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SPINOY: VERHUIS ALEUROP IS 

LEUGENROMAN 
Ver leden dinsdag reeds — de 
eerste dag na de par lementa i re 
kers tvakant ie — k w a m een 
woordvoerder van de V . U . op 
de t r ibune van de K a m e r ; dr 
Leo W o u t e r s hield een op
merkeli jke en goed-gedoku-
menteerde . tussenkomst bij de 
begrot ing van Ekonomische 
Z a k e n . 

W e zullen volgende week nog 
gelegenheid hebben, op deze 

tussenkomst terug te komen . Deze week echter willen w e 
onze lezers het hoog tepun t er.van niet on thouden : de 
v innige woordenwissel ing tussen onze woordvoeder en 
minister Spinoy over de verhuis van bedrijven vanui t 
V laanderen naar Wal lonië . 

dfe. Wouters hrengt bewijzen! 
Wouters : Wij zijn niet ge

rust als wij zien dat van de 
•236 buitenlandse vestigingen 
in 1961 er slechts 26 naar 
Oost- en West-Vlaanderen 
gingen, namelijk 22 voor 
Oost-Vlaanderen en 4 voor 
,West-Vlaanderen voor een be
drag van respectievelijk 
500.680 miljoen en 90.900 mil
joen. Mag ik hier herinneren 
aan de druk die door uw de
partement werd uitgeoefend 
op zekere ondernemingen om 
zich elders te vestigen dan op 
de eerst verkozen plaats ? 
Namelijk de aluminiumfa-
brlek Aleurop die Tessenderlo 
verkozen had en naar Hene
gouwen werd georiënteerd, al
hoewel de plaatselijke voor
waarden er veel slechter wa
ren. 

Spinoy : Niets van waar ! 
Aleurop heeft altijd het in
zicht gehad zich te vestigen 
waar het zich nu zal vestigen. 
Tessenderlo heeft geïnfor

meerd om later bij-onderne
mingen op te richten, wat 
trouwens zal gebeuren op tijd 
en stond. Dat is de waarheid. 
De rest is verzinsel, roman. 

Wouters : Ik zal hier een 
paar regels lezen uit het dag
blad « De Standaard ».., 

Spinoy 
doen ! 

Ge moet dat niet 

Wouters : Ik lees hier : «Zo 
kwam het dat de leiders van 
de toekomstige fabriek ver
scheidene malen hun voor
keur uitspraken voor de ves
tiging in de Zuiderkempen. 
Deze voorkeur bleek trouwens 
nog uit de verlengenis van de 
optie op het terrein te Tes
senderlo en uit een nieuw be
zoek, dat zij pas nog tien da
gen geleden brachten ». Dat 
schreef de Standaard op 
28-9-1961. 

En dichterbij dan, de zaak 
van het automontagebedrijf 

L 
E 
E 

blz. 3 - P r o g r a m m a 

voor ekonomische expansie . 

blz. 5 - Brief over brouwerij-slui t ing 

biz. 6 - Par lementa i re krabbels. 

blz. 8 - Tiereliere Vaxkenslieie. 

blz. 16 - Geen grendelgrondwet 

maar federalisme. 

DE BERICHTEN UIT DE WET
STRAAT ZIJN DEZE WEEK 
M I N D E R GERUSTSTELLEND 
DAN OOIT. 
IN DE KOMMISSIE VOOR HER
ZIENING VAN DE GRONDWET 
EN IN DE SUBKOMMISSIES 
WORDT VERDER GEKNOEID 
AAN EEN STELSEL VAN WAAR
BORGEN TEGEN DE ZOGE
NAAMDE MINORIZERING DER 
W A L E N . WAT DAARBIJ UIT
EINDELIJK UIT DE DOEKEN 
ZAL KOMEN, IS NOG NIET 
RECHT DUIDELIJK; DE HEREN 
ZIJN HET VERRE VAN EENS., 
OVER EEN DING ECHTER Z IJN 
ZE HET ROEREND AKKOORD : 
DE VLAMINGEN MOETEN IN 
SLAAP GEWIEGD WORDEN EN 
DAN DIENT ER EEN FL INKE 
GRONDWETTELIJKE GRENDEL! 
VOOR DE D E U R VAN DE 

in de gemeente Temse, waar 
reeds een contract voor vesti
ging bestond, en dat door uw 
departement naar Seneffe 
werd georiënteerd. 

Ik wil er hier op wijzen dat, 
door het verlenen van grotere 
voordelen en het in cpoedbe-
handeling afwerken van de 
aanvraag van het bedrijf in 
kwestie, uw departement druk 
uitoefende om de verplaatsing 
naar Seneffe te bewerken. 

Dat deze oriëntering niet 
geschikt was, blijkt uit vol
gende feiten. In mei 1962 wa
ren er in het Waasland 3.270 
werklozen. Er waren dagge
middelden van 8.513 in no
vember 1959. De textielnijver
heid in die streek is zeer con
junctuur-gevoelig PI de lonen 
liggen er zeer laag. 

350 a 500 arbeic ^rs zouden 
in de fabriek te Temse hoge 
lonen hebben kunnen verdie
nen. Om zulke lonen te be
komen zijn de geschoolde ar
beiders verplicht naar Brussel 
te trekken 

Wat de arbeidende bevol-
kittg in het Waa.' and betreft: 
er moet voorzien worden in 
het bezetten van ±5.00u 
werkgelegenheden voor 1965. 
terwijl te Seneffe geen ar
beidskrachten te vinden zijn 
en moeten aangevoerd wor
den. Uw kabinet, of uw dien
sten, gaven hier althans geen 
goede oriëntering. En er zijn 
ook nog andere gevallen. 

Spinoy : ...? 

VLAAMSE MEERDERHEID GE
SCHOVEN. 
HOE DE TOESTAND OP HET 
FRONT VAN DE ZETELAANPAS
SING THANS IS, LEEST U IN 
HET ARTIKEL VAN VOLKSVER
TEGENWOORDIGER D. DECO^ 
NINCK OP BLZ. 16. 

boek der maand 
In ona nummer van volgende week zal voor de tweede maal 
het « Boek van de maand » toegekend worden. Einde december 
won de heer Lode Verstrepen uit Willebroek deze onderschei
ding voor de beste propagandist van de maand : hij brachf 
daarvoor 72 nieuwe abonnementen binnen. 

Wie doet thans beter ? De 
arrondissementen zijn prak
tisch alle in het bezit van de 
lijst der niet-hernieuwde 
abonnementen. Daar ligt een 
rijke oogst te wachten voor 
wie — ook in dit gure winter
weer — zich even de moeite 
geeft om enkele huisbezoeken 
af te leggen. 

Natuurlijk hoeft u het niet 
alleen te doen om dat boek. 
Maar het is toch wel even 
orettig voor ons, hier op de 
redaktie, te weten met naam 
en adre» wie zich het meest 
inspant voor ons wekelijks 
zorgenkind. Het is toch wel 
even prettig dat deze Inspan
ning gewaardeerd wordt; 
vooral van deze waardering 

wil het « boek der maand > 
een uiterlijke blijk zijn. Het 
is voor de honderden propa
gandisten van dit blad toch 
wel even prettig te weten, hoe 
ver ze moeten springen om 
met de hakken over de slool 
te komen. 

En d a a r n a a r ga daarboven 
blijft het een waarheid als 
een koe : het propageren van 
ons blad en het winnen van 
abonnementen is voor ons, 
Vlaams-nationale oppozitie-
psrtij zonder miljoenen ach
ter zich — zo ontzettend be
langrijk. 

Misschien zegt De Saeger of 
Lefèvre wel : « dat blad is de 
nagel van mijn doordkist». 
Klop hem er in ! 
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DEURNE 
Geachte redaktie. 

Proficiat voor uw artikel 
< Pleidooi voor Deume », in uw 
blad van 29-12-62. Hiermede raakt 
U de harten van allen die bekom
merd zijn om de ekonomische ont
wikkeling van het Vlaamse land 
en die met angst de plannen der 
Brusselse overheersers volgen. 

Met dank voor het reeds geda
ne en in de hoop dat U er nog 
veel meer zult voor doen, teken 
Ik. 

Dr. B. - Antwerpen 2. 

MOBIELENTREIM 
Enkele dagen geleden was ik op 

reis en kwam terug naar huis 
met de trein. Ik stapte op in het 
Zuidstation. Er was veel volk; ik 
wilde me van mijn reiskoffer ont
lasten, doch vond nergens een net 
Ik moest hem dus onder de zit
bank duwen. Ik trok mijn overjas 
uit, maar nergens een haak om 
hem op te hangen Ik zegde tot een 
paar medereizigers « wel, dat is 
wonder dat er geen haken zijn » 
waarop een jonge heer antwoor-
de : « er zijn geen haken, mijn
heer, het is een ouderwetse 
trein ». « Die is goed genoeg 
voor ons om naar Vlaanderen te 
rijden, tot leper, 's anderdaags 
komt hij dan naar Poperinge om 
de mobielen op te nemen voor 
Kortrijk en verder ». 

Inderdaad, ik zag eens rond en 
ik bestatigde dat er geen plaats 
was Om reisgoed te plaatsen; en
kele bankjes van hoogstens 0,75 cm 
lengte die met een enkele reiskof
fer al volzet waren De wagens 
Bloten met twee schuifdeuren wel

ke op het platform uitgaven, 
schuifdeuren die zeer moeilijk 
open en toe schoven; vrouwen 
konden die niet open krijgen Met 
dit gure weder ging de verwarming 
bijna niet en de wind gierde door 
de wagen. 

Eens Kortrijk voorbij moest ik 
eens gaan waar de Koning te voet 
gaat. Ik trachtte de deuren dicht 
te trekken, doch ik was niet sterk 
genoeg. Toen ik terug kwam was 
de trein juist in volle vaart; op 
het platform moest ik gauw mijn 
hoed vast houden, anders vloog hij 
naar Henegouwen. Nadien stond ik 
daar verstomd van, dat er nu nog 
in deze moderne tijden zulke trei
nen bestaan. Het is, zoals ik zeg
de, goed genoeg om Vlaamse rei
zigers en mobielen te vervoeren. 

A.C. . Poperinge. 

AMNESTIE 
Geachte Redaktie, 

Met het Kerstfeest dacht ieder
een weer eens aan onze politieke 
gevangenen. Helaas alleen maar op 
dit tijdstip. 

Dat sommige mensen op een ei
gen, originele manier willen bij
dragen tot de amnestie-idee heeft 
dhr Van Boven, VU-voorzitter van 
Mortsel, bewezen. 

Alle voorbijgangers in de Deur-
nestraat vertraagden even aan zijn 
woning om beter de affiche te be
kijken die daar aan het venster 
hing. 

Het was een zwarte Kartonnen 
plaat met daarop in witte verf ge
schilderd een gevangene die in een 
cel bij een kleine kerstboom zit. 
Een droevig tafereel. Bovenaan 
stond : « 1944-1962 », en onder de 
cel : « Hoe lang nog ? ». 

P.M. - Mortsel. 

Zelfs de kraaien brengen 
het uil 

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

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232. Antwerpen (4e ^fstr.) 

OOST WEST - THUIS 

BEST 
Onder dit motto heeft het ANZ 

afd. Oost-Vlaanderen een nieuw 
programma samengesteld, waar
mede In verschillende steden en 
gemeenten van deze provincie zal 
worden opgetreden. 

Dit programma, voor de nelft sa
mengesteld uit zangen en melodiën 
uit de omliggende landen, en voor 
de helft uit onze eigen Vlaamse 
liederen, zal voor de eerste maal 
aan het publiek worden voorgesteld 
op zaterdag 26 januari e.k. 

Deze première vindt plaats in 
de gemeentelijke feestzaal van 
Gentbrugge, Kerkstraat 23 (Gent
brugge Binig). 

Begin te 20 uur. 
Treden op : Kleinktmstgroep 

« De Regenboog » - Maria Cogen, 
pianiste - Rudi Werthen, vioolvir-
tUOOS-

Programma en regie : Etienne 
Cogen. 

A.N.Z. - Oost-Vl. 

BEJAARDEN 
Waarde Redaktie, 

Nu de winter zo'n strenge vor
men heeft aangenomen, gaan onze 
gedachten naar de talrijke oudere 
mensen, voor wie de sociale wet
geving nog iets als een verre 
droom blijft. 

Hoofdzakelijk wat betreft het te 
lage peil van de pensioenen voor 
zelfstandigen. Velen onder hen 
moeten het vaak stellen, zonder 
andere middelen van bestaan, met 
enkele honderden frank per 
maand. 
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SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 

ü geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

Pothoekstraat 143 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38.54 

Zonder talmen moeten er maat
regelen getroffen worden, opdat er 
geen bejaarde mensen voortijdig 
zouden sterven van koude en hon
ger. 

De kommissies van openbare on
derstand zouden hier zelf initia
tieven moeten nemen, rekening 
houdend met de psychologische 
complexen onder bovenbedoelde 
mensen : een valse schaamte die 
zeker onze Vlaamse mensen nog 
te pakken heeft. 

H.B.- Erembodegem. 

ANTWOORD VOOR P. J. 

WILRIJK 

U hebt vernomen dat er een be
toging heeft plaats gehad aan Bil
jard-Palace. Ik wil U daar 't een 
en 't ander over vertellen en ook 
wat kommentaar brengen bij het
geen uw Burgemeester L. Kie-
booms schreef over de geweldme-
toden van de Volksunie. 

Ik ben geen lid van de V.U. Ik 
sympatiseer nu met de V.U. Vroe
ger was ik C.V.P.-er. 

Als lid van de V.V.B, ging ik 
niet in opdracht, maar wel als 
Vlaming naar Biljard-palace. 

Ik was alleen en ging op eigen 
initiatief. Aan Biljard-palace stel
de ik vast dat er nog Vlamingen 
zijn die zich moeite getroosten 

Volgens de gazetten waren het 
jongeren, fascisten, partij-milities 
enz. Opgepast, mocht de « Gazet 
van Antwerpen » de mannen een 
pint betalen die ouder waren dan 
30 jaar, ze was zeker een blauwe 
brief kwijt. Ik geef tos : er waren 
ook jongeren, maar die waren fel 
in de minderheid. 

Wat de betoging zelf aangaat, 
die vond ik niet meer brutatil 
dan onze betogingen van de 
schoolstrijd. Ti-ouwens, ik kan daar 
een lidteken van laten zien; ik 
moest toen verzorgt woi-den in het 
St. Elisabeth-gasthuis. 

Een vergadering storen met zin
gen en fluiten : wat deed ik axi-
ders aan de Hypodroom bi] een 
massavergadering met Collard en 
de rest ? 

Uw burgemeester spreekt van : 
« experimenten met partij milities 
zoals voor de oorlog » Belache
lijk ! Van geweldmetoden mag Jn 
geen geval gesproken worden. ZeM 
ben ik tegen geweld. Ik kan wel 
getuigen dat er gedrumd is gewor
den en dat er « tweetalige » he
ren buiten zijn gekomen met een 
geblutste hoed, maar werkelijk ge
weld als ten tijde van Leuven en 
de stenen naar Eerste-Minister 
Van Acker (daar was ik niet bij) 
in geen geval. Dit kan de politie 
getuigen ! 

K.V.D.V. - MortseL 

WAALSE T.V. 
Geachte Heer, 

In de T.V.-uitzending van Brus
sel-Frans op zaterdag 5 jan. om 
22 uur 40 waren de onderschriften 
in het Frans en het Nederlands. 

Het Nederlands onderschrift 
werd duidelijk moedwillig aan het 
zicht onttrokken. Het was enkel 
zichtbaar gedurende de kleine pe
riode die Brussel-Frans nodig had 
om zijn fanatieke streek uit te 
voeren. 

Wij waren in gezelschap van 
vier personen en hebben het klaar 
en duidelijk kunnen bemerken. 

M.T. - Merksem. 

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 Oe Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

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

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

W. A. KUNNEN biedt U bijna 5.000 referentie. ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kon 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden In Vlaanderen, Brabant en Limburg, 

350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Bteeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 
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eerste expansie - programma 

O p 13 december 1962 heeft de regering bij 
d e Senaat een « O n t w e r p van wet h o u d e n d e 
goedkeuri-ng van het eerste p r o g r a m m a voor 
economische expansie » ingediend. H e t is de 
bedoel ing van dit 216 bladzijden tellende d o -
k u m e n t , aan het land een bazis te verstrek
ken « voor het economisch, financieel en so
ciaal regeringsbeleid en nameli jk voor de 
p l annen van openbare inves ter ingen ». Zelfs 
al is dit P r o g r a m m a eerder previzioneel dan 
p rogrammat i sch , het be lang e rvan voor onze 
toekomst ige ekonomische ontwikkel ing en 
voor de valorizatie van de Waa l se en de 
V l a a m s e volkskracht zal n i emand on tgaan . 
Een nadere kenn i smaking met dit door T h e o 
Lefèvre en A . Spinoy onder tekende wetsont 
w e r p is dan ook méér dan een eis van ak tua-
Uteit. 

De lezer zal er rekening 
mee houden dat dit artikel 
glechts een eerste benadering 
van de stof wil zijn en niet 
de uitslag van een gedetail
leerd onderzoek. 

Door het feit trouwens dat 
de aangewende modellen en 
formules niet werden aange
geven, behoort een grondig 
onderzoek van deze ekono
mische prognoze op half
lange termijn tot de prakti
sche onmogelijkheden. 

Het is duidelijk dat zelfs 
een schoorvoetende pro-
grammatie een zeker klimaat 
en een reeks aangepaste om
standigheden nodig heeft 
om te slagen. Waar het pro
gramma zich tot doel stelt 
tal de eerste plaats het eko-
nomisch groeiritme te ver
snellen, zullen een aantal 
menselijke en technische 
voorwaarden de uitvoerings-
wijze ervan mede bepalen. 

Voor alles hangt de uit
eindelijke afloop van dit 
eerste ekspansieprogramma 
af van de eerlijke wil tot sa
menwerken van de verschil
lende belangengroepen. 

Veel hangt ervan af of de 
patronale organizaties er 
zullen in slagen, hun neiging 
tot konservatisme binnen de 
perken te houden. Veel zal er 
van afhangen, hoe de vak
bonden het zullen aan boord 
leggen om hun sindikale in-
stinkten te voegen naar de 
eisen van een welvaartsplan
ning. Samen met de vertfr 
genwoordigers van de andere 
belangengroepen werden ze 
betrokken bij de voorberei
ding van het programma en 
de triomfkreten van Oscar 
De Swaef in « Vooruit » la
ten ons veronderstellen dat 
het essentiële van hun eisen 
in het programma werd op
genomen. Het kan niet onre
delijk wordep genoemd, te 
verwachten dat ze zich bij de 
uitwerking de nodige disci
pline zullen opleggen, ook al 
heeft het verleden voorbeel
den in een andere richting 
gezien. 

Een welwillend klimaat 
zal echter niet volstaan om 
een vlotte uitwerking van 
het gestelde schema te ver
zekeren. Met een demografi
sche ontwikkeling, die wat 
natuurlijke aangroei betreft 
eerder traag te noemen is, 
kan een moge-ijk tekort aan 
arbeidskrachten in enkele 
sektoren niet uit de bereke
ningen worden geweerd. Het 
verouderingsproces van onze 
bevolking zal slechts na 1980 
plaats maken voor een ver
jonging, zodat een doelmati
ger gebruik van wat voor
handen is op de arbeids-

niet modern georganizeerde 
bedrijven verplichten ons 
een vraagteken te plaatsen 
achter het « opdrijven van 
de produktie per tewerkge
stelde ». 

Het opdrijven van de pro
duktie is niet alleen afhan
kelijk van de verhoging der 
individuele prestaties. Een 
betere organische samen
werking en het verantwoord 
inschakelen van alle renda
bele produktie- en distribu
tieorganismen blijft even
eens een conditio sine qua non 
voor de verwezenlijking van 
het programma en een zwak
ke plek in de Belgische eko
nomische struktuur. Het 
Volksunie-kongres van 3-4 
november 1962 eiste : « Ak-
tieve steun aan de kleine en 
middelgrote ondernemingen 
door bedrijfsvoorhchting en 
gebeurlijke herinrichting ». 
Het verheugt ons dan ook 
dat de tekst van het pro
gramma zegt : « De kleine 
ondernemingen vormen... 
een zeer belangrijke bron 
van dynamisme » (blz. 27), 
en dat op dezelfde bladzijde 
de grote betekenis wordt on
derstreept die kleine onder
nemingen in het ekonomisch 
leven kunnen hebben. Het 
blijft echter een open vraag, 

...brug naar de toekomst opgehaald ?,.. 

maken, indien de aangroei 
van het Bruto Nationaal 
Produkt niet de vooropge
stelde 17 % bereikt geduren
de de periode 1962-65. En de 
kans op slagen is hier niet 
zeer groot! V o l g e n s het 
Nationaal Budget (Kamer 
van Volksvertegenwoordi
gers, Stuk 441) mag de aan
groei van het BNP voor 1962 
op 3,5 % worden geschat, 
terwijl de raming voor 1963 
slechts 3 % is. Om in 1965 
een totale stijging met 17 % 
te bereiken zal het BNP in 
1964 en 1965 jaarlijks met 
5,25 % moeten aangroeien. 
Terwijl de ons omringende 
landen met een inkrimping 

wel de tekst van het pro
gramma als de reeds gepu
bliceerde kommentaren stel
len met nadruk de gezond
making van de overheids
financiën als voorwaarde 
tot verwezenlijking van het 
ekspantie - programma. 

Welnu, de laatste 3 jaar 
steeg de rijksschuld met 
meer dan 50 miljard en de 
begroting voor het dienstjaar 
1963 is ingediend met een 
deficiet van 17,4 miljard. In
dien de optimisten gelijk ha
len, zai de openbare schuld 
daarna nog met 35 miljard 
stijgen, om einde 1965 rond 
495 miljard te schommelen. 
De optimisten krijgen in dit 

HET « ONTWERP VAN WET HOUDENDE GOEDKEURING VAN HET 

EERSTE PROGRAMMA VOOR EKONOMISCHE EXPANSIE» , DAT DOOR 

DE REGERING BIJ DE SENAAT W E R D INGEDIEND, IS EEN BELANG

RIJK DOKUMENT DAT DE PRETENTIE HEEFT AAN HET LAND EEN 

« BAZIS TE VERSTREKKEN VOOR HET EKONOMISCH, FINANTIEEL EN 

SOCIAAL REGERINGSBELEID » OP HALFLANGE TERMIJN. 

ONZE MEDEWERKER JOHAN VAN BREDA ZAL IN EEN PAAR BIJ

DRAGEN DIT DOKUMENT ONTLEDEN. 

markt primaire eis wordt. 
Het verontrust ons echter 
dat nergens gewezen wordt 
op de noodzakelijke heraan
passing van ons technisch 
onderwijs aan de gewijzigde 
noden van de produktie- en 
distributiesektor. Daaren
boven stellen we vast dat een 
Frans-gerichte onderwijsor-
ganizatie ongeschikt blijkt 
voor de opleiding van de 
Vlaamse jongeren, terwijl 
een herinrichting naar Ne
derlands, Engels of Duits 
model ons beter zou liggen. 
Daarnaast ook wordt de 
maksimale valorizatie van 
de Vlaming door de verfran-
sing van het bedrijfsleven in 
Vlaanderen zeker niet in de 
hand gewerkt. Ook hierover 
wordt in het programma 
niets gezegd. Een onaange
past onderwijssisteem en een 
on-Vlaams klimaat in lang 

hoe de regering de middel
grote en kleine ondernemin
gen bij de programmatic 
denkt te betrekken. 

Een kern-voorwaarde tot 
het lukken van iedere pro
grammatic, die op versnel
ling van het ekonomisch 
groeiritme aanstuurt, is de 
stijging van de individuele 
inkomens, omdat slechts in 
dit geval kan verwacht wor
den dat een hogere kon-
sumptie de ekspansie van de 
hiervan afhankelijke sekto
ren zal toelaten en dat een 
hoger spaarvolume de nodige 
investeringen zal mogelijk 
maken. Dit (hier veel te 
eenvoudig voorgestelde) ge
heel vindt men terug in de 
tekst van het programma De 
vraag is echter hoe men er 
zal in slagen, de mooie pro
gramma-droom te verwezen
lijken en de cirkel rond te 

van het groeiritme rekening 
houden en het gezamenlijk 
groeipercentage van de EEG 
op 4,8 % werd geschat, wor
den onze 5,25 % wel zeer 
problematisch ! 

Of de vereiste spaarquote 
zal worden verwezenlijkt 
wordt niet minder een vraag
teken. De regering zal in elk 
geval van metode moeten 
veranderen ! 

Een verlaging met 0,25 % 
van de rentevoet der spaar
deposito's bij de ASLK en 
een verhoging van 10 % tot 
15 % van de voorheffing op 
koepons lijken ons niet te 
aangepaste maatregelen I 

Vermits het overheidsbe
leid inzake inkomsten en 
uitgaven bijna alle facetten 
van de ekonomische kring
loop beïnvloedt, vormen de 
publieke financiën zowat het 
sluitstuk van het model. Zo-

land echter zelden gelijk. 
We achten de mooie voor
spellingen van het program
ma dan ook zeer onwaar
schijnlijk en we vragen ons 
af hoe de regering de zaak 
dan nog behoorlijk rond zal 
krijgen Ondertussen noteren 
we de weigering van de BSP 
om bezuinigingen toe te 
staan op het stuk van On
derwijs en de mededeling op 
bladz. 191 van het besproken 
programma dat men voor 
1965 een stijging van de mi
litaire uitgaven mag ver
wachten. 

Deze en andere zaken zuk 
len van de openbare finan
ciën een broze schakel ma
ken in het aan de Kamer 
voorgelegde « programma 
voor economische expansie». 
In een volgende bijdrage be
kijken We enkele andere bro-

ae schakels. J.V.B. 
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B r i e F 
aan de heer Spaak 
vice-eerste-minisler 
BRUSSSEL 

Excellentie, 

De bladen hebben ons onlangs meegedeeld dat gij tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar een rustkuur hebt ondergaan in een 
kliniek. De rioolkrantjes - die van Brussel en die van Antwer
pen - hebben het bericht aangevuld met de zware en naar het 
schijnt gegronde verdenking dal uw verblijf in de kliniek tot 
doel had, uw epicuristisch formaat tot aanvaardbaarder pro
porties te herleiden eerder dan uw overspannen zenuwen te 
relaxen. 

Een vermageringskuur dus, Excellentie, alhoewel ik mij 
afvraag hoe het mogelijk is dat gij uto omhulsel nog steeds in 
de omvang van welvarendheid en overdadigheid kunt bewaren. 
Er is daartoe, naar ik meen, een bepaalde gemoedsrust nodig 
en mijns inziens is er toch allerhand gebeurd dat die gemoeds
rust aan hel wankelen moest brengen. 

Neen, Excellentie, niet Katanga 1 Ik weet dat gij daar een 
hwalijke erfenis hebt overgenomen en dat gij het onmogelijke 
hebt gedaan om de kwadratuur van de cirkel te sluiten tussen 
Washington, New-York, E'stad en de zetel van de Union 
Miniere. Alhoewel ge al beter geïnspireerd zijt geweest dan 
drie weken geleden, toen ge UNO-waarts' zijt getogen met aan 
uw zijde één der big-bosses van de Union Miniere. 

Niet Katanga dus. Excellentie. Een tikfeJip-d^i;,^^pfii,(?pnfii, 
dat we in de tijd van Ie boche payera onder onze nationale 
voogdijkip hebben gelegd om het uit te broeden lot een onaf
hankelijke staat. En dat we verlaten hebben enkele maanden 
geleden in méér dan schandelijke omstandigheden. 

Want kort voor wij het veld ruimden, Excellentie, werd 
er een moord gepleegd. Een politieke moord, geïnspireerd en 
opgezet - naar sommigen beweren - door Belgische belangen. 
Het slachtoffer van de moord was prins Rwagasore, de dader 
de Griek Kageorgis. En ernstige Belgische rechters hebben zich 
gekleed in hun ernstige gerechtelijke tabberd om onder de 
Boeroendese zon recht te spreken over Kageorgis en zifn mede
daders. Voor Kageorgis werd het de doodstraf, voor vijf anderen 
gevangenis. 

Kageorgis werd. Excellentie, terechtgesteld enkele uren 
voordat onze roemrijke Belgische vlag voorgoed onder de 
Afrikaanse hemel gestreken W£rd. Een zoenoffer op liet altaar 
van de Belgisch-Boeroendese betrekkingen, een bloedig onder
pand voor de toekomstige relaties tussen twee beschaafde naties. 
De koning weigerde, op uw gezag, genade te verlenen. En 
Kageorgis kreeg twaalf gaten in zijn dwaze huid van politiek 
moordenaar en politiek vermoorde. Bet wax een heel tijdje 
geleden dat nog mensen hadden gestaan voor een Belgisch 
executiepeleton. 

De vijf anderen, Excellentie, hieven in de Boeroendese 
gevangenis Ze waren er, volgens u, veilig. Want indien het 
Boeroendees gerecht zich op hen zou willen wreken door de 
vonnissen te herzien en de doodstraf uit te spreken, dan zou -
dixit een zekere heer Spaak - België iedere hulp aan het land 
van de Mwami stopzetten. 

Te uwer voorlichting. Excellentie : verleden weck werden 
te Kitega, op het sportstadion, in aanwezigheid van 10.000 niei-
betalende toeschouwers, de vijf mededaders van Kageorgis te
rechtgesteld. ^a 'n zwak Belgisch priytesf, na een ultieme poging
van de prokureur des konings Charles weliswaar, maar toch 
terechtgesteld. Zoveel geeft men in Boeroendi om uw dreige
menten, om uiu toezeggingen en bezweringen. 

Gij zult, Ercellentie, niemendalle doen. De hulp aan 
Boeroendi zal overvloedig blijven vloeien, in centen en in men
senmateriaal. België zal verder de rijke nonkel spelen in dal 
stuk Afrika « waar onze vlag werd geplant » En waar onze 
vlag werd gestreken in het zand 'dat kort tevoren gulzig het 
bloed had gedronken van een onnozele Griek. En dat thans 
weer rood ziet van het bloed: van vijl anderen die door het 
Belgisch gerecht uitgeleverd werden aan hun moordenaars-in-
spe, die stierven ondanks de Belgische garantie en die voor
lopig de laatste slachtoffers zijn van de Belgische trouwe
loosheid. Gij zijt, Excellentie, een vice-noch-vlees-eerste 
minister. Een mossel. Zo meent 

dio Genes. 

HANDIG BEKEKEN 

De benoeming van Anseele 
als opvolger van Busieau aan 
het ministerie van P.T.T. is 
voor velen een verrassing ge
veest. Algemeen werd immers 
verondersteld dat de B.S.P. 
de kandidatuur van Anseele 
zou stellen voor de post van 
provinciegoeverneur van O.
Vlaanderen. Goeverneur Ma
rien bereikt inderdaad dit 
jaar de leeftijdsgrens en moet 
vervangen worden. 

De socialisten hebben het 
zich eens nauwkeurig over
legd. Anseele is thans? 60 jaar 
en kan dus slechts een viertal 
jaren provinciegoeverneur 
blijven. Maar zal de B.S.P. 
binnen 4 jaar in de regering 
zitten en de provinciale la
kens helpen uitdelen ? Alleen 
God weet het. 

De B.S.P.-strategen hebben 
dan ook besloten, het zekere 
voor het onzekere te nemen 
en De Kinder in de Oost-
Vlaamse goeverneurszetel te 
duwen. Die heeft bijna een 
kwarteeuw voor de boeg voor
aleer hij de leeftijdsgrens be
reikt. Hebben ig hebben maar 
houden is beter ! 

KONINKLIJKE 

VOORRECHTEN 

Het benoemen en het af
zetten van ministers is, tot 
nader bericht, nog altijd 
zaak des konings. 

Sire zal dan ook niet te 
spreken geweest zijn over de 
wijze waarop hij de nieuwe 
ministers Anseele en Del-
ruelles mocht « benoemen ». 

Eerste-minister Lefèvre 
had voor donderdagavond 
verleden week om audiëntie 
bij de koning verzocht; t i j 
dens dit onderhoud zou Le
fèvre de koning om benoe
ming verzoeken van de beide 
kandidaat-ministers. 

Reeds uren tevoren echter 
was Boude wijn ingelicht over 
de namen van de kandida
ten. Niet door zijn eerste-
minister, wel door een sim
pel Belga-bericht. 

« ONZE MACHT » 
Naar wij vernemen zou de 

3 F, die de soldaten voort
aan moeten betalen om de 
filmvoorstellingen in het le
ger bij te wonen, bestemd 
worden om er het legertijd
schrift « Onze Macht » mee 
in het leven te houden. 

De redaktie van het leger-

grasduinen... 

« Het prikkelt ons dan wel enigszins Ie ver
nemen dat de akademische overheid - die ons als 
nieuw en hervormingsgezind werd aangekondigd -
de meest opportunistische houding schijnt aan te 
nemen, nl. opkalefateren van de fagade om de 
Vlamingen te sussen en het behouden van de frans-
dolle binnenkamers om. de francophonen gerust te 
stellen : zij schijnt dus het wetenschappelijk peil 
van deze universiteit en het christelijk humanisme 
op te offeren aan een 19e eeuws centralistisch 
staatsnationalisme ». 

Studentenweekblad <( Ons Leven » 

over Leuven . N r van 18-1-63, blz. 3 

tijdschrift is een der talloze 
kazen waarin een aantal — 
vooral Waalse — landsverde-
digers zich rond zitten te 
vreten. Het tijdschrift zelf 
wordt door de soldaten ge
woonlijk « Onze Klacht » 
geheten. 

Bijnaam die alles zegt over 
de inhoud ervan. 

HOFLEVERAN

CIERS 
De bladen hebben ons mee

gedeeld dat de koning, ter 
gelegenheid van de voltooi
ing van zijn buitenverblijf 
te Opgrimbie, op het Paleis 
een hele reeks personalitei
ten heeft ontvangen evenals 
de « hoofden en personeels
leden der ondernemingen die 
bijgedragen hebben tot de 
verwezenlijking van het do
mein ». 

Deze laatste kategorie om
vat alle verdienstelijke bur
gers die het voorrecht heb
ben genoten, de produkten 
van hun geest of van hun 

arbeid gratisch aan te bieden 
aan de koning. In ruil voor 
het etiket « hofleverancier > 
en voor de eeuwige dank
baarheid van de eigenaar der 
bescheiden woning. 

DE LAATSTE 
De laatste mop van het 

talenfront is een franskil
jonse : 
De leeuw heeft opgehouden 
de « koning der dieren » te 
zijn. Sinds hij in het wa
pen van Vlaanderen staat, 
is hij «koning der beesten». 

ONTSLAG 
Er is een koninklijk besluit 

verschenen waarbij het ont
slag aanvaard wordt vaa 
burger Secillon als burge
meester Van Teuven. 

De graaf was al een tijdje 
geleden begraven. Thans is 
de burgemeester gevolgd. 
Met de kleine d van « dada >! 

WI RTSCHAFTS- WUNDER 
Op de begroting van Lands

verdediging zijn 284.400.000 
F inge93hreven voor de beta
ling van de Duitse burgers 
die werken voor ons leger in 
Duitsland. 

Het betreft hier 2.572 
Duitsers en een eenvoudig 
rekensommetje leert ons dat 
zij dus per hoofd meer dan 
110.000 F verdienen. Een 
« Wirtschaftswunder » in 
vestzakformaat. 

Vertel dat eens aan « on
ze » jongens in Duitsland die 

ANSCHLUSSPLANNEN 

Onze lezers zullen zich 
herinneren dat « Le Soir » 
onlangs de thebaanse trom
pet van de vaderlandse ver
ontwaardiging gestoken 
heeft omdat de burgervade
ren van Maastricht hun be
gerig oog hadden laten val
len op enkele Belgische wei
den ten noorden van het Al-
bertkanaal, weiden die als 
geknipt waren voor de zo 
noodzakelijke uitbreiding 
van de hoofdstad van Neder
lands - Limburg « Geen 
morzel gronds aan de 'Noor-
derduivel >, schreeuwde de 
« Soir ». 

Het blad is inmiddels zelf 
in nauwe schoentjes geraakt 
omwille van een andere « an-
neksatie ». Zoals ieder jaar 
Qamelijk bezorgde de « Soir » 
zijn lezers een nieuwjaars
kalender. Op de ka'ender-
1963 E<taat een kaart van 
West-Europa afgebeeld. Het 
« Letzeburger Wort ». dag
blad uit Luxemburg, heeft 
met verontwaardiging vast
gesteld dat het Groot-Her
togdom op deze kaart niet is 
vermeld en doodeenvoudig 
b'j België werd ingelijfd. 

Wat nu, Soir ? 

vanaf Nieuwjaar een derde 
van hun reusachtige soI<ttJ 
mogen neertellen om eeBs 
naar de kino te gaan. 

Men is soms beter bezel 
dan bezetter ! 

FRANS 

GETUIGENIS 
Hubert Lampo, die in de 

« Volksgazet » de kultuar-
bladzijde houdt, maakte ver
leden week gewag van een 
schrijven dat hij ontving van 
de Franse auteur Serge Hu-
t 'n. Daarin heette het o.m. : 

« Ongetwijfeld zijn velen 
onzer landgenoten er ten on
rechte van overtuigd dat 
Brussel het ganse artistieke 
en kulturele België vertegen
woordigt, wat ik als een ver
gissing beschouw». En verder: 
« Ik ben het volledig met u 
eens wat de belangrijke rol 
van Vlaanderen betreft als 
scharnier tussen twee grote 
Europese kuituren ». 

We merkten het al vaker 
op : gezonde inzichten groei
en eerder in Frankrijk dan 
in Brussel, WaUonië of bij de 

^ achterlijke, onbeschaafde 
franskiljons in Vlaanderen. 
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WALLONIË EERST 
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immobilisme. | waarde landgenoten... | 

...10 maal minder.. 

Uit de bladzijden 88-89 van 
de begroting van Openbare 
Werken 1963 leert men dat 
de staat dit jaar twee en een 
half miljard zal uitgeven 
voor autosnelwegen in Wal
lonië, terwijl aan de auto-
«nelwegen in het Vlaamse 
land slechts 230 miljoen — 
niet eens één tiende van het 
bedrag voor Wallonië — zal 
besteed worden. Wie zegde 

daar ook weer dat één Waal 
10 Vlamingen waard is ? 

Aan de rest van het we
gennet zal de staat dit jaar 
810 miljoen uitgeven voor 
Wallonië en 580 miljoen voor 
Vlaanderen. 

Wedden dat onze « Vlaam
se » volksvertegenwoordiging 
over zo'n kleinigheden niet 
struikelen zal en de begro
ting goedkeuren ? 

DURE EDEN 
De laatste tijd is het in on

ze nationale politiek mode ge
worden, zich met dure eden te 
binden aan bepaalde beloften. 
De goegemeente heeft al zo 
vaak ijdele toezeggingen moe-
ï«n slikken,' dat ze iedere 
nieuwe belofte met een kor
reltje zout neemt. En dus me
nen onze nationale voorman
nen, het ultieme wapen te 
moeten gebruiken : de plech-
jÖge eed en de formele ver
bintenis. Van den Boeynants 
heeft plechtig gezworen dat 
hij ontslag neemt als C.V.P.-
voorzitter, wanneer de ont
werpen op de handhaving van 
de orde niet gestemd worden. 
Jos vsm Eynde heeft gezwo

ren, de « japperD » uit de re
gering te gooien als ze de ont
werpen niet over heel de lijn 
amenderen. Minister Brasseur 
heeft zijn poUtiek lot gebon
den aan de onverminkte 
goedkeuring van de orde-ont
werpen. En Gilson zal hard 
met de deur slaan als zijn 
tweede -ontwerp-'het niet doet. 

Dat b'él'óoft'f^efï^a're'al-die 
eden gemakkelijk houdbaar 
blijken door het nationaal re
cept nummer één : het kom-
promis, de zachte verkrach
ting van de oorspronkelijke 
tekst, het water in de wijn, de 
salamitechniek. Het tevre
denstellen van iedereen en 
het weggooien van het kind 
met het badwater. Kortom : 
de koehandel gij-dit-en-ik-

DE ZAAK M.P. 
Cooremans, burgemeester 

van de hoofdstad van België 
die daarenboven nog aan
spraak maakt op de titel van 
Europese hoofdstad, heeft 
zich met stierlijke ernst ge
bogen over het droeve lot van 
Manneke Pis dat het slacht
offer was van een « mis
plaatste grap ». 

Na enig nadenken — men 
weet dat de man een ervaren 
denker is — verklaarde de 
Brusselse burgervader : «Het 
zal moeilijk zijn de bevol
king ervan te overtuigen dat 
deze aktie niet geïnspireerd 
werd door 's lands tegenstel
lingen van het ogenblik »• 

Met de slag zijn alzo de 
Antwerpse Vikings, die met 
hun stunt niets dan liefda
digheid op het oog hadden, 
ingerijd in de barbaarse 
schaar van menapische die
ven en rovers. 

Wat gezegd van de « groot
stedelijke » mentaliteit van 
de Bnisselse burgervader en 
van sommige zijner onderda
nen die de lege sokkel van 
M.P. met rouwfloers gingen 
omhangen en er een krans 
met het opschrift « Bru-
xelles » deponeerden ? 

Waarom als opschrift niet 
« Clochemerle » ? Het zou 
veel beter passen ! 

SLAPPE 
VERMEYLEN 

In het konflikt dat enkele 
dagen gelè&en'uitbarstte tus-
sen4e^^gi§|ratuur en de mi
nister van justitie "övéF'de 
aanpassing van de wedden 
der rechters, heeft Vermeylen 
zich niet langs zijn sterkste 
kant laten zien. 

De heren rechters hadden 
hem een ultimatum van 24 
uur gesteld. Die 24 uren vol
stonden voor Piet om zijn 
houding volkomen te veran
deren en van een energiek 

1 « De Algemene Raad en het Bureau blijven 1 
= waakzaam en spannen zich in om het franstalig 1 
1 onderwijs te Leuven op alle niveaux te verdedigen 1 
1 en om de volledige ontplooiing^ ervan mogelijk te 1 
1 maken ». s 

I Uit een brief dd° 20.12.62 van de Acapsul, | 

1 vereniging der Franssprekende professoren i 

I te Leuven. (vertaling). ^ 
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« jamais » om te zwaaien naar 
een poeslief inwilligen van de 
eisen der rechters. 

De getabberden zijn tevre
den : zij hebben hun centjes 
binnen schot gekregen en zij 
hebben nog eens een indruk
wekkende demonstratie van 
hun macht kunnen geven. 

LAFFE 
LIBRE BELGIQUE 

Niet alleen Piet echter was 
in deze zaak aan de slappe 
kant. Het ultimatum van de 
rechters bevatte een onver
holen atakingsaanzeg : wan
neer de eisen niet werden in
gewilligd, zouden de heren 
magistraten nog weigeren te 
zetelen in zaken waarbij de 
Belgische staat centen kon 
verdienen en zouden zij liever 
gevangenisstraffen dan boe-
:;en uitspreken om het reeds 
overbelaste gevangeniswezen 
totaal te ontredderen. 

De «Libre», die steeds 
^ gloeit van, verontwaardiging 

wanneer ergens een bouwar
beider, een metaalbewerker of 

*• een bankbediende spreekt van 
staken om zijn rechtmatige 
belangen te verdedigen, vond 
blijkbaar geen graten in de 
rechterlijke stakingsaanzeg. 

De getabberden zijn immers 
het simbool en de uitdrukking 
van die goeie Belgische orde 
zoals we ze kennen. En daar
aan mag van tante Libre niet 
geraakt worden. 

HONORE 
GEPLUIMD 

De « Peuple » en de « Volks
gazet » blaken de laatste tijd 
van ijver om de fiskale her
vorming in een gunstig dag
licht te stellen en om te be
wijzen dat Honoré niet ge
pluimd wordt. Geen sprake 
van pluimen ! zeggen ze. En 
ze bewijzen : een arbeider die 
4.000 frank per maand ver
dient zal 59 F belastingen 
minder betalen. En een arbei
der die de gelukkige inval zou 
hebben, 12.000 F per maand te 
verdienen, zal zelfs de ronde 
en kolossale som van 60 F aan 
belastingen uitsparen. Dat is 
wat anders dan pluimen l. 

PLUIMEN EN 
STROPEN 

Maar de rozerode kranten 
vergeten hun geachte lezers 
er op te wijzen dat er nog zo
iets bestaat als de samenvoe
ging. En dat, wanneer Honoré 
een huizeke bezit — wat toch 
nog geen kapitaüEne is, zou
den we menen — of een lapje 
grond of een spaarboekje, al 
zijn inkomsten worden sa
mengeteld en opnieuw belast. 
De afhoudingen aan de bron 
zijn niets méér of niets minder 
dan een voorafhouding. Daar 
komt de rest nog bij. En ach
ter de rest komen er nog : de 
verhoogde gemeentelijke be
lastingen, de samenvoeging 
der wedden van de echtgeno
ten. Dat is inderdaad wat an
ders dan pluimen. Dat is stro
pen ! 

M&Sc^^»^'^mmmie/mf!BSBii^^^^l^^m^. mi:&9mjm^^m^iii^*^^^*%*i^>të^fi^W0^W^'^^^^^^ 

tAijn waarde Diogenes, 

Als bewuste Vlarrtingen kan de achteruit-
ttelling van ons volk ons niet onverschillig 
futen. Werkloosheid, pendelarbeid, verfran-
Mng enz., het zijn harde waarheden. 

Niet altijd echter - laten we eerlijk zijn -
^jn we er van doordrongen en soms zijn we 
geneigd er vooral bruikbare slogans in te 
tien. Niet of zeer weinig voelen wij de 
achteruitstelling van ons volk als een merk
teken voortdurend in ons branden. 

Omdat ze on'< vei'lnl niet persoonlijk 
raakt. 

Tot men dan op een dag voor een « per
soonlijk » geval staat, een geval dat men 
uit een naamloze massa op zich ziet afko
men en dat dwingt tot een konfroniatie. 

Ge ontmoet in een gemeente van de 
Brusselse agglomeratie een jongen van bij 
u die polilie-agent geworden is. Hi] heeft 
de officierenschool met vrucht doorlopen, 
maar terwijl al zijn klasgenoten reeds poli-
tie-officier zijn is hij nog agent, omdat zijn 
hoofdkommissaris zegt « qu'ils ne doivent 
pas croire qu'on va flamandiser la police 
jtó ». 

Of, in diezelfde gemeente, legl ge een 
huisbezoek af in een Vlaamse arbeidersfa
milie en luistert met verbazing naar een 
gesprek tussen vaoeder en kleuter. Moeder 
spreekt stuntelig Frans met haar kind, 
moet Frans spreken, want het kind zit in 
een Franse klas. 

Omdat de ouders hel gewenst hebben ? 
Neen I Omdat men mi'thrnik gemaakt heeft 
van de onwetendheid en onverschilligheid 
van eenvoudige mensen. 

Een andere keer ondervraagt ge, weer in 
diezelfde gemeente, een oude vrouw van 
wie ge inlichtingen verlangt over de gelde
lijke toestand van haar kinderen. Het is 
onmogelijk dat die vrouw iets afweet van 
^^aamse beweging en achteruitstelling en 
toch klinkt haar schamper antwoord « dat 
haar kinderen in de Westhoek wonen, 
meneer,, en reeds jaren werkloos zijn ». 

En nu, Diogenes, lees ik in de Volksunie 
uw open brief aan een Vlaamse arbeider te 

vluchtig ; eens was het in dat kafeetje, bij 
de brouwerij waar hij werkte. 

Tot ik hem de laatste maal ontmoette, nu 
een jaar of wat geleden. Hij was verbitterd, 
ongerust ; het beeld van de huisvader die 
niet wist hoe een dreigend onheil van zijn 
gezin af te wenden. 

Het was ongeveer het tijdstip waarop de 
geruchten bevestigd werden dat de brouwe
rij, waar hij werkte, zou verhuizen naar 
Ghlin. Hij voorzag toen al de gevolgen, die 

Verleden week schreef onze medewerker dio Genes een « Open Brief » 
aan een Vlaams arbeider die binnenkort werkloos zal zijn omdat de brou
werij, waar hij sinds jaren werkt, naar Ghlin in de Borinage verhuist. 

We ontvingen op deze « Open Brief » een antwoord van een man die 
sinds jaren sociaal werk verricht in de Brusselse agglomeratie. Naam en 
adres van onze gelegenheidskorrespondent zijn in ons bezit. 

Brussel. Ik heb Jiem opnieuw gelezen omdat 
ik twijfelde. 

Maar neen I Ik kan mij niet vergissen. 
Uw open brief is geen goedkope melodra

matische propaganda, Diogenes, want ik 
ken toch die arbeider. 

Jaren geleden kwam ik bij hem thuis. 
Toen had hij nog maar drie kinderen, één 
ervan heelle Dirk, dat herinner ik mij. 
Zijn familie-kring was een weldoende 

Vlaamse oase in de Brusselse ontaarding 
waarmee ik dagelijks in aanraking kwam. 

Af en toe zag ik hem terug, meestal 

nu een feit geworden zijn : stempelen, 
pendelen of mee verhuizen naar GhUn. 

En hij had dnn gebouwd, op afbetaling, 
voor dat groot gezin van hem in die 
gemeente die met de boerentram maar een 
half uur van zijn werk verwijderd was. En 
hij had dan gewerkt, gezorgd, gerekend 
opdat zijn kinderen iets méér zouden wor
den dan broodwinners op H of 16 jaar. 

Waar ik dhders misschien de gelegenheid 
zou gegrepen hebben om wat Vlaamse olie 
op het vuur te gieten, stond ik deze maal 
stom. Ik kon het eenvoudig niet, want ik 

zou mij gevoeld hebben als een goedkope 
demagoog tegenover de barre werkelijkheid 
waarmee deze man af te rekenen had. 

En nog vraag ik mij af of ik met deze 
brief te schrijven over dit « geval », dal ik 
persoonlijk ken, dat mij aangegrepen heeft, 
maar dat mij tenslotte dan toch niet per
soonlijk raakt, niet een weinig aan dema
gogie doe. Maar, vergeef het mij, Diogenes, 
ik kan niet anders. 

Toen ik Htü open brief las, moest ik tr 
op antwoorden. 

Om te getuigen I 
Voor de sceptici, die menen alles, ook uxo 

brief, met een korreltje zout Ie moeten 
nemen. 

Voor de « kenners », die uw brief weeral 
« goed » vonden zonder er door getroffen 
te worden of er de les uit te trekken. 

Voor de fanatici, ook in onze partij, die 
eerst en vooral « anti » zijn en in veel min
dere mate gedreven worden door de nood 
van ons volk. 

Voor de welwillende onverschilligen, die 
nog steeds de noodzaak van de Vlaamse 
beweging en van onze partij niet inzien. 

Voor de politici wier streven er alleen op 
gericht is, langs paden van gematigdheid 
vol politieke modder en drek, eenmaal te 
stranden in « a room at the top i>. 

Tenslotte voor de overtuigden, die door 
uw brief opnieuw zullen aangespoord wor
den om verder hun plicht te doen. 

Voor al deze mensen te getuigen da( aw 
brief geen demagogie was, maar een waar
heidsgetrouw beeld bracht van een kleine 
Vlaamse tragedie. 

A.V.D. 
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fPfRNOTEN 

Wie dichl mee? 
Indien de korrespondenlen van deze rubriek zich in hel dagelijks 

(oj nachtelijk ?) leven even aktief inlaten met Grote Gezinnen als 
zij het deze week in versvorm deden, dreigen voorlopig nog geen 
demografische rampen voor Vlaanderen. 

De wekelijkse pocket gaat dit keer naar de oevers van de (toege-
vroren) Dender, bij een winnares die verzuimde haar naam en adres 
te vermelden maar die we desondanks kunnen thuisbrengen als 
M.H. te Denderleeuw : 

De Bond van de Grote Gezinnon 
die heeft er een lepel van bhijien : 
wie nog kinderen koopt 
en op dankbaarheid hoopt, 
kan er hoogstens zijn hemel mee \% innen. 

Niet alle inzenders hielden het bij een hooggestemd Jlemelliuis : 
R.S. te Brussel : « kan beter een pocket-boek winnen ». 
U.V.W. te Anderlecht : « doet beter, zich eerst te bezinjien ». 
J.B. te Wommelgem : « moet eerst de Volksunie doen winnen ». 

Deze week was ons aller vriend Spaak in de Senaat uitzonderlijk 
vaag en zwijgzaam toen het ging over de vijf terechtgesteldcn te 
Kitega in Boeroendi : 

De vijf - door de Bolgen gevangen -
zijn thans door de Mwami gehangen. 
De vijfvoudige moord 
vindt ook Spaak ongehoord 

En opnieuw maar een Heideland-pocket voor het beste limerïek-
slot. Inzendingen zoals altijd vóór woensdag a.s. p/a de redaktie 
(Rotatyp, S. Dupuislaan 110, Anderlecht) aan 

uw dienstwillige Ernest. 
N.B. voor R.S. te Brussel-7 : hij komt l 

KEES. SLECHT 
INGELICHT 

In de korrespondentie uit 
Nederland voor de BRT heeft 
de Nederlander Kees Middel
hof dikwijls warm begrip voor 
de Vlaamse situatie in België. 
Toch heeft hij een aantal 
scheve voorstellingen die hem 
deze week een enormiteit de
den vertellen. Hij gaf een uit
eenzetting over de perspole
miek die in de Nederlandse 
kranten ontstond bij het 
voorstel van de gekende ju

rist prof. Pompe om de laat
ste vier Duitse oorlogsgevan-
gehen in Nederland vrij te 
laten. Middelhof was duide
lijk voor de vrijlating toen hij 
formuleerde : « Nu Frankrijk 
en België deze problemen 
hebben opgelost, blijft Neder
land het laatste land ». Maar 
Kees, een geleid bezoek aan 
Sint Gillis en een korte intro-
duktie in de nog van kracht 
zijnde Belgische repressiewet
ten zullen u snel doen inzien 
dat we ons koppensnellersre-
kord door niemand willen la
ten kloppen. 

HARDE WINTER 
De wekenlange koudegolf is 

een echte gesel geworden voor 
de talrijke bejaarden en ge
pensioneerden die het stellen 
moeten met een vaak bela
chelijk laag pensioentje en 
thans voor onoverkoombare 
uitgaven staan. 

Links en rechts nemen de 
C.O.O. 's of karitatieve instel
lingen maatregelen om aan 
deze nood toch een beetje te 
verhelpen 

We denken daarbij even te
rug aan Winterhulp zaliger 
gedachtenis, een organizatie 
die een dergelijk varkentje 
in een handomslag zou heb
ben gewassen Maar ja, « se-
cours d'hiver — secours d'Hit-
ler». Al werden, toen de ver
dwazing van de bevrijdings
dagen wat achter de rug was, 
de leiders van dit prachtige 
en efficiënte werk vaak gerid
derd en met Leopoldsorden 
behangen. 

Met Winterhulp is het als 
met de grote agglomeraties : 
noodzakelijk, zeggen de bon
zen, maar taboe ! Want zij
zelf hebben het niet uitge
vonden. 

TAALLESSEN 

IN B.R.T. 
De Nederlandstalige uit

zendingen van de B.R.T. 
brengen om de veertleh d^-
gen een Franse taalles. De 
Franstalige uitzendingen van 
ons onvolprezen nationaal 
radio- en TV-instituut ach
ten het natuurlijk volkomen 
overbodig om Nederlandse 
taallessen te geven. Wel bren
gen ze drie maal per week 
Enge'se taallessen. 

Zoveelste blijk van de bij 
uitstek nationale en civieke 
zin die heerst in de fransta-
lige politieke winkel aan het 
Flageyplein. Ook de «Pour-
quoi-Pas ?» moet toegeven 

dat « de B.R.T. een grotere 
inspanning doet dan de 
R.T.B. » 

Zelfs dan de « Pourquoi-
Pas ? », zouden we menen ! 

KOLENMIZERIE 
In de «Volksgazet» van 

woensdag lazen we enkele be
schouwingen over de huidige 
kolenschaarste die méér een 
schaarste aan vervoermidde
len zou zijn. Het blad vertelde 
dat aan de mijn van Zwart
berg een onafzienbare rij van 
vrachtwagens stond en dat 
extra-vrachtwagens werden 
opgekommandeerd om het 
vervoer van vette kool naar de 
staalindustrie van Seraing te 
verzekeren. 

Duidelijker kan niet aan
getoond, hoe onzinnig het is 
dat in Limburg nog steeds 
geen ne venbedrij ven en geen 
zware industrie ia Op een 
ogenblik dat de schaarste aan 
transportmiddelen rampzalige 
afmetingen aanneemt, moe
ten hele konvooien gemobili-
zeerd worden om onze Lim
burgse kolen naar Wallonië te 
voeren. Waar ze door Lim
burgse arbeidskrachten wor
den verwerkt! 

SLECHT 

GEWETEN ? 
De «Standaard der Lette

ren » vroeg aan een aantal 
vooraanstaanden of hoogge-
klommenen: Welke 3 boeken 
boeiden U het meest in 
1962 ? ». Bij de hooggeklom-
menen antwoordde Jos De 
Saeger — « D e Vlaamse Be
weging» van Van Haegendo-
ren en «De Kerk in Vlaan
deren ». 

Er is geen derde vermeld. 
De lezing van de twee sneed 
hem misschien reeds de adem 

af. In het tweede kan men in

derdaad wel vinden dat de a l -
leenzaligmaking langs één 
partij wel van een afstandse 
katolieke opvatting getuigt. 
Maar hoe zit het met de le
zing van dat eerste ? Heeft 
unitaire Jos het boek van de 
federalistische «vluchtmis-
drijver» Van Haegendoren 
enkel gelezen om bij de vijand 
in de leer te gaat ? Of is hlJ 
zoals die puriteinse dorpse 
kerkmeester die in de stad 
stiekem zich laat « boeien > 
door een « te mijden-film »? 

VLIEGVELD 

DEURNE 
De interpellatie van onz6 

verkozene in de Antwerpse 
gemeenteraad. Mr Schiltz, ia 
verband met de verwaarlo
zing van de Antwerpse lucht
haven heeft dan toch al een 
eerste rezultaat opgeleverd ; 
de Antwerpse burgervader 
beloofde thans, na jaren aar 
zelen, niets onverlet te zullen 
laten om Deurne te redden. 

Dat is al iets ! Alhoeweï 
het niet volstaat, een open 
Deur-ne in te stampen. 

Er moet een einde gesteld 
aan de Brusselse sabotage. 
En dat kan alleen met de 
vuist op tafel. 

AAN DE WAL 
Het huidige winterweer 

houdt de vissers aan onze 
kust aan de wal. Een afvaar
diging van hen heeft zich be
geven naar de Westvlaamse 
provinciegoeverneur met een 
verzoekschrift waarbij voor 
de vissers een « vriesvergoe-
ding», gelijkaardig aan die 
van de bouwvakarbeiders, ge
vraagd wordt. 

De V.U. zal dit gerechtvaar
digd verzoek met alle kracht 
steunen ! 

No de het kerstreces, wat een onverslaan
baar modewoord is voor kerstvacantie, heeft 
de Kamer haar openbare zittingen hervat. 
De ministeriële ploeg heeft een paar wijzi
gingen ondergaan . wijlen minister Tiele-
mans werd opgevolgd door senator Deruelles 
aan het ministerie van Financiën en minis
ter Büsieau werd opgevolgd door volksver
tegenwoordiger Anseele aan P.T.T., dat een 
aanhangselije is van Verkeerswezen. Anseele, 
de zoon van de ontstuimige socialistische 
tribuun, heeft vroeger het gehele deparle-

ter antwoordde kregelig en opgewonden dat 
de regering zomin als het bedrijfsleven deze 
uiterst strenge en lange winter had voor
zien. Bijwijlen deed dit debat over de koude 
de Kamertemperatuur even oplopen. 

Bij de eigenlijke bespreking van de 
begroting voor economische zaken hield 
Leo Wouters een doordachte tussenkomst, 
llij bepleitte de verdere industrialisering 
van Vlaanderen en kloeg de manceuvers aan 
waardoor induslriën uit Vlaanderen naar 
Wallonië werden weggelokt. Hij verzette 

onder druk van een Vlaamse, openbare opinie 
die steeds meer en meer Vlaams-nationaal 
reageert, proberen zich wat schrap te zetten 
om toch niet onder de voet te worden 
gelopen. Enkele heren, die graag voor 
staatslieden doorgaan en in de C.V.P.-pers 
worden bewierookt, leggen hooghartige 
verklaringen af over de rol van de zweep bij 
het gespan. Zij kronkelen zich echter in 
krampachtige bochten wanneer het tuig 
langs hun oren suist. Deze zelfvoldane heer
schappen mogen weten dat zij die de zweep 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
ment beheerd. Als hij van dezelfde hoog
hartige bitsigheid als toen blijk geeft, staan 
minister Bertrand enkele hachelijke poli
tieke standjes te wachten, want tegen deze 
grimmige Genienaar is de slome Limburger 
niet opgewassen, \aast de vijandige minis
teriële tweeling Larock- Van Elslande is een 
doorlopende schermutseling tussen Anseele 
en Bertrand niet van aard om deze wrakke 
regerinq te verstevigen. 

Bi] de bespreking van zijn begroting had 
minister Spinoy een paar interpellaties te 
verduren over de kolenschaarste. De minis. 

zich tegen de sluiting van de Limburgse 
mijnen en kwam met klem op voor de ves
tiging van nevenbedrijven in de Limburgse 
mijnstreek, hij vorderde een economische 
welvaartpoliliek als compensatie voor de 61 
miljard die in hel stof van de Waalse mijnen 
werden gestort. 

Intussen wordt aan de belangrijkste pro
blemen in comités en kommissies gedokterd 
In hel comité waar de Waals-Vlaamse ver
houdingen worden behandeld zijn de verhou
dingen onderling niet bijster idyliseh. De 
leden verdedigen in het openbaar tegenge
stelde oplossingen. Sommige Vlaamse leden. 

hanteren steeds aan de wielen hebben 
geduwd en, in plaats van een vluchtmisdrijf 
te begaan, de teugels in handen zullen 
nemen. 

liet ontwerp betreffende de handhaving 
van de orde is één der grote voetklemmen 
voor deze wankele regering. De socialistische 
ministers zijn akkoord met het ontwerp ; de 
socialistische militanten van het vakver
bond, onder druk van de M.P.W., zijn er 
tegen gekant De socialistische parlemen
tairen zijn akkoord met de regeringsver
klaring in wier geest het ontwerp is opge

vat, zij zijn er tegen gekant als vakbonó-
leider. Major e.a. bevinden zich in d«M 
fraaie en benijdenswaardige positie. 

De regeringspartijen zitten volop in ds 
mistige dubbelzinnigheid en tegenstrijdig 
heid. De beide partijen zijn niet alleen 
onderling verdeeld maar bovendien inweiu 
dig tussen Walen en Vlamingen, progre»-
sisten en conservatieven of reactionnairen, 
unitaristen en federalisten, over alle han
gende problemen als de grondwetsherzie
ning, taalontwerpen en regionale economie^ 
zelelaanpassing en dgl 

In de Senaat interpelleerde Lahaye Spaak 
o.a. over zijn initiatieven om de terecht
stellingen te Boeroendi te voorkomen. 
Waar de minister sarrend antwoordde <qj 
een paar andere punten van de interpel
latie, was hij zichtbaar beduusd waar de 
interpellanl concrete tekortkomingen aan
wees in de zaak van de veroordeelden. 
Lahaye meende, zonderling genoeg, op de 
senaatstribune niet alles over deze zaak ie 
kunnen zeggen, omdat zulks strijdig is met 
de waardigheid van de Senaat. Ilij was 
echter wel bereid met de minister hierover 
in het openbaar te debaleren om het even 
waar. Zijn wederwoord werd door de 
socialisten op geroep onthaald. De ruwe 
werd nog voortgezet toen de interpellanl 
leeds terug op zijn plaats zat. De voorzitter 
hamerde maar om het hreukje in de waar
digheid glad te strijken. 

Nik Clae*. 

file:///aast


PE VOLKSUNIE 

Terwi j l op het kommunis t i sch koncilie in 
Oost-Berl i jn cle Chinese afgevaardigde W o e 
door de delegaties van alle satel l iet landen 
beha lve Albanië onder spot en hoon werd 
bedolven en terwijl a ldus de tegenstel l ingen 
in het Oostelijk blok duidelijker dan ooit a an 
he t daglicht t raden, was er in het W e s t e n 
minder, dan ooit reden om te spreken van 
een groeiende eensgezindheid en van ver
s te rk te eendracht . 
In twee belangrijke Wes te rse overkoepelende 
o rganen k w a m het tot gevaarli jke spann in 
gen en tegentel l ingen. In beide gevallen lag 
daa raan ten grondslag de houd ing van de 
F ranse prezident De GauUe. 

Deze spanningen en tegen
stellingen rnogen dan minder 
tot het fundamentele terrein 
behoren dan die in het Oos
ten, op het praktische plan 
zijn hun gevolgen uiterst be
langrijk 

Er is vooreerst de houding 
van Frankrijk tegenover de 
Nato. Nog dezer dagen heeft 
de aftredende Nato-opper-
bevelhebber in de V.S. ver
klaard dat Frankrijk welia-
waar zijn Nato-verplichtin-
gen niet vervult maar dat 
het land op zichzelf sterker 
is geworden; dit zou dan 
toch een verheugende vast
stelling zijn, meende gene
raal Norstadt 

Alhoewel Frankrijk van 
meet af aan lid is van de Na
to, hebben zijn verplichtin
gen op niet-Europese slagvel
den steeds de integratie van 
de Franse strijdkrachten in 
Nato-verband tegengehou
den. Dat was de toestand die 
de Gaulle vond toen hij in 
1958 aan het bewind kwam. 
Sindsdien heeft Frankrijk 
he t tijdperk van de kolonia
le oorlogen afgesloten, maar 
op Nato-gebied is de toestand 
ongewijzigd gebleven. 

De Gaulle blijft hardnek
kig de hersenschim najagen 
van een onafhankelijke 

Franse militaire macht, 
waarvan de ruggegraat moet 
worden de «force de frappe», 
het Franse atoomwapen. De 
Franse prezident wil niet af
hankelijk zijn van bondge
noten. Hij meent, deze onaf
hankelijkheid te kunnen be
waren wanneer hijzelf in 
staat zal zijn de eerste 
atoombom af te gooien of 
tenminste toch daarmee te 
dreigen. 

In zijn ijver om de Fran
se integratie in Nato-ver
band aanlokkelijker te ma
ken, heeft prezident Kenne
dy de Fransen en de Britten 
reeds de Polaris-raket en de 
atoomduikboten aangeboden 
en streeft hij naar een ato
mair vergeldingswapen dat 
onder Nato-bevel zou staan. 
De Gaulle heeft hierop reeds 
met een duidelijk en defini
tief « non » geantwoord en 
duidelijk laten verstaan dat 
hij de Amerikaanse waarbor
gen aan Frankrijk en Euro
pa niet afdoende acht. 

Deze op het eerste zicht 
« Europese » politiek, los van 
Amerika, gaat op meer dan 
één manier mank. De GauUe 
heeft tegenover het inder
daad zeer gevaarlijke Nato-
koncept nooit een afdoende 
eigen opvatting kunnen stel-

de gaulle 
in nato en eeg 
len. De bazis waarop hij 
steunt — een Frankrijk a la 
19me siècle en de as Bonn-
Parijs die lagert in de zeer 
gevaarlijke Frans-Duitse op
vattingen t.o.v. van Oost-
Europa — is trouwens te eng 
en te eenzijdig om het Nato
concept in een echt-Europese 
oplossing om te buigen. 

Sommigen schrijven de 
Gaulle de bedoeling toe, een 
« omkeer der allianties » na te 
C'jeven en heraan te willen 
knopen bij de alliantiepolitiek 
die hij ook in 1945 t.o.v. Rus
land trachtte te voeren. Het 
rezultaat van een dergelijke 
politiek zou niet twijfelachtig 
zijn : verdere izolering van 
Frankrijk en verlies van 
Franos macht. Want te Bonn 
houdt men het voorlopig wél 
bij de Angelsaksische garanties 
o.a. inzake Berlijn. 

Daarbij komt nog dat de 
Gaulle op een ander plan 
een totaal on-Europese poli
tiek voert, op het plan na
melijk van de Europese Eko-
nomische Gemeenschap. De 
besprekingen die vorige week 
te Brussel plaats grepen over 
de toetreding van Engeland 
tot de E.E.G. waren tot mis
lukking gedoemd, nadat de 
Gaulle duidelijk had ge
steld dat hij Engeland lie
ver buiten dan in de Ge
meenschap zag. De houding 
van de Franse prezident in
zake de E.E.G. stoelt op de
zelfde gaullistische vizie als 
zijn houding inzake de Na
to : een sterk, onafhankelijk 
Frankrijk dat nergens en 
door niemand gebonden is 
en dat zelf t racht zoveel mo
gelijk te binden. Wat de 
Gaulle in Nato-verband de 
Amerikanen verwijt, t racht 
hijzelf in E.E.G.-verband te 
doen : de zwakkere partners 

in het bondgenootschap 
overheersen en leiden. 

Reeds vroeger heeft de 
Gaulle verklaard : Engeland 
mag slechts deemoedig krui
pend en naakt tot de E.E.G. 
toetreden. De Franse prezi
dent weet dat een dergelijke 
toetreding nooit zal gebeu
ren. 

Zonder Engeland wordt de 
E.E.G. een aangelegenheid on
der Franse leiding. De Gaulle 
wil een dergelijke Gemeen
schap gebruiken als tegen-
gewicht voor de Angelsaksers 
in de Westerse balans. 

De kleine West-Europese 
landen die inderdaad geen 

enkele reden hebben om zich 
te verheugen in hun afhan
kelijkheid t.o.v. Amerika en 
de Nato, hebben echter nog 
heel wat minder redenen om 
hun betrouwen te stellen in 
een politiek die alleen maar 
wortelt in de vizie van een 
paar oude en geborneerde 
West-Europese staatslui 

De toetreding van Enge
land tot de E.E.G, moet voor 
hen — speciaal dan voor de 
Benelux-landen — een condi
tio sine qua non zijn.Op lan
gere termijp ligt trouwens al
leen daar de mogelijkheid van 
echte Europese machtsvor
ming. Ook inzake de Nato-
kruk. 
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• Au teu r s rech ten . 
De succesrijke Franse toneel

schrijver Marcel Achard staat de 
auteursrechten van zijn momen
teel te Parijs in première opgevoer
de komedie « Turlututu » volledig 
af ten voordele van de wezen. Hij 
is tot dit besluit gekomen omdat 
de bekende toneelspeler Robert 
Lamoureux, die de hoofdrol houdt, 
iedere avond zo wild improviseei t 
dat Achard zijn tekst niet herkent. 

• F ranse bevolking. 

De bevolking van Frankiijk is 
in 1962 met 1.145.000 eenheden 
gestegen, tiet aantal inwoners be
draagt thans i7.600.000. De stij
ging is niet te danken aan de 
verhoging der geboorten, doch 
wel aan de toevloed van vluchle-
lingen vanuil Algerië. 

• Premier op ski 's . 

Baron Edmond de Rothscliild 
ontving te Megève 120 gasten op 
een vierdaagse ski-pariy. De gas-
len - waaronder ook de Rocke

fellers - kwamen in speciale vlieg
tuigen vanuit New-York en elders 
Ie Geneve aan. De juwelen der 
uitgenodigde dames werden door 
de gastheer voor 950 miljoen F 
verzekerd. Onder de gasten bevond 
zich Frankrijks eersle-minisler 
Pompidou, oud-direkleur der Rolh-
schild-bank, 

• Ken u w vijand. 

Onder hel molto « ken uw vij
and » komen steeds meer jonge 
Russen een tijdje kursussen volgen 
in de Verenigde Staten. De laatste 
in de rij is Stanislav Mensjikov, 
zoon van de vroegere Sovjetambas
sadeur in de V.S., Mikhail Mensji-
kov. Stanislav zal gedurende vier 
maanden het Amcrihaanse bank
bedrijf bestuderen 

• Kalm aan , j ongeman . 

De o dekaicnle » kunst, i h b. 
de abslrakte schilde'-kunst, is 
thans reeds een twistappel gewor
den binnen de familie Kroesjtsjav 
zei]. ZoaU men weel heeft de 

Russische staatsman de abslrakte 
schilderkunst de laatste tijd her
haaldelijk aangevallen. 

Gedurende een bezoek aan een 
lenloonstelling te Moskou verde
digde Kroesjtsjcvs schoonzoon en 
hoofdredakteur van de Izveslia 
Al'ksei Adsjoebei enkele moderne 
schilderwerken. De premier waar
schuwde : « Kalm aan, jonge 
innn I ». 

• Ru imtevaar t . 

De vader van de V-2, Werner 
von Braun, bracht een bezoek aan 
West-Berlijn waar hem een ere-
doktoraat aan de Universiteit werd 
aangeboden. Tijdens dit bezoek 
slipte een wagen op een glad stuit 
weg en ramde de auto van de 
ruimtevorser. Werner von Braun: 
« Het verkeer in de ruimte is vei
liger dan te Berlijn ». 

• Late rekening. 

De Sovjet-Unie laat het in haar 
strijd mei China niet bij woorden. 
Kroesjtsjev heeft thans aan d* re

gering te Peking een r.ekening aan
geboden ten bedrage van S5 mil
joen roebels, in betaling van de 
Russische wapenleveringen tijdens 
de Koreaanse oorlog. 

Deze rekening zal wel onbetaald 
blijven. De Chinese kommunisten 
beweren dat de leveringen te be
schouwen zijn als giften van het 
Russische aan het Chinese volk. 

• Lidmaatschap . 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
het Kremlin overhandigden Wes
terse joernalisten aan Kroesjtsjev 
het kenteken van de Westerse 
korrespondenlenklub te Moskou : 
een blauw schildje met gouden 
Russische kerktorens en -koepels 
De Sovjetpremier dankte hartelijk 
en beloofde het schildje te zullen 
dragen tijdens zijn eerstvolgende 
perskonferentie voor Westerse kor-
respondenten. Het schildje mag 
dan wel in de mottebollen; de 
laatste perskonferentie van Kroesjt
sjev ten gerieve van de Westerse 
perslui dateert van IS juli I960. 

• Rode deken . 
De 88-jarige Hewlett Johnson, 

anglikaanse deken van Canterbury, 
is op pensioen gegaan Zijn benoe
ming als deken van Canterbury 
gold voor hel leven ; Johnson heeft 
er echter de voorkeur aan gegeven, 
zich van de verdere kritiek van 
zijn landgenoten te ontmaken en 
zich terug te trekken om zijn ge
denkschriften te schrijven. 

Hewlett Johnson verwekte her
haaldelijk ergernis door uiting te 
geven aan zijn simpatie voor het 
kommunisme. Eén van zijn be
kendste uitspraken : « het kom
munisme tenminste doet iets. Het 
volgt de banier van Christus ». 

• Sa lomon de wijze. 

Billie Sol Estes, Texaans zaken» 
man die onfier beschuldiging staat 
van moord en die miljoenen ver
diende aan een oplichterij met 
graanopslag in staatssilo's, houdt 
thans een spreekbeurtenloernee 
ten bate van protestantse missie* 
in Nigeria. In zijn spreekbeurt 
noemt hij koning Salomon een 
« wijs man, omdat hij graanvoor
raden aanlegde » en vraagt hif 
« ben ik schuldig ? Men noemde 
Christus ook schuldig ». 

http://i7.600.000
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t i e r e I i e r e 
varkensliere 
Achte l is een klein Kempisch gehuchtje 

in de buur t van Rijkevorsel. He t hgt ver

loren aan 'n voorvaderhjk kassejwegeltje, 

midden repels velden en weiden, gehurkt 

rond een driehonderdjarig kapelletje en 

een scheefgezakte herberg « Het schut ters

hof )), waar de dorpsjongelingen met on

gekende vlijt d ingen naar de guns ten van 

het schone en bruinogige meisje achter de 

tapkast . En op een toonbank tegen de 

muur , als in een schrijn, de zovele vergul

de en verzilverde bekers ten toon s taan 

gesteld, als een bewijs van de schuttersga-

ven der boogschietende Achte lnaren . 

Achtel is echter niet alleen 
bekend in de Kempen en 
daarbuiten voor zijn goede 
schutters. Meer dan waar 
ook, worden hier oeroude 
volksgebruiken in ere gehou
den. En onder deze gebruiken 
viel dezer dagen weer het 
« Heiluizen » op, een gebeur
tenis die samenvalt met de 
verkoop van halve varkens
koppen aan de deur van de 
kapel. 

^U Koppen offeren. 

Deze koppen worden daar 
geofferd ter ere van de pa
troon der boeren, Sint Anto-
nius met zijn varken. Van 
ver uit de Kempen komen 
op 17 januari en de daarop
volgende dagen mensen 
naar de Achtelse kapel, om 
er de heilige die afgebeeld 
wordt met een zwijn te ver
eren. En van eeuwen her wil 
het gebruik dat te dier ge
legenheid een halve varkens-
kop geofferd wordt. Dit ei
genaardige gebruik is in 

Speurtocht 

naar 

Vlaanderens 

armoede 

en welvaart 

Vlaanderen niet uitgestor
ven; vooral in de Kempische 
dorpen Achterbroek, Beer-
se, Achtel, enz... leeft het 
nog steeds voort. Op St. An-
tonius komen er te Achtel 
zoveel bedevaarders dat de 
kapel te klein wordt en wan
neer dan na een plechtige 
mis de verkoop van de offer
gaven, in casu varkenshoof
den, begint wordt het wer
kelijk een drukte als bij een 
jaarmarkt. 

• Eigenaardige verkoop. 

De verkoop vormt een ei
genaardigheid op zichzelf. 
Een man stelt zich op aan 
de kerkdeur. Dit is de « roe
per », een ambt dat te Ach
tel wordt uitgevoerd door dp 
schrijnwerker die reeds der
tig jaar als zanger dienst 
doet in de kapel. Elders is 
het de koster die de verkoop 
leidt. De roeper ontvangt per 
koop tien frank roepgeld. De 
halve varkenskoppen die in 
manden aangevoerd werden, 
worden door hem één voor 
één in de hoogte gestoken en 
de kooplustigen beginnen 
aan het opbieden. Het hoog
ste bod krijgt de « waar » 
toegewezen. Gewoonlijk gaat 
zo'n varkenshoofd zestig tot 
zeventig frank, hoewel het 
ook gebeurt dat men tot 
honderd vijftig frank be
taald Het is ook gebruike
lijk dat een koper zijn waar 
opnieuw te koop aanbiedt en 
zo gebeurt het dat dezelfde 
kop tot vijf maal toe te koop 
gesteld wordt. 

• Geen grote k o p p e n meer . 

De varkenskoppen zijn te
genwoordig zo groot niet meer 
als vroeger. De huidige var
kens zijn trouwens kleiner 
van stuk en de vroegere 
zwaarlijvige zeugen die kop
pen hadden van zeventien of 
achttien kilo, treft men 
haast niet meer aan. 

Tegenwoordig gebeurt het 
nog zeer zelden dat er ek-
semplaren van 12 kilo aan
geboden worden. Er worden 
trouwens minder en minder 
zwijnen voor eigen gebruik 
« opgezet ». Waar er eertijds 
tot zestig varkenskoppen 
werden geofferd, worden er 
nu hoop en al nog een der
tigtal halve zwijnenhoofden 
aangeboden door kleine boeren 
die voor zichzelf een beestje 
vetmesten, het in de pekel 
leggen of laten roken. Het is 
trouwens in de buurt van 
Achtel dat er nog boerde
rijtjes gevonden worden die 
een open haard hebben, ge-

de gelegenheid en naar al
oud gebruik, versierd met 
een sinaasappel in de bek. 

Daags na St. Antonius 
wordt te Achtel een gebruik 
opgemerkt dat « heiluizen» 
wordt genoemd. De jonge 
mannen van het gehucht 
trekken in groep langs de 
huizen, samen met een trek
zakspeler, een paar school
knapen die een mand aan 
een bezemsteel dragen en 
een boerenknecht die ver
kleed is. Aan iedere deur 

En in ons land daar mest 
men verkens 
en in Holland rotte vis 
Zes dagen moeten we wer
ken 
totdat het zondag is 
En al is 't dat we maar 
boerkens zijn 
kennen we de liefde toch 
zo fijn 
Tiereliere varkenslere 
magere pierkens worden 
niet vet 
Tiereliere, we maken veel 
plezier. 

chtel, in de Kempea^,, 
worden op St Antonius, ^^"^ 

stookt met mastentoppen en 
dennenaalden. 

De smaak van de gerookte 
varkensdelen die uit deze 
schouwen afkomstig zijn, 
maakt dan ook het aas uit 
waarop talrijke fijnproevers 
jacht maken. 

• Drie lekkernijen. 

De Achtelse varkenskop
pen, gepekeld of gerookt, 
vormen daarbij wel de meest 
gegeerde lekkernij. Kenners 
weten er drie gerechten uit 
te bereiden : allereerst het 
nek-spek, dat tot het beste 
van het varken behoort, ver
volgens een zeldzaam sma
kelijke erwtensoep en ten 
laatste de geperste kop, die 
enige tijd kan bewaard wor
den. Een ander hoogst zeld
zaam snoepje werd verleden 
jaar aangeboden : het hoofd 
van een jong biggetje, voor 

wordt er op een koehoorn 
geblazen en met de bezem
steel geklopt. Dit k oppen 
geschiedt op een hoogst ei
genaardige wijze : eerst 
links en rechts en ten slotte 
midden van de deur terwijl 
er een bijpassend liedje ge
zongen wordt : 

een en twee is drie 
drie en drie is zes 
de heiluizen drinken 
uit de dikke fles 

Heel de groep wipt dan 
naar binnen en danst in de 
ronde ring met de meisjes 
die er aanwezig zijn. De 
mand wordt in het midden 
gezet en de boerin brengt 
krentenbrood, karbonaden, 
kalfsrol, worsten, vleeshallen, 
spek, eieren of boterham
men. Op de straat wordt het 
liedje van de heiluizen ge
zongen, begeleid op de trek
zak : 

Als de avond valt trekt ie
dereen naar het « Schutters-
hof )» waar de tafels g:ereed 
staan en waar de optgrehaal-
de « buit » samen verorberd 
wordt. Dat dit gebeurt in on
vervalste breughelstijl hoeft 
wel geen betoog. Vroeger 
werden er ze'.fs ettelijke fles
sen oude klare in een pot ge
goten en vermengd met 
broodbrokken die het ganse 
gezelschap dan naar binnen 
werkte. 

Na afloop van de maaltijd 
begint het dansen tot laat ia 
de nacht. 

Het heiluizen moet een ge
bruik zijn dat reeds eeuwen
oud is en van generatie op 
generatie werd het beoefend. 
Waarschijnlijk ontstond het, 
toen eeuwen geleden het a r 
me boerenvolk tussen Achtel 
en Hoogstraten, dat in de 
hei woonde naar de dorpen 
trok om daar te gaan bedel-
zingen. 

Een reportage 
J 

door 

Staf de Lie ^ 



DE VOLKSUNK* 

évecfit met pakijs 
stroming 
banken 
en ti|d 

H e t is onze lezers ongetwijfeld reeds opgevallen daf 

er onder de loodsen, waarover wij vorige week een 

eerste bijdrage brachten, de jongste tijd heel wa t be 

roering was . Deze beroering on ts tond vooral toen de 

huidige minister van Verkeerswezen het plan opva t 

te het s ta tuu t der loodsen te he rwaarderen . W a t 

deze herwaarder ing inhoudt zullen wij volgende 

week ui teenzet ten. Vooraf willen wij nog ui tweiden 

over de moeilijke kan ten van dit wel zeer eigenaar

dige beroep. 

Moeilijke kanten zitten er 
inderdaad wei aan vast, want 
er is niet alleen de zware ver
antwoordelijkheid die de 
loodsentaak met zich brengt, 
er is ook het « onregelmatige » 
leven. 

het loodsen van schepen die 
naar Antwerpen moeten. 

• Verschil lende kategor iën 

De te begeleiden schepen 
worden alnaargelang hun 
tonnemaat, nog eens onder
verdeeld in verschiliende ka-

• T e weinig manschappen 

Tegenwoordig zijn er onge
veer 160 rivierloodsen en on
geveer 35 aspiranten die be
stemd zijn om na hun proef
tijd in dienot te treden. Alles 
bijeen is dit te weinig, omdat 
het aantal schepen steeds 

uperscnejJen ooör 3cne 
grapje geen 

• Kont inu-diens t . 

Het loodswezen is inderdaad 
een kontinu-dienst, hij werkt 
steeds door zonder ooit maar 
rekening te houden met zon-
of feestdagen, vijfdagenweek 
of achturendag. De dienstre
geling wordt zo uitgewerkt 
dat er tien dagen dienst ge
daan wordt, gevolgd door drie 
dagen vrijaf. Gedurende de 
tien werkdagen is de loods 
steeds ter beschikking, d.w.z. 
n a het loodsen van een of 
twee schepen heeft hij recht 
op 16 uur rust, maar kan ge
durende deze tijdspanne op
geroepen worden. 

De taak begint gewoonlijk 
te Antwerpen, waar met een 
tchip afgevaren wordt tot 
Vlissinge. Hier gaat de loods 
van boord en begeeft 'zich 
naar het loodsenhuis dat daar 
voor deze dienst werd inge
richt; iedere loods heeft er 
een eigen kamer waarin hij 
rust kan nemen. Met een boot 
die uit de zee komt, kan hij 
terug naar Antwerpen gaan 
ofwel dient de trein genomen 
te worden om naar België te
rug te keren alnaargelang er 
schepen met bestemming 
Antwerpen, beschikbaar zijn. 

Eigenlijk worden er te Vlio-
singe loodsen opgespaard voor 

tegoriën loodsen. Inderdaad 
gedurende het eerste jaar van 
zijn loopbaan mag een loods 
slechts cchepen tot 1000 ton 
begeleiden. Gedurende het 
tweede jaar gaat dit tot 1500 
ton, na het tweede jaar, voor 
een duur van drie jaar tot 
3000 ton, vervolgens voor een 
duur van'4 jaar tot 8000 ton, 
voor de volgende periode van 
6 jaar tot 12000 ton en nadien 
krijgt de loods werkelijk alle 
schepen onder zijn bevoegd
heid. Op dit ogenblik zijn er 
een vijftiental ervaren man
nen uit het korps aangeduid 
voor de beloodsing van de su-
perschepen en de tankers. 

schelde bijna dichl 
Onze lezers zullen uit de 

nieuwsberichten van radio 
of TV allicht reeds verno
men hebben da t door de 
poolkoude, het loodswezen 

verleden week op de zee 
zijn werk diende te staken. 
Ook de Schelde lag bijna 
toegevroren en de licht-
boeien die vooral 'n nachta 

van hoogste belang zijn, 
dienden weggenomen te 
worden omdat zij anders 
door het drijfijs zouden be
schadigd worden. Op de 
hierbijgaande foto's bren
gen wij beelden van dat 
drijfijs op de Schelde ter 
hoogte van Lillo, waar ook 
het haventje helemaal toe-
vroor. Slechts een kleine 
vaargeul op de zeeschelde 
bleef open. De beneden-
schelde naar Ruppelmonde 
en Temse toe was helemaal 
dicht, hetgeen sinds men
senheugenis praktisch niet 
meer voorviel. 

De loodsen hebben, on
danks al deze moeilijkhe
den, prachtig werk verricht 
en het Is aan hen te dan
ken dat de scheepvaart op 
de Schelde niet helemaal 
stilvieL 

maar groeit, en de aanwer
ving geen gelijke tred houdt. 
Buiten de rivierloodsen zijn 
er ook de zeeloodsen, die via 
een loodsboot aan boord van 
de schepen worden gebracht 
welke vanuit de zee naar een 
haven varen 

Zij gaan ter hoogte van het 
loodsstation bij de «Wande
laar » aan boord van schepen 
die via de Wielingen binnen
lopen, ofwel bij de loodsboot 
ter hoogte v.d. middensteen-
bank, voor de schepen die 
via het Oostgat gaan. Het be-
loodsan van een schip neemt 
alles bijeen vijf of zes uren in 
beslag. Moeilijkst is het wan
neer een schip de Schelde op
vaart en tot in de sluis moet 
gebracht worden, waar het 
overgenomen wordt door de 
dok-loods. De betrokken r i -
vierloods heeft de verant
woordelijkheid voor het schip 
tot het In de sluis ligt. Voor 
een boot die naar de Schelde-
kaaien gaat heeft hij de ver
antwoordelijkheid tot het aan 
de wal gemeerd ligt. Gemak
kelijker gaat de afvaart, 
waar de taak begint van bij 
het loc'^ooien. 

• O p zichzelf aangewezen. 

Velen zullen wellicht de 
idee hebben dat een loods bij 
zijn taak de hulp heeft van 
radio of radar, maar dat is 
verkeerd. Eerstens hebben ve
le schepen nog geen radarin-
stalatie en tweede kan men 
er bij grote schepen weinig 
nuttig gebruik van maken, 
omdat er altijd rekening 
dient gehouden met de 
stroomversnellingen, dwars-
stromlngen en andere ele
menten, die op het scherm 
natuurlijk niet te zien zijn. 

Wat de radio betreft, hebben 
vele kleinere schepen geen in
stallaties voor het uitwisselen 
van berichten en kunnen 
maatregelen voor elkaar krui
sende schepen of meedelen van 
inzichten niet doorgegeven 
worden en moet de loods op 
eigen ondervinding handelen. 

• Duel met de tanker . 

Over alle aspekten van hef 
werkelijk zenuwslopende be
staan, heeft earlier, die zelf 
een loods is, een spannend 
werk geschreven : < Duel me* 
de tanker». Dit boekje be
schrijft in al zijn facetten een 
werkelijk gevecht dat de loods 
moet leveren om een reuze
tanker veilig door de gevaar
lijke stroom, met zijn zand
banken, dwarsstromingen en 
nauwe geulen te brengen. 
Wanneer wij schreven datj 
loodsen goede klanten zijn 
van de hartspecialisten dan 
hebben wij geenszins overdre
ven, integendeel, het is zelfs 
gebeurd dat ervaren loodsen 
op dokters-bevel moesten 
weigeren, grote schepen te be
geleiden. De geweldige span
ningen die de verantwoorde
lijke taak en de ongeregelde 
dienst met zich brengen, ver
gen inderdaad het uiterste 
van de betrokkenen. 

Een loods kan tot twee uur 
voor de afvaart of de aan
komst van het schip besteld 
worden en dit brengt met zich 
dat er eigenlijk gedurende de 
tien dagen « dienst >, weinig 
vaste regelingen kunnen ge
troffen worden. Een loods kan 
even thuiskomen en terug op
geroepen worden. Dit is na 
tuurlijk een van de schaduw
zijden van het beroep. 

Een andere schaduwzijde is 
de pensioenregeling, vermits 
een loods zijn taak (in het 
beste geval) pas op dertigja
rige leeftijd kan beginnen, 
zal hij nooit zijn volledig 
maksimum-pensioen behalen 
vermits hij dit slechts na ze
ven en dertig en een half jaar 
dienst zou kunnen bereiken 
en de pensioen-gerechtigde 
leeftijd dus overschreden 
wordt. Deze en andere grieven 
maken het bestaan van de 
betrokken mensen minder 
rooskleurig dan me/ op het 
eerste gezicht zou geloven. 
Over deze aspekten en de ak-
tie die errond wordt gevoerd 
brengen wij meer in onze 
laatste bijdrage over het 
loodswezen, volgende we^k. 

S.D.L. 
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gesprek met 
de jonge dichter 
« H e b je het laatste B.B.-schouwspel gezien ? » vroeg d< 
dichter toen ik binnen kwam. 
« Neen », an twoordde ik. (( Maar ik heb wel horen zeggen 
'dat er van het boek van Christ ian Rochefort niet veel te
recht komt in « De rust van de krijger ». 

-'« Ik heb het niet over Frankri jks beste expor ta r t ike l . . . ». 
Een ogenblik dacht ik dat hij de Belgische Boerenbond 
bedoelde en zinspeelde op de ene of andere politieke, ko
medie . Maar toen ik de krant op de toneelbladzijde open-
gevouwen zag, wist ik meteen waar hij heen wilde. 

brecht en de mode 

— Och zo, zei ik. Je hebt 
het over Bertold Brecht. Zijn 
werk schijnt sukses te heb
ben bij het teaterpubliek 

— Natuurlijk. Niemand wil 
gaarne voor reactionnair of 
kultuurbarbaar versleten 
worden. 

— Wat heb jij eigenlijk 
tegen Brecht ? Hij is toch 
een der grote vernieuwers 
van het toneel ? Je kan toch 
niet ontkennen dat zijn werk 
vaak een poëtische schoon
heid, een epische kracht be
zit die het tot het beste doen 
behoren dat wij in de moder
ne literatuur bezitten. 

— Je draaft wel door ! 
Maar toegegeven : wat poë
zie en epische kracht betreft, 
al thans voor een gedeelte 
van zijn werk. Er is echter 
iets anders. Wij leerden op 
school namelijk, dat het dra
ma een poëtisch dialoog is 
dat een aktie uitbeeldt Aktie 
veronderstelt « akteurs ». 
Maar bij Brecht worden die 
vervangen door recitanten. 
Er is geen idee meer die uit
straalt uit de persoonlijk
heid, maar er zijn personen 
die Brecht's ideën voordra
gen, 

— Waarom zouden wij ons 
moeten houden aan de klas

sieke opvatting van het dra
ma ? Is vernieuwing soms uit 
den boze ? 

— Neen. Maar er zijn wet
ten die niet van buitenaf op
gelegd worden, doch die in
herent zijn aan de bepaalde 
kunstvorm zelf. 

— Wat niet belet dat 
Brecht tot een der grootste 
moderne toneel-auteurs ge
rekend wordt en dat zijn 
stukken steeds sukses heb
ben. 

— Het is nu eenmaal mo
de, met Brecht te dwepen, 
zoals men het doet met Kaf
ka en Proust wat het proza 
betreft. Werkelijke waarde
ring voor het werk van 
Brecht heeft met deze kul-
tus niets te maken. 

Het is spijtig voor Brecht's 
oeuvre zelf. 

Want niets is zo verganke
lijk als de mode Zolang het 
bij een filmster-mode blijft, 
is dat geen groot verlies. 
Maar het zou spijtig zijn, als 
Brecht het lot moest onder
gaan van zovele schlagers : 
tot vervelens toe gezongen te 
worden. Het einde van elke 
mode is : de vergetelheid En 
daarvoor -s Brechts oeuvre 
zeker niet bestemd. 

i 

'T IS WAAR, EER 'T JAAR 

OMWENTELT. EER DE HOVEN 

WEER BLOM EN BLAD BELOVEN, 

HOE MENIGEEN ZAL. BINNEND1EN 

GESTORVEN, BLAD NOCH BLOM MEER ZIEN! 

TOCH EENS, TOCH EENS 

ZAL 'S WINTERS BANDEN BREKEN, 

ZAL 'S GRAFKUILS TANDEN BREKEN 

TE WIJGAND, DIE UW VEGEN SCHOOT 

HEMZELVEN ROOFDE, O WREDE DOOD ! 

GUIDO GEZELLE 

de taalsrensafbakenin! 

PAUL MARTENS - « D e Zuidnederlandse taal
grens in het Belgisch parlement)) - 127 blz. genaaid, 
20 kaarten. In eigen beheer (1963). 50 F. Bestel-
kngen door storting op per 4056.43, Lode De 
Smedt, Asse. 

Wannee r later de historiek van de Vlaamse beweging na 

de 2e wereldoorlog zal worden gemaakt , zal blijken welk 

belangrijk m o m e n t in deze beweging de strijd tegen de 

talentelling en voor de vastlegging van de taalgrens is 

geweest. 

Deze strijd heeft gedurende de laatste jaren gefungeerd 

als grote katalizator voor de Vlaamse bewus tword ing ; de 

parlementaire debatten s tonden gedurende het ganse 

voorbije jaar volledig in zijn teken. 

Het was nut t ig en nodig, er nu reeds een balans 

van op te m a k e ^ 

Onze redakteur Paul Mar
tens heeft deze balans opge
maakt in een keurige brt>-
ehm-e die het omvangrijk ei. 

haast onoverzichtelijk mate
riaal van taaigrensvoorsiu-
dle, taalgrensontwerpen, 
taalgrensdebat en taalgrens-
vastlegging op een 125-tal 
bladzijden handig en over
zichtelijk samenvat. 

De brochure — het is wel 
een hee. boek geworden ! — 
schetst vooraf het algemeen 
klimaat inzake de Waals-
Vlaamse verhoudingen, 
waarin de taalgrensregeling 
tot stand moest komen. In 
een twintigtal bladzijden 
wordt vervolgens een ruim 
overzicht gebracht van de 
werkzaamheden van het 

Harmelcentrum, de besluiten 
van dit centrum en de kri
tiek die van Vlaamse zijde, 
o.a. door het V.V.A., op deze 
besluiten werd uitgebracht. 

Een volgend hoofdstuk 
brengt de integrale tekst van 
het taalgrensontwerp Gilson 
zoals het door de regering 
werd ingediend, met een 
tekstkritische verge ij king 
ervan aan de besluiten van 
het Harmelcentrum. Dat de
ze verge ijking het besluit 
wettigt dat het regeringont-
werp een stap achteruit was 
t.o.v, van de nochtans al niet 
gunstige besluiten van het 
Harmelcentrum, hoeft hier 
wel niet meer herhaald 

In een volgend hoofdstuk 
is Paul Martens er volkomen 
in geslaagd, de grote lijn te 
vinden die doorheen de ein
deloze taalgrensdebatten in 
Kamer en Senaat liep. Daar
op aansluitend komt het om
vangrijkste en ook belang
rijkste deel van het werk : 
het toetsen van de taalgrens

regeling aan de werkelijk
heid langsheen de taalgrens. 
Het is ons bekend dat Paul 
Martens zijn gegevens her
haaldelijk is gaan verifiëren 
aan de taalgrens zelf — Mr 
D. Deconinck herinnert er 
trouwens aan in zijn voor
woord; deze inventarisatie 
ter plaatse overtuigde hem 
al vlug ervan dat aan Vlaam
se zijde zeer weinig deskun
digen aan het debat deelna
men en er met ongelooflijke 
lichtzinnigheid te werk ge
gaan was. De inventaris die 
de brochure ons thans brengt 
IS af : voor al de omstreden 
en twijfelachtige gemeenten 
en gehuchten worden de cij
fers van de verschillende be
langrijke talentellingen ge
bracht en van de vaststellin
gen der deskundigen (Kurth, 
Legros, Grammens e.a.). In 
zijn slotwoord vat P. Mar
tens deze bevindingen sa
men :, « Wi] hebben een taal
grens, maar zij werd duur 
betaald ». 

In ieder geval is zijn taal
grens-overzicht een overtui
gend pleidooi voor meer des
kundigheid en meer voorstu
die bij de problematiek van 
de Waals-Viaamse verhou
dingen. Het bewijst eveneens 
ten overvloede dat de situa-
die een gunstiger afbakening 
der taalgrens toeliet, indien 
de Vlaamse volksvertegen
woordiging, slagvaardig en 
deskundig, de politiek der 
V.U.-mandatarissen had ge-
vo'gd. 

Persoonlijk hebben we nog 
een détail in dit werkje zeer 
gewaardeerd : de « merk
waardige, ernstige of luimige 
uitspraken» tijdens het debat 
in Kamer en Senaat. 

Een twintigtal zeer over
zichtelijke en duidelijke 
kaartjes vuüen het werk op 
uiterst gelukkige wijze aan. 

Sterk aanbevolen ! Onmis
baar in de bibliotheek van 
iedere Vlaamse Beweger 

tvo 
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kul en 

kultuur-

autonomie 

Het volstaat niet dat de tegen
stellingen van de unitaire oplos
sers van de Waais-Viaamse ver
houdingen nog uitzichtlozer drei
gen te worden bij de besprekingen 
van het tvpeede ontwerp Gilson 
dan ze dit reeds waren bij de vast . 
legging van de taalgrens 

Manneke Pis heeft daarenboven 
i l jn burgervader bekommerd om 
zijn flamingantische uitspattingen. 
Zich zo gewillig laten meevoeren 
door Antwerpse Vikings — Germa
nen — Flaminboches is wetens en 
willens olie storten op het vuur 
da t de voordeeltjes van de unitai
re Capitale zou kunnen gaan be
dreigen. 

VOLKSGAZE^ 

Zelfs het doodemstigc lijfblad 
van de ondervoorzitter vindt Coo-
remans beschouwingen er bijge-
sleurd met de haren. Hoewel ze op 
gebied van met de haren sleuren 
op Volksgazet een beetje daar zijn, 

« Met een ernst, een betere zaak 
waardig, heeft dhr Lucien Coore-
mans , burgemester van de hoofd
stad, zijn mening geuit over cle 
ontvoering van het Manneken. Hij 
noemde het een niet opportune 
daad en had het ook over de in
druk die de kidnapping maakte 
op nat ionaal en internationaal ge
bied. « Het zal moeilijk zijn », al
dus de eerste burger van de stad, 
die aanspraak maakt op de titel 
van Europese hoofdstad. « de be
volking ervan te overtuigen dat de
ze actie niet geïnspireerd werd 
door 's lands tegenstelingen van 
he t ogenblik ». 

Enkele stevige kommentaren 
van de Gazet en het Handelsblad 
over de commissie van het tweede 
taalontwerp jagen Jos Van Eynde, 
lakei van zijn compromissenpar*ij-
tucht, in he t geweer. 

« Wij willen voor heden slechts 
één enkele vaststelling doen : inr 
dien deze twee persstemmen de 
inzichten weergeven van de heren 
De Saeger en Verroken — of moet 
daarbij ook M. Van Hemelrijck 
worden gevoegd ? — dan wordt he t 
werk in de contactcommissie, zelfs 
indien he t voortgaat, wat n a een 
weigering van sommige leden om 
nog te verschijnen waarschijnlijk 
onmogelijk zou blijken, vrijwel 
uitz 'cht 'oos. 

Van socialistische zijde heeft 
men altijd gemeend da t men niets 
anders kon doen dan compromis
oplossingen zoeken 

Met een C.V.P. van wie niemand 
weet of zi] uit één twee of méér 
« onder-groepen » bestaat, is zo
iets oiimogelijk. Want men wane 
niet dat de B.S.P. geneigd is om 
haar gewicht zodanig aan te wen
den dat het één ploeg C.V.P.-ers 
aou doen zegevieren over de an-
clere. » 

De Linie 
Schetst als volgt het « exalte

rend » zoeken naar oplossingen. 
« Op het talenfront heeft men 

harde winterstellingen betrokken. 
Cynici laten opmerken dat de 
werkgroep heel goed werkt want 
dat alle leden lijvige dossiers aan 
het verslag hebben toegevoegd, 
waardoor de zaken nog ingewikkel
der worden. Indien er ooit eensge
zindheid ontstaat, zal die betrek
king hebben op de detailkwestie en 
blijft het laatste woord toch nog 
aan 1) de contactcommissie, 2) de 
partijbesturen, 3) de partijcon
gressen, 4) de parlementscommis
sies, 5) de Kamer en de Senaat , 
6) de kiezer, 7) de commissies van 
het nieuwe parlement n a de ver
kiezingen, 8) dat parlement zelf. 
Wel, wel... » 

Ons leven 
Dat met al die touwtrekkerij 

rond Leuven het s tudentengrap-
jassen aan Antwerpen moet laten 
neemt scherp stelling tegen de 
franse scholen te Leuven. 

« Het . verwonderde ons niet 
maa r verraste ons niet temin te 
vernemen dat de Acapsul nog al
tijd met even groot fanatisme 
vasthoudt aan h a a r Franse scholen 
op alle niveau's te Leuven 

We kunnen ons niet ontdoen 
van de indruk da t de Acapsul en 
de franstalige studenten te Leuven 
onder hetzelfde hoedje een zeer 
gevaarlijk spel spelen 

In het begin van dit jaar boden 
ze ons « la main tendus », maar 
met de andere hand deden ze het 
mogelijke, en- oamogellike om toch 
hun Franse school erdoor te kri j
gen, in samenwerking met Brussel
se bladen, moeder-oversten van H.-
Hart inst i tuten te Heverlee. kardi
nalen, politici van alle slag. 

Ons s tandpunt terzake is echter 
des te meer duidelijk : deze fran
se scholen komen er niet, in geen 
geval. 

« Louvain Unitaire » Is voor ons 
geen dogma, maa r een relatief, 
historisch feit; hieruit zullen we 
zo nodig de consequenties trekken, 
als de francophonen hun arrogan
tie niet prijsgeven. » 

DE: GASSET 
Hier volgt een deel uit het door 

Van Eynde gewraakte artikel van 
de Gazet over de I/Cuvense uni
versiteit. 

« Alles in Vlaanderen, ook het 
hoger onderwijs, moet het Neder
lands als basistaai hebben, want 
Vlaanderen moet nu eindelijk 
even eentalig worden als Wallonië. 
Vroeg of laat moet de Waalse afde
ling van de Leuvense universiteit 
dus overgeheveld worden en in
tussen kan er zeker geen sprake 
zijn van nieuwe franstalige klas
sen in Vlaanderen, zelfs niet on
der de dekmantel van « funktio-
nele scholen » 

Het kan zijn dat het Vlaamse 
s tandpunt ter zake afwijkt van het 
officiële s tandpimt van de CVP, 
maa r de leiding van deze parti j , 
die maandag hierover beraad
slaagt, zou er toch goed aan doen 
met dit afwijkende s tandpunt ter
dege rekening te houden. » 

Dezelfde dag, op dezelfde blad
zijde schiet vrijschutter Lode Kie-
booms weer eens in eigen rangen 
in ziin Vrije Tr 'bune met een 

s tandpunt dat sterk afwijkt van 
dit van de hoofdredakteur hier
boven vermeld. 

« Van franssprekende zijde is 
men aan het door draven voor wat 
het administratief taalgebruik der 
onderwijsinrichtingen betreft. 

In het ontwerp Gilson was de 
Leuvense universiteit er uit gela
ten. Het zijn de katolieke Vlamin
gen die geëist hebben, dat ook hier 
zuivere toestanden zouden gescha
pen worden Hun aktiviteit is met 
een zeker sukses bekroond en Leu
ven is de weg der kulturele split
sing opgegaan. De Vlamingen wil
len echter rekenmg houden met 
de noodwendigheid van een 
katolieke hogeschool toegankelijk 
voor Vlamingen en Walen en zijn 
bereid, regelingen te zoeken voor 
deze laatste Er is daarover vir
tueel een akkoord tot s tand geko
men 

Van zodra dit echter DeKend was 
hebben sommige franssprekenden 
er onmiddellijk van geprofiteerd 
om rond te bazuinen, dat hetzelfde 
zou gelden voor nog andere onder
wijsinrichtingen in het Vlaamse 
land, waar ook nog Franse afde
lingen bestaan. » 

Hij blijft in zijn normaal susser-
roUetje als hij ook weeral tevreden 
is met de parodie van de kulturele 
autonomie die men bezig is ons op 
te «o'feren. 

« Er zijn sommige Belgen, zo 
Vlamingen als Walen, die niet bij
ster veel geven om deze kulturele 
raden, daar zij volgens hen, al te 
weinig bevoegdheid hebben. Zi] 
menen dat men ze eerder zou moe
ten vervangen door « regionale » 
raden, met, niet alleen kulturele, 
maar ook ekonomische bevoegd
heid, om niet te spreken van bre
de politieke bevoegdheid, zoaüs 
men deze kent in een federaal sys
teem. Daar hiermede ontegenspre
kelijk de grondwet is gemoeid, zo 
advizeren zi] dat men heel de 
kwestie dezer raden maar moet 
aanhangig maken bij de grond
wetsherziening, en intussen het 
ontwerp op de kutuurraden maar 
laten rusten in de kartons. 

Ik meen dat deze Belgen zich 
vergissen. 

Als de kwestie moet verwezen 
worden naar de grondwetsherzie
ning, warmeer zal ze dan opgelost 
zijn? Birmen 6 of 8 jaar. 

Gaan er ooit « regionale raden » 
met een brede bevoegdheid tot 
s tand komen? Als ik zo de sprei
ding der meningen zie. dan is het 
antwoord klaarblijkelijk negatief. 

We zitten weer in het vooroor
logs schuitje waar de braven ook 
in 1925 de Nolfbarak aanvaardden 
als surrogaat voor de eis van een 
Vlaamse universiteit. Nu geeft men 
reeds toe dat d? hardnekkigen die 
toen die parodie gesaboteerd heb
ben het vemederlandsingsproces 
heel wat hebben versneld. Vechters 
worden meer gevreesd dan bede
laars. 

Standaard 
Is deze keer niet tevreden met 

bedrieglijke oplossing voor de kul
turele autonomie. 

« Men onderschat inderdaad het 
grote belang van een werkelijke 
politiek van kulturele autonomie, 
die de zo noodzakeijke samenwer
king met Nederland op een effek-
tieve en duurzame basis vestigt. 
Men vergeet nog steeds dat Vlaan
deren hier een niet geringe achter
stand heeft in te lopen en dat wij 
geïnteresseerd zijn bij een geïnte
greerde Nederlandse kultuurge-
meenschap. De ons zo nauw ver

wante beschaving bij onze Noor
derburen s taat niet stil. Indien 
wij bij de pakken blijven zitten of 
het bij halve en scheve oplossin
gen houden, zal de afstand die Zuid 
en Noord nog scheidt, niet kleiner 
maar groter worden. 

Daarom betreuren wij het zeer 
scherp dat de regering blijkbaar 
geen aanstalten maakt met de 
plechtige beloofde uitvoering van 
het akkoord. Hoeft hier niet te 
worden gesproken van sabotage? 
Wij herinneren aan de nieuwjaars
boodschap van de Vlaamse vleu
gelvoorzitter van de CVP die ter 
zake een dringende waarschuwing 
liet horen. Indien wij niet heel 
spoedig een echte autonomie ver
werven, zal een nieuwe en harde 
campagne onontbeerlijk zijn. » 

Het probleem is juist gesteld 
Manu Ruys. maar het slot van die 
harde kampagnc kan ons alleen 
doen grinniken. 

Tenzij ge bedoelt de Vlaams-na-
tionale konsekwentie bij verkiezin
gen. 

de rode vaan 

Roept de Vlaamse erbeiders op 
solidair te zijn met de radikale 
Waalse arbeidersbeweging in haa r 
strijd voor federalisme en struk-
tuurhervormingen. Niet doen aan 
verkeerde geschiedenis-interpreta
tie, makkers. 

« En laten we even wat verder 
teruggaan in de geschiedenis : de 
grote taalwetten der dertiger ja
ren, die van ziulk belang waren 
voor de kultm-ele en bestuurlijke 
gelijkberechtiging van het Vlaam-

« De beelden op deze p a ^ n a ^ 
een eensgezind gezin in huiselijke 
sfeer rond de versierde kerstboom 
met geschenken loochenen sterker 
dan welk dementi ook de laster
lijke geruchten rond Argenteull. 
Wij mogen slechts hopen, dat de 
koning en zijn gemalin, hun zoon 
en dochters ook in deze atmosfeer 
van galbittere geruchten, zullen 
weten te onderscheiden waar hun 
trouwste aanhang leeft en hun eer 
verdedigt. » 

Of is die laatste bedenking toch 
zo zoet niet? Is het misschien een 
aansporing aan Leopold (Vlaande
ren 70 % ja in 1949) om stoute 
Sander die galbltterde tegen do 
Vlamingen, eens over de vorstelijke 
knie te leggen? 

Gezonder en realistischer voor 
ons volk dan welke kIatergoudbe> 
schouwingen is de kost die de Post 
verschaft over de regeringssabo* 
tage van de Vlaamse in f ras t rub 
tuur. 

« Dat nergens in het Antwerpse 
centrum enig groot verkeerswerii 
ondernomen wordt, is een nati<^ 
naai schandaal. Dat er op hetzelfr 
de ogenblik wel geld is voor al
maar meer Brusselse timnels e n 
gerieflijkheden Is een nog groter 
schandaal. 

En zoals de leugens van uitz<»k-
derlijk groot formaat tenslotte 
overal geloof vinden, zo houden, 
naar het schijnt, de enorme schan
dalen op, nog langer een schan
daal te zijn, eenvoudig omdat 
men er niet meer overheen k a a 
kijken. Heel het land heeft in rep 
en roer gestaan over de Voerstreek 
en Moeskroen — over dit veel gro
ter schandaal, veel ingrijpender i a 

• - spiegel 
« COOREMANS: 
MANNEKE PIS GIET OLIE OP HET VUUR 
VAN HET VLAAMS-WAALS GESCHIL». 

(VOLKSGAZET) 

se land, werden er door gehaald 
dank zi] de stemmen der kommu-
nisten en der meeste Waalse so
cialisten Vele Vlaamse parlements
leden stemden toen tegen, waar
onder nota bene de Vlaams-Natio
nalisten van het VNV!... 

Het vooruitstrevende voorbeeld 
der Waalse arbeidersbeweging is 
steeds heilzaam geweest voor 
Vlaanderen. Het is daarom geen 
wonder dat ook de franskiljonse 
bourgeoisie tn Vlaanderen vandaag 
zo'n heilige schrik heeft voor de 
MPW. Ze vreest dat het voorbeeld 
aanstekelijk zal werken op de 
Vlaamse, werkers en dat aldus on
der haar heerschappij een eind
streep zal worden gezet. » 

Waarom stemden de Vlaams-na,-
tionalisten tegen? Omdat zij toen 
reeds voor federalisme waren en 
niet geloofden in het woord van de 
toenmalige sussers die voorhielden 
da t met de taalwetten Vlaanderen 
voldoende gewapend was voor zijn 
nationaliteitsgroei. Had men toen 
naar ons geluisterd zou uw kam-
pagne voor federalisme nu niet 
meer nodig zijn. 

De post 
De Post straalt , hi j lacht, hij is 

gelukkig. Hij was als koningen-
fotojager te gast te Argenteull. 
Schone fotos met zoete bedenkin
gen. 

zijn gevolgen voor Vlaanderen, 
zwijgt iedereen stil. 

En als er overal triomfkreten 
worden aangeheven over da 
Vlaamse vooruitgang in de afgelo
pen twee jaren, moet men n a enig 
nadenken de schouders ophaüen. 
Want op economisch gebied — en 
dat is uiteindelijk datgene, waai>-
van alle Vlamingen leven — is e r 
vrijwel niets verbeterd, gaat he t 
wurgen van Vlaanderen en Vlaaaa-
se belangen gewoon door 

Men zou zich soms afvragen, at 
de heersers daar in Brussel niet in 
hun vuistje lachen over de Vla» 
mingen en hun taalgrenzen en f» , 
clliteiten Bi] al da t rumoer is e r 
niemand, die het eigenlijke sloop
werk in de gaten heeft Laat die 
Vlamingen maar razen en juichen 
— zolang zi] maa r niet ontdekken, 
hoe er met hun voeten wordt ge
speeld en hoe al het beschikbare 
geld naa r Brussel en WalloniB 
ging, gaat en blijft gaan. Zolang 
de Vlaamse dagbladen maar den
ken, dat zij met een klagend artt-
koltje nu en dan hun plicht heb
ben gedaan Zolang het Vlaamse 
volk maar denkt in termen v a a 
zangfeesten. Laat brullen die leeuw 
— maar houd het beest stevig,.aan 
de geldketting, waarvan ces m e * 
sieurs de Bruxelles de sleutel heb
ben. » 

W LuyteiV 

ttIJ MEUBELMAGAZIJN A N T V E R P I A 
SJQUMMARUéSTR. 2Ö-I0 ANTWERPEN - TEL. 32.94.77 , 

"Ar Brens ons een bezoek .'^ Reisbiljet terugbetaald "k Ajik dagen open yan 9 tot 9 ol op afspraa' 'm 
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* SLAGVELD 
In verband mei het « Slagveld » 

van Bridget Boland en van de 
HTS moeten we vóór alles regis-
teur Lac van Gent gelukwensen, 
foor de wijze, waarop die man 
orde heeft geschapen in een rom
melig stuk aU « Cockpit » van 
Boland, nemen we ons petje af. 
Hij heeft de aksenten gelegd waar 
ze liggen moesten, en wat onbe
langrijk was verdween snel en 
geruisloos naar de achtergrond. 

Hierdoor kreeg dit zeer sterke 
toneelwerk op somrrUge ogenblik
ken een heel erg rauwe klank. Er 
werd inderdaad van menige offi-
ttële « waarheid » zonder veel uit
leg het proces gemaakt... en het 
doodvonnis uitgevoerd I De auteur 
was er niet voor teruggedeinsd de 
koehandel mei Oost-Europa en ile 
ttuakheden van zowel civieke als 
ïncivieke burgers voor het voet
licht te brengen. Tussen de regels 
door werd het ook een aanklacht 
tegen de grooooote slaatslai, die 
de )nens tenslotte met al zijn mi-
lerie alleen laten slaan. 

Hel spel van de overgrote meer
derheid der ahieurs stond donder
dagavond op een zeer hoog peil. 
Robert Sobels en Eric Schneider 
echter waren blijkbar niet in hun 
beste dag. En indien het spel van 
de eerste (als onder-officier), on
danks alles, misschien nog enigs
zins op peil stond, viel de preslalie 
van de tweede op door gebrek aan 
vlolheid en doorleefdheid. Hier 
moest de officier het alleggen le
gen zijn adjunkt ! 

De meeste anderen waren, zoals 
gezegd, in een goede dag en brach
ten hun telfsttmet gevoel voor de 
nationale kleuren. Alleen Annet 
Kieuwenhuyzen (als jonge Franse 
kommuniste) legde er de verf wal 
te dik op. Haar rol was daaren
boven niet erg simpaliek. Vrou
wen moeten zich zo weinig moge
lijk met polilieke kwesties inlaten. 
Dit was er een voorbeeld van I 

Wie hel dekor in elkaar had ge
timmerd, welen wc niet. Hij ver
dient nochtans eveneens een 
plaatsje op onze erelijst voor het 
realisme, waarmee alles overhoop 
lag. De kamera daarentegen kreeg 
aj en toe te weinig ruimte te ver
werken, alhoewel dal eigenlijk 
nooit erg storend heeft gewerkt. 

De beweeglijkheid, waarmee dat 
ding door de zaal zwierf, vergoed
de in dit opzicht veel. 

Alles hij elkmtr een iiihleKfiidc 
acond I 

* HET IS MAAR 
EEN WOORD 

We eindigden hier op 20 oklobcr 
onze kommenlaar bij de eerste af
levering van « Hel is maar een 
woord » in de hoop dat dit pro
gramma (I een mooi plaatsje (zou) 
veroveren te midden van de usuk-
scsrijke uitzendingen » van de 
Vlaamse TV. We geloven dat het 
innuddels zover gekomen is, en 
dit verheugt ons meer dan we 
zeggen kunnen. 

Paul van de Velde maakt alU 
afbrekende kritiek op zijn presta
lie eigenlijk zo goed als onmoge
lijk, taal het dan al waar zijn dal 
niel alle kijkers hem erg graag 
mogen, zijn aandeel in het pio-
gramma mag zelfs af en toe voor 
detail-kritiek vatbaar zijn, globaal 
genomen verdient hij telkens een 
apjdausje. En we applaudiseren 
niet uitsluitend voor de manier, 
waarop hij de tiele uilzending van 
het eerste naar het vierde woord 
brengt, maar daareiiboven voert 
hij op het einde van het program
ma steeds met veel brio en zeer 
genietbaar zijn eigen nummertje 
op. 

In het vast paneel valt eigenlijH 
niemand erg tegen, al schijnt 
Louis-Paul Boon er niel altijd met 
zijn volle goesting bij te zitten, 
We willen van de man niet ie veel 
kwaad vertellen, maar een minder 
dialekt-geklearde taal zou hem, 
naar onze traditionele zeer beschei
den mening natuurlijk, niet slecht 
staan. Het hele programma zou 
er trouwens bij winnen. 

Een verffclijking met hei Noord-
J\edcrlandse u Hou je aan je 
woord n dringt zich natuurlijk op. 
Dal Paul van de Velde's uitzen
ding het met enkele lengten haalt 
bij I\.arel Jonckheere's programma, • 
grote meningsverschillen zullen 
hierover wel niel beataanv^'fndivi' 
dueel gezien kan niemand van ons 
vast paneel het nochtans Jialen hif 
Godfried Bomans of Victor van 
Vriesland. De groepsfoto valt 
echter onbetwistbaar in ons voor- ( 
deel uit. 

Blijft ons dus alleen maar over | 
te hopen dat Paul van de Velde 
steeds met veel zorg en originali
teit de gastpanelen zal blijven uil-
kiezen, en dal het vast paneel het 
niveau niet naar beneden laat 
komen. Dal zom inderdaad zeer 
spijtig zijn ! 

* OPENBAAR 
KUNSTBEZIT 

Was de Breughel-aflevering in 
de reeks uOpenbaar kunstbezit in 
Vlaanderen » op verre na geen 
meevaller, Guslaaf van de Woes-

2 0 IS BREUGHEL. 

MAAR ZO 

HEBBEN WIJ HEM UIT DE T.V.-AFLEVERING 

« OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN » 

NIET GEROKEN. 

HET PROGRAMMA GEWIJD AAN 

GUSTAAF VAN DE WOESTIJNE 

WAS ECHTER EEN MEEVALLER. 

(zie: openbaar kunstbezit) 

idine op zijn beurt werd gediend delijk müieu, waarin de besproken 
joor een uitzending met heel w<il schilder gewerkt heeft. Het was 
meer kwaliteilen. een gelukkig idee van Eric Blan-

Hel programma begon met een ckaeri op die manier hel werk 
reeks mooie zichten van het lan- van de avond bij de kijkers in te 

leiden. Eveneens een goed idee 
was liet meerdere werken van de 
meesier Ie tonen, zodat men hel 
werk gemakkelijk kon vergelijken 
n\et gelijkaardige doeken en hel 
situeren in het gehele oeuvre. De 
begeleidende tekst vorige keer 
door jtrof. D'Hulst veel Ie onper
soonlijk van een papiertje afgele
zen, werd deze maal door prof. 
Valentin Denis met voldoende 
relief naar voor gebracht, dcuirbij 
gediend door voldoende en goed
gekozen illustratie. 

Het doel ons genoegen dat we 
onze belofte van vorige keer kun
nen inlossen en we vandaag wie
rook mogen zwaaien voor de 
medewerkers aan het programma. 
Met des te meer genoegen willen 
we onze lezers die nog geen 130 F 
gestort hebben, er nogmaals aan 
herinneren dal de postrekening 
van « Openbaar kunstbezit in 
l laanderen » ie Antwerpen, 999.20 
is, en dat de reproduklies ttiecke-
lijk de prijs waard zijn ! 

* T E N 
HUIZE VAN.. . 

Nobelprijswinnaar prof. dr Cor-
neel Ileymans was dinsdagavond 
de gastheer van Annie van Aver-
maet. Meer nog dan bij andere 
gelegcnhe^len is het een monoloog 
getvorden, waarbij de bezoekster 
zich bescheiden op de achtergrond 
hield. We zien eigenlijk liever dat 
hel meer op een gesprek lijkt, 
maar de persoonlijkheid van de 
getterviewde maakte veel goed. 

Indien we de vergelijking ma
ken met het bezoek ten huize van 
de Antwerpenaar Roger Avermael, 
vall het onmiddellijk op dat er 
tijdens het programma rond prof. 
Heymans heel wat minder lueht 
werd verjdaafst, maar dat alles 
ook zoveel minder oppervlakkig 
geworden is. Er zijn inderdaad 
mensetl die pratm, en mensen 
die nadenken. 

Het slelletje nolabelen, dal tij
dens de oorlog de belangen van 
de bevolking vanuit Londen be
hartigde en na de bezetting ieder
een opsloot die hier was gebleven, 
sloeg voor de zoveelste maal 'n niet 
al te schitterend figuur. Vooral 
omdat hun proces ook gevolgd 
werd door de Noord-Nederlandss 
kijkers, werd het dinsdag § n 
merkwaardige avond. 

Eén opmerking moeten we toch 
maken. We vonden dat de uit
zending op sommige ogenblikken 
waf al te veel aandacht ging wij
den aan de wetenschap, en te 
weinig aan de wetenschapsmens, 
zodat de interesse van heel wat 
kijkers noodzakelijk moest tier-
flauxuen. Maar op deze ene nega
tieve opmerking na, is de slot-
bolans zeker pozitief gericht, en 
was lu;t een zeer goede aflevering 
van « Ten huize van... ». 

Jvb. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM A. Jeurissen-Cloostertnans & Z. 

• Z O N D A G 
H 00 tot 1140 • Uitzonding van een 
Protestantse CEcumeniscIie dienst— 
14 45 • Rechtstreekse reportage van 
het Bloemencorso te San Remo 
(Eurovisie : ovemaii'e van de Ita
liaanse televisie (RAI) — 1530 : 
Rechtstreekse reportaw van de in
ternationale zwemwedstrijden m 
tiet Zentralbad te Bremen (2e daiT) 
(Eurovisie : overname van de Wi^t-
duitse televisie - ARDl — 16 30 : 
Rechtstreekse reportage van de ski-
wedstrilden om de Grote Prils Tan 
Mégève (Eurovisie : ove"name van 
de Franse televisie RTF) — 17 15-
Klein klein, kleuterke — 17 35 tot 
18 05 « Panorama » • de week in 
beeld - 19 00 • filmproeramma voor 
de leuert - 20 00 : TV-meuws — 
20 25 • Wie weet wat •> : Snelpro-
gramma - 21 40 : Snortweekenfi 
— 22 10 : Vrlie camera • e°n '="lpr 
tie van korte films 22 40 Twee
de nieu-Fsultzending 

• MAANDAG 
19 00 • Tienerklanken — 10 30 • 
Stalen zenuwen • Alpini=me op een 
dak — 19 45 : /,oekli"ht np de kul-
turele aktushteit — 20 00 . TV-
nieuws — 20 30 • Speelfilm : Orfeu 
Negro : poëtische film van Marcel 
Camus met Breno \Iello en Marpes-
sa Dawn 'voor volwassenen) — 
22 10 : « Mediu— « • Plastische 
kunsten Kunstteven m b n r " - e ' 
buitenland — 22 40 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• D INSDAG 
14 05 tot 15 15 • Schooltelevisie : 
- Aardriikskunde Indianen uit 
Zuid-Amenka - Natuurkunde : 
Voortplantini» van de warmte — 
19 00 . GastproKramma : De katho
lieke gedachte en aktie — 19 30 : 
Franse les — 20 00 : T\'-nieuws — 
20 25 : « Bonanza » : TV-western 
— 21 15 : In de spiegel van de 
kunst : Het gebint van de ruimte 
(architektuur) — 21 55 • Heelkunne 
en sport : sportultzending — 22 25: 
Tweede nleuw.sultzendmg. 

^ WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens kii-
ken — 19 00 : Ripcord : Eerli3k 
duurt het lanTot . TV-feuilIeton 
(3e afl ) - 19 25 : « Autorama » : 
het magazine voor de automobilis
ten — 20 00 • TV-niPUw? 20 30 
Schipper naast Mathilde - 21 10 : 
Close-up • Vandaag • Tonv Richard
son, kmeast van « Look back in 
anger ». « Taste of honev » e a — 
21 55 • Poëzie in 625 llinen Als dr 
dieren spreken ~ 22 26 : Tweedi 
nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 20 00 : TV-nleuws — 
•2025 : « Scotland Yard speelt en 
h It h'-t » ; Dolitiefilm van Gerald 
Thomas met John Mills, Derek Farr 

ea Mervyn Johns — 2145 : Weg-
wilzer : « De publiciteit » — 22 30 
Tiveede nieuwsuitzending. 

M VRIJLDAG 
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie : 
- Natuurkunde . Water uit hel 
kriiantie - Biologie : Vogels en 
vogelbescherming — 19 00 ; Inter
nationaal leugdmagazine — 19.25 • 
Areina : het veertiendaagse sport-
tnarazme — 20 00 • TV-nieuws — 
20 30 • Will Perdy's recital 63 : een 
klemkunstprocvramma met Will 
Perdv — 21 00 • Verover de aarde 
tiende van een reeks wetenschappe-
li,lke reportages — 21 50 : Première 
- 22 35 : Tweede nieuwsuitzending 

a ZATERDAG 
15 40 : Rechtstreekse reportage van 
de rugbvwedstrild Schotland-Wales 
betwist te Murrayfield (Eurovisie • 
overname van de Britse televisie 
(BBC) — 17 10 tot 18 10 : Kom 
toch eens kljktn . wederuitzending 
van het leugdprogrsmma van 30/1 
- 19 00 • Levende folklore optre

den van de dans- en zanegroep 
« Cork Choral and Dance Society » 
uit Ierland o 1 v Staf Gebruurs — 
19 30 • Echo 20 00 • TV-nievws 
- 20 25 « Hef is ai tud Dennis » 
(21e afl 1 20 .50 : Canzonissiraa : 
negende en laatste van een reeks 
preselecties met her oog op de Gro
te Eurovlsieprilfi van het lichte 
liert 1963 — 2145 : 't Is maar een 
woord : qulzprogramma — 2215 : 
Op het Radio en TV-bal — 22.45 : 
Tweede nieuwsuitzending , 

rt' 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •» 
AALST 

Kontaktklub « De Vriend-
achap » nodigt uit : 

op donderdag 31 januar i te 
20 xmr, in. lokaal « De Vriend
schap », Kerkstraat 9, spreek
beurt door volksvert. dr Van 
Leemputten over « Rusland 
Nu ». 

Iedereen harteijk welkom. 

BRUGGE 

LentebaJ. 

Tot besluit van de winterwer
king en tot st imulans voor nieu
we initiatieven, nodigt het arr. 
bestuur van Bi-ubge alle leden, 
abonnenten en simpatisanten 
uit tot het Lentebal, dat op za
terdag 2 m a a r t te 21 uur plaats 
vindt m rte Stadshallen te 
Bi-ugge. 

Het Brussels Amusements 
Orkest onder leiding van P. 
Philips speelt ten dans. 

Ruime belangstelling van bin
nen en buiten het arrondisse
ment is reeds voorzien. 

Toegangskaarten tegen 50 P 
en 40 F (voor leden, uitsluitend 
mits vertoon van l idkaart) , zijn 
reeds beschikbaar bij de voor
zitters van de afdelingen en te 
Brugge in Café Vlissinghe, Ble-
kersstraat 2 en Gasthof 't Bour-
goensche Cruyce, Wollestraat 
41. 

Houdt nu reeds deze da tum 
vrij ! 

• • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ANTWERPEN 

Hulde aan Ward Hermans. 
Zondag 21 april heeft onder 

Toorzitterschap van Wim Jori&sen 
een hartelijke hulde plaats aan 
oud-volksvertegenwoordiger Ward 
Hermans. 

Een gemeenschappelijk avond
maal heeft te 18 uur plaats in het 
Vlaams Huis « Peter Benoit » te 
Antwerpen (Pi-ankrijklei 8). In
schrijvingsprijs : 60 P (te storten 
c p postrekening 6968.61, lic. Wal
ter Luyten, Legrellestraat 32, Ber-
laa r ) . Bijdragen op het geschenk 
kunnen eveneens op voornoemde 
postrekening gestort worden. Men 
wordt verzocht tijdig te storten, 
daa r het aan ta l plaatsen beperkt 
werd tot 150. 

BORGERHOUT 

Op maandag 7 januar i werd on-
l e maandelijkse vergadering ge
houden. 

Nadat de voorzitter Per. Geerts 
de vergadering geopend en iVle-
vrouw Raets het verslag der vo
rige vergadering voorgelezen had, 
werd ons door de lokaalhouder 
naar jaarlijkse gewoonte, ter gele
genheid van verloren maandag, 
een worstenbrood aangeboden. 

Na deze versterking volgde gees
telijk voedsel, ons gebracht door 
gemeenteraadslid Juu l Dillen, met 
een kort overzicht van wat het 
voorbije jaar ons bracht en wat 
he t volgende jaar ons waarschijn
lijk brengen zal. Ons gemeente
raadslid was ervan overtuigd dat 
ons een zware strijd te wachten 
s taa t en deed een oproep opdat 
allen zich zouden inzetten om de 
vooruitgang der laatste jaren om 
te zetten in de uiteindelijke over
winning van ons aller Vlaams 
ideaal in een werkelijk sociale sa
menleving. 

Daarna kon organisatifileider 
Pi-ans Dirks ons met fierheid me
dedelen dat 90 % van onze leden 
hun bijdrage 1963 reeds betaald 
hadden en de overige deze maand 
zeker zouden volgen, waarna hij 
nog een wai'me oproep deed voor 
he t werven van nieuwe leden en 
abonnementen. 

Hierna werd deze geslaagde ver
gadering gesJoten. 

Volgende vergadering op maan
dag 4 februari in de bovenzaal van 
lokaal « Nieuwe Carnot », Carnot-
s t raa t 60, Antwerpen, te 20 uur 30. 
Spreker Et. S'osse, die zal hande
len over de E 3. Daarna moge
lijkheid tot debat. 

MERKSEM 

Wij doen een dringend beroep op 
al de leden en simpatisanten van 
de Volksunie om met familie en 
kennissen naa r 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 

TURNHOUT (arr.) 
Bal. 

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

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

Plaat-sbespreking bij : Heer P. 
Goris, Grimstedestraat 118, Turn
hout, tel. 014-437.73. Parking is 
voorzien aan 't Kasteel. Verschei
dene V.U.-leden werken me« aan 

OPENING PROVINCIAAL SEKRETARIAAT 
die aangekondigd was voor zondag, 3 februari e.k. werd defi
nitief uitgesteld tot zondag, 31 april (omwille van he t gure 
weder). 

Programma van de plechtigheden, die te Berchem en te 
Antwerpen plaats gi-ijpen c^ zaterdag, 20, en zondag, 21 april 
1963 : 

Zaterdag, 20 april : 10 uur 30 : opening van de tentoon
stelling gewijd aan de V.M.O. (in Vlaams Huis « Peter Benoit », 
Prankrijklei 8, Antwerpen). 

14 uur : ontvangst van tal van kaderleden op het provin
ciaal sekretariaat. 

20 uur : groot V.M.O.-bal in feestzaal « Palladium » te Ant
werpen. 

Zondag, 21 april (voormiddag : massale optocht door Ant
werpen in het teken van « Allen één Pront 1 » en « Zetelaan 
passing ! ». 

De stoet wordt gevoi-md op het Frans van Hombeeckplein 
•e Berchem te 10 uur 30, waarna de tocht gaat naa r het pro 
vnciaal <=ekretariaat en naa r feestzaal « Palladium », waar een 
grootse feestvergaderng wordt gehouden onder voorzitterschap 
van Rudi Van der Paal, provinciaal voorzitter en algemeen or
ganisatieleider. 

Sprekers • volksvertegenwoordiger Reimond Mattheysson'-
Dokter Hektor Goemans, schepen en provincieraadslid Par-
Imckx. 

Hulde aan algemeen ondervoorzitter, volksvertegenwoord 
ger Dr Leo Wouters, ter gelegenheid van z'jn zestigste verjaai 
dag 

Deze feestvergadering zal bijgewoond worden door alge 
meen voorzitter Frans van der Eist, algemeen sekretaris Win 
Jorissen pn alle vooraanstaanden van de part i j . 

Te 14 uur : ontvangst van het Hoofdbestuur, van het pro
vinciaal komitee en van de arrondis.';ementele besturen oo '' '"' 
provinciaal sekr»taripat. 

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 dat alle Vlaams-nationa
listen van gans de Kempen dit 
initiatief door hunne aanwezig
heid zullen steunen. 

Vergadering. 

De arrondissementsraad verga
dert op maandag 28 januari 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. Alle raadsleden houden 
die dag vrij. 

We rekenen op Uwe aanwezig-
he 'd. 

Dienstbetoon. 
U kunt 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, T u m -
liout, tel. 421.05. 

BRABANT 

ASSE 

Mogen wij U op zondag 27 ja
nuar i 1963, te 9 uur 30 verwach
ten voor koliHjrtatie van ons blad. 

Verzamelplaats : Hoofdkerk He" 
kelg^m. 

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, Parijsstraat 
12, Leuven en bij de bestuursle
den. 

MOLENBEEK 

Op zondag 10 februari vindt in 
de feestzaal « Ons huis », Haeck-
s t raa t 59, te Molenbeek een grote 
bonte avond plaats die ingericht 
wordt door het Davidsfonds en de 
Vlaamse kring. Op het programma 
staat onder meer het optreden van 
« The Strangers » en Renaa t Gras-
sin (Ketje). Iedereen wordt har te
lijk welkom geheten. 

SCHAARBEEK 

Zondag 10 februari : Vergade
ring over de zetelaanpassing te 
houden voor Schaarbeek en EJvere: 
10 uur 30 in het lokaal Amltié, 
Liedtsplein 35. 

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

UKKEL 

Het komt er op aan de film
avond van 26 januari niet te mis
sen, beste lezers en leden uit Uk-
kel, Sint-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 
Frans Daels. 

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

Op 26 januari 20 uur, allen naar 
het Vlaams Huis Die Ossewö,. 
Bondgenoten.'fraa* 307 te Vorst ! 

Denk aan ae voord^=len van het 
l idmaatschap : 1. Prijsverminde
ring op de filmvertoningen; 2 Per
soonlijke uitnodiging bij elke akti-
viteit; 3. Kosteloze toezending van 
het maandelijks afdelingsblad De 
Olievlek. 

BROSJURE TAALGRENS 
s 

De langverwachte brosjure. « De Zuidnederlandse J 
taalgrens in het Belgisch parlement » is verschenen. 1 

Noeïlaarl: 
Over ij6e 

aken bos 

Deze werkelijk mooie uitgave van de hand van Paul i 
Martens, kan verkregen worden door storting op P.R. g 
40.56.43 van Lode de Smedt, van 50 F met vermei- ? 
ding : <( Taalgrens ». 
Verenigingen en partikulieren die minstens 10 eksem-
plaren ineens bestellen krijgen 20% korting. 

O-VLAANDEREN 
• • • • • • • • « I J 

WAASLAND 
E3 betoging op 3 maar t 1963. i 

In verband met de manifes- • 
tatie en de propaganda welke ; 
speciaal in het .Waasland wordt ; 
gehouden, in samenwerking met S 
de Volksunie Antwerpen, ver- ; 
zoeken wij onze leden en mili- ; 
t an ten een speciale inspanning • 
te doen om het B3 kenteken te ; 
verkopen. : 

Er zal kortelings een arron- Z 
dissementele ledenvergadering • 
worden gehouden om de ver- • 
dere inlichtingen te geven en Z 
de organisatie door te voeren, ! 
zodat zondag 3 maar t een wa- ; 

re hoogdag wordt in het Waas- Z 
land. • 

De bijdragen voor de mikro- ; 
wagen kimnen zoals steeds ge- ; 
stort worden op P.C. 325.33 van Z 
de Kredietbank voor nr. 4713 • 
van de Volksunie. 

DISTBIKT GENT 
Op 27 januari 1963 om 16 nur In 

het Vlaamse Huis Roeland aJg»-
meene jaarlijkse vergadering voor 
de leden en abonnees van het 
distrikt. 

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

Na de vergadering gezellig sa
menzijn met eetmaal tegen de prijs 
van 30 F. Inschrijvingen voor het 
eetmaal bij de voorzitter en sekre
taris Dekeyser Guido, Onderber-
gen 59 (tel. 25.09.08) en Dellaert 
Bdmond, Holdaal 32, te Gent ( t d . 
22.24 97). 

W-VLAANDEREN 

ROESELABE-TIELT 
Wees konsekwent met Uw ovei»» 

tuiging en sluit aan bij de Mubu*» 
liteit Plandria : zitdagen n a a r 
wens over het gehele aiTondia»» 
ment. 

Werklieden, bedienden en amb» 
tenaren in openbare dienst : sluit 
allen aan bij het Algemeen Vlaams 
Vakverbond en s ta schouder a a a 
schouder bij Uw vrienden. Voor Itt-
lichtingen : Gerard Demeester, 
Meulebekestraat 4, Roeselare. 

OVERLIJDEN 
We vernemen het overlijden vad 

Mevr. Wwe Ber tha van Tendeloo^ 
moeder van onze provinciale voor
zitter Brabant, dr Vlo Aneiaux. De 
begrafenis greep plaats verledea 
zaterdag te Boechout. 

Onze gevoelens van christelijk» 
deelneming aan dr Vic Anciatix en 
de geachte familie. 

VOOR 

; KENNISMAKING, 

HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure , d o c u m e n t a t i e 
en l i js ten n a a r 

DE 
GELUKKIGE 

TOEKOMST 
P o s t b u s , 11 , D e i n c e ; 
of n a a r : 
P o s t b u s , 381 , A n t w e r p e n ! 
of n a a r : 
P o s t b u s , 149, G e n t ; 
of n a a r : 
P o s t b u s , 231 , B r u s s e l L. 

BRUGGE 
Assebroek. 

Iedere zaterdag voormiddag van 
11 tot 12 uur bij de heer Hendrik 
Van Severen. Esperantostraat 4, 
Assebroek. 
Blankcnberge. 

Iedere maan- woens- en vrijdag 
van 19 tot 19 uur 30 

Adres : de heer Gesar De Co-
ninck. Groenestraat 45, Blanken
berge. 

Enkel op woensdag uitbetaling 
voor mutualiteit en vakbond 
Brugge. 

ledere zaterdag namiddag van 
17 tot 18 uur in café « Vlissinge », 
Blekersstraat 2, Brugge. 

H e t g r o o t , e r n s t i g , o o r 
s p r o n k e l i j k V l a a m s H u -
w e l i j k s w e r k v a n v e r t r o u 
w e n e n w e l s l a g e n v o o r 
i e d e r e e n ! 

D e e n i g e B e r o e p s i n s t e l -
l i n g v o o r h u w e l i j k s b e -
m i d d e l i n g v a n g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
S t i p t e g e h e i m h o u d i n g . 
D a g e l i j k s v e r s c h i l l e n d e 
v e r l o v i n g e n . 
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E3 

^ ^ 

wanneer 

zondag 
3 maart 1963 

kleine tunnel -
, linker oever 

protestaktie 
tunnel 

brug 
E3 

he rkenn ings t eken 
10 F, 

ANT^ERMN 

Nu of nooit ! 
Massale protestaktie. 
E3 - Oeververbinding. 
Zondag 3 maart 1963. 

Het herkenningsteken is te ver
krijgen op ieder afdelingssekreta-
r laat ot op het arrondissements-
sekretariaat. Grote steenweg 165. 
Berchem Tel. 39.92.06. 

E3 aktie. 
In volgende lokalen kunt u het 

herkenningsteken van de E3 aktie 
bekomen • 

Per,er Benoit - FrankJ-iJkiei 8, 
Antwerpen. 

« Tyrol », Nationalestraat 22. 
Anrweipeii. 

« Coidial », Suikerrul 13, Ant
werpen. 

« De Helder », Suikerrul 21, Ant
werpen 

« Falcon », Verbondstraat 57, 
Antwerpen. 

« Oude Leren Emmer », Blauw 
Moezelstraat 19. Antwerpen. 

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

« Judas », Adriaan Brouwerstr. 
27. Antwerpen. 

« De Leeuw van Vlaanderen », 
Jezuitenrui 1, Antwerpen. 

« Tiji », Antwerp»sestraat 59, 
Mortsel. 

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

Deelnajne autokaravaan op 3 
maar t . 

Alle deelnemers met prlvaatwa-
gens, kamionnetteti. vrachtwa
gens, enz., gelieven dringend naam 
en adres door te geven aan het 
arrondissementsekretariaat. Grote 
st«enweg 165, Berchem. Tel. 
39.92.06 

Wie onze aktie geldeli.1k wil 
steunen, siorte op postgiro 6912.44 
Wim Maes met vermelding 
« steunaktie E3 ». 
Slotmeeting. 

Op de eindmeeting van de E3-
betoging spreken te St. Niklaas 
vanop de kiosk aan de Grote 
Markt : Dr Goemans, Drs W. Jo-
rissen Mi- van der Eist en Mr Ver
niers. 

V.M.U. ANTWERPEN 
Centraal kotnnvando-komende 
werftochten. 

Zondag 27 lanuari 1963, Ber
chem 

Zondag n februari 1963 en 
Zondag 24 februari 1963 worden 

alle oropaganda-ploegen en VMO-
leden ingenet voor de E3 aklie 

Zonaag 3 maart 1963 protestak. 
tie E3 en oever-verbindmg. 

Voor alle werfiochien Dijeen
komst om 9 uur 15 voor het lokaal 

Boekhouding — Belastingen 
Sociale Wetten 

Tel (Brussel, 47.05 70 

« Nieuwe Carnot 
Carnotstraat . 

», Antweipen, 

SCHILDE 
Propagandap'oeg kanton Zandho-
ven. 

Tochten voor de eerste vier v -
ken : 

27 Jan vrije zondag. 
10 febr Wommelgem - vertrek 9 

uur 30 aan de kerk 
Simpatizanten. vervoeg onze pro-

pagandaploeg, we komen handen 
te kort. Stel u in verbinding met 
Maurits Vanderbruggen Turn-
houtsebaan 395, Schilde Tel. 
79.07 95. Graag halen we U aan 
huis af en brengen U ook terug. 

BRABANT^ 

BRUSSEL 
Werftochten. 

I n 48 tochten bezocnt de werf-
ploeg van Brussel tot heden 65 ge
meenten van het arrondissement, 
bereikte een gemiddelde verkoop 
van 100 bladen en ligt aan de ba-
zis van het feit dat het arrondisse
ment, niettegenstaande zijn uit
zonderlijk ingewikkelde samenstel
ling, toch de derde plaats bekleedt 
voor wat betreft het aanta l abon
nementen de tweede voor wat be
treft het aantal leden en de eerste 
voor wat betreft het aantal statu
tair samengestelde afdelingen 

Het wintei-weer saboteerde gedu
rende een paar weken het plan 
om ons met de centrale werfploeg 
gedurende de vo.gende tochten de 
rmg der randgemeenten te bezoe
ken en verhinderde o.a. de tocht 
van 20 januari naar Drogenbos 

Uitgestelü Is niet verloren en 
Drogenbos komt aan de beurt (ten
zij het weer opnieuw a's spelbreker 
optreedt! op zondag 3 februari. 

Naast deze centrale ploeg, werd 
een groep gevormd die zich hoofd
zakelijk met het kanton Asse be
zighoudt en heeft de h Praet uit 
Me;se de vorming op het oog van 
een groep, die de gemeenten van 
het kanton Wolverlem voor zijn 
rekening neemt. 

Uit de werking van deze drie 
ploegen zal bij de volgende verkie-
zmgen de grootste verrassing 
voortkomen : twee verkozenen 
voor de kamers en één voor de se
naa t in het arrondissement Brus
sel 

ELSENE 
De kontaktvergadering van 19 

januari m de Maelbeek leed on
der het onmogelijke winterweer en 
zal opnieuw belegd worden 

In afwachting worden de ge
meenten Eisene, Oudergem en 
Watermaal-Bosvoorde overspoeld 
met duizenden proefnummers van 
ons blad en wordt hetzelfde aan
tal adressen klaargemaakt tegen 
de volgende verkiezingen. 

Personen uit het kanton Hsene, 
die bereid zijn zich in te zetten 
voor de kemwerking in hun ge

meente, gelieven zulks te melden 
aan de h. M. Vanthoiu'nout, Enge-
landstraat 420, Brussel 18. 

KESSEL-LO 
Op 9 februari te 20 uur in de 

gemeentelijke turnzaal, Martela-
renlaan Kessei-Lo : Volksuniebal 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd ! 

Het hele arrondissement moet er 
zijn ! 

MEISE 
Op zaterdag 2 februari te 20 uiu" 

worden de danslustigen zeer tal
rijk verwacht in de zaal «Kursaal» 
te Meise. 

Het orkest Laurel Berry zorgt er 
voor Vlaamse dansen, Vlaamse He-
deren en Vlaamse leute. 

SCHAARBEEK 
Op zondag 10 februari te 10 uur 

30 wordt in het lokaal Amitié, 
Liedtsple n 35, te Schaarbeek een 
tweede voorlichtingsvergadering 
belegd Treden op als sprekers : 
Toon van Overstraeten en Walter 
Luyten. Onderwerp : Zetelaanpas-
sinp- - -

LIMBURG 

MAASEIK 

Dienstbetoon. 
In Limburg worden volgende 

zitdagen gehouden voor sociaal 
dienstbetoon : 
Maaseik : 

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

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

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

In hof « De 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. 53158. 

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

DORTMUNDER 
Thierbr?uhof I 
te Leuven 

3̂*iyf̂  

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

• 
WELDRA 
DORTMUNDER 
Thierbrauhof III en IV ? 

Dortmunder Thierbrau 
financeert cafe's 
en zoekt gepaste medewer
kers als baas of gerant. 

Zich wenden : 
Abts, 
Tienses teenweg 120 
Korbeek-Lo, 

0-i/LAANDËREN 
AALST 

De Kuituur- en Ontspannings
kring « 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 P 
P'aatsbespreking • 5 P per per

soon, gratis voor Volksnnieleden 
en leden van de ECultuur- en Ont-
spannmgskring 

Bi] : Luk Rombaut, Molendreef 
7. .-̂ aLst, tel. 0.53/217 66 P.C.R 
2998.86 

Lokaal De Vriendscnap Kerk
straat 9 Aalst, tel 053,261.50 

Houdt deze datum wi j . 

EINE 
Zaterdag 2 februari 1963 vindt te 

Eine, in de zaal « Tijl » (Heurne-
straat) de 2de dansavond plaats, 
ingericht door de Kring Vlaams 
Geze' schapsleven. 

Orkest « Glee's five » — Eerste 
dans te 21 uur. 

De inrichters verwachten er al
le Vlaamse vrienden. 

LEDE 
De Vlaajnse 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 
Reinsert , Kasteeldreef. 

Orkest Tony Sandler. 
Dee'.name in de onkosten 

50 F. Begin te 21 uur. Stads
kledij. Uitstekend verwarmde 
zaai. 

W^VLAAÉERltl 
BRUGGE 
Lente-Avondfeest. 

Tot slot van de geslaagde win
terwerking wordt door het arr. 
Brugge van de Volksunie een 
Lente-Avondfeest ingericnt. 

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 
Philips. 

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

IEPÈR 
U allen hoort thuis in de Zieken-

bond Plandria; inlichtingen bij 
Mevr. Rik Sohier, Krombekesti-aat 
39, Roesbrugge. 

KORTRIJK 
Steun Uw vrienden en wees lo

gisch met Uw overtuiging : sluit 
aan bij de ziekenbond Plandria, 
want daar is Uw plaats als Vlaam
se werkman, bediende of zelfstan
dige. Er wordt ook voor dit ge
west een idealist gezocht die, met 
zijn twee voeten op de grond 
staande, nog zot genoeg is om ook 
in dit noodzakelijke werk niet te 
verdienen maar te dienen. 

ROESELARE 
Niettegenstaande de Siberische 

koude die door de verlaten s t ra ten 
van Roeselare spookte haci geen 

VLAAMS NATIONALISTEN I 
De marsen naar Brussel heb

ben bewezen dat de aanwezig-
heidspolitiek de beste is. Wie 
helpt me die aanwezigheid als 
symbool van onze groei en 
macht te bestendigen, door het 
oprichten van een Vaams Na
tionaal Huis in het centrum 
van Brussel. 

Suggesties worden inge
wacht : Michel Vanthoumout, 
arrondissementssecretaris Brus
sel, Engelandstraat 420, Ukkel 
(B. 18). 

enkel onzer kranige pi-opagandis-
ten nagelaten op het appel te ver
schijnen dat door he t afdelings
bestuur geblazen was voor zaterdag 
19 januar i . 

Als dank voor de onafgebroken 
inspanningen van het voorbije 
jaar , vooral de wekelijkse colpor-
tagetochten die spijt de moeilijk
ste weersomstandigheden volge
houden werden, werd aan onze on
getemde leeuwen de kans gegeven 
h u n tanden te zetten in de vele 
en goede spijzen die door de lief
tallige waardin van ons lokaal ten 
dis gebracht werden. 

Van bij de aanvang was de stem
ming boven kookpimt : hoe kou
der buiten, hoe gezelliger binnen 1 
De zeer persoonlijke spijskaarten, 
verlucht men aangepaste karikatu
ren en zuur-zoete verzen, vielen 
buitengewoon in de smaak. Een 
studentikoos letterkimdig meester
werk verhaalde in 39 strofen de 
voornaamste gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar . 

Aan tafel sprak voorzitter Ge
ra rd Demeester een passend wel
komwoord uit, dankte voor de ge
leverde prestaties en deed een 
warm beroep op standvastigheid 
voor de toekomst. Ook de aanwe
zige dames kregen hun deel van 
de bloemen. 

Tot zeer laat to. de nach t duur
de het feest dat, op algemene aan
vraag, in de loop van de zomer 
een navolger zal krijgen. 

Roeselai-e zal steeds z'n steke 
s taan, in een prachtige geest van 
harteUjke kameraadschap en on
derlinge samenhorigheid in één
zelfde bestreving : Vlaanderen 
eerst ! 

mmm 

ZOEKERTJ 
Welk V.U.-vriend (partikulier)' 

leent mij 50.000 P 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 3 

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

4 

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 

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

Schrijven Neoplastic E. Dierckx-
laan 21, Schilde. 

8 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
12, 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 
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ANTWERPE'N 
BORNJEM 

Flinke opkomst op het gezellig 
samenzijn van de afdeling Klein 
Brabant die weldra zal moeten fe
deraliseren, want Bornem bereikte 
op deze avond zijn ledenaantal om 
ze'fstandig te gaan optreden. Ook 
Puurs zal met de werker Peeters 
geen grote problemen hebben om 
dit Bomemse voorbeeld te volgen. 

Als vreemde gasten voerden Wim 
Jorissen, arr. voorzitter Renard en 
arr . sekret. Walter Luyten ieder 
naa r hun aard hun nummer op in 
dit gezellig samenzijn. 

DUFFEL 
Ondanks de nijpende koude was 

er een talrijke opkomst voor het 
Jaarlijkse teerfeest van het Boe-
renfront-Centrum waar Wlm Jo
rissen als gastspreker een zeer ge
smaakte rede hield over de strijd 
van de Vlaamse boeren en de hou
ding van de Volksimie er tegen
over. Ludo Sels In eigen nest nog 
briljanter dan elders ontwikkelde 
he t tema dat de Vlaamse kinder
rijkdom aUeen niet volstaat voor 
onze opgang, politieke Interesse is 
ook nodig om de zaken tot een 
goed einde te brengen. Wim Joris
sen en Walter Luyten als vreem
de eenden in de bijt kregen veel 
bijval a 's ze de Duffelse volksdan
sen spoedig onder de knie kregen, 

KATELIJNE-WAVER 
In verband met de onteigingen 

In Kat . Waver greep te Mechelen 
een vergadering plaats waar de be
trokken eigenaars een gezamen
lijke houding bepaalden Onder 
leiding van Ir. Renard, en in aan
wezigheid van volksvertegenwoor
diger Mattheyssens en provincie
raadslid Ludo Sels werd een aktie-
p ' a n opgemaakt. 

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 maandag. 

O.L.VR.-WAVER 
Dinsdag 29 januar i te 20 uur 

in lokaal de Klok, Kerkplein 
Grote voorlichtingsavond 

« Vlaanderen Nu » met als 
sprekers Wim Jorissen, Ludo 
Sels, Walter Luyten 

Kleurlichtbeelden over de 
tweede Mars op Brussel. Gele
genheid tot debat. 

MECHELEN 
Onder voorzitterschap van Mr. 

J a n Ryckeboer hield Ir. Oscar Re
na rd een fel opgemerkte voor
dracht in de Vlaams - nationale 
Kontaktklub. 

Onder de titel « Is de Volksunie 
links » aangekondigd in de Gazet 
van Mechelen had deze voordracht 
heei wat belangstellenden de kou
de doen trotseren. Op een klare 
manier werd een lijn getrokken 

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 

aan de hand van het Volksunie
programma tussen de links-rechts 
praatjes die de laatste tijd wer
den ten beste gegeven in sommige 
kranten. 
Grelukwenscn. 

Langs deze weg brengen wij on
ze gelukwensen over aan Walter 
Chabot de jonge Mechelse kunste
naar die zopas bekroond werd in 
de landelijke wedstrijd voor een 
ontweip voor de St J a n Berch-
mansviering. Walter Chabot was 
de tekenaar van onze voorpagina 
van het Mars op Brussel-nummer 
van de Volksunie. 
Zitdag. 

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

MERKSEM 
Bal Groeninghe. 

Zaterdag 2 februari, vanaf 
20 uur, leidt het bekende Wil-
margezelschap ten dans, in de 
zaal Sfinx, Bredabaan 712. 

Prachtige muziek, lekkere 
dranken, warme zaal ! 

Wees op tijd voor uw plaats! 
Deelname in de kosten : 

20 F. 

BRABANT» 

DWORP 
Sinterklaasfeest en Driekoningen
feest. 

Emde december kregen de ou
ders in Dworp de mededeling dat 
Smterklaas zijn tocht op de aar
de ging besluiten op 5 januari met 
het uitdelen van snoep en speel
goed aan de kinderen van 3 tot 8 
jaar . 

Dit schrijven was rondgestuurd 
door « de Pallieterklub », het in
richtend komiteit. Zaterdagavond 
Uep het zaaltje « De Leeuwerik » 
bomvol; 74 kindren vergezeld van 
hun ouders Voorzitter W. Felis 
heette iedereen hartelijk welkom 
en verleende het woord aan Mr. 
Daniel De Coninck. 

Deze hield een korte toespraak, 
die hl] inzette met een hulde aan 
de inrichtende « Pallieterklub »; 
hij vroeg in de toekomst ieder ini
tiatief-vanghen te,steunen. Daarna, 
herinnerde hij aan de plicht van 
ieder Dworpenaar, zjin Vlaams-zijn 
te verdedigen 

Het geduld van de kleinen werd 
niet langer op de proef gesteld, 
want vlak daarop ving het toneel
stukje « Sinterklaas en de Roof
ridder » van W. Savenberg aan. 
De kleuters leefden totaal mee 
met het stukje. Aan he t einde 
deed Sinterklaas zijn intrede in 
de zaal en deelde snoep en speel
goed uit. De bengels waren allen 
opgetogen, evenals de ouders die 
hun voldoening uitspraken. Flink 
werk van de V U.-kern ui t Dworp, 
in het bijzonder van J. Paesmans 
en van Piet Dehollogne en D. De-
nayer die alle eer haalden met hun 
toneel. En volgend jaar nog be
ter ! 

LIEDEKERKE 
De jaarlijkse pensenkermis die 

op zaterdag 19 januari j.1. te Lie-
dekej'ke plaats vond in he t lokaal 
van de afdeling, kende een enorm 
succes. 

Ondanks de bijtende koude was 
he t lokaal reeds vroeg in de avond 
bomvol gelopen. 

GEVRAAGD 
u i tba t e r voor 

toer is t i sch uord 
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. 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 
Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE 

REDAKTIE: Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur, 
T. van Oversfraeten, Redaktiesekretaris. 
S. De Lie, Mr. D. Deconinck, Wlm Jorissen, lic W. Luyten, 
P. Martens, J. Van Breda, dr L. Wouters, leden. 
Alle briefwisseling voor redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupulslaan 110, Brussel 7. Tel. : 13.48.98 

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1. fel. 11.82.16 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 200 F - Halfjaarlijks : 105 F - Driemaandelijks : 55 F 
Steunabonnement : 500 F (minimum) - Losse nummers : 6 F 
Abonnement buitenland : 250 F 
LUCHTPOST: Kongo 750 F • Zuid-Afrika 950 F - Brazilië-Canada 1100 F 

Andere landen 900 P 
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brut. 

Verantvy. uitg. t Mr. F. Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12. 

Na een hartelijk welkomwoord 
door de voorzitter, R. Van den 
Borre, werd a a n meer dan 130 ge
nodigden een eetmaal aangeboden. 

Daarna werd het woord gevoerd 
door de secretaris, R. De Schrij
ver, die een summier overzicht gaf 
van de Volksunleaktiviteiten t i j 
dens het voorbije jaar. 

Het feest werd besloten met een 
grote tombola, die zeer in de 
smaak viel van het talrijke pu
bliek. 

NEDER-OVER-HEEMBEEK 
Deze Vlaamse gemeente, ten on

rechte als stiefkind bij het on
dankbare Brussel gevoegd, be
schikt thans over een flinke afde
ling. Deze afdeling is in het bezit 
van honderden adressen, die voor
al bij de komende gemeente- en 
algemene verkiezingen van groot 
nut zullen zijn. 

LIMBURG 

FINANCIËLE MOBILISATIE 

Het financieel komltee Limburg 
kontakteert wekelijks nieuwe men
sen met het oog op een jaarlijkse 
bijdrage voor de propaganda. 

We danken langs deze weg allen 
die reeds hun bijdrage hebben ge
stort aan ons fmancieel komitee. 

Wie wil steunen, kan dit steeds 
melden aan één der leden van het 
komitee : Frans Kempeners, Lom
mei; Ir. Renaat Vanheusden, Has
selt; Drs. Degraeve, Niei bij As; 
Drs Wim Jorissen, Andei'lecht en 
Ir. c iem Colemont, Nieuwerkerken. 

Rechtstreekse stortingen kunnen 
gedaan worden op P.C. 4815 26 van 
Clem Colemont, Nieuwerkerken 
(Limb.). 

Wij danken bij voorbaat. 

BREE-PEER 

Tijdens de onlangs gehouden 
werkvergadering, onder voorzitter
schap van Jaak Vaesen, werd be
slist een mtensere propaganda aan 
te vangen in de verschillende ge
meenten van het kanton. 

Huisbezoeken zullen door de pro
pagandisten afgelegd worden. 

GENK 

De maandelijkse werkvergade
ring, gehouden in Café Oberbayern 
te Waterschei, werd gewijd aan de 
leden- en abonnementenslag. 

Een openbare voorlichtingsverga
dering werd in he t vooruitzicht ge
steld. 

HERDEREN 

Thans plukken we de vruchten 
van de voorlichtingsvergadering, 
enkele weken geleden gehouden. 

Nikel Merken heeft de gebeurte
nissen niet op htm beloop gelaten; 
hij nam kontakt met een reeks 
mensen en noteerde een vijftiental 
nieuwe abonnementen. 

Herderen is een voorbeeldige af
deling in de provincie. 

LANAKEN 

De werkgroep vergadert morgen, 
27 januar i om 10 uur v.m. ten hid-
ze van .secretaris Gustaaf Begas, 
Stat ionsstraat 74. Alle bestuurs
leden en propagandisten zijn aan
wezig ! 

LANKLAAR 
De prov. voorzitter en secretaris 

hebben samen een prospectie ge
daan in deze gemeente Zij wer
den overal goed onthaald en ont
vingen steunbijdragen voor de 
uitbouw van de par t i j . 

MEEUWEN 
Bij onze propagandist Emiel 

Wellens, Peerderbaan te Meeuwen, 
werd een tweede kindje geboren, 
da t Roeland gedoopt werd. Profi
ciat. 

NEERPELT 
Door de bestuursleden Fr. Kem

peners en R. Evers werden kontak
ten gelegd met nieuwe medewer
kers. Terzelfdertijd hebben ze een 
reeks nieuwe leden ingeschreven. 
We stellen met genoegen vast dat 
he t kanton stelselmatig in de 
breedte uitgetKmwd wordt. 

ST. TRUIDEN 
De afdeling wijdde haar maan

delijkse vergadering aan de bespre
king van de propaganda. Beslist 
werd de werving langs persoonlij
ke kontakten verder te zettea tot
da t de weersomstandigheden gun-
•tiger zijn geworden. 

O^VLAANDEREN 
DENDERLEEUW 

Beweging van het ledenaantal 
gedurende 1962. 

Nieuwe leden : 33. Niet-her-
nieuwde : 10. Netto-winst : 23 

Voor 1963 werden reeds 22 nieu
we leden ingeschreven. 

Aan de leden van 1962 zal in de 
loop van februari de lidkaart voor 
1963 aangeboden worden. 

Vergeet niet : zaterdag 2 februa
ri opening van uw lokaai. Kom die 
avond naar het nieuw Vlaams huis 
De Klok, hoek Guido Gezellestraat 
en Dorpsplein. 

De tombola ter gelegenheid van 
de abonnementenwerving zal ein
de februari plaats grijpen. Wie 
brengt nog een abonnement bin
nen ? 

I n ons nieuw lokaal zal er gele
genheid zijn tot biljarten, ping-
pongspel en schaken. Het stichten 
van een schaakclub werd reeds 
overwogen. Verdere initiatieven 
volgen Liefhebbers dienen zich 
aan te geven in het lokaa.1. 

U komt voor alle dienstbetoon 
terecht bij Goessens André, Toe
komststraat 48. 

HAMME 
Mutualiteit « Flandria ». 

Gezien de wet op het gewaar
borgd weekloon veranderd is, wor
den de leden van « Flandria » 
herinnerd aan wat volgt : 

De verphcht-verzekerden moeten 
hun werkgever binnen de 24 uur 
verwittigen in geval van werkon
bekwaamheid door ziekte. 

Ook de V>edrijven met min dan 
10 werknemers vallen onder toe-
psissing van het gewaarborgd week
loon. 

Het adres van de Medische Advi
seur is veranderd en is t hans Dr. 
Slachmuylders, adviserend ge
neesheer. Lieven de Winnestraat , 
Gent. 

Inlichtingen en nieuwe aanslui
tingen voor Mutualiteit Flandria, 
iedere dag op sekretariaat, Ring-
s t raat 29,Hamme. 

W-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

Geslaagde ledenvergaderinsr. 

De algemene ledenvergadering 
mag, spijts de weersomstandlghe-
des, als zeer geslaagd worden aan
zien. 

De voorzitter H. Van Ryssel 
mocht in he t lokaal Breughel de 
talrijke aanwezigen welkom heten, 
waarna hij het iiittredend bestuur 
dankte om de werking in het ver
leden. 

Na de stemming bleek volgend 
nieuw bestuur verkozen : 

Hektor Van Ryssel, voorzitter; 
Julien Van Parys, sekretaris; 
Mevr. Ponjaert^Verplancke, schat
bewaarder; Dirk Walgraeve, orga
nisatie; alsook drie leden. 

Mr. G. Van In wenste de nieuw-
verkozenen geluk, in het bijzonder 
Mevr. Ponjaert als enig vrouwelijlc 
l>estuurslid in he t ganse arrondis
sement. Hij legde de nadruk op een 
eigen sociale organisatie en stipte 
als voorbeeld de afd. Blankenberge 
aan. 

Tot slot van deze gelukte verga
dering werd de film van de Mars 
op Brussel en de betogingen aan 
de H. Geestkerk afgerold. 

Verrassingsavond. 
Op 30 maar t a.s richt de plaat> 

selijke Vlaamse Vriendenkring een 
Reuze-Gezellige Avond in. 

Alle leden worden verwacht ! 
Nadere inlichtingen worden me

degedeeld, 

BOESELARE-TIELT 
De arrondissementsraad verkoos, 

in aanwezigheid van gouwvoorsiit-
ter Dr. Devoldere, het hiernavol
gend arrondissementslsestuur 

Antoon Desimpellaere, voorzitter. 
Staf Vermeire, sekretaris. 
Albert Bekaert, 1ste ondervoor

zitter. 
Dries Vandendriessche, 2de on

dervoorzitter. 
Andre Roels, afgevaardigde 

hoofdbestuur. 
Remi Van Wonterghem, toege

voegd aan de propaganda. 
Geert Deman, penningmeester. 
Jeroom Huyghe, sociaal dienst

ige toon. 
B e m a r 4 JDepoortcre, pfropagan-

daleideti 

VEURNE - OOSTENDE . 
DIKSMUIDE 
Dienstbetoon. 

A. De Ganck : elke zondagvooN 
middag m het « Vlaams Huis », 
Ijzerlaan, Diksmulde, 

O. Huyghebaert • 19. Koning 
Ridderdijk, Westende. 

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

L. Mertens : 9. Kanadalaao, 
Nieuwpoort. 

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

M. Zwaenepoel : '27, P Bortier-
laan, Gistel. Na afspraak. Tel. 
05-92.85.09. 

KNOKKE 
Dienstbetoon. 

Iedere zaterdag voormiddag van 
10 uur 30 tot 11 uur 30 in het se
kretariaat, Elisabethlaan 105. Isto 
verdiep, Knokke. 

Ook uitbetaling mutualiteit en 
vakverbond 

SINT-ANDRIES 
Dienstbetoon. 

Iedere zaterdsig voormiddag vaiï 
10 tot 12 uur. 

Adres : de heer Etlenne Maas, 
Lange Molenstraat 64, Slnt-An-
dries. 

Of op afspraak : tel. 379.74. 

SINT-KRUIS 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 11 uur bij de heer Man» 
Vandemoortel, Delaplacestraat 121, 
Sint-Kruis ( te l 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 vafc-
bond, enkel op woensdag. 

Adres : Oesar De Coninck. Gioeu 
nestraat 45 Blankenberge, 

BRUGGE 
Zitdag iedere zaterdag voormltli 

dag van 11 tot 12 uur. 
Herijerg « VUssinghe ». BlekerSi 

s t raa t 2, Brugge. 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week uw gewoon be
drag, ü zult slagen met 12 
punten, 11 of meerdere ma
len 10. Bewijsformule 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) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

l«..S(Z7.6i 

STAK' 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien ü «een verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü net adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star Zelp 
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» OOR de zoveelste maal werd 
zetelaanpassing beloofd, ditmaal duidelijk in de 
regeringsverklaring opgenomen doch gekoppeld 
aan een vooruitzicht op grondwettelijke waar
borgen voor de Walen. 

De zetelaanpassing is een normaal uitvloei
sel van de unitaire staat, waarin elke stem gelij
ke waarde moet hebben.Nu zijn 500.000 Vlamingen 
niet vertegenwoordigd, d.w.z. dat de stem van el
ke Vlaming 1/8 minder waard iC' dan die van een 
Waal. De in uitzicht gestelde waarborgen, voor
gesteld als één der gegevens van de grondwets
herziening, worden thans tot voorafgaande voor
waarde voor de zetelaanpassing aangeblazen en 
zelfs tot hoofdprobleem van de grondwetsherzie
ning. Alle aandacht van de werkgroep voor 
grondwetsherziening en van de sub-kommit*3ies 
schijnt uitsluitend te gaan naar de waarborgen 
tegen « minorizering » van de Walen. 

T ERMEYLEN heeft in dit ver
band een 7-tal mogelijkheden vooropgezet. Naar 
het schijnt zou men zich meest concentreren op 
een formule van Rolin : de Senaat zou beslissen 
met een eenvoudige meerderheid waaronder 
minstens 20% Walen en 20% Vlamingen. Indien 
een voorstel de meerderheid haalt met minder 
dan 20% der aanatoren uit Waalse arrondisse
menten (bv. Voerkwestie : slechts 7 Waalse se
natoren ervoor) dan zou het probleem worden 
toevertrouwd aan de parlementaire verzoenings
kommissie waarvan de leden worden aangeduid 
door de voorzitters van Kamer en Senaat. Het 
aldus in konklaaf uitgebroede kompromis zou 
zonder wijzigingen door de twee kamers moeten 
aanvaard of verworpen worden. 

Een ander voorstel, nl. van Harmei, voorziet 
een kombinatie van waarborgen in verschillende 
trappen die samen een stevig geheel moeten uit
maken : 

— gepondereerde Senaat met versterkte Waalse 
vertegenwoordiging (waartoe dient de zetelaan
passing dan nog ?); 

— gekwalificeerde meerderheid van 2/3 voor be
paalde beschermde materies (in de aard van het 
C.V.P.-kon gres van Oostende : 1/3 kan alles blo-
keren) ; 

— verzoeningc'proceduTe door een paritaire 
Vlaams-Waalse kommissie zoals in het voorstel 
Rolin. 

D, 'E ZE verzoeningskommissie 
werd reeds door Wigny verdedigd in een paar 
artikelen, doch men geeft er de voorkeur aan 
de naam van een socialist hieraan te verbin
den. 

In de grond is deze verzoeningsprocedure 
een soort heruitgave van het nationaal komitee 
van de C.V.P., dat eveneens paritair is samen
gesteld en sinds de oorlog de Vlaamse C.V.P.-
meerderheid van 70 % geblokkeerd hield. Aan 
de Walen zegt men : « Weest gerust, ge hebt de 
grendel in het nationaal komitee en zelfs de 
meerderheid met de hulp van een paar geogra
fische Vlamingen »• Aan de Vlamingen zegt 
men : « Toe jongens, niet klagen; eigenlijk is 
het de algemene raad van de partij die beslist 
en daar hebt ge toch de meerderheid ». O sanc-
ta simplicitas! 

H, ET is dus de bedoeling, te zoe
ken naar middelen om het beest van de Vlaamse 
numerieke meerderheid in de hoek te dringen en 
af te slachten zonder dat het te veel schreeuwt. 
Best is nog, het te verdrinken in het wijwater 
van de grote sakristijn Harmei of het met de 
handschoen te wurgen. Men wil onze demokra-
tische meerderheid afgrendelen zonder dat we 
het voelen en daarbij nog spekuleren op overlo
pers in eigen rang, om de Franse heerschappij in 
België opnieuw stevig te vestigen en met de af
bouw van de Vlaamse Beweging te beginnen. 

Geef ons dan maar liever de brutale formule 
van Dehousse en Vermeylen : de paritaire Se
naat. Deze is ten minste doorzichtig en heeft het 
voordeel, de Vlaamse en Franstalige gemeen
schap te Brussel te erkennen en op afzonderlijke 
lijsten te laten kiezen. Dehousse stelt de parit t i
re Senaat trouwens slechts voor in onderschikte 
orde : zijn hoofdthesis blijft een federale 
grondwetsherziening. 

E EN andere formule, door Du-
vieusart naar voren gebracht, beoogt de oprich
ting van twee regionale raden : een Vlaamse 
en een Waalse, samengesteld door delegaties 
van Vlaamse en Waalse provincieraadsleden. 

Ook deze gewestelijke raden, die een alge
mene sociale, ekonomische en kulturele taak 
zouden hebben met konsultatieve en beslissende 
bevoegdheid (alleen beslissingsbevoegdheid 
biedt nl. voldoende waarborg aan de Walen), 
worden gevaarlijk geacht. 

^OALS men ziet is het onbegrip 
volledig en dat moet ons niet verwonderen. 

Er bestaat geen waarborg tegen minorisatie, 
tenzaj door erkenning van de twee gemeen
schappen met eigen autonome ekspressie-mid-
delen in federale zin. 

Een werkelijke erkenning van de dualiteit 
sluit alle waarborgen tegen minorisering in. 

Het is een probleem van eerlijkheid en De
housse heeft dat beter dan wie ook ingezien. 
De Waalse federalisten, zelfs wanneer ze on
hebbelijk zijn, boezemen ons minder wantrou
wen in dan de Waalse C.V.P.-konservatieven 
die ons een kat in een zak willen verkopen. 

O, 'NS antwoord is klaar en dui
delijk : njet. Een njet dat alle verzetsmiddelen 
toelaat omdat een rechtstreekse aanslag wordt 
beraamd op onze dertiokTaltische vertegenwoor
diging, de enige macht die wij bezitten. Onze 
slagzin is : geen grendelgrondwet, noch door 
een paritaire Senaat, noch door een 
versterkte Waalse vertegenwoordiging in de Se
naat, noch door een geforceerde stemwijze in 
een of beide kamers, noch door een paritaire 
verzoeningskommissie. Het is een kwestie van 
politieke eerlijkheid en maturiteit. De tijd van 
het paternalisme is voorbij Geen grendelgrond
wet, maar federalisme! Alleen federalisme kswd 
de nodige waarborgen bieden zowel aan Wal
lonië als aan Vlaanderen en beider organisch 
aandeel verzekeren te Brussel, door een statuut 
van gelijkwaardigheid voor de twee gemeen
schappen in de federale hoofdstad. 

Voor wanneer de « Belgische staatsman » 
die de werkelijkheid durft in de ogen zien en 
een oplossing voorstellen? Niet alleen voor de 
minorisatievrees der Walen, maar voor de wer
kelijke minorisatie der Vlamingen in Vlaande
ren zelf en in de hoofdstad. 
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D A M E S , DRAGEN NU 
DE SLANKKLEDENDE 
ELASTISCHE NIEUWE 

H E L E N C A BROEKEN 
PRIJS 595 F. 

SCHRIJF OF TELEFONEER 
UW TAILLE + VERLANGDE 

KLEUR; WIJ STUREN ZE U 
TEGEN TERUGBETALING. 

G.BERGERS 
SINT-JANSVIIEI 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

Tel. 33 91 65 

UITSTEL 
IS GEEN AFSTEL...! 

UW BEURT 
KOMT ZEKER! 

Koop steeds biljetten 
van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Hoog lot: 
VUF MIUOEN 
Trekkmg van de 
tweede tranche 

maandag 11 februari 
te Ruisbroek. 

Per Biljet 100 F 

Per Tiendebiljet 11 F 

ben 
uitgeslapen 

want, . 

mATwteu's BionEiiiwEonm 
Eijhuiicn: AntWer*^n: Diepi»n. «4-86. Tel-.310Tvl,«; BèSMno"*'' Ï M ' ; 

, Tel. Ji-tllUr- Dcume : GollitiSTtfei «0. Tel 36 2i72. _ ^ 

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 stoffen 1963 

Ziiidlaan 52 
(tegeriover K A J -centrale) 

BRUSSEL 
telefoon 11 77 10 


