onze eis van twee
taligheid voor Brussel 

Tweetaligheid is half recht dus 
eisen wij onrecht. 

Wanneer eisen wij voor Brussel 
ons gehele recht, zo dat Brussel 
bestuurd wordt zoals elke stad en 
gemeente m Vlaanderen gelegen' 

Konijnenras heeft ook lange 
oren Het schuwe hazenras ook 
nogal 

En welk ras nog langere ' 
Met de tijd en met de hulp van 

Wa'en en fransdo'Jen worden die 
der Vlamingen wel ingekoit Dan 
zullen deze beter begiijpen dat 
een oveikoepelende twcetahglheid 
voor algemene zaken alleen — en 
die alleen — leden van bestaan 
heeft M D S - St-Amandsberg 

LAUREATEN VAN DE 

ARBEID 
Meermalen reeds heb ik, en met 

veel entoesiasme, mijn medewer
king verleend aan een mstcimg 
die eivoor ijvert de g^est van be-
roepsfierheid aan te kweken, het 
solidariteitsgevoel van de arbei
dende mens nauwer toe te halen 
en de onderlinge verstandhouding 
tussen leidinggevend en uitvoe
ringspersoneel te bevorderen In 
dit kader worden vakkund ge proe
ven ingericht, die de meest ver-
diensbehjken met de titel van 
« Laureaat van de Ai beid » be
kronen 

Dit IS een zeer lofwaardig initia
tief. Maar m het « Commissariaat-
Generaal der Regel mg bij de Na
tionale Arbeidstentoonstellingen » 
worden de Vlamingen en de Ne-
derlandstahgen op stiefmoederlij. 
ke wijze behandeld 

Indien dit organisme zich na
tionaal wil noemen, zou het er 

goed aan doen tenminste eerbied 
aan de dag te leggen voor de taal 
van de meei derheid der bevolking. 

De veiantwoordelijken van deze 
instelling zouden het als een ge
bod moeten aanzien, tenminste be
leefd en hoffelijk te zijn Maar 
dat IS te veel gevraagd 

Het is wraakroepend dat m de 
vergaderingen een rijkgeschilderd, 
leeghoofdig en onbenullig vrouwe
lijk wezen halsstarrig weigert de 
regels van de elementaue beleefd
heid In acht te nemen en de ne-
derlandssprekenden met misprij
zen bejegent, ofwel niet eens m 
staat is te antwoorden op m 't Ne
derlands gestelde vragen 

Dus alles geoeurt er in t 
Plans, er is geen p'aats voor ne-
derlandssprekendcn Wij verzetten 
ons met hand en tand tegen deze 
praktijken en het is goed dat men 
eraan denkt wat verandering te 
brengen Zoniet zuUsn wij in groep 
er eens flmk aan schudden 

A G . Antwerpen. 

AIDEI-MOI ! 
In ons blad van 22 december jL 

verscheen onder de titel « Aidez-
moi », een lezersbnef waarin het 
relaa^s werd gegeven van een 
maohtelijk « avontuur » dat dhr 
Jos Van Eynde, ondervoorzitter 
van de B S P , ergens in de Kem
pen zou overkomen z jn 

Dhi Van Eynde liet ons opmer
ken dat hij met zijn wagen op de 
baan Antwerpen - Turnhout tus
sen de tramrichels vastgeiaakte 
noch bij dag noch bij nacht dat 
hij dientegenvolge noch in het Ne
derlands noch m het Frans ie
mands bijstand heef^ moeten in
roepen en dat hij tenslotte dus 
ook niet in een Antwerps gasthuis 
werd afgeleverd 

Waarvan akte De redaktie. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 

Schutterhof straat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel. (09)25.19.23 

W.A. KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Bteeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 



Pf VOLKSUNIE ^WIW,^SP!"" 3 
Neen, wij mogren het hen niet aandoen, de C.V.P.-jongens. 

Wat ? zullen onze lezers zeggen. Wel hun eerste verkiezings

blad «De Sinjoor » niet te vermelden. Zij hebben het huis 

voor huis laten bussen in heel de Antwerpse agglomeratie. En 

nergens zagen ze tot heden toe enige reaktie. Het zou al te 

ontmoedigend zijn voor hen, zoveel geld en zoveel moeite te 

besteden en dan te zien dat niemand over dat spel zou spreken 

of schrijven. Wij hebben een te goed hart . Wij weten dat ze 

deze week de Volksunie kopen om te zien of wij erover zouden 

gewagen. Wij wensen onze kliënten te geven wat ze vragen. 

Zelfs al is het een gelegenheids-C.V.P.-kliënteel. 

hun waar 

gelaat 

. 

Vooreerst doen ze me veel 
eer aan. En daarvoor moet 
ik Ze alleszins bedanken. 

Ze schrijven dat Jos van 
Eynde een schooljongen is 
vergeleken met mij. Nu weet 
ledereen dat Jos van Eynde 
de man is die achter de 
schermen de C.V.P.-B.S.P.-
regering samenhoudt. Men 
zal het begrijpen dat ik nu 
gloei van trots. En wat Jos 
betreft, hij mag weten dat 
mijn huis altijd open s taat 
voor mijn leerlingen en oud-
leerlingen. Heeft hij wijze 
raad nodig, hij is welkom. 
Want hoe groter sloebers 
mijn leerlingen zijn, hoe 
meer ik van hen houd. 
Vlaanderen heeft geen bra
ve jongens nodig. Die zijn er 
al veel te veel. Vlaanderen 
heeft brutale jongens nodig 
als brood. 

Anders krijgt het verder 
slaag. 

De Limburgse C.V.P.-ers 
hebben me reeds schriftelijk 
betiteld als « vette os van 
Anderlecht » en die van Ron" 
Se reeds als een « beer ». Men 
zal toegeven dat nieuwe t i 
tels als « geweldenaar > en 

ZETELAANPASSING NU 

schilderachtige woorden als 
« kasseiwerpersproza » en 
«vlammenwerperstaal» reeds 
een hele vooruitgang beteke
nen. Wij hebben het rijk van 
de dieren verlaten. De kri
tiek wordt meer « mense-
hjk ». 

De jongens zijn op de goe
de weg. Laat ze zo voort
doen. 

Verder breekt het blaadje 
een lans voor Jan Verroken 
« de bouwer van de taal
grens » ! 

Dat hij aan de taalgrens 
werkzaam was weet ieder
een, maar in plaats van bou
wer van de taalgrens zou 
men Jan van Edingen veel 
beter « de afbrokkelaar van 
de taalgrens > kunnen noe-

J A N U A R l IS W E E R A L DRIEKWART VOOR
BIJ : B INNEN TWEE W E K E N WORDT HET 
TWEEDE BOEK-DER-MAAND GESCHONKEN 
A A N DE PROPAGANDIST DIE GEDURENDE 
DE EERSTE 31 DAGEN V A N HET JAAR 
HET HOOGSTE A A N T A L ABONNEMENTEN 
HEEFT GEMAAKT. VORIGE MAAND GING 
DEZE PRIJS NAAR HET ARRONDISSEMENT 
MECHELEN I ZAL H IJ ER BL IJVEN ? ZAL 
HET ARRONDISSEMENT MECHELEN Z IJN 
ACHTERSTAND OP AALST GOEDMAKEN ? 
EN WAAR STAAN EINDE DEZER MAAND 
BRUSSEL, ANTWERPEN EN GENT ? Z IJN 
ER ARRONDISSEMENTEN DIE HET TEGEN 

DE « GROTEN » OPNEMEN ? ER BL IJVEN 
NOG ENKELE DAGEN OVER OM, W A T UW 
ARRONDISSEMENT OF UW AFDELING BE
TREFT. EEN SCHITTEREND ANTWOORD 
TE GEVEN OP A L DEZE VRAGEN; MAAK 
ER GEBRUIK VAN ! 

men. Wat ai Vlaams gebied 
heeft Jan de Walen niet ten 
geschenke gegeven? Hoeveel 
tienduizenden Vlamingen 
had hij niet kunnen redden, 
had hij met de Volksunie 
akkoord gegaan in de parle
mentaire kommissie en in de 
Kamer? 

Het werk van onze jongere 
strijdgenoot Paul Martens 
« De zuidnederlandse taal
grens in het Belgisch parle
ment » (dat vorige week ver
scheen en dat verkrijgbaar 
is tegen een storting van 50 
F op onze girorekening) zal 
iedere objektieve Vlaming 
duidelijk laten zien hoe Jan 
Verroken geknoeid heeft. Het 
werkje bevat een rijk cijfer
en kaartenmateriaal en geeft 
de bespreking en de stem
ming weer voor elk hoekje 
van de taalgrens afzonder
lijk. 

Voor wie het nog niet wist 
zal het duidelijk worden. De 
taalgrens werd te duur, veel 
te duur betaald. En het is 
J a n Verroken hoofdzakelijk 
die ze gekocht heeft. 

Of beter verkocht! De 
jongen wou er wat naam van 
maken. Hij heeft die naam 
nu, ten koste van ons volk. 
Maar het is zeker niet de 
naam, waarvan hij gedroomd 
heeft. 

Wat verwijt he t C.V.P.-
blaadje de Volksunie nog? 

Dat we « links » zijn. Zij 
mogen dat zeggen nadat ze 
met de B.S.P. na de vorige 
verkiezingen in regerings
autobus gestapt zijn. Wafi 
ons betreft men kan ons rus
tig Unks noemen zoals de re -
aktionairen dat doen of 
rechts zoate de Marsisljen» 
Wij zijn realisten, pragmatici. 
Noch links, noch rechts, ons 
program. Dat Is onze leuze. 

En voor het overige : dat 
de C V P . en de B.SP. het 
uitvechten. Wij hebben met 
geen van belde iets te ma
ken. Gelukkig maar! 

Een kat in het nauw 
maakt vieze sprongen. 

De Antwerpse C.V.P.-ers 
bewijzen het. Voor de grof
ste demagogie deinzen ze 
niet terug. Alleen is zij te 
grof. Ze schieten hun doel 
voorbij. Als een boemerang 
zullen hun argumenten op 
hun eigen hoofd terugvallen. 

Wij halen aan : 
« Het (Volksunie) kongres 

sprak zich uit voor een uit
erst links gerichte politiek, 
gericht tegen het hof, de ka
pitalistische kringen, de ho
gere kerkelijke overheid »• 

Zo heeft de Volksunie 
« haar waar gelaat laten 
zien ». 

En wij voegen eraan toe : 
de Antwerpse C.V.P. even
eens. 

Andere titels van^ dat CVP-
blad? 

« Naar volledig universitair 
onderwijs te Antwerpen. » 

Ze stellen dan voor dat 
bestaande universiteiten te 
Antwerpen kandidaturen 
zouden oprichten! 

En ze verwijten de voor
standers van een volwaardi
ge universiteit te Antwerpen 
gebrek aan realisme. 

Alsof niet in alle moderne 
landen universiteiten bijko
men. 

Te Rotterdam bijvoor
beeld. 

Rotterdam heeft Antwer
pen niet alleen als haven 
voorbijgestreefd. 

Anders nog een C.V.P,-ver-
wezenlijking, die zij verge
ten te vermelden. 

—o— 
Ze klagen aan dat de E3 

slechts « zo goed ais klaar 
(is) op... papier ». 

Alsof het hun regering 
Theo Lefèvre niet is, die 
eerst de « Route de Wallo
nië » laat bouwen vooraleer 
aan de levensnoodzakelijke 
E 3 te beginnen. 

De paritaire senaat heelj 
« niet aan te bevelen ». 

En al de Vlamingen dach
ten dat « te mijden ^ een 
zeer, zeer zachte uitdrukking 
is. 

—o— 
Er is echter ook een klap 

op de vuurpijl. 
En dat is het artikel « I>e 

C.V.P. en de Middenstand >. 
De ondertitel luidt :« Op dif 
gebied zijn er wonderen ver
richt ». 

Wij zijn er van overtuigd 
dat de laatste middenstan
der hiermee zal akkoord 
gaan ! 

En we geven hem dan ook 
de raad onmiddellijk op
nieuw lid te worden van de 
C.V.P.-wonderpartij. 

Want die « wonderen », dat 
Is ten minste klare taal. 

Wim Jorissen. 

werft NU méér abonnenten 
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epeuvorfN 

Brief 
aan een Vlaamse arheider 

te 

BRUSSEL 

yrieni, 

Gij hebl mij tussen pot en pint, in het kafeetje niet ver 
van de brouwerij waar gij werkt, uw verhaal gedaan. Een 
verhaal dal begint in een klein Vlaams dorp en dat eindigen 
zal ergens op een plaats die gij niet kent. Het verhaal van een 
Vlaamse arbeider. 

Een hele tijd terug waart gij in uw dorp één der jongeren 
die vooruit wilden. Vooruil op eigen benen, want centen om 
Ie studeren waren er niet. Kort na uw plechtige kommunie 
zijl gij aan de slag gegaan : het kojjiekannctje achteraan op 
de fiets en iedere dag een paar uur fietsen naar het werkhuis. 
's Avonds in de gauwte het avondeten binnengewerkt en dan 
weer de jiets op, naar de stad om er een stiel te leren. 

Gij waart een hardnekkige. Want om iedere avond, winter 
en zomer, een paar uur heen en weer te fietsen en tussenin 
de droge teorie van uw vak te kauwen - jaren aan een stuk • 
daarvoor moet ge naar omhoog « willen ». Waar een wil is 
is een weg - ik ben niet de eerste om het te zeggen - en de 
weg leidde uiteindelijk naar een betrekking in een klein 
bedrijfje, goed betaald om te beginnen maar met weinig kansen 
op lange iermijn Inmiddels had gij uw Marie gevonden, een 
net meiske dat wist van aanpakken en dat u een hele steun 
was op uw; weg naar omhoog. 

Met drie kinderen over de vloer van uw huis, vriend, 
werden de mogelijkheden van het bedrijfje in uw streek If 
beperkt. Maar gij had handen aan uw lijf, gij kende een stiel 
en in Brussel zou er stellig goedbetaald werk te vinden zijn. 
Weg uit hel dorp naar de grote slad, de eerste paar jaar als 
pendelarbeider. Beter loon, maar ook eindeloze treinuren en 
schamele minuten voor de kinderen en de vrouw. « Als men 
het niet doet wanneer men jong is, zal men het nooit doen », 
daarmee hebt gij u getroost. En toen ge ouder werd hebt ge 
de sprong gedaan : het hele hebben en houden de vrachtwagen 
op en naar de stad. Herbeginnen in een huizeke aan een 
donker straatje, voortdoen in een appartementje en uiteinde
lijk de grote stap : een bijeengespaard huizeke op een halj 
uur tram van uw werk, met een tuintje en achteraan de nieuwe 
wijk zelfs een heel klad bomen. Bijna zo schoon als in uw 
dorp. 

De drie over de vloer waren er inmiddels zes geworden, 
vriend, en daar gijzelf steeds vooruit hebt gewild, moesten dt 
kinderen mee. De oudste verpleegster, de tweede in de vak
school en zo de rij af tot in het tweede klaske van de wijk-
school. Het kon er i'an af. de studies en af en toe een plezierki 
voor de acht mensen in dat huis van u, want gij had vasi 
werk en de brouwerij betaalde niet slecht en wanneer mei 
stielman is en wanneer men al enkele jaren op dezelfde plaal 
werkl, dan krijgt men het gevoel dal men het definitief geroo'' 
heelt. 

En nu, vriend, de ontnuchtering. Uw Brusselse brouwen 
verhuist naar Ghlin Zo maar. Omdat de fabrieken mekaar ii 
Ghlin redez-voas schijnen te geven. En uty bazen hebben i 
even gezegd waarop het thans staaf Heel beleefd naiuurlijh 
heel voorzichtig : gij kunt mee naar Ghlin en palati en pataln 
gij l;unt over en weer reizen naar Ghlin en gij kunt ook ontsla; 
nemen en dan krijgt ge zelfs een premie van enkele duizenden 

Gij hebt mij gevraagd, vriend, wat gij moest doen. Ver 
hulzen ?• « Dat kosl mij diiehonderd duizend frank ». Wanl 
ais de kinderen Frans moeten gaan leren, verliezen ze zekei 
een jaar op de school en wie betaald dat, maal vijf ? o Pen
delen ? » //( heb een trein in het Zuid-station iets voor vijf 
En iets na zeven ben ik terug thuis. Hoeveel uren blijven mn 
dan m)g om te leven ? ». Opzeggen ? « Op mijn leeftijd 
mijnheer, moet ge maar eens zoeken naar werk in menselijU' 
voorwaarden ». 

Een heel leven naar omhoog, vriend, knapt af omdat li 
Ghlin een splinternieuwe fabriek vol Italianen en Spanjaarden 
binnenkort gaaf draaien Is dat, vriend, geen dwingende reden 
om die Vlaamse Beweging van ons - gij hebt ze vandaag leren 
kennen • naar een beslissend en zegevierend einde te voeren ? 
Zo meent althans 

dio Genes. 

ROUTE DE 

WALLONIË 

De heer Merlot heeft een 
paar maanden terug ontslag 
genomen als minister van 
Openbare Werken zogezegd 
omwille van de Voerstreek. 
Verdachte studiebureel-mani
pulaties in verband met de 
« route de Wallonië » waren 
aan dit ontslag echter niet 
vreemd. 

Zijn opvolger, de heer Bohy, 
loopt alle kans dat ook hij 
eens flink op de vingers moet 
getikt worden omwille van 
knoeierijen in verband met 
de « route de Wallonië ». 

Het Gentse dagblad «Het 
Volk » bracht enkele dagen 
een bijna ongelooflijk bericht. 
Het blad meldde dat, om de 
werken aan de « route » te be_ 
sjioedigen, men er niet voor 
terugschrikt voor bepaalde 
vakken het driedubbele te be
talen van wat bij het bestek 
was voorzien. 

GEEN 
AANNEMERS 

Het werk aan de « route » 
zou niet in het gewenst blik-
semtempo kunnen afgewerkt 
worden omdat er geen aan
nemers te vinden zijn die on
middellijk kunnen of willen 
aan de slag gaan. Daarom 
wordt grof geld gebruikt om 
hen elders weg te lokken. Een 
westvlaamse aannemer zou 
een miljoenenkontrakt in zijn 
provincie opgezegd hebben — 
nadat de direktie der werken 
een dag te laat het bevel 
voor het begin der werken 
had gegeven — om aan de 
« route de Wallonië » te gaan 
werken waar de voorwaarden 
zoveel voordeliger zijn. Hij 
verklaarde zich bereid het ge
schorste werk in West-Vlaan
deren eventueel volgend jaar 
uit te voeren, mits een prijs
verhoging van 25%. Veel be
zwaren werden niet geuit; het 
kwam er slechts op aan dat de 
aannemer zo vlug mogelijk en 
met zoveel mensan mogelijk 
aan de slag ging in Wallonië. 

Wanneer deze informatie 
van «Het Volk» juist is, 
wordt dat het zoveelste 

grasduinen... 
« In de C.V.F, wordt thans een werkstuk van 

oud-minister De Schrijver aangekondigd. Als een 
soort politiek testament zou deze een grondige 
regeling van de Vlaams-Waalse verhoudingen 
voorleggen op het aanstaande partijkongres. Zo 
lang men niet weet wat dhr De Schrijver zal voor
stellen, moet men zich van elke beoordeling ont
houden. Het vermoeden is echter gewettigd dat 
dhr De Schrijver zo weinig mogelijk zal veran
deren aan de grondwettelijke instellingen en hun 
werking. Bij hem heeft het federalisme geen kans, 
en zelfs min of meer autonorvüe formules op cultu
reel gebied, of wijzigingen van de werking en de 
samenstelling van de wetgevende vergaderingen 
zal deze voorzichtige man nog niet zo vlug aan
prijzen. » 

H . D E B R U Y N E in « Streven », 
januari 1963, blz. 377. 

schandaal in verband met de 
« route de Wallonië ». En in
middels nog steeds geen ver
der nieuws over de E-3. 

EVENWICHT 
Misschien komt er vroeg 

of laat toch nog eens een 
billijk evenwicht tussen Vla
mingen en Walen in het 
ambtenarenkader. Niet om
dat de Belgische staat daar 
plots zo om bekommerd is en 
nu vooral Vlamingen gaat 
aanwerven Helemaal niet! 

Maar uit het jaarverslag 
over de werking van het vast 
wervingssekretariaat voor 
het rijkspersoneel blijkt dat 
steeds minder Walen happig 
worden op een staatsbaantje. 
Het hoger loonpeil van de 
privésektor in Wallonië 
houdt hen weg uit de staats
dienst. 

Dat alles geldt natuurlijk 
s'echts voor de ambtenaren 
uit de lagere kategoriën. Ho
gerop, waar de staatssoep 
nog altijd ogen heeft, zitten 
de Waalse broeders muur
vast. En helemaal niet zin
nens om te ruimen. 

KLARE POLITIEK 
Het weekblad « Temps Nou-

veaux » is de officiële spreek
buis Van de franstalige C.V.P.-
ers. 

BROZE UNIE? 
De knaap-van-dienst in de 

« Linie » van verleden week 
heeft een prachtig « inside »-
stukje geschreven over de 
Volksunie : onze overlijdens
akte wordt er, op de datum 
na, nog maar eens in opge
steld. 

Naast het links-rechts-
dispuut dat ook deze penne-
ridder in onze partij meent 
te vernemen, is er nu een 
nieuwe bron van -moeilijk
heden voor de Volksunie : 
een « soort geestelijke gene-, 
ratiestrijd ». Jos van Eynde, 
die minder van subtiliteiten 
houdt, zou het eenvoudiger 
neggen : witten en zwarten 
\llebei echter zijn er aan 
'oor hun moeit-e 

De Linieknaap schijnt h#t 

te betreuren dat iemand als 
dr Van Haegendoren « geen 
invloed heeft op de toplaag 
van de Volksunie ». Wij in
tegendeel menen dat dr Van 
Haegendoren het zou betreu
ren, mocht een dergelijke 
invloed bestaan en bekend 
worden We zijn er van over
tuigd dat de voorzitter van 
de Stichting L. De Raet op 
de V.U.-leiding niet meer in
vloed wenst a's op de lei
ding van de andere partijen. 
Intussen zal hij wel vlugger 
bij ons terecht komen dan 
bij V.d.B, Vana'idenhove of 
CoUard. 

Inmiddels doen wij maar 
voort... tot bij de volgende 
yoorspelling van ons overlij
den. 

Het bracht verleden weesS 
op de tweede bladzijde een ar^ 
tikel over Katanga waarin de 
U.N.O. beschuldigd werd van 
verkrachting, brandstichting 
en plundering en waarbij de 
Verenigde Staten aangewre
ven werd, de U.N.O. bij dit 
alles te helpen en het neo-ko-
lonialisme te verdedigen. Op 
bladzijde 8 dan volgt er een 
artikel van senator de la Val-
lée Poussin die de Belgisch^ 
openbare mening bezweert, 
blok te vormen met de rege
ring om Tsjombe er van XA 
overtuigen, de duimen te leg
gen voor de U.N.O. En de heer 
de la Vallée Poussin is van 
mening dat de Amerikaanse 
voorstellen aan Katanga «on
tegensprekelijk volkomen re
delijk zijn en overeenstem
men met de belangen van 
beide partijen ». 

Klare politieke lijn in de 
politieke moniteur van dQ 
C.V.P. ! 

EENSGEZIND 

Een nieuwe blijk van 
« eensgezindheid » tussen de 
regeringspartner3 werd deze 
week geleverd door de pers
polemiek rond de fuzie van 
kleinere gemeenten. 

Minister Gilson koestert 
namelijk het inzicht, de fuziê  
van een duizendtal kleine ge
meenten nog dit jaar door te 
laten voeren. In « Het Volk » 
werd daaraan een geestdriftig 
artikel gewijd en hanteerde 
men het wierookvat overdadig 
in de richting van Gilson, 
zonder dat men diens bedoe
lingen eigenlijk helemaal 
kende. 

De dag daarop reeds ver
scheen in de « Volksgazet» 
een hoofdartikel, van de hand 
van Jos van Eynde, onder de 
titel «Opgepast, mijnheer 
GiLon ». Wanneer de Jos zijn 
titel begint met « opgepast», 
dan heeft hij zijn beste pen 
gescherpt. Inderdaad, Gilson 
kreeg er flink van langs en 
het hele artikel zegde van de 
ministeriële bedoelingen : no 
pasaran ! Er komt niets van 
in huis ! 

Een zoveelste probleem 
waarover de « eensgezinde» 
regeringspartners kunnen 
bekvechten. 
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DE VOLKSUNIE s 
DE BOND 

KONGRESSEERT 
Verleden zaterdag ging te 

Brussel het buitengewoon 
kongres door van de «Bond 
der Grote Gezinnen van Bel
gië », de V.Z.W. die de Vlaamse 
« Bond » en de Waalse «Ligue» 
overkoepelt. 

Dit kongres bracht het zo
veelste bewijs van de, tot 
voor een paar jaar ongeken
de, invloed van de Bond. Het 
bewees tevens dat, wanneer 
Walen en Vlamingen hun res-
pektieve terreinen afbakenen, 
een harmonische samenwer
king bij het nastreven van ge
meenschappelijke belangen 
méér kansen heeft om te sla
gen dan anders. 

De «Libre Belgique » had 
gemeend, aan de vooravond 
van dit kongres de voorzitter 
van de Vlaam£«2 «Bond», 
prof. F. van Mechelen te moe-
,ten laken, omdat deze ver
klaard had dat de wer '̂- '̂̂ g 

AANKLACHT 

Het ganse kongres stond in 
het teken van een scherpe 
aanklacht tegen het in gebre
ke blijven van de regering 
t.o.v. een verantwoord gezins
beleid. 

Verschillende sprekers stip
ten aan dat de nalatigheid en 
de tekortkomingen van de re
gering op dit gebied dubbel 
erg zijn, omdat nooit te voren 
het psichologisch klimaat 
voor het voeren van een mo
dern gezinsbeleid zo gunstig 
wac', o.m. ingevolge de versla
gen Sauvy en Delpérée. 

Prof. Van Mechelen en se-
kretaris-generaal Vermeire 
namen geen blad voor de 
mond toen zij het hadden 
over de familiale politiek van 
de regering Lefèvre. « Wat is 
er van ons programma te
rechtgekomen ?», vroeg de 
voorzitter. En verontwaardigd 

tal slaapkamers. De grote ge
zinnen worden inderdaad 
maar al te vaak gehandicapt 
door het feit dat de sociale 
woningbouw volkomen aan 
hun bestaan voorbijgaat. We 
zijn benieuwd hoe de rege
ring, die toch zo bekommerd 
is om sociale woningbouw in 
de Borinage, op deze eis zal 
reageren. 

Zeer belangrijk eveneens, 
zowel uit sociaal als uit fami
liaal oogpunt, is de eis dat er 
voor de moeder een werkelijke 
vrijheid moet bestaan in de 
keuze tussen thuisblijven en 
gaan werken. Dat thuisblij
vende moeders van jonge kin
deren een vergoeding van 
1.000 F per maand zouden 
krijgen, is niet méér dan bil
lijk. De taak van een moeder 
van jonge kinderen ligt thuis; 
men moet haar de kans ge
ven deze voor gans de ge
meenschap zo belangrijke 
taak te vervullen zonder dat 
zulks een sociale degradatie 
betekent 

Voorrang voor het gezin... en voor het Nederlands ! 

ten bate van de grote gezin-
pien maar pas goed op dreef 
is gekomen nadat de vroegere 
unitaire Bond gesplitst werd in 
een Vlaamse « Bond » en een 
Waalse «Ligue ». 

Het kongres — Walen zo
wel als Vlamingen — juichte 
prof. Van Mechelen toe toen 
hi j , zinspelend op deze aan
val, verklaarde dat de eensge
zindheid tussen de 400.000 ge
zinnen van de gefederaliseerde 
« Bond » en « Ligue » groter ia 
dan ooit te voren. 

stemden de kongressisten in 
met zijn beschuldigend «Niets, 
helemaal niets ! ». ' 

BELANGRIJKE 
PUNTEN 

Weer heeft het kongres en
kele belangrijke eisen inzake 
gezin^'^jeleid gesteld. Drin
gend is o.m. de eis tot het 
bouwen van 1.000 (een be
scheiden begin o.i.) sociale 
gezinswoningen bestemd voor 
huur, met een voldoende aan-

JEUGD

BESCHERMING" 

Ook inzake jeugdbescher
ming, een onderwerp dat op 
het laatste V.U.-kongres in de 
sektie « Jeugd en Gezin » uit
voerig werd behandeld, heeft 
de Bond een gedetailleerd 
programma opgesteld. Het 
kongres kon slechts betreu
ren dat er nog steeds niets in 
huis was gekomen van de be-

^IIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllllilllllllllllllllllllltlllllllllHHIIHIIIIIIIIIIimiHHIIIHIHHHHIWItlllllHIIIUIIillll'̂  

1 ^ 
I waarde landgenoten... i 
i « De enige grief van de Vlamingen ten 1 
1 opzichte van hun franssprekenden (en niet van de 1 
1 Walen) is van taalkundige aard en hoegenaamd = 
i niet van ekonomische aard. Maar tvanneer de Vla- 1 
M mingen trachten te doen geloven dat hun eisen van 1 
1 ' zuiver taalkundige aard zijn, dan liegen ze onbe- 1 
i schaamd. Want hun kultureel eisenprogramma en = 
1 hun taalkundige « vechten » vormen een monopolie 1 
I dat hen het bezit waarborgt van de politieke hef- 1 
1 bomen die het ekonomisch en sociale leven = 
1 beheersen. 1 

I De Walen mogen zich dus niet laten misleiden 1 
1 door een doctrine die uitsluitend ekonomisch zou = 
i zijn. Zulks zou betekenen dat oorzaak en gevolg 1 
i verward worden. En tenslotte is onze taal de ziel = 
i van ons volk. De Vlamingen weten dat ze, door § 
1 onze taal aan te vallen, het essentiële vernietigen», i 

= G A L L U S in « Le Combat » = 

I van 12 .1 .63 , blz. 2 . | 

iniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHHiHiiiiiHiiiimHuiiitiiiiiiiiiiHiHniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 

lofte die min i s t e r Vermeylen 
in mei 1962 aflegde i.v.m. een 
on twerp over de k i n d e r - en 
j eudbesche rming . 

BELANG

STELLING 
Er was in politieke kringen 

ruime belangstelling voor dit 
kongres van de Bond. Ver
schillende partijen — ook de 
V.U. — hadden een afvaardi
ging in de zaal. 

Laten we hopen dat deze 
belangstelling niet van voor
bijgaande en louter berekende 
aard is. De V.U. in ieder geval, 
die één der drie referaten op 
haar jongste partijkongres 
aan jeugd- en gezingmorg 
wijdde, zal in en buiten het 
parlement de aktie van de 
Bond alle mogelijke steun 
verlenen. 

In de Volksgazet werden 
aan dit belangrijk kongres 
welgeteld 22 lijnen besteed, 
ergens onderaan de bladzijde. 
Tekenend voor de socialisti
sche belangstelling ? 

VOORRANG VOOR 
HET GEZIN 

Het wordt hoog tijd dat In 
dit land gedacht worden aan 
een ernstige gezinsprogram-
matie. Tot op heden heeft 
men er zich mee vergenoegd, 
een halvefrank-politiek met 
verkiezingsdoeleinden te voe
ren. 

Het demografisch probleem 
is inderdaad één der Belgische 
kernproblemen. De stelselma
tige veroudering onzer bevol
king is een last die wij ook de 
komende generatie opleggen. 
Dat recht hebben ^ îj n i e t ! 

Het gezin is en blijft de 
eerste cel van de gemeen
schap. Slechts op een gezon
de gezinspolitiek kan een ge
zonde gemeenschap worden 
opgebouwd. 

Het mag niet langer zijn 
dat zij, die de toekomst van 
deze gemeencchap waarbor
gen, daarvoor gestraft worden 
met sociale degradatie en 
pauperisme. 

•i<JË&^^-;^it/»gaf!S5aBJSgaai^^ 

Naar aanleiding van liet Kongies van de Bond der Grote en Jonge 
Gezinnen, verleden zaterdag te Brussel, stelde « De Standaard » aan de 
heren Van den Boeynants, Vanaudenhove en Van der Eist drie vragen 
inzake gezinspolitiek zoals ze gezien wordt door de G.V.P., de P.V.V. en 
de V.U. We brengen hierbij het antwoord van mr F. Van der Eist. 

Ik acht de oprichting van een ministerie 
vooT het gezin en de demografie zoal niet 
noodzakelijk dan toch beslist wenselijk. De 
huidige toestand is volkomen onbevredi
gend : er bestaat een ministerie voor volks
gezondheid en het gezin, doch enerzijds 
vallen tal van aangelegenheden die recht
streeks verband houden met de gezinspoli
tiek onder de bevoegdheid van andere 
departementen, anderzijds is de interne 
inrichting van dit departement gebrekkig 
en verouderd. 

De noodzakelijke dienslen, mei de ver
eiste bevoegdheid, voor h&l voeren van een 
degelijke demografische politiek bestaan 
praktisch niet. Het is dus dringend nood
zakelijk ofwel over te gaan tot de oprichting 
van een ministerie voor het gezin en de 
demografie, ofwel zonder uitstel de weinig 
belangrijke administratieve dienst voor het 
gezin uit te bouwen tot een volwaardig in
strument voor het voeren van een moderne 
demografische politiek. 

Het valt evenwel te vrezen dal eens te 
meer partijpolitieke enggeestige berekenin
gen zowel de uitbreiding van deze dienst 
als de overheveling van sommige diensten 
van andere departementen voor het gezin 
zullen verhinderen. Hoe belangrijk deze 
aangelegenheid ook is, toch zal het algemeen 
belang moeien wijken voor het enge partij
belang van de regerende partijen 

Daarom vrees ik dat er momenteel weinig 
kans is zowel voor de ojirichting van een 
nieuw departement als voor de grondige 
hervorming van het bestaande. Dit moet 
natuurlijk betreurd worden, des te meer 
daar iedereen de mond vol heeft over de 
noodzakelijkheid van een vooruitstrevende 
demografische politiek. 

U vraagt mi] of ik het ogenhUk geschikt 
acht voor het uitvaardigen van een gezins-
programmatic. Ik meen dat on$ land ook 
op dit gebied veel te lang gewacht heeft en 
een kortzichtige politiek gevoerd heeft, 

zonder samenhang, zonder vooropgezette 
en weloverwogen doelstellingen. 

Ik vraag mij af waarop zou. moeten 
gewacht worden om de zaken degelijk aan 
te pakken en waarom men nog langer tijd 
zou moeten verliezen. Het zou mij te ver 
voeren hier uiteen te zetten welke de inhoud 
zou moeten zijn van deze gezinsprogramma-
tie : m.i. moet men vooropstellen wat men 
wil bereiken, konkrete doeleinden, en ver
volgens de maatregelen voor te bereiden die 
noodzakelijk zijn om deze doeleinden te 
bereiken. 

Bij het bepalen van deze doeleinden moet 
men zowel rekening houden met hetgeen 
mogelijk is als met hetgeen wenselijk is. 

waarvan ik sedert vele jaren trouw lid ben, 
en waarin wij naar ik meen vertrouwen 
kunnen stellen. Mijn partij, de Volksunie, 
.sluit zich in haar program zeer nauw aan 
bij het program van de Bond voor wal dt 
gezinspolitiek betreft. 

Uw derde vraag heeft betrekking op de 
idee van een wettelijk geregelde « burger
dienst » voor meisjes die als gezinshelpsters 
zouden optreden. De vraag die ik op rm'j'r» 
beurt zou moeien stellen is, of hierbit 
gedacht wordt aan een verplichte burger
dienst, zoals de soldatendienst voor de 
jongens, dan wel of gedacht wordt aan een. 
soort « vrijwillige arbeidsdienst ». We' nut 
van een dienst van gezinshelpsters moet niet 

GEZINSPOLITIEK 
Programmalie betekent juist een politiek 
op langeie termijn : de opeenvolging vast
leggen van een reeks maatregelen die men 
wenst door te voeren volgens een tijdschema. 
Van groot belang is het voeren van een 
samenhangende globale politiek die op de 
toekomst gericht is en die de mogelijkheden 
op de voet volgt om zo spoedig mogelijk de 
gewenste doeleinden te kujinen bereiken en 
verwezenlijken. 

Voor de inhoud van deze gezinsprogram-
matie, de na te streven doeleinden, veroor
loof ik mij te verwijzen naar het program 
van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, 

beivezen worden : het is een zeer nuttige 
instelling, vooral in onze hedendaag.te 
samenleving waar hel zeer moeilijk wordt 
om hulp in het huishouden te vinden. Ik 
geloof echter dat men bij voorkeur toch moet 
streven naar een oplossing van dit probleem 
en de verwezenlijking van deze nuttige °n 
mooie idee door een beroep te doen op vtif-
willigsters. Dwang en verplichting zijn 
uiterste middelen, die men niet dan nood
gedwongen moet aanwenden, ook al omdat 
de resultaten veelal minder goed zijn. Waar
om echter geen poging doen met een vrij-
willige gezinsdienst ? 
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•« LES PETITS 

COMIQUES» 
Onder deze titel trachtte de 

« Pourquoi Pas ? » verleden 
week zich luatig te maken 
over de volksvertegenwoordi
gers van de Volksunie, spe
ciaal dan over dr Van Leem-
putten. 

Het Brusselse weekblad 
lachtte echter als een boer die 
kiespijn heeft. De zure glim
lach werd verwekt door een 
parlementaire vraag van dr 
Van Leemputten betreffende 
tweetalige opschriften van 
het «Centre technique -
Gand » van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs. 

De « Pourquoi Pas ? s> geeft 
aan onze volka<vertegenwoor-
digers volgend brevet : «Er 
bestaat in het parlement een 
verzameling volksvertegen
woordigers, geschaard rond de 
vlag van de Volksunie, die 
hun 300.000 jaarlijkse balle-
kens rechtvaardigen door het 
opsporen van de minste in
breuk op de eentaligheid van 
Vlaanderen, waarvan zij de 
herauten zijn ». 

Inderdaad, «Pourquoi Pas?». 
En wedden dat dr Van Leem
putten en zijn kollega's u 
dankbaar zijn om dit brevet 
van waakzaamheid ? 

VERRAAD 
De « Pourquoi Pas ? » doet 

nog iets anders dan zuur la
chen Schuimbekken name
lijk. 

Zo schuimbekt het week
blad al twee weken achter 
mekaar over een «konstante» 
in de houding van het Vlaam
se volk : het verraad. Von Bis
sing wordt er nog eens bijge
haald, Staf Declercq en Cyriel 
Verschaeve. Degrelle natuur
lijk niet; dat past minder in 
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het kader van de bewijsvoe
ring. 

We zouden aan de Brusselse 
supercivieken het volgende 
willen zeggen : de eerc t̂e die 
het pad van de kollaboratie is 
opgegaan en die zijn waarde 
landgenoten uitnodigde toch 
niets tegen de Duitse bezet
ter te ondernemen, was de 
Brusselse burgemeester in 
1940. En indien het waar is 
dat het percentage Oc<tfron-
ters in Vlaanderen hoger lag 
dan in Wallonië, dan is het 
even waar dat Wallonië veel 
meer verklikker» heeft gehad. 

Ook een « konstante » in de 
volksziel ? 

HET DRUPPELT 
IN FRANKRIJK 

In Frankrijk werden on
langs de laatste vier oorlogs
misdadigers uit de gevange
nis losgelaten. Daarmee is 
dan in dat land definitief een 
streep getrokken onder een 
der triestigste naslepen van 
de oorlog. 

Gewoonlijk regent het in 
België wanneer het in 
Frankrijk druppelt. Ditmaal 
echter niet. 

Want, volgens de geijkte 
uitdrukking, heeft een Belg 
digne de ce nom van nie
mand lessen in vaderlands

liefde te ontvangen. En ook 
niet in naastenliefde. 

Vooruit dus maar voor de 
bestendiging van ons natio
naal rekord in harteloosheid 
en wraakzucht. 

JUIST? 
Prins Albert bracht onlangs 

een bezoek aan het research
laboratorium van dr Jans
sen te Beerse. 

Hij werd er door dr Janssen 
zelf rondgeleid. Naar verluidt 
zou tijdens dit bezoek uitslui
tend of toch overwegend 
Frans zijn gesproken tussen 
de Prins en zijn gastheer. 

Van de eerste zou zulks ons 
niet verbazen. Maar van de 
tweede wel ! 

In ieder geval : het wordt 
hoog tijd dat er eens en voor
goed komaf gemaakt wordt 
met taalperikelen bij konink
lijke of prinselijke bezoeken 
in het Vlaamse land. De heren 
van het protokol, die op voor
hand tot de kleinste onbenul
ligheid toe regelen, moeten 
gedwongen worden voor te 
schrijven dat de koninklijke 
bezoekers slechts in het Ne
derlands mogen aangesproken 
en beantwoord worden. En de 
koninklijke bezoekers zelf 
hebben beleefd te zijn. 

Dat is, menen wij, een eis 
van het gezond verstand. 

UITNODIGING 

BELG OF VLAMING 
In de TV loopt momenteel 

het zondagavondse program
ma «Wie weet wat?», een 
soort quizz waarbij het er op 
aankomt vragen te beant
woorden derwijze dat het ant
woord overeenstemt met de 
opvattingen van de openbare 
mening zoals ze tot uiting ge
komen zijn tijdens een (be
perkte) opiniepeiling. 

Wie dichr mee? 
Dal Vermeylen zou kwijlen, koortsig zou lijden, sneuvelen onder 

bijlen, doorschoten met pijlen lag in de lijn der dingen. De winnaar 
van de wekelijkse Vlaamse Pocket, dhr J.L. ie Mortsel, vond een 
<t vaderlijke » variante : 

Te Tienen hing Pieler Vermeylcn 
het hek aan verouderde stijlen. 
« De Vlaming mag niet », 
bevestigde Piet, 
« in 't spoor van mijn vader verwijlen ». 

Nadat aldus de nagedachtenis van de flamingant August Ver
meylen werd geëerd, bleven op de zeef van onze dichterlijke goud
wasserij nog volgende korrels liggen : 
H.F., Machelen : « bij valse problemen verwijlen ». 
W.J., Tongeren : « aan 't haantje zijn sporen gaan vijlen ». 
F.M., Merksem : « de haan in de pot doen verzeilen ». 

Dat het verwekken van een talrijk kroost in dit ons gezegend 
land nog steeds een van overheidswege wéinig-gewaardeerde bezig
heid is, werd op het kongres van de Bond der Grote en Jonge 
Gezinnen verleden zaterdag ten overvloede onderstreept. Het bezorgde 
ons de zo noodzakelijke inspiratie : 

De Bond van de Grote Gezinnen, 
die heelt er een lepel van binnen : 
wie nog kinderen koopt 
en op dankbaarheid hoopt 

De vader van de bestgetakit ^^t^ versregel krijgt deze keer zijn 
kindergeld onder de vorm van een hei^eiziand-pocket. Inzendingen 
vóór woensdag a.s. p/a de redaklie (Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110, Brussel 7) aan 

uw dienstwillige Ernest. 

Verleden zondag werd de 
vraag gesteld : « welke natio
naliteit zou u kiezen, indien 
u de Belgische niet kon be
waren ? ». 

Voor het antwoord op deze 
vraag werd een rechtstreekce 
opiniepeiling gedaan te Peer 
in Limburg, waar de vraag tij
dens een kabaretprogramma 
gesteld werd aan de aanwe
zigen in de feestzaal « Esme
ralda » 

Zestig procent der aanwe
zigen spraken zich prompt uit 
voor de Vlaamse nationaliteit. 
De jury keurde dit antwoord 
af « omdat men geen Vlaming 
kan zijn zonder Belg te zijn ». 
De beslissing van de jury werd 
op algemeen geroep en gefluit 
onthaald. 

Er verandert inderdaad iets 
in Vlaanderen ! 

...Vlaanderen : omleidingen overbodig... 

We nodigen onze lezers uit, 
hun krant van vandaag zater
dag nog even open te slaan 
en te zoeken naar de rubriek 
«Verkeersmoeilijkheden tij
dens het weekend ». In deze 
rubriek, die gevuld wordt met 
door de Rijkc<Afacht verstrekte 
gegevens, wordt een opsom
ming gegeven van de wege-
niswerken die het verkeer be
moeilijken of omleidingen 
noodzakelijk maken. 

We durven er een grade 
pint op verwedden dat ook 
vandaag — zoals steeds — 
deze rubriek zich praktisch 
zal beperken tot werken in 
Waalse provincies en in de 
provincie Brabant. 

Ofwel vindt de Rijkswacht 
in Vlaanderen het niet de 

moeite, de weggebruikers voor 
te lichten. Ofwel — wat veel 
waarschijnlijker is — wordt 
er aan het Waake wegennet 
vaker en meer gewerkt dan 
aan het Vlaamse. Vergelijk 
maar eens de aanbestedingen 
en aanbestendigssommen in 
Vlaanderen en in Wallonië. 
En let maar eens op de akti-
viteit van het onvolprezen 
Wegenfonds waarvan de 
naam begint met een W. net 
als Wallonië. 

Dus even nakijken ! We we
ten niet hoe de rubriek « ver-
keersbelemmeringen » er van
daag uitziet. Maar we pronos-
tikeren : veel meldingen uit 
Wallonië en Brabant, heei 
wat minder of helemaal niets 
uit de Vlaam o provincies. 

EKSAMEN-

KOMMISSIE 
Sommige eksamenkommis-

sies in het Belgisch leger, die 
eksamens moeten afnemen 
van Nederlandstalige kandi
daten, tellen slechts één en
kel officier die «het bewija 
heeft geleverd dat hij een 
grondige kennis heeft van de 
taal van de kandidaat ». 

Zo staat men voor het on
gehoorde feit dat een eksa-
menkommissie op één enkel 
lid na helemaal niets snapt 
van de gestelde vragen en de 
gegeven antwoorden. Zo'n ti-
pisch-Belgische komissie 
schenkt waarlijk alle 

N A T E VOLGEN 

Uit een omzendschrijven 
van de firma Gilissen-We-
vers te Mechelen - aan - de -
Maas aan haar leveranciers 
« in Vlaanderen en Wallonië, 
Benelux en Europa » : 

« De taal van onze zaak is 
Nederlands. (Dus noch 
Vlaams, noch Hohands.) Wij 
verzoeken vriendelijk al on
ze leveranciers hiermede re
kening te houden door het 
zenden van nederlandsspre-
kende vertegenwoordigers, 
het aanwerven van neder-
landstalige telefonisten en 
vrachtvoerders. 

Trouwens, het Nederlands 
is de handelstaal van de gro
te meerderheid der firma's in 
ons lan-^. Wij vragen diens-
volgens nog : nederlandsta-
Vo-» '-•^efw's^elin^, rekenin

gen, prijslijsten, drukwer
ken, kwijtingen, formulie
ren, enz. (volgens dit begin
sel : voor Vlaanderen Neder
lands, voor WaUonië Frans, 
voor Brussel tweetalig). Daar
uit volgt dat wij zelfs van de 
firma's buiten het Benelux-
gebied steeds zullen eisen : 
publiciteitsdrukwerken, ver
pakkingen en gebruiksaan
wijzingen, waarop het Ne
derlands naast het Frans of 
een andere taal op minciens 
evenwaardige wijze tot zijn 
recht komt. 

Onze taal wordt door 17 
miljoen mensen gesproken 
en het zou een kwetsende 
onhoffelijkheid zijn vanwe
ge vreemden, indien zij hun 
klanten In het nederlandse 
tagjgebied minachten. » 

waarborgen van ob-
jektiviteit en bekwaamheid ! 

Minister Segers kent na
tuurlijk deze toestand die hij, 
in antwoord op een parlemen
taire vraag van kamerlid Van 
Damme, wettelijk noemt. Wat 
— hoe ongelooflijk het moge 
klinken — ook zo is ! Maar op 
de vraag of de minister een 
verandering van de wet niet 
noodzakelijk achtte, ant
woordde PeeWee maar liever 
niet. 

Groooote flamingant, die 
Segers ! 

JAN VERROKEN 

VEEARTS 
Jan Verroken schijnt zich 

door hardnekkige zelfstudie in 
zijn vrije tijd opgewerkt te 
hebben tot een niet onver
dienstelijk veearts. De hoofd
artikels in zijn blad « De Ron-
senaar» houden zich prak
tisch nog uitsluitend met dier
kundige problemen bezig. 

« De keffers », een voor
treffelijke studie van zijn 
hand, verscheen reeds gerui
me tijd geleden. Ze werd ge
volgd door een merkwaardige 
bijdrage over beren. Verle
den week ging de veterinaire 
aandacht van Jan naar de 
kleinere knaagdieren. Onder 
de titel « Volksunie, dit is 
rattenwerk », bracht hij de 
sensationele vaststelling dat, 
als de Vlaamse Volksbewe
ging niet oppast, ook zij wel
dra tot het rattenras zal be
horen. 

Er op los met ratex, Jan ! 



BE VOU<9t»NtE< 

Doorgaans wordt door het Amerikaanse pu
bliek niet veel azmdacht besteed aan de toe
stand op het Iindochinese schiereiland. De be
richten over de eindeloze strijd en de einde
loze onderhandelingen van de drie prinsen in 
Laos werden verleden jaar. door de kranten
lezers in al hun eentonigheid waargenomen 
als de aanslepende zoemtoon van een verve
lende en hardnekkige nieuwsmug. De berich
ten over de a vuile oorlog » in het belendende 
Zuid-Vietnam komen soms in iets grotere 
opmaak, wanneer weer eens een Amerikaan
se « technicus » het hachje er bij inschoot. 
Enkele dagen geleden echter werd de aan
dacht van gans Amerika op Zuid-Oost-Azië 
gevestigd door een nederlaag die in de V.S. 
zeer. moeilijk werd geslikt. 

In de rijstrijke Mekong-
delta, nauwelijks enkele 
tientallen kilometer van Sai
gon, waren de regeringstroe
pen overgegaan tot een aan
val op het door Vietkong-
partizanen bezette dorp Ap 
Bac. Deze aanval was niets 
meer dan een routine-ope
ratie zoals er op gezette tij
den — de jongste maanden 
veelal met succes — werden 
gehouden. 

Hij werd begonnen met het 
aan de grond zetten van 
honderden regeringssoldaten 
door Amerikaanse helikop
ters. De eerste faze van de 
aanval verliep naar wens : 
de troepen kwamen veilig 
aan de grond onder dekking 
van raketbeschieting vanuit 
helikopters. Toen de vierde 
golf aangevlogen kwam, ge
beurde er iets onverwacht : 
vanuit een kokospa'mbosje 
zetten de Vietkong - partiza
nen een vernietigend vuur 

in op de wentelwieken. «Het 
was een echte hel» vertelden 
de Amerikaanse piloten later. 
Veertien van de vijftien heli
kopters werden geraakt; vijf 
ervan gingen definitief ver
loren. 

De Zuid-Vietnamese troe
pen die geland waren, lieten 
zich door een buitengewoon 
hardnekkige verdediging van 
de Vietkong op de plaats 
vastspijkeren. Luchtaanval
len met raketten en napalm
bommen op mitrailleursnes
ten van de Vietkong hadden 
niet het minste rezultaat. De 
luchtmacht en de artillerie 
van de regeringstroepen 
kwam tussenbeide; een bat
terij vuurde in de verwarring 
op de eigen troepen en een 
Amerikaans generaal ont
snapte daarbij op het nip
pertje aan de dood. Toen de 
nacht inviel, wisten de Viet-
kong-partizanen het kordon 
van meer dan 2.000 rege-

de ,9vuile oorlog f> 

ringssoldaten te doorbreken 
en — praktisch zonder ver
liezen — het operatieterrein 
te verlaten. 

Aan de zijde van de Viet-
namtroepen waren de verlie
zen aan mensen en materiaal 
zeer hoog. Er was gebleken 
dat de soldaten niet de min
ste aanvalsgeest hadden en 
dat zij er de voorkeur aan 
gaven, de dingen af te wach
ten vanin hun hol of van
achter hun rijstdijkje. 

Het was de zwaarste ne
derlaag die de regeringstroe
pen sinds een jaar te slikken 
kregen. Ze kwam ondanks 
het feit dat de Vietkong-
partizanen fel in de minder
heid waren. 

De nederlaag heeft de V.S. 
geschokt. In de « vuile oor
log » zijn tot op heden 24 
Amerikanen gesneuveld; dit 
aantal is niet zo groot, maar 
het Amerikaanse publiek 
vraagt zich af of deze doden 
niet volkomen nutteloos ge
vallen zijn. 

Het gebrek aan vechtlust 
van de Zuid-Vietnamezen 
wijst er op dat het regime 
van prezident Diem zwaar 
aangevreten is door defaitis
me. 

Inderdaad dient de vraag 
gesteld waarvoor de onder
danen van Diem hun vel 
met geestrift veil zouden 
hebben Het land is zo zwaar 
door korruptie aangetast dat 
de V.S. reeds hebben moeten 
dreigen, de toevloed van dol
lars en voedingswaren stop 
te zetten. Zulks zou op korte 
termijn het einde van het 
Diem-bewind betekenen. 

Maar om redenen van pres
tige kunnen de Amerikanen 
niet verder gaan dan verba
le dreigementen. De oorlog 
in Zuid-Vietnam is de zoveel
ste « op de verkeerde plaats 
en met de verkeerde bond
genoot ». Uiteindelijk zullen 

En de — beperkte — na-
deriaag in een — beperkt — 
gevecht nabij Ap Bac krijgt 
zijn volle betekenis wanneer 
men achter de aanvoerlij
nen van de Vietkong hel} 
nooit-aflatende China waar
neemt, het China dat weer 
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..Chinese speldeprik.. 

de Amerikanen het zeer las
tig hebben, « het gezicht te 
bewaren ». Boven de Me
kong-delta hangt sinds en
kele dagen somberder dan 
ooit de schaduw van Dien 
Bien Foe. 

eens met een speldepriS 
heeft bewezen dat de wereld 
— en zeker de Aziatische 
wereld — niet alleen maar 
door de Russen en de Ameri
kanen kan worden georganl-
zeerd. T.v.O. 
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• Slavenhandel. 

Saoedi-Arabië en de kleine olie-
sjeikdommen aan de Perzische 
golf zijn de laatste landen ter 
wereld waar nog regelmatig sla
venmarkten worden gehouden. In 
1951 werd een negermeisje tassen 
10 en 15 jaar in Saoedi-Arahië aan 
prijzen tussen ISO en 150 dollar 
verkocht. Thans liggen de prijzen 
reeds om en bi'; S 300 dollar. 

Het transport der negerslaven 
gebeurt meestal per vliegtuig. Af 
en toe verdwijnen nog (onvoo"--
zichtige) blanke meisjes in de 
harems der olie-sjeiks. 

• Krimpende burokratie. 

In het laatste jaar van Slalins 
leven was 1S,8 % der tewerkge-
steldcn in de Sovjet-ünie werk
zaam in openbare diensten Dit 
percentage is thans gedaald tot 
9,S %. 

• Marx en de bijbel. 

Verontwaardigde kommunis-
tische funktionarissen vroegen aan 
de staatsuitgeverij « Kultum » te 
Belgrado waarom zij in de pers 
haar Kroatische uitgave van « Het 
Kapitaal » van Marx aanbood 
« gedrukt op bijbelpapier ». 

De uitgeverij verontschuldigde 
zich deemoedig door te verklaren 
dat de vakterm udundrul;papier» 
in het Kroatisch inderdaad « bij
belpapier )) heet. 

B Bescherming. 

De begroting van Binnenlandse 
Zaken van de deelstaat Beieren 
voorziet voor het jaar 1963 een 
bedrag van 100.000 mark op de 
post « bescherming der burgerbe
volking tegen oorlogsjeilen >>. 
Daarnaast is een post van 250.000 
mark voorzien voor « aanschaffing 
van uitruilingsvoorwerpen voor 
de zelfbescherming van overheids-
personen ». 

• Objektiviteit, 

Prezident Soekarno van Indo-
nezië laakte het Indonezisch pers-
agenschap « Antara » omdat het 
zich te fel bemoeide om een vob-
jektieve berichtgeving» en zich 
niet beperkte tot het meedelen 
van berichten die de « revolutie D 
gunstig interpreteren ». De revo
lutie immers is, volgens de prezi
dent, er op gericht alles te vernie
tigen wat tegen de nationale 
belangen en de belangen van het 
volk is. 

B Viaticum. 
De Poolse primaat, kardinaal 

Wyszynski, bekloeg er zich na zijn 
terugkeer van het Koncilie over 
dat de regering van Warschau 
aan de Poolse Koncilievaders een 
totaal onvoldoende reisgeld had 
toegestaan : «iedere Poolse bis
schop mocht SOO F meenemen en 
dat is werkelijk niet voldoende, 
zelfs wanneer men slechts kom-
kommerpitten eet ». 

B Ereburger. 

Sir Winston Churchill zal in de 
toop der e.k. maanden plechtig be
noemd worden tot ereburger der 
Verenigde Staten van Amerilia 
Hij zal dan de derde buitenlander 
zijn, aan wie deze eer te beurt 
valt. Zijn voorgangers waren de 
Fransman La Fayette en de Duitser 
Joannes Kalb, beide figuren uit 
de onafhanltelijkheidsooriog. 

Wil Amerika de Brit danken 
omdat, mede door dezes beleid, de 
V S. definitief de erfgenamen van 
de Britse macht geworden zijn ? 

B Reklame. 

In het Franse weekblad « L'Ex-
press » verscheen over zes blad
zijden als betaalde aankondiging 
de tekst van de jongste TV-rede 

van prezident Kennedy. Amer-
kaanse zakenlieden betaalden deze 
aankondiging nadat « L'Express » 
de week tevoren een redevoering 
van Kroesjtsjev, eveneens als be-
taalde aankondiging, had ge
bracht. 

B Das ewig weibliche. 

Pierre Salinger, perschef van 
prezident Kennedy, verklaarde 
dat 75 percent van alle op prezi-
dentiële perskonferenties gestelde 
vragen óp voorhand konden gera
den worden door deskundigen 
De overige 25 % « onverwachte » 
vragen worden doorgaans meestal 
door dames gesteld wat, volgens 
Salinger, « nog eens bewijst dat 
vrouwen lastiger te doorgronden 
zijn dan mannen ». 

B Vooruitgang. 

Amerikaanse deskundigen heb
ben hun scepticisme tegenover de 
V.S.-hulp aan Zuid-Amerilta, de 
« Allianza para Progreso », duide
lijk laten blijken toen zij bewezen 
dat de finantiële hulp door enkele 
regeringen beneden het Panama
kanaal gebruikt wordt voor de 
invoer van luxe-ar tik elen ait 
West-Europa i.p.v. als ontwikke^ 
lingshulp. 

B Citaten. 

uDat is eenvoudigweg een zotlit-
De plaatsvervangende ministerpre, 
zident der Sovjet-Unie, Anastoê 
Mikojan, over Castro. 

« Gij zijt nog onhandelbaarder 
dan Gastro ». - Dezelfde tegen de 
leider der Amerikaanse UNO-del»-
gatie, Adlaï Stevenson. 

B Zaakjes. 

De prikkeldraad die door ijve
rige Vopo's op de Berlijnse muur 
werd aangebracht en regelmatig 
wordt vernieuwd, wordt geleverd 
door Britse draadtrekkerijen. 

B Niet gek. 

Ilse Hess, de echtgenote van 
Rudolf Hess, heeft geweigerd de 
krankzinnigheid van haar man 
in te roepen om zijn vrijlating te 
bekomen. « Zulks zou verraad 
zijn aan hem ; ik weet immen 
dat hij niet gek is », verklaarde 
ze Dat Hess inderdaad niet gek 
is bewijzen o.m de brieven die 
hij vanuit de gevangenis schrijft 
en die gedeelletijk reeds in boek
vorm verschenen. Hess is één der 
vier laatste gevangenen van Span-
day , reeds jaren geleden ver
klaarde Churchill : « Ik ben blij, 
dat ik niet voor zijn lol verant
woordelijk ben ». De veroordelirig 
van Hess te Nürenberg is steeds 
op zeer gemengde kommentaien 
onthaald. 
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padzoeken 
voor 
boegsprieten 

V o o r wie enïgzïns bekend is met het waler 
en dan vooral met de Schelde, zal wel 
reeds in bewonder ing gestaan hebben voor 
de nauwkeur ighe id waa rmee zelfs de 
grootste zeeschepen en super tankers door 
de s t room hun weg weten te v inden. Na
tuurlijk zijn er de boeien die de vaargeul 
aanduiden en er zijn ook de « dikdalven » 
de duo d' Alven die met h u n vaste licht-

ptjöïen een goed merk teken vormen . Maar 
er zijn in de eerste plaats de loodsen, erva
ren mensen die de scheepskapi teins voor 
enkele uren moeten ve rvangen om het 
schip door de gevaarli jke s t room te leiden. 
Zij zijn als het ware de voors te t rekkers , 
de padvinders die een veilige weg banen 
voor de boegspriet van het schip, om 
door. de s t room te geraken. 

vluamse loodsen hebhen het niet gemakkelijk 
Er valt over deze mensen 

een boek te schrijven, een 
boeiend boek vol avonturen 
want maar al te dikwijls kent 
ook het leven van een loods 
dramatische hoogtepunten. 
Wij zullen in dit kleine bestek 
een deeltje lichten van het 
wel en wee dat de lop^s ten 
deel valt. 

• Z w a r e opleiding. 

Er zijn in ons land verschil
lende loodsen : privé-loodsen 
die o.m. in de Antwerpse dok
ken werkzaam zijn om er de 
schepen veilig aan wal te 
brengen, zeeloodsen die voor
namelijk aan te treffen zijn 
bij de Scheldemonding, maar 
ook te Zeebrugge en te Oos
tende omdat zij het zijn die 
de schepen vanuit de zee door 
de gevaarlijke geulen en 
zandplaten naar de haven of 
de stroommoRding brengen. 
De mee «i talrijke groep ten 
slotte wordt gevormd door de 
rivierloodsen die werkzaam 
zijn op de Beneden- en Bo
venschelde en op de wegen 
naar kleinere havens als die 
van Gent, Velen weten eigen

lijk niet wat het begrip loods 
juist inhoudt en weinigen be
vroeden dat deze mensen pas 
na zware studies en harde 
proeven hun taak kunnen op
nemen. 

• Pas o p 30-jarige leeftijd 

in dienst . 

Het grootste gedeelte van 
het korps bejitaat namelijk uit 
gebreveteerde zeekapiteins. 
Deze mensen hebben allemaal 
middelbare school gedaan en 
twee jaar hogere zeevaart
school. Met het diploma van 
aspirant-officier hebben ze 72 
zeemaanden achter de rug. 
Nader omschreven betekent 
dit een tijdspanne van acht 
jaar, want rekening dient ge
houden met bijkomende stu
dietijd en verlof. Dit brengt 
met zich dat men in het beste 
geval pas op 28-jarige leeftijd 
het brevet van kapitein ter 
koopvaardij kan bekomen. 
Dit is het ogenblik waarop de 
kandidaat zijn aanvraag bi] 
het ministerie van Verkeer • 
wezen kan indienen om op de 
wachtlijst te komen voor het 

loodswezen. Eens aan de beurt 
wordt de betrokkene in dienst 
genomen als kandidaat-loods, 
hij wordt voor de duur van 
een jaar loods-leerling en 
krijgt gedurende die tijd een 
harde training op de Schelde. 
Niet minder dan twintig rei
zen op de Bovenschelde en 
honderd op de Benedenschel-
de (alles bijeen van Wintham 
tot Vlissinge) dienen gedaan 
te worden alvoren3 na een 
laatste eksamen en een proef-
vaart van een maand onder 
leiding van een ervaren loods 
de uiteindelijke graad wordt 
behaald. Dit brengt met zich 
dat de kandidaten pas op 30-
jarige leeftijd in volle dienst 
treden. 

• Schelde : 

gevaarli jke s t room. 

Na deze lange studie- en 
oefeningsperiode wacht de 
loods geen gemakkelijke taak. 

De Schelde staat inderdaad 
bekend als een der moeilijkste 
stromen ter wereld. De ta l 
rijke bochten, dwars^-^romin-

, ^j^^,: ftf^ii jtrft^,,. 

gen, zandbanken, drempels 
enz... maken de doorgang voor 
de schepen niet gemakkelijk. 
Daarbij komt de geweldige 
drukte: van 1950 tot vandaag, 
verdubbelde het aantal zee
schepen en werd het verkeer 
van kleinere vaartuigen er 
niet minder om. De vaargeul 
verlegt zich voortdurend, de 
zandplaten wijzigen zich in 
een ommezien en toch moet 
de loods voortdurend op de 
hoogte zijn van de kleinste 
verandering die plaatsgrijpt 
in de stroom. Hij moet deze 
stroom kennen als zijn broek
zak, elke kerktoren, iedere 
molen vormt voor hem, naast 
de talrijke en meest uiteenlo
pende kunstmatige bebake-
ning, een merkteken in een 
Schelde die vol verraderlijke 
drempels, vol nauwe geulen en 
andere valstrikken zit. Het 
gebeurt dat men bij lage tij 
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van aan de wal tot over het 
midden van de stroom kan lo
pen via oneindig grote zand
platen. Voor de schepen is er 
slechts een nauw gaatje ge
laten waardoor de stroming 
zich een weg heeft gebaand. 
Het meest beruchte nauw is 
dit ter hoogte van Bath, een 
echte broekspijp, waar som
mige grote tankers met hun 
kiel praktisch over de bodem 
tchuren. « Ge zoudt er uw 
voet niet kunnen onder ste
ken » zeggen de mensen die 
het weten kunnen. 

• Moeilijke maneuve r s . 

Op sommige plaatsen kan 
men geen twee schepen laten 
kruisen omdat de vaargeul te 
eng is. Het schip dat stroom
opwaarts vaart moet dan 
stoppen. Er moet voortdurend 
gelet worden op kleinere 
vaartuigen en binnenschepen. 
Het is vooral onder deze klei
nere boten dat de schippers 

gevonden worden (gelukkig 
mindert hun aantal) die de 
reglementen niet kennen en 
een grote koopvaardijboot is 
nu precies geen auto die kan 
remmen en uitwijken om on
gevallen te vermijden. Een 
groot gevaar vormt ook de 
mist die plotseling opkomt en 
die meebrengt dat de schepen 
voor anker dienen te gaan. 
Als dat gebeurt en de tij 
keert, dan moet het schip 
rond de ketting draaien en 
gaat terug met de boeg wij
zen in de richting vanwaar 
het gekomen is. Bij tankers 
tot 200 meter lengte, is dat 
geen gemakkelijk karweitje 
en wanneer de mist dan op
trekt dient er weer gedraaid 
te worden met heel veel moei
te. Er moeten dan sleepboten 
aan te pas komen ofwel dient 
men terug te varen naar een 
plaat» waar de stroom breder 
is. 

• Klan ten voor 

hartspecialist . 

Rekening gehouden met al 
de omstandigheden waarin 
gewerkt dient te worden ge
beuren er op de Schelde noch
tans weinig ongevallen. In 
tegenspraak met wat door 
sommige oningewijden be
weerd wordt, kennen onze 
loodsen volledig hun taak. En 
hier mag wel eens gewezen 
worden op het feit dat onze 
Vlaamse loodsen in tegenstel
ling tot veel vreemde kolle
ga's, op zijn minst drie en 
zelfs vier of vijf vreemde t a 
len spreken. Zij dienen daar
bij (omdat zij uiteraard op 
Nederlands en Belgisch 
grondgebied werkzaam zijn) 
drie scheepvaartreglementen 
te kennen : het Belgisch, het 
Nederlands en het internatio
naal aanvaringsreglement. 

Hun taak behelst gedurende 
een vaart van vier of vijf 
uren, een voortdurende in
spanning. Er wordt veel ge
varen bij nacht omdat de 
schepen gewoonlijk vertrek
ken na overdag gelost te zijn 
geweest, er moet ook voortdu
rend afgerekend worden met 
weersomstandigheden als re
gen, mist en sneeuw die de 
zichtbaarheid, het voornaam
ste punt in het werk van de 
loods, moeilijk maakt. De 
kleinste onvoorzichtigheid 
kan zware gevolgen met zich 
brengen. Dit alles heeft voor 
gevolg, een werklijk zenuwslo
pend bestaat en als anekdote 
(het is eerder galgenhumor) 
wordt van de loodsen verteld 
dat zij de beste klanten zijn 
van de hartspecialist. Over 
het verdere wel en wee der 
loodsen leest u meer in vol
gende bijdragen. S.D.L. 
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Q p de gebouwen van de brouworQ 
Imperia l (e Ander lech t h a n g t een 
groot bord : « A vendre )), t e koc^». 
E n b innenin , op een tafeltje in een 

der burelen, k a n m e n een gloed
n i euwe m a k e t beki jken die de 
n i euwe brouweri j voorstel t . Die 
n i euwe brouwer i j zal te Ghl in in 
Wal lon ië worden gebouwd en met 
een worden in he t Brusselse drie 
brouwer i jen «Re tot een fusie ge
k o m e n w a r e n : Caulier, Imperia l 
en Labor, overgeplaats t . Door de 
hoge s taa ts tussenkomst (alles bij
een een invester ing v a n 3 S 0 mil
joen) aangelokt , word t dit bedrijf 
overgeheveld naa r de Bor inage . 

i.-$^-!S«^-5^-**-^-*^ ï̂»*-*^^*^^S©««^^^^*^*' 

Voor de betrokken arbeiders 
en bedienden, die voor 90 of 
95 ten honderd Vlamingen 
zijn, wordt dit een onover
zichtelijke ramp. Bij een be
zoek, dat wij verleden week 
aan de betrokken brouwerij 
brachten bleek maar al te 
duidelijk hoe diep teneerge-
slagen deze menösn zijn. 

• Vijfhonderd m e n s e n 

o p s traat ? 

Het gaat hem hier om bi j
na vijfhonderd werknemers, 
namelijk 275 bij Caulier en 

andere ontslagen zullen vol
gen. Inderdaad, men stelt de 
werknemers voor de keuze : 
mee naar Ghlin gaan of stem
pelen. Nu kan men zich de 
toestand van deze werklieden 
indenken. De meesten zijn af
komstig uit Oost-Vlaanderen, 
uit Lede, Liedekerke, Gent, 
Zottegem, verder uit Zand
bergen, Nieuwenhoven, Ne-
derbrakel en zelfs uit Zichem 
en Mechelen ! Deze Vlaamc«3 
mensen zouden ofwel dage
lijks naar Henegouwen moe
ten reizen, wat een afstand 
voor sommigen van tweehon
derd kilometer per dag bete-

groeid zijn, die geen ander 
werk meer kunnen vinden. 

Wanneer men deze brouwe
rij toch uit de versleten ge
bouwen wilde halen dan had 
men even goed een nieuwe in
richting hunnen opbouwen 
enkele kilometers buiten 
Brussel, in Vlaanderen, bv. in 
het Aalsterse waar handen te 
over zijn. 

• V laamse arbeiders 

verkocht . 

«Ze laten ons, Vlaamce 
werkmensen, vallen voor de 
Walen en de vreemdelingen » 
hebben wij wel tien keren ho
ren zeggen door de verbitter
de arbeiders. Inderdaad, want 
in de Borinage heerst geen 
werkloosheid meer door de 
mijnsluitingen. Zoals de Wa
len zelf zeggen zullen er jaar
lijks vreemdelingen moeten 
ingevoerd worden om de 
openstaande betrekkingen in 
te nemen. Vreemdelingen en 
vooral Vlamingen die het koe-
liewerk mogen gaan verrich
ten terwijl de Fransspreken-
den de vette posten bekleden. 
Dit was trouwen» nu ook reeds 
het geval, want heel de be
drij f sdirektie van de brouwe-

twee kansen : werkloosheid ot pendel 
188 (inbegrepen 40 bedien-
ien) bij Imperial. Op dit 
jgenblik hebben reeds 52 be-
iienden van de brouwerijen 
liun ontslagbrief op zak en 

Speurtocht 

naar 

kent, ofwel verhuizen en hun 
intrek gaan nemen in Wallo
nië. Begrijpelijkerwijze zijn 
weinigen te vinden voor een 
dergelijke verhuis. Niemand 
laat graag zijn familie en zijn 
geboortestreek in de steek. 

• S tempelen . 

Voor de meesten zal er niets 
anders opzitten dan te gaan 
stempelen. Voor de mensen 
die reeds op jaren zijn en die 
door de fabriek een kontrakt 
aangeboden kregen (kontrakt 
dat voor de meecten dan nog 
in voor hen onverstaanbaar 
Frans was opgesteld) wordt 
trouwens een vingerwijzing in 
de tekst gegeven. «Zij die 
verder dan 25 km van de fa
briek (te Ghlin nvdr) wonen 
en die niet wensen daar te 
gaan werken kunnen hun 
ontslag krijgen... enz.» zo 
luidt het ongeveer in dit kon
trakt. Nu hebben wij in de 
betrokken brouwerij talrijke 
arbeiders ontmoet die reeds 
twintig, dertig, tot vijf en der
tig jaar in het bedrijf werk
zaam zijn, mensen die met de 
brouwerij en de stiel ver-

rij-trust is in handen van 
Franstaligen. Wij hebben een 
bediende gesproken die zes
tien jaar bij de brouwerij 
werkte, een vader van vier 
kinderen, hij wordt nu aan de 
deur gezet ten voordele van 
een Waalse bediende. « Wij 
zijn verkocht door de sindi-
katen en de grote partijen » 
zegden ons werklieden en 
zelfs vakbondsmensen onder 
hen — die te goeder trouw 

• Nieuwe trek-arbeiders . 
Naar alle waarschijnlijk

heid zal men het nu zo aan 
boord leggen dat van de ar
beiders er een aantal aan het 
pendelen gaan. Daartoe be
loofde de direktie op proef 
drie maanden terugbetaling 
van vervoersonkosten. Er 
wordt ook gesproken van het 
inleggen van bussan indien er 
genoeg arbeiders te vinden 
zijn. Nieuwe trek-koelies dus, 
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zijn maar niet gesteund wor
den door hun orgaiiisatie — 
beaamden dit. Wanneer men 
ging aandringen bij de vak
verenigingen om tussenkomst 
dan antwoordde men dood
eenvoudig dat het de onder
nemingen vrij s taat te sluiten 
wanneer zij dit willen. 

die uren en uren verliezen on
derweg, die bijna niet thuis 
zijn en bijgevolg geen gezins
leven hebben en die daarbij 
aan de gevaren van de weg 
worden blootgesteld. Hoogst
waarschijnlijk dienen deze 
arbeiders dan ook nog in ploe
gen te gaan werken, van zes 

tot twee en van twee'tót' Hen, 
Men kan zich indenken op 
welke onmogelijke uren zij 
dan zouden dienen te reizen. 
De ouderen worden in het on
zekere gelaten. Zij zullen 
stelselmatig aan de kant ge
zet worden met een premie 
voor sluiting van bedrijf en 
een dop-bewijs op zak. Men 
heeft de inrichting van een 
depot in het Brusselse voor 
hen in het vooruitzicht ge
steld, maar er is geen opslag
plaats voorhanden en daar 
zouden trouwens slechts en
kele tientallen tewerk kunnen 
gesteld worden. 

AI met al vormt dit voor^ 
beeld een van de vele schau-
dalen die wij nu reeds maan
den aan de kaak stellen. Door 
een Vlaamsvijandige regre-
ringspolitiek wordt sisten*a-
tisch geweigerd nieuwe be
drijven in Vlaanderen op te 
richten en worden daarbij 
ondernemingen gevestigd in 
of bestemd voor Vlaanderen, 
naar Wallonië overgeheveld. 
Wallonië waar geen werkloos
heid heerst, waar de lonen 
vijf frank per uur hoger lig
gen dan in Vlaanderen en 
waar men werkvee moet in
voeren om de arbeidsplaatsen 
te bezetten. Intussen blijft 
Vlaanderen zitten met het 
monopolie van de werkloos
heid en van de mobiliteit 
Zolang tot de bom barst. 

Vlaanderens 

armoede 

en welvaart Een reportage 

door 

Staf de Lie 
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gesprek met de 

fonge dichter 

[Toen He jonge dichtei; mij binnenliet in de 
woonkamer , waar de veelkleurige lichtjes in 
3e kers tboom brandden , s tond zijn v r o u w juist 
gereed om de kinderen naar bed te doen. Z e 
k w a m e n me een handje geven en de kleinste 
toonde me vol trots zijn n ieuwe beer die hij 
van Sinterklaas had gekregen. 
•—• « En wa t bracht Sinterklaas voor jou ? » 
vroeg ik de dichter. 
— « Boeken natuur l i jk . . .» lachte zijn v rouw 
toen ze reeds aan de deur. was . 

— Boeken... he rhaade de 
dichter, alsof hij over een 
tyrannieke geliefde sprak. 
Ernst Jünger's « Garten und 
Strassen » — het jongste 
werk van Claus « De Ver
wondering > — en de klap 
op de vuurpijl : « Die Blech-
trommel » van Günther 
Grass. Nu de meeste werken, 
ook de recente, In pocket op 
de markt komen, kan men 
er financieel al eens bij.. . 

— Er is nog een ander 
voordeel : als het boek niet 
bevalt, vindt men het min
der erg als het om een poc
ket gaat dan om een dure 
gebonden editie... 

Maar, wat denk je van je 
Jongste aanwinsten ? 

Hij ging niet onmiddellijk 
In op mijn invitatie tot niet-
gehonoreerde boekbespre
king. 

— Later... weerde hij af. 
We spreken nog wel eens 
over Jünger — en over 
Claus. Qi wat de roman van 
Gunther Grass betreft, voor 
zover we het een roman kun
nen noemen... 

— De romantechniek is 
veranderd, sedert Stendhal 
en Balzac. Je moet toch toe
geven dat « Die Blechtrom-
mel » een gebeurtenis is in 
de moderne Duitse litera-
.tuur... 

— Een gebeurtenis ? Dat 
geef ik gaarne toe. Al was 
het maar om het spektakel 
dat er rond gemaakt werd. 
Maar goed-georchestreerde 
reclame en bewust origineel 
willen doen maken nog geen 
meesterwerk. Er zijn in de 
moderne Duitse literatuur 
andere kleppers dan Grass 
of Uwe Johnson. 

Ik denk aan BöU, Stefan 
Andres, Luise Rinser, aan de 
overledene Elisabeth Lang-
gasser — en ik denk vooral 
aan iemand die door zijn 
leeftijd tot een vorige gene
ratie behoort, doch wiens 
werk nu pas in het licht 
treedt : Heimito von Dode-
rer. Voor zijn « Strudlhof-
stiege » en zijn « Damonen > 
kan men, niet alleen wat de 
prijs betreft, tien « Blech-
trommels » kopen. 

— Jij bent principieel an
ti-modern... Maar wat je 
niet ontkennen kan, dat is 
het feit van Grass' onbe-
tw'stbaar talent dat spreekt 
uit sommige machtige blad
zijden in zl1n werk. 

— Ik ben principieel noch 
pro noch anti — ik ben al
leen voor wat goed en waar
devol is. Maar is het nodig 
— en dit geldt niet voor 
Grass alleen — dat jonge 
auteurs menen «up to date» 
te zijn wanneer zij uitslui
tend het uitzichtloze, wran
ge en bittere tekenen, zon
der enige hoop op licht ? Een 
boek mag bitter zijn, wrang 
zelfs, scherp in zijn protest 
en hard in zijn schildering 
van kwaad en onrecht... als 
dit protest gebeurt uit een 
werkelijk diep gevoel en een 
bekommernis om het goe
de, rechtvaardige. Maar de 
rebellie « without a cause > 
van sommige jongeren lijkt 
me eerder een pose, een mo
deverschijnsel 

Zulk literair nihilisme 

heeft niets meer te zien met 
het wijsgerige van Nietzsche, 
dat optimistisch was, en geen 
« constante wanhoop en ont
kenning » zoals sommige mo
dernen (bijvoorbeeld Hugo 
Raes in een artikel over T.E. 
Eliot) menen. Ook Benn, die 
aan het nietzscheaanse nihi
lisme zijn artistieke uitdruk
king geven wou, zag achter 
de nihilistische nacht de 
dageraad van een « neue 
ethische Realitat » opdagen 
— al was die dan ook anders 
dan de overgeleverde — ik 
zei haast « overleefde » 
ethiek van gisteren en he
den. Ik kan verkeerd zijn in 
mijn interpretaties, ik ben 
geen filosoof of psycholoog 
en heb ook de pretentie niet 
er een te willen zijn... 

— Ik begrijp wat je hier 
bedoelt : sommige moderne 
auteurs menen, wanneer zij 
de pen op het papier zetten, 
plots de gave der wijsbegeer
te en der psychologie gekre
gen te hebben... 

— Inderdaad... Zij menen 
dat elke banaliteit « voer 
voor psychologen » Is. 

Zij vergeten dat kunst le
vensherschepping is — en 
dat elke kunst die de weg 
opgaat der levensontkenning 
noodzakelijk en onvermijde
lijk zichzelf vernietigt .. 

— Intussen geniet Grass 
echter reeds een internatio-

In nr 3/1962 van « Notre Flandre — Zuidvlaams 
Heem», het flinke driemaandelijks tijdschrift 
dat te Rijsel door onze Vlaamse vrienden in 
Frankrijk wordt uitgegeven, vonden we onder de 
titel «he t voorbeeld van Dowaai» een merk
waardige mededelmg : 

nale faam, werd de « Biech-
trommel » al vertaald in het 
Frans, kreeg hij de (later 
herroepen) prijs der Stad 
Bremen... 

— Zoals zijn generatie- en 
geestec'jenoot Uwe Johnson 
de prijs van Formentor 
kreeg... Over de kwestie der 
literaire prijzen willen we 
echter de volgende keer nog 
een spreken. Een heel inte
ressant onderwerp... 

— We zullen het vandaag 
dan maar bij die paar be
schouwingen laten... Wij 
zijn tenslotte maar « outsi-

Alfred Ost 

ders 3> in een wereld waarin 
het non-conformisme offi
ciële waarheid is geworden, 
en de ontkenning van gezag 
en ideaal tot ideaal en gezag 
verheven... en waarin wij, de 
rebellen voor een zaak, als 
hopeloos verouderd worden 
beschouwd — of als gevaar
lijke nieuwlichters... 

— Kom, drink een bor
rel... zei de dichter. Het is 
buiten bitter-koud. En he t 
duurt nog een poosje, eer we 
een volgende vriendschap
pelijke discussie kunnen 
hebben... 

het voorbeeld 

« Toen de burgemeester 
en de schepenen van Do-
waai de raadzaal in het 
stadhuis deden herstellen 
lieten ze op de wanden de 
wapens van de vier prinsen 
der Nederlanden — Filips 
de Stoute, Jan zonder 
Vrees, Filips de Goede, Ka-
rel de Stoute — schilde
ren; aan de ereplaats 
brachten ze de historische 
prachtschouw met het wa
pen en de zinnebeeldige 
zuilen van KeizerKarel; er 
tegenover plaatsten ze bo
ven elk van beide ingangs
deuren de Vlaamse natio
nale strijdkreet : Vlaende
ren den Leeuw ». 

Bij deze mededeling 
staat een fraaie foto van 
een der leeuwenschilden 
met de nationale leuze : 
inderdaad een onverwach
te en indrukwekkende 
blijk van de hardnekkige 
Vlaamse trouw van het 
magistraat van een Fran
se stad. 

Nu is het niet zo uitzon
derlijk dat men, in gans 
de streek die de Fransen 
« Ie Nord » noemen, de 
Vlaamse Leeuw ontmoet. 
We zouden haast zeggen 
dat men bvb, te Rijsel bij 
plechtige gebeurtenissen -
We denken o.a. aan de 
Jaarbeurs - meer zwarte 
leeuwen op het gouden 
veld ziet dat in een wille
keurige stad in Vlaande
ren. 

Dat de ereplaats in de 
raadzaal te Dowaai voor
behouden bleef aan het 
wapen en de zinnebeelden 
van Keizer Karel ligt ook 
volop in de dwarsdoor Ne
derlandse traditie van « de 
plaetsen bij Vranckrijck 
in Nederlandt geoccu-
peert... » (Jan de Witt) . . 
Het werd reeds vaker op
gemerkt, o.m door Van 
Byleveld in zijn werk «Ne
derland in Frankrijk» 

Keizer Karel, aan wie de 
herinnering bij gans het 

van dowaai 
Vlaamse volk voortleeft in 
een ganse reeks van grap
pen en grollen (de pot van 
O.en!), is ook in de Fran
se Nederlanden een onge
meen populaire figuur, te
genhanger van de Franse 
« bon roi Henri » (Hen
ri IV), Keizer Karel woon
de trouwens een tijdlang 
te Rijsel en stichtte Heus-
den (Hesdin), Heel wat 
Noord-Franse steden heb
ben zijn aandenken ver
eeuwigd in een « rue Char
les-Quint ». Bij de grote 
volksfeesten en Vasten
avond - cavalcades is de 
« Empereur Charles » 
steeds vertegenwoordigd in 
een of andere historische 
groep. In de Vlaamsgeble-
ven Westhoek spreekt men 
van « de tid » van Keizer 
Karel als van de Gouden 
Eeuw, 

Deze verering gaat in 
gans Noord-Frankrijk ge
paard met het historisch 
besef van « de strijd met 
Frankrijk, die als een ro
de draad door de geschie

denis Van Karel V heen
loopt... » (P. Geyl). 

Men ontmoet in de 
Franse Nederlanden de fi
guur van Keizer Karel, 
vaak in de meest onver
wachte vorm. Zo kent gans 
de streek een tegenhanger 
van het in Vlaanderen on
uitroeibare « Krachtig Ge
bed van Keizer Karel »; 
deze magische bezwerings
formule tegen ramp en on
tij leeft er voort als de 
« Prière de l'Empereur 
Charles ». 

Dit Frans gebed hoort 
ontegensprekelijk tot de 
Nederlandse folklore. Deze" 
vaststelling opent een on
verwachte horizon : men 
kan de folklore van de 
ganse Nederlandse stam 
niet omvatten, wanneer 
men de Franstalige ele
menten ervan uit de Ne-

, derlanden in Frankrijk er 
niet bij betrekt 

Nederlandse en Neder
landstalige folklore is dus 
niet hetzelfde. Geldt het 
ook voor de literatuur ' 

tvo. 
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schiet maar 

op de pianist 

Men voorspelde ons reeds lang 
een grrootscheeps offensief tegen 
diegenen die het unitaire gehasjiel 
van de grote partijen en Brussel 
a-priori verwerjwn als zogezegde 
« eindoplossingen » voor het Bel-
£fische nationaliteitenproWeem. De 
MPW als rustverstoorder van de 
BSP-bonzen Icrijgt regelmatig haar 
deel, de Volksunie moet het vooral 
ontgelden bij de Brusselse frans
kiljons en de Vlaamse CVP. 

Deze week schieten de kanonnen 
In onze richting. Doe maar, dat 
scherpt onze strijdlust. Dat duidt 
er slechts op dat onze toon niet 
graag gehoord wordt in hun uni
taire orkest. 

PóürquoiPas? 

Dat ons regelmatig ontmaskerd 
als de snoodaards die door hun op-
bodpolitiek alles gedaan krijgen 
in de Belgische politiek. « En vra
gen Van der Eist en Deconinck 
morgen de maan, men zal ze hun 
geven ». Wordt Brussel-kittelorig 
omdat volksvertegenwoordiger Van 
Leemputten vragen aan ministers 
stelde over taaitoestanden in hun 
departement. 

Wij worden nu « les petits co-
mlques ». 

« Er besbaat in het parlement 
een collectie parlementairen, ge
groepeerd onder de bannier van 
de Volksunie, zij verdienen hun 
Jaarlijkse 300.000 F door altijd en 
overal de mniste inbreuk op de 
Vlaamse eentaligheid waarvan zij 
de herauten zijn aan te klagen. 
Dat stapelt in het parlementair 
bulletijn van vragen en antwoor
den bladzijden en bladzijden op
een om te weten of de duwknop-
pen van de WC's van de openbare 
gebouwen opschriften dragen in 
de taal van de streek of de bewa
ker van het park van Tervuren 
het recht heeft Vlaams te spreken 
en duizend andere zotternijen 
waarop de « bevoegde » minister 
berouwvol antwoordt. » 

DE SINJOOR 
Duidt hier niet de gezellige, 

openhartige inwoner van de Schel-
destad aan, maar is het blad van 
de CVP-Antwerpen. Met uit hun 
verband gerukte teksten en vaJs-
geinterpreteerde beweringen schil
deren zij de Volksunie af als een 
partij van koningshaters en linkse 
papenvreters. Kortom nog erger 
dan de communistische boeman. 

Een staaltje. 
« Zo links is deze politiek dat 

de M.P.W.-voorman Yema door 
haar begroet wordt als de enige 

gesprekspartner in Vlaanderen. 
De grootste geweldenaar in de 

Volksunie is Wim Jorissen, alge-
meen-sekretaris. Hij houdt van 
scheldproza en vult daarmee elke 
week zijn krant. In de stijl van 
het kasseiwerpers-proza spuwt hij 
zijn venijn uit tegen alle gevestig
de machten. De artikelen van Van 
EjTide in de Volksgazet zijn op
stellen van schooljongensproza, 
vergeleken met deze vlammen-
werperstaal. 

Wat denken thans de Intellek-
tuelen die in 1961 voor de Volks
unie stemden van zulk proza ? De 
intellektuelen hebben hen ontgoo
cheld. « Met kritikasters en salo-
naards zijn zij niets ! » 

De harden en de knokkers heb
ben het voor het zeggen. De gema
tigden werd het zwijgen opgelegd. 
Anti - godsdienstige elementen ge
ven de lijn aan. » 

Kedenering : De linkse Waal 
Yema is federalist de Volksunie 
ook. Dus de V.U. is links. 

Antwoord : Papenvreter Van 
Eynde is voor de huidige regering. 

Vele CVP-koorknapen ook. 
Dus de CVP-ers zijn papenvre

ters. 

LA RELEVE 
Dat dit een doelbewust offensief 

Is duidt ook de aanval aan van 
het Waals CVP-weekblad. De fede
ralisten van de Volksunie worden 
als een soort achterlijke fantasten 
afgeschilderd. Alia, ge kent de 
formulering « Zij spreken van 
scheiden op het ogenblik dat Eu
ropa zich verenigt, n 

« Ter intentie van de Volksunie 
en de MPW. De separatisten van 
Quebec hebben de stichting aange. 
kondigd van een politieke partij 
waarvan het programma, voor het 
ogenblik tenminste een enkel arti
kel tievat : nationale onafhanke
lijkheid van de Prans-Oanadese 
provincie en totale en onherroe
pelijke breuk met het centrale ge
zag van Ottawa De « republikein
se partij van Quebec » verklaarde 
zijn stichter M. Marcel Chaput, in 
de loop van een persconferentie, 
« is een nieuwe beslissende stap » 
naar de oprichting van een « On
afhankelijke l^ranse en demokrati-
sche Republiek. » 

De bood 
Onder de titel « Denkt U aan 

Europa » geeft een ruim artikel 
over een grote opiniepeiling in ons 
land, ingericht door de Europese 
Ekonomische gemeenschap. Aller
lei vragen werden gesteld. Hier en
kele beschouwingen 

« Denkt u aan Europa ? » 
« Gemiddeld valt op bij de ant

woorden dat mannen meer voor 
Europa zijn dan vrouwen, dat de 
jongere groep er geestdriftiger 
voor is dan de groep boven 60; dat 
belangstelling en houding wijz'gen 
met de levensstandaard en het be
reikte studiepeil. Men heeft de on
dervraagden ook nog willen onder, 
verdelen naar hun politieke obe-
diëntie; bleken voor ons de vurig
ste Euro-supporters : de leden van 
P.V.V. en Volksunie. Op de vraag 
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Dageli jks verschi l lende verlovingen 

wat men de belangi-ijkste huidige 
problemen achtte bleek 49 % voor 
de binnenlandse kwesties, 22 voor 
de nationale economie (o.m .inves
teringen), 21 voor het lot der indi
viduen. 

Wij hebben juist altijd voorge
houden dat wij Vlaamse federar 
listen zijn omdat wij gestruktu-
reerd als Nederlanders in Europa 
de grote stap naar de Europese 
federatie willen zetten om er als 
karakterloze Vlaamse Belzen niet 
in te verbeulemanzen. 

De Linie 
Vindt dat, nu alle partijen «vleu

gels» hebben, de Volksunie ook te
kenen van broosheid vertoont. Wij 
hebben er veel. 

Linkse vleugels, rechtse vleu
gels, jonge vleugels, oude... oor
logsvleugels, nieuwe vleugels. 

« Kleine feiten, die op zichzelf 
wellicht weinig te betekenen heb
ben, doch die belang krijgen wan
neer men ze interpreteert tegen 
de achtergrond van de crisis die 
deze partij, ondanks het begrip 
« tmie » in haar naam, sinds ge
ruime tijd doormaakt en die waar
schijnlijk niet lang meer voor de 
buitenwereld verborgen kan blij
ven. Op de e.k. veregadering van 
het hoofdbestuur dit weekend zou 
het er al kunnen stuiven. 

De tweespalt heeft verschillende 
oorzaken Zoals in elke beweging 
zijn ook hier persoonlijke geschil
len ontstaan Verder aarzelt de 
Volksimie over de sociaal-ekonomi-
sche richting die zij wil uitgaan — 
een aarzeling die haar soms voor 
« links » en dan voor « rechts » 
doet kiezen, zodat niemand nog 
weet waar hij het heeft Doch bo
venal woedt er een soort geeste
lijke generatiestrijd 

Het is klaar, dat de na-oorlogse 
generatie van flaminganten zowel 
Ideologisch als taktisch anders is 
gaan denken dan haar voorgan
gers en degenen die door zulke 
voorgangers worden beïnvloed Ie
mand zoals de heer Van Haegen-
doren telt stellig meer jonge vol
gelingen dan iemand zoals Blias » 

Wees gerust Linie dat hoofdbe
stuur is zeer goed verlopen. Zoals 
op het concilie te Bome de me
ningsverschillen door een eenheids-
geest overkoepeld worden is onze 
partijgeest gezond en jong genoeg 
om ons grote doel niet door klei
ne tegenstellingen te laten ver
lammen. 

Standaard 
Twee dagen nadat die bom van 

de Linie een sisser had gebleken 
te zijn, stortte de Standaard zich 
nog op dit Linieartikeltje a's op 
gefundenes Pressen Spijtig, Stan
daard, onze partijkoe heeft geen 
kaf gegeten zoals die uit uw ver
slag over het slachthuisschandaal 
te Antwerpen. Onze dode leeft 
ook nog. 

« Wat was er inderdaad ge
beurd ? Op 1 augustus 1960 vond 
landbouwer Alex Pestiaux, uit Co-
gnelée, in zijn weide een dode koe 
die klaarblijkelijk erg ziek was. 
Pestiaux kon vermoeden wat er 
gaande was, omdat vier andere 
koeien ook ziek waren geweest 
door het eten van kaf. » 

Op gebied van Volksunievoor
spellingen is de Standaard nooit 
straf geweest. Bij de laatste ver
kiezingen konden wij misschien 
onze zetel houden te Antwerpen, 
e'ders hadden we geen kans. 

Met dit ondergraven van het 
scherpste wapen in de Vlaams-na-
tionale strijd, de Vlaamse zelfstan 
dige partij, blijft de Standaard 
trouwens in haar historisch rol
letje van de « Houdt ons tegen-
flaminganten » die de vooruit-
marsjeerders in de rug schieten 
omdat ze « te ekstremlst n zijn. 

Floris Couteele, de jong gestor
ven begaafde Lierse nationalist 
kloeg dit reeds aan in zijn o dag
boek van een arrivist » in 1929. Het 

citaat is nog bruikbaar. Alleen de 
datum en" de naam van de eerste 
minister moet veranderd worden. 

« Wie zou vertrouwen kunnen 
hebben in De Standaard, die al
maar koud blaast naar de natio
nalisten, om deze beweging te doen 
afkoelen, en warm naar de heer 
Jaspar om hem bang te maken 
met de vorderingen van het na
tionalisme. Met (^rechte vader
landse verontwaardiging heeft zij 
aan de fronters verweten de Bel
gische eeuwfeesten te willen sabo
teren en nu lees ik in de Stan
daard : « Blijft het non possumus 
door de regeringsorganen uitge
sproken dan mag men alvast op 
het feestprogramma van 1930 een 
reuzendemonstratie der Vlamingen 
schrijven die te Brussel eensgezind 
in het aanschijn van Europa uit
ing zullen geven aan hun aan
klacht tegen een Brussels regime 
dat na 100 jaar dient te worden 
opgeruimd. » 

Standaard praat Je weer niet 
dronken aan je eigen grote woor
den. Geloof je nu werkelijk dat 
een franskiljon je windmakerij 
ernstig opneemt? Vroeger heb je 
met de barrikade gedreigd, later 

en op andere papieren werd deze 
plechtig aan de Vlamingen toege
zegd. Het was voldoende dat Brus
selse heren met deze papieren 
zwaaiden, en de Vlaamse storm 
was bedaard 

En weer woedde eens een storm 
in Vlaanderen en hij heette «Kul-
turele autonomie». Op 2 mei 1961 
zwaaide men in Brussel met sen 
papier vol met toverformules, die 
regeringsverklaring genoemd wer
den, en weer bedaarde de storn». 
Zo krachtig was de toverformiüe 
dat gedurende meer dan een Jaar 
de Vlammgen betoverd bleven. 
Toen stak de storm weer op, maar 
een nieuwe formule werd te Brus
sel op 10 juli 1962 uitgesproken, en 
het werd terug windstil in Vlaan
deren. Buitengewoon krachtig 
moet die laatste formule wel ge
weest, zijn, want niet alleen sjM-e-
ken de Vlamingen niet meer over 
de kultuurautonomie, zij zijn z o 
danig behekst dat ze denken dat 
Ze al gedeeltelijk werkelijkheid ge
worden is ! 

Wij zijn dit trouwens in Vlaan
deren al lang gewoon De taalwet
ten van 1932 hebben de toenmali
ge stormen ook tot bedaren ge

il - spiegel 
: 

« IN DE WEIDE VOND HIJ EEN DODE KOE 

DIE ZWAAR ZIEK WAS » 

( « D E STANDAARD» DD° 15.1.63) 

« VOLKSUNIE - BROZE UNIE » 

(« DE STANDAARD » DD° 15.1.63)-

met een staking der belastingbeta
lers en thans — steeds decrescen
do — met een stoet, een heuse 
stoet. » 

Zo schreef Couteele over de 
Standaard In Jong-Dietsland 1929. 

Wij hebben dit tijdschrift niet 
gekend, maar voelen dat wij een 
gezonde Vlaams - nationale reak-
tie hebben als we de stoute woor
den van de brave Manu Ruys als 
« Dan zal federalisme een zeer 
gematigde oplossing zijn » toetsen 
aan zijn (( Stemt CVP-artikels ». 

Een gids In het Joegoslaviscb 
paviljoen op Expo 58, vroeg me 
eens, nadat hij de toestanden hier 
had Ieren kennen. « Waarom 
stemmen jullie dan niet voor een 
federalistische partij » 

bracht, tot groot Jolijt van ooae 
Pranssprekende tovenaars, die on
der de ogen van de behekste V.a-
mingen vrolijk hun verfransings-
taktiek rond Brussel konden voort
zetten en hun politieke hegemonie 
in België konden bestendigen 

Het ontbreken van nationalis
tische konsekwentie heeft deze po
litiek van de Vlaamse tegenstan
ders inderdaad steeds doen rende-

VOLKSGAZ 

Doorbraak 
Ter intentie van de Standaard 

halen we een artikel aan uit het 
maandblad van de Vlaamse Volks
beweging dat aanklaagt hoe de 
Vlamingen steeds weer worden in 
slaap gesust door papieren bezwe
ringen. 

« Eens woedde er in Vlaanderen 
een hevige storm, die E 3 storm 
genoemd werd. E 3 klonk het in 
de meest diverse Vlaamse milieu's, 
E 3 zag men op en langs Vlaan-
derens wegen geschilderd en aan
geplakt. Maar toen werd in Brus
sel een papieren E3-weg getekend 
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Is argwanend tegenover plannen 
van minister Gilson om hervM»-
mingen op het gemeentelijk vlak 
door te voeren. Hij zegt dat GrU-
son een gevaarlijke taktiek heeft 
in de ministerraad. Hij brengt er 
alles door als de heren half dom
melen. 

« Tot de conclusie, dat wij heel 
dit Gilsoniaans gehaspel van zeer 
dichtbij willen bekijken, vooraleer 
het m'nlsterieel eekhoorntje dat, 
zoals Spaak zich eens uitdrukte, 
reeds in de top van een boom zit 
wanneer men het nog op de grond 
meent te zien, met zijn levens
gevaarlijke acrobatieën (wij be
doelen voor de regering) begint. 

Als socialistische meerderheids
fracties hebben wij daartoe het 
volste recht 

Het mag niet gebeuren dat de 
h. Gilson andermaal met ontwer
pen voor de dag komt, die hij ge
heel al.een heeft u'tgebroeid en 
die hij door "een kabinetsraad 
jaagt wanneer dezp een overladen 
agenda heeft en de leden slechts 
een achteloos of vermoeid oog over 
zijn theoretisch? constructie^ kun
nen laten gaan. 

Een handige ji>n„ci! o.t Ui^^on. 
Misschien sliepen onze koene 
Vlaams: ministers ook toen Gilson 
er het ontwerp met de fac'li e'<en 
tot verdere verfransing van de 
Brusselse randgeme nten wiSi door 
te halen in een kabinetsraad «met 
een meerderheid V aming^ni' zoals 
de regeringspers schriift. 

V̂ . O ten. 
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DB BOOMGAARD 

Bij de Vlaamse TV is alles moge
lijk, daaraan twijfelt nu zo stilaan 
wel niemand meer. Men hoefde 
zich dan ook lielemaal niet te ver
wonderen toen Dora van der 
Groen vorige iveek vrijdag op tiet 
scherm verscheen als de moeder 
van Jef Demedls. Dré Poppe zoa 
toch moeten weten dat het publiek 
van waarschijnlijkheid houdt, ook 
wanneer er komedie gespeeld 
wordt I 

Na afloop van het stuk bleek 
echter dat deze vergissirtg van Dré 
Poppe maar een heel klein baby-
hemeltje was naast de kernel met 
bulten, die de Engelse auteur van 
het stuk geschoten had Zacht ge
zegd, we hebben sterk de indruk 
dat Robert Bolt zijn eigenlijke 
roeping gemist heeft toen hij er
toe besloot toneel-literatuur te 
gaan produceren liet zag er vrij
dagavond in elk geval naar uil 
dat hij de mensheid als paloloog 
heel wat meer diensten had kun
nen bewijzen dan als schrjiver van 
toneelwerken, waarvan de hoofd-
akteur eigenlijk in een instelling 
voor geestesgesloorden thuishoort. 
Hel werd met Jim Cherry dan ook 
geen drama, maar een ramp I 

De vertolking van Robert Maes 
dioeg natuurlijk de sporen van 
deze katastrofe. Hoe de man zich 
ook'lot hél uiterste insjmnde om 
zijn personnaffe toi'^atmalv;^fhen.' 
selijke afmetingen terug te bren
gen, hij slaagde daar nooit hele
maal in. Wanneer het stuk wegens 
hel abnormaal-psichologische van 
de hoofdrol uiteindelijk geen lof 
verdiende, is Robert Maes daaraan 
natuurlijk niet schuldig, we er
kennen het graag. Hij zat met de 
rol opgescheept, en hij heeft ervan 
gemaakt wat ervan te maken was. 
Hetzelfde kan gezegd worden van 
Dora van der Groen : veel te jong 
als moeder van Els Cornelissen fn 
Jef Demedts, daarenboven hele
maal niet onder de indruk van 
twintig jaar huwelijksleven aan 
de zijde van een mislukking, bleef 
haar niets anders over dan haar 
tekst voortreffelijk naar voor te 
brengen. 

De kleine rollen werden echter 
met heel wat minder talent voor 
de katnera's gebracht. Vie Moere-
mans (als Gilbert Graes) en Fran
cois Bernard (als David Bowman) 
speelden zonder veel relief, ter
wijl het drietal jonge mensen 
eigenlijk beneden de middelmaat 
is gebleven. Ze gaven de indruk 
tegen hun soms nogal zware taak 
helemaal niet opgewassen te zijn. 
Doris van Caeneghem deed ons 
op sommige ogenblikken aan onze 
hollegetijd terugdenken : wat 
toen op de planken werd gebracht 
was inderdaad ook niet altijd heel 
schitterend ! 

UOV JE A IA' JE WOORD 

Karel Jonckheere is er dus in 
geslaagd zijn literair Avro-spel 
door de Vlaamse TV, zij het dan 
ook in uitgestelde versie, te laten 
overnemen. 

Wie naar een trewijs zou zoeken 
van de Vlaamse minderwaaidiij-
heid in tegenstelling tot de Aoorrf-
Sederlandse super-inlellegcntie, 
die zou bezwaarlijk iets kunnen 
op de kop tikken dat zijn stelling 
meer kracht zou bijzetten. Wnt 
Karel Jonckheere daar voor de 
kameia's van de Avro allemaal van 
een papiertje zit af te lezen, is 
moeilijk te beschrijven Eén ding 
is zeker . de man doet verschrik
kelijk zijn best om het niveau 
van Godfried Romans en Viktor 
Vriesland ook maar enigszins te 
kunnen benaderen. De uilslag is 
echter meestal kaiastrofaal I Zowel 
voor als na de uitzending blijft 
hij wat hij altijd is geweest : een 
pretentieus heertje, dat op een of 
andere wijze in volwassen gezel
schap versukkeld is en daar nu 
zeer vlijtig de Noord-Nederlanders 
sterkt in hun overtuiging, dat wij 
hier in het zuiden toch nog een 
eindje weg hebben af te leggen 
vooraleer wij geestelijk volgroeid 
zullen zijn. 

We hebben''Vnf"'m-9ê^f^Tee<is , 
'afgevraagd Wat onze noord'eit-buren 

eigenlijk in Karel Jonckheere ge
zien hebben. Na de uitzending van 
vorige zondag is dit vraagteken zo 
mogelijk nog een stuk groter ge
worden. 

. . . .^e? hele wllou je aan je woord»-
protjramma leeft enkel bij de ge
nade van Godfried Romans en Vik
tor van Vriesland.. Zonder hen 
zou de hele uilzending zijn zoals 
de bijdrage van Karel Jonckheere: 
schraal, mager, en geheel gesteld 
om van het scherm te verdwijnen! 

WIE WEET WAT ? 
De « Belgische n aflevering van 

« Wie weet wat ? » is in vele 
opzichten verhelderend geweest, 
al wisten wij een en ander na-

Vit de boomgaaid 

luuriijk reeds van vroeger. Dat 
we een joviaal volkje zijn, gemak
kelijk te verleiden tot een smul-
partij en dat we daarenboven de 
Hrafste bierdrinkers van de wereld 
onder de tafel krijgen, we wisten 
het allemaal reeds lang. Maar geef 
toe dat liet nog nooit zo spektaku-
lair en met moderner m,iddelen 
werd aangetoond. Werkelijk, we 
hadden onszelf moeilijk een duJ-
orelijker brevet van onbenulligheid 
kunnen geven. 

Dal we geen stijl hebben, het 
U)erd niet geantwoord omdat het 
niet werd gevraacfd. Maar Tony 
Corsari zal het ons niet kwalijk 
nemen : het werd nochtans zei
den zo klaar aangetoond. Romme
liger uitzending kregen we nog 
maar zelden op het scherm. Het 
is een bonte wemeling geworden 
van echte geestigheden en flauwe 
praat, l / e kregen werkelijk alles 

Naast nog vele andere vragen, 
is het ons ook nog een probleem 

waarom de vraag van het jaar op 
het einde van de uitzending niet 
gesteld iverd. We bedoelen hier 
de vraag waarop Paardekooper 
zou geantwoord hebben : « Er zijn 
geen Belgen ! ». Zou het niet 
reuze-interessant geweest zijn 
daarover eens de mening te ken
nen van de doorsnee « Belg » ? 
We hebben zo lichtjes de indrult 
dat de misschien wel sepktaka-
laire uilslag in verband met dez 
vraag de mensen uit het Volks-
huis en de Tweekerkenstraat heel 
wat minder interesseerde. Zod'it 
de vraag in de kartons bleef I 

VLAAMSE KATOENSPINNERIJ 

We zijn deze week, in gezel
schap van Jan Smets, Jef Bosch-
mans en Paul van de Velde naar 
een Gentse katoenspinnerij ge
weest. Een zeer eenvoudige op
gave was dit voor de mensen van 
de TV geenszins, en ive zijn ver
heugd te mogen zeggen dat alles 
vlot verlopen is. De korte histo
rische evokalie aan het begin van 
de uitzending was een goede 
vondst, het overzicht van het pra-
duktie-proces viel tamelijk over
zichtelijk uit, en de tekst van het 
programma was goed gesteld. 

Dal er aan de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven heel wat 
aandacht werd besteed, pleit voor 
de Vlaamse T.V. Dat een bedrijf 
in het Nederlands renderend kan 
uitgebaat worden, daarmee zijn 
we natuurlijk volledig akkoord. 

Kort dus, een goed Vlaams pro
gramma in een Vlaamse katoen
spinnerij. We zeggen dus : nog 
van dat t 

Jvb. 

in de k.v.s 

W het gezin van paemel J5 

Eindelijk is er dan weer 
een Vlaams werk verschenen 
op het programma van de 
K.V.S., nl. « Het gezin van 
Paemel » van Cyriei Buysse. 

Zoals we er reeds herhaal
delijk hebben op gewezen, 
heeft de direktie een uitge
sproken voorliefde voor 
Frans werk. We zouden bij
na zeggen dat bij het kiezen 
van de stukken voor een 
speel jaar er in 't Frans ge
dacht wordt en dat het 
noodzakelijk schijnt dat de 
officiële Nederlandse schouw
burg van de Hoofdstad op 
Frankrijk moet georiënteerd 
zijn. Vooral dit jaar is deze 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G " D INSDAG 

10 00 : Uitzending van een Plech
tige Protestantse Eredienst (Euro
visie •• overname van de Zwitserse 
televisie - SSRi — 1100 tot 1140 
Uitzending van een H M's — 15.00: 
< Voor boer en tuinder » : land-
bouwraagazme — 15 30 • Reportage 
Tan het skispringen te Kitzbühel 
(Eurovisie uitzendm-ï in uitge
steld relais van de Oostenriikse 
televisie - ORP) — 16 30 • « Pano
rama » : de week in beeld •— 
17 00 tot 17 90 • «Klein, klein, kleu-
terke» • - Wmtervoedsel voor de 
vogeltjes - Ootreden van een kleu-
teror'^est — 18 40 : Andermans kin
deren : avonturenfilm voor de 
Jeugd — POno • TV-nieuws — 
20 25 • j Aida » • ope'-a van Giu
seppe Verdi in een verfilming var> 
Clementi Praf-assi met Sophia 
Loren. L Maxwell. Lufipno della 
Marre en Ant"n-o Cassine'li Stem
men vpn P'^natc Tehaldi. Ehe Stjg-
nani en Gmo Bechi — 21 55 • 
Sportweekenri — 22 25 : Twe"-" 
nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
18 00 : Tienerklanken — 19 30 • 
Openbaar kunstbezit in Vlaande
ren Gustaaf van de Woestijne (1881-
19471 • Het boerinnetie — 19 40 
Zoeklicht op de kulturele aktuali-
teit — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 ; Speelfilm • « Dokter Lau
rent » : psychologische film van 
Jean-Pau! Le Chanois met Jean 
Gabm, Nicol" 'lurcel. Sylvia 
Montfort en Balprë.e voor vn'-
wassenen) — 22 00 • «Medium» . 
Toneel — 22 30 ; Tweede nieuws
uitzending. 

14 05 tot 14 40 : Geschiedenis > 
geschiedeni.i van de textielindustrie 
— 19 00 • Gastprogramma — 19 30 
Filmprogramma voor de jeugd : 
- Meneer Tele-objektiet in de jun
gle, animatiefilm - MichaEla ont
waakt, filmschets - Mel-O-Toon : 
De keizer en de nachtegaal, teken
film — 20 00 : TV-nieuws — 20 20: 
« Tweemaal drie m de zes » • stem
mig iiediesprogramma — 20 45 : 
Ten huize van Prof Dr Corneel 
Heymans. Vlaams Nobelpniswm-
naar voor de geneeskunde — 
21 35 • « Jazz m the M ddle Ages »• 
Festival van Vlaanderen 1962 Tre
den voor u on • - het Tr^o Martial 
'^olal - het Trio Pim Jai^nbs - een 
Belgisch ensemble — 22 00 • Ver
geet niet te lezen — 22 30 • Tweede 
Tpuwsuitzendmg 

a WOENSDAG 
17 00 • Kom toch eens kiiken met : 
een turngroep, een koperensemble 
- Quiz voor de ieugd en - Attrakties 
— 18 15 tot 18 50 : Schooltelevisie-
Geschiedenis : gesch'edenis van de 
textielindustrie — 19 00 • Ripcrrd : 
Tragische vergissing : TV-feuilleton 
(2e afl ) — 19 25 : Teletaalles — 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Mors
dood : TV-thnller door Donald 
Wilson Nederlandse vertaling : Jan 
Gerhard Toonder (opgenomen pro
gramma van de NTS/VARA) — 
2140 • Mensen en beelden : « Ar-
chitekttiur, nü ! » — 22 40 • Twee
de nieuwsuitzending 

• D O N D E R D A G 
19 00 ; T.cnr'-''l"nken — 19 30 • 

« Penelope » : het p.ogramma voor 

de vrouw - Opvoedkundig praatje 
- Ons recept : rijstgerechten 
-schoonheidsverzorgmg : gelaats
massage — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Problemen van nu • De ver-
vlaamsmg van het bedrijfsleven — 
20 25 : Speelfilm : Zomerspelen • 
drama van Ingmar Bergman met 
Mai Britt Nilson, Bnger Malmsten 
en Alf Kjellm — 22 45 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie : 
Natuurkunde : over het maatglas 
en nog wat — 19 00 . Gastpro
gramma — 19 30 • Vedeten uit de 
dierenwereld . De Zuidpoolfauna — 
20 00 • TV-ni»uws ~ 20 30 : Simon 
Turchi van Hendrik Conscience m 
de TV-bewerkmg van Jozef van 
Hoeck — 21 35 • Première : een pro
gramma met filmnieuws en nieuwe 
films — 22 20 : Tweede nieuwsuit
zending 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 15 : Kom toch eens 
eens kyken : Wederuitzendmg van 
het ieu^dorogramma van 23 janu
ari — 19 00 : Religieus programma 
— 19 30 : Echo — 20 00 • TV-nieuws 
— 20 25 : « Het is altiid Dennis » 
(20e aflevering) — 20 50 : « Cory's 
Party » : gefilmd variétéprogramma 
Bijdrage van de NTS/AVRO tot het 
Festival « De Gouden Roos van 
Montreux 1962 » — 21 35 : Dick 
Powell stelt voor : De dood in het 
dorp - TV-speelfilm — 22 25 : Twee
de nieuwsuitzending — 22 35 tot 
23 35 : Reportage van de interna
tionale zwemwedstniden m het 
Zentralbad te Bremen : (Eurovisie-
uitzending in uitgesteld relais van 
de Westduitse televisie - ARD). 

toestand erg overdreven : er 
werden zes Franse stukken 
gekozen tegen drie Neder
landse. 

Van wat er aan nieuwe 
goede stukken in Engeland, 
Duitsland of elders ver
schijnt, krijgen we maar 
weinig te zien. Een paar ka
rakteristieke voorbeelden 
van deze richting naar het 
Zuiden waren verleden jaar 
de opvoering van Molières 
« De Vrek » (dat ons totaal 
onverschillig laat), waar te
gelijkertijd in Noord-Neder
land Hoofts « carener » werd 
gespeeld,dat toch tot ons 
klassiek patrimonium be
hoort — en verder het feit 
dat als enig vreemd regis
seur een Franstalig Brusse
laars voor verscheidene 
stukken werd aangeworven. 

De K.V.S. heeft te Brus
sel een grote rol te vervul
len, die we moeten steunen, 
maar deze rol moet dan een 
Nederlandse zijn, met een 
brede kijk op de stromingen 
en gebeurtenissen in de to
neelwereld van alle andere 
landen. 

Slechts zo zal hij een gees
telijke aantrekkingskracht 
bezitten, die ons volk kan 
ten goede komen. 

—o— 
C. Buysses « Gezin van 

Paemel » op het programma 
nemen is een gewaagde on
derneming. 

Als men ons een historisch 
dokument opnieuw heeft wil
len tonen, is het geslaagd. 
Als toneelwerk zelf is het na
tuurlijk verouderd : dit me
lodrama, met zijn opeensta
peling van tegenslagen en 
ongelukken, vernederingen 
en uitbuiting, is niet meer 
aan te voelen Technisch zit 
het knap ineen; de taal is 

helder, eenvoudig, brutaal, 
het harde leven objektief 
waargenomen en gesitueerd, 
zoals het bij Buysse door
gaans het geval is, in de 
meest achterlijk gebleven 
lagen van de Vlaamse bevol
king : « Arm Vlaanderen » 
had het na 1830 hard te ver
duren. We moeten Buyss» 
dankbaar zijn dit zo raak en 
onmeedogend te hebben uit
getekend. 

De opvoering staat op een 
hoog vlak. Regisseur Jo Dua 
heeft het zo weten aan te 
leggen dat het melodrama
tische a.h.w. gemilderd 
wordt : uiterst sober en vlot 
spel, zelf in de meest gespan
nen toestanden; eenvoudig, 
armzalig dekor (misschien 
iets te simplistisch, alhoewel 
ten slotte van zeer bijko
mend belang, gezien de gela
den atmosfeer van het gege
ven; juiste opvatting en op
stelling van de verschillende 
en kontrasterende persona
ges. 

Als gast heeft Robert Maes 
(van het BRT gezelschap) 
van vader van Paemel een 
schrijnende, imponerende 
figuur geschapen die, door 
de gelatenheid, de recht
schapenheid en tevens door 
het koppige vasthouden aan 
de eenmaal aangenomen le
venswijze, een onvergetelij
ke mdruk laat. 

Irma De Veirman, als moe
der van Paemel, is minder 
geslaagd, ze kan moeilijker 
van het melodramatische 
afstand nemen. In de ver
dere bezetting, die geen 
wanklanken vertoont, vallen 
vooral op : Jef Demedts als 
de joviale, goedhartige stro
per, en Vera Veroft als de 
kwezelachtige dochter. 

J. VI. 



Q i VOLKSUNii — u 

MERKSEM 
Wij doen een dringend beroep op 

al de leden en simpatisanten van 
de Volksunie om met familie en 
kennissen naar het bal van Groe-
ninghe te komen op zaterdag 2 fe
bruari te 20 uur, in de mooie zaal 
Sfinx, Bredabaan 712. Het is de 
eerste gelegenheid in 1963 om me
kaar eens te zien. Het is geen 
overdreven verwachting dat met 
dit bal zal bewezen worden dat de 
grootste en mooiste zaal voor een 
feestelijke bijeenkomst van de 
Vlaams - Nationalisten der Borms-
gemeente te klein wordt. 

GROOT-LEUVEN 
Op zaterdag 9 februari te 20 uur 

In de gemeentelijke turnzaal, Mar-
telarenlaan te Kessel-Lo : Volks
unie dansavond. 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd. De zaal moet beslist te 
klein zijn Allen op post ! 

Kaar ten zijn nu reeds te beko
men in lokaal Cristal, Pari jss traat 
12, Leuven en bij de bestuursle
den. 

RAMSEL 
Dinsdag aanstaande 22 Januari 

(preken Dr. Soc. Bert Hermans en 
provincieraadslid — boerenleider 
Ludo Sels c^ onze Volksunie-ver
gadering m café De Perenboom, 
bij Theo Van den Broeck, Vosdon-
ken, te Ramsel. Iedereen welkom. 

Deze vergadering wordt voorge
zeten door de kantonaal verant-
woordehjke Juu l Meulenbergs. 

Voor en n a de vergadering kunt 
U met al uw problemen terecht 
bij onze advokaat, Mr. J o Belmans 
en bij arr. voorzitter Jos Van 
Bruggen : zij s taan tot Uw dienst. 

TURNHOUT (arr.) 
Dienstbetoon. 

U Runt steeds met al Uw moei
lijkheden terecht : elke vrijdag 
tussen 6 en 8 uur bij : advokaat 
J o Belmans, Waters t raa t 31. Geel; 
tel. 585.35, arr. voorzitter Jos Van 
Bruggen, Graatakker 142, Turn
hout, tel. 421.05. 

Ze zijn ook bereid op andere da
gen met U een afspraak te beleg
gen. Op afspraak is Jos Van Brug
gen ook te bereiken 's zondags 
voormiddag. 

Volksvertegenwoordiger Reimond 
Mattheyssens; elke 4de maandag 
van de maand tussen 7 en 8 uur, 

tKJafé Cambrinus, Grote Markt, 
Turnhout . 
Bal. 

De Vlaamse Kring Turnhout 
richt op zaterdag 2 februari e.k. 
zijn winterbal in. 

« The Vikings » spelen ten dans 
in zaal Artis, aan 't Kasteel, te 
Turnhout . 

Plaatsbespreking bij : Heer P. 
Goris, Grimstedestraat 116, Tiu-n-
hout, tel. 014-437.73. Parking is 
voorzien aan 't Kasteel. Verschei
dene V.U.-leden werken mee aan 
deze organisatie. Dit initiatief 
wordt gesteund door V.T.B, en 
V.A.B. Turnhout, V.V.B. Turnhout , 
A.N.Z. Turnhout en de studenten-
bond Torenhout. We verwachten 
dan ook da t alle Vlaams-nationa^ 
listen van gans de Kempen dit 
initiatief door hunne aanwezig
heid zullen steunen. 
Vergadering. 

De arrondissementsraad verga
dert op maandag 28 januar i e.k. 
om 8 uur 30 in café-restaurant 
« De Oude Zalm », bij de Heer 
Claes, Markt 27, te Herentals, on
der voorzitterschap van Jos Van 
Bruggen. AUe raadsleden houden 
die dag vrij. 

We rekenen op Uwe aanwezig
heid. 

ANDERLECHT 
In 1962 zijn er talrijke klachten 

geuit door abonnees over de slech
te postbedelmg van ons weekblad 
(Postkanton Brussel 7). Dit j aa r 
waren er ook verscheidene abon
nees die, alhoewel ze hun abonne
ment hernieuwden, nog geen en
kel nummer ontvingen. Om dit te 
vermijden doen we een oproep tot 
onze abonnees om bij de kleinste 
onregelmatigheid : 

1) de postbode van de wijk te 
verwittigen; 

2) een klacht in te dienen op 
het hoofdsekretariaat Maurice Le-
monnierlaan 82, Brussel 1. 

Onmiddellijk zullen de nodige 
maatregelen genomen worden. 

ZONDAG 3 FEBRUARI 1963 
OPENING PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 

te BERCHEM (Antw.), Grote Steenweg 165 
Peestwijzer : 
Te 10 uur voormiddag : Bijeenkomst op de Frans van Hom-

beeckplem te Berchem voor massale optocht doorheen Berchem 
in het teken van « Allen een Pront » en « Zetelaanpassing ». 

De afdelingen worden verzocht hun spandoeken en slogans 
in die zin op te stellen, en het afdelmgsvlag mede te brengen. 

Alle bestaande mikrowagens van de part i j uit het hele land, 
de VMO-afdelingen, de jongerengroeperingen uit heel het land 
en de muziekkapellen, alsmede de vaandeldragers, verzamelen 
reeds te 9 uur aan de Vredestraat, 1, om daar al het mater iaal 
voor de optocht af te halen. 

Vertrek te 10 uur 30 met volgende wegwijzer : van Hom-
beeckplein, Driekoningenstraat, Statiestraat , Boomgaardstraat, 
Generaal Drubbelstraat, Perd. Coosemansstraat, St. Lambertus-
straat , Patr iot tenstraat , Vredestraat, Grote Steenweg, en dan in 
de richting van 

FEESTZAAL RUBENS, STATIESTRAAT 175 (vlakbij Ber-
chem-Station). 
waar onder voorzitterschap van Rudi Van der Paal een korte, 
maar geestdriftige feestvergadering zal gehouden worden, waar 
bet woord zal gevoerd worden door Reimond Mattheyssens 
Hektor Goemans en Hlppoliet Paelinckx. 

Huldebetoon aan Dr Leo Wouters ter gelegenheid van zijn 
zestigste verjaardag. 

Deze feestvergadering zal bijgewoond worden door onze al
gemene voorzitter, onze algemene sekretaris, alsmede door alle 
hoofdbestuiu*slpden van de part i j . 

ALLEN DAARHEEN 
Het inrichtend komitee bestaat uit Rudi Van der Paal, Dr 

Goemans, Reimond Mattheyssens. Herman Bosmans, Piet Ver-
eecken Budi van Boven, Wim Maes, Walter Peeters Etienne 
Slosse Maurits van den Elsken, Piet van Dooren, Gommaar 
Celis en R Geuskens. 

Opgelet : Dank zij milde giften m natura (wijnen, likeu
ren, enz., ) en vooral dank zij de Heer Gaston Stappaerts, kan 
het provinciaal komitee op 2 en 3 februari een grootse receptie 
aanbieden aan alle leidende elementen van de hele part i j , ook 
dit ter gelegenheid '^a.v. de opening van het provinciaail sekreta-
riaat te Berchem. Ruim vierhonderd personen zullen uitgeno
digd worden. 

wfmmm^ 

UKKEL 
Het komt er op aan de film

avond van 26 januar i niet te mis
sen, beste lezers en leden uit ü k -
kel, Smt-Gillis, Vorst en de zuide
lijke randgemeenten. 

Het zal uw enige kans zijn om 
de films van de Tweede Mars op 
Brussel en de onlusten aan de H. 
Geestkerk te zien. Als toemaat 
wordt nog een oude prent ver
toond : een vooroorlogse IJzerbe
devaart met Dr. Borms en Prof. 
F rans Daels. 

Deelname in de kosten : 10 P 
voor leden, 15 P voor niet-leden. 
Er zal gelegenheid zijn tot beta
ling van lidmaatschap. 

Op 26 januar i 20 uur, allen naa r 
het Vlaams Huis Die Ossewa, 
Bondgenotenstraat 307, te Vorst ! 

Denk aan de voordelen van het 
l idmaatschap : 1. Prijsverminde
ring op de filmvertoningen; 2. Per
soonlijke uitnodiging bij elke akti-
viteit; 3. Kosteloze toezending van 
he t maandelijks afdelingsblad De 
Olievlek. 

DISTRIKT GENT 

Op 27 j a n u a n 1963 om 16 uur in 
het Vlaamse Huis Roeland alge-
meene jaarlijkse vergadering voor 
de leden en abonnenten van het 
distrikt. 

Als sprekers treden op : Meester 
Van der Eist, Dr Leo Wouters en 
dh r Vanderzee die zal handelen 
over de Vlaamse Beweging gedu
rende de periode 1930-1940. 

Na de vergadering gezelhg sa
menzijn met eetmaal aan de prijs 
van 30 P. Inschrijvingen voor het 
eetmaal bij de voorzitter en sekre
taris Dekeyser Guldo, Onderber-
gen 59 (tel. 25.09.08) en Dellaert 
Edmond, Holdaal 32, te Gent (tel. 
22.24.27). 

ZOTTEGEM 
Vorige zaterdag, 12 dezer, greep 

in he t St. Jorishof, op de Markt, 
te Zottegem, onder de kundige lei
ding van Staf de Naeyer, en in 
aanwezigheid van Senator Diepen-
daele, het jaarlijks feest van de 
« Spaarkas » plaats ! Zoals steeds 
een meevaller al was er ook ge
brek aan ruimte 1 

Laatste zaterdag van de maand 
februari, 23.2,1963, vieren we het 
125ste en wellicht he t 150ste lid 
van afdeling Zottegem, aangewor
ven op een drietal maanden. Wie 
zegt meer ? Vele gelukwensen aan 
Gaston Lapaige, die, alhoewel 
geen bestuurslid, er een 25 tal voor 
zijn rekening nam ! 

Zaterdag 14 juli 1963, onder lei
ding van Julien Uyterhaegen de 
eerste 11 juliprijs voor wielren
ners. Zottegem - Velzeke. In na
volging van de vrienden uit 
Welle ! 

Als bewijs van de groete bloei 
die de afdeling kent, werd beslo
ten naas t ons lokaal, op de markt, 
een feestzaal op te richten De 
werken worden eerstdaags aange-

BROSJURE TAALGRENS 
De langverwachte brosjure. « De Zuidneder landse 
taalgrens in het Belgisch par lement » is verschenen. 

Hoeilaart* 
Overijse 

iokenbos 

Deze werkelijk mooie ui tgave van de hand van Paul 
Martens , kan verkregen worden door stort ing op P .R. 
40 .56.43 van L e d e de Smedt, van 50 F met vermel
ding : « Taa lgrens ». 
Verenig ingen en part ikulieren die mins tens 10 eksem-
plaren ineens bestellen krijgen 2 0 % kort ing. 

vat. Beste dank a a n de familie 
Ameel door wiens hulp het inia-
tief werd verwezenlijkt 1 

BLANKENBERGE 
Ledenvergadering. 

Alle leden en abonnementen van 
de afdeling Blankenberge worden 
verwacht op de ledenvergadering 
welke op zaterdag 19 januari te 
Blankenberge plaats heeft te 20 
uur in Hotel Breughel (hoek de 
Smet de Naeyerlaan en K. De 
Swertlaan). 

Tijdens de vergadering vindt de 
verkiezmg van het nieuw afde
lingsbestuur plaats. 

Tussenin spreekt Mr G. Van In 
en wordt de film van de Ifcurs op 
Brussel afgerold. 

BRUGGE 
Geslaagde Voorlichtingsavond. 

Vrijdag 1.1. werd door de plaatse
lijke afdeling van de Volksunie 
een Voorlichtingsavond ingericht 
betreffende twee belangrijke aktie-
punten « Zetelaanpassing » en 
« Federalisme ». 

Spijts de zeer slechte weersom
standigheden was de opkomst be
vredigend en werd met belangstel
ling geluisterd naa r de uieenzet-
tingen van Toon Van Overstrae-
ten en Mr. Guido Van In. 

Wij hopen da t in de toekomst 
nog dergelijke avonden worden In
gericht. 
Lente-Avondfeest. 

Vooraleer haar zomerwerking te 
beginnen wordt door het arr. 

DR HENK WALTMANS 
TE BRUSSEL 

De jonge Nederlandse Dr H.J.G. Waltmans, die 
naam maakte met zijn doktoraatsthesi» « De Ne
derlandse politieke partijen en de nationale ge
dachte » zal voor het V.V.A. in de Graaf van Eg-
mont, Vanpraetstraat 28 te Brussel spreken over 
dit onderwerp en dit op donderdag 24 januari te 
20 uur. Toegang kosteloos en vrij. 

Dr Henk Waltmans is thans leider van het Euro
pa Huis, Kaïtóeel Borgharen (instituut voor Euro
pees vormingswerk). 

We herinneren eraan dat zijn werk « De Neder
landse politieke partijen en de nationale gedach
te » verkrijgbaar is door storting van 200 F op de 
girorekening van de Volksunie. 

Brugge van de Volksunie eetf 
Lente-Avondfeest ingericht. 
Het feest vindt plaats op zaterdag 
2 maar t 1963 in de ruime Bruga» 
Stadshallen en wordt opgeluisterd 
door het Brussels Amusements O» 
kest onder leiding van Peter Pb | i 
Ups. 

Toegangskaarten tegen 50 ff 
worden binnen enkele dagen b ^ 
de verscheidene afdelingen b » 
schikbaar gesteld. 

Houdt nu reeds deze datum vrij 1 

PARLEMENTAIRE 

VRAAG 

"Ar Opruiende taal 
In een verslag van La 

Libre Belgique van 23 sep
tember over het feest van 
Wallonië wordt melding 
gemaakt van de opriuende 
taal te dier gelegenheid 
door de Luikse burgemees
ter gesproken op de pui 
van het stadhuis. Zowel de 
Vlamingen als de Regering 
als het Parlement moesten 
het ontgelden. 

Daarop volgde een stoet 
waarin om. de muziekka
pel van het eerste Leger
korps, een afdeling van de 
luchtmacht en een delega
tie van de officieren en 
onderofficieren met gar
nizoen te Luik opstapten. 

De heer Mniister gelieve 
mij mede te delen : 

1. of militairen van het 
Nederlands taalstelsel in 
deze stoet aanwezig wa
ren. Gebeurde zulks op 
hun persoonlijke aan
vraag ? 

2. welke militaire over
heid toestemming gaf tot 
deelneming. Werden tegen 
hem sancties getroffen ? 

3. of hij volgend jaar 
nog zal toe'aten dat mili
tairen mede opstappen in 
die stoet ? 

4. hoe dikwijls, onder 
zijn beleid werd toege
staan aan het leger deel 
te nemen aan 11 julifees
ten in Vlaanderen (of ge
lijkaardige feesten met 
Vlaamse inslag) Bij welke 
gelegenheid gebeurde 
zulks en op welke datum ? 

R. Mattheyssens. 
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ANTWERPEN 

Ku of nooi t ! 
Massale protestaktie. 
E3 - OeTerverbindiiif, 
Zondag 3 maar t 1963. 

Richtlijnen zUUen regelmatig 
Biedegedeeld worden onder de ru
briek bewegingsleven. 

Het herkenningsteken is te ver
krijgen op leder afdellngssekreta-
^ a a t ot op het arrondissements-
•ekretarlaat . Grote steenweg 165, 
Berchem. Tel. 39.92.06. 

E3 aktie. 
I n volgende lokalen bunt u het 

herkamingsteken van de E3 aktie 
bekomen: 

Peter Benoit . Frankrijklei 8, 
Antwerpen. 

c Tyrol i , Nationalestraat 22, 
Antwerpen. 

« Cordial >, Suikerrud 13, Ant-
irerpen. 

« De Holder », Sulkemi l 21, Ant-
Wei-pen. 

« Falctm 1, Verbondstraat 57, 
Antwerpen. 

« Oude Leren Emmer j>. Blauw 
Moezelstraat 19. Antwerpen. 

« t Houten Huisje ». Grote 
Markt 28, Antwerpen. 

« Judas », Adriaan Brouwerstr. 
37, Antwerpen. 

c D« Leeuw van Vlaanderen », 
ïezuitenrul 1, Antwerpen. 

« *njl », Antwerpsestraat 59, 
Mortsel. 

Vlamingen, laat niet n a deze lo
kalen een bezoek te brengen. 

Deelname auokaravaan op 3 
maar t . 

Alle deelnemers met privaatwa-
gens, kamlonnetten, vrachtwa.-
gens, enz., gelieven dringend naam 
en adres door te geven aan het 
arrondissementsekretariaat. Grote 
steenweg 165, Berchem. Tel. 
89.92.06. 

Wie onze aktie geldelijk wil 
steunen, storte op postglro 6912.44 
Wim Maes. met vermelding 
< steunaktie E3 ». 

V.M.O.-ANTWERPEN 
Centraal kommando-komende 
verftochten. 

Zondag, 20 Januari 1963, Borger
hout. 

Zondag, 27 Januari 1963, Ber
chem. 

Zondag, 3 februari 1963, Ber-
ehem. Optocht-meeting. 

Zondag, 17 februari 1963 en 
Zondag, 24 februari 1963, worden 

alle propaganda^ploegen en VMO-
leden ingezet voor de E3 aktie. 

Zondag, 3 maar t 1963, protestak
tie E3 en oever-verbinding. 

Voor alle werftochten bijeen
komst om 9 uur 15 voor het lokaal 

Boekhouding — Belastingen 
Sociale Wetten 

Tel. (Brussel) 47.05 70 

zondag 
3 maart 1S63 

kleine tunnel -
linker oever 

protestaktie 
tunnel 

brug 
E 3 

h e r k e n n i n g s t e k e n 

10 F . 

« Nieuwe Carnet », Antwerpen, 
Carnotstraat . 

SCHILDE 
Propagandaploeg kanton Zandho-
ven. 

Tochten voor de eerste vier we
ken : 

20 Jan Wijnegem - vertrek 9 
uur 15 aan de kerk. 

27 Jan. vrije zondag. 
3 februari, in groep naar Ber

chem. 
10 febr. Wommelgem - vertrek 9 

uur 30 aan de kerk. 
Simpatizanten, vervoeg onze pro

pagandaploeg, we komen handen 
te kort. Stel u in verbindmg met 
Maurits Vanderbruggen Turn-
houtsebaan 395, Schilde. TeL 
79.07.95. Graag halen we U aan 
huis af en brengen ö ook terug. 

WILLEBROEK 
De afdeling WiUebroek en he t 

arrondissement wensen Lode Ver-
strepen geluk met zijn leiders
plaats in het klassement van de 
propagandisten abonnementenwer
vers. Met een kleine voorsprong 
nog komt hij aan de kaap van de 
honderd. 

BRABANT 
KESSEL-LO 

Op 9 februari te 20 uur m de 
gemeentelijke turnzaal, IVIartela-
renlaan, Kessel-Lo : Volksuniebal. 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd ! 

Het hele arrondissement moet er 
zijn ! 

LAKEN 
Alhoewel slechts op 1 oktober 

1962 gesticht, mag deze afdeling 
pra t gaan op het reeds geleverde 
werk. 

Onmiddellijk na de stichting 
werd er voor de Mars op Brussel 
van 14 oktober 1962 duchtig mee
gewerkt. Zo werden 5.000 pamflet
ten geplooid en gebust en 700 klei
ne affiches geplakt. 

Op 26 oktober 1962 saboteerden 
de leden van Laken in samenwer
king met deze van Jet te en Mo
lenbeek een lokale meeting van de 
« Mouvement Bruxellois pour la 
Idberté Linguistique ». In decem
ber werden 2.000 kleefbandjes 
« Brussel Tweetalig » geplakt. 

Melden we nog dat de afdeling 
Laken om de 14 dagen bestuiu's-
vergadering houdt. Dit laat toe 
een voortdurende werking te orga
niseren. Geregelde huisbezoeken 
van onze propagandisten leverden 
vanaf de stichting 10 nieuwe le
den op. 

Afdeling Laken groeit langzaam 
maar zeker. De praatmakers « Bru-
xelles frangais » en de sjacheraars 
« de la Liberté » zullen daar zeker 
spoedig meer van horen. 

MACHELEN 
Ingevolge de aandmding van dr. 

Anciaux ais voorzitter van de Pro
vincie, werd hij In de afdeling Ma-
chelen als voorzitter vervangen 
door de h. Devos. We zijn over

tuigd dat de nieuwe voorzitter het 
pionierswerk van zijn voorganger 
met evenveel sukses zal voortzet^ 
ten. Dokter Anciaux blijft trou
wens in het a-fdellngsbestuur zete
len en heeft aanvaard zich vooral 
met sociaal dienstbetoon bezig te 
houden. 

HiJ s taat tot ieders beschikking 
en kan telefonisch bereikt worden 
op nummer 51.32 20. 

MEISE 
Vrolijke Dansavond. 

Het bestuur van de afdeling 
Meise nodigt alle Volksunievrien
den uit op zijn eerste vrolijke 
dansavond, gegeven in de Kursaal 
te Meise op zaterdag 2 februari 
1963 vanaf 20 uur. 

Het orkest Laurel Berry zorgt 
er voor : Vlaamse dansen, Vlaam
se liederen en V'aamse gezel'ig-
heid 

tlMBURG 

HERK DE STAD 
,We herinneren er onze leden 

nogmaals aan dat er een secreta
r iaat van de Vlaamse ziekenkas 
werd opgericht. 

Dit secretariaat wordt waarge
nomen door mevr. Kempeneers-
Jacobs, stationsstraat 25, Halen. 
We verzekeren U dat U rustig 
kunt aansluiten gezien de voor
waarden zeer voordelig z'jn. 

MAASEIK 
Mogen We de afdelingssecreta

rissen en propagandisten uit de 
gemeenten behorend tot het kan
ton Maaseik eraan herinneren dat 
alle nieuwe abonnementen en le
den dienen doorgestuurd en afge
rekend te worden aan de kanto
naal verantwoordelijke dhr. Piet 
Vanvenckenray, Bosstraat 16, 
Maaseik. Hij zorgt dan wel dat 
alles op zijn plaats komt. 
Dienstbetoon. 

In Limbm-g worden volgende 
zitdagen gehouden voor sociaai 
dienstbetoon : 
Maaseik : 

Elke donderdagavond tussen 
19 uur 30 en 21 uur bij dhr. Evers 
Albert, Bleumerstraat 28, tel. 
612.26. 
Niel bij As : 

Elke da-g op afspraak ten huize 
van provincieraadslid Joris De-
graeve. Stationsstraat . Tel. 570.63. 
Nieuwerkerken : 

bij Ir. c lem Colemont, Diestweg 
452. Op afspraak per brief of tel. 
738.17. 
Voerstreek : 

In hof « D e Voer » te 's Graven-
voeren op de laatste woensdag van 
elke maand tussen 16 en 18 uur. 
Waterschei : 

Hier is het centraal secretariaat 
gevestigd ten huize van dhr. M. 
Adons, Emiel Vandorenlaan 47. 
Tel. 531.58. 

Ontvangst : elke avond, uitge
zonderd vrijdag, tussen 19 en 21 
uur. 

O-VLAANSEREli 

AALST 
De Kuituur- en Ontspannings-

krüig « De Vriendschap » nodigt 
U uit tot haar Tweede Vlaams 
Dansfeest op 9 februari 1963 te 21 
uur 33 met orkest Actif Club en 
conferencier Bertil Vita, zaal Rink, 
De Ridderstraat, Aalst. 

Toegelaten mits 50 F. 
Plaatsbespreking : 5 P per per

soon, gratis voor Volksunieleden 
en leden van de Kuituur- en Ont
spanningskring 

Bij : Luk Rombaut, Molendreef 
7, Aalst, tel. 053/217.66. P.C.R. 
2998.86 

Lokaal De Vriendschap, Kerk
s t raa t 9, Aalst, tel. 053/261.50. 

Houdt deze datum v"'ij. 
Diskussie - Groep. 

Aan onze leden, abonnenten, 
propagandisten. 

Op woensdag 23 Januari a.s. te 
20 Uur 30 zeer stipt komt voor de 
eertse maal de diskussle-groep sa

men. 
Het onderwerp dat zal behan

deld worden is : De Natie of Volks
gemeenschap. 

Wij hebben het genoegen U al
len uit te nodigen. 
Propagandisten. ^ 

Opgepast : Uw vergadering 
vindt plaats op dezelfde dag doch 
te 20 uur Komt op tijd. 

Lokaal De Vriendschap, Kerk
s t raat 9, Aalst. 

DENDERLEEUW 
Onder impuls van haa r dinami-

sche voorzitter de Hr J a n Van Der 
Weeën kwam de plaatselijke afde
ling tot een akkoord met de nieu
we baas van het drankhuls De 
Klok Van 1 februari af zal het 
café fungeren als lokaal van De 
Volksunie en tevens het ontmoe
tingscentrum zijn der Vlaamsge
zinden uit de Denderstreek 

Deze herberg is centraal gele
gen, tegenover het gemeentehuis 
aan het Dorpsplein. 

Officiële opening : zaterdag
avond februari. 

Vlaams nationalisten uit Den
derleeuw en omliggende maakt 
door Uw bezoek ons lokaal leef
baar ! 

Drink een pint Vlaams bier in 
Vlaamse gezelligheid in ons nieuw 
Vlaams huis. Tot 2 februari dus ! 

LEDE 
De abonnementenslag laat op 

dit ogenblik reeds verhopen da t 
onze afdeling haa r getal abonne
menten zal verdubbelen. De Ud-
kaar ten doen he t zo mogelijk nog 
beter, zodat wij hier over een paar 
weken een echt zegebulletijn mo
gen verwachten. 

LEDE 
De Vlaamse Klub Lede, heeft 

het genoegen u, uw familie en 
vrienden uit te nodigen tot 
haa r privaat dansfeest, op za
terdag 26 januari 1963, in zaal 
Reinaert, Kasteeldreef. 

Orkest Tony Sadler. 
Deelname in de onkosten 

50 F. Begin te 21 uur. Stads-
kledij. Uitstekend verwarmde 
zaal. 

WMANDÈREN 
BLANKENBERGE 
Ledenvergadering. 

Alle leden en abonnementen van 
de plaatselijke afdeling worden 
verwacht op de ledenvergadering 
welke op zaterdag 19 januar i te 
Blankenberge te 20 uur in Hotel 
Breughel (hoek de Smet de Naey-
erlaan en K. Deswertlaan) plaats 
vindt 

Als spreker treedt op Mr. G. 
Van In. 

Tijdens deze vergadering heeft 
de verkiezing van het nieuw afde
lingsbestuur plaats. 

Als intermezzo wordt de film 
van de Mars op Brussel afgerold. 

Iedereen moet aanwezig zijn. 
Verrassingsavond. 

Op 30 maar t a.s. r icht de plaat
selijke Vlaamse Vriendenkring een 
Reuze-Gezellige Avond m. 

Alle leden worden verwacht ! 
Nadere inlichtingen worden bij

tijds bekend gemaakt. 

BRUGGE 
Bestuurswijziging. 

Tijdens de laatste bestuursver
gadering van het afdelingsbestuur 
bood ons aktief bestuurslid Jeroom 
Roelof zijn ontslag aan, gezien hij 
de gemeente verlaat. 

Het bestuur noteerde zijn ont
slag en wenste hem tegelijkertijd 
geluk t e r gelegenheid van zijn hu
welijk op 7 januari mrt mej Joze-
fa Gadeyne 

Bij beslissing werd de heer Her
man De Soete als nieuw bestuurs
lid aangeduid, funktie welke hij 
aanvaardde. 
Lente-Avondfeest, 

Tot slot van üe geslaagde win
terwerking wordt door he t arr . 

Brugge van de Volksunie een 
Lente-Avondfeest ingericht. 

Dit feest dat plaats heeft op za
terdag 2 maar t 1963 in de Brugse 
Stadshallen, wordt opgeluisterd 
door het Brussels Amusements 
Orkest onder leiding van Peter 
PhUips. 

Toegangskaarten tegen 50 P zul-
len binnen enkele dagen bij alle 
bestuursleden der afdelingen be-
schikbaar zijn. 

OOSTENDE 
De Sint-Maartensvrienden nodi

gen U en Uw familie hartel i jk 
uit tot het bijwonen van hun eer
ste dansfeest op zaterdag 19 ja
nuar i 1963 in he t Ostend Palace 
Hotel, Londenstraat 6, Oostende. 

Begin 21 uur. 
Uitnodiging vereist. 

GEBOORTEN 
Het gezin van de vriend Alfons 

Van de Walle te Erembodegem 
werd gezegend met een zevende 
zoon I Onze harte ' i jke gelukwen
sen. 

a%,?.Lf»>..-̂ !-j;fg-̂  

ZOEKERTJ 
Welk V.U.-vriend (partikuller)! 

leent mij 50.000 F aan 8 % terug 
op 6 jaar voor int. zaak, geheimh. 
verzek. Schrijven kantoor blad. 

1 

Techn. Ign. scheikunde zoekt 
passende betrekking, ook vertegen, 
woordiging. Schrijven kantoor 
blad. 

DB a 

Voor een fijne V.U-sigaar tel. 
02-25.90.62. 

Korrespondent Steno-Daktilo, 
nederlands, frans, duits, engels, 
Italiaans en spaans zoekt passende 
betrekking. 

Jonge man, 23 jaar met goede 
kennis van nederlandse, engelse, 
duitse en franse handelskorrespon-
dentie, met goede noties van he t 
spaans zoekt passende betrekking. 
Schrijven kantoor blad. 

5 

Moderne beenhouwerij over t e 
nemen, uitgerust met twee koelto
gen, enregistreerkas, atelier voor 
vervaardigen charkuterie. Goede 
ligging, oorzaak ongeval. Schri j 
ven kantoor blad. 

7 

Wij zoeken in iedere stad of 
dorp, mann . of vrouwelijk persoon 
voor zeer winstgevende hoofd- of 
bijverdienste. 

Schrijven Neoplastic E. Dierckx-
laan 21, Schilde. 

3 

Algemene voedingswarenhandel 
over te nemen, moderne installa
tie koeltoog, verkoop vlees. Kre
diet mogelijk. Schrijven kantoor 
blad. 

10 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone b a n d t e k e n i n s 
en onder de s t r iks te ge 
he imhoud ing , zonder o n 
derzoek bij geburen o{ 
werkgever . 
T e r u g b e t a l i n g in 
12. 18, 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN 

Inhuldiging Provinciaal en Ar
rondissementeel sekretariaat, 
londag 3 februari 1963. 

Massa optocht voor zetelaanpas
sing. 

Bijeenkomst 10 uur Frans Van 
Hombeeckplein te Berchem. 

Inr ichtend komitee : 
Van der Paal R. - Dr. H. Goe-

m a n s - R. Mattheyssens - Maes W. 
- Bosmans H. - Walter Peeters -
Slosse E - Van Boven R. - Van 
den Elsken M .- Celis G . Geoi-
kens R. - Vereecken P. - Van Do
ren P. - De Groot R. 

Oproep. 
Dringende oproep aan al de le

den en vrienden uit het arrondis
sement Antwerpen Mechelen en 
Turnhout . 

Op zondag 3 februari 1963 plech
tige Inhuldiging te Berchem van 
het nieuw Volksuniesekretariaat 
voor de provincie en het arrondis
sement. 

Vooraf massa-optocht doorheen 
de gemeente. 

Deze optocht wordt geplaatst in 
he-- teken van de zetelaannassing. 
Derhalve vragen w.j de onder-
schf~iden afdelingen, hun spandoe
ken en draagplaten in die zin aan 
te nassen. 

B jeenkomst : 10 uur, F rans Van 
H-^mbeecko'ein t« Berchem 

Geen enkel afdeUngsvaandel 
mag ontbreken ! 

Nadi;n openluchtmeetmg voor 
het- sekretariaat 

Sprekers : Dr. H. Goemans, arr . 
Too'zitter: R. Mattheyssens. volks
vertegenwoordiger. Rudi van der 
Paal, Prov. voorzitter, H. Pae-
linckx. sch-'nene en Prov. raadslid. 
W gwijzer : 

Tertrek : 10 uur 30 Frans Van 
H-mbesckplein, Driekonmgenstr., 
S a t i e s t r a a t . Boomgaardstraat , 
Wsidestraat . Generaa) Drubbelstr., 
Ferd. Coosemansstraat. St. Lam-
beitusstraat , Pa t r io t t tns t raa t Vre-
d?3traat. Grote Steenweg. Ontbin
ding van de optocht ter hoogte 
van het sekretariaat. 

Onmiddellijk daa rna openlucht^ 
mr>?ting en plechtige opening van 
het nieuw sekretariaat . 

V.M.O.-Antwerpen centraal kom-
mando. 

Oproep aan a'le V.M.O.-leden 
van de muziekkapel, vaandeldra
gers, ordewacht en filmsektie : 

, Zondag 3 februari 1963 algemene 
verzameling te Berchem om 9 uur 
45 voor het Vo'ksunieseki-etariaat, 
Grote steenweg 165. 

Opgelet ! Grijs hemd, zwarte 
das, instrumenten in orde, witte 
handschoenen. 

MEBKSEM 
Onze afdeling heeft zich niet 

onbetuigd gelaten bij het huwe
lijk van onze vroegere voorzitter, 
de Heer F rans Peeters met Me-
juf. Jul ia Pauwels. Vanwege de 
Afd. V.U. Merksem werd aan he t 
gelukkige paar een prachtige ge
kleurde e ts aangeboden, als bewijs 
van simpatie en erkenteiiikheid. 

Groeninghe. 
Het Bal van Groeningihe op 2 

februari is de eerste grote bijeen
komst in 1963 van al de Vlaams 
Nationalisten onzer gemeente. De 

N u o p e n k e l e w e k e n 

V E R L O O F D 

m e t h e t m o d e r n s t e 

H U W E L I J K S W E R K 

H o n d e r d e n k a n d i d a t e n ! 

S c h r i j f A R D A E N P I E R R E 

P o s t b u s , 186, O o s t e n d e 

zaal Sfinx is wel de grootste zaal 
van onze gemeente, m a a r toch 
moeten wij onze getrouwen die van 
een goed zitje houden, aanraden 
tijdig aanwezig te zijn, want plaats 
houden zal moeilijk gaan. 
Nieuwe Lezers. 

Toevallige en nieuwe lezers die 
door onze colportEige dit blad in 
handen krijgen, s tuur ons een 
kaart je met naam en adres, dan 
zult u regelmatig op de hoogte ge
houden worden van wat de Volks
unie te Merksem doet en wat ha re 
plannen zijn voor de toekomst. 
St. Maartenstonds. 

De belanghebbenden kunnen 
daarover inlichtingen bekomen, 
alle woensdagen te 20 uur in Tijl, 
Bredabaan 298, bij de afd. sekre-
taris. 

Dit is voornamelijk voor oost-
frontstrljders en naastbestaanden. 
Tafeltennis. 

De Ping-Pongolub speelt en oe
fent alle zaterdagen van 16 tot 22 
uur . Iedereen is welkom, maa r wie 
wil spelen moet lid worden van 
Groeninghe. Inschrijven in het lo
kaal Tijl, Bredabeian 298. 

MECHELEN 
Omhaling. 

In het lokaal « Opsinjoorke » 
werden bij 2 achtereenvolgende 
omhalingen voor het solidariteits
fonds sommen opgehaald van 1100 
en 600 F. De omhalingen zullen 
herhaald worden. Hartelijk dank 
voor dit rezu''taat. 
Zitdag. 

Wij herinneren aan de zitdag 
van volksvert. Mattheyssens iedere 
3de maandag van 19 uiu- 30 tot 20 
uur in « Opsinjoorke ». 

LIER 
Zitdag. 

Wij herinneren aan de zitdag 
van volksvert. Mattheyssens in lo
kaal de « Hoorn », Kon. Albertstr. 
van 20 uur 30 tot 22 uur iedere 
3de maandae 

BRABANT' 
BRUSSEL 
Steunkaartenwerking. 

De jongste weken heeft het ar
rondissement bijzonder veel on
kosten moeten dragen : vervoer-
taks voor propagandawagen, spe
ciaal propagandamateriaal voor 
Groot-Brussel, voor de randge
meenten en voor de landelijke 
kantons ; k laannaken van tiendui
zenden kleefzegels voor verzending 
van propagandamater iaal bij de 
volgende verkiezingen. 

Wie het zijne wil bijdragen op
dat deze initiatieven verder zouden 
kunnen uitgewerkt worden en op
da t nieuwe propagandamiddelen 
zouden kunnen aangewend wor
den, gelieve steunkaarten te kopen 
bij onze plaatselijke propagandis
ten of zijn « Vlaamse belasting » 
te storten op postrekening 8654.50 
van Volksunie Arrondissement 
Brussel. 

DROGENBOS 

Werf tocht. 

Onze kampanje tegen de foppe-
rij der « faciliteiten » wordt op 
zondag 20 januar i voortgezet in 
Drogenbos. 

Wie aan deze werftocht wil deel
nemen gelieve samen te komen 
achter de KVS te 9 uur of a a n 
de kerk van Drogenbos te 9 uur 
30. 

GEVRAAGD 
u i tba t e r voor 

toer is t i sch oord 
a a n de Zwalm. 

Schr i jven n a a r M. De Boe, 
He lden laan , 24, Zo t tegem. 

Tel. (054)50014. 
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DILBEEK-ITTERBEEK 
Dienstbetoon. 

Vindt plaats iedere Ie meaa<l(ag 
van de maand te 20 uur in he t lo
kaal van Emlel Barbé « Bij Dui
zend », Lennikseblaan 43, te Rter-
beek (Nachtegaal). 

ledere tweede maandag van de 
maand, zal een terzake bevoegd 
afgevaardigde zetelen, vanaf 20 
uur in het lokaal « Moderne Span-
uit », Ninoofsesteenweg 650, Itter-
beek. 

ELSENE 
Op zaterdag 19 januar i te 17 uur 

wordt tn de « Maelbeek », Ouder-
gemlaan 154 (rechtover gemeente
huis van Etterbeek) een zeer be
langrijke kontaktvergadering be
legd voor he t kanton Eisene. 

Al de leden, abonnenten en sim-
pat izanten uit Eisene, Oudergem, 
Watermaal - Bosvoorde, Hoeilaart 
en Overijse worden verwacht op 
deze bijeenkomst, welke «mder lei
ding s taat van Dokter Vik An-
ciaux. arrondissementsvoorzitter. 

Het lokaal « Maelbeek » bereikt 
men met t r ams 23, 24, 25, 26, 20, 
41, 45 (halte Oudergemlaan) of 
t rams 81, 83, 35 en 36 (halte Wa-
versesteenweg). 

LEUVEN 
Zitdagen. 

De 2de maandag der maand 
houdt Daniel De Coninck zitdag 
te Tervuren, lokaal « De Toe
komst », Hoornzeelstr. 6, van 19 
uur tot 19 uur 30. 

Te Leuven lokaal « Cristal », 
Pari jsstraat 12, van 19 uur 30 tot 
20 uur. 

Dhr Segers A. en dhr Pelgrims 
houden zitdag de 2de dinsdag der 
maand te Keerbergen café Sport
wereld bij dhr Van Looy Alt. Put-
sebaan 50, van 20 uur tot 20 uur 
30. 

Te Haacht café «De Wielewaal», 
bij dhr Schelfhout Kam Wespe-
laarsteenweg van 21 uur tot 21 
uur 30. 

De 2de dinsdag der maand 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 maan
dag) . 

Te Boortmeerbcek in het lokaal 
Rut tens Frans, Brede Pleinstraat 
115, elke 2de dinsdag van 19 uur 
30 tot 20 uur. 

LINKEBEEK 
Het gure winterweer, dat onze 

werftocht van 23 december 
n a a r Wambeek en Schepdaai on-
mogeUjk maakte, dreigde ook de 
tocht van 6 januar i naa r Linke
beek in he t honderd te sturen. 

Toch hebben verscheidene deel
nemers, waaronder een dame, die 
dag zeer vroeg h u n knusse woning 
verlaten om in Linkebeek de leu
ze : « Geen faciliteiten voor frans
kiljons. Deze gemeente is van ons» 
te verspreiden en ons blad te ver
kopen. 

Het onthaal was goed en plaatse ' 
lijke simpatizanten hebben ons 
zelfs uitgenodigd aanwezig te zijn 
op he t bal, dat op zondag 19 ja
nuar i vanaf 20 uur in Linkebeek 
gegeven wordt in de « Gilden-
zaal ». 

Zij rekenen vooral op veel aan
wezigen uit de naburige gemeen
ten uit Ukkel en uit Vorst. 

SCHAARBEEK 

Volgende datums Btjn te ont
houden yofir Schaarbeek en Everw 

Zondag 10 februari : Vergade
r ing over de zetelaanpassing te 
10 uur 30 in he t lokaal Amitié, 
Liedtsplein 35. 

Zaterdag 29 maar t in hetzelfde 
lokaal te 20 uur : jaarlijks feest 
met gratis tombola en optreden 
van Pieke Puk, een humorist al 
even pittig als he t bekende Ket
je. 

IIMBURC 

DIEPENBEEK 

Met genoegen stellen we vast 
da t de propagandisten aldaar een 
gunstig gevolg hebben gegeven aan 
onze oproep voor ledenwerving. We 
zijn ervan overtuigd dat d3ze eer
ste leden spoedig zullen aangevuld 
worden tot een volwaardige afde
ling. 

ELEN 

Sinds enkele tijd is een jonge 
propagandist tot onze rangen toe
getreden. Niet met het woord maar 
wel degelijk met de daad. 

Onze jonge medewerker Ray
mond verdient wel een pluimpje 
want in zeer korte tijd noteerde 
hij in Elen een vijftienal abonne
menten. We wensen alle jonge 
mannen een beetje van zijn idea
lisme om ook de handen aan de 
ploeg te slaan. Ze zijn zeer wel
kom en er is nog werk in over
vloed. 

GENK 

De zeer ijverige secretaris van 
de afdeling bezorgde ons deze 
week weer een reeks nieuwe leden 
en abonnementen. Meteen delen 
we mede da t de afdeling h a a r 
maandelijkse werkvergadering 
houdt, morgen zondag 20 janua
r i te 11 uur in café Oberbayemte 
Waterschei. Op de agenda s t aan : 
Bespreking over Federalisme als
mede leden- en abonnementenwer. 
ving. Iedereen op post. 

HASSELT 

Onder de stuwende leiding van 
ons hoofdbestuurslid Ir. Renaat 
Vanheusden werden een reeks kon
takten gelegd met nieuwe mede
werkers. 

Regelmatig als een klok stuurt 
hij wekelijks een vijftal abonne
menten en leden biimen. 

MAASEIK 

Het bestuur hield een kleine bij
eenkomst om de resultaten die t i j 
dens de laatste weken bereikt wer
den te bespreken. Er werd hier 
werkelijk voorbeeldig werk ver
richt. De organisaie komt stevig 
in h a a r plooi en dit dank aan Piet 
Vanvenckenray en Hugo Telen sa
men met enkele propagandisten 
uit he t omliggende. 

ZUTENDAAL 

De propagandaploeg uit Genk 
deelde verleden week gratis Volks-
imiebladen uit in deze gemeente. 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF I 

te Leuven 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF II 

te Antwerpen 

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. 

DORTMUNDER 

THIERBRAU 

IN FEEST ! 

Wij verwachten U. ^TT^ 

W-VLAANOEiEN 
VETIRNE - OOSTENDE -
DIKSMDIDE 
Dienstbetoon. 

A. De Ganck : elke zondagvoor
middag in het, « Vlaams Huis », 
IJzerlaan, Diksmuide. 

O. Huyghebaert : 19. Koning 
Ridderdijk, Westende. 

E. Lootens : Oostmeetstraat 56a, 
Koekelare Bij voorkeur op af
spraak (tel 05-15.80.31). 

L. Mertens : 9. Kanadalaan, 
Nieuwpoort. 

Dr. L. Wouters : iedere 1ste 
maandag van de maand in het 
« Vlaams Huis », Diksmuide. 

M. Zwaenepoel : 27, P Bortiep» 
laan. Gistel. Na afspraak. T ^ 
05-92.85.09. 

KNOKKE 
Dienstbetoon. 

Iedere zaterdag voormiddag van 
10 uur 30 tot 11 uiu- 30 in het se
kretariaat, Ehsabethlaan 105. 1ste 
verdiep, Knokke 

Ook uitbetaling mutualiteit ea 
vakverbond 

SINT-ANDKIES 
Dienstbetoon. 

Iedere zaterdag voormiddag van 
10 tot 12 uur 

Adres : de heer Etienne Maea, 
Lange Molenstraat 64, Sint-An-
dries. 

Of op afspraak : t e l 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 Le-
roy, Vuurkruisenlaan 8, Sint-
Kruis (tel. 302.34). 
BLANKENBERGE 

Zitdagen op maandag, woensdag 
en vrijdag, telkens van 19 tot 19 
uur 30 

Uitbetaling mutualiteit en vak
bond, enkel op woensdag 

Adres : C^sar De Coninck, G r o c 
nestraat 45. Blankenberge. 
BRUGGE 

Zitdag iedere zaterdag namiddag 
van 17 tot 18 uur. 

Herberg « Vlissinghe ». Blekers-
s t raa t 2. Brugge. 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week uw gewoon be
drag, U zult slagen met 12 
punten, 11 of meerdere ma
len 10. Be wijsformule kunt 
U hiervan bekomen door 
storting van 150 F op PCR. 
10.21.41, Ardaen Pierre, 
Oostende, 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

\* STAK' 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ö tiet adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star ZPIP 

•c . 
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1 N een vorig artikel heb ik ge
handeld over enkele belangrijke problemen, zo
als de taalgrensvastlegging, de kulturele autono
mie, de zetelaanpassing. 

Het is mij sedert opnieuw opgevallen dat 
Vlaamse dagbladen van C.V.P.-strekking op mis
leidende wijze de beloofde reorganisatie van het 
departement van nationale opvoeding en kuituur 
blijven voorstellen als een algehele £?plitsing of 
ontdubbeling. Dit is een valse voorstelling en wij 
moeten met klem protesteren tegen deze valse 
voorsteUing die men aan de Vlaamse openbare 
mening poogt op te dringen. 

Op het stuk van de kuturele autonomie werd 
tot nu toe niets verwezenlijkt en zelfs de verwe
zenlijking van de beloften door de eerste minis
ter gedaan zou ons geen kulturele autonomie 
brengen, verre van. 

Wanneer wij thans onze aandacht richten op 
de sociaal-ekonomische sektor, dan mogen wij 
met tevredenheid vaststellen dat er in Vlaande
ren een opmerkelijke vooruitgang bereikt werd 
op het stuk van de mdustrialisatie en de tewerk
stelling. Laten wij er evenwel onmiddellijk aan 
toevoegen dat de verdiensten van de regering 
voor deze gunstige ontwikkeling gering zijn. 
Buitenlandse investeerders hebben rechtstreeks 
of onrechtstreeks een belangrijk aandeel gehad 
in de vestiging van nieuwe bedrijven in het 
Vlaamse land. Het is beslist niet de minister van 
ekonomische zaken die zich fel ingespannen 
heeft om deze vestiging te bekomen : integen
deel heeft hij zijn uiterste best gedaan om Waal
se gebieden te bevoordeligen. Daarnaast was er 
de hoogkonjunktuur. 

D IT is ongetwijfeld het blijvend 
kenmerk van de sociaal-ekonomische politiek 
van de regering in 1962 : achteruitstelUng van 
Vlaanderen en schaamteloze bevoordeling van 
Wallonië (en Brussel). Het zou mij te ver voeren 
dit nogmaals in bizonderheden uiteen te zetten. 
De cijfers en statistieken bewijzen het : het 
leeuwenaandeel van de staatssteim, in welke 
vorm ook, in het kader van de ekonomische ex-
pantie-wetgeving verleend is naar Wallonië ge
gaan 

Deze regering voert een stelselmatige poli
tiek van bevoordeling van sommige Waalse ge
westen : het 20 miljarden-plan voor de reconver
sie van de Borinage. Toen dit plan bekend ge
maakt werd, ging er protest op in de Vlaamse 
pers. Weldra verstomde dit protest. Vage belof
ten werden gedaan Maar tot op heden is er geen 
enkele tegenhanger van dit groots projekt in 
Vlaanderen. 

De Vlamingen zwijgen en keuren alles goed. 
Het is haast onbegrijpelijk. 

Ik heb in het parlement herhaaldelijk gewe
zen op het onzinnige van een politiek die gericht 
is op tewerkstelling van arbeidskrachten die uit 
het buitenland moeten geïmporteerd worden. 
Deze politiek is sociaal en ekonomisch gezien 
even onzinnig als de koolmijnenpolitiek, die aan 
de Staat 60 miljard en aan de gemeenschap 120 
miljard gekoat heeft, zonder enig rezultaat. Deze 
politiek werd gevoerd uit sentimentele overwe
gingen, om partijpolitieke redenen : de Walen 
tevreden stellen en braaf houden. De huidige 
politiek is in wezen dezelfde als de koolmijnen
politiek destijds. 

W IJ kunnen er geen bezwaar 
tegen hebben dat de regering op redelijke wijze 
de Waalse gewesten helpt die sociaal-ekonomi
sche moeilijkheden ondervinden; maar wij kun
nen niet vergeten dat toen Vlaanderen door ont
stellende werkloosheid geteisterd werd — zonder 
te spreken van de mobiliteit der Vlaamse ar
beidskrachten en de lagere levensstandaard — 
de Walen zich hardnekkig verzet hebben tegen 
iedere vorm van regionale ekonomische politiek 
die in de gegeven omstandigheden de Vlaamse 
gewesten zou ten goede gekomen zijn. 

Ook nu nog wordt Vlaanderen stiefmoeder
lijk behandeld door de Staat : de nuchtere en 
onweerlegbare cijfers bewijzen het en het gaat 
dus niet op te beweren dat wij overdrijven. De 
socialistische senator Janne heeft het in de se
naat ook aangetoond. De overdrijving vinden wij 
bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers en sena
toren, zij immers overdrijven In mateloze toe
geeflijkheid en zwakheid. Door hun zwakheid 
kan deze traditionele belgische politiek steeds 
voortgezet worden. De achtergrond voor deze po
litiek, de diepere oorzaak is de angst voor de 
Waalse onbetrouwbaarheid en de bekommernis 
om ten allen prijze de unitaire staatsstruktuur 
in leven te houden en te redden. Het is een pa-
radoksale toestand dat de Vlamingen er toe ge
bracht worden voortdurend offers te brengen op 
het altaar van een unitaire staat, die zo nadelig 
en zo ondankbaar is voor hen. 

E R is nog heel wat te verwezen
lijken vooraleer wij in Vlaanderen werkgelegen
heid zullen hebben voor al onze arbeidskrachten, 
dus ook voor diegenen die thans een beroepsak-
tiviteit hebben die niet rendabel is. 

Een gezonde ontwikkeling eist dat eigen ini
tiatieven, eigen investeringen, zeker niet ten 
achter blijven op buitenlandse initiatieven en 
investeringen. 

Het is uitermate treurig dat wij, Vlamingen, 
door de unitaire staatsstruktuur, niet zelf onze 
problemen kunnen aanpakken en oplossen. Het 
is een feit dat alle verklaringen over decentrali
satie en deconcentratie hol en vals klinken, daar 
waar de feitelijke politiek eng centralistisch en 
unitair blijft. Nieuwe instellingen die opgericht 
werden zijn unitair opgevat en houden geen re
kening met de tweeledigheid van ons land. Dat 
is de werkelijkheid. 

O P het stuk van de demografi
sche politiek werden wij geconfronteerd met het 
verslag Delperée : dit is een merkwaardig stuk, 
omdat het opgesteld werd in opdracht van de re
gering door staatsambtenaars. Welnu het sluit 
zeer nauw aan bij het verslag Sauvy en is nog
maals een pleidooi voor eenzijdige maatregelen 
ter bevoordeling van Wallonië. Er staan in dit 

verslag ontstellende dingen, o.m. in verband met 
de immigratie van buitenlandse arbeidskrachten. 
Dit is allemaal mogelijk en geen enkel Vlaams 
minister protesteert! 

De achterstand en de achteruitstelling van 
de Vlamingen is nog zo ontzettend groot. Het_is 
bijna uitzichtloos, wanneer men bedenkt hoe 
moeizaam kleine resultaten bereikt worden, die 
nadien dikwijls weer verloren gaan. 

De Vlamingen in het parlement en in de re
gering hebben in 1962, dit is dus dertig jaar na 
het tot stand komen van de taalwetten van 1932, 
niet bereikt dat deze wetten nu eindelijk naar 
de letter en de geest zouden nageleefd worden. 
De grofste en ergerlijkste wantoestanden blijven 
voortbestaan in overtreding van de wet, maar 
worden jaar na jaar door een meerderheid van 
Vlamingen in het parlement goedgekeurd en dus 
bestendigd. 

7 
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voelend minister als minister P.W. Segers komt 
er toe de wantoestanden in het leger te kamoe-
fleren en goed te praten, dan wanneer de harde 
waarheid is dat de toestand slechter is dan vóór 
de oorlog in het leger. Men ziet het einde niet 
van de Vlaamse miserie en de Vlaamse sukkel-
gang. Het is een verder kruipen, een bedelen en 
een smeken, vernederend en pijnlijk. Nog is de 
zetelaanpassing er niet, maar reeds is men aan 
't zoeken naar de middelen om de demokratische 
Vlaamse meerderheid te ontwrichten. In een 
kommissie voor de herziening van de Grondwet, 
door de regering opgericht, werden de Vlamin
gen alvast op beschamende wijze geminorizeerd. 

H ET is een eentonige geschie
denis : altijd weer hetzelfde. In 1962 werd niet 
bereikt, werd niet verwezenlijkt wat na de ver
kiezingen van 1961 kon worden verhoopt. Ik be
treur het ook zeer dat in 1962 geen enkele maat 
regel getroffen werd om de gevolgen van de re
pressie op te heffen of te verzachten : deze hard
vochtigheid is inhumaan. Ik denk daarbij aan de 
pensioenen voor de oorlogsinvalieden van 1914-
1918; het is een ongehoorde schande dat deze 
pensioenen nog steeds geweigerd Wijven aan ta l
rijke belanghebbenden (mijn wetsvoorstel van 7 
juni 1962); aan de oorlogsschade opgelopen door 
personen die door de repressie getroffen werden 
(mijn wetsvoorstel van 5 juni 1962); aan de ad
ministratieve epuratie en de gevolgen ervan 
(wetsvoorstel Van den Daele van 29 juni 1961). 
Even betreurenswaardig is het dat 1962 ons nog 
steeds geen amnestie bracht. Wij blijven vast
houden aan de amnestie-gedachte en zullen deze 
nooit verloochenen of opgeven. 

Wat zal 1963 ons brengen ? Profeet spelen is 
moeilijk en gevaarlijk. 

De strijd moet voortgezet worden, voor de 
ontvoogding en de volledige en normale ontplooi-
ingsmogeli]kheden van ons volk. Ons volk moet 
verlost worden van alle vernederingen en onge
zonde toestanden; de achteruitstelling en de be
nadeling moeten een einde nemen; het moet 
zich zelf kunnen zijn en blijven, zonder nog lan
ger bedreigd te worden in zijn taal, zijn volksge
bied, zijn welvaart. 

Boven alle tegenstellingen van welke aard ook, 
doen wij in een waarachtige nationale geest, een 
beroep op allen die het goed menen met ons volk 
en die de sukkelgang van de Vlaamse Beweging 
beu zijn, om met ons in 1963 te werken en te 
ijveren voor de groei en de bloei van de Volksunie 
als de partij in dienst van ons volk. 

MAATKLEDING 
• 
Een 
ultra-moderne zaak 
tot uw dienst 
* 

Tel. 33 91 65 
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SINt-JANSVlin 19 
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MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 
Kostuums naar maat 

grote keuze van gemaakte 
mantels, zowel voor de 
man als voor de vrouw 

nieuwe =;tnffpn 1963 

Zuidlaan 32 
(tegenover K A J -centrale) 

B R U S S E L 
telefoon 1177.10 
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