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NU DE RE2ULTATEN DER VOLKSTEL
L ING GEKEND Z IJN. STAAT NIETS 
MEER EEN ONMIDDELL IJKE ZETELAAN
PASSING IN DE WEG. 
OF TOCH ? 

J A W E L : ONZE KLEURPOLIT IEKERS 
ZIEN MET LEDE OGEN DAT DE DEMO-
KRATIE VOOR EEN KEER EENS IN 
HET VOORDEEL VAN DE VLAMINGEN 
ZOU SPELEN EN PARTIJPOLIT IEKE 
RATTEN KNAGEN VERDER AAN ONS 
VOLLE RECHT OP ZETELAANPASSING. 
ZIE OP BLZ. 5 DE VERKLARING VAN 
DE HEER VAN DEN BOEYNANTS. 

VERKRIJGBAAR BIJ AUE DAGBLADVERKOPERS 

WIE POET W A T 

VOOR AMNESTIE ? 

HET BOEK DER MAAND 

O p de agenda van de Kamerconnmissie voor Justi t ie van 
23 januari 1963 s tonden veertien punten ingeschreven. 
Nr 1 3 - geluksgetal of omgekeerd ? - was het wetsvoor
stel van 12 december 1961 voor Amnes t i e , onder tekend 
door de 5 Kamer leden van de Volksunie . 
De Commissie zal nog wel enkele malen vergaderen, al
vorens zij aan dit pun t zal geraken. Maar het s taat er op 
en zal dus kortel ings worden besproken. 

ZaJ het genade vinden in de 
ogen van de Commissieleden ? 
Zal het rechtvaardigheidsge
voel van de kristeh]ke en hu
manistische en vrijzinnige le
den eindelijk ontdooien ? 

In zijn toelichting schreef 
Mr Van der Eist o.m. « Zeker 
is het ook dat de repressie, in 
de vormen en op de wijze 
waarop zij gevoerd werd, aan 
Vlaanderen opgedronger i.s 
geweest en met beantwoordde 
aan het rechtvaardigheidsbe
sef van het door een eeuwen
oude Kristelijke traditie ge
stempeld Vlaamse Volk >. , 

Dat zal wel zo zijn, maar 
wat heeft dat volk te BruJ^el 
in de pap te brokken "̂  

De heren die over zijn lot 
beschikken, houden niet van 
dat volk, hebben het steeds 
vernederd en zo dikwijls ge
kastijd in zijn beste zonen. En 
de vertegenwoordigers van 
dat volk in het Souvereine 
parlement durfden nooit op
gaan tegen de booskijkende 
par t i j - of regeringsleiding, als 
de roede over hun volk werd 
gehanteerd 

In 1949 deed Paus Pius XII 
een vaderlijke oproep tot alle 
regeringsleiders, maar vooral 
tot de Kristelijke onder hen, 
om met edelmoedig gebaar de 
wet van de Kristelijke naas
tenliefde op de om politieke 
feiten gestraften toe te pas
sen en de spons te vagen over 

een troebel verleden Wan* 
wie ging er vrij uit ? 

Op 18 september 1955 de-
kreteerde het praesidium vaa 
de opperste Sovjet amnestie 
voor alle onderhorigen, die op 
een of andere wijze haddea 
gekollaboreerd, ook door 
dienst te nemen in het Duitse 
leger 

Alle landen van Europa ga
ven reeds amnestie om oor-
logsfeiten Alleen de Belgische 
staat bleef doof voor alle a r 
gumenten en plechtige oproe
pen van hoogstaande Vlamin
gen uit alle middens Het ver
dorde hart van de verant
woordelijke regeerders was 
niet toegankelijk voor edele 
gevoelens. Zij luisterden naar 
de grimmige bedreigingen van 
een handvol halers totter 
dood. 

Zou er nu eindelijk eens 
doorgebeten worden ? Zouden 
de zorgen en de miserie vaa 
gevangenen, onrechten, be
rooiden en ballingen dan 
eens voor sroed beëindigd 
worden '•' 

Welk eerüjk mens zou hier
tegen nog willen protesteren, 
of durven.... De tijd van de 
« appel op het land » en de 
Fostyralley met zesduizend 
gendarmen komt niet meer 
weer De regering en het par
lement krijgen nu een late 
kans om nog wat goed te ma
ken Vijf artikels bevat ons 
voorstel. Vijf minuten moed 
voor een stemming in het 
halfrond, en een besmeurde 
bladzijde uit onze vaderland
se geschiedenis wordt voor
goed vernietigd Of blijft de 
haat het merkteken van deze 
Staat ? 

S o m m i g e ar rondissementsbes turen der V . U . hebben de 
laa ts te weken wat weg gehad van de marmot t en : ze 
hie lden een winterdut je . En dat was merkbaar in de re-
Zultaten van hun abonnementens lag . 

Gelukkig zijn in andere ar
rondissementen de ijsberen 
op het pad gegaan; ze heb-

"ben het dan toch maar weten 
klaar te spelen dat de globale 
rezultaten van de abonne
mentenslag in januari nog 
een behoorlijk figuur slaan. 
Maar het kan altijd nog be
lter ! Februari — die korte ruk 
In de lange rij van maanden 
— is dé gelegenheid om een 
flinke stap te doen in de rich
ting van het streef ei jfer-1963: 
5.000 nieuwe abonnementen. 
t s onze vrije, onafhankelijke 

Vlaams-nationale pers de in-
apanning niet waard ? 

Ja, zegt Geert De Man, Fon-
teynestraat 31 te Pittem. En 
dat is niet zo maar 'n goed
koop antwoord • hij voegde er 
de daad bi] en stuurde m ja
nuari de hoogste persoonlijke 
bijdrage in voor de abonne
mentenslag. Wat hem het 
tweede « Boek der maand > 
oplevert. Geert is De Man die 
hierover kortelings door onze 
redaktie zal worden aange
schreven. 

Zijn inspanningen zijn niet 
vreemd aan het feit dat het 
arrondissement Roeselare-
Tielt deze maand als eerste 
in de rij staat, gevolgd door 
Aalst — een trouwe kliënt van 
on^e winnaars-lijst En daar
op volgen dan de « groten » : 
Antwerpen, Gent en Brus.<!el 

Het arrondissement Gent 
schunt vastbesloten, uit dit 
verdienstelijk gezelschap 
nooit meer te verdwijnen. 

En de anderen V Sommige 
ook zeer goed, maar er zijn 
slechts vut plaatsen voorzien 
op ons pnmussen-lijstie An
dere behoorlijk En dan het 
koppel marmotten waarover 
we het hierboven hadden. 

In februari allem*fcl beter ! 
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ekonomische expansie, op blz 3 

audenauer en frankrijk, op blz 7 
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bij een verjaardag, op blz 13 

nog niet genoeg ?, op blz 16 
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BROZE UNtE ? 
Ook het «Het Wekelijks Nieuws» 

heeft gemeend enkele beschouwin
gen te moeten wijden aan de kri-
sissen die momenteel de Volksunie 
zouden verdelen. 

Waar de grote pers reeds haar 
wensen voor wei-kelijkheid had ge
nomen en de doodstrijd van oiuze 
partij verbeidde, zijn de regionale 
kranten aan het keffen gegaan 
maar net iets te laat om als wak
kere waakhondjes de goegemeente 
wakker te maken. 

De hersamenstelling van het da
gelijks bestuur van de Volksunie 
wijst erop dat zij nog geen kuur 
nodig heeft. De bekenden, die het 
best doen, blijven aan het roer. 
Tonelen a la Eyskens-Lefèvre zijn 
de exclusiviteit van de C.V.P. 

Men wil echter de Volksunie 
klein krijgen. Maar met weike pij
len ze aanvallen? Daarom is rod
delen, ook voor zogeheten kristen 
mensen, een geliefkoosd wajien. 

Tot voor kort waren ze in de 
Westhoek gerust in de V.XJ 

De tussentijdse verkiezingen al
daar hebben een tip gelicht van de 
politieke sluier en de mogelijkhe
den van een radicaal-Vlaamse par
tij bloot gelegd. Dan is er de on
rust gekomen. 

We kunnen de vroede heren van 
« Het Wekelijks Nieuws » gerust-
Btellen : als de dooi zal zijn inge
treden gaan jonge Volksuniepro
pagandisten de baan op om een 
ender geluid te laten klinken in 
het Westland. Intussen zal Daniel 
Deconinck, de man van de streek, 
het vooruitstrevend programma 
van de Volksunie komen toelichten 
te Poperinge zelf. Van de Gast
huisstraat naar de Markt is het 
niet zo veri 

R.S. - Roesbrugge. 

NOORD EN ZUID 
Waarde Redaktie, 

Betreft brief van de heer J.V. 
uit Geel in uw blad van 19 janua
ri 1963 over Noord en Zuid. 

De heer J.V. citeert een stuk uit 
Dr Van Haegendorens werk in 
verband met het opwekken van 
het algemeen-Nederlands besef en 
klaagt meteen de passieve hou
ding van de Volksunie aan ten 
overstaan van dit probleem. 

Persoonlijk ga Ik nlefc met de 
briefschrijver akkoord wanneer hij 
de « kulturele samenhorigheid » 
bedoelt. Ik meen dat op dit punt 
de Volksunie zeker haar steentje 
bijdraagt. 

Bedoelt de heer J.V. echter dat 
de Volksunie de zuurdesem moet 
wezen voor een « politieke integra^ 
tie » tussen Noord en Zuid dan 
wil ik op mijn beurt een uittreksel 
aanhalen uit Dr Van Haegendo^ 
rens « Oogmerken voor Morgen », 
p. 285 : « Laten wij inzien dat de 
gehechtheid aan een archeologisch 
Vlaanderen of die historische 
droom van de Nederlandse gewes
ten der XVIde eeuw, in een te 
sterke dosis, opium kan beteke
nen voor de huidige strijd ». 

LC. - Kessel-Lo 

MARS OP BRUSSEL 
In verband met de voorbereiding 

van deze mars werd overal in alk 
vormen propaganda gevoerd : 
strooibriefjes werden uitgedeeld 
mikrowagens doorkruisten onze 
gewesten en... 's nachts werd er 
geplakt en op straat gekalkt. 

De veldwachter in Vrasene was 
zo ijverig om uit te vissen wie de
ze snodaards waren! 

Zelfs de kraaien brengen 
iel uil : 

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

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232. Antwerpen (4e distr.) 

Zij hadden een zware misdaad 
begaan : het Vlaams bewustzijn 
wakkergeschud. 

Geen moeite werd gespaard, 
huisbezoeken en ondervragingen 
werden gehouden. 

Tenslotte werden er een paar 
slachtoffers uitgehaald. 

Op 10 januari viel de uitspraak: 
200 F voorwaardellijk! 

Deze straf zullen onze pij-
penplakkers zeker te mild gevon
den hebben. Doch daarmee was 
hun eer toch weer eens gered. Een 
triestige eer overigens, als men 
zijn tijd niet beter kan gebruiken 
dan met zulke zaken de triestig-
aard uit te hangen. 

Wij kijken met belangstelling uit 
naar de verkiezingen en zijn be
nieuwd of zij hun plakkers en kal-
kers dan ook zo graag zullen voor 
het gerecht brengen. Waarschijn
lijk zullen ze dan veel dieper sla
pen! W.V.G. - Vrasene. 

ZETELAANPASSING 
Mijnheren, 

Kwantitatief is het wegblijven 
van de zetelaanpassing een erge 
sa onrechtvaardige zaak. Maar... 
de Vlamingen zijn zelf in fout. 
Moesten ze alleen echte volksver
tegenwoordigers naar kamer en 
de senaat zenden, de zaak zou zijn 
opgelost. Ze zouden een kompakte 
en onwrikbare groep vormen. 
Maar zoals de zaken nu staan, 
zenden ze mensen naar de kamer 
die daar in de eerste plaats hun 
eigen belang zoeken en voor het 
overige het Vlaamse volk eenvou
dig verraden. Wetten stemmen, die 
Vlaanderen definitieve schade be
rokkenen, kunnen we niet anders 
bestempelen dan « verraad ». En 
dat doen ze bestendig ! De fout 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FMNKOST pvba 

Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 

ligt in de lamlendige ven-aders-
mentaUteit van de Vlamingen 
zelf, die zich daarin maar al te 
gemakkelijk schikken : la loi du 
moindre effort, gebrek aan per
soonlijkheid, aan beginselen, aan 
verstand. Ze maken lawaai om 
vele kleinigheden en een belang
rijk feit laten ze ontsnappen. 

E.P. - Antwei'pen. 

HANDHAVING ORDE 
Waarde Redaktie, 

Minister Spaak hield enkele da
gen geleden te St. Servais een in
teressante toespraak over de hand
having der orde. De geplande 
maatregelen, zei hij, zijn niet ge
richt tegen de ssmdikaten maar 
tegen anderen. En hij maakte een 
toespeling op de « rexisten » van 
voor de laatste oorlog. 

Nu weten we tenminste waar
over het ga.at : rexisten zijn er 
niet meer maar er is veel erger in 
de ogen van de unitaire beroeps-
politiekers, er zijn de « ekstre-
misten ». Bij het horen van dat 
afschuwelijk woord loopt een ril
ling van afgrijzen over de rug van 
elk fatsoenlijk Belgisch politieker. 
Er kan niet de minste twijfel be
staan, wie Spaak eigenlijk bedoel
de. 

Dus : Volksunie, Vlaamse volks
beweging, Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens, inrichters van de mars 
op Brussel en alSe andere slag 
ekstremisten, u weet nu dat de 
jacht naar uw vel open is. Spaak 
durfde het wel zo eenvoudig niet 
uitdiTikken maar daarop kwam 
het toch neer. 

Het hoofddoel is, de politieke te
genstrevers van de gevestigde uni-
taire-Belgische macht te treffen. 
Men wil een wettekst in handen 
krijgen om bij de minste aanlei

ding de zgn. « ekstremisten » op 
strikt wettelijke en demokratisciie 
manier onschadelijk te maken. 

W.T. - St. Amandsbei^. 

INDEX 
Waarde Redaktie, 

De onmogelijkheid van het hui
dige indexsisteem loopt meer daa 
ooit in de kijker. De strenge vorst
periode heeft de waardeloosheid 
ervan nog sterker op het voorplan 
gebracht. 

Op de prijslijst, waardoor de In
dex wordt gevormd, ontbreken be
langrijke produkten zoals verse 
groenten bijvoorbeeld (nu pepe»^ 
duur). Er wordt geen rekening ge
houden met zaken zoals de medi
sche erelonen (vooral zwaar In 
de winter, inzonderheid voor gro
te gezinnen). 

Ontbreken : de posttarieven, de 
gai-agekosten, enz. 

De huurprijzen schitteren ook 
dooir afwezigheid. 

Hier ligt de kloof tussen index 
en werkelijke levensduurte. I>e 
belangstelling van de kleine man 
voor die kwestie is zeer levendig. 

En het wantrouwen van de 
mensen is onberedeneerd noch oi>-
gegrond. De syndikaten blijven ü» 
gebreke. De sociale autobus-rege
ring belooft, maar doet niets. 

De Volksunie die meer en meesr 
de St. Maarten aan ftd? nat^aa 
is van de kleine Vlaamse maa, 
moet in het Parlement het desbe
treffend besluit, vastgelegd op 
haar laatste Kongres, openbaren 
door het indienen van een wets
voorstel er toe strekkende het In
staande indexsisteem der Mela-
handelsprijzen te vervangen door 
een wetenschappelijk vastgestel<te 
index der levensduurte. 

B.H. - Erembodegeoa. 
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HALLO JAl WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken hel goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekdaw 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omseving : 

Norbert De 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 referenties ! 

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. dei:elijk en goedkoop te bouwen 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering 
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W e hebben hier vorige week zeer beknop t 

enkele menselijke en technische voorwaa rden 

onderzocht , w a a r v a n het verwezenli jken van 

het « Eerste p r o g r a m m a voor economische 

expans ie 1962-1965 » uiteindelijk zal afhan

gen . W e zullen nu — eveneens beknopt en 

u i te raard zeer onvolledig — enkele belang

rijke bladzijden uit dit P r o g r a m m a nader be

kijken vanui t het s t andpun t van wa t voor 

V laande rens welvaar t noodzakelijk is. 

ekonomische expansie 

programmatie 1962 - 1965 

Niet zonder reden begint 
het Programma de analise 
per sektor met een bespreking 
van de energie-sektor. De 
produktie-kosten van de ove
rige sektoren worden inder
daad in niet geringe mate be
paald door het niveau van de 
energie-prijzen. Bij .eerste le
zing verheugt men er zich 
over, dat het Programma het 
objektief van een prijsdaling 
voorrang wil verlenen. Wan
neer men er rekening mee 

aangeraakt, maar men ont
komt niet aan de indruk dat 
het Energie-hoofdstuk uit het 
Programma door de holdings 
werd opgesteld. Wanneer ge
zegd wordt dat het nastreven 
van een prijsdaling op de 
Belgische energie-markt im
pliceert « dat de vervanging 
van steenkool door petroleum 
niet doelbewust zou worden 
geremd» (blz. 32), dan lijkt 
dergelijke zin ons door verte
genwoordigers van de groep 

aan de machten, die de ener
gie-sektor in handen houden, 
haar wil zal opleggen om de 
oriëntatie van haar Program
ma te volgen, wanneer de fi
nanciële belangen van deze 
groepen een andere koers 
vereisen. 

Waar de beheersing van de 
energie-politiek een Belgisch 
én een Vlaam» probleem is, 
vormen de tot 1965 voorziene 
overheidsinvesteringen terug 
een hoofdzakelijk Vlaams 
probleem. In orde van de er
voor te leveren inspanning 
schenkt het Programma ach
tereenvolgens zijn aandacht 
(en onze centen) aan Ie de 
Waalse infra-struktuur; 2de 
de zeehavens en de kust, die 

eindje : 5,7 miljard zijn voor
zien voor Wallonië, 4,2 mil
jard voor Vlaanderen. De fi
nanciële inspanning van de 
staat, om onze zeehavens en 
de kust aan de eisen van het 
ekonomisch leven aan te pas
sen, zal in 1965 een bedrag 
van 9,5 miljard bereikt heb
ben. Noteren we terloops toch 
maar dat de haven van Brus
sel, het kanaal Brussel-Rupel 
en de haven van Luik hier
van 515 miljoen opstrijken en 
dat de uitgaven voor de kust
verdediging eveneens in dit 
bedrag begrepen zijn. Na dat 
alles komen dan de uitgaven 
voor uitsluitend in Wallonië 
gelegen stuwdammen de ba
lans nog voor 765 miljoen in 

HET «EERSTE PROGRAMMA VOOR 

EKONOMISCHE EXPANSIE» IS EEN 

BELANGRIJK DOKUMENT DAT DE 

PRETENTIE HEEFT AAN HET LAND 

EEN «BAZIS TE VERSTREKKEN 

VOOR HET EKONOMISCH. FINAN-

TIEEL EN SOCIAAL REGERINGS

BELEID» O P HALFLANGE TERMIJN. 

ONZE MEDEWERKER JOHAN VAN 

BREDA BRENGT O P DEZE BLAD

ZIJDE HET SLOT VAN DE ONTLE

DING VAN DIT DOKUMENT. 

houdt dat de Belgische ener
gie-prijzen de hoogste zijn 
van West-Europa, moet elke 
energie-politiek op langere 
termijn ermee beginnen hier
in verandering te brengen. 
Het lijkt ons echter ver van 
waarschijnlijk dat de in het 
Programma aangegeven mid
delen het gestelde doel zullen 
bereiken, laat staan dat de 
Belgische energie-sektor op 
die wijze ooit tot een voorde
lige integratie in Europees 
verband zal geraken. 

Vooreerst wordt in het Pro
gramma met geen woord ge
sproken over het herstruktu-
reren van onze elektriciteits-
sektor, die in EEG-verband 
veruit de slechtst georgani-
aeerde blijft. Evenmin wordt 
gezegd hoe de regering het 
voor mogelijk acht, aan de 
voornaamste aandeelhouders 
van een elektriciteitstrust als 
€ Electrobel » een meer volks
gerichte politiek op te leggen. 
Niet alleen wordt dit niet 

Lambert of van de « Banque 
de Paria et des Pays-Bas » te 
zijn gedikteerd. 

De Limburgse mijnen wor
den door volks vreemde groe
pen beheerd. In de sektor 
gas-industrie ontmoet men 
gelijkaardige toestanden. On
ze elektriciteits-produktie 
wordt mede vanuit Parijs ge-
kontroleerd. Niet op grond 
van hersenschimmige dingen 
vroeg het Volksunie-kongres 
van 3-4 november 1962 : « De 
beheersverantwoordelijkheid 
van de energiesaktor moet 
onder daadwerkelijke kontro-
le komen van de gemeen
schap, door meerderheids
participatie en/of overheids-
uitbating. », en eiste men een 
beknotting van de macht der 
volksvreemde financiële groe
pen. Uit de tekst van het 
Programma blijkt echter dat 
het hek volledig aan de oude 
stijl zal blijven hangen. We 
vragen ons dan ook ut met 
welke middelen de regering 

voor Wallonië even belangrijk 
zijn als voor Vlaanderen; en 
3de de Vlaamse infra-struk
tuur. 

Een regionale analiaa, voor 
zover die met de verstrekte 
gegevens mogelijk is, leert ons 
dat de centrale overheid er 
zich toe verbindt, tegen einde 
1965 aan wegenwerken in 
Wallonië een bedrag te beste
den van 12,7 miljard, terwijl 
Vlaanderen voor amper 5,4 
miljard op de lijst s taat en in 
de financiering van de le
vensnoodzakelijke E3 (tot 
1965 ongeveer 3 miljard) via 
een Intercommunale moet 
voorzien. Alsof dit alles voor 
ons nog niet kwetsend genoeg 
is, zegt het Programma op 
blz. 154 ijskoud : « De werken 
aan de autosnelweg Brussel-
Parijs zullen worden bespoe
digd in verband met de re
conversie van de Borinage en 
van het Centrum ». 

Inzake waterwerken trek
ken we terug aan het kortste 

Waalse richting scheeftrek-
ken, terwijl de uitgaven voor 
ontwatering hetzelfde doen : 
450 miljoen naar onze Waalse 
broeders. 

Voor de bouw van adminis
tratieve centra moet Vlaan
deren het met 210 miljoen 
stellen, Wallonië met 270 mil
joen. Brussel daarentegen 
gaat met 2,1 miljard lopen. 
Men kan zich inderdaad de 
vraag stellen wanneer het 
Brusselse waterhoofd zal bar
sten ! 

De lezer merkt dat de be-
voordeUng van Wallonië en 
Bruasel inzake infra-struk
tuur geen grenzen kent In
dien het waar is dat «de over
heidsinvesteringen als een 
steungevende achtergrond 
voor de produktieve activi
tei t» (blz 149) zijn, dan we
ten we meteen waar tot einde 
1965 het zwaartepunt van de 
Belgische ekonomtsche be
drijvigheid zal liggen : in het 

zuiden van dit ongeluksland, 
bij Franstaligen en vreemde
lingen ! 

Die vreemdelingen zullen 
daarenboven in de toekomst 
nog talrijker worden, om het 
tekort van de Waalse demo
grafische aangroei in de ma
te van het mogelijke te hel
pen goedmaken. Voor de pe
riode 1960 - 1965 schat het 
Programma de globale immi
gratie op 55.000 inwijkelin-
gen, terwijl dit cijfer voor 
1960-1970 tot 130.000 zal aan
groeien. De financiële inspan-
nmg, die deze immigratie van 
arbeidskrachten moet moge
lijk maken, gaat uitsluitend 
in Waalse richting. « Inder
daad, de immigratie dient af
gestemd te worden op de eco
nomische mogelijkheden en 
op de aanvulling van regio
nale arbeidstekorten, zonder 
dat ze evenwel aanleiding tot 
werkloosheid van Belgische of 
vreemde arbeiders mogen ge
ven. » (blz 115). 

Het zijn echter niet alleen 
de vreemdelingen, die de 
Waalse ekonomie aan de no
dige arbeidskrachten zullen 
helpen. Tussen de regela van 
de Programma-tekst leest 
men dat ook van de Vlaamse 
arbeider een inspanning zal 
gevraagd worden. Het woord 
« mobiliteit » is dus voorlopig 
nog niet uit de lucht. Het 
Programma laat daarover 
niet de minste twijfel be
staan. Op blz 11 leest men : 
«De veronderstellingen inza
ke het produktiviteitsverloop 
omvatten dus ook een bepaal
de mobiliteit van de arbeids
krachten,... », terwijl blz 137 
eveneens weet te vertellen : 
«Een dergelijke industriële 
uitbouw vergt van de arbeids
krachten een zekere geografi
sche mobiliteit,...», Aangezien 
de regionale spreiding van de 
ekonomische ekspansie niet 
in concreto in het Pi-ogram-
ma werd opgenomen, kunnen 
we natuurlijk niet met zeker
heid beweren dat hier mobi
liteit over de taalgrens heen 
gevizeerd wordt. We zijn 
echter te oud geworden om m 
dit verband nog llluzies te 
koesteren... 

Met de hefbomen van ons 
ekonomisch leven in door
gaans volksvreemde handen, 
zonder een plan-gebonden so
ciale programmatie en met 
een teveel aan buitenlandse 
investeerders, die ons bij de 
eerste daling van de interna
tionale konjunktuur in de 
steek laten, kunnen we mi
nister Spinoy slechts zeer 
weinig kans geven in 1965 
aan zijn « Eerste programma 
voor economische expansie » 
een zegebuUetijn te kunnen 
toevoegen. Het feit, dat hier 
laattijdig van de 19e naar de 
20e eeuw moet worden over
geschakeld, zal aan een mo
gelijke mislukking evenmin 
vreemd zijn. 

Het Programma Is een 
kompromis. En aan kompro-
missen, zo leert ons de vader
landse geschiedenis. gaat 

België kapot ! 
J.V.B. 
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ePfRNOTEN 

Brief 
aan malther Toon Spinoy 

minister van de Leuvense stoof 

te Brussel. 

ttahher, 

Vw moeder zal wel een heel braaf menslse geweest zijn en 
toen zif u Toon liet dopen, heeft zij wellieht de moederlijke 
hehommernis gehad, u een sterke patroon mee te geven voor 
ew tocht door dü aardse tranendal : Antonius, de patroon 
der verloren zaken. 

In uw filozofie, makker, zal er maar een heel klein plaatske 
zijn voor het afsmeken van hemelse bijstand. Zoniet had gij 
stellig de laatste dagen al meerdere kaarsen geofferd aan uw 
schutsheilige. Want wat gij verloren hebt is geen klein bier I 

Gij hebt, makker, de kolenslag verloren. Wanneer wij 
thans in onze nationale kranten van alle slag en kleur het 
haritatieve proza zien opduiken tussen de laatste berichten 
over de ijsschollen in de Schelde en de wolven in de Griekse 
dorpen, dan verhelen wij ons niet dat dit proza in de pen 
had kunnen blijven indien Antonius Spinoy gehandeld lm < 
naar de aloude politieke wijsheid : gouvemer c'est prévoir. 

hatuurli]k, makker, was het niet te voorzien dal de winlci 
196B/196-3 zo uitzonderlijk hard zou zijn. Winters laten zich 
voorlopig nog niet vatten in een vier- of vijfjarenplan en ze 
gedragen zich als mijn vrouw : grillig en onberekenbaar. Doch 
wat niet voorzien kan worden, moet door een vooruitziend 
minister berekend worden naar de waarschijnlijkheid. En 
daarin, Antonius, zijt gij volkomen tekort geschoten. Goed-
Ttope bewering ? Mogelijk, maar alleszins geen bewering van 
mij alleen. 

Wal schreef namelijk, makker, de u toegewijde « Peuple » 
op IS januari 1963 ? « Deze gok op het mooi weer is onge
twijfeld de oorzaak van onze winterse perikelen. De gok u 
verloren en men moet de gevolgen trekken van deze sombere 
gril van het noodlot ...». Een gok, een « part » zoals de Peuple 
het zegt : de zoveelste. Na de « pari » op afkoeling itx Kongo. 
de « pari » op warmte in de winter. Gouvemer in België is 
niet prévoir, maar gokken. 

De Peuple, makker, leert ons nog meer en uit dergelijke 
onverdachte bron is de leerstof dubbel waardevol. Zo onder
meer : « In juni 1962 werd de aandacht van de minister van 
ekonomische zaken er op gevestigd dat de aanhoudende koude 
van de voorbije winter de kolenvoorraden had opgebruikt, dat 
de vraag in een abnormale verhouding steeg en dat, wanneer 
de komende winter een lange periode van kou zou kennen, 
een kataslroof te vrezen was ». 

Die katastroof, makker, is er en zij is uw bloedeigen werk. 
Want de verwittigingen van juni 196S hebt gij feestelijk aan 
uw proletarische zolen gelapt. Gelijk gij de dringende aan
maningen van de kolenhandelaars aan uw zolen hebt gelapt. 
Want in diezelfde maand ]uni van verleden jaar vroegen d" 
Invoerders van huisbiand u dringend, de grens open te stellen 
voor de invoer van vreemde steenkool. Gij hebt méér dan drie 
maand nodig gehad om u te beraden over dit verzoek en 
slechts in september hebt gij de nodige maatregelen getroffen. 
Veel te laat, natuurlijk. 

Over heel de lijn, makker, een rampzalige kolenpolitiek. 
Enkele tijd geleden reeds tikte de E.G K..S u op de eeltige 
proletenvingers omdat uw kolendirektorium op verschillende 
punten in tegenspraak was met bepalingen van de Gemeen
schap Uw parleigenosse Evalenko - vooral in de huidige 
omstandigheden vraagt men zich af wat het heerschap eigen
lijk verricht - werd tol hoofdman van uw kolendirektoiium 
gebombardeerd met een jaarwedde van 900.000 ballekens. 

De kleine man, makker, waar gij zo graag over spreekt, 
kan zich thans verwarmen aan de fraaie en gloedvolle woorden 
die gi] in het verleden aan de kolenpolitiek hebt besteed. En 
als hi] dan nog kou heeft, dan moet hij maar naar de C.O.O. 
Of kolen krijgen van de liefdadigheid. Liefdadigheid die 
ondanks • of dank zij ? • uw rozerode planmatigheid dez" 
wilder meer dan ooit nodig is. 

üW dio Genes. 

VERVLAAMSING 
BEDRIJFSLEVEN 

Verleden week bracht de TV 
een goed-gedokumenteerde 
uitzending over dit probleem. 
De personen die ondervraagd 
werden, reageerden alle zeer 
gunstig en kategoriek ten 
voordele van de vervlaam-
jing; ze waren het er alle 
over eens dat ze desnoods met 
wettelijke druk moet worden 
nagestreefd. Ze kwamen uit 
verschillende middens en 
richtingen : prof. Vlerick, dr 
Van Haegendoren, iemand 
van de L.B.C., e.a. 

Slechts één vreemde en 
tamme eend in de bijt : het 
mannetje dat het standpunt 
van het A.B.V.V. moest ver
duidelijken. Deze woordvoer
der van het keihard rood sin-
dikalisme vond, dat men de 
franskiljonse zakenlui met 
overreding moect bewerken en 
dat wettelijke druk daarbij 
niet nodig was. 

Die rode sindikale bonzen 
kunnen soms verrassend 
poeslief zijn. Bij voorkeur te
genover het franskiljons pa
tronaat. 

MISLUKKELING 
Het is niet overbodig, hier 

nog even terug te komen op 
een verklaring van de heer 
Spaak. Op 5 december jl. zeg
de de vice-eerste-ministesr . 
« Indien het proces, dat thans 
bezig is te Oesoemboera, 
moest eindigen met nieuwe 
doodvonnissen en met de te
rechtstelling van sommige 
veroordeelden, dat zou ik de 
politiek die ik terzake gevolgd 
heb beschouwen als een mis
lukking » 

Sindsdien werden te Kitega 
vijf veroordeelden terechtge
steld. En is de politiek van 
Spaak een mislukking gewor
den. En hijzelf een mislukke
ling, volgens zijn eigen woor
den. 

PRINSELIJKE 
GASTHEER 

Prins Albert heeft besloten, 
zich wat aktiever met de al
gemene gang van zaken in 
België bezig te houden. Te 
dien einde heeft hij een 
schitterend initiatief geno
men : alle veertien dagen or-
ganizeert hij een avondmaal-
met-debat waar, tussen de 
koffie en de long drink, de 
problemen van ons geliefd 
vaderland uit de doeken wor
den gedaan. 

Het tafelgezelschap is sa-
nienge-'teld naar aloud Bel-

grasduinen... 
« Zelfs wanneer het de vaderlandsliefde nabij-

komt, wordt het nationalisme daarvan nog onder
scheiden door een waakzamer zorg om de handen, 
die de kinderen van een zelfde vaderland onderling 
verenigen, te versterken, en de onbetwistbare voor
rang van het algemeen welzijn op de klassen- en 
partijbelangen te bevestigen. 

Bij deze zorg voegt het nationalisme een 
andere : die om zijn karaktertrekken, welke het 
temperament en de eigen geest van een volk uit
maken, te behouden, tot ontwikkeling te brengen, 
en steeds meer te doen gelden. 

Op zichzelf heeft deze tweevoudige zorg niets, 
wat niet hoogst rechtmatig is. » 

« Handboek van Internationale Moraal » 

ultg. Seminarie voor Sociale Politiek, 

Universiteit Leuven. 1946. (blz. 151 /153) 

gisch recept : een voorzichtige 
dozering van alle opvattingen 
en kleuren, maar dan in pas
teltint. Grote namen staan op 
de gastenlijst : een baron 
Lambert, een graaf de Lau-
noit, een Solvay, een Bekaert, 
een Wauters en een de Spir
iet voor de zaken- en geldwe
reld; een Delourme voor de 
sindikale wereld; een Linde-
mans, een Persoons en een 
Klamme; een Jacques Hislaire 
van de « Libre » en zelfs een 
Manu Ruyg van de «Stan
daard ». 

Wanneer er ook al eens Ne
derlands gesproken wordt op 
de bijeenkomsten, dan heeft 
dat het voordeel dat twee
derden van de aanwezigen 
zich volledig kunnen wijden 
aan hun whisky of hun gin. 
Omdat ze er geen snars van 
verstaan. 

OORLOGS

MISDADIGERS 
De hevige polemiek die in 

de Nederlandse pers was ont
staan over de eventuele vrij
lating van de laatste oorlogs
misdadigers, heeft thans hsar 
beslag gekregen door de be
kendmaking dat de laatste 
oorlogsmisdadiger in de loop 
van 1963 zal worden vrijgela
ten. 

Frankrijk heeft enkele we
ken geleden de gevangenis
poort opengezwaaid voor de 
laatste twee oorlogsmisdadi
gers. 

België wint de wedstrijd in 
onmenselijkheid dus met véél 
lengten ! Dat kon ook niet 

anders : België heeft immers 
«het beste gerecht ter we
reld ». En ook de beste chris
telijke en humanistische be
windslieden ter wereld. 

VREEMDEN 

BETER DAN 
VLAMINGEN 

In de Kamer werd, tijdens 
de begroting van Arbeid en 
Tewerkstelling deze week, 
o.m. ook gehandeld over het 
tekort aan arbeiders in de 
Waalse provincies. De socia
list Henry verdedigde een 
plan voor de inwijking van 
120.000 vreemdelingen op 
tien jaar tijds. 

Oud-minister Behogne 
haakte daarbij in om te ver
klaren : « Laten wij niet de
zelfde ergerlijke fouten be
gaan als destijds — en ook 
nog heden ten dage — jegens 
de Vlaamse arbeiders. Laten 
wij hen in hun taal ontha
len ». 

Kostelijke bekentenis ! 
Toen het alleen maar om 
Vlamingen ging, kwam ze 
niet over de lippen. Maar nu 
tienduizenden vreemdelingen 
moeten aangeworven wor
den, ontdekt men plots voor 
het eerst de behoefte aan 
Waalse gastvrijheid. De 
Vlaamse arbeiders, dat waren 
toch maar menapiens, halve 
beesten. En die hadden geen 
regering achter zich om hun 
rechten te verde,digen. De 
vreemdelingen wel. 

WIE LIEGT? 
Tijdens de bespreking van 

ie begroting van ekonomische 
aken verleden week onder-

orak minister Spinoy onzf 
woordvoerder dr Leo Wouters 
toen deze beweerde dat be
drijven uit Vlaanderen naar 
Wallonië verhuisden dank zii 
de tussenkomst van Spinoj 
zelf. « Verzinsel en roman * 
noemde de minister deze be
wering. 

Op het A B.V.B.-kongre.-^ 
^nkele weken geleden herin
nerde Louis Major er aan dat 

hijzelf en Spinoy nieuwe in
dustrieën gezocht hebbei; 
voor het Centrum en de Bo-
rinage : «Wij hebben zelfs 
gepoogd, Vlaamse industrieel) 
l a a r daar te brengen om t( 
vermijden dat de Waalse stre
ken toestanden zouden ken
nen waaronder de Vlamingeu 
.hebben geleden ». 

Wie liegt : Spinoy of Ma
jor ? Vecht het onder mekaar 
uit, jongens ! In leder geval 
had Wouters gelijk. 

DE LAATSTE 

De laatste mop van het 
talenfront is weer maar 
eens een franskiljonse : 

Vraag : Hoe noemt men 
een opvoeder die in Wal
lonië tewerkgesteld is ? 

Antwoord : Een onder
wijzer. 

Vraag : Hoe noemt men 
een opvoeder die in Vlaan
deren tewerkgesteld 's ? 

Antwoord : Een missio
naris. 
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KULTUUR-
AUTONOMIE 

In het Staatsblad is on
langs het koninglij k besluit 
betreffende de nieuwe be
voegdheidsverdeling aan de 
top van Nationale Opvoeding 
en Kuituur verschenen. Dat 
besluit brengt thans de uit
werking van het akkoord tus
sen de regeringspartners in
zake de zgn. « kultuurauto-
nomie » 

Van autonomie is er overi
gens weinig spraak De split
sing gaat maar tot de direk-
ties-generaal, en die worden 
dan nog niet alle gesplitst. 

Zo blijft wetenschappelijk 
onderzoek, waaronder bvb. 
Mol ressorteert, absoluut 
unitair. 

Denkt men dan werkelijk, 
dat de Vlaamse kinderhand 
zo gauw gevuld is ? Wat de 
regering beloofde, was veel 
minder dan wat de Vlamin
gen vroegen. En het nieuw 
koninklijk besluit bevestigt 
thans, dat de regering niet 
eens haar beloften houdt. 

Inmiddels blijft Van Els-
lande in de beschamende rol 
van de Vlaamse knecht. Mi
nister komma adjunkt of 
minister geen komma ad
junkt : de onderdaan van 
Larock. 

BOERENBOND 
In het Staatsblad worden de 

heren aandeelhouders opge
roepen voor de alg. gewone 
vergadering van de « Comp-

ONTSPANNING 

...om halfvijf zondagnacht... 

« Na het diner bezochten 
prins Albert en zijn vrouw en 
hun beide Franssprekende 
vrienden verscheidene nacht-
klubs. Om half vijf zondag
nacht bemerkten de prins en 
zijn gezelschap hoe moeilijk 
het kan zijn... een taxi te 
bekomen Zondagochtend 
om half elf trof het prinselijk 
paar zijn vrienden aan bij 
het ontbijt... Voor de lunch 
bekeken de vier hoge gasten 
alle uitgestalde rariteiten en 
lieten zij alle speeldozen 
draaien ». 

Aan deze en nog een paar 
andere nuttige bezigheden 
verdeden de « hoge gasten » 
hun vorig weekend en een 
deel van hun burgerlijke 
lijst. Om tot s'ot te verkla
ren : « We zullen zeker gauw 
terugkomen We wisten niet 
dat we ons in Nederland zo 
aardig konden amuzeren ». 
Zo meldt ons de pers. 

Een vraagje slechts • wat 
heeft de Prins der Belgen 
van Nederland al gezien be
halve enkele nachtklubs en 
een rariteitenverzameling ? 

t<Mr d'Achat et de Vente du 
Boerenbond Beige, s.a., 8, rue 
des RécoUets, Louvain ». 

De ganse uitnodiging is in 
het Frans. 

Aan de bazis van de Boe
renbond is er een overgrote 
meerderheid van Vlaamse 
boeren. Voor hen is die uit
nodiging zeker niet bestemd. 
Voor wie dan wel ? Voor de 
Franselaars die, in de Boe
renbond zoals elders, aan de 
top zitten. 

DELTAPLAN 

TIEN JAAR 
Dezer dagen brengen de 

Nederlandse — en ook de 
Vlaamse — dagbladen grote 
lofartikelen naar aanleiding 
van het feit dat het Delta
plan in Nederland 10 jaar 
bestaat. 

Op 1 februari 1953, tien 
jaar geleden, had de grote 
overstromingsramp plaats. 
Op 21 februari, twintig dagen 
nadien — toen overal de dij
ken nog openlagen — stelde 
de Nederlandse regering een 
Delta-kommissie in. Thans 
zijn reeds hele stukken van 
het reusachtig plan uitge
voerd; de andere zijn in uit
voering. 

In Vlaanderen sloeg de 
overstromingsramp nauwe
lijks minder hard toe dan in 
Nederland. Thans, tien jaar 
later, verschijnen in de 
Vlaamse pers alarmerende 
berichten over het feit dat de 
dijken niet werden verhoogd 
en te zwak zijn. 

« Een volk dat leeft, bouwt 
aan zijn toekomst » staat op 
het Nederlands monument 
aan de afsluitdijk van de 
Zuiderzee. « Een volk dat 
niet aan zijn toekomst 
bouwt, is dood » zouden wij 
kunnen parafrazeren. Het 
Vlaamse volk krijgt de kans 
niet om aan zijn toekomst te 
bouwen... 

GRENS

ARBEIDERS 
Tijdens de bespreking van 

de begroting van Arbeid en 
Tewerkstelling deze week in 
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I waarde landgenoten... | 
= s 

i (( De overgang van de Voerstreek naar Lim- 1 
1 hiirg en van Komen-Moeskroen naar Henegouwen 1 
1 zal een weerslag hebben bij de zetelaanpassing : 1 
1 Henegouwen, dat normaal drie zetels in de Kamer = 
1 moest verliezen, zal er slechts één verliezen en 1 
i West-Vlaanderen, dat normaal één zetel moest s 
1 bijwinnen, zal er één verliezen. West-Vlaanderen 1 
i zal zodoende beroofd worden van twee zetels, die 1 
1 in Wallonië zullen blijven. 1 
1 Men kan dus niet beweren dat wij door het = 
1 Vlaams imperialisme op sleeptouw worden 1 
1 genomen ». 1 

1 P. Vanden Boeynants, voorzitter C V . P . , 1 

I te Waremme. (vertaling) i 
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de Kamer moest toegegeven 
worden dat nog meer dan 
tienduizend grensarbeiders 
naar Frankrijk gaan werken 
aan een uurloon van minder 
dan 18 F. 

Het werd er niet bijge
voegd, maar het vergt geen 
betoog : deze grensarbeiders 
zijn stuk voor stuk Vlamin
gen uit het Zuiden van West-
Vlaanderen, uit de Westhoek. 
Een streek waaraan de in-
dustrializering volkomen 
voorbijgaat. 

Nog een bladzijde uit het 
Zwartboek van de Vlaamse 
achteruitstelling ! 

STREEKBELEID 
Verleden week betokkelde 

minister Spinoy in de Kamer 
nog maar eens de snaar van 
het unitarisme : « De rege
ring is er zich van bewust, 
dat het streekbeleid van 
enorme betekenis is voor de 
toekomstige verhoudingen 
tussen Vlamingen en Walen, 
die niet alleen historische 
maar ook ekonomische mo
tieven hebben om samen te 
werken ». 

Die ekonomische samen
werking bestaat er cm, in 

dat de Vlaamse minister Spi
noy Vlaamse bedrijven naar 
Wallonië lokt, waarin dan 
Vlaamse pendelarbeiders te
werk gesteld worden. Als men 
die toestand lang genoeg be
stendigt, dan is het meteen 
een « historisch » motief ge
worden. 

BELGIË 

BESTAAT NIET 

Het Franse blad « Combat V 
— niet te verwarren met het 
gelijknamig blad van de 
M.P.W. — bracht in zijn num
mer van verleden week vrij
dag kommentaar op de Gaul
le's E.E.G.-politiek. En wel ia 
volgende termen : « De En
gelsen weten dat ze de partij 
verloren hebben en dat de 
belgische of nederlandse pro
testen slechts hun aftochli 
kunnen dekken. België be
staat overigens niet ». 

«La Eelgique, du reste, 
n'existe pas» : deze Franse 
vast.^'elling werd door sommi
ge franstalige Brusselse 
kranten in grote opmaak en 
met het nodige giftige kom
mentaar op de eerste bladzij
de gebracht. Van je vrienden 
moet je het hebben... 
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Er is minstens één plaats in liet land, 
waar men met genoegen zal hebben ver
nomen dat Ie citoyen Busieau aan het 
ministerie van P.T.T. opgevolgd werd door 
makker Anseele : de direkiieburelen van 
de Bell Telephone. Want mei de zoon van 
Eedje is terug een vriend des huizes beland 
in de zetel van waaruit het wel en hei wee 
van deze big bussiness in belangrijke male 
mede wordt bepaald. Tot op heden steeds 
beduidend meer wel dan wee, dank zij de 
onbaatzuchtige bemoeiingen van enkele 
titularissen van P.T.T. 

In 1952, toen Pee Wee Segers de scepter 
zwaaide in het rijk van telefoon en tele
graaf, kreeg Bell Telephone een lopend 
kontrakt los, waarbij de firma praktisch 
het monopolie verkreeg van de levering van 
telefoonmaleriaal Pee Wee heeft altijd een 
zwak gehad voor het Amerikaans bedrijf 
uit Antwerpen. Is niet een zekere heer 
Berger kommissaris-revisor bij Bell ? En is 
deze heer Berger niet de schoonzoon van 
Segers ? De wereld is soms verbazend 
klein I 

In 1958 troonde Anseele in de zelel van 
P.T.T. Uit die periode zou een uitvoerige 
korrespondeniie stammen die, op zeer drin
gende toon. Landsverdediging het gebruik 
van het materiaal van de « regie » - jabrl-
kalie Bell - aanbeval. De auteur van de 
aanbeveling was de kabinetschef van minis
ter Anseele en de aanbeveling gebeurde -
weliswaar in afwezigheid van de minislcr -
in diens rumm. Uel malenaal van de 

« regie » zou bestemd zijn voor het centrum 
der verre-verbindingen te Bastenaken. De 
aanbeveling kende weinig succes ; de voor
schriften van de Nato houden geen reke
ning met de persoonlijke voorkeur van 
excellenties of hun diensten en schrijven 
een openbare aanbesteding voor. Eveneens 
in die periode werd, zonder openbare prt/.s-
vraag, het materiaal voor de nieuwe telex-
centrale van Brussel bij Bell besteld, 
alhoewel eerste-minister Van Acker over 
deze handelwijze niet te spreken zou 
geweest zijn De bestelling werd door de 
minister getekend op het ogenblik dat de 

ter namelijk van Wasmes, een gemeente 
die-zoals thans gebruikelijk voor iedere 
gemeente die zich respekteert - de vestiging 
van bedrijven aanlokt door de aanleg van 
een industriepark. En wie kruipt daar als 
een duiveltje uit de doos in dal industrie
park van Wasmes-Wasmuel ? De eeuwige 
Bell, kant en klaar om er een bedrijf op te 
richten. Het is natuurlijk overbekend dat 
geen enkele streek ter wereld beter geschikt 
IS voor het oprichten van nieuwe bedrijven 
dan juist de Borinage. Voor een burgemees
ter die tegelijkertijd minister van P.T.T. it -
en de heer Busieau vervulde beide hoeda-

tiegebouw van de Bell Telephone » Oe 
Interboraine, waarin o.m. de heer Duracl-
les - de andere nieuweling in de huidige 
regering - zit, aanvaardde deze lening up 
21 december jongstleden. 

Toevallig op het ogenblik dal Ie citoyen 
Busieau zijn laatste dagen op P.T.T. besleed-
de om bij Bell de bestelling te plaatsen voor 
de telexcentrale van Antwerpen. Bestelling 
die, naar de goede geplogenheid van hH 
huis, niet voortvloeide uit het laagste bod 
bij een openbare aanbesteding. Zeljs niet 
uit het hoogste bod : van aanbesteding was 
hoegenaamd geen spraak. En toen de minis-

kameradenrepubliek Z 
regering Van Acker haar onUlag had aan
geboden en de lopende zaken afhandelde ; 
ze liep over een bediag van -300 nuljoen. De 
telex van Brussel is niet de enige met een 
rciikjc fi'ian, maai daarover straks noq 
meer. 

Siel alleen hel pad van de kameraden 
negers en Anseele heeft dat ven Bell 
gekruist, er is nug een andere titularis van 
P.T.T. die een direkle lijn met de Ameri
kaanse maatschappij schijnt te hebben : 
Ie citoyen Busieau die naast de vermelding 
V minister n ook die i'an « burgemeester » 
op zijn naamkaartje had staan. Burgemees-

nigheden - is het een gelukkig toev(d dat 
een groot telefoonbedrijf juist zijn nederige 
gemeente eruit pikt om een nieuw bedrijf 
te starten. 

En waarom zou Bell niet bouwen te 
Wasmes ? Er is weliswaar een tekort aan 
arbeidskracht, maar die voert men wel aan 
vanuit Vlaanderen en het buitenland. Daar
tegenover staat, dat er terreinen zijn en 
geld. veel geld. Op SO juli 1952 besliste de 
gemeente Wasmes dan ook, een lening van 
iS miljoen te waarborgen, lening toege»taan 
door het Gemeentekrediet aan de Interbo
raine « voor het oprichten van een fabrika-

t«r bestelde, zal hij wel nog niet de Jnfjfe 
prijs vcai de bestelling gekend hebben. 

Waarom die haast ? De begroting voor
zag voor de telexcentrale Antwerpen een 
post van iO miljoen. Midden december 
stelde men toevallig vast dat men met het 
bedrag nog geen blijf wist. En toen ont
brak de tijd, om nog een aanbesteding uit 
te schrijven... 

En na Busieau kwam Anseele. En daar
achter, zoals het liedje zegt, komen er aog, 
nog, nog. 

Voorlopig kan de Bell op haar beide oren 
slapen. Anseele waakt. Over de belangen 
van telefonerend Bellgie. 
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Wie dicht mee? 
Spaak - wiens arme hoofd nog gonst van het bloedig affront, 

hem aangedaan door de prezident van het land zijner dromen - > 

kwam niet ongehavend uit het Kitega-avontuar. E.V.D.S. uit Merch- | 
tem schoot een rake rijmpijl en krijgt dan ook deze week de V.P. : j 

I 
I 

De vijf, door de Belgen gevangen, 1 
zijn thans door de Mwami gehangen. 
De vijfvoudige moord ! 
vindt ook Spaak ongehoord. { 
Oh, Janus, wie zal er u hangen ? I 

Nog een greep uit de grabbelton : 
F.R. te SI Stevens-Woluwe : « en nog komt er geen blos op zijn 

[ wangen ». 

J.Z. te Sleidinge : « Wat kan men van Pol meer verlangen ? ». 

S.V.L. te Brussel : « al komt er geen rood op zijn wangen ». 

Deze week zullen we nog maar eens bij onze goede vriend en 

kollega dia Genes te leen gaan en het hij de kolenperijkelen des 

heren Spinoy houden ; 

Spinoy lapt de kou aan zijn zolen : 
HIJ zit niet te wachten op kolen. 
Kouwe Jan-me l-de-pet 
moet maar vroeger naar bed 

Weer een Ileideland-pocket voor het beste slolrijm. Oplossingen \ 

vóór woensdag a.s. p/a de redaktie (Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, i 
m 

Anderlecht) aan i 
m 

UW diensitviWge Ernest. S 

WIE DOET WAT? 
Het is een schoon initiatief, 

die aktie « Wie doet wat» die 
door Pol Van de Velde via de 
T.V. werd ingezet. Vlaanderen 
krijgt zo de kans, een tegen
hanger te hebben van de 
tOpen het dorp»-aktie in 
Nederland. En het is nooit 
elecht dat de mensen even 
herinnerd worden aan het be
lang van solidariteit en aan 
het feit dat zij rneestai een 
goed hart (kunnen) hebben. 

Maar caritas is niet alles : 
er is ook de plicht. Zo kunnen 
we lastig begrijpen dat heel 
wat mijnwerkers weigerden in 
te gaan op het verzoek, om 
thans tijdens de koude perio
de ook 's zaterdags te werken 
en die bijkomende prestaties 
dan later in te winnen door 
bijkomende verlofdagen. 

Over dit regeringsverzoek 
werd op sindikaie bijeenkom

sten gestemd. Wij maken ona 
sterk dat, wanneer de sindi-
kalisten werkelijk wilden en 
het verzoek met de nodige 
gloed hadden verdedigd, er 's 
zaterdags zou gewerkt zijn. 

HU DEED WAT! 
Ondermeer deed onze sena

tor Diependaele wat. Hij ver
trok deze week met de mobie-
lentrein vanuit Zottegem te 
5 u 39 's morgens. Hij stelde 
vast dat deze trein totaal on
verwarmd was te Zottegem en 
dat het duurde tot Brusssl, 
vooraleer de temperatuur min 
of meer te harden was. Van 
medereizigers vernam sena
tor Diependaele dat zulks al
le dagen het geval is. Hij Uet 
er geen gras over groeien en 
stelde op staande voet een 
klacht op die door een hon
derdtal mobielen werd onder
tekend en doorgestuurd aan 
de minister. 

De «bliksemkonïroles» veai 
senator Diependaele worden 
stilaan de schrik van vele de
partementen 1 

WIJ DOEN W A T ! 
Van overal in het Vlaamse 

land ontvangen we de mede
deling dat tientallen plaatse
lijke Volksunie-afdelingen 
binnen hun gemeente deel 
nemen aan de aktie «Wie 
doet wat ?». Ook hier het 
woord pUcht : de Volksunie 
heeft het voorbeeld te geven 
van solidariteit. Dat de enkele 
achterblijvers in hun gemeen
te onmiddellijk aan het werk 
schieten ! 

BRUSSEL 
DOET NIETS 

Ook te Brussel schijnt men 
het woord plicht niet te ken
nen. Het stadsbestuur van 
onze « tweetalige » hoofdstad 
vond het natuurlijk niet de 
moeite, mee te gaan in een 
aktie die door de Vlaamse TV 
op gang werd gebracht. Al
hoewel burgemeester Coore-
mans nog heel onlangs moest 
bekennen « dat de meerder
heid der sukkelaars in Brussel 
Vlamingen zijn ». 

Stad zonder hart, dat «hart» 
van het land ! 

SOEPELER 
De Alkmaarse Courant 

schreef, naar aanleiding van 
de perspolemiek in Nederland 
over Winterhulp, dat «de 
Vlamingen het altijd soepeler 
hebben genomen met de kol-
laboratie ». 

Sommige Vlaamse kranten 
hebben zich zeer verontwaar
digd getoond over deze bewe
ring die inderdaad tipisch 
Holland-op-zijn-smak't is 
Onze Dietse broeders uit het 
noorden moeten nu eens en 
voor goed onthouden dat, 
wanneer de Vlamingen al wat 
soepeler zijn dan zijzelf inza
ke het al dan niet «fout zijn» 
gedurende de oorlog, zulks in 
de allereerste plaats een ge
volg is van het feit dat België 
met Vlaanderen nooit soepel 
was. En dat moegetarde Vla
mingen een paar maal sterk 

in dë verleiding Ewameiï, 
e^is aan een andere denr te 
kloppen om hun recht — niets 
meer en niets minder — te 
krijgen. Dat Iemand ten ein
de raad en in arren moede 
aan de verkeerde deur te
recht komt, kan inderdaad 
soepeler beoordeeld worden. 

NIET VOOR HET 

UNITARISME 
De M.P.W.-ers van Nijvel 

hebben laten weten dat zij op 
31 maart a.s. niet prezent zul
len zijn bij het « rendez-vous 
der Belgen», de «vaderlandse» 
tegenhanger van de Mars op 
Brussel. 

De Nijvelse volgelingen van 
Genot hebben ook gezegd 
waarom ; zij legden aan de 
oudc'trijders- en weerstands
verenigingen uit dat de goede 
Belgen in de beide wereldoor
logen wèl gevochten hebben 
voor vrijheid, niet voor uni
taire dwang. 

Als alle M.P.W.-ers en Wa
len maar zo verstandig waren 
als die jongens van Nijvel... 

Maar neen, er is nog altijd 
een stel M.P.W.-ers dat het 

nleï afl^en kan, te denken te 
de termen van het Waal9-
Brussels- franskiljons bond-t 
genootschap tegen Vlaando
ren. Het stel dat o.m, tijdens 
de tweede Mars op Brussel 
aan de Beurs atond. 

SINTERKLAAS 

SPAAK 
De Brusselse Muntschouw

burg heeft zopas het beschei
den sommetje van acht mil
joen ontvangen om « Het bal
let van de 20e eeuw» enkele 
keren in het buitenland te 
gaan opvoeren. 

Wie waa de milde Sinter
klaas die het Brussels gezel
schap zo vrijgevig bedacht ? 
De minister van Kuituur of 
zijn adjudant ? Bijlange niet! 
Niemand minder dan «de man 
die de wereld ons benijdt» : 
Pol-Henri Spaak zelve. Die 
waarschijnlijk zijn buiten
landse politiek kracht wil bij
zetten door het bevallig ge-
huppel van sterdanseres^an. 

Een nieuwe vorm van diplo
matie ! En net zoals de oudere 
vormen in België : voorbe
houden aan Franstaligen. 

DE ALLERLAATSTEN 
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Er is nog één enkele politie
ke partij die het aandurft in 
het Vlaamse land officieel uit 
te pakken met tweetaligheid. 
Dit monument van achter
lijkheid is natuurlijk de «Par
tij voor Vrijheid en Vooruit
gang», de krimpende kamp-
formatie van de omgedoopte 
blauwselventen. 

Wat een baron Guillaume 
afgeleerd werd door de spon
tane reaktie van tienduizen-
de Vlamingen, wat een Bla-
vier de minachting op de nek 
haalde van tienduizende 
Vlaamse sportlui, wat Merlot 
het ge jouw bezorgde van de 

landbouwers uit de Antwerpse 
polder, wat te Antwerpen 
maandenlang oorzaak was 
van erge incidenten, is voor 
de P.V.V. nog altijd vanzelf
sprekend : tweetaligheid in 
Vlaanderen. 

We brengen hierboven een 
afdruk van de hoofding van 
een « voor •„ellings-buUetijn > 
— de Vlaamse taal is wonder-
zoet... — waarmee de af
tandse P.V.V, te Gent leden 
ronselt. 

Wat wordt er voorgesteld ? 
«De Stomme van Portie!», 
natuurlijk. 

parlemen -
taire 
krabbels 

De begroting van Economische Zaken 
was nog niet afgehandeld verleden week 
bij hel ter perse gaan. De economische 
politiek is zeer belangrijk ; daarom menen 
wij er §oed aan te doen nog even terug te 
komen op de bespreking van deze begroting. 

Van der Schueren, minister van Econo
mische Zaken in de regering Eyskens, zei 
voorziclilig dat de regeringen na de bevrij
ding een verkeerde kolenpolitiek hebben 
gevoerd. Deze economische verspillingspo-
liliek heeft inderdaad de Kempische kolen-
nijverhcid geremd en de industrialisering 
van Vlaanderen belet. 

Van der Schueren, een Vlaams industrieel 
die in Wallonië woont, verklapte dat de 
Walen het monopolie voor de staalnijver-

heid hadden opgeëist. Zij hielden het erbif 
dat de investeringen moesten gebeuren in 
de beslaande (Waalse) bedrijven. Wij heb
ben steeds voorgehouden dal al de Walen, 
en niet alleeri de M.P.W , tegenstanders 
zijn van de industrialisering van Vlaande
ren. Het voze geschrijf van de rode bladen, 

met Volksgazet op kop, over de roerende 
solidariteit van de Waalse socialistische 
arbeiders met hun Vlaamse klassegenoten, 
heeft ons nooit misleid, zomin trouwens 
als de temerige schrijverij over de natio
nale solidariteit in de burgerpers. 

Wel waren de Walen zo welwillend ons 
toe te laten onze prductie en zelfs ons ver
bruik van peperkoek machtig op te voeren. 
Maar de staalproductie, de enige stabiele 
basis voor een stevige industrie, die moest 
het uitsluitend jachtgebied blijven van de 
Walen. Daarvoor eisten de Waalse patriot
ten de miljarden op, nadat zij de tientallen 
miljarden voor de kolcnnijverJieid hadden 
opgeslokt. 

Vit de bespreking bleek verder dat de 
industrialisering van Vlaanderen in de 
lijn ligt van de economische wetmatigheid 
en dat de nieuwe bedrijven worden geves
tigd in de nabijheid van de havens. Omdat 
op die manier de grondstoffen gemakkelijk 
uit het buitenland kunnen worden inge
voerd en de produkten even gemakkelijk 
kunnen worden uitgevoerd. Het is de ver
klaring voor de vestiging van nijverheden 
in IJmuiden en Duinkerke, evenals voor 
Sidmar in Zelzate. Het is niet het werk van 
de regering, zoals de minister van Econo
mische Zaken zich wil laten voorstaan. Deze 
Mechelaar zal eerdtr alleen en eigenhandig 
de maan hebben geblust dan Sidmar tegen 
de dn van de trusts en de E.G.K.S. nam-

Zehnte h''hhen qr)>?ni-hl. 

Door het boven-nationaal gezagsorgaan 
is de invloed geslonken van de unitaire 
Belgische machten die economisch Waals 
zijn georiënteerd. Daardoor spelen de eco
nomische wetten normaal, dus in het 
voordeel van Vlaanderen. 

Het was dan ook hoogst onverwacht dat 
Van der Schueren, van wie Eyskens zegde 
dat hij een goed minister was van Econo
mische Zaken, zich beriep op een verklaring 
van Spaak om het economisch federalisme 
af te wijzen. Spaak die zijn bevoegdheid in 
economische zaken nog moet bewijzen. 

Van der Schueren beweerde dat federa
lisme geen oplossing is voor al de econo
mische problemen. Geen enkel federalist 
denkt eraan zoiets staande te houden. Dat 
zou immers betekenen dat er geen econo
mische problemen zijn in de federale staten. 
Het hoeft echter toch geen betoog dat wan
neer de Vlaamse economie in Vlaamse han
den zou berusten, de Vlaamse belangen 
beter zouden gediend zijn dan nu wanneer 
de Walen daar mee over beslissen. 

Wijlen, prof. Pinxten, de vroeg gestorven 
economist, betoogde dat federalisme voor 
de Vlaamse economie een weldaad zou zijn. 
De schandelijke i>erwaarlozing van de Kem
pische kansen zou dan volstrekt onmogelijk 
geweest zijn. 

De oudminisUr meende ook nog de dood
doener van de Noord-Zuid-as$en van $lal te 
moeten halen. Volgens recente studies loopt 

de economische as niet Noord-Zuid, rrusar 
Oost-West. Het grote economische kompleks 
is hel Beneluxmiddengebied, waar een Oost-
West infrastructuur dient aangelegd. 

Op een studiedag te Maastricht heeft 
Minister Bertrand dat toegegeven en een 
infrastructuur Oost-West bepleit voor dit 
Nederlands-Vlaams industriegebied. 

De heer Toubeau kwam op voor de vesti
ging van olieraffinaderijen in de Borinage. 
Dat mag niet het monopolie zijn van de 
havens, zei hij wetenschappelijk... Hij be
pleitte de aanleg van pijpleidingen om de 
ruwe olie te vervoeren. Dat is een grootse 
pioniers gedachte die onze geestdrift heeft 
opgewekt. Wij vermoeden dat deze fijnge
voelige en scherpzinnige Waal ons het 
eindpund van zijn gedachtengang niet 
heeft onthuld, namelijk de verplaatsing van 
de havens. Het zou inderdaad logisch zijn 
en verantwoord in het kader van de Waalse 
economische omschakeling, dat de Schelde-
wateren langs pijpleidingen naar Wallonië 
zouden worden vervoerd. Dan ware de haven 
meteen waar zij, zonder de noodlottige ver
gissing van de natuur, steeds had moeten 
zijn. Wij zijn na rijp beraad bereid gevon
den, niet alleen met onze geestdrift maar 
ook met onze luttele (en dierbare) geld
middelen dit gedurfde en productieve plan 
te steunen. De kostelijke (en kostbare) heer 
Toubeau heeft ons voor zijn edele zaak 
gewonnen. 

Nik Ciacs.. 



PC VOLKSUNIE 

venster op de wereld 

Op enKele Hagen tijds hebben twee gebeurte-i 
nissen de tweeslachtigheid en het onvermo
gen van Adenauer's buitenlandse poUtielc 
duidelijk aangetoond. De ondertekening ver
leden week van het Frans-Duits akkoord was 
voor de Westduitse kanselier de bekroning 
van een jarenlang streven, vaak — zoals in de 
Saarkwestie — tegen de eigen publieke opi
nie in. 
En onmiddellijk na deze ondertekening 
moest Adenauer kennis nemen van het fal-
jiet van zijn E.E.G.-politiek, toen de GauUe 
de toetreding van Engeland brutaal onmoge
lijk ma3^'^'* 

De buitenlandse politiek 
van Adenauer — wiens bij
naam « der alte Fuchs » er 
op wees dat velen hem voor 
uiterst sluw en geslepen aan
zagen — is in werkelijkheid 
altijd gedragen geweest door 
illuzies : tipisch - Duits 
« schwarmerisch ». De oude 
kanselier heeft steeds de 
praktische bezwaren tussen 
zijn politiek droombeeld en 
de werkelijkheid over het 
hoofd gezien en bleef stre
ven naar een — thans dui
delijk onmogelijk gebleken 
— verzoening van water en 
vuur : enge verbondenheid 
met Frankrijk; toetreding 
van Engeland tot de E.E G.; 
innige samenwerking met de 
V.S., met Europa en de Na-
to, atoombewapening en te-
ge'.ijkertijd hereniging van 
Duitsland en vrede met het 
Oosten; bewapening en wel
vaart samen met uitgebreide 
ontwikkelingshulp aan de 
derde landen. En nooit heeft 
hij zich de mogelijkheid ge-
realizeerd dat hij eens tus
sen een paar of meerdere van 
deze doeleinden zou moeten 
kiezen. Zeker heeft hij nooit 
de mogelijkheid van een on
ontwijkbare keuze tussen de 
Fransen en de Angelsaksers 
ernstig overwogen. 

Een ogenblik nog verleden 
week heeft hij gemeend dat 
hem de hoogste gok zou luk
ken : het verdrag afsluiten 
met Frankrijk en dan te 

Brussel door zijn delegatie 
een bemiddelingsrol laten 
spelen tussen Parijs en Lon
den. De illuzie is rap ver
zwonden, op het ogenblik 
namelijk dat Frankrijks mi
nister van Buitenlandse Za
ken koudweg kwam zeggen : 
« Hebben de heren dan niet 
gehoord wat de Gaulle heeft 
verklaard ? Er wordt niet 
verder onderhandeld ! ». 
We hebben in dit blad verle

den week reeds de verschil
lende redenen uiteengezet 
die de GauUe aanspoorden 
tot zijn verzet tegen de toe
treding van Enge'and tot de 
E.E.G. De Gaulle staat zeer 
wantrouwig -— terecht ove
rigens — tegenover de Ame
rikaanse waarborgen aan 
Europa. Het is de Franse pre-
zident ook niet verborgen ge
bleven dat de houding van de 
V.S. t.o.v. de Europese een
making geleidelijk omge
zwaaid is : Warhington heeft 
zich jarenlang de warmste 
voorstander van de Europese 
eenmaking getoond, maar 
begon zich geleidelijk te rea-
lizeren dat de politieke, eko-
nomische en militaire aan
eensluiting van West-Europa 
een macht deed ontstaan die. 
in de echte zin van het woord 
dan, een « derde macht » zou 
kunnen worden en zelfstan
dig haar koers tussen Oost 
en West bepalen. De Gaulle 
is er van overtuigd dat En
geland in de E.E.G. deze 

adenauer en frankrijk 

Westeuropese gemeenschap 
zou schaden : ten eerste om
dat Engeland aan de V.S. 
vazaldiensten zou bewijzen 
en ten tweede omdat de toe
treding van Engeland een 
hechte aaneensluiting naar 
Frans koncept onmogelijk 
zou maken. 

Het is juist deze zeer nau
we en hechte aaneensluiting 
die de Gaulle wil : een mo-
nolitisch Westeuropees blok 
onder zijn leiding. Het is ook 
hier dat de overigens realis
tische kijk van de Franse 
prezident omgezet wordt in 
een onrealistische politiek : 
in de wereld van 1963 is er 
geen plaats meer voor kon-
cepten die stoelen op de 

« grandeur nationale » van 
een uitgesproken tweede-
rangsmogendheid die daar
enboven in een gevaarlijke 
politieke izolatie is geraakt. 
Deze politieke izolatie biedt 
ogenschijnlijk wel de moge
lijkheid van een ouverture in 
beide richtingen, in de rich
ting van het Oosten en van 
het Westen; in werkelijkheid 
is de bazis te eng om te bin
den, hoogstens heeft Frank
rijk de keus tussen de strik 
waarmee het zich laat bin
den. 

Van deze harde werkelijk
heden schijnt Adenauer zich 
geen rekenschap te hebben 
gegeven. Evenmin heeft hij 
ooit een ernstige poging ge

daan om definitief zijn keu-« 
ze te bepalen. Hem zijn 
nochtans grotere mogelijk
heden geboden dan de 
GauUe. Maar hij heeft het 
raam, waarin hij zijn politiek 
voerde, veel te eng getrokken 
terwijl hij daartegenover 
meende, binnen dit enge 
raam alle doeleinden en nog 
enkele anderen te kunnen 
verwezenlijken. 

Een Europese oplossing —< 
los van beide grote blokken 
— is gebonden aan een op
lossing van het Duitse vraag-» 
stuk. En het lijkt ons onver-i 
mijdelijk dat Duitsland, ze
ker wanneer het binnenkortj 
de kans krijgt om de Ade-
nauer'se erfenis te likwide-
ren. aan deze oplossing zal 
denken ook en vooral in Bis-
marckse zin. 

Op dat openblik zou heü 
voor de kleine landen van 
West-Europa — vooral dan 
de Lage Landen — belang
rijk zijn, een hechte band 
met Engeland te hebben. En 
hoewel de wereld van 1963 
weinig nog te zien heeft met 
die van 1936, geldt toch tot 
op zekere hoogte het oude 
standpunt der Vlaams-natio
nalisten : « Frankrijk is ge
vaarlijk, Duitsland kan ge
vaarlijk worden, Engeland zal 
nooit gevaarlijk zijn ». Ea 
aangezien Frankrijk zijn ge
vaarlijke weg is opgegaan, ea 
aangezien ook wij moeten 
wensen dat Duitsland zo 
vroeg mogelijk zijn weg opga 
die zou kunnen gevaarlijk 
zijn, blijft ons op dit ogen
blik slechts te betreuren dat 
men Engeland buiten Europa 
en naar de V.S. heeft gedre
ven, tvo 

flitsen - flitsen - flitsen - flitsen flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitse -
feit dat de Russen tijdens een troe
pentransport minder gesteld zijn 
op ruimte en komfort dan do 
Amerikanen. 

• Drukke bezigheid. 

In Kanada werd een pailemenls-
komtnissie opgericht om een on
derzoek in te stellen naar de 
gedragingen van de Kanadese al
gevaardigden hi] de Naio te Parijs. 

Het Montrealer dagblad « La 
Presse » wist namelijk te vertellen 
dat de delegatie « haar nachten 
doorbrengt in Pigalle en haar 
dagen in bed ». 

• Volksradio. 

Na de Volkswagen de Volks
radio, allhans in Guinea. Sekoe 
Toeré, staalshoojd van deze Afri
kaanse republiek, bestelde in Japan 
een halj miljoen transislorradio's 
die als « volksradio » zullen wol
den uitgedeeld. 

• Goa en de v hisky. 

De Anicnhaanse zanger en jilm-
akleur Frank Sinatra zelle in hel 
tijdschrift u Playboy » zijn stand

punt ten overstaan van de gods
dienst uiteen : « Ik ben voor alles 
wat iemand door een slapeloze 
nacht heen kan brerïgen, of het 
nu een gebed, een slaapmiddel of 
een fles whisky is ». 

• Late roeping. 

Robert Schumann, gewezen 
Frans eerste-minister, heeft zijn 
voornemen kenbaar gemaakt om 
zich volledig uit de aklieve poli
tiek terug te trekken. Hij wil in 
een klooster treden en er zi]n 
mémoires schrijven. 

H Kennedy en kunst. 

De propagandadiensten van het 
Witte Huis verspreiden graag de 
bewering dal de huidige prezident 
en vooral diens echtgenote Jacky 
bezig zijn, van de prezidentiële 
iczidenlie een waar muzeum van 
Amerikaanse kunst te maken. 

Tot deze prijzenswaardige akti-
viteiten moet ongetwijfeld ook het 
aanbrengen van een 30 meter 
lange muurscldlderij naast het 
zwembad van het Wille Huis ge
rekend worden. De schilderij, van 
de hand van de Parijse schilder 
Bernard Lamotte, stelt een zicht 
voor op het haventje Christiansted 
op de Maagdeneilanden. Speciaal 
verzoek van de prezident der V.S.: 
in het haventje moesten de drie 
vachten van de Kennedy-familie 
bijeengeschilderd worden. Speciale 
opmerking t>an de prezident der 
V.S : zijn kleine jol heeft één en 
niet twee masten, lamotte over
schilderde één der masten. 

• Nobelprijs. 

Hugh Scull lepublikeins sena
tor voor Pennsylvania, heeft te 
Oslo de kandidatuur r>an Eisen
hower voor de Nobelpri/s 1963 ge
steld, ledereen heeft het recht, een 

kandidatuur bij het komitee voor 
te dragen. 

Hugh Scott vermeldde niet, of 
het om de Nobelprijs voor de vrede 
of voor de Ut eratuur ging. Sinds 
Churchill voor zijn mémoires de 
literaire prijs ontving, zou men 
zich niet moeten verbazen dat de
zelfde bekroning Eisenhower toe
gekend wordt voor zijn « Kruis-
Icchl in Europa ». 

• Tonharing. 

Bij hel begin van de Kubaajise 
hrizis sclmtten de Amerikaanse 
leiligheidsdienslen dat er ongeveer 
6.000 Russische « technici » op 
Castro's eiland verbleven. Naar 
het einde van de krizis toe beweer
den de veiligheidsdiensten dat het 
er meer dan 18.000 waren. 

Ondervraagd over deze uiteen
lopende schattingen moesten de 
veiligheidsmensen met hoogrode 
kaken bekennen dal ze geen reke
ning hadden gehouden met het 

• « Klassieke oorlog. 
Voor het eerst sinds 1945 houdt 

men op het Pentagon rekening met 
een niet-nukleaire oorlog van het 
formaat van de tweede wereldoor
log. 

De gevolgen van deze nieuiua 
opvatting op hel gebied der bewa
pening vinden reeds hun weerslag 
in de huidige begroting der V.St 

• Oude vechtjas. 

Te Nieuw-Delhi in India over^ 
leed de 6i-jarige Gustav Regier. 
Deze Duitse inletlektueel staat 
sinds 1936 onafgebroken ergens 
ter wereld aan het front Hij vocht 
in de ISc Internationale Brigade 
aan de zijde der roden in do 
Spaanse burgeroorlog. Het Duits-
Russisch akkoord van 1939 beviel 
hem zo slecht dat hij radikaal met 
het kommunisme brak. Hij wa3 
Ihans in India om er een Interna-
lionale Brigade op te richten die 
de Chinese kommunislen moest 
helpen bestrijden. 
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W^' heWjcB verleden week het leven van 
een loods geschetst. Duidelijk is daarui t 
gebleken dat deze mensen een hard be
staan kennen en een verantwoordel i jke 
taak tot een goed einde moeten weten te 
brengen. Maar al te dikwijls is het aan h u n 
vaardigheid en h u n kennis te danken dat 
honderden miljoenen veilig ter bes tem
ming komen. He t is dan ook niet meer 
dan normaal dat dergelijke opdrachten, 
dat dergelijke mensen die de graad van 
kapitein bezitten, goed betaald worden . En 
toch is dat niet het geval en zijn de lood
sen (terecht) ontevreden. 

een 
loods 

is 
geen bureelklerk 

' • Reeds vroeger spanning . 

Deze ontevredenheid is niet 
van vandaag, reeds in 1950 
heerste er spanning vooral 
omdat de dienstregeling mank 
liep, er te weinig mannen ter 
beschikking waren en de wed
den te laag bleken. Door de 
drukte op de Schelde werd 
een onafgebroken inspanning 
gevraagd aan de loodcon zon
der dat voldoende rust gege-
yen werd. 

Er werd zeer veel geduren
de de nachten gevaren en er 
was weinig thuiszijn voorzien. 
De rust die de loodsen kon
den nemen in het daartoe be
stemde huis te Vlissingen, 
werd door onophoudelijk la
waai gestoord. De zeeloodsen 
dienden soms tot drie reizen 
per nacht te ondernemen. Ze 
werden met de loodc»30ot naar 
een schip gebracht dat zij 
veilig in de Schelde leidden en 
dan weer terug opgepikt om 
naar een andere boot gevoerd 
te worden. Per trein diende 
men gedurende de nacht naar 
Belgié terug te keren. Er wa
ren toen maar 90 loodsen in-
plaats van 115 zoals vereist. 

• Leemte in kader. 

Sindsdien is het aantal 
manschappen wel aange
groeid maar tegelijkertijd is 
ook het aantal schepen dat 
Antwerpen aandoet verhoogd 

Speurtocht 

naar 

Vlaanderens 

armoede 

en welvaart 

en nog steeds bestaat er een 
leemte in het kader der ri-
vierlood^on. Inderdaad, in 
1950 bedroeg het aantal bin
nengekomen schepen 9.687 
terwijl het huidige aantal 
eens zo hoog ligt. Alles bijeen 
bracht dit een verhoogde in
spanning voor de loodsen met 
zich en de werkomstandighe
den werden er niet beter op. 
De ontevredenheid groeide 
nog aan toen een onredelijke 
herwaardering van het beroep 
in het vooruitzicht werd ge
steld. Op 2 maar t 1962 brak 
een plotselinge staking uit, 
ingericht door de Vereniging 
van Staats- Zee- en Rivier-
loodsen. Deze loodsen die on
der de bevoegdheid van het 
departement van het zeewe-
zen, deels onder Binnenlandse 
Zaken, deels onder verkeers
wezen vallen, bedienen sche
pen die vanuit de zee naar 
Antwerpen. Gent, Zeebrugge 
of Oostende varen. De sta
king legde de betrokken ha
vens voor het grootste gedeel
te lam. O p v a l l e n d was 
hierbij het ongenoegen van de 
zogenaamde grote vakbonden 
die met afkunst de aktie van 
de onafhankelijk vakvereni
ging zagen tot stand komen. 

• Eigenaardige 

herwaarder ing. 

De eerste staking werd stop
gezet ingevolge een beginsel
akkoord dat ontstaan waa 
tussen de afgevaardigden der 
stakenden en het betrokken 
minsterie. De ontevredenheid 
was echter niet geluwd en 
naargelang de tijd vorderde 
groeide zij nog aan temeer 
daar de « herwaardering » van 
het beroep een loonsvermin-
dering met zich bracht die 
vooral pijnlijk tot uiting 
kwam toen op 1 december '62 
de wedden van de maand no
vember aan de hand van de 
nieuwe tarieven werd uitbe
taald. Minister van Verkeer, 
de heer Bertrand, had name
lijk de weinig verstandige be
slissing genomen dat het 
loodsenberoep een gelijke 
waarde heeft van een bureel-
ovevi'e. Een gebreveteerde 
zeekapitein werd dus vergele
ken bij een kantoorchef en 
als dusdanig betaald ! 

• Loods een bureelchef ? 

Op 7 december '62 brak op
nieuw een staking uit, juist 
als gevolg van de maatregel 
om het ambt van loods gelijk 
te schakelen met dit van bu
reelchef en de daaruit ontsta
ne loonsvermmdering. Er 
werd onmiddellijk bemidde
lend opgetreden door een 
Antv/erpse schepen en de bur
gemeester van de Schelde - ad, 
die met de staking lelijk ver
veeld zaten daar er op dat 
ogenblik, na een lange miSt-
periode, veel schepen te 
wachten lagen om naar Ant

werpen gebracht te worden. 
In de verwarring werd zelfs 
het gewaagde plan vooropge
zet een konvooi te vormen 
met de wachtende schepen en 
dit konvooi onder leiding 
van een loodsboot naar Ant
werpen te brengen. 

Geen klerk 
«Een loods is geen bu-

reelklerk» zei ons 'n loods. 
Zonder afbreuk te wil

len doen van de waarde 
der menaan die burelen 
bevolken, wou hij hier
mee laten blijken dat hij 
het helemaal niet eens 
was met de vergelijking 
die het ministerie maakte 
tussen loodsen en bureel-
chefs. Intussen is deze 
zaak van de baan. De mi
nister heeft ongelijk moe
ten bekennen en er zal 
geen afbreuk meer wor
den gedaan van de ver
worven rechten der lood
sen. Daarmee is de strijd 
voor de werkelijke erken
ning der waarde van deze 
mensen niet gedaan. De 
rechten die op dit ogen
blik aan de loodsen toege
kend worden, zijn inder
daad niet evenredig met 
de inspanningen, de stu
diën, de verantwoordelijk
heden en de zenuwslo
pende taak die deze lieden 
te dragen krijgen. Vooral 
vergeleken bij de meeste 
Westeuropese landen zijn 
onze loodsen nog steeds 
de mindere broertjes. Op 
dat gebied zal er nog 
heelwat weg moeten afge
legd worden. 

aaBBBBa>aiBBB •BB^aaBaaBaaaBBBBf 

geloodsd worden. Zo ontvan
gen zij hiervoor een vastge
stelde vergoeding uit de «pot» 
der door de scheepvaartmaat
schappijen gegeven kommis
sies? die wettelijk toegelaten 
zijn. Er is ook de vergoeding 
van 1000 F per superschip. 
Maar alles bijeen is er mis
noegen omdat de wedden, ook 
vóór zij door de nieuwe rege
ling zouden verminderd wor
den, reeds laag waren in ver
gelijking met 't buitenland : 
ten minste 120.000 F per jaar 
plus 17,% of 141.000 F; tot 'n 
maksimum van 168.000 F plus 
17,5% of 196.000 F. De veran
derlijke wedde bedraagt van 
3000 tot 9000 F alnaargelang 
de kategorie waarin de be
trokkene gerangcchikt is. 

De premie van 1000 F wordt 
toegekend indien een schip 

is dan ook begrijpelijk dat de 
loodsen naar het middel der 
staking grepen en wij begrij
pen in dit verband volgende 
uitlating van de Standaard in 
de rubriek « van Schip en Ha
ven » niet zeer duidelijk : 
« Wat moet men denken over 
het c<!;akingsrecht wanneer er 
zich een groep van enkele 
honderden mensen op beroept 
die heel alleen een belangrij
ke sektor van de nationale 
ekonomie kan stilleggen ? Dat 
geldt voor de loodsen, voor het 
bedieningspersoneel van de 
sluizen en van de elektrische 
centralen in de havens enz... 
Het is een kwestie die onder 
ogen moet genomen worden 
m het perspektief van het 
wetsontwerp nr 422 inzake de 
handhaving van de openbare 
orde ». 

ïgenaaröiffe «iierwaar< 

^ ^ ^ g l v e f ö ongedaan gemaakt door staking ^ ^ ^ g 

Het betrokken ministerie, 
dat aanvankelijk hooghartig 
de eisen van de loodsen had 
afgewezen, werd nu buigza
mer en beloofde het vraagstuk 
te bestuderen zodat uiteinde
lijk de staking opge..ohort 
werd. 

m W e d d e n 

in bui tenland hoger . 

Wat de wedden betreft, de 
loodsen leggen vooral de na
druk op het vaste deel ervan, 
want er is volgens de regle
mentering ook nog een veran
derlijke vergoeding, naarge
lang het aantal schepen die 

groter dan 15000 brutoton be-
loodsd wordt. In Nederland 
bedraagt de bruto jaarvergoe
ding voor een loods 150.000 F, 
maar in andere landen gaan 
de vergoedingen van 280.000 
tot 420.000 F per jaar. 

• Geen afbreuk aan 

stakingsrecht . 

Wat er ook van zij, het was 
een ongezonde houding van 
minster Bertrand te willen 
gaan tornen aan de bestaande 
wedden, temeer daar de om
standigheden waarin de be
trokkenen moeten werken al 
niet zeer schitterend zijn. Het 

Wij geloven dat iedereen 
het als een gelukkig ver
schijnsel zal aanzien dat er 
nog stakingsmogelijkheden 
bestaan voor kleinere vakbon
den die onafhankelijk werken 
en niet geleid worden door de 
grote manitoes. De aktie voor 
de zeelieden, die geleid werd 
door de Volksunie, heeft be
wezen dat er nog veel te ver
wezenlijken valt buiten de 
grote vakbonden. Wij hopen 
dat de loodsen met hun orga
nisatie mee de doorn zullen 
vormen die prikt in het vette 
lijf van de gearriveerde bon
zen. 

S.D.L. 
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Vele ou<lere Heden zullen dezer dagen 
weHicKt t e rugdenken aan de winters uit 
h u n jeugd, die, als m e n de verhalen wil 
geloven, altijd veel harder en veel langer 
waren dan tegenwoordig . Hoewe l iedereen 
n u wel zal moe ten toegeven dat er ondanks 
a t o o m b o m m e n en andere moderne peri j -
kelen, weinig veranderd is aan het weer en 

kermis op 
dat ook nu nog winters gelijk in de goeie 
o u w e tijd, mogelijk zijn. W a n t voor een 
winter als deze die wij thans beleven moet 
m e n al zeer ver te ruggaan. Hoe lang is het 
inderdaad niet geleden dat de zee vóór het 
s t rand bevroor , dat dorpen ingesneeuwd en 
afgezonderd geraakten, dat er kou en ar
m o e bij de vleet werd geleden en dat de 
Schelde voor een goed deel dichtlag ? 

« * » 6 I 

Daarop antwoordde ons 
verleden week 'n één en ne
gentigjarige Schelde-visser, 
die de winter van 1890 nog 
beleefd heeft als 18-jarige 
knaap. Tijdens die straffe 
winter heeft het gevroren van 
22 november tot emde maart . 
Hoe laag de temperatuur toen 
Juist was, kon de man ons 
niet vertellen want men be
schikte dan nog niet over de 
temperatuurmeters, die nu 
alledaags bezit zijn geworden. 
In ieder geval was de harde 
vorst toen gedurende heel die 
tijdspanne niet uit de lucht. 

• Kermis op het ijs. 

Het was toen zo SiberiKh 
koud, dat, wanneer de boeren 
een paard moesten inspannen, 
zij eerst het ijzeren gebit een 
kwartier lang in kokend wa
ter moesten dopen, anders 
zou de tong van het dier er 
aan vastgevroren zijn. De 
Schelde lag helemaal dicht. 
Bij hoogwater kon men over 
het ijs van Woenstdrecht 
naar Bath lopen, op een 
plaats dus waar de stroom ei
genlijk een zeearm wordt. 
Ook te Antwerpen was de 
Schelde volledig dicht gevro
ren, zodanig zelf» dat men 
kermis op het ijs ging hou
den. Pientere handelaars 
sloegen er hun tenten op. Al
lerlei vermakelijkheden, al
lerlei kraampjes zo o.m. voor 
de verkoop van warme melk 
of soep werden op het ijs ge
vestigd en men deed er goede 

zaken. Er werd toen heel veel 
geschaatst. Men begon 'a mor
gens vroeg en stopte rond elf 
uur '9 avonds, want ook bij 
maneschijn werd er duchtig 

volkomen uitgeput zodat ze 
gemakkelijk met de hand 
konden gevangen worden. 
Reigers die wat vis t rachtten 
te vangen bij een «loop» 

• F ru i tbomen 

als b randhou t . 

Er was echter geen voedsel, 
zelfs bijna niet voor de men-

op schaverdijnen rondge-
slierd. Er waren in die tijd 
nog veel sleden die kleurig 
versierd werden en met twee 
paarden bespannen door de 
straten van de dorpen reden. 
Voor onze oude visser is de 
afwezigheid van deze sleden 
tegenwoordig, het ergste ge
mis. Zij brachten tijden» de 
vroegere winters een aparte 
kleur en stemming in de stra
ten, iets feestelijk, zoals bij 
een bruiloft met koetsen. 

• Ontber ing 

voor de dieren. 

Veel meer nog dan nu het 
geval is leden de dieren in die 
barre winter van de koude en 
van de honger. De vogels 
vooral hadden grote ontbe
ring, f» waren graatmaget i n 

(een gat in het ijs) bevroren 
ter plaat£'3 en bleven stokstijf 
op de vlakte staan. Talrijke 
vreemde vogels en vooral 

£?2n, want velen leden (meer 
nog dan thans) honger. De 
mensen waren verplicht in de 
bossen hout te gaan sprokke-

uitstek nachtwerk is. ' t Vat te 
nooit vol uit de schorren ge
komen : het zevental had het 
ter plaatse leeggedronken en 
werd 's morgens in zwaar be
dronken toestand hier en 
daar verspreid, slapend ge
vonden. 
Er moeten in die tijd heel wat 
vaten wijn aangespoeld zijn, 
want vissers waaronder ook 
de 91-jarige Scheldebonk die 
ons dit verhaal vertelde, heb
ben goeie vangsten gedaan 
toen zij met hun hengsten en 
hoogarsen de schorren opvoe
ren. Er wordt verteld dat in 
diepe kelders langs de Schel-
dekant nog van die wijn be
waard wordt. Dat moet er dan 
wel zeer straffe zijn. Net zo 
straf als de winter van 1890 
en het verhaal van de oude 

Scheldevisser. S.D.L. 
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zwanen zakten (zoals dat nu 
ook het geval is) uit het 
noorden naar onze streken af, 
graatmager en wild van de 
honger. Zeehonden, die prak
tisch geen open water meer 
hadden, want de ij slaag had 
een dikte van meer dan één 
meter, sleepten zich bij hon
derden landwaarts op zoek 
naar voedsel. 

len. Het ging zover dat de bo
men rond de hoerenhoven 
moesten afgehakt worden om 
als brandstof gebruikt te wor
den. De aardappel- bieten- en 
pulpkuilen waren keihard 
dichtgevroren en konden 
slechts met zeer veel moeite 
opengemaakt worden zodat 
het eten voor mensen en die
ren zeer schaars waa Treinen 
(inzover er toen waren) re
den haast niet. Niemand had 
trouwens behoefte aan grote 
verplaatsingen want er werd 
praktisch niet gewerkt en de 
handel lag haast volkomen 
stil. De drinkwaterputten — 
vooral in de iets hoger gelegen 
streken — waren maanden 
achtereen bevroren, «de men
sen moesten uren ver gaan 
om een moorke drinkwater te 
krijgen» vertelde onze zegs
man. 

Een versje uit die tijd luidt 
als volgt : 
Op de vijf en Iwintigste maar t 
reeds men nog met kar en paard 
over de Dortse Waard. 

en dit bewijst wel dat de win
ter toen tot einde maart ge
duurd heeft. Ook de scheep
vaart lag volkomen stil. In 
de Schelde moet er een 
vrachtboot vergaan zijn want 
toen een jager, die op de 
eenden uittrok, in de schor
ren kwam, ontdekte hij daar 
een vat wijn. Een zevental 
mannen trokken op deze 
'<buit» af, om hem binnen te 
halen. Een en ander gebeurde 
's nachts, omdat jutten bij 

Niet veel 
veranderd 

Wie de toestanden tus
sen nu en vroeger verge
lijkt, zal tot de vaststelling 
komen dat er niet zoveel 
veranderd is, ondanks alle 
moderniseringen. Ook nu 
zijn er oude lieden die ont
bering Ujden door de 
strenge winter. En we den
ken hier in de eerste plaats 
aan die bejaarden en ge
pensioneerden die het 
maar al te dikwijls met een 
belachelijk laag pensioen
tje moeten stellen. Maar al 
te vaak schieten de open
bare besturen hier tekort 
en is het enkel het privé-
initiatief dat de handen uit 
de mouwen steekt. Aldus 
werden door verschillende 
organisatiec en bladen (nu 
gevolgd door de TV) gedu
rende de voorbije weken 
grote hulpakties op touw 
gezet om beoeftigen te 
helpen. Ook vroeger ken
de men zulke toestan
den, m a a r de tijden 
zijn toch derwijze veran
derd dat het in een modern 
land waar bevoorbeeld ie
der jaar 20 miljard aan het 
leger wordt gespendeerd, 
niet meer mogelijk zou 
moeten zijn dat er bij win
ters als deze door ouden 
van dagen ontbering gele
den wordt. 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR >* 

bij een verjaarda; 

W a n n e e r men ter gelegenheid van iemands 

vijfenzestigste verjaardag — 28 januar i — 

zeggen kan dat de jarige zonder enige twijfel 

behoor t tot onze meest vooraans taande 

kuns tenaars , zo door proza als door poëzie. . . 

W a n n e e r men van diezelfde jarige zeggen 

kan dat hij behoort tot onze meest vooraan

s taande redenaars en sp reke r s . . . W a n n e e r 

men van diezelfde jarige zeggen kan dat hij 

beschikt over wat men pleegt te noemen een 

uitzonderli jke verstandelijke bagage en een 

even uitzonderlijk vermogen om zijn gedach

ten helder, klaar, scherp en logisch uit te 

d rukken , op een wijze, sieraad van de echte 

inte l lektueel . . . 

Wanneer men dat alles 
zeggen kan en men vraagt 
naar de naam van de jarige, 
dan gaat men ongetwijfeld 
zoeken in de hoogste kringen 
van zijn land. 

Men denkt dan aan een 
geridderde, een drager van 
« nationale » en « internatio
nale » eretekens. Men zoekt 
zijn naam als voorzitter van 
de bekende gezagsorganen. 
Als spreker op nationale en 
internationale kongressen 
van kunst, kuituur, opvoe
ding. Men denkt aan een 
akademielid, aan een univer
siteitsprofessor, een universi_ 
teitsrektor. Wellicht zelfs aan 
een gevolmachtigd minister 
en officieel kultuurambassa-
deur. 

En op de verjaardag zelf 
— die 28ste januari — is men 
er zeker van dat men 's och
tends bij het openslaan van 
de krant een artikeltje vin
den zal, waarin men lezen 
kan, zo in termen als « dat 
het op voordracht van de mi
nister enz. Zijne Majesteit 
behaagd heeft de jarige enz. 
ridder, kommandeur in de or
de van enz... ». 

Maar wanneer de jarige — 
want het gaat over Wies 
Moens die op 28 januari vijf
enzestig geworden is — het 
ongeluk heeft te behoren 
tot een verdeeld volk. Meer: 
tot een onverschillig, verbas
terd volk, vervreemd van zijn 
eigen wezen en van zijn ei
gen bestemming... 

Wanneer de jarige het on
geluk heeft te behoren tot 
een volk dat reeds eeuwen de 
eigen gezonde en beschermen
de staatsgroei en staatsbouw 
heeft ontbeerd... Wanneer de 
jarige het ongeluk heeft te 
behoren tot een volk dat eeu
wen slagveld der anderen ge
weest is en "-euwen ook 
vreemde bezettingen onder
gaan heeft en nu nog tot in 
zijn diepste kern en zie' 
daarvan de erfelijke belas
ting bespeurt... Wanneer de 
jarige behoort tot een volk 
dat sinds meer dan honderd 
dertig jaar leeft in een volks-
vreemde staat, waarin het 
minder dan de assepoester 
geweest is, waarin het door 
de machthebbers steeds naar 
het leven gestaan is geweest 

en waarin het nu nog geen 
volledige vrijheid en vol
waardige ontplooiings- en 
toekomstmogelijkheden vin
den kan... 

Maar wanneer de jarige op 
zïjn vijfenzestigste jaar te
rugblikken kan op meer dan 
een halve eeuw « Vlaamse 
Beweging », dit betekent : 
meer dan een halve eeuw in 
de dienst staan van, in de 
strijd staan voor de her
wording en de opstanding 
van het eigen volk, « O volk, 
zo vaak vervloekt, volk dat 
ik haten kon en dat niijn 
liefde heeft, — voor eeu
wig !»... 

Dan inderdaad voor wie 
vertrouwt is met wat 
« Vlaamse Beweging » in
houdt aan strijd en offer en 
vervolging... 

Dan inderdaad is het niet 
zo verwonderlijk dat de ja

rige, die alle hier bij het be
gin genoemde eigenschappen 
zonder enige overdrijving de 
zijne noemen mag, dan is 
het niet zo verwonderlijk dat 
Wies Moens — want hij is op 
28 januari vijfenzestig ge
worden — geen officiële 
ambten bekleedt en geen 
luidklinkende titels draagt 
en nooit vereremerkt werd... 

Dan inderdaad is het niet 
zo verwonderlijk dat Wies 
Moens op zijn vijfenzestigste 
verjaardag « slechts » één 
dubbele titel de zijne noe
men mag : terdoodveroor-
deelde banneling. 

De Belgische repressie-jak-
halzerij van na 1944 veroor
deelde Wies Moens ter dood. 
Zoals dezelfde jakhalzerij 
van de akti visten jacht hem 
n a 1918 als jonge student en 
dichter in de gevangenis 
wierp... 

Destijds schreef de zeer 
jonge man Wies Moens in de 
gevangenis de « Celbrieven», 
dit zeer zuivere Nederlandse 
prozawerk, estetisch zuiver, 
etisch zuiver. 

Hierin lezen we die korte 
zin : « Ik predikte het on
veranderlijke levensrecht 
van mijn volk. En dat was 
alles ». 

* En dat was alles ». Maar 
dat « alles » zou blijven en 
nog veel meer worden. 

Want van voor de eerste 
veroordeling tot na de twee
de veroordeling ligt de ster
ke en onverbreekbare goud-
zuivere lijn van ononderbro
ken volksliefde en volkstrouw 
van Wies Moens. Volkstrouw 
niet alleen door de ideologi
sche strijd in tijdschrift en 

voordracht. Volkstrouw niet 
alleen door de even strenge 
als voorname gestaltegevlng 
aan een ideaal volksgemeen-
schapsbeeld. Volkstrouw ook 
door het verwerpen van de 
pedante intellektueel, van de 
individualistische kunste
naar en door het beleven van 
het eigen woord en van de 
sociale gemeenschap (lang 
voor dit een op hol geslagen 
modewoord werd) « het ge
voel van de innigste samen
horigheid met het volk waar
van ik een kind was, met de 
grote gemeenschap van alle 
werkers met hand en geest ». 

Volkstrouw vooral dan 
door de karakterverantwoor-
derlijkheid en de geestelijke 
moed, die Wies Moens al die 
jaren betoond heeft. En zijn 
vers « liever wolf in 't bos, 
dan vette hond, de keten om 
den hals ! » en zijn vers 
« Fortuin, ik brand voor u 
geen vuren ! -•> is hij met zijn 
leven gestand gebleven Het 
greintje « soepelheid » dat 
anderen die niet zijn Euro
pees formaat bezaten, toeliet 

zielloze regimehovelingen te 
worden, heeft Wies Moena 
verachtelijk verworpen. Hij 
heeft steeds de rechtop^ 
staande houding van de man 
verkozen boven de kruipende. 

Dat verschil tussen hem en 
zovele anderen : de rugge-
graat, hebben de anderen 
hem nooit vergeven. 

Wat was daarom het an t 
woord op zijn trotse vers : 

« Kan ik niet winnen in 
één forsen slag, 

ik tel gene nederlagen, 
slechts 't opstaan na ver

loren kamp ? » 

Wat was het antwoord ? De 
Belgische pasmunt voor de 
onbuigzame en onplooibare 
karaktervastheid van Wies 
Moens luidde een eerste 
maal : gevangenis. 

Een een tweede maal : ter
doodveroordeling. 

En Vlaanderen ? In 1963 
heeft Vlaanderen ook deze 
schande nog steeds niet uit
gewist. 

Karel Dillen. 

...het stenen gedicht... 

bij een tentoonstellin 
O p het ogenblik dat wij deze regels schrijven, 
vindt er in het M u z e u m voor V laamse kul-
tuur leven te A n t w e r p e n een tentoonstel l ing 
plaats over de Oostenri jkse le t terkunde. 
He t adjectief « Oostenri jks » is in zoverre 
juist, dat het aanduid t dat men over de 
le t terkunde spreekt b innen het Oostenri jks 
staatsgebied hetzij b innen de grenzen van 
heden, hetzij b innen deze der vroegere Habs-
burgmonarchie . 

De begrenzing die het ad-
actief aanduidt betekent 
-chter geen literaire of kul-
.urele scheidingslijn — om
dat er geen taalkundige 
scheidingslijn is. Oostenrijk 
is Duits wat taal, letterkunde 
en kuituur betreft, zoala 
Vlaanderen Nederlands is. 
Oostenrijks positie in het 
Duitse volksgebied vertoont 
trouwens een aantal paralel
len met de positie van Vlaan
deren binnen de Nederlandse 
volksgemeenschap. Men heeft 
de Oostenrijker — zoals de 
Zuid-Nederlander — vaak ge

typeerd als de luchthartige, 
levensblije. Hij zou meer ge
voelsmens zijn, meer barok in 
levensuiting en taal dan de 
tuchtvolle, strengere en nuch
tere Noorderbuur. 

Mag er een kern van waar
heid zijn in dergelijke gene-
ralizaties, vaak echter berus
ten ze ook op vooroordelen. 
De verschillen worden dan 
niet meer gezien als een ver
scheidenheid in de eenheid, 
doch ze worden als tegenstel
lingen opgeschroefd. Daarbij 
begaat men dan meestal nog 
de fout de werkelijk-bestaan-

de verscheidenheid tussen 
sommige streken binnen een
zelfde volksgebied met de 
staatt'^renzen te doen samen
vallen. De rijkdom der ver
scheidenheid betekent nog 
geen scheidingslijn in een
zelfde kuituur. 
— In de moderne letterkunde 
manifesteert zich deze een
heid meer en meer en zijn de 
verschillen meer door indivi
duele aard en aanleg dan door 
regionale afkomst bepaald. 
Na GriUparzer heeft Oosten
rijk steeds in stijgende mate 
aan het Duitse literaire leven 
deelgenomen : eerst in het 
poëticch realisme, dan in het 
naturalisme met Anzengruber 
en Schnitzlee, daarna met 
Wildgans en Hoffraansthal in 
het impressionisme. Met 
Trakl, Rilke, Weinheber, zou 
zijn aandeel in de Duitse ly
riek nog uitbreiding nemen, 
zoals het ook in het proza zou 
groeien met Stefan Zweig, 
Werfel en Kafka. 

Ook het expre3,5ioni3me 
vond niet slechts in Dresden 
rond «Die Brücke», in Ber
lijn rond « Der Sturm » en in 

München rond «Die Revolu
tion » een kring van aanhan
gers en bevorderaars : in We
nen kristalliseerde zich de 
nieuwe « Ausdruckskunst » 
rond Karl Kraus, in Praag 
rond Max Brod en Werfel. 

Tenslotte zou, met Musil en 
Broch, na Kafka, Oostenrijk 
de leiding nemen m het mo
derne DuitC'2 proza. Na de 
tweede wereldoorlog zou Oos
tenrijk, met von Doderer, aan 
de Duitse literatuur bewijzen 
« tot wat onze versleten taal 
nog in staat is » om W.J. Sied-
ler in « Der Tagesspiegel » te 
citeren. 

Juist dit moderne proza ge
tuigt ervoor hoe gevaarlijk 
het is « regionale » theorieën 
te willen toepassen en staats
grenzen als scheidingslijnen 
te aanvaarden binnen een
zelfde taal- en kultuurgebied. 
Het bevestigt eens te meer de 
nationalistische thesis der 
eenheid van taal-, kuituur- en 
volksgemeenschap over alle 
staatsgrenzen heen en dit te
gen alle liberale en aftandse 
staatsnation^lii»men in. 

P.Z. 
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hersenen 

en hart 

Een volle bladzijde Elsevier 
« Brief aan een jonge Vlaming » 
waarin Wim Zaal in sarcastische 
stijl het probleem van de Hollands-
Vlaamse verhoudingen en verschil
len schildert, maar vooral het win-
terstormpie dat in het Hollands 
pershuisje is opgestoken naar aan
leiding van het TV bezoek ten 
Huize van de Vlaamse Nobelprijs 
Prof. Heymans hebben het si ra 
mien voor deze wckelijk&e iicrsspie-
gel ontworpen. Het onbegrip dat 
uit die reakties bleek, toont aan 
dat nog heel veel konfrontatie en 
begripswil moet opgebracht eer 
volgens de leuze van Prosper Van 
Langendonck « Vlaanderens rijke 
ha r t en Hollands stoere kop » 
« Eens ' t grote Nederland in reine 
glorie » zullen bouwen. 

Elseviers 
weekblad 

Wim Zaal geeft raadgevingen 
aan een jonge Vlaming die zich in 
Rands tad Holland wil vestigen, i u 
hi j de gemiddelde Hollander moet 
aanpakken. 

« Niemand weet hier dat ABN 
zoiets betekent als Algemeen Be
schaafd Nederlands. Dat houdt in 
dat he t spreken ervan geen pro-
b'eem is : niemand legt zich erop 
toe. Doch Je moet niet alleen zwij
gen over het ABN, maar ook over 
wat ik eens hoorde betitelen als 
c he t rampjaar 1830 ». Ik zeg dit 
om je eigen bestwil. Bij he t op
vangen van een klank als « ramp
jaa r 1830 » zouden de mensen even 
onthuts t kijken en dan vragen : 
« Was da t niet de uitbaa-sting van 
de KrakataM ? ». Voor hondeird-
dulzenden is de Grootnederlandse 
gedachte nog steeds zoiets als Mo
rele Herbewapening of de natuur
geneeswijze : je leest er geregeld 
iets over in de dagbladen en het 
heeft ook een zekere goodwill, 
m a a r waarop die goodwill berust. 
Is moeilijk na te gaan. Veel men
sen van boven de vijftig herinne
ren zich de G«-ootnederlandse ac
ties van voor de oorlog nog goed 
en hebben er sympathie voor. Maar 
je zult ze ook dikwijls horen zeg
gen : 8 Het gedi-ag van sommige 
Vlamingen in de oor'.og heeft h u n 
eigen zaak veel kwaad gedaan ». 
Jongeren hebben veelal weinig 
over de kwestie nagedacht, maa r 
beschouwen een zekere mate van 
Nederlands-Vlaamse eenheid als 
vanzelfsprekend. Een bestudering 
van he t « rampjaar 1830 » hebben 
zij daarvoor niet nodig gehad » 

Het gebrek aan belangstelling 
in 1830 deed Holland in zijn be
krompen geesten een zucht van 
verlichting slaken « We zijn ze ge
lukkig kwijt die Balgen ». Het ge
brek aan kennis over de nefaste 
gevolgen die « de muiterij van 
1830» gehad hcrft voor het «Vlaam
se V"" ' " •'0-* h ' p -^r v r d o r e 
gebeurtenissen beoordelen met t e 
veel hersenen en te weinig har t . 

£WiML4D 
<c?it>B>i)ii^« g«" rgsacT^ ^ ^ 

Geeft relaas over het Hollands 
stormpje da t opging bij de verkla
ringen van Prof. Heymans over 
het prachtige werk van Winter
hulp onder de oorlog en de klein-
«ieHg:e repressiepoiitiek van de 
I/OBdense regeringsbende die de 
emtgrantenweerwraak toepaste op 
ieder die (ebleven was. 

Wellicht speelde dit jaren later 
nog door toen de Nobelprijs ge
neeskunde niet waardig werd be
vonden voorzitter te worden van 
het Rood Kruis en de plaats moest 
mimen voor specialist Albert van 
Saksen-Coburg. 

Hier he t oordeel van Prof. Hey
mans over die Londense helden. 

« Maar hoe komt het dan dat 
de Londense regering Winterhulp 
zo snel heeft ontbonden, onmid
dellijk n a de bevrijding, en da t u 
zoveel ondankbaarheid hebt on
dervonden ? 

Noteer wel : mijn broer die 
voorzitter van Winterhulp was, 
en ikzelf, zijn in latere Jaren n t « 
wel door de Belgische s taa t gede-
koreerd. Maar vlak n a de bevrij
ding is iets pijnlijks gebeurd Be
paalde mensen moeten enkele da
gen voor de teragkeer van de Lon
dense regering in Londen bekend 
hebber gemaakt dat de mensen 
van Winterhulp he t p ' an hadden 
opgevat na de bevrijd'ng hier een 
soort van organizatie uit tp bou
wen. Dat was natuurlijk larie. 
Maar de Londense regering was er 
bang van : zij was niet bepaald 
populair en wij wel. Drie of vier 
dagen voor haa r terugkeer, heeft 
men o m bij monde van de h. De 
Schi ijver, over de Londense radio 
de bevolkmg tegen een mogelijke 
politieke aktie van Winterhulp 
gewaarschuwd. Bij hun terugkeer 
heeft men de organizatie dadelijk 
ontbonden, met al de gevolgen 
vandien. » 

De Hollandse pers'ui zouden 
eens moeten leren dat hun begrip
pen niet altijd onze toestanden 
dekken. NSB daar was niet gelijk 
aan VNV hier. Bestuur Romsee 
verschilt heel wat van dat van 
Seys-Inquart. 

DH GAZUT 
Dat het in de praktijk eenvoudi

ger is, op bet vlak van d<» mense
lijke verhoudingen toont wel de 
manier waarop niet-krententel-
lend Nederland onze gerepressieer-
de Joris Diels heeft ontvangen. Nu 
hi j zestig jaar geworden is herin
ner t de Gazet van Antwerpen nog 
eens aan die beschermende naoor
logse periode toen de geestesaf-
stammelingen van de inquisitie 
een groot deel van de Vlaamse in
telligentsia uitschakelde. 

« Joris Diels is zestig jaa r ge
worden en de Nederlandse pers 
heeft hem op de vooravond van 
die verjaardag breed gehuldigd om
da t hij voor het Nederlandse kul-
turele als akteur, m a a r vooral als 
regisseur zoveel gedaan heeft. Wij 
zouden deze viering in Nederland 
bijna « misplaatst » willen noe
men; niet in de pejoratieve zan, 
maa r omdat Joris Diels die dag 
feiteUJk in Antwerpen had moeten 
vieren en liefst in de schouwburg, 
die hij tot een begrip had gemaakt 
en die nu. . . ach, het is misschien 
beter geen bittere woorden te 
schrijven in een verjaardagsru-
briek. 

Hoe bitter het dan ook stemt te 
moeten bedenken, dat Joris Diels 
op deze dag in Antwerpen had 
kunnen zijn indien niet door een 
der meest onsmakelijke politieks 
komplotjes destijds zijn nakende 
terugkeer onmogelijk werd ge
maak t op de vooravond van een 
vertoning in de KNS van « Zwer
vers om de Kribbe »• Iedereen w'st, 
dat he t een triomf ging worden 
en dat mocht blijkbaar niet Men 
is door blijven ploeteren langs af
getrapte paadjes, de beste akteurs 
en aktrices zijn verdwenen en de 
zaal wordt steeds leger. En intus
sen huldigt Nederland regisseur-
akteur J o n s Diels voor alles wat 
hij voor de Nederlandse kuituur 
heeft gedaan. 

Ook in Nederland heeft men ge
t racht Joris Diels onmogelijk te 
maken, maar daar heeft men zich 
wel herinnerd, dat hij ten slotte 
werd vrijgesproken n a zijn terug
keer in België en er geen enkele 
geldige reden meer kon ingeroejjen 
worden, om hem t* beletten zich 
a a n zijn kulturele taak te wijden. 
I n Nederland vond men bovendien 
dat men Joris Diels uitstekend aou 
kunnen gebruiken. > 

Begriji)en die Hollandse persmo
ralisten nu dat de zaken hier enig-
zins ander liggen en lagen ? 

De Linie 
Met warm har t her innert Carlos 

Tindemans aan het grootse werk 
dat Joris Diels hier in Vlaanderen 
heeft gepresteerd op toneelgebied 
samen met die anderen waarvan 
de Vlaamse overtuiging een van de 
stimulansen was naa r beter en 
schoner steeds, beste waarborg ook 
tegen beroepsverstarring. 

« Weet Je nog hoe elke voorstel
ling stilaan bekend raakte als een 
feest ? Weet je nog dat de n a a m 
van de KNS tot in de brede lagen 
doordrong met die zachte smaak 
van het woord die een openbare 
instelling verheft tot een nat ionaal 
moniunent ? Weet je nog hoe de 
fransdoUe burgerij van Antwerpen 
ging inzien dat het neusje van de 
artistieke zalm in de KNS te vin
den was. hoe ze kwamen naa r een 
Nederlandse culturele manifesta
tie ? Weet je nog hoe Je daar 
grandioos hebt meegewerkt a a n 
onze Vlaamse beweging ? Weet Je 
tevens nog hoe de nijd en de Ja
loersheid toen al wortel schoten, 
hoe bepaalde kringen je toekom
stige val voorbereidden ? Weten 
wij nog wel dat jij Charles Gü-
huys inschakelde als regisseuT, we
ten wij nog da t je Lode Geysen 
uit zijn een2ame kruistocht lo~-
weekte en hem een beroepsgezel
schap toevertrouwde om ermee te 
experimenteren ? Weten wij nog 
da t de trekpleisters van de huidi
ge KNS onder jou ziJn begonnen ? 
Weten wij nog dat de schouwburg 
nog steeds een DielsmiHeu is ? 

Moet ik herinneren aan he t al
leen maar in schijn droevige in
termezzo met he t Koninklijk 
Kunstverbond ? Hoe door een vie
ze boel intriges je directeurssjerp 
werd afgenomen en je, in naam 
van de integere kunst, Je toevlucht 
n a m tot dat amechtige theaterje 
vlak naas t de officiële deur ? » 

Inderdaad Vlaanderen zendt zijn 
zonen uit... Vele van de besten ge
dwongen, ook naar Noord Neder
land. Dat begon in de Spaanse be
roerde tijden, dat hebben Be'gische 
repressies in 1918 en 1945 voortge
zet. 

vaardde. Maar hij deed dit ook in 
de politiek als voorzitter van de 
Raad van Vlaanderen. Dit kostte 
hem zijn loopbaan en een ter dood 
veroordeling. 

Zijn ganse leven bleef hij trouw 
a a n de eed van trouw aan Vlaan
deren toentertijds door duizenden 
aktivisten, rondom he t beeld van 
Van Artevelde, te Gent gezworen. 
Naar he t Noorden uitgeweken, n a a r 
he t voorbeeld der Geuzen, werd hij 
benoemd tot direkteur van de bl-
blioteek en leeszalen van Rotter
dam. Zo kon hij zich ook verder 
a a n zijn wetenschappelijk werk 
wijden. Vlaanderen zal nooit ge
noeg kunnen waarderen wat N._ 
Nederland toenterti jd voor de ak
tivisten gepresteerd heeft, indien 
er ook ontgoochelingen waren. 

De meeste aktivisten zijn gestor
ven. Onder de overlevenden zijn 
er talrijke die hoge ambten be
kleden. Nog steeds wordt verschil
lend, maar zekerlijk milder geoor
deeld over de opportuniteit van 
hun daden, die op hun grote liefde 
voor Vlaanderen berustten. » 

Voor de Bijbelliefhebberende 
Hollanders zeggen wij : « Wie 
veel bemint zal veel vergeven wor
den ». 

Op afstand zal ook veel her
zien worden door de geschiedenis... 
want de waarheid van vandaag, 
berust dikwijls op het gelijk van 
de overwinnaar. 

La Dernière 
Heure 

In de kortzichtige geestelijke 
erfgename van de muiters van 
1830 doet Belgicist n r l Jo Gerard 
volgende toegevingen in het kader 
van eerder pseudo-historiek. 

« Meer wrokdragend tegenovet 
hem dan tegenover Jozef I I op wie 
hij gelijkt door zekere karakter
trekken, hebben de Belgen zellö 
zijn naam niet gegeven aan e«n. 
s t raat . 

I n onze ogen blijft hij de Ma-
chiavelli van de « Hollandse rekea-
kunde » de vervolger van de OQ-
afhankelijke journalisten, de 
vijand van de geestelijkheid, in he t 
kort de despoot waarvan de mis
bruiken onze revolutie deden loS" 
breken. Maar de Hollandse tijdge
noten verweten hem bitter de in
dustriële opbloei van België te ver
kiezen en aan de Belgen absoluut) 
voordelen te willen toekennen on
danks de afkeer die zij voor hem 
hadden. Er is dus een raadsel Wil
lem I. » 

Als er e^n raadsel is dam is bel 
voor mij dit. Als Willem I «»*n 
Machiavelll en t i ran was waarom 

spiegel 

: HET GEDRAG VAN SOMMIGE VLAMINGEN IN DE 
• 

: OORLOG HEEFT HUN EIGEN ZAAK VEEL 

: KWAAD GEDAAN. 

:(ELSEVIERS WEEKBLAD) 

: ...HEEFT HUN EIGEN ZAK VEEL KWAAD GEDAAN 
• 

5 (VRIJE BEWERKING) 

Het Pennoen S t a n d a a r d 
Geeft een herdenkingsartikel 

over de Vlaamse Prof. De Vreese 
die na de eerste oorlog uitweek als 
Vlaams aktivist. 

« Zoals Eugeen van Oye, de lie-
velings'.eerling van Guido GezeUe, 
was WiUem de Vreese lid van de 
Koninklijke Vlaamse Akademie 
voor Taal en Letterkunde. Beiden 
gaven zich met hart , ziel en het 
volle gezag van hun pe^oon over 
a a n de Jong-V.aamse Beweging, de 
extreme vleugel van het aktivis-
me, waarover toevallig meer ge
zegd wordt op pag. 4 van dit num
mer. Beiden waren beslist niet 
voorbeschikt voor het ondankbaxe 
werk van de politiek. Op he t ogen
blik da t Vlaanderen tijdens de eer
ste wereldoorlog naa r zijn politie
ke zelfstandigheid g"eep, wou Wil
lem de Vreese niet in zijn studeer
kamer blijven. Hij deed dit als 
wetenschapsmens, hij was een der 
enige voo-oor^ogse hoogleraren, die 
aan de tijdelijk verviaamste imi-
versiteit te Gent een leerstoel aan-

P O K E T I N O 
De Vlaamse fonoplaten-

winkel van Brussel 
E. Jacqmainlaan 146 

Klassieke muziek-, l i t te
ratuur-, folklore- en ont-
spannlng-fonoplaten voor 

kinderen. 

Een voorbeeld van he t herziene 
oordeel is wel de Willem I-rage die 
zich van de historici en psendo-
historici heeft meester gemaakt. 
De zo gesmade Nederlandse vorst 
uit het « rampjaar 1830 » krijgt 
van alle kanten eerherstel. Hij is 
niet langer de Noorderduivel. I n 
de Standaard schreef onlangs 
R.V.R. (vergissen wij ons als we 
onder deze letters Prof. Van Roos-
broeck terugvinden de zoveelste 
Vlaming die wij aan Nederland ca
deau moesten doen in het kader 
van de repressie-knlturele uitwisse
ling ?) hoe Vlaanderen reeds lang 
objektief oordeelt over die grote 
Nederlandse vorst. Een staaltje. 

« Willem I, koning der Neder
landen ! Wij lezen dat hij in 1813 
Nederland had geired ui t de ver
warring, dit Nederland stuwde op 
de weg van de welvaart en hoe hij 
ais vorst over Noord en Zuid ge
t racht heeft het welzijn van de 
twee gebieden te dienen. Zijn een
voud wordt gehuldigd, zijn belang
stelling voor ekonomisohe en kul
turele welvaart in het licht gesteld. 
Alles lof en waardering.. . 

Wat Vlaanderen betreft — en 
thans ook het katolteke Vlaande
ren — heeft het oordeel over Wil
lem I en over andere Oranjes een 
karakter van objektiviteit gewon
nen, dat de groei naar elkaar toe 
stellig kon bevorderen. » 

Zelfs op de Belgische schoo'.radio 
verklaarde men enkde dagen ge
leden in een evocatie van Wil
lem I. 

« Is er ooit een vorst geweest die 
zoveel heeft biJKednkiien voor de 
ekonomische ea kultnrele Moei va.n 
ons land 7 u 

heeft hij dan in 1815 al de Franse 
ambtenaren, erfenis van Napo'on, 
niet gerepressieerd — volgens Bel
gische metode — en in 1830 di« 
Brusselse muiters niet uit elkaar 
doen schieten ? 

Het had ons Vlamingen de M-
lende van 130 jaar Vlaamse Bewe
ging bespaard. Wij hadden toen 
veel waar wij nu lang moeten voor 
vechten hebben. 

LE SOIR 
Wijdt beschouwingen aan het 

bericht dat gelanceerd werd, dat 
Prins Albert misschien zou am
bassadeur worden in Ita ' ië. Hij 
schijnt dit te loochenen. Voor ons 
niet gelaten dat zou het over en 
weer reiaen misschien wat vermin, 
deren. Tenzij natuurlijk dat zo 
hem volgens beproefd Belgisch re
cept zouden laten inschrijven op 
de Nederlandse taalrol ala 
« Vlaams » ambassadeur. 

Wa.ter Luyfcflu 

Grot* keut 

GLAZEN «n MONTUREN. 
Gr«tit voor vemV»TÓ»n, 
H*rit«&nq«n m «tgen <>r«rLhun 

WaHer ROLAND 
•— Gcdiplo«n*«rd Opt»*k»r — 

Ktrbtraat, 58 — Antwerpen 
fiM «.u.b. 9p k«t k«M<m«n«n«r I) 
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* S I M O N T U R C H l 

Wie op het idee is gekomen een 
TV-bewerking van Hendrik Cons
cience's « Simon Turchi » door 
het luehlruim te zenden, weten 
we met. De man verdient in flk 
geval een stel dekoraties. De TV-
persbond heeft geen enkele rcdm 
meer om nog langer de toekenning 
•on haar « Oscar » uit te stellen. 
Die kan toch aan niemand anders 
worden verleend dan aan uSimon 
Turchi». 

Canzendonck», bv.), « Simon 
Turchi n kwam lüeivoor niet in 
aanmerking. 

Wanneer de avond geen totale 
mislukking werd, is dit te danken 
aan zowel regisseur Dries Wieme 
als aan de akleur Senne Roulfaer. 
De eersU' wist aj en toe een ge
slaagd beeld in onze huiskamer Ie 
brengen, de tweede zou er warem
pel in gelakt zijn de hem toever
trouwde rol (Simon Turchi) aan-^ 
vaardbaar te maken, ware het met 
dal zoiets loLaal onmogelijk was. 

Indien de Vlaamse TV huid-
wil brengen aan Hendrik Cons
cience, laten ze dat in de toekomst 
op een andere wijze aan booid 
leggen P.n laten ze in elk geval 
driemaal nadenken vooraleer er 
opnieuw aan te beginnen een o/ 
andere Hiel van Conscience's 
werk op het scherm te brengen I 

* W I E D O E T W A T ? 
Klaarblijkelijk in navolging van 

Mies Douu'man's a Open het 

Uit : « De dood in h e t dorp » 

Maar nu alle gekheid op een 
stokje I We kunnen niet geloven 
dal de TV-opvoering van vorige 
week vrijdag in enig opzicht een 
goede zaak is geweest. Men bewijit 
er Conscience, menen we, geen 
dienst mee wanneer zijn teksten 
op het scherm worden gebracht. 
En al heeft Jozef van Hoeck dan 
nog zo zijn best gedaan om het 
drama enigszins aanvaardbaar ie 
tnaken, voor onze moderne smaak 
is Conscience te zwak om van deze 
TV-onderneming een sukses ie 
hunnen maken De man heeft met 
olleen zijn volk leren lezen,. . 
maar hij heejt ook zijn tijd gehad. 
Hij is meer een historische dan een 
literaire figuur geworden. Dat 
vooral heeft de mislukking van 
vorige week aangetoond. En laten 
sommige van zijn andere werken 
dan misschien voor een geslaagde 
TV-bewerking vatbaar zijn (uBaas 

dorp >> lancceidc de Vlaamse TV 
tijdens de jongste aflevering van 
« Wie weet ivat ? » een aktie 
ten bate van alle nood- en kou
lijdenden uit het Vlaamse land. 
We vinden de zaak simpatiek en 
we zetten er onze lezers toe -aan de 
geplande « Wie doet wat ? »-aktie 
Ie steunen. Dat we met onze sim-
patie lang niet alleen staan wordt 
ondertussen bewezen door het 
grote sukses van de plaatselijle 
komitee's en door de omvangrijke 
ileun en medewerking, waarop 
l'aul van de Velde reeds zondag
avond kon rekenen. 

De sprong naar de telefoon gaf 
in sommige gemeenten zelfs aan
leiding tot eigenaardige zaken. Zo 
was « de h. Louis Schouppe, bur
gemeester van Lede-bij-Aalst » 
eigenlijk alleen maar... voorzitter 
van de plaatselijke GOD I Dit zon
dagse telefoontje gaf 's anderen

daags dan aanleiding tot een an
dere reeks telefoontjes, vamvege 
de arrondissementskommissaris bv 
en vanwege het provinciaal be
stuur^ waar men het fijne wou 
U)eten van deze onvcnuachle 
bestuurswijziging I 

De rest van de WWW-uilzending 
hebben we echter op gemengde 
gevoelens onthaald. Voor de pres
tatie van Tony Corsari moeten we 
ons petje afnemen. Hij heeft geen 
hoge toppen geschoren, maar hij 
ts mei het vele dal hij zondagavond 
tt doen kreeg ook nooit onder de 
aanvaardbaie middelmaat geval
len. 

Over de vragen van hel eigen
lijke spel zijn we wat minder ie 
spreken. De op één na eensgezinde 
antwoorden bewijzen dat er dit
maal van een wedstrijd, in de nor
male zin van het woord, geen 
sprake geweest is. Tel daarbij dan 
nog op dal de atlr-aklies ook niet 
van aard waren om zegekreten te 
doen slaken, en men zal begrijpen 
dat de hele uitzending niet al ie 
veel om het lijf had. Ondanks hel 
koude weer... l 

Eerlijkheidshalve moeten we 
hier echter aan toevoegen dat ge
durende de uitzending een heel 
handig gebruik werd gemaakt van 
de Eidophor. Maar de kwaliteit 
van het programma werd er, alles 
hij elkaar, toch niet veel beter 
mee. 

Traditiegetrouw blijven we dan 
maar hopen op beterschap 1 

* BONANZA 
« Bonanza » hoeft aan geen 

enkele lezer te worden voorgesteld. 
Het is daarvoor een veel te gekend 
programma, dat vroeger een wes
tern is geweest en nu meestal een 
onlroeiende geschiedenis van een 

Storingen 
-^ De reaktie van onze Noorderburen na het «Ten 
huize van...» bij prof. Heymans toont aan dat de 
Vlaamse TV met dit incident een zoveelste kemel 
heeft geschoten. De direktie van de Vlaamse TV wordt 
betaald om te weten dat het (in dit geval : terecht) 
ophemelen van «Winterhujp» bij de onvoorbereide 
Noord-Nede rlanders misverstanden moet doen ont
staan. Men hoefde zich over het hele geval dan ook 
niet te verwonderen. 

En eigenlijk ook niet over de nalatigheid van de 
BRT-direktie. Die hebben andere dingen op hun 
aktief ! 
•k Iedereen herinnert zich de « Wie weet wat ? »-uit
zending, tijdens dewelke de doorsnee «Belg» zich 
nitsprak ten gunste van Duitsland als mogelijke be
stemming bij emigratie. 

De waarde van deze enquête-uitslag wordt echter 
zeer ondermijnd door de feiten. Inderdaad, geduren
de '61 bv. trokken 8.651 « Belgen » naar ... Italië, 5.867 
verhuicden naar Frankrijk, 3.552 emigreerden naar 
Kongo, en slechts 2.805 personen gingen gedurende 
1961 in Duitsland wonen ! 

Er is een tijd geweest dat der.e 
western in zakformaat zijn sukses 
haalde uit de eksploten van Ben, 
Joe, Adam en Hoss Cartwright. 
Toen brachten ze ons van achter
volging naar achtervolging. Nu 
halen ze het sukses uil hun vroe
gere goede naam, of hun naam 
uit het vroegere sukses. En slepen 
ze ons van de moraalfilosofie naar 
de duistere regionen van de psi-
chologie, en omgekeerd. 

Of is ook hieraan een eind ge
komen ? Het ziel er nu naar uit 
of we in de toekomst gewikkeld 
gaan worden in de eindeloze his
tories van de Mexikaanse burger
oorlogen. We gaan er nu getuige 
van zijn hoe generaal Diaz laffelijk 
en landverraderlijk uit de weg zal 
geruimd worden door bendeleider 
Lopez. Of moet het zijn : hoe ben-

Simon Turchi : Conscience is er niet mee gediend... 

al dan niet hopeloze liefde, met 
zonen op het slechte pad, en wat 
er nog zoal nodig is om een flinke 
draak met dito afmetingen in el
kaar te steken. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

11.00 tot 11 50 : Uitzending van c i 
H. Mis — 14.30 : « Voor boer en 
tuipder » : landbouwmagazme — 
15.00 : Reportage van het Belgisch 
oycloorosskampioenschap te Gavere 
— 16 00 : Reportage van de inter
nationale veldloop te Hannuit 
(overname van de R T.B ) — 
16.50 : Klein, klem, kleuterke — 
17.10 : Reisroutes : Met Luc Van 
Gastel naar Mexico — 17 40 tot 
18.10 : Panorama : de week m 
beeld — 19 00 : « Het lied van de 
tractors » : poppenlilm — 19 10 : 
Het Nijldal ; filmreportage over de 
door de Nijl besproeide gebieden — 
20 00 . TV-nieuws — 20 25 : Cupido 
dictator : operette van Emiel Hul-
lebroeck — 21 40 : Sportweekend — 
22.10 ; Festival : een selektle van 
bekroonde korte films = 23.46 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• MAANDAG 
Ifi 00 : Tienerklanken -- 19 30 : 
Openbaar kunstbezit m Vlaanderen 
•— 19 40 : Zoeklicht op de kulturele 
aktuallteit — 20 00 TV-nieuws — 
20 30 : Speelfilm Mislukte opzet 
politiefilm van Stanlev Kubriok 
met Sterling Havden, Elisha Cook 
en Vince Edwards fvoor volwasse
nen) — 21 50 : Medium • Toneel -
Literatuur : - Onderwiis van rtp 
Nederlandse literatuur tn .Bwiia-
Afrika — 22 20 : Twe 
Uitzending 

" DINSDAG 
14 06 tot 14 40 : Schooltelevisie : 
SCuiwtgeactuedenlg • Jfea van Eyck 

— 19 00 • Twee films voor de jeugd 
- Te veel dieren m huis, filmschets 
- Foo-Poo en het elektrische brem, 
tekenfilm — 19 30 : Mozaïek : ma,-
gazme over de vrijetijdsbesteding 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Dorpsvryage : een klem konversa-
tiespel van George Bernard Shaw 
(opgenomen programma van de 
N.T.S / N C R V . — 2115 : Vincent 
van Cogh, een zelfportret : een do-
kumentaire film — 22 00 ; Vergeet 
met te lezen — 22 30 • Tweede 
Nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 

f r.OO : Kom toch eens kijken — 
1.00 tot 18 35 : Schooltelevisie : 
unstgeschiedenis : Jan van Eyck 

(herh.) — 19 00 . Ripcord : Het 
verlaten schip ( 4e afl ) — 19 25 : 
Teletaalles : Beter Nederlands voor 
iedere kijker — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 i De wereld van Jacqueline 
Kennedv : Een montageprogramma 
— 21 25 : Reportage — 2210 : 
Taptoe : Zangrecital door Juliu'? 
Eschka — 22 30 • Tweede n1cu",-s-
Wltzending 

• DONDERDAG 
1« 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Penelope : het programma voor de 
•rouw — 20 00 TV-meuws — 
ao.26 : Ieder zijn waarheid : een 
politiek debat over de aktuele pro
blemen — 20 55 : Filmtrlbune : 
«Melne 8tad„ sucht emen Mörder» 
dio»na v""i Fntz Lang met Peter 
Lorre — 22.30 . Tweede meuwsuit-
zendiag, 

• VRIJDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie .: 
Aardrijkskunde : Indianen uit 
Zuid-Amenka (herh ) — 19 00 ; 
Gastprogramma — 19 30 : Tussen 
water en wmd ; De uitbreiding van 
de haven van Antwerpen in het 
tieniarenplan — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 30 : Het pronkstuk : TV-speJ 
van Rav Galton en Alan Simp-joa 
(opgenomen programma van c» 
NTS./VARA) — 21 05 • Verover SB 
aarde : tiende van een reeks weton-
schappelijke reportages — 21 5" : 
Première — 22 40 ; Tweede nie\i\-s. 
uitzending. 

• ZATERDAG 
16 00 : Reportage van het Belgische 
kampioenschap biljarten (drieband) 
te Gent — 17 00 tot 18 00 : Kom 
toch eens kijken : Wederuitzending 
van het jeugdprogramma van 6 2 63 
— 18 30 : Rechtstreekse reportage 
van de Europese kamp oens''happ"n 
kunstschaatsen te Boedapf^st (Eu
rovisie : overname van de Honerfiar. 
se televisie - MTi - 19 00 • Reli
gieus programma — 19 30 ; Echo i— 
20 00 • TV-nieuws - 20 30 : Gala-
prosramma : uitgezonden naar aan
leiding van de aangifte van het 
miljoenste TV-toestel in ons land 
(een co-protuktie van de NedPr-
landstalige en Franstalige televi-ïir-
diensten van de B R T. i — 22 05 • 
Dick "Powell stelt voor • Dovle tee î  
het speelhuis : TV-speelfUm (1 •'• 
afl t — 22.55 : Tweede nieuwsuit
zending 

rteleider Diaz generaal Lopez van 
kant maakt ? 

Waar is de lijd dat de goeden 
aanvankelijk aan het kortste eind
je schenen te trekken, maar het 
met de hulp van de Cartwright's 
loch haalden, terwijl de held van 
het verhaal de heldin in zijn 
armen sloot ! Nu is alleen het 
laatste nog gebleven. Maar wat is 
er van hel eerste geworden ? 

j PRONOSTIEKERS.. speel • 
: elke week uw gewoon be- • 
• drag. U zult slagen met 12 • 
• punten, 11 of meerdere ma- : 
• len 10. Bewijsformuie k u n t : 
; U hiervan bekomen door : 
: storting van 35 F op PCR. • 
: 10 2141, Ardaen Pierie, • 
; Oostende. • 

7
1 * / BELEGGING van Us-
ü / en geldmiddelen op 

/ _ lermi)n. Interessante 

/ I l mogelijkheden m e t 
' 100 % waarborg. Ren

tevergoeding tot 7 % 's jaars. Ooic 
op hypotheek. Waar U ook woont, alle 
vormen van beleggingen word^r» U 
persoonlijk en zonder verplichting aan
getoond door een erkend lid van het VIAAMS 

FINANCIERiNGSKOMITEE 

303, Inl . Centrun' "ogicr, BRUSSEL 
•Dw diuretie ^egacdndeerd op ereweord 

* A R C H I T E K T U U R 

Omdat wij deze bladzijde in 
schoonheid willen eindigen : en
kele woorden over de uilzending 
van Marcel Duchateau over kunst 
en kaituur in de tijd vmn ée 
gotiek. 

De eerste aflevering van deze 
reeks handelde dinsdagavond over 
de architektuur. Begeleid door een 
goede tekst, die hier en daar wel 
eens aan overdreven Urisme leed, 
kreeg de kijker de gelegenheid de 
gotische kerkenbouw van verschil
lende West-Europese landen te 
vergelijken. 

De belforten en de stadhuizen 
kregen natuurlijk ook een plaatsje 
in de uitzending, zodat we een 
overzichtelijk en afgerond beeld 
kregen van wat de gotiek aan 
ojienbare gebouwen te bieden had. 

« In de spiegel van de kunst » 
zullen we zo het hele tijdperk zien 
voorbijtrekken Indien het illus
tratie-materiaal steeds even dege
lijk blijft, belooft dit een goede 
reeks te worden. Jvb. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 

GELUKKIGE 

TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149. Gent; 
of naar : 
Postbus, 231, Brussel 1. 

Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

Oe enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 



Dg tfOUtfMNÜ 

It 

nationale 

studiekommissie 
De NationaJile Sbudiekommlssie 

kwam de 1ste maal samen. De Alg. 
Bekr. W. Jorissen gaf "n uiteenzet
t ing van he t doel ervan. 

De Studlekommlssie zal bestaan 
Tilt deskundigen op verscheidene 
gebieden. Om he t kontakt met 
he t hoofdbestucr te houden zullen 
ook enkele hoofdbestuursleden er
in zit t ing hebben. 

De Studiekommissie verkoos E. 
eiosse (Schoten) tot voorzitter en 
Leo E. Bouwens CLier) tot sekire-
taris. 

ANTWERPEN 

ANTWKitFJbN 

Maandelijkse studie-avond. 
Deze heeft plaats op dinsdag 12 

februari, zoals steeds in de boven-
aaal van de « Peter Benoit », 
Prankrijklel 8 te Antwerpen, 's 
avonds te 8 uiu- 30. (Dus een week 
later dan voorzien was.) 

Zoels reeds traditie geworden, 
geeft Mr. Schiltz een overzicht van 
de binnenandse politieke toestand. 

Daarnaas t krijgen we een debat 
waar dhr. Krijn de stelling zal 
verdedigen « Hamburg en B^-emen 
zijn vrijsteden. Waarom maken 
wij van Antwerpen ook geen vrij-
6tad ? » en waar dhr. J. Dierick 
eJs tegenspreker zal fungeren 

Dit belooft een zeer geanimeerd 
debat te worden en we raden u 
a a n deze avond met te missen ! 
Bal. 

Het derde Pallietersbal van dit 
seizoen vindt plaats in feestzaal 
« Burgerkring » Hoogstraat 12, 
Antwerpen, op zaterdag, 16 februa^ 
r l 1963, met het orkest De Amu-
senta 's een waarborg voor betere 
muziek en meer Vlaamse gezellig
heid. 

Wij verwachten allle Vllaams-
Nationalisten uit het Antwerpse. 
Simposium. 

Op zondag 3 februari wordt in 
de bovenzaal van « Stella Maris » 
Italielei 72 Antwerpen, een bijeen
komst gehouden die ingericht 
wordt door he t komitee voor ge
weldloze Vredes-Aktie, met mede-

wierking van het B. Ferimont Her-
denklngskomitee, V.O.S.-Antwer-
pen en Intern. Verzoeningsbond. 

E.P. OaJlewaert, Dr de Groot, 
Prof. Mam en Oarla Walschap be
handelen : « Biedt de geweldloos
heid een uitkomst in he t atoom
tijdperk ». Het simposium begint 
te 10 war 15, de toegangsprijs be
draagt 20 P. 
9de Wijk. 

Er werden reeds een vijftigtal 
adressen bezocht, met de ontmoe
digende vaststelling da t de meeste 
mensen verhuisd waren 1 

Ontmoedigend ? Laten wij he t 
als spoorslag beschouwen I 

Als zalf op de wonde was er dan 
toch de aanwerving van drie nieu
we leden en wij beschikken toch 
nog over ettelijke adressen en als 
wij nog kimnen rekenen, dan zou
den wij tot een eindresultaat van 
20 S, 30 nieuwe leden moeten ko
men. 

Er werd aan de leden '62 be
richt dat eerstdaags een verant
woordelijke zal komen aankloppen 
voor hernieuwing der lidge'den. 

Eens de lidgelden '63 hernieuwd 
zal er worden overgegaan tot een 
vergadering van de leden. 

Wij rekenen er op dat zij zul
len aanwezig zijn opdat er einde
lijk van vral zou kunnen gestoken 
worden met een georganiseerde ak-
tie op het Kiel. Aktie die er drin
gend nodig is ! 

Efr' is veel werk voor de boeg en 
wij dienen dan ook over veel wer
kers te kunnen beschikken. 

De tamme Vlamingen kunnen 
nu reeds forfait geven ! 

MERK^EM 
E-3 AltJe. 

Kentekens voor de protestaktie 
zijn be verkrijgen in Tijl, Breda-
baan 298. Prijs 10 F. Wie met au
to of vrachtwagen deelneemt 
wordt verzocht naam en adres te 
willen opgeven in Tijl. 
Ledenslag 1963. 

Het innen der lidmaatschapsgel
den gaat prachtig. Er zijn geen af
valligen. 

Een eregroet aan onze propagan
disten. 

Een bewijs van onze simpatie bij 
de bevolking is de verbazende wel
willendheid waarmede onze vrou
welijke prijzenzamelaarsters voor 
de tombola van O"oeninghe door 
de Merksemse neringdoeners wer
den ontvangen. Aan allen onze 
dank ! 
Tafeltennis. 

De Ping-Pong club speelt iedere 
donderdagavond vanaf 19 uur in 
Tijl, Eredabaan 298. 

De Volksunie van het arron
dissement Brussel nodigt uit tot 
haa r eerste karnaval nachtbal 
dat zal plaats hebben in de 
zaal « Select », Statie, Schep 
daal, zaterdag 23 februari 1963 
te 21 uur. 

Orkest Jan-Pol Vernier (Ra 
dio Kortr i jk) , 

Stadskledij of verkleed. 

Voorbehouden plaatsen door 
betaling van 10 F. 

Beker en mooie prijzen zul
len worden uitgereikt aan de 
best verklede koppels. 

Deelname in de onkosten : 
50 F per persoon 

Verwarrade zaal. 
Koud buffet. 
Alle dranken tegen matige 

prijzen. 
Auto-parkeerterrein. 

BRABANT 
ST-iHAK X EiN S - B u D E G t M 

De afdeling St-Martens-Bodegem 
richt op 9-10 en 11 februari een 
grote pensenkermis in bij de heer 
Massage Roger, Stationsstraat, 38, 
houder van het Volksunielokaal. 
Pret en leute. Men dient op van 
's middags af. 

UKKEL-VORSX 
Op zaterdag 2 februari 1963, 

vanaf 20 uur, vindt in « Die Osse-
wa », Bondgenotenstraat, 307, 
Vorst, de traditionele pensenker
mis plaats ten voordele van het 
Vlaams Huis. Te dezer gelegenheid 
zal er gedanst worden in de dege
lijk verwarmde benedenzaal. Geen 
enkele Vlaming uit Brussel mag 
ontbreken. Breng vrienden en ken
nissen mee. Steun de Vlaamse 
burcht in Vorst. 

Als toemaatje worden diie films 
afgerold : ojn. IJzerbedevaart 1937. 

Iedereen krijgt dus zijn gading. 
Toegang gratis ! 

ARB. LEUVEN 
Op 9 februari 1963 te 20 uur. 
Gezellige dansavond ingericht 

door de Volksunie in de ge
meentelijke turnzaaJ te Kessel-
Lo, Martelarenlaan 11. 

Muzikale leiding ; Peter Phi
lips. 

Dit dansfeest moet een suc
ces worden, daarom ook ver
wachten We dat iedereen, goed 
of slecht weer, aanwezig zal 
zijn ! 

LIIVIBURG 

LIMBURG 
Abonnementen. 

Een reeks propagandisten heb
ben een flink aanta l nieuwe abon
nementen aangebracht en de slag 
duur t nog immer voort. 

Ondertussen werden de namen 
van enkele niet-hemieuwde abon
nementen aan de afdelingsbestu
ren doorgegeven en meteen vra
gen we, zo spoedig mogelijk het 
nodige te doen om deze mensen te 
gaan bezoeken. 

We mogen geen lezers verliezen 
en een klein bezoekje vo'.staat ge
woonlijk om ze terug in te schrij
ven. 

BERINGEN 

Sommige abonnementen hebboa 
bij de postaanbieding de hernieu
wing van ons weekblad niet be
taald. In dit verband zuHen de 
propagandisten kortelings een be
zoek brengen bij deze personen. 

HALEN 
Er werd een terste werkvergade

ring gehouden voor de oprichting 
van een nieuwe af deling * Enkele 
waardevolle plaatselijke medewer
kers zul'en de propaganda voeren 

LANAKEN 
Het ongu"e weder ten spijt heeft 

de plaatselijke sekretaris, Gustaaf 
Begas, met zijn ploeg Volksunie-
bladen uitgedeeld aan de kerk te 
Lanaken, Langzaam maar zeker 
krijgt de Volksunie haa r plaats in 
deze gemeente. 
Vergadering. 

De afdeling hield haa r maande
lijkse bestuursvergadering waarop 
enkele nieuwe initiatieven bespro
ken werden De actieve sekretaris 
Gustaaf Begas gaf een overzicht 
van de toestand in het gewest. Er 
verd besloten, alle omringende 
iiemeenten in de propaganda te 
omtrekken. De propagandisten be
loofden hun volledige steun en 
medewerking. 

1ESSENDERLO 
De provinciale sekr Olem C!oie-

nont nam tijdens de atgelopen 
week kontakten op in deze ge
meente met her oog op uitbouw 
en propaganda Een int-ressante 
medewerker bood zijn diensten 
atua. 

BROSJURE TAALGRENS f 
m 

De langverwachte brosjure. « De Zuidnederlandse | 
taalgrens in het Belgisch parlement » is verschenen, s 

KiÜittiMiiiiiiii^^ 

Deze werkelijk mooie uitgave van de hand van Paul 
Martens, kan verkregen worden door storting op P.R. 
40.56.43 van Lode de Smedt, Asse, van 50 F met 
vermelding : « Taalgrens n. 
Verenigingen en partikulieren die minstens 10 eksem-
plaren ineens bestellen krijgen 20% korting. 

KWAADMECHELEN 
Deze gemeente, waar we tot he

den weinig kontakten hadden, 
werd •geprospecteerd door Ir. Clem 
Colemont. Een paar zeer degelijke 
personen werden bereid gevonden 
ons een handje toe te steken. On
middellijk zal een eerste pi-opa-
ganda met ons blad gevoerd wor
den. 

'S GRAVENVOEBEN 
Vlaamse pensenkermis. 
Op zaterdag, 16 februari 1963 

in « Hof De Voei »,Klooster-
s t raat 84, 's Gravenvoeren. 

Programma : 
Om 18 uur 30 : Peneensou-

per voor alle inschrijvers. Te 
laatkomers kunnen tot 22 uur 
bediend worden. 

Om 22 uur : toespraak door 
dhr J. Gouverneur, voorzitter 
van B.V.O.B. « Na 25 Over-
maasconferenties in Vlaanderen 
een belangrijke boodschap voor 
U ». 

Heel de avond : zang, dans, 
at trakties. Tombola met 300 
prijzen. 

Inschrijven : voor 12 februa
ri door storting van minstens 
20 F op postrekening 5338.48 
van Bond der Vlamingen van 
Oost-Belgiè, Hasseltsesteenweg 
41, Tongeren. 

Wij slaan de brug : Voer-
stredi-Limburg. 

0-VLAANDEREN 

GENT 
De algemeene jaarlijkse verga

dering voor leden, abonnenten en 
steuners, voorgezeten door dhr. 
Dekeyser Guido kende een geest
driftige opkomst. De voorzitter 
mocht de vergadering inzetten 
met te herinneren aan he t jaar
verslag dat ieder lid en abonnent 
op voorhand was toegestuurd. 

Daarna sprak dhr Huyghe over 
de Vlaamse Ziekenkas «PUandria». 
De dhr. Ward Vanderzee gaf een 
overzicht van het Vlaams . Natio
nalisme in de periode tussen 1930 
en 1940. 

De algemeene propagandalleider 
Toon Van Overstraeten kwam 
daarna aan de beurt in vervanging 
van Meester Van der Eist. veront
schuldigd en weerhouden door 
ziekte Zijn onderwerp « Volks
unie, Broze Unit' » oogste een bij
zonder applaus. Dr Leo Wouters 
hie'd het slotwoord Onze -volks
vertegenwoordiger besprak de par
lementaire aktivilelt en meer be
paald de sociaal-economische pro
blemen en het wetsontwerp voor 
amnestie dat op de dagorde van 
de kamenkommlssie s taat Met een 
oproep tot aktieve medewerkingen 

Vlaamse Leeuw werd de ve rgad^ 
ring besloten. 

Een gezellig samenzijn me« 
avondmaal volgde nog waarbij de 
kameraadschapsbanden onder de 
medewerkers van het distrikt wed
den verstevigd. 

De autobustocht naa r Berchen*-
Antwerpen ter gelegenheid van de 
inhuldiging van het provinciaal 
sekretariaat vindt niet plaats <^ 
3 febr. 1963, maar werd uitgesteld 
tot 21 april. 
Filmavond. 

Op zaterdag 2 maar t te 20 uor 
stipt in het Vlaams huis Roeland: 
V.M.O.-filmavond. Op het pro-
gramma overzicht protestaktie t*» 
gen de franstalige preken. 

Uit de oude doos, IJzerbedevaarC 
1937 met Dr August Borms e.a. 

Tweede mars op Brussel in Ge-
vacolor. 

Hulde aan onze 80-Jarige « Moe-
derke Maes ». 
E-3 aktie. 

De V.M.O. ü e n t richt een auto-
busreis in op 3 maar t 1963 voor 
deelname te Antwerpen aan de 
E-3 protestaktie. Laat u tijdig in
schrijven in het Vlaamse huis 
Roeland 'okaal Rnbenshof of 'o« 
kaal l l j l . 

Prijs 60 F herkenningsteken lo-
begrepen. Autobezitters die met 
eigen wagen de reis meemaken wS-
len worden verzocht voor 24 fe
bruari hun naam en adres op te 
geven aan de V.M.O. verantwoc«s-
delijke K. Van Damme, 36, Tuin
wijk, J a n Verhaegen, Merelbek«i 

W-VLAANDEREli 
IJ 

lEFEB 
Huwdijh. 

Op 19 januari J.1. i» onze arroa-
dissementssekretaris, de heer Ro
ger Vandenbilcke, in het huwelijk 
getreden met Mej. Cecile Remme-
rie. Het huweUijk werd ingeze
gend te Haringe (Roesbrugge door 
Z.E.H, pastoor Bruneel. Het arron-
dissementsbestuur van <te V.XJ. 
wenst Roger en zijn gade langs 
deze weg haitelijke gelt&wensen 
toe. 
Let wel. 

Met deze vestigen wij de a a » 
dacht van de afdelingsbesturen 
erop dat de abonnementenwerving 
nog gedurende enkele weken moet 
volgehouden worden Wij vragen 
ü enkele avonden op huisbezoek 
te willen gaan. 

Hetzelfde dient gedaan te wor
den voor de ledenwerving. Ieder 
ld moet tenminste een nleaiw Ud 
bijbrengen. 
Dienstbetoon. 

ledere maandag om 20 uur In 
« Het Belfort » Grote Markt te 
Popennge, zitdag door Dr Le 
Compte. Leden en niet leden, 
maak er gebruik van 
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E3 

^ ^ 

wanneer 

zondag 
3 maart 1963 

kleine tunnel -
linker oever 

protestaktie 
tunnel 

brug 
E3 

h e r k e n n i n g s t e k e n 
10 F . 

ANTWERPEN 

Nu of nooit! 
Massale protestaktie. 
E3 - Oeververbinding. 

'Zondag 3 maart 1963. 
Het herkenningsteken is te ver

krijgen op leder atdehngssekreta-
r iaat of op het arrondissements»-
sekretanaat . Grote steenweg 165, 
Bprf»^ m Tel 39 92 06. 

E:: a -nc 
In volgende lokalen kunt u het 

herkenningsteken van de E3 aktie 
bekomen : 

Peter Benoit • Prankrljklei 8, 
Antwerpen 

« Tj'roi 5>, Nationalestraat 22, 
Antwerpen. 

« Cordial 
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 », Antwerpsestraat 59 
Mortsel. 

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

». Suikerrul 13, Ant-

Deelname autokaravaan op 3 
maar t 

Alle deelnemers met prlvaatwa-
gens, kamlonnetten, vrachtwa
gens, enz., gelieven dringend naam 
en adres door te geven aan het 
aiTondissementsekretarlaat, Grote 
steenweg 165, Berchem TeL 
39.92 06 

Wie onze aktie geldelijk wil 
Steunen storte op postgiro 6912.44 
Wini Maes met vermelding 
« ."ïtpunaktle E3 ». 
glotmeeting, 

"Op de eindmeeting van de BÏ3-
betogmg spreken te St, Niklaas 
vanop de kiosk aan de Grote 
Markt : Dr Goemans, Drs W. Jo-
rissen Mr van der Eist en Mr Ver-

W&ASLAND 
E-3 betoging op 3 maar t 1963. 

De E3 moet en zal er komen In 
de kortst mogelijke tijd ! 

Daarom richt de Volksunie Ant
werpen en Sint Niklaas een mas
sale auto-betoging in op zondag 3 
maar t a.s 

Vertrekpum aan de Lmkei-oever. 
Langs de bijzonderste gemeenten 
van het Waasland gaat het naar 
St. Nikllaas, waar de autokarava
nen rond 11 uur 15 op dp Grote 
Markt toekomen 

De muziekkapel van de Antwerps 
se V.MO zorgt voor de muziekale 
amlljstllng. 

Al wie en'gszins over een voer
tuig beschikt wordt dringend ver
zocht in te scb-ljven bij de afde
lingssecretarissen. 

De arr. raad vergadert op maan
dag 4 febri'ari te 20 uur in het lo
kaal Stad Nantes. 

NIJLEN 
Vlaamse Kring Nijlen. 

Gezellige Vlaamse avond. 
9 februari — 20 uur — Parochie

zaal OL. Vrouw, Bouwelsteenweg 
— Inleidende toespraak. 

Film over de tweede Mars op 
Brussel. 

Genoeglijk samenzijn met dans 
en Vlaamse vrolijkheid. 

Alle Vlaamsgezinden van de 
streek worden verwacht 
Oproep. 

Reeds een zevental afdelingen 
van ons arrondissement werken 
mee in de door de TV gelanceerde 
hulpaktie voor de getroffenen door 
de strenge winter. Op iedere ge
meente vragen wij dat onze Ker
nen en simpatisanten hun dien
sten zouden aanbieden. 

MECHELEN 
De leden van de arr. raad hou

den de datum 8 februari vrij voor 
de maandelijkse vergadering. De 
dagorde wordt verzonden 

BRABANT 

BRUSSEL 
Abonnementen - Leden. 

De derde reeks « mededelingen » 
werd deze week naar de afdelings
besturen gezonden. De hoofdtaak 
bestaat in het innen van de ver
vallen abonnementen en het aan
brengen van nieuwe. Ons arron
dissement slaat een schitterend fi
guur wat het aantal spontaan her
nieuwde abonnementen betreft; m 
meerdere afdelingen werden alle 
abonnementen van 1962 betaald 
en kwamen er nieuwe bij. 

Met de lidmaatschap3kaarten 
voor 1963 zullen de afdelingen 
vooral werk hebben in de tweede 
helft van februari; door zoveel 
mogelijk nieuwe leden bij te ma
ken kan Brussel vlug de eerste 
plaats terugwinnen. 

DROGENBOS 
Centrale Werfploeg. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
K.V.S. of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Oroepn^o'5 on zondag 3 fe-

Boeïchoudlng — Belastingen 
Sociale Wetten 

rei (Brussel) 47.05 70 

VLAAMS NATIONALISTEN ! 
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 woraen inge
wacht : Michel Vanthournout, 
arrondissementssecretaxis Brus
sel, Engelandstraat 420 Ukkel 
(B. 18). 

bruari 1963. We rekenen op de flin
ke ploeg van Ukkel. 

De tochten van zondag 17 fe
bruari en zondag 3 maar t voeren 
ons naar Wemmei en Strombeek-
Bever. Ze zijn bedoeld om met de 
nieuwe ploeg van het kanton Wol-
vertem (die van Asse is reeds 
flink van wa! gestoken) te ver
broederen. 

MEISE 
Iedereen is hier welkom op za

terdag 2 februari vanaf 20 uur in 
de zaal « Kursaal » Het orkest 
Laurel Berry speelt ten dans en 
brengt ontspanning voor iedereen. 

O-VLAAÎ DËREN 
DENDERLEEUW 

Heden avond 2 februari opening 
van het Vlaams Huis « De Klok », 
Guido Gezellestraat 1. 

De plaatselijke Volksunieafde
ling vergadert hier regelmatig en 
om de maand houdt senator Die-
pendaele er zijn zitdag. 

Wegens het slechte weder kon
den zeke-e herstellingswerken aan 
het lokaal niet uitgevoerd worden. 
Wanneer alles zal in orde zijn 
starten we met een wekelijkse 
schaakavond. 

De sympathieke baas Jeroom De 
Four heet U heden van har te wel
kom op de openingsavond. 

BEVEREN-WAAS 
Alle goede Vlamingen sluiten 

aan bij het Ziekenfonds « Man-
dria ». 

Voordelige voorwaarden, ook 
voor verplicht - verzekerden en 
gepensioneerden die kunnen aan
sluiten voor 25 F per maand, dus 
25 X 12 = 300 P waarvan op het 
einde van 't jaar 250 F terug be-
taaid wordt. 

Inschrijving en inlichtingen bij 
Braem André, Bisschop Triest-
laan 44, Beveren-Waas. 

WïVliANOEREN 
BLANKENBERGE 
Ontspanningsclub. 

Zaterdag 26 dezer werd te Blan
kenberge een lokale ontspannings
club gesticht « De Breughelvrieu-
den ». Lokaal « Huis Brenghei », 
de Smet de Naeyerlaan 141, Blan
kenberge. 

Er wordt gestart met een Reu-
ze-BoUilng : 3.000 F prijzen. 

De prijskamp verloopt over drie 
dagen : zateirdag 16 maart , zondag 

17 maar t en zaterdag 23 maar t (op 
deze da tum wordt gekampt tussen 
de deelnemers welke zich op vo
rige dagen plaatsten) 

De inzet werd bepaald op 5 F 
voor 6 bollen. 

Tegelijkertijd vindt een prijs
kamp plaats op de teerlingbak. 

De uitbater zorgt voor tarwe-
hi"ood met hoofdvlees en de inrich
ters voor een gezellige breughe-
liaanse leute. 
Verrassingsavond. 

Noteer nu reeds 30 maar t 1963 
voor de Verrassingsavond ingericht 
te Blankenberge door de pUaatse-
lijke Vlaamse Vriendenkring. 

Nadere inlichtingen volgen. 
Afsterv'en. 

Voor enkele dagen st'.erf de heer 
Alfred Absolon, vader van Mevr. 
G. Anseeuw-Absolon en uitbaatster 
van Café Vlissinghe, het tehuis 
voor alle Vlamingen uit het Brug
se. 

De Volksunie Brugge, biedt haa r 
en de ganse familie, haa r gemeen
de deelneming aan. 

ST. IDESBALD (KOKSIJDE) 
Vorige zaterdag greep de ver

kiezing plaats van het bestuur 
van deze jonge afdeling. In een 
hartelijke atmosfeer werden de 
verschillende functies verdeeld en 
plannen gesmeed voor de toe
komst. 

De heer J. Deman zal de afde
ling in de arrondissementele raad 
vertegenwoordigen. 

Er wacht het gekozen bestuur, 
en vooral de propagandaleider R. 
Cattrysse, een vruchtbare taak. 
We wensen hen veel succes, Vlaan-
de 'en ten bate. 

GEBOORTEN 
In het gezin L. Meukens-Daems 

te Beverlo kwam, na Annemieke, 
Janneke, Grietje en Hansje, nu 
een Tinneke. Hartelijk proficiat. 

Op 17 januar i 1963 kwam een 
Veerle in het gezin G. Vander-
plancken-Pranco te Kuurne. Harte
lijke gelukwensen. 

OVERLIJDEN 
Te Terna t overteed de trouwe 

vriend en partijgenoot Gust Coo-
reman oudstrijder van de eerste 
wereldoorlog, Vlaams - nationalist 
door dik en dun, lichtend voor
beeld voor allen — en ook de jon
geren — in zijn omgeving. 

I n een ontroerend « In memo
riam » nam de afdeling Terna t 
afscheid van deze voo'~treffelljke 
en trouwe strijder. Een kroon met 
zwart-geel lint en vermelding 
« Volksimie - Terna t » werd neer
gelegd. 

Namens de redaktie bieden wij 
aan de achtbare familie onze be
tuiging van innig medevoelen. 

70EKERTJ 
Voor een fijne V.U.-sigaar tel. 

02-25.90.62. 

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

DB 2 

Ernstige kuisvrouw voor Maria-
kerke-Gent, minimum 3 dagen per 
week. Schrijven of teil. kantoor 
blad. 

12 

Mejuffr. 34 j . , jong uiterlijk, 
middenstand, alg. Ontwikkeling 
wenst kennismaking met Vllaams-
voelend heer. Schrijven kantoor 
blad. 

Wij zoeken in iedere stad ol 
dorp, m a n n of vrouwelijk persoon 
voor zeer winstgevende hoofd- of 
bijverdienste. 

Schrijven Neoplastic E. Dierckx-
laan 21. Schilde. 

8 

Gevraagd ernstige, eerlijke per
soon, voor boekhouding, leiding 
bureel. Kennis Frans, Duits, En
gels. Toekomst betrekking. Zich 
aanbieden of schrijven met ref. 
Pa. De Cock Antwerpen, steenweg 
96, Kontich, tel. 53.08.71. 

13 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handteken ing : 
en onder de s t r iks te ge 
he imhoud ing , zonder o n 
derzoek bij geburen of 
werkgever. 
Te rugbe ta l ing in 
13. 18, 34 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

kuituur- en ontspanningskrins^ 
DE VRIENDSCHAP 

n o d i g t u u i t t o t h a a r 

• 

2de vlaams dansfeest 9 februari ^63 te 21h30\ 
p laa t sbesprek ing : 

luk r o m b a u t , molendreef 7, aa l s t 
tel . 21766 - p.c.r. 2998.96 

lokaa l « de v r i endschap », kerks t r . 9, 
aa ls t , tel . 26150. 

toege la ten m i t s 50 F, 

zaa l rink 

de r i d d e r s t r a a t 

A A L S T 
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AN T WÉR P E-N 
ANTWERPEN 
Hulde aan Ward Hermans. 

Zondag 21 april heeft onder 
voorzitterschap van Wim Jorissen 
een harteüjke hulde plaats aan 
oud-volksvertegenwoordiger Ward 
Hermans. 

Een gemeenschappelijk avond
maal heeft te 18 uur plaats in het 
Vlaams Huis « Peter Benoit » te 
Antwerpen (Prankrijklei 8). In
schrijvingsprijs : 60 P (te storten 
op postrekening 6968.61, lic. Wal
ter Luyten, Legrellestraat 32, Ber-
laa r ) . Bijdragen voor 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. 

KESSEL 

In bijzijn van de arr. voorzitter 
en sekretaris van airr. Mechelen 
en voorzitter Bouwens en sekret. 
E. Luyten van de afdeling Lier 
werd een werkgroep Kessel opge
r icht onder leidmg van de kern
groep Grielen, Dockx, Maris, Ver
meulen en Vervoort. I n samenwer
king met de afdeling Lier zal aan
vankelijk deze belangrijke gemeea-
te worden aangepakt Adressen
lijsten werden aangelegd en proef
nummers van het blad zuUen de 
aktie voorbereiden. Veel sukses 
aan deze nieuwe Vlaamse kern in 
de Zuiderkempen. 

LIER 

Zildag. 

Wij herinneren a a n de zitdag 
van volksvert. Mattheyssens In lo
kaal de « Hoorn », Kon. Albertstr. 
van 20 uur 30 tot 22 nui iedere 
3de maandag. 

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 P. 

SCHILDE 

Propagandaploeg kanton Zandho-

ven. 

10 febr Wommelgem - vertrek 9 
uur 30 aan de kerk. 

Simpatizanten, vervoeg onze pro
pagandaploeg, we komen handen 
te kort. Stel u in verbmdmg met 
Maui'its Vanderbruggen Turn-
houtsebaan 395, Schilde. TeL 
79.07.95. Graag halen we U aan 
huls af e n brengen ü ook terug. 

TURNHOUT (arr.) 
Bal. 

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

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 

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

Plaatsbespreking bij : Heer P. 
Goris, Grimstedestraat 116, Turn
hout, tel. 014-437.73. Parking is 
voorzien aan 't Kasteel. Verschei
dene V.U.-leden werken mee aan 
deze organisatie. Dit Initiatief 
wordt gesteund door V.T.B, en 
V.A.B. Turnhout, V.V.B. Turnhout, 
A.N.Z Tiu-nhout 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. 
Dienstbetoon, 

U kunt steeds met al Uw moei
lijkheden terecht : elke vrijdag 
tussen 6 en 8 uur bij : advokaat 
Jo Belmans, Waters t raa t 31, Geel; 
tel. 585 35, aiT. voorzitter Jos Van 
Bruggen, Graatakker 142, Turn
hout, tel. 421.05. 

BRABANT 

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 p o s t ! 

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

KESSEL-LO 
Op 9 februari te 20 uur In de 

gemeentelijke turnzaal, Martela-
renlaan, Kessel-Lo : Volksuniebal. 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd ! 

Het hele arrondissement moet er 
zijn I 

LIEDEKERKE 
Het teerfeest van zaterdag en 

zondag 20 Januari mocht zich In 
een grote bijval verheugen; ook 
de tombola kende een groot suc
ces. 

i i jdens de smulpart i j kwam de 
wakkers sekretaris a a n he t woord 
om de werking van het voorbije 
j aa r en de vooruitzichten van he t 
nieuwe te schetsen. Hij besloot 
zijn uiteenzetting met een over
tuigende oproep tot samenwerking 
en vastberadenheid. 

Ondanks het gure weder waren 
arch. De Ooster en Dr Valckeniers 
eveneens van de part i j en hun 
aanwezigheid werd zeer op prijs 
gesteld In een korte toespraak 
brachten beiden hulde aan voor
zitter Vandenbon-e en zijn mede
werkers en toonden verder de 
noodzaak aan van een sterke 
Vlaamse part i j , waarvan de plaat-
selijkp afdeling als voorbeeld werd 
gesteld. 

De bomvolle gelagzaal bracht 
aan Rom. Vandenborre en de drie 
sprekers een warm applaus. 

Een gezellig samenzijn in een 
werkelijke familiegeest, waren de 
hoofdschotels van deze geslaagde 
feestavond. 

Liedekerke weet van aanpak
ken, kent geen verpozen en houdt 
he t initiatief in handen. Harte
lijk proficiat. 

MEISE 
Op zaterdag 2 februari te 20 uur 

worden de danslustigen zeer tal-

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. 
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rijk verwacht in de zaal «Kursaal» 
te Meise. 

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

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. 

NEDER-O VER-HEEMBEEK 
Deze Vlaamse gemeente ten on

rechte als stiefkind bij het on
dankbare Brussel gevoegd, be
schikt t hans 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 
nu t zullen zijn. 

SCHAARBEEK 
Zondag 10 febraarl : Vergade

r ing over de zetelaanpassing te 
houden voor Schaarbeek en Evere: 
10 uur 30 in het lokaal Amitié. 
Liedtsplein 35. 

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

LIMBURG 

MAASEIK 

Dienstbetoon. 

I n Limburg worden volgende 
zitdagen gehouden voor sociaaJ 
dienstbetoon : 
Maaseik : 

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

Elke dag op afspraak ten huize 
van provmcieraadslid Joris De-
graeve. Stat ionsstraat . 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 uiu-. 

Waterschei : 

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

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

D O R T M U I N D E R 

Thierbrauhof II 
te Antwerpen 

• 
WELDRA 
DORTMUNDER 
Thierbrauhof III en IV ? 

O o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
f inanceer t cafe 's 
en zoekt gepas te medewer 
kers a ls baa s of g e r a n t . 

Zicb wenden : 

AbU, 
Tiensesteenweg 120 
Korbeek-Lo. 

O-VLAANDEREN 

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 Actil Club en 
conferencier Bertil Vita, zaal Rink. 
De Ridderstraat, Aalst. 

Toegelaten mits 50 P. 
Plaatsbespreking • 5 P per per

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

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

Lokaal De Vriendschap Kerk
straat 9 Aalst, tel 053,26150 

Houdt deze datum vrij. 

Diskussle-groep. 
Op 23 januari 1.1. kwam voor de 

eerste maal de Diskussie-Groep 
samen. Het onderwerp was : De 
Natie of Volksgemeenschap. 

Waarom wij hier geen verslag 
afdrukken ? 

Wel, in de eerste plaats omdat 
we daarmede een l^ele bladzijde 
zouden in beslag nemen, en ten 
tweede omdat we onze leden en 
abonnenten aanraden persoonlijk 
aan deze diskussies deel te nemen, 
want alleen de afwezigen hebben 
hier ongelijk. 

Het afdelingsbestuur verwacht u 
in de toekomst elke 4de woensdag 
van de maand te 20 uur 30 in het 
lokaal De Vriendschap. 

Het volgende onderwei-p is : 
De Volksunie voor het voetlicht. 

EINE 
Zaterdag 2 februari 1963 vindt te 

Eine, tn de zaal « Tijl » (Heurne-
straat) de 2de dansavond plaats, 
ingericht door de Kring Vlaams 
Gezelschapsleven. 

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

De inrichters verwachten er al
le Vlaamse vrienden. 

HAMME 
Mutualiteit « Flandria ». 

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

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

Ook de bedrijven met min dan 
10 werknemers vallen onder toe
passing 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-
straat 29,Hamme. 

WAASLAND 
E3 betoging op 3 maar t 1963. 

In verband met, de manifes
tatie en de propaganda welke 
speciaal in het Waasland wordt 
gehouden, in samenwerking met 
de Volksunie Antwerpen ver
zoeken wij onze leden en mili
tan ten een speciale Inspanning 
te doen om het E3 kenteken te 
verkopen 

Er zal kortelings een arron-
dissementele ledenvergadering 
worden gehouden om de ver
dere inlichtingen te geven en 
de organisatie door te voeren, 
zodat zondag 3 maar t een wa
re hoogdag wordt in het Waas
land. 

De bijüragen voor de mlkro-
wagen kunnen zoa's steeds ge
stort worden op P.C 325.33 van 
de Kred'etbank voor nr 4713 
van de Volksunie, 

W-VLAANDEREN 

ROESELARE 
Op zaterdag 30 maart 1963 te 

Roeselare m de zalen « De Beurs»: 
jaarlijks avondfeest van de Vlaam
se Kring « De Mandei ». Het or
kest van Paul Rutger nodigt ten 
dans vanaf 20 uur 30. 

AUe Vlaamse vrienden uit het 
arr . Roeselare - Tlelt en van daar
buiten worden zeer hiui«UJk uit
genodigd; jonge strijdgenoten en 
oudeite beproefde Vlaanue nstlo-
nalteten treffen er elkaar in een 
e<^t gezellige Vlaamae atmosfeer. 

TEURNS • OOS'¥«>«ffi . 
DIKSMUIDE 
Dienstbetoon. 

A. De Ganck : elke zondagvoop. 
middag m het « Vlaams Huls Sb 
IJzerlaan, Diksmuide. 

O. Huyghebaert • 19, Kon ias 
Ridderdijk, Westende. 

E. Lootens : Oostmeetstraat 5B% 
Koekelare Bij voorkeur op af
spraak (tel 05-15.80.31). 

L. Mertens : 9. Kanadalaan, 
Nieuwpoort. 

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

M. Zwaenepoel : 27, P Bor t ie^ 
laan. Gistel. Na afspraak. T e l 
05-92.85.09. 

KNOKKE 
Dienstbetoon. 

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

Ook uitbetaling mutualiteit e a 
vakverbond 

SINT-ANDRIES 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag vaiï 
10 tot 12 uur 

Adres : de heer Etlenne Maes^ 
Lange Molenstraat 64. Slnt-Aii. 
dries. 

Of op afspraak : teL 379.74. 

SINT-KRUIS 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 11 uur bij de heer Mare 
Vandemoortel, Delaplacestraat 121, 
Sint-ICruis (tel 320.91) 

ledere dinsdag avond van 18 uur 
tot 19 uur bij de heer Marcel Le-
roy. Vuurkruisenlaan 8, SinU 
Kruis (tel. 302 34). 

BLANKENBERGE 
Zitdagen op maandag, woensdag 

en vrijdag, telkens van 19 tot 19 
uur 30 

Uitbetaling mutualiteit en valE-
bond, enkel op woensdag. 

Adres : Cesar De Coninck. Groeit 
nestraat 45. Blankenberge. 

BRUGGE 
Zitdag iedere zaterdag voormfO-

dag van U tot 12 uur. 
Herberg « Vlissinghe ». Blekers-

s traat 2, Brugge 

PRONOSTIEKERS... speel 
elke week uw gewoon be
drag, ü zult slagen met 12 
punten, 11 of meerdere ma
len 10. Be wijsformule kunt 
U hiervan bekomen door 
storting van 50 F op PCR. 
10.21.41, Ardaen Pierre. 
Oostende. 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

.STAR: 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

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



1G — DE VOLKSUNII 

1 lENDUIZENDEN hebben zich 
in Vlaanderen geërgerd aan de wijze waarop de 
taalgrens afgebakend werd. Zelfs tal van ge
meenten en gehuchten — men denke maar aan 
Edlngen, Mark, Kokijane, D'Hoppe e.a. — die 
in de kommissie Harmei, zowel door Walen als 
Brusselaars voor Nederlands taalgebied ver
klaard werden, zagen we in het verloop van het 
kommissiedebat verloren gaan. 

Waarom ? Wel, omdat Jan Verroken het in 
die kommissie in zijn hoofd gestoken had een 
zo groot mogelijke meerderheid te behalen, 
waarvan Walen, franskiljons en franstalige 
Brusselaars een maksimaal gebruik maakten om 
Vlaams gebied in te schuren. 

»»»v»'<>w<www»v^<w»'>>»<i»<ii'»'<r»^w»*»»'»»»'»»v<!i>v-v 
»r*:?v^*yvf>:*>><« 

H< IET heet dan ter zijner verde
diging dat hij toch heel wat werk terzake ver
zet heeft. Wat we grif willen toegeven Maar dat 
werk is niet Vlaanderen ten goede gekomen, wel 
onze tegenstanders. Aan de vruchten kent men 
de boom. 

Het goede kennen was bij Verroken en de 
Vlaamse C.V.P. die hem blindelings volgde ech
ter nog niet het goede doen. Neen de wil ont
brak, de ruggegraat. En eens te meer werd een 
133-jarige overlevering bevestigd. 

De Vlaamse knechten bogen voor hun 
franstalige heersers. 

N< IOG is de woede over dit geval 
van politieke puberteitskrisis niet geluwd — zal 
ze nog ooit luwen ? — of men wil het scenario 
nog eens opnieuw opvoeren in verband met de 
randgemeenten. 

Faciliteiten in de acht randgemeenten, ja 
of neen ? 

Dat is het volgend vraagstuk. 
De voorzitter van de Vlaamse vleugel van 

de C.V.P., de heer De Saeger, heeft de oplossing 
reeds gevonden. 

De randgemeenten blijken een nieuw geval 
van « een vals probleem », van een schijnbaar 
vraagstuk te zijn. 

De heer De Saeger heeft ontdekt dat die 
faciliteiten er namelijk reeds bestaan en dat 
het dus geen zin heeft, zich nog tegen elke te
gemoetkoming te verzetten ! 

JHet klinkt fantastisch maar we lezen het 
zo in heel de C.V.P.-pers van woensdag 23 ja
nuari. 

0. F F W E L begrijpt de heer De 
Saeger en met hem de Vlaamse C.V.P. niets van 
heel de inzet van de huidige Vlaamse strijd of
wel wordt er hier weer een stukje slecht toneel 
gespeeld zoals we dat met de Vlaamse kleurfla-
minganten sinds tientallen jaren gewoon zijn. 

Moeten we dan werkelijk nog eens neer
schrijven wat Vlaanderen wil ? 

Of de C.V.P.-ers het dan nog niet weten ? 
Ze lezen ons blad nochtans van a tot z. Zover 
dat ze ons zelfs als linksen uitschelden om te 
doen vergeten aan hun bourgeoispubliek dat in 
de C.V.P. het A.C.V de lakens uitdeelt. 

Laken dat toch alles behalve uit rechtse 
stof bes taa t ! 

*^«*»-^-*i.«.^**.*.^t«i^iA.i*ïrft^*'b#i*i^'^.-<fi;€a6i^&;ÊaCi<i3^«esS!S^S^;^^ 

w AT de jonge Vlaamse genera
tie wil is een vaste - maar een juiste - taal
grens. 

En boven die taalgrens geen enkele wette
lijke tegemoetkoming. 

Geen facilitaire franstalige scholen. 
Geen facilitaire transmutatieklassen. 
Geen facilitaire gemeentedekreten. 
Niets van heel deze facilitaire unitaire 

rommel. 
Het jong geslacht wil een Vlaamse maat

schappij, Nederlands van beneden tot boven, 
onder een zuivere Vlaamse lucht niet bezoedeld 
met franstalige unitaire giftgassen. 

Het wenst in een zuiver Vlaanderen te le
ven. 

En al die fransdoUe rommel op te ruimen. 
Het wenst in een normaal land te leven, 

waar het zijn eigen baas is, en waar noch 
vreemde kolonisators, noch hun kleurpolitieke 
evoluéehandlangers hen wetten komen stellen. 

rliLS we in de bestaande toe
standen willen berusten, kunnen we de Vlaam
se Beweging wel stopzetten. 

Waarom zo onredelijk zijn, de verneder
landsing van het bedrijfsleven te vragen ? Het 
is grotendeels Frans in Vlaanderen. Wil de heer 
De Saeger het zo laten en het zelfs wettelijk la
ten vastleggen ? 

Waarom 13 zetels bij voor Vlaanderen ? Het 
is toch een gevestigde toestand dat Vlaanderen 
meer inwoners heeft per zetel dan Wallonië. 
Zou de heer De Saeger ook dat niet wettelijk 
laten vastleggen ? 

Vernederlandsing van de legertop. Van de 
diplomatie ? Maar we staan hier reeds voor ge-
v^t igde toestanden. Laat het zo ! 

Toch een knappe vent, onze heer De Sae
ger. 

D ' E dosis chloroform, als hij 
spreekt, ontbreekt natuurlijk niet : « de tijd 
werkt voor Vlaanderen >. Dat doet hij al 133 
jaar en als er geen radikale Vlaamse Beweging 
bestaan had, was gans Vlaanderen Frans. 

Kan de heer De Saeger ons zeggen, zo de 
tijd voor ons werkt, welke gemeenten reeds van 
Frans Nederlands geworden zijn onder het meer 
dan honderdjarig C.VP.-bewind in deze unitai
re staat, hun schepping ? 

Verfransing aan de taalgrens, verfransing 
van de randgemeenten, verdere verfransing 
van Brussel, is dat de tijd, die voor ons werkt ? 

MI .EN kent de taktiek van de 
Vlaamse C.V.P.-ers. 

Niet de Vlaamse eisen steunen tegenover 
hun franstalige partijgenoten. Wat hun taak 
zou zijn. 

Neen, zij wil de leiding van de Vlaamse ak-
tiekomitees bepraten om toegevingen te doen. 
Dat is vooral het werk van de heren De Saeger 
en Verroken. 

Zij hebben dat gedaan voor hun morswerk 
in verband met de taalgrens. Een paar man heb
ben ze toen kunnen chloroformeren. 

Ze proberen thans hun spelletje opnieuw. 
Het gaat maar om een paar kleine toege

vingen, beweren ze Zo iets als Edingen en de 
Platdietse streek. Een paar futiliteiten. 

Geen enkele Vlaamsgezinde wil er echter 
nog van horen 

Geen faciliteiten. 
Geen futiliteiten. 
Dat de heren De Saeger en Verroken zelf 

maar de verantwoordelijkheid nemen voor een 
uitverkoop, als ze die wensen. 

En niet proberen er anderen voor doen op 
te draaien. 

Als er toegevingen moeten gedaan worden 
in het raam van de een of andere « nationale 
verzoening », Iaat dan de toegevingen eens van 
de andere kant komen. 

Het zou eens tijd worden. 

LiO ziet het de huidige Vlaamse 
generatie. 

Het staat de Vlaamse C.V.P. vrij het anders 
te zien. Dat is haar zaak. 

Dat ze echter wete dat de partij die het 
« Vlaanderen Nederlands » verdedigt, princi
pieel, zuiver, zonder ook nog maar een enkel 
franstalig kolonialistisch overblijfsel, de ateun 
heeft van de aankomende generatie. 

De Vlaamse C.V.P. kan dan de partij wor
den van de gepensioneerden, samen met de so
cialisten. 

En de Volksunie de partij van de jonge ge
neratie. 

Zo kunnen we dan eindigen met het vers 
van Rene de Clercq : 

« Wij zullen op hun uitvaart zijn >. 
Zij mogen kiezen ! 

DAMES, DRAGEN NU 
DE SLANKKLEDENDE 
ELASTISCHE NIEUWE 

HEL EN CA BROEKEN 
PRIJS 595 F. 

SCHRIJF OF TELEFONEER 
UW TAILLE + VERLANGDE 
KLEUR; WIJ STUREN ZE U 
TEGEN TERUGBETALING. 

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

Tel. 33 91 65 

KOOP VANDAAG 

NOG... BILJETTEN 
van de 

NATIONALE 
LOTERIJ 

Trekking van de 
tweede tranche 

maandag 11 februari 
te Ruisbroek. 

Laat de kans niet 

voorbijgaan om tot 

VIJF MILJOEN 

te winnen ! 

Per Biljet 100 F 

Per Tiendebiljet 11 F 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
want. . 

ik kMOp b f i ; ^ ^ ^ 

MATTHieU'S BiDDÈNSeORUF 
X U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , e O R G t : R H Q U T - TEL. .3ft,I7.S3 
B i j hu i zcn : An tWcrpcn : Dicpc;ftr 84-86. Te l . 31.0).)8; Bpgi jncnstr. 39-'?i 

Tel , 33 47 24, - Dcurne r Gol l i to r f lei 60. Tel 36.25.W. . .. 

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 

OÉiuwe stoffen 1963 

Zuidlaan 53 

(tegenover K A.J.-centrale) 

BRUSSEL 
telefoon 1177.10 


