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EERSTE VERWiniGING :

VOLKSUNIE BETOOGT VOOR

FAIR-PI AY

T.V.

D o n d e r d a g a v o n d , v a n 2 0 tot 21 u, h e b b e n een 400-taI
l e d e n en s i m p a t i z a n t e n v a n de V o l k s u n i e b e t o o g d op het
F l a g e y p l e i n , v o o r d e i n g a n g v a n de g e b o u w e n der B . R . T .
D e b e t o g e r s w a r e n g e w a p e n d m e t talrijke bordjes, w a a r o p
l e u z e n als « O o k wij betalen T . V . - b e l a s t i n g », « W i e doet
w a t ? V . U . in het debat », « D e m o k r a t i e in de T . V . » en
y o o r a l : « leder zijn w a a r h e i d ».
Rond 20 u kwam de groep
betogers bijeen voor de grote
tngang van het B.R.T.-gebouw, onder het skanderen
van « Fair-play in de T.V. » en
« Volksunie - Volksunie ». Een
diskrete ordedienst van de
politie werd in allerijl ver-

Onder de betogers
Mr D. Deconinck.
sterkt toen de eerste voetzoekers op de stoep ontploften.
Even later werd, onder luid
gejoel, het rolluik voor de
ingang van de B.R.T. neergelaten Uit de verlichte vensters van het hoge gebouw
leunden tientallen en tientallen personeelsleden van radio
en T.V. n a a r buiten.
Een kwartier na het begin
der betoging kwamen de perclul ter plaatse. Op de stoep
voor de B.R.T. improvizeerden
de
volksvertegenwoordigers
Deconinck, Mattheyssens en
Van Leemputten een perskonferentie. Ze gaven een overzicht van de feiten, zoals deze
te vinden zijn in het memorandum dat wij hierbij afdrukken. Ze legden er de nadruk op dat de betoging
slechts een eerste verwittiging was en dat voortaan de
y . ü . niet zal afhouden, haar

rechten op deelneming aan
«Ieder zijn waarheid» op
spektakulaire wijze te verdedigen. Er is een beslissing van
de Beheerraad : ze moet ten
uitvoer gelegd worden. Deze
betoging komt niet alleen op
voor de rechten van de V.U.,
ze verdedigt tevens de rechten
van alle T.V.-kijkers. Niemand, die het met de demokratie eerlijk meent kan dulden, dat een beslissing van de
Beheerraad gesaboteerd wordt
door de drie grote partijen :
dat is een vorm van partijpolitieke een • •\\v. Wanneer men
zich daarbi] neerlegt, gaat
men de weg op van de geleide voorlichting die in dit demokratisch land onaanvaardbaar is.
Terwijl de betoging luidruchtig
voortgezet
werd,
kwam een ambtenaar van de
B.R.T. met onze volksvertegenwoordigers
onderhandelen. Dhr Dieudonné, hoofd
van de informatiediensten en
hoogste-in-graad
op
dat
ogenblik in de B R.T., verklaarde zich bereid een afvaardiging van de betogers te
ontvangen. Inmiddels werd
op de stoep een omhaling
voor « Wie doet wat ? » georganizeerd en toen even later
de
volksvertegenwoordigers

Uiterst rechts o.m. volksvert. Van Leemputten en Mattheyssen»
Deconinck, Mattheyssen^' Van
Leemputten en dhr Van Overstraeten in de hall van het
gebouw het standpunt van de
V.U. aan dhr Dieudonné uiteenzetten, konden ze hem
meteen de som van 2.200 F
voor de winteraktie van de
T.V. overhandigen. Inmiddels
gingen de betogers in alle
kalmte uiteen.

Eén dame is oiet akkoord met de betogers

memorandum
len gerieve van de heren vuorutter en leden van de beheerraad en van dhr Directeur-Generaal van de B R.T., Vlaamse
uitzendingen.
Een deel van de Vlaamse openbare mening en
van het Vlaams kijkerspubliek heeft de eet u onderstaande motie, waarbij ze zich aansluit, bij wijze van
memorandum over te maken :
Het dagelijks bestuur van de Volksunie herinnert aan de beslissing vorig jaar genomen door de
beheerraad van de BR.T. Vlaamse uitzendingen, een
vertegenwoordiger van de Volksunie te laten deelnemen aan het politiek T.V.-debat « Ieder zijn waarheid »;
Stelt vast dat de V.U. op het einde van vorig seizoen werd uitgenodigd om deel te nemen aan het
laatste politiek debat, doch werd geweerd op verzet
van de andere partijen die met voorafgaandelijk zouden zijn op de hoogte gesteld, met dien verstande
nochtans dat werd in uitzicht gesteld dat de toelating h a a r volle uitwerking zou hebben met het volgend seizoen;
Stelt vast dat heden 7 februari voor de tweede
maal in dit seizoen opnieuw een politiek debat doorgaat waarop de V.U. niet is uitgenodigd;
Protesteert met klem tegen dit gebrek aan demokratie en fair-play in de T.V. en eist dat ook de
Vlaamse waarheid in de politieke uitzendingen van
de Belgische T v moge gehoord worden;
Verzoekt de beheerraad, haar bes'issing ter zake
te doen uitvoeren en aan dhr directeur-generaal
daartoe de vereiste opdraobt te geven.
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ONS LEGER
Waarde Retiaktie
Met een zeer diuk ge'ezjn
Vlaams « rioolkiantje » zoals het
zichzelf noemt, maar dat zeker
het Vlaams gezcnd verstand weerspiegelt, hoop ik dat een Vlaams
volksvertegenwoordiger de dwaasheden van <! ons » leger zal aanklagen in het Parlement.
Liefst ware het een Volksuniemandataris, omdat deze er toch
zijn om de Vlaamse belangen te
verdedigen en daarvoor uitsluitend door Vlaamse mensen gekozen zijn. En de meerderheid van
de dienstp'ichtigen toch Vlaamse
jongens zijn
De grote dwaasheid, de grootste
geldverspilling is wel het peperdure bezettingsleger m Duitsland.
BB - Eiembodegem

Vlaamse manifestatie en ds laksheid en lamhei d zou ons gauw
verweten woiden of niet soms'
Daar zijn we goed genoeg voor,
maar ietsje te veel np het voorplan
en de heren acr schepping zijn
met meer akkoord Vooral liefelijk, teder en moederlijk blijven,
de mannen zijn ev immers om
heldhaftig te zijn, veel te bereiken (na 130 jaar Vlaamse strijd
IS dat nog niet om over naar huis
te schrijven) en van de wereld
een janboel te maken Hoe kan
het ook anders we worden door
mannen gereg'^erd
J V V T - Brugge.
N. B. We hebben de anti feministische linaap van onze T.V.-rubriek duchtig op de vingers getikt.
Wijzelf z!jn voor de \Touwen !

HET VOOR

EN DE VROUWEN ?

Geachte Redaktie,

Geachte Redaklie,

Ik woQn m «Het Voor» (« Beauval » pour les dames), een van de
bedreigde v/ijken der Brusselse
randgemeenten en wil u een paar
feitjes ter kennis biengen
Punt 1 • de « moeilijkheden »
voortspruitend uit de verspreiding
van het parochiaal blad « Zondagsbode » en een franstalige zustereditie « Dimanche » weiden op
Belgische wijze opge'ost . thans
IS het « Lumen » er het is tweetalig De Latijnse titel is er om
alles te overkoepelen In een gezonde Belgische geest. Onnodig te
zeggen dat van bij het ontstaan
van de wijk, de geestelijkheid er
volledige tweetaligheid ingevoerd
heeft
Punt 2 : lond Kerstmis werd in
de gemeenteschool een tentoonstelhng van schilderijen mgenoht.
Onder de inrichters waren ver-

4 Vrouwen moeten zich zo weinig mogelijk met politieke kwesties
In aten ». Dit is kommentaar van
Uw konf later van de TV-rubriek
naar aan'eidmg van een bespreking van een toneelstuk
Dat zoiets verschijnt in het parochieblad kan ik nog aannemen,
ai zou ik het zelfs daar niet gosdkeurea Maar in de Volksunie, het
6tr jdblad bij uitstek !
Als vrouwelijke abonnente ben
Ik zeer ontgoocheld.
Ik ben tweemaal meegegaan
naar de Mars op Bnissel maar
vermits we ons niet mogen inlaten met de po'itiek, zal ik me m
het vervolg zo weinig mogelijk laten zien. Wat zeggen mijn sexe-genoten ervan ? Enkele tlenduizende
vrouwen afwezig op elke grote

Zelfs de kraaien brengen
hel uil 1^

schillende franstaligen Maai die
mensen, vei trekkend
van
het
standpunt
dat Vilvooide een
Vlaamse stad is (of behoort te
zijn) hadden hun aanplakbrieven
alleen m 't Nederlands opgesteld.
Komt daar nu eerste schepen Moyson, C V P -er en « Vlaamsgezmd »
voor de officiële opening van die
tentoonstelhng En weet u wat hij
deed opmerken' « Waarom zijn
die affiches met tweetalig? » Zijn
openingstoespraak was vanzellfspiekend tweetalig
En nu laat ik u raden of die affiches bij een volgende gelegenheid nog eentalig Nederands zullen zijn.
CK. - Vilvoorde

HENDREKKAPELLE
Het is een feit dat de Overmaasfranskiljons mi vooral trachten de
reeds vergevorderde verfransmg
van de Piatdietse streek door te
drijven
Niet alleen m Welkenraat, maar
ook In Aubel en zelfs Gemmenich
nodigen zij franstalige Bmsselse
toneelgroepen uit voor kultuurpropaganda.
Ook m Hendrikkapelle het Platdiets dorp op de baan Luik-Aken,
Ijveren een Waalse dokter, een
franskiljonse pastoor en burgemeester een champetter en een
b'iefdrager die uit de « Resistance » komen en nog enkele potentaten voor de verfransmg.
Was het niet hogergenoemde
khek, die een betere busverbinding
met het duitstaJige Eupen verhinderde ' Dit spijts het feit dat
meer dan veertig gezmnen er m
een petitie om vroegen.
Komt het hier geciteerde dreigbnefje, dat een Vlaming van Hendrikkapelle rond nieuwjaar ontving, ook uit hogergenoemde hoek

of komt het van volgelingen van
de We'kenrater franskiljons (de
« nieuwe Walen », zoals men m
Eupen spottend zegt) ? We citeren
dat briefje letterlijk en zonder
verbeteringen, dan kan ieder merken wat die heertjes waard zijn.
« Sal flamingant que tu es, on
sait que tu es aller dans Ie Limbourg et a Teuven pour bat tie les
gens tu as arracher Ie voile au
monument a Henn-Chapelle Tu
n'est qu'un voyou, bandit, voleur,
braconnier, nazi. Volksunie. Va
Chez les Plamands
A ton tour tu seras un jour rosser et on mettia Ie feu a ta boutique aussi a celle de ton frère a
Kou'enberg Voila pour ta nouvelle
année »
Dat zijn de heren, die Overmaas
willen ledden ! J G - Tongeren.

LEO BELGfOUS
Bestaat er een kooi waar kiekens en leeuwen samen wonen'
Waar leeuwen de meerderheid
vormen en de kiekens regeren ? De
leeuwen buigen hun koppeke en
lopen met hun ogen dicht Zij die
erop denken een afsluitmg te
plaatsen worden extremisten genoemd De hanen nemen het
meeste voer voor zichzelf en de
leeuwen, die in feite min voer krijgen, menen in een dergelijke toestand het gelukkigst te zijn
Zou dit in een sprookje passen
als slot ? Beter als begin ! Maar
dit is de huidige toestand bij ons
Dus mag dit niet het slot zijn,
maar het begm Maar ja, de leeuwen lopen met hun ogen dicht en
zien de wantoestanden niet. Degenen die een afschutting wensen te koi>en, een federalistische
staat wensen te maken, noemt
men extremisten.
Wat zou er gebeuren, moest men

naar de zgn « extremisten » geluisterd hebben ?
En m de kooi stond de afschuttmg De hanen en de leeuwen leefden afzonderlijk.
Nooit nog was er ruzie De hanen en de leeuwen haddep beide
evenveel recJit m de legermg vasj
de ganse kooi, maar ieder afzondeilijk voor zijn eigen deel Zo
leefde ieder gelukkig in de eigenaardige kooi, dank zij de « extremisten »
Leeilmg 4de moderne - Binigge.

ZETELAANPASSiNG
Mijnhepr de Bestuurder,
De laatste tijd hebben we veel
gehoord over « zetelaanpassing ».
Ik ben de memng toegedaan dat
« zetelaanpassmg » niet wil zeggen
« zeteivei-meerdering ». Indien ik
goed ben ingelicht vertegenwooi^
digt een volksveitegenwoordiger
40 000 inwoners Ik zie niet in
waarom deze volksvertegenwoordiger geen 80 000 inwoners zott
vertegenwoordigen Het zou veel
goedkoper komen voor de Iselastmgbetalers
Wij moeten toch
vaststeMen dat de vertegenwoordigers der kleurpartijen zich bitter
weimg om de gedachten van hun
kiezers bekommeren Ze stemmen
altijd volgens de partijtucht <öe
door een paar bonzen wo^dt vocnv
geschreven Denkt U niet dat deze volksvertegenwoordigers, di«
enkel komen zetelen om ja of
neen te knikken, gerust mogen
naar huis gezonden worden ?
AJ. - Brussel.
Red. : Zetelaanpassing is daarom nog geen zetelvenneerderinj.
Maar hoe dan ook, zeteJaanpassii^
moet een einde maken aan het
onrecht dat Vlaanderen wordt gedaan. Dat de hoofden der kniiiken
daarbij zouden rollen, is stellig
geen herwaar <

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST
SCHLOSS
WACHENHEIM
Wachenheim aan de
Weinstrasse

Deze edele wijn wordt
U geleverd door :

FIJNKOST p v b a
P o t h o e k s t r a a t 142

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

VIKING

ANTWERPEN
Tel. : (03) 35.38 54
~ JKtKM •a-tneKntntö.ti:

^ n t w e r p s e b a a n , ZZl, A n t w e r p e n (4e distr.)

Bouwwerken W.A. Kunnen
'>oudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 • 49.76.86
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18
Onderbergen 43 Gent - Tel. (09) 25.19.23
' V A KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties !

alleen
KUNNEN
kan wat
KUNNEN
kon

Wij drinken het goede Vlaamse bier
van de brouwerij Lootens Koekelare

hop en mout
Verkoper voor Aalst en omgeving :
N o r b e r t De G a n c k . W a t e r t o r e n s t r a a t 10 Aalst
Tel : 053/21667

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze
van gronden In Vlaanderen. Brabant en Limburg.
350 eigen arbeiders, specialisten ï n technlekers
om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen
Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering.

DE VOLKSUNIE

Sinds enkele weken wordt er door de regering een hatelijke kampanje gevoerd tegen
dat deel van onze middenstand, dat voor de
brandstofbevoorrading moet instaan: de kolenhandelaars. Door deze kampanje worden
de handelaars beschuldigd van grove nalatigheden en kw^am het zover dat zij in de ogen
van de bevolking de oorzaak zijn van het tekort aan kolen dat de jongste weken zo
schrijnend werd. De regering deinsde er inderdaad niet voor terug, haar eigen schromelijke tekortkomingen af te wentelen op de
kolenhandelaars die werkelijk niet voor de
toestand verantwoordelijk kunnen gesteld
worden, maar die integendeel begin vorig
jaar reeds wezen op de gevolgen van een
gebrek aan voorraad.

Inderdaad In april-mei van
1962 werd door de handelaars
aan de deur van het ministerie van Ekonomische Zaken
geklopt omdat er een tekort
aan kolen te voorzien was.
Men voorzag dat, zelfs bij een
gewone winter, er zou gesukkeld worden met de bevoorrading. Regelmatig werd er bij
het ministerie om invoervergunningen gevraagd. Maandelijks werd deze vraag herhaald omdat de toestand
ateeds maar erger werd. Minister Spinoy scheen het echter beter te weten en deed
niets.

• Te laat
In augustus werden er eindelijk vergunningen voor invoer uit de E.G.K.S.-landen
vrijgegeven. Het was toen
echter te laat, omdat de kontrakten voor invoer van huisbrand in maart - april, of %en
laatste in mei, dienen afgesloten te worden; daar dit
niet gebeurd was, hadden de
E.G.K.S.-landen hun voorraden reeds verkocht aan derden, zodat er voor ons land
niets meer overbleef.
In aaptember werden vergunningen voor invoer uit
derde landen (vooral U.S.A.,
Rusland en Engeland) toegestaan, maar hier bleek men
ook achter het net te vissen.
Toen dan de winter intrad,
begon de regering in te zien
welke kemel zij geschoten
had. Maar inplaats van ongelijk te bekennen, begon zij
een leugenkampanje tegen de
kolenhandelaars. Zo werd
verspreid dat de groot- en
kleinhandel te weinig gestokeerd had, nadien werd gemeld dat de kleinhandel de
kolenwagens niet op tijd loste en toen dat nog niet hielp,
werd eraan toegevoegd dat er
te weinig wagons ter beschikking Si'.onden en dat er grote
moeilijkheden waren bij het
vervoer van kolen.
• Regering liegt
De werkelijke toestand was
echter helemaal anders. Vam
zodra er een wagon kolen binnen kwam, spoedden de handelaars zich om hem te lossen
en hun ongeduldig kUënteel
tevreden te stellen. Maar er
kwamen geen kolen, de kleine
hoeveelheden die druppelsgewijze binnengeraakten niet te
na gesproken. Voor de bevoorrading van petroleum werd
vóór veertien dagen reeds aan
het leger bevel gegeven mee
te helpen, maar voor de aanvoer van kolen kwam dit bevel pas na lang aarzelen, namelijk dinsdag j.1. ! Intussen
verspreidde minister Spinoy
verder kommunikees om zijn
blazoen te vergulden. Op 1

februari deelde hij o.m. mee
dat de kolenbevoorrading
merkelijk verbeterde. De handelaars vroegen zich stomverbaasd af hoe dat mogelijk
was, want juist het tegenovergestelde was waar. Slechts de
aanvoer van onbruikbare vette kolen verbeterde lichtjes.
Meer dan 80% van de verbruikers kunnen met deze kolen (die meestal uit Limburg
komen) niets aanvangen.
•

Wagons

wachten aan grens
Een tweede mededeling van
de regering op 1 februari wist
te melden dat West-Duitsland
te traag was met de invoer
van kolen. In werkelijkheid
stondens de wagons uit

waarom zijn er
te weinig kolen!
ter beschikking waren ! Het
ging zover dat men in de
Roer weigerde nog langer
kolen te leveren aan België
omdat men de wagons doodgewoon liet staan in Montzen en er geen lege terugkwamen !
Pas verleden dinsdag —
maar veel te laat — ga-f de
regering opdracht aan de
spoorwegen, de nodige lokomotieven ter beschikking te
stellen.
Intussen kwam er ook
geen brandstof uit Wallonië,
hoewel de regering bijna op
haar knieën smeekte aan de
Waalse mijnarbeiders overwerk te doen op zaterdag en
zondag. De Walen weigerden
eenvoudig mee te doen aan
wat een « Wie doet wat-aktie » had kunnen zijn die

W I E IS V E R A N T W O O R D E L I J K VOOR DE H U I D I G E KOL E N S C H A A R S T E DIE T A L LOZEN. VOORAL DAN MIND E R B E G O E D E N EN OUDERL I N G E N , I N DE E L L E N D E
HEEFT GESTORT?
A L L E E N MAAR DE STRENGE
W I N T E R ? OF OOK NOG DE
KOLENHANDELAARS?
OF
T E N S L O T T E DE M I N I S T E R ?
DIT A R T I K E L GEEFT EEN
A N T W O O R D OP DEZE VRAGEN. DAT
ANTWOORD
S T E L T DE V E R A N T W O O R DELIJKHEID VAN MINISTER
S P I N O Y IN EEN N I E U W
DAGLICHT.

Duitsland te hoop in Montzen
aan de grens. De meesten van
deze wagens ctonden daar van
voor 1 februari, zelfs van
rond twintig januari ! Er
heerste in het grensstation
een ware caos omdat tientallen en nog eens tientalen
volle kolenwagons daar opeengehoopt
stonden
te
wachten op vervoer. Maar er
was geen vervoer mogelijk
omdat er geen lokoriiotieven

nog goed betaald werd. Rond
het begin van deze maand
gaf de regering ook het bevel dat de kolenhandelaars,
die niet onmiddellijk kolenwagons losten, hun waar in
beslag zouden zien nemen.
Misselijke komedie in het
raam van een echte leugenkampanje die moest dienen
om de schuld op de rug
van
de
kolenhandelaars
af te wentelen. In datzelf-

de kader dient ook de hetze
rond de prijzen gezien. In de
ogen van een groot deel van
de bevolking zijn de kolenhandelaars op dit ogenblik
onsimpatiek juist door deze
hetze die zegt dat talrijke
onder hen gebruik maken
van de toestand om woekerprijzen te maken.
De waarheid is wel enigzins anders. Vele van onze
handelaars
zijn nameijk
verplicht, juist door de
ongelooflijke
nalatigheid
van de regering, voorraden te
kopen bij Nederlandse kleinhandelaars !
Berijpelijkerwijze rekenen deze Nederlandse zakenluidjes geen
lage prijzen aan.
Vele van onze kolenhandelaars die zelf naar de mijn
rijden,
moeten
rekening

sten te doen. Maar dit mag
men niet veralgemenen over
de ganse kolenhandel. Zeker
dient opgemerkt dat dergelijke misbruiken niet zouden
mogelijk zijn moest de regering tijdig gezorgd hebben
voor de nodige voorraad.
Daarbij komt het vervoer
en de verdeling door onze
handelaars, die verplicht zijn
hun te kleine voorraad te
spreiden over hun ganse
klienteel, wat een geweldige
arbeidsverhoging met zich
brengt. Wij kennen kleinhandelaars die werkelijk kapotgewerkt zijn, die met een
wagen van vijf ton de ganse dag rondrijden om iedereen ook maar een beetje te
bedélen en tevreden te stellen. Zij zijn In werkelijkheid
de dupe van de ganse hlsto-

houden met een wachttijd
van vier of vijf dagen, met
een treinverplaatslng van de
chauffeur en de begeleider
die de wagen gedurende al
die
tijd
geimmobiliseerd
moeten laten staan. Talrijk
zijn ook zij die zelfs na een
lange wachttijd onverrichterzake moeten terugkeren.
Een
kostprijsberekening
zou zeker uitwijzen dat dergelijke kolen minstens hun
gewicht in goud waard zijn.
Als er misbruiken zijn op
beperkte schaal, dan is dat
een verschijnsel dat kenmerkeöd is voor noodtoestanden als deze, waarvan
enkelen
steeds
gebru*
maken om ongehoorde win-

rle, zij die rechtstreeks met
de verbniiker In aanraking
komen en dagelijks de mlzerie van de nalatigheid der
regerlngsbonzCTi
bij
hun
kliënten moeten uitzweten.
Intussen vraagt men rich
af wat voor nut het koiendirektorium wel heeft en
wat kameraad Evalenko doei
voor de 940.000 harde franken die hij jaarlijks op de
kap van de kolenhandel en
van de verbruikers naar
binnen rijft ! Hoogstwaarschijnlijk zal deze proletarlër geen gebrek aan brandstof hebben.
S.D1..

Pi VOUSUNM
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OPENBAAR
KUNSTBEZIT

Br i e f
aan koning
te

Brussel

oj

elders.

Boudewijn

Dat er in Vlaanderen op velerlei gebied een kentering
ten gunste is, bleek de laatste
dagen toen bekend gemaakt
werd dat reeds 25.000 inschrijvingen voor « Openbaar
Kunstbezit» werden geboekt.
Deze grote belangstelling
voor dit prachtig initiatief —
dat in Nederland reeds zo'n
succes kende — bewijst dat
voortdurend méér Vlamingen
bewust streven n a a r — om
het met een modewoord te
' zeggen — een « revalorisatie »
van ons kultuurpeil.

VERIDAD
Sire.
Enhele wehen geleden schreef ik U een open brief naar
aanleiding van uw nogal zouteloze Kerst- en
Nieuwjaarsboodschap. Hel slipte me toen uit de pen dat mijn
schoonmoeder
mei vriendelijke
belangstelling
nw handel en wandel
volgt
In de talloze giïllustreerde
bladen die hun lezers het koninltlijk en prinselijk nieuws laten slikken als zoete koek.
Hel gemoed van al uw onderdanen, Sire, is niet zo argeloos
en opgeruimd
als dat van m^ijn schoonmoeder.
Zo is het te
verklaren dat op mijn redaktieiafel een briefje is
binnengewaaid
dat zich uitvoerig inlaat met uit) handel en wandel, maar dat
iaaruit minder vrome besluiten
trekt.
Hel kan voor een vorst nooit kwaad dat hij weet wat zijn
tnderdanen
denken en daarom, Sire, meen ik er goed aan te
ioen hieronder het stukje van mijn
gelegtnheidskorrespondent
te brengen :
"Onze dierbare vorsten verzetten geen voet zonden,dat .ze
"daarvan bericht laten sturen naar de pers. Het zal hun dan
"ook biczonder welkom zijn dat hier een bondig
overzicht
"volgl van die verplaatsingen,
bvb. voor de pas verlopen maand
"januari.
"hadol Ixunne majesteiten
van 27 d''ccmbcr lot
midden
"januari een vakantie in Spanje hadden doorgebracht,
o.m..
"op wilde-eendcnjacht,
woonden ze op de 15e te Brussel, Ju
"het Theatre National, de Fi-anse galaverloning
bij van (H
"Ligue Beige pour la Defense des Droits de l'Homme.
Een
"uitnodiging
aan zijne majesteit door het Vlaams
Koninklijk
"Landjuweel
te Houthalen kon, bij gebrek aan tijd, niet wor"den beantwoord.
Hare majesteit bezocht te Brussel nog een
"tehuis voor
gepensionnecrden.
"De verplaatsingen
van prins AIbcri en prinses Paola
"waren heel wat talrijker. Na een vakantie in Italië ging de
"prins op 11 januari naar fabrieken te Schoten en te Beersc,
"met tussenin een bankelje.
"Groot
autoliefhebber,
opende
hij het Autosalon
te
"Brussel op 16 januari, 's Anderendaags
was hij, te Brussel,
"in de Cercle Hoyal Africain en twee dagen later, nog te
"Brussel, in de Amities Fran<;.aises, voor een lezing door de
"ambassadeur
van Frankrijk.
Op Si januari was hij, steeds
"te Brussel, aanwezig bij de uitreiking van de Nationale Tropee
"van de Sporiverdienste
en van een Franstalig diploma aan
"de Vlaamse atleet Gaston Boelants. Dit diploma werd ons
"met fierheid getoond door de Vlaamse TV en ontlokte
zelfs
"enkele Nederlandse
zinnetjes
aan de Franstalige
voorzitter
"van de Belgische
Atletiekbond.
" 's Anderendaags,
te Brussel, naar de Cóle d'Or. Na de
"sportinspanningen
van de vorige dag was een beetje zoeHq"heid wel nodig Tenslotte konden Albert en Paola eens naar
"behoren
van al die vermoeienissen
gaan uitrusten,
samen
"met een paar Franssprekende
vrienden, in de
Amsterdamse
"nachtclubs
en per slede op het IJselmeer.' Laten we echter
"niet vergelen dat de prins op S9 januari aanwezig ivas bij
"het internationaal
festival van commerciële
en
technisc^ie
"films in de Brusselse
universiteit.
"Om volledig te zijn moeten we hier nog bijvoegen
dit
"koning Leopold en prinses Litiane op 8 janucri naar de Luikte
"universiteit
zijn
geweest.
"U zult niet kunnen
loocheiren, waarde dio Genes, dd
"Vlaanderen
- trouwens stut en steun van ons dierbaar vor"stenhuis
- in januari ruim zijn aandeel heelt gehad in de
"belangstelling
van onze
vorsten."
Ik heb, Sire, inderdaad niet kunnen loochenen.
En ooft
mijn schoonmoeder,
die zoveel beter op de hoogte is dan ikzelf,
moest de feilen - zij hel sctioorvoetend - erkennen. Zij troostte
zich echter in de stellige hoop dal het li zou belutgen, een
flinke gift te doen in hel kader van de TV-akiie « Wie doei
wat ? ». Want, zegde ze, voor de spmlgoedaklic
vati de Waalse
TV hebben « ze » toch gegeven.
Graag, Sire, hou ik me te uwer beschikking
om nw opof aanmerkingen
aan mijn zuurzoete
gelegenheidshorrcspendent over te maken. Want jusl is just. Ook voor
^^0

Genes.

Schildwacht in Het Volk
die, zoals bekend, niemand
minder is dan senator van
Cauwelaert, is de taalkennis
van zijn lezers wat aan het
bijpompen.
In verband met de E.E.G.perijkelen van de GauUe had
hij het tweemaal achtereen
over « la hora de la veridad ».
Deze Spaanse uitdrukking —
ontleend aan het stierengevecht — betekent doodeenvoudig : het uur der waarheid.
Maar in het Vlaams klinkt
dat niet zo goed en in het
Spaans kan men zijn lezers
gemakkelijker overbluffen. De
meesten weten toch niet dat
het moet zijn «verdad» in
plaats van « veridad ».
Het keukenlatLjn
speelt
Schildwacht Spaanse parten.

FITOOR
AAN HET H O F
De nieuwsdienst van het
Hof is zo goed geweest, ons in
kennis te stellen van het feit
dat het Zijne Majesteit behaagd heeft, senator Leemans
te ontvangen.
Zo geraakt Fitoor met wat
vertraging toch nog op de
hoogste toppen van het Hoogland. Custers minister, Fitoor
koninklijke gast : geheugenverlies is niet altijd een ramp.

P.V.V.
MARSJEERT
Men herinnert zich nog
dat de P.V.V. aan al h a a r
mandatarisosn strikt verbod
gaf, aanwezig te zijn op de
Mars op Brussel. De vrijheidslievende
vooruitgangspartij
regelde het zo, dat de jongens
die dag bezet waren door een
kongresje.
• Thans stelt de P.V.V. haar
« Kongres der Zelfstandigen »
uit tot begin mei. Oorspronkelijk moe^'i het plaatsgrijpen
op 31 maart. Maar die dag
marsjeren de stomme van
Portici en J a n met het houten
been broederlijk
verenigd
door Brussel in het « Rendezvous der Belgen ». Stel u even
voor dat deze manifestatie
anno 1830 het zou moeten
stellen zonder de aanwezigheid van het laatste vierkant
der Brusselse en franskiljonse blauwrolventen.
Eens benieuwd wat jongens
zoals D'Haeseleer die dag
gaan doen.
Ga vissen aan de Donk,
Lowie !

grasduinen...

«l^;

a Terwijl in 1914-1918 bijna uitsluitend in heï
Vlaamse land gedeelten van de bevolking
samenwerkten met de bezetter, zijn thans integendeel
de
bekendste
(( aktivisten
» franssprekende
dagbladschrijvers,
terwijl meerdere
van de
bekendste
Vlaamse leiders aan het hoofd staan van de strijd
tegen Duitsland ».
P . Struye in « L ' E v o l u t i o n du sentiment
public en Belgique sous r o c c u p a t i o n »,
blz. 32.

EEUWIGE
PEE WEE
In de Senaat werd deze
week door senator De Boodt
'n wetsvoorstel tot oprichting
van taalkaders in het leger
ingediend. De senator wil op
deze wijze een einde maken
aan de tergende achteruitstelling van de Vlamingen in
het Belgisch leger; een «billijk evenwicht» zal immers,
bij het huidige tempo, nog
niet deze eeuw bereikt worden.
De reaktie van de grote
flamingant Pee Wee Segers
daarop ? Hij verklaarde zich
akkoord met de in het wetsvoorstel nagestreefde doeleinden. Maar hij verzette zich
tegen het wetsvoorstel zelf.
Minister .^egers
op zijn
best : ' liet Janushoofd zegt
n a a r Vlaanderen « dat er iets
moet veranderen» en n a a r
Wallonië « dat het nog niet te
vlug zal veranderen ».
En met Segers en De Boodt
heeft de C.V.P. weer iedereen
kontent gesteld. Veranderen
doet er niets !

HUISVESTING
Bijna drie jaar geleden
werden de « gewestelijke komitees voor de huisvesting»
opgericht : negen komitees,
één per provincie.
De leden van deze komitees,
natuurlijk benoemd dank zij
de kleur van hun partijlidkaart, gaan van de stelregel
uit dat niets zo rap vermoeit
als werken. Alleen zo is het
uit te leggen dat het aantal
door de negen komitees gehouden vergaderingen op drie
jaar tijds nauwelijks 23 bedraagt.
De Vlaamse komitees zijn
dan toch aktiever geweest
dan de WaaLo : het totaal
der vergaderingen voor de
vier Waalse provincies plus
Brabant bedraagt drie ! De
vijf Vlaamse komitees brachten het tot 20.

EN NOG
HUISVESTING
Onder de vorige regering
bereidde Meyers, minister van
Volksgezondheid en het Gezin, een nieuw « wetboek over
de huisvesting» voor. Toen
Custers hem opvolgde, vond
de nieuwe titularis ergens in
een stofhoek van het departement de tekst van het
wetsvoorstel Meyers. Hij liet
het wat bijschaven en goedkeuren door de Kabinetsraad.
Na deze goedkeuring ont-

(vertaling).

stond echter het klassieke geharrewar omtrent plaatskes
en kleurverhoudingen in het
Nat. Instituut voor de Huisvesting. Sindsdien sukkelt de
tekst van de ene nutteloze
kommissie naar de andere en
is er geen schijn van kans dat
hij de eerste jaren terug opgevist wordt.
Adembenemend
tempo
houdt men er in België op na.
En ferme kleppers zijn die
kleurpolitiekers van
on»!
Binnen enkele jaren zal men
dan maar weer een buitenlandse expert ontbieden om
het probleem te bestuderen.
De dringende besluiten van
die mijnheer zullen onze bekwame jongens even uit h u n
zalige sluimer halen, waarin
zij alras opnieuw zullen verzinken, na onder mekaar nog
even te hebben gekibbeld over
de beste plaats in bed.

AMNESTIE
In de Kamerkommissie voor
Justitie is deze week de bespreking begonnen van h e t
wetsvoorstel voor Amnestie
dat verleden jaar door de
Volksunie werd ingediend. Mr
F. Van der Eist verdedigde
het voorstel dat reeds, namens
de regering, bestreden werd
door minister Vermeylen. I n
de eerstvolgende kommissievergadering zal de bespreking
worden voortgezet.
We kijken scherp toe op de
houding der kommissieleden.
Wie heeft de vijf minuten politieke moed die nodig zijn
om een einde te stellen aan de
kanker van de repressie ?

GEHANDIKAPTEN
In zijn tussenkomst bij
de bespreking van de begroting van Volksgezondheid en het Gezin, nam dr
Van Leemputten het deze
week in de Kamer op voor
de
gehandikapten.
In
scherpe
bewoordingen
kloeg hij de komedie van
het Fonds aan, deze instelling die nu al jarenlang
« b e s t a a t » , wedden laat
uitbetalen aan een uitgebreid personeel m a a r nog
niet heeft gewerkt. Onze
woordvoerder eiste dat het
gehandikaptenbeleid in z'n
geheel zou ondergebracht
worden bij Volksgezondheid.
We zullen volgende week
op deze belangrijke tussenkomst nog terugkomen.

L
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STAATSMAN
Sinds het afspringen van de
E.E.G.-onderhandelingen met
Engeland heeft Spaak — de
« staatsman die de wereld ons
benijdt» — nog eens laten
Blen wat voor een groot licht
hij eigenlijk is.
Bijna dagelijks heeft hij
iorse verklaringen tegen de
Gaulle en tegen Frankrijk afgelegd.
Het is het recht van ieder
burger, over de Gaulle te denken wat hij wil en wat wij
persoonlijk over hem denken
is niet al te vleiend. Maar de

ringen af die het hem wel
doen in de pers en die hem in
eigen kring het aureool van
de grote m a n bezorgen. En
die morgen, in de snel wisselende internationale
konjunktuur of bij het omslaan
der koalities, grotesk kunnen
klinken.
Het is bepaald kostelijk
wanneer men hem vandaag op
Frankrijk hoort afgeven, daar
waar hij bijvoorbeeld in 1940
te Limogea een monument
van beverige platvloersheid
was. Daar waar hij in alle internationale organizaties met
een hondse slaafsheid jaren-

BELANGRIJK.
Volgende woensdag vertrskt prins Albert voor een
« zeer belangrijke » ekonomische zending n a a r Kanada en
de V.S.
Het belang van de zending
ken men afmeten aan de personen die hem zullen begeleiden. Oorspronkelijk was
een indrukwekkend gevolg
voorzien : minister Brasseur,
Forthomme die sekretarisgeneraal op
Buitenlandse
Handel is, Burnay van de
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel en de onvermijdelijke Didisheim, vaste
waarde der prinselijk gezelschappen. Van dit gezelcchap
zal waarschijnlijk alleen Didisheim overblijven; de overige prominenten zijn « niet
te missen » te Brussel.

DELEGATIE

19ttl : fier als een pauw naast de GauUe

Minister van Buitenlandse
Zaken zou tweemaal moeten
nadenken alvorens hij zijn
mening zegt. En als hij ze dan
zegt, dan zou men mogen verwachten dat zijn verklaringen
getuigen van diplomatieke
voorzichtigheid, wijsheid en
gematigdheid.

PRAATMAJOOR
Maar neen. Spaak p r a a t
m a a r op en legt forse verkla-

lang het Frans standpunt
t.o.v. Algerié heeft goedgepraat.
Een praatmajor aan Buitenlandse Zaken. Wiens vroegere dociliteit ten overstaan
van Frankrijk slechta overtroffen wordt door zijn huidige dociliteit tegenover Amerika.
En dat alles heeft er niets
mee te zien jDf de Gaulle nu al
dan niet « ne goeie » is.

Een « Arbeiders- en Bediendenkomitee »,
opgericht ie Anderlecht door werknemers
van de brouwerijen Imperial en Caulier,
belegde gisteren vrijdag een perskonferentie
waarop de katastrofale gevolgen van de
verhuis van hun bedrijven naar Ghlin in
de Borinage uiteengezet werden. We hebben
aan dit schandaal van de overplaniin naar
Wallonië onlangs een reportage en
een paar artikels gewijd. Toen reeds
hadden enkele arbeiders en bedienden
hun opzeg gekregen, terwijl anderen
zich angstig de vraag stelden wat zij
gingen doen : zelf hun werk opzeggen
of de eindeloze pendelreizen naar
Ghlin h''qinnen
Voor velen under hen is het ant
woord door de direktie zelf gegeven :
ontslag I De brouwerijen Imperial en
Caulier ontdoen zich op dit ogenblik
van wat zij als ballast beschouwen :
de Vlaamse werknemers, de bejaarde
arbeiders en bedienden.
Hiernaast publiceren wij een schrijnend dokument : het slot van een
ontslagbrief. De direktie geeft er
onomwonden in toe dat het ontslag
niet te wijten is aan de prestaties
van de betrokken bediende De mooie
frozen over het u spijl » en het
a uiterste best » zijn niets dan vulgaire doekjes voor hel bloeden. De naakte
werkelijkheid is, dat de bediende aan wie
deze brief gciicht werd - en tientallen zijn
er in zijn geval - binnenkort op straat
staat, op een leeftijd dat het uiterst moeilijk is nog werk te vinden en na 16 jaar
trouwe dienst aan het bedrijf dat hem
thans er uit gooit.

Te Geneve daagt een UNOkonferentie met als dagorde
«de toepassingen op wetenschappelijk en technisch gebied van de hulp aan de onderontwikkelde landen».
De Belgische delegatie op
die konferentie ie in ieder geval niet onderontwikkeld : ze
telt 60 leden.
Hoe men de leden voor zulk
een afvaardiging aanduidt ?
Op 1 november 1962 stuurde
de kabinetssekretaris van Minister Brasseur, een jongeman die net als zijn grote vader Van Zeeland heet, een
omzendschrijven aan een 150tal wetenschapsmensen om
hen te verzoeken, binnen de
twee weken een rapport in te
dienen over één of ander onderwerp dat door de Belgische
delegatie te Geneve zou k\mnen voorgelegd worden. Deoog-., was natuurlijk mager :
de meeste
wetenschapslui
hadden wel wat anders te
doen dan gauw een tekstje
neerpennen. Op 29 januari
1963 heeft men dan maar een
60-tal professoren — toevallig natuurlijk voor het overgrote deel Franssprekenden
— laten weten dat zij deel
uitmaakten van de delegatie
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I waarde landgenoten...
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« In 1962 hebben wij U aangeboden
een
Nederlandse
uitgave in het licht te zenden indien
wij een voldoend aantal lezers vonden die zich hiervoor zouden interesseren. Sinds ons eerste nummer
hadden wij U dit immers beloofd en wij hielden
hierbij ook rekening met de wens van enkele lezers.

|
1
§
1
§
1

I
i
1

Wij ontvingen 37 antwoorden in deze zin. Wij
zijn de mening toegedaan dat onze lezers zelf op
onze vraag « geantwoord » hebben ».
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(( L e Tricolore », eentalig - Frans
publiciteitsblad te Brussel,

I

31-1-63, blz. 1.
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en dat hun hotelkamers al
besproken waren.
De Belgische bijdrage tot
deze konferentie belooft!

« ONDER »
De Vlaamse C.V.P.- en
B.S.P.-kranten hebben een
aantal onderwerpen die ze
eens ophalen wanneer ze tegemoet willen komen aan de
door hun lezers uitgeoefende
drukking. De Standaard bijvoorbeeld bevalt regelmatig
van een artikel over de kulturele autonomie. Wat dan
aan Volksgazet de gelegenheid geeft, haar niet al te
snuggere lezers op te pompen
met proza over de verdediging van het officieel onderwijs.
Dergelijke
bekvechterijen
vallen n a een paar dagen gewoonlijk stil en op de redakties hoopt men, dat ze de lezers nog eens overtuigd hebben van de krachtdadige
houding van de krant.
Wat blijft, is de toestand
zoals hij was. Zo ook n a de
jongste schermutseling tussen Standaard en Volksgazet
over de kulturele autonomie.
Aan het einde van het debat
zegde Volksgazet over Onderwijs : « het departement

dat van Elslande onder Larok beheert »
« Onder » was in vet je» gedrukt. Dat is duidelijk, menen we. En voor adjunkt
komma minister Van Elslande, die poseert als de
« minister » van de Nederlandse kuituur in België, nog
steeds even beschamend. Zoals voor die kuituur zelf,
trouwens.

GELD TE VEEC
Er is vroeger gezegd dat het
plan voor de Borinage alleen aan onze landgenoten
zal tegoed komen die een herberg of een winkeltje in de
Borinage uitbaten; de rest
zijn immers allen buitenlanders of Vlamingen.
Dergelijke
overwegingen
hinderen onze regering niet.
Zopas werd tussen België e a
Italië een akkoord over de
beroepsopleiding van kandidaat-immigranten
gesloten.
Deze Italiaanse arbeiders zullen in Italië geschoold worden. De kosten van deze scholing vallen voor de helft tea
laste van België.
Er zijn verschillende wegea
om het geld n a a r Wallonië
te draineren. Zelfs langs
Rome om !

in volle vrijheid, met inachtneming
van
de sociale faktoren, haar zetel kiezen.
Imperial en Caulier hebben gekozen in
volle vrijheid, tégen iedere sociale overweging in, voor Wallonië l
Onze volksvertegenwoordiger
dr Van
Leemputten heeft zich met een parlementaire vraag gericht tot de Minister van
Arbeid en Tewerkstelling om hem
te wijzen op de zeer moeilijke reklassering van talrijke afgedankien en
Z o a l s h e t U r e e d s w e r d t uitgelegd i s de b e s l i s s i n g
om hem te vragen of ook hij met
welke w i j , met spijt, hebben m o e t e n nemien niet t e wijten a a n Uw w e r k .
van mening is dat speciale maatWij leggen e r de n a d r u k op en h e r h a l e n dat wij ons u i t e r s t e b e s t zullen doen
regelen voor de reklassering moeien
onn U t e helpen en te steunen in het zoeken van een nieuwe bediening.
getroffen worden en, zo ja, welke
maatregelen. Ook volksvertegenwoordiger D. Deconinck houdt
zich
aktief met de zaak bezig.
Gelieve te a a n v a a r d e n . W a a r d e H e e r , de v e r z e k e r i n g van onze hoogachting.
Een perskonferentie van arbeiders
en bedienden is stellig een unicum
in de persgeschiedenis van de laatste
jaren. Wanneer men vaststelt dat de
arbeiders en bedienden van Imperial
N^V. BROUWERIJEN I M P E R I A L
en Caulier zich verplicht
hebben
> l
gezien, op deze speklakulaire wijze
beroep te doen op de pers, dan
kan men zich voorstellen hoe hope4>i^€XrLUANT
""
P . COt5LS
loos hun toestand is. Want het vergt
Onder " V o o r z i t t e r
Afgevaardeigde-Beheerder
moed om in te gaan tegen de sc/iamele hoop die velen ondanks alles
toch nog blijven koesteren, om in te
gaan tegen de macht van de direktie.
Het vergt moed om te doen wat bijvoorbeeld de arbeiders van de flessenajdeling
Lelijkheid van de « rekonversie van de
een zwaie lichamelijke handikap, opgelopen
van één der twee brouwerijen deden : de
Borinage ». Het schandaal van Imperial en
bij een arbeidersongeval in de brouwerij,
reportage van de « Volksunie » in hun
(.aulier schat men slechts op zijn volle
die zijn reklassering méér dan problemaafdeling aan de muur bevestigen, tvaar ze
omvang, wanneer men bedenkt dat het
tisch maakt. Het feit dat hij niet alleen
nu al veertien dagen onaangeroerd hangt^
hier bedrijven geldt voor wie de keuze van
zijn arbeid, maar ook zijn gezondheia
Hel vergt de moed der wanhoop t
een nieuwe standplaats niet bepaald wordt
schonk aan de bloei van de brouwerij, is
door de strakke imperatieven van grwidqeen beletsel om hem thans bij de oude
stof en afzet; een brouwerij kan praktisch
ivo.
was te gooien. De afdanMng is voor hem

Op de perskonferentie werden
onthutsende voorbeelden gegeven van asociale
willekeur vanwege de direktie. Bij de
afgcdankten is er een arbeider van 53 jaar
die gedurende een kwarteeuw zijn energie
en zijn werkkracht besteedde ook en vooral
aan de welstand van de heren die hem
thans buiten zetten. Deze arbeider heeft

een katastroof : zijn leeftijd en zijn handikap sluiten praktisch ieder vooruitzicht
op tewerkstelling elders uit. Imperial heeft
hier een definitief vonnis uitgesproken :
naar de stempellokalen tot het einde zijner
dagen.
Dat is, voor tientallen en tientallen
Vlaamse arbeiders en bedienden, de wer-

DE VOLKSUNQ

BROODPRIJS

INCIDENT

De bakkers bewijzen —
papieren in de hand — dat
het hun voortaan onmogelijk is hun brood nog aan de
oude pri,is te verkopen. En
dus wordt het brood 0,25 F
duurder.
Een slechte oppositiegewoonte wil, dat men alle
prijsverhogingen
in
de
schoenen van de regering
schuift. Wij gaan dat niet
doen : de opslag zal wel onvermijdelijk geweest zijn ingevolge de loonsverhoging
van de bakkersgasten en die
jongens gunnen we ook wat.
Minder begrijpelijk is echter de « opéra comique » die
door Spinoy rond deze verhoging opgevoerd is 's Zaterdags zegt Antoon ons dat de
prijs van het brood « momenteel » niet zal verhoogd
worden
's Maandags heet het dan
dat de prijs van het brood
« vandaag » niet zal verhoogd worden. En dinsdag is
de opslag er bij !
Met wiens voeten speelt
Spinoy ? Hij kan het anders
« momenteel » ruim stellen
met de schitterende wijze
waarop hij de kolens'ag
heeft vergeten te voeren !
Eens benieuwd, hoe de verhoging van de broodprijs in
de index zal verdonkeremaand worden.

IN DE KAMER

REISJE
Adjunkt
Van
Elslande
heeft een vierdaags « werkbezoek > gebracht aan de
zgn. sneeuwklassen, de wintersportklassen van het vrij
onderwijs te Melchtal.
De «Standaard» beschrijft
de kleding van de adjimkt
bij diens terugkeer te Brussel als volgt : « Een donker sportief shirt, waaraan
de ministeriële das ontbrak,
liet raden dat hij ginds het
dekorum van zijn ambt had
laten varen >.
Wat, om de drommel, zou
hij het dekorum van zijn
ambt opgehouden hebben ?
Bij ons gaat het er lastig
in, dat die sneeuwklassen
alleen de aanwezigheid gedurende vier dagen van zijne
halve excellentie wettigen.

Het is donderdagnamiddag
in de Kamer, na een tussenkomst van Daniël Deconinck,
tot een scherp incident gekomen dat enig is in de annalen
van de Belgische parlementaire geschiedenia
Toen onze volksvertegenwoordiger het podium verliet,
werd hem door de Brusselse
socialist Brouhon toegeroepen : « Gij zaudt beter zwijgen, want gij zijt een moordenaar ».
De Kamer — die nochtans
krachttermen gewoon is —
was met verstomming geslagen. Na enkele ogenblikken
begonnen de volksvertegenwoordigers van de V.U. luidruchtig te protesteren en met
dit protest werd ook op de
banken van de andere partijen ingestemd. Na wat kabaal
verplichte de Kamervoorzitter
Brouhon zijn woorden te herroepen, wat deze na wat aarzeling, toch deed.

ONWAARDIG
Het grof en ongehoord verwijt van Brouhon was een
zinspeling op de dood van het
P.V.V.-kamerlid De Muyter.
Deze had verleden dinsdag
aan het einde der zitting een
hersenbloeding gekregen, enkele tijd nadat hij mr Deconinck herhaaldelijk vinnig
had onderbroken
tijdens
diens interpellatie over de relletjes bij de tweede Mars op
Brussel. Deze herLonbloeding
is hem dan twee dagen nadien fataal geworden.
De heer De Muyter, die
sinds lang door zijn geneesheren werd gewaarschuwd,
was in de Kamer een nogal
eigenaardige verschijning :
tipisch vertegenwoordiger van
het laatste vierkant der 18karaats Bruscoalse patrioten,
eeuwig verdediger van la patrie; eigenlijk een zeer braaf
man.
Senator Van Cauwelaert
noemt in « Het Volk » van
gisteren het incident « het ergerlijkste en lasterlij kste» dat
ooit plaatsgreep. Hij stipt aan
dat de verontwaardiging ook

Lefèbvre, die berucht werd tijdens zijn
ministerschap wegens het
slimmigheidje
van de tweetalige tellingsformulieren welke
hem prompt uit Vlaanderen met hele
vrachtwagens aan huis werden terugbesteld, zorgde voor een incidentje bij de
bespreking van de begroting van Binnenlandse Zaken. Toen hem als gemandateerd
spreker van de P.V.V. door de voorzitter
hei woord werd verleend, weigerde hij op
het spreekgestoelte te komen, omdat minister Gilson afwezig was. Wel was minister
Servais nog wel wat nagebleven om Gilson

bij andere Kamerleden dan
die van de Volksunie groot
was en dat mr Deconinck zich
in de zaak De Muyter niets,
maar dan ook niets te verwijten heeft.
Het ongelooflijke incident
is tekenend voor de mentaliteit van sommige dolle franssprekende Brusselaars, voor
wie zelfs de grofste laster net
goed genoeg is : de dag tevoren reeds had de « Soir » reeds
lasterlijke insinuaties gebracht.

POSITIEF

NEGATIEF
Er ia echter een keerzijde.
Negatief is de houding van
onze regeerders die slechts
één bekommernis hebben :
hun reputatie doorheen de
kolentribulaties recht te houden.
Negatief de ellende zelf die
door de aktie aan het licht
werd gebracht : men staat
ontsteld dat zovelen zo weinig
hebben in de welvaartstaat
België anno 1963.
Negatief de princiepvaste
teoretici en politiekers die
smalend spreken van de « caricatieve improvizatie» en
hoog opgeven over planmatigheid. Omdat de plannen
slecht zijn ? Soms ! Maar va-

parlementiare krabbels
te vervangen, maar dat vond Lefèbvre terfcht - ondoenbaar
Plot.-: daarop kwam minister Gilson kwiek
en i/rijmend binnenstevenen. De oudminisle- -Il de huidige tiiularis lagen al direct
overnooy. Beiden noemden met overtuiging
o/irterp ciilers. Gilson is niet van het slag
f'in :ijn meeste ministeriële collega s De
mefiii- i<an deze heren zitten weggedoken
i'i nun bank om. zo mogelijk haa.si ongezi •»! in een debal dat zi] rimpelloos wensen
n-n hun begrotingskredieten te geraken.
•in i'.s- anders, hij onderbreekt, bij wijtt

Vlamingen slechts W th. van de betrekkingen bekleden in eerste categorie, daar
waar zij 60 % van de bevolking uitmaken.
De socialist De Sweemer, die in een discipUnestemming het kolendirectorium heeft
goedgekeurd, viel de hoge wedden aan van
deze ambtenaren, die hij technocratisclie
kwakzalvers noemde Op de Volksuniebanken werd hem toegeroepen dat het zijn
eigen partijgenoten zijn die deze vette
wedden opstrifken, maar De Sweemer,
praatte maar door zonder een zweem van
onbfhnrji'n

'« Wie doel wat ? » is de kreet die overal in hel land weerklinkt, j
« In geen geval Antoniüs Spinoy » is het berijmd besluit van onze i
talloze dichtende deelnemers. En de giftigste pijl in het ministerieel',
karkas is afkomstig van V.D.B, te St Genesius-Rode, die daarmee j
de pocket in de wacht sleept ;
|
I

Spinoy lapt de kou aan zijn zolen :
HIJ zit niet te wachten op kolen.
Kouwe Jan-met-de-pet
moet maar vroeger naar bed,
zo heeft hem Antoon aanbevolen.

j
I
j
I
{
|
I
I

Over de Wie-doet-wat-aktie
van de T.V. zijn er al heel
wat woorden gevallen. Veel
nutteloze woorden trouwens.
Wij achten het van totaal ondergerchikt belang of mijnheer X de aktie aangegrepen
heeft om eens lekker in het
zonnetje te staan, of de T.V.
te laat kwam, of de kranten
vroeger waren.
Positief is het feit, dat honderden en honderden spontaan deelnemen aan deze aktie, zonder enige berekening.
Dat het woord « solidariteit »
nog geen ijdel woord schijnt
te zijn. Dat de jeugd — vooral de jeugd — bewijst, vatbaar te zijn voor een dergelijke aktie. zich er geestdriftig inwerpt en prachtige rezultaten boekt. Pozitief ook
het feit dat talrijke ondergeschikte besturen aan het
werk zijn geschoten.

terecht, hij schiet uit. Menig spreker, ook
van zijn eigen partij, heeft de scherpe sporen
van dit schriel kemphaantje gevoeld.
Daniel Deconinck, gewapend met statistieken, toonde aan dat Vlaanderen benadeeld wordt in het gemeentefonds en hel
fonds van de openbare onderstand. Per
hoofd krijgt Wallonië het dubbele van
Vlaanderen. Hij stelde voor, al deze gelden
in een fonds samen te brengen en dan te
verdelen naar het bevolkingsaantal. Onze
woordvoerder kloeg de
taaiverhoudingen
aan in de openbare besturen, waar de

Wie dicht mee?

1

Sommige deelnemers gingen hel zoeken in ons duister Merwpisch
verleden en elders :
J.V. te St Ag.-Bcrchem : « zoalb in het lijdpeik dor holen »
L.V.N, te Asse : « of zich warmen aan mooie parolen ».
I R.V.W. te Mariakerke : « eclit iels voor de boerkcs van Olen ».
I
I

I
\
I
|
|
I
I

!
Deze week ging onze dichterlijke aandacht naar hel Belvédère-1
I paleis, waar Paola de koffers van haar heer gemaal aan hel pakken |
1 is. Want Albert vliegt Kanada-ivaarls volgende week :
i
I
Een prins woont normaal in paleizen ;
|
j
de onze gaat echter ook reizen.
i
1
Prins Albert is een held
]
1
1
i
want hij werkt voor zijn geld
i
I

I

;
Ilel beste limerick-slol wordt ook deze week bekroond mei een i
m
2
! Vlaamse Pocket van Ueideland. Inzendingen vóór woensdag as. p/a j
:
•
• de redaktie (Bolalvp, S. Dupuislaan 110, Anderlechl) aan
S
:
:
!
uw dienstwillige Frnest.
;

ker nog omdat bij de mensen
aan de top van het land het
hart ontbreekt. « Een vet varken weet niet dat een mager
honger heeft ». En wanneer
men bovenaan touwtje trekt
om plaatskes en benoemingen,
om invloeden en machtspozitie's in alle mogelijke diensten, dan bekommert men er
zich minder om of die diensten wel op tijd hun dossiers
afwerken en hun po&tmandaten uitschrijven.

VERSNEDEN W I J N
Het lijkt er alle dagen duidelijker op dat het met de
ontwerpen op de orde-handhaving niet zo'n vaart zal
lopen en dat de regermg deze klip nogal gemakkelijk
zal nemen.
Is het gezond verstand dan
plotseling gaan spreken ?

Van den Daele viel de regering en minister Gilson onbarmhartig aan. Hij hekelde
de faciliteiten aan de taalgrens, die door
zijn partijgenoot
Verroken
hardnekkig
werden verdedigd. Op de Volksuniebanki'n
werd spottend naar Verroken geroepen
B Is dai ook rattenwerk ? » doelend op een
artikel van Verroken, waarin deze de kritiek
van de Volksunie op zijn taalpolitiek in een
hoge poëtische vlucht
« rattenwerk »
noemde.
Daniel Deconinck, in een interpellalie
over de mars op Brussel, viel scherp burgemeester Cooremans aan, die het grondwettelijk recht van betogen aanvankelijk aan de
Vlamingen wou weigeren Nadien, toen hij
inzag dat zulks vanwege de sterke deining
in Vlaanderen politiek niet meer mogelijk
was, treuzelde hi] opzettelijk met zijn
beslis.ting om de inrichters te hinderen bij
de organisatie in de hoop op deze slinkse
manier de betoging te doen mislukken.
De interpellant, krachtig gesteund op de
Volksuniebanken, gaf de Brusselse burgemeester de volledige schuld van de incidenten en de archislechte beurt die dit land in
het buitenland daardoor heeft gemaakt. Hij
ontzegde Brussel hel recht te postuleren naar
de waardigheid van Europese hoofdstad,
waar zij niet eens in staat blijkt te zijn
hoofdstad van dit staatje te zijn.
Het antwoord van de Minister was beneden peil Hij probeerde zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, door de bewering dal
niet hij maar de burgemeester in de
gi'meentcraad moei worden geïnterpelleerd.

Dat wel niet, wel echter de
« bon sens beige », geüjfe
men dat noemt.
De reaktionairen die veel
gendarmes en veel waterspuiten wilden^ zuUen het
met wat minder moeten stellen dan voorzien. De radikalen die stakingen - met veel - kasseistenen wilden,
krijgen ook de volle maat
niet. Het rezultaat is dat een
« wetsontwerp met een grote
naam » weliswaar zal gestemd worden, maar totaal
ontdaan van zijn oorspronkelijke
bedoelingen.
Een
maat voor niets Men heeft
de vurige rode wijn versneden met witte Liebfraumilch
en het brouwsel dan nog
eens extra gedoopt in de
wateren van de zever die tijdens het palaber werd uitgesproken. « Politiek » noemt
men dat.

Deze houding lokte scherpe en bitse kritiek
uit bij de Volksunie, die de minister verweet, zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten. In dit debat heeft Gilsoti zich niet als
een vinnig kemphaanlje gedragen, maar
als een verschrikte kip die kakelend op de
vlucht slaat voor het dreigend gevaar.
In een interpellatie over de verlaging van
de rentevoet van de Algemene Spaar- en
Lijfrcntekas kwamen minister Dequae en
de P.V.V.-er Declercq als tegenstanders ir%
het krijt. Declercq zei op hoge toon dai de
regering 150 miljoen uit de zakken haalde
van de kleine spaarders. Hij noemde dat
huichelachtig vanwege een regering die
graag als de verdedigster van de kleine man
poseert. Met zijn vlot en degelijk betoog
leek het er naar dat hij het met klank tegen
de minister zou halen Dequae, ijzig kalm,
toonde aan dat de rentevoet nu nog hoger
is, dan toen de liberalen in de regering
zaten. Waarop Declercq antwoordde dat de
liberalen tenminste nooit de rentevoet hebben verlaagd. Dequae noemde onverstoord
het jaar 1959, waarin de liberalen wél de
rentevoet hadden verlaagd. De interpellarU
was uitgeteld ! Al de partijen die reeds in
de regering zaten, hebben allemaal minder
fraaie dingen op hun actief. En wat Declercq
zei over de huiehelachtigheid van de regering is volkomen juist, maar dat geldt
eveneens voor zijn eigen partij, de P.V.V..
Dequae en Declercq leverden zelf het
bewijs.
Hic Claet,
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venster op de wereld
b i de loop v a n 1962 wer'd vrij plots een p e riode uit d e Ierse b e w e g i n g afgesloten : de
kiandestiene
« Irish R e p u b l i c a n A r m y »,
half-en-half m e t d e nationalistische partij
S i n n Fein v e r b o n d e n , legde d e w a p e n s n e e r
t e g e n d e Britse bezetters in N o o r d - l e r l a n d .
D a a r m e e w e r d een strijd beëindigd die d e
l a a t s t e j a r e n steeds hopelozer w a s g e w o r d e n ,
y o o r a l t o e n de Ierse regering in de republiek
zelf een genadeloze strijd tegen de radikalen
inzette.

Heeft de Sinn Fein nog
een toekomst ? Het is moeili'jk zich hierover uit te
spreken. De partij
schijnt
zich te herorganiseren en nu
de aandacht minder n a a r
de « direkte aktie » gaat. is
h e t ogenblik gunstig, ora een
degelijk politiek programma
uit te werken. Men zal echter de a.s. lokale verkiezingen moeten afwachten om
te weten of het Iers nationalisme — zowel in de Republiek als in het Engelse
noorden — partijpolitiek nog
toekomst heeft.
Intussen gaat de aandacht
i n Ierland n a a r de nasleep
Van de repressie die zowel
Vanuit Dublin als vanuit
Belfast, tegen de Ira-leden
werd gevoerd.
De Ierse republiek ging
over tot de vrijlating op 20
april 1962 van alle republikeinse gevangenen die t e n gevolge vaji de « Offences
against the State Act » in de
loop van I960, 1961 en 1962
aangehouden waren.
De vrijlating was « onvoorwaardelijk », maar de
Act bevat enkele venijnige
bepalingen. Zo mag geen enkel persoon, in het kader van
de Act zelfs tot de lichtste
straf veroordeeld, gedurende
7 jaar tewerk gesteld worden in officiële of genationaJiseerde
bedrijven
en
diensten. Wie in
officiële
dienst was bij zijn veroorde-

Ierland vecht voor amnestie

ling wordt automatisch ontslagen en verliest bovendien
zijn recht op pensioen en
alle sociale voordelen !
De bedoeling is duidelijk :
men wil al wat met de Staat
te maken heeft grondig van
extreme elementen zuiveren.
Onder de slachtoffers van
deze ondemokratische
en
hatelijke bepaling bevindt
zich ook de Sinn Fein-partijleider Tomas Mac Giolla.
Zijn geval is tipisch : in november 1961 kwamen politiemannen hem ten huize
ondervragen; omdat hij weigerde op konkrete vragen te
antwoorden, werd hij automatisch op grond van de
Act en zonder dat hem enig
konkreet feit ten laste werd
gelegd, tot 6 maanden gevangenis
veroordeeld.
In
april kwam hij met de andere gevangenen vrij, n a
zijn straf bijna volledig te
hebben uitgezeten. Daar hij
bij
het
Gemeentebestuur
van Dublin werkzaam was,
verloor hij automatisch zijn
betrekking, en dit tot in
1969 !
Ook Engeland houdt nog
heel wat Ieren gevangen : in
de zomer van 1962 zaten er
in Noord-lerland een 50-tal
republikeinen gekerkerd, en
in Engeland zelf 2. In de
laatste maanden van vorig
jaar werden nu en dan een
paar nationalisten vrijgelaten, blijkbaar met de bedoe-

Een oud dokument : foto van de Ierse Paasopstand in 1916
ling de Ierse openbare mening wat te sussen. Begin
1963 zaten in Belfast nog 31
republikeinen gevangen en
in Engeland nog 1. De leeftijd van deze gevangenen
schommelt tussen 18 en 36
jaar, de opgelegde straffen
van 8 tot 15 jaar. Het
« zwaarste geval » is dat van
Joe Doyle, de enige Ier die
in Engeland zelf, te liverpool, gevangen zit : hij nam
in 1955 deel aan de beruchte
« Arborfield - raid » waarbij
een Ira-kommando een kazerne aanviel en de wapenopslagplaats
leegplunderde.
Drie Ira-mannen vielen in
Engelse handen en werden
tot levenslange dwangarbeid
veroordeeld. Een er van ontvluchtte in 1959; de tweede
Donal Murphy, werd op 2
oktober 1962 vrijgelaten.
De laatste maanden is zowel onder de talrijke in En-

flifsen - flifsen - flitsen - flitsen flitsen - flitsen - flitsen - flitsen flit
•

Gewetensbezwaren.

De Tweede Kamer in Nederland heeft een
wetsontwerp goedgestemd waarbij automobilisten
Mch verplichtend moeten verzekeren tegen schade
aan derden voor een minimumdekking
van
S50.000 gulden.! Deze wet is echter niet van toepassing op de Slaatskundig Gereformeerden die
iian het standpunt uitgaan dat een verzekering
tot niets dient omdat 's mensen lot nu eenmaal
hij voorbaat onveranderlijk is vastgelegd en
bepaald.

•

Churchill oprecht.

Prezident de Caulle heejl onlangs oud-minister Winston Churchill een model van oprechtheid
genoemd Deze pro-Britse verklaring van de antiBrit de Gaulle werd ingegeven door een uitspradk
van Churchill enkele jaren geleden : u Warineer
ik moest kiezen tussen Europa en de rest van het
Atlantisch gebied, zou ik de rest van het Atlantisch gebied kiezen ».
De Gaulle vindt dit een goede uitspraak,
omdat liijzelf ook een restjes-kiezer is.

•

Niet g e t r o u w d .

Een rechtbank in Israël heeft het huwelijk
ongeldig verklaard dat op het eiland Cyprus
gesloten werd tussen een Israëliet van de Joodse
godsdienst en een Belgische vrouw van krislelijke belijdenis. Eveneens in Israël heeft een
rechtbank onlangs het Israëlisch staatsburgerschap geweigerd aan een jood die zich bekeerd
had en in een katholiek klooster was ingetreden.

•

Nasser

Toen Nasser bijna zeven jaar geleden het
Suez-kanaal nationalizeerde, voorspelde men in
Europa dat dit het begin van het einde was. Voor
Suez werd zelfs oorlog gevoerd.
Degenen die beweerden dat Nasser niet in
staat zou zijn, het kanaal te beheren, zijn bedrogen
uitgekomen
De Egyptische loodsen doen hun
werk even goed als hun Franse en Britse voorgangers. De inkomsten van de Kanaal-maatschappij zijn hoger dan ooit en laten dit jaar reeds de
uitbetaling toe van de laatste schadevergoeding
aan de vroegere Kanaalmaatschappi]. Het Kanaal
zelf is sinds de overname verbreed eii verdiept
geworden zodat het thans een hogcie capacltfiit
heeft.

•

Reddingsboot.

De ruimteraarl-specialisten in de V.S. houden
thans reeds rekening met mogelijke ongelukken
tijdens een bemande vlucht in een baan rond de
aarde. Ze hebben een opblaasbare «reddingsboot-i^
ontworpen die een bedreigde ruimtevaarder uit
de baan terug in de atmosfeer zou kannen brengen
en een veilige landing volgens
zweeftechniek
toelaten.

B Rijstrestaurant.
De vroegere cerste-minister en thans ininislcr
van Buitenlandse zaken van Pakistan, Moliammed
AU, zoon van een grootgrondbezitter en vooruitstrevend staatsman, stierf enkele dagen geleden
aan een hartaanval. Hij zag daarmee zijn droom
niet in vervulling gaan . een rijstrestaurant te
openen ergens in Florida, eenmaal dal hij gepensioneerd was.

geland wonende Ieren als in
Ierland
zelf een
steeds
krachtiger «release the prisoners »-aktie georganiseerd,
die tot in Australië en de
USA - waar zoals bekend,
ook talloze Teren wonen ruime weerklank vond.
Ieder werkt aan de kampagne mee : de Ieren in de
diaspora steunen naar vermogen geldelijk de « An Cumann Cabhrach », de organisatie voor hulp aan de gevangenen en
hun nabestaanden. De lange maandelijkse naamlijsten in het
Sinn Fein-orgaan « The united Irishman » bewijzen, dat
de legendarische solidariteit
tussen de Ieren overal ter
wereld nog niet tot het verleden behoort
In de republiek zelf grijpt
de amnestie - aktie steeds
verder om zich heen : in
h a a s t elke gemeenteraad, in
de meeste county councils
(distriktsraden) werden moties neergelegd die krachtdadig de onmiddellijke vrijlating eisen van alle Iramannen.
Initiatiefnemers
zijn de Sinn - Fein - mandatarissen op de enkele plaatsen waar de nationalisten
zetels bezetten, elders weer
onafhankelijken
of
zelfs
moedige leden van grote
partijen (Fianna Fail en a n dere). Het blijft niet bij moties : de Engelse ambassade
te Dublin wordt voortdurend
« bewaakt » door sandwichmannen met borden die de
hardvochtigheid van Londen
t.o.v. de Ierse gevangenen
aanklagen. Worden de betogers tijdelijk in verzekerde
bewaring
geplaatst,
dan
worden zij onmiddellijk door
kollegas afgelost die deze
tipisch - Engelse propagandawijze
onverstoorbaar
doorzetten.
Engeland zelf blijft van
de Ierse aktie niet gespaard
en dit op een voor ons soms
onbegrijpelijke wijze
Men
stelle zich even voor, dat de
Volksunie, de V.V.B. of één
of ander aktiekomltee op de
place de Brouckère een massa-betoging zou inrichten
ten gunste der vrijlating van
Jef Van de Wiele en met
bvb. prof. Daels als eregast.
Onze veronderstelling Is a b surd, maar een dergelijk
initiatief zou onze « goede >

Belgen zonder twijfel tot de
rand van de histerie voeren!
Nochtans is het dat wat op
14 oktober op Trafalgar
Square gebeurde.
Een betoging werd op die
dag ingericht door alle in
Londen
vertegenwoordigde
Ierse organisaties : vanaf
Marble Arch vertrok
een
stoet, de Ierse republikeinse
vlag en de onmisbare doedelzakspelers op kop, en begaf
zich naar Trafalgar
Square waar een menigte
van ettelijke duizenden Ieren verzameld was. De tal-*
loze borden in de stoet stonden vooral in het teken van
de tot levenslang veroordeelde Joe Doyle en eisten
« Release the republican
prisoners », « Open the Jail
gates - Doyle free ! s>. Op
Trafalgar werden de betogers eindeloos toegejuicht!
en begon de openluchtmeeting, waar ook de pas vrijgelaten Padraig O'Dolain het
woord nam. Engeland blijkt
inderdaad geen 123 sexies te
kennen : oud-gevangenen,
o.a. de gewezen volksvertegenwoordiger Tom Mitchell
die zopas 7 jaar celstraf uitzat, treden in verschillende
meetings zowel in Ierland
als in Engeland op.
De Trafalgar Square-manifestatie baarde groot op-<
zien : men had nooit ge-*
dacht dat de Sinn Fein zo'n
massa volk zou kunnen verzamelen in de hoofdstad van
het Brits Imperium zelf il
Het baatte niet, de manifes-.
tatie dood te zwijgen; de
beelden in de Engelse TV
waren welsprekend genoeg.
Zoals het er nu aan toé
gaat schijnt Engeland niet
anders te kunnen dan gelel-i
delijk alle Ieren vrijlaten :
de regering te Dublin heeffi
zich weliswaar nog niet bIJ
de amnestie-aktle durven of
willen aansluiten, maar zal
dit tenslotte wei moeten
doen wil ze zich niet antipatiek maken. En om de Britslerse betrekkingen niet te
bederven, zal Londen — met
tegenzin — uiteindelijk de
Ira-mannen moeten begenadigen. Zo hoopt men in nationalistische kringen.
Mocht de repressie in Ier»'
land spoedig tot het verl©
den behoren !
Roeland Raes
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voor

een
Vlaamse

E-drie

O p een ïn 1950 te G e n e v e g e h o u d e n vergadering, w e r d e n de E u r o p a - w e g e n ingedeeld in
hoofd- en s e k u n d a i r e w e g e n . T o t de eersten
( v a n E-1 tot 26) behoort de E-3 terwijl bij de
s e k u n d a i r e w e g e n (van E-31 tot 106) de
« R o u t e de W a l l o n i ë » of E-41 dient g e r a n g schikt. N o c h t a n s zijn de w e r k e n a a n d e
« R o u t e de W a l l o n i ë » — deze w e g v a n o n dergeschikt belang in 't v e r k e e r s n e t w e r k v a n
E u r o p a —• reeds b e g o n n e n , terwijl de a d m i nistratieve r o m p s l o m p r o n d de E-3 nog m a a r
p a s b e g o n n e n is met de oprichting v a n een
inter-gemeentelijke vereniging, die de b o u w
ervan moet financieren.

Wat is de E-3 ?

E-3
IN SCHADE
EN S C H A N D E

!
j

"Wij geloven dat iedereen
wel stilaan weet wat dit betekent. De E-3 is de reusachtige autosnelweg die van in
Stockholm in Zweden dwarsdoor West-Europa via Denemarken, Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Frankrijk
en Spanje tot Lissabon in
Portugal loopt. Wij schrijven
Vlaanderen, niet België, want
in tegenstelling met de n a tionale beuzelarijen van de
heef Lefèvre, is de E-3 een
Vlaamse snelweg die loopt
vanaf de Nederlandse grens te
Turnhout, via Antwerpen,
Gent
en Kortrijk,
naar
Noord-Frankrijk
(of ZuidVlaanderen) te Rijsel. Deze
snelweg is er broodnodig voor
de Vlaamse nijverheid en voor
de Antwerp:«3 haven in de
eerste plaats. En toch wordt
in Wallonië voorrang gegeven
aan
een
tweederangsweg,
toch moet de levensbelangrijke E-3 wachten.
•

REPORTAGE
DOOR
STAF DE LIE
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grondige &tudie zal het wegvervoer derwijze aangroeien
dat in 1970, het debiet van de
E-3 tot 6 of 7 miljoen ton zal
bedragen, tegenover 1,1 miljoen in 1950 en 4,4 miljoen in
1962.
De huidige wegverbinding
Turnhout - Antwerpen - Gent
- Kortrijk is een schande. Het
is een aaneenschakeling van
broekspijp-wegen, flessennekken,
Napoleon-wegen
en
(vooral in de steden) steegnauwe kasseistraatjes. Voeg
daarbij de konijnenpijp, zoala
de Antwerpse tunnel terecht
genoemd wordt en men krijgt
een Juist beeld van de E-3 zoals hij op dit ogenblik is. Van
dit beeld hopen wij in deze
reeks reportages een voor iedereen duidelijke schets te
maken. Het moet eindelijk
tot de massa — en vooral ook
tot de verantwoordelijken —
doordringen dat Vlaanderen het volle pond van zijn
rechten eist.
•

1963 : nul voor E-3

Wij hebben reeds de vergelijking gemaakt tusssn de E-3
en de « Route de Wallonië ».
Welnu, in Wallonië is men
aan de werken begonnen,
men smijt daar met geld van
alle belastingsbetalers en in
de eerste plaats met dat van
de Vlaamse (want zij vormen
in België de meerderheid) om
een spoedige uitvoering mogelijk te maken.
Op de begroting 1963, werd
voor de wegenbouw in Wallo-

Zelfs de Autobahnen te klein ! En de E.3 7
reeda zegden, nog in de papieren verward zit.
Intussen werkt de rest van
de E-3-landen aan de uitbouw
van deze snelweg en voorziet
men dat in 1968, de baan volledig zal klaar zijn van Stockholm tot Lissabon; behalve
het vak dat in Vlaanderen (of
hier zou men kunnen zeggen
België) ligt. In Nederland
wordt er hard gewerkt aan de
bouw, in Duitsland en Skandinavië is men praktisch
klaar, Frankrijk heeft weldra
41 kilometer gereed en de
aanleg van de E-3 heeft er
voorrang gekregen.
•

Konijnenpijp

Een van de meest ernstige
belemmeringen en een van de
meest belangrijke sluitctuk-

huidige tunnel kan alleen nog
m a a r dienstig zijn voor h e t
c*':rikt plaatselijke verkeer.
Want naast de zeer grota
drukte der vrachtwagens en
h e t doorlopend verkeer, wordt
de huidige verbinding zwaar
belast door een uiterst o m vangrijk aantal gebruikerg
van ter plaatse of uit de onmiddelijke en nabije omgeving.
Volgens deskundigen zijn
er twee nieuwe oeververbindingen nodig, oeververbindingen die ten zuiden van A n t werpen aansluiten op de grote en de kleine ring die gedeeltelijk begrepen zijn in do
E-3. Daarenboven is 'n a n d e re en nieuwe oeververbinding
strikt noodzakelijk en van
het hoogste belang voor de

^ ^ ^ g : H u i d i g e w e g : een aaneenschakeling

^^^^^

In schandelijke staat

Het belang van onze E-3
moet zeker niet meer onderstreept worden, alleen de cijfers over de verkeersdrukte
spreken reeds boekdelen. Tellingen in 1962 verricht, wezen
uit dat er per dag gemiddeld
2.660 vrachtwagens en 7.500
personenwagens over deze
' b a a n rijden. Volgens een

nië 2.250 miljoen voorzien,
voor de w e g e n b o u w in
V la a n d e r e n 360 miljoen.
En voor de E-3 : nul in
het vierkant ! De Vlamingen
mogen hun boontjes zelf doppen, zij moeten hun snelweg
zelf betalen, via een intercommunale, die, zoals w i j '

' " "•!'

ken in de E-3 vormt zeker de
Schelde-oeververbinding
te
Antwerpen. Op dit ogenblik
gaat al het verkeer via de
verouderde tunnel, die enerzijds niet meer voldoet aan de
moderne verkeerseisen en die
volledig ontoereikend is wat
betreft de doorlaatmogelijkheden. Op dit ogenblik moeten jaarlijks meer dan acht
miljoen voertuigen door deze
konijnenpijp rijden. Ondanks
alle kunstgrepen van de verkeerspolitie (die hier voor een
bijna onmogelijke taak staat
waarover wij trouwens later
zullen uitweiden) is de grena
van de mogelijkheden van deze tunnel sinds lang overschreden. Wanneer men weet
dat van 1961 tot 1962, dus in
een tijdspanne van één jaar
het aantal voertuigen in deze
tunnel met 1 miljoen steeg,
dan kan men zich indenken
wat het met de steeds toenemende drukte in de eerstvolgende jaren gaat worden.
•

Naar drie n i e u w e
verbindingen ?

.Snelle omslag, traag vervoer..

Nieuwe oeververbindingen
(niet 1 maar minstens 2)
dringen zich dan ook op. De

haven van Antwerpen, in h e t
noorden. Nader omschreven
zou deze verbinding ter hoogte van Lillo dienen uitgevoerd
te worden, jui v daar waar de
stad Antwerpen denkt door de
havenuitbreiding een reusachtig nijverheidskompleks tö
kunnen vestigen. Wij zullen
hierop trouwens in een latere
bijdrage uitvoerig terugteomen.
Hoe men de zaak ook bekijkt, gans Vlaanderen is gediend bij de aanleg van de E-3
en bij de verwezenlijking van
een doeltreffende Sch »ldeoeververbinding. Is het nu de
dokwerker die iedere dag van
uit het Waasland per fiets ol
per brommer naar de Antwerpse haven moet, is het nu
de bediende of de student die
zich van de linker- naar de
rechterschelde-oever dient te
begeven, is het nu de automobilist of de vrachtvoerder die
gebruik moet maken van deze
snelweg en brug of tunnel, het
belang van iedereen is gemoeid met deze kwestie. De
Volksunie, als partij van h e t
Vlaamse volk zal (waar de
andere partijen volledig afzijdig blijven) meer dan ooit
in de bres springen voor iXt
Vlaamse belang.

DE VOLKSUNIE

9

waaslahcl wringt zich door
T o e n de Vlaamse Toeristenbond en de
V l a a m s e A u t o m o b i l i s t e n b o n d verleden jaar
een aktie v o o r d e E-3 o p t o u w zetten, w a s
het vooral in h e t W a a s l a n d d a t e e n s p o n t a n e
volksreaktie tot uiting k w a m . Dit manifest e e r d e zich vooral in d e k a r t o n n e n b o r d e n
m e t humoristische slogans die a a n g e b r a c h t
w e r d e n op b o m e n , p a l e n e n m u r e n langs d e
E - 3 vanaf Beveren tot a a n d e t u n n e l . D e
A n t w e r p s e linkeroever e n h e t W a a s l a n d zijn
i n d e r d a a d v a n zeer nabij b e t r o k k e n bij d e
w e g w a a r v a n s p r a k e e n vooral ook bij d e
Schelde-oeververbinding. A l s er m e n s e n zijn
die dagelijks d e mizerie v a n d e b e s t a a n d e
t o e s t a n d a a n d e lijve o n d e r v i n d e n d a n zijn
het wel de bewoners van de voornoemde
streek.

De arbeidsmobiliteit in h e t
Waasland is Inderdaad gericht op Antwerpen. Juiste
cijfers hieromtrent zijn niet
gekend m a a r de telling van
1947 wees a a n dat twaalfduiEend personen uit de betrokken streek tewerkgesteld waren in h e t Antwerpse. Dit cijfer zal zeker niet verminderd
zijn. Een groot a a n t a l werknemers, gevestigd op de Linkeroever, komt daarbij dit
aantal vergroten terwijl, ook
h e t grootste gedeelte van de
studenten uit de genoemde
streek aangewezen is op onderwijs in middelbare en
technische scholen van de
Scheldestad.
O Stromen pendelaars.
Men kent natuurlijk de
oorzaak vaja de mobiliteit in
' t Waasland. Die is te vinden
in het werkgebrek in eigen
streek en de hogere lonen in
h e t Antwerpse. Naar schatting omvat h e t aantal p e n delaars n a a r Antwerpen wel
90 % mannelijke arbeidskrachten die hoofdzakelijk
tewerkgesteld zijn aan de h a ven. Grote drommen van deze
arbeiders treft men 's morgens en 's avonds aan bij de
stations en bushalten. Zo
vertrekken er te St Niklaas
aan h e t station tussen halfvijf en acht uur niet minder
dan tachtig autobussen, bestemming Antwerpen. De gevolgen van deze mobiliteit
dienen zeker niet meer uiteengezet. Zij zijn van ekonomische, finantiële, sociale en
familiale aard.

•

Tijds- e n geldverlies.

Eigenlijk gaat h e t hier niet
om pendelarbeid over zeer
grote afstanden, maar h e t
vervoer is zodanig erbarmelijk en de verbindingen zo
slecht, dat men hem toch k a n
vergelijken bij de grote trekarbeid elders in Vlaanderen.
Zo is er het voorbeeld van Lokerse arbeiders, die 's morgens te half zes uit h u n
woonplaats dienen te vertrekken en die te halfzeven op de
Antwerpse linkeroever toekomen. Een vol uur trein voor
32 kilometers dus, vervolgens
de « oversteek » die ofwel per
bus gebeurd indien deze te
vinden is, ofwel te voet door
de voetgangerstunnel wat een
tijdsverlies van bijna een half
uur betekent. Vervolgens bereiken de arbeiders met een
ander
vervoermiddel
hun
werk. Men heeft uitgerekend
dat deze werklieden (die 's
avonds rond 19 uur terug
thuiskomen en dus veertien
uur uithuizig zijn voor 9 uur
arbeid) een geldelijk verlies
tot 156 F per week of een minder loon van 3,5 F per uur
moeten dragen.

•

Vervoerd als vee.

Arbeiders, bedienden, studenten en andere gebruikers
van openbare vervoermiddelen worden daarbij slechter
behandeld dan vee. De bussen
zijn steeds overvol, h e t aantal
reizigers bedraagt zeker h e t
dubbele van het aantal voorziene staan- en zitplaatsen.

Proeven voor een Kanaaltunnel naar Engeland. En de konijnenpijp

de iconi|nenpijp
Zwijndrecht, als laatste gemeente vóór Antwerpen is zeker het kind van de rekening.
De bussen worden reeds volledig volgeladen in dorpen die
voorop aan de reisweg liggen
en de wachtende drommen
aan de haltes te Zwijndrecht
groeien maar steeds aan, zodanig zelfs dat de chauffeurs
van volgende bussen de moeite niet meer nemen om nog
te
&toppen.
Werklieden,
schoolkinderen en andere
busgebruikers blijven staan,
dikwijls uren, zonder over een
wachthuisje te kunnen b e schikken. Er zijn niet alleen
te weinig bussen (het huidige
aantal zou dienen verdubbeld
en meer gespreid ingezet); de
moeilijkheden op de baan en
in de tunnel zijn van die aard
dat een snel verkeer volledig
onmogelijk is. De dienstregelingen van de openbare vervoermiddelen zijn daarbij niet
aangepakt en op elkaar afgestemd. Treinreizigers vinden
op de Linkeroever meestal
geen wachtende autobus en
anderzijds wordt er op sommige autobussen met luider
stemme «Overstappen » geroepen, als in de buurt

,.de flessennek te Beveren..

geen verbinding-gevende wagen te vinden is.
•

G a liever p e r roeiboot.

Dan is er de « kleine t u n nel » of de voetgangerstunnel.
Tienduizende
werknemer»
verdringen zich hier dagelijks
om zo vlug als enigzins mogelijk is, door deze pijp te geraken, ledere dag kan men daar
wedlopen meemaken die k a m pioenen tot afgunst zouden
brengen. Dag voor dag wordt
er daar gesjouwd met fietsen
en zware brommers die door
(na dagtaak) vermoeide a r beiders, n a a r boven moeten

getrokken worden langs hef
smalle geuitje aan de roltrappen.
Tien minuten op en tien
minuten af en dan lopen door
de anderhalve kilometerlange
tunnel, want rijden is hier
verboden en trouwens onmogelijk. De lift kan slechts op
de spitsuren gebruikt worden.
Wat daarachter komt en wij
denken hier aan moeders met
kinderwagens, of mensen met
een invaliedenwagentje, kan
maar zijn plan trekken...
De wereldstad aan de a n dere zijde van de stroom is
gemakkelijker te bereiken per
roeiboot dan langs de normale verbindingsweg...

ZO zeggen ze het
in het waasland
Bij de vorige E-3 betoging, die ingericht werd
door de V.A.B., werden
door pers, radio, T.V. en de
duizende
weggebruikers
vooral de wel zeer rake
slogans, opgemerkt die
door de bewoners van het
Waasland en de Linkeroever, daarbij flink geholpen
door onze plaatselijke propagandisten, langs de E-3
werden aangebracht. Een
bloemlezing lijkt ons niet
ongepast : «Hier viel Napoleon » en « Romeinse
heirbaan » doelende op de
staat waarin de weg verkeert. «Wie gebruikt de
E-3 ? Ministers niet, 20tonners wel !» en «Hier viel
en stierf Juul Sezaar ». Aan
het adres van de talrijke
bochten : « Bocht nummer
765 en daar achter komen
er nog, nog, nog... •»
Op de weg naar Kallo
kon men h e t volgende lezen : «Binnen 103 jaar is
deze baan klaar» en aan
de overweg van de spoor-

lijn te Beveren : « Even geduld, de bareel is weer gesloten ». Verder werd de
aandacht gevestigd op de
tunnel : « Opgelet, op 1 km,
begin van de konijnepijp >.
Dat de verantwoordelijke
politiekers lelijk verveeld
zaten met de aktie bewijze
wel het feit dat een groep
jongeren, die geen genoegen namen met de stand
van zaken en het woord
« Konijnenpijp » in koeien
van letters gingen aanbrengen op de tunnel zelf,
door de politie opgeleid
werden en beboet met de
ongelooflijk
zware som
van 25.000 F Blijkbaar een
navolging van de schandetaks die de automobilisten
tot vóór enkele jaren dienden af te dokken indien zij
door de tunnel wilden.
Middeleeuws?
belasting
trouwens waarmee de weggebruikers minstens drie
Schelde- oe ververbindin gen
hebben afbetaald gedurende de jaren waarin hij geheven werd.
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gesprek met
de jonge dichter
O v e r het vrieskoude winterplein dreven h o n gerige m e e u w e n ; een bijtende w i n d woei d e
kraakdroge sneeuw op.
K o m . . . zei ik tot de dichter. W e g a a n eerst
iets w a r m s d r i n k e n . . .
H e t werd al d o n k e r en b o v e n de bioskoop
a a n de o v e r k a n t lichtten giftgroene en v l a m rode letters o p . H e t w a s w a r m b i n n e n in het
café, ik bestelde en w e zetten ons aan een tafeltje in de hoek.

...figuratief of abstrakt, dit winterwerk ?...

ressante van zulk een bekroning is, dat de uitgeverijen
het bekroonde werk overal
op de markt brengen, wat direkt een internationale reputatie verzekert.
— Dan zullen de criteria
die men aanlegt voor de bekroning, wel
heel streng
zijn...
— Streng ? En of ! Een
der
juryleden
verklaarde
zonder blozen na een bekroning, dat hijzelf het werk
wel niet gelezen had, maar
dat zijn dochter het heel
goed vond... Maar het ergste
is toch wel de zaak met die
jonge Italiaanse geweest ..
Ze had een boek geschreven.

— « J e liep daarjuist te
dromen. Een droom van lente en zon, van blauwe lucht,
van de Balearen, Palma en
Formentor ?
De dichter schrok even op,
a^sof het laatste woord hem
iets in herinnering bracht.
— Formentor ? Ach ja, ik
had je een vorige maal beloofd eens te spreken over
Uteraire prijzen. Je kent de
prijs van Formentor toch ?
— Al van gehoord, zei ik
zonder veel overtuiging, omwille van mijn onkunde.
— Jaarlijks worden daar,
door afgevaardigden van de
voornaamste
uitgeverijen,
werken bekroond. Het inte-

DIT JAAR ABN-WEEK
V A N 9 TOT 16

FEBRUARI

D e A . B . N . - W e e k w o r d t dit jaar g e h o u d e n
v a n 9 tot 16 februari. Tijdens deze week zal
door middel v a n radio, televisie, pers, spreekb e u r t e n , affiches, enz. de a a n d a c h t v a n het
groot publiek w o r d e n gevestigd o p de n o o d zakelijkheid v a n een verzorgde o m g a n g s t a a l .
Naar aanleiding v a n deze A.B.N.-week wijdt
een v a n onze m e d e w e r k e r s enkele beschouIvingen aan de t o e s t a n d v a n het A . B . N , in
Vlaanderen.

Er is een tijd geweest dat
Iemand die « beschaafd »
durfde spreken (dat heette
toen : op de letter spreken)
met de vinger werd gewezen.
Hij werd beschouwd als een
pochhans of als een schoolvos. Die tijd behoort gelukkig tot het verleden. De jongere generatie denkt er anders over en ik verheug er
mij telkens over, wanneer ik
op de trein of de tram, in het
warenhuis of bij de winkelier op de hoek schoolgaande
Jon<?eTS of meisjes ABN hoor
praten
Ja, er is veel veranderd.
Vergelijk maar even de taalvaardigheid van de huidige
leerkrachten met die uit onze schooltijd of met die uit
vaders
of
grootvaders
schooltijd.
En de studenten van nu...

Ik hoor de ouderen al protesteren : « Wij in onze
tijd ». Laten wij niet te hoog
oplopen met de kennis van
het Nederlands « in onze
tijd». Misschien (?) konden
wij beter de regels van de
grammatica opdreunen.
Misschien
(?)
maakten
wij minder spellingfouten.
Maar hoe was onze taal ?
Was onze schrijftaal niet
boekerig en stroef ?
En over onze houterige
spreektaal, die wemelde van
dialectische wendingen en
gallicismen, zwijgen we best.
Laten we het maar nederig
bekennen : de taal van de
jongere generatie is stukken beter en frisser dan die
van de oudere.
Ook in de administratie is
er heel wat gewijzigd ten
goede. Waar is de tijd dat

en de bekende Italiaanse romanschrijver Alberto Moravia had de kwa iteiten ervan
zodanig bij de juryleden
aangeprezen dat zo niet anders konden dan het bekronen. Nu bleek het boek, bij
lezing, een zodanige sof te
zijn, dat heel de Romeinse
literaire wereld erdoor in
beroering geraakte. Een pikant détail echter is dat de
betreffende
jongedame in
meer dan vriendschappelijke
relaties staat tot Moravia...
— Gelukkig gebeurt
zo
iets niet dikwijls.
— Neen, gelukkig maar.
Doch bestaat er principieel
wel enig verschil tu<5sen een
dergelijk geval en de ande-

re gevaren waarbij de opinie, de politieke overtuiging,
de partijlidkaart zoniet beslissend dan toch doorslaggevend zijn ?
— Ik herinner me de uitspraak van een jong Frans
auteur, die zei dat het enige
interessante aan de literaire
prijzen de financiële zijde
was...
— Het is tamelijk scherp
gezegd, maar het is inderdaad zo dat geen enkele literaire prijs, ook de Nobelprijs niet, een certificaat is
voor de literaire waarde van
een werk.
— En wat denk je van de
literaire prijzen
van ons
ons land ?

onze taal
men in de Nederlandse vertaling van de « Manuel du
Fantassin » kon lezen :
« Als een militair eenen
overste ontmoet in eenen
nauwen doorgang, hij blijft
staan en rangschikt hem,
hier doet hij groet op een
voetpad, hij geeft den kant
der huisen * !
Vanzelfsprekend is op dit
terrein nog alles verre van
perfect. Hoe zou het ook
kunnen na eeuwenlange verfransing ?
Het is evenwel in het zakenleven dat het ABN de
grootste vooruitgang heeft
geboekt. Dat is ook en vooral merkbaar bij de grotere
bedrijven.
Telefoongesprekken met deze bedrijven verliepen een kwarteeuw geleden uitsluitend in het Frans
of in de gewesttaai; t h a n s
begint men het vanzelfsprekend te vinden, dat ze in het
ABN worden gevoerd. Ook
voor gesprekken over de
huistelefoon wordt in sommige dezer bedrijven steeds
meer en meer gebruik gemaakt van beschaafde omgangstaal.

krant van 25 jaar geleden
ter hand.
Een andere, zeer belangrijke factor in de ABN-beweging is h e t feit dat h e t
hoger personeel van veel
grote bedrijven en de hogere
ambtenaren zich in toenemende mate bedienen van
het ABN.
Hoe groot de vorderingen
ook zijn, toch moeten wij
toegeven dat
er in het
Vlaanderen van 1963 nog
een massa mensen zijn die
alleen hun gewesttaai kennen en dat dus die gewesttaal voor hen nog steeds de
enige
spontane
uitdrukkingsvorm is. De taal die
vaak wordt gebruikt in de
omgang tvissen « ontwikkelde » mensen, is geen ABN
maar een mengsel van (een
weinig) ABN en (veel) dialect of, anders gezegd, een
dialect met enkele vernederlandste klanken.

Een lange weg dient nog
afgelegd te worden vooraleer
wij in Zuid-Nederland zullen
kunnen spreken van een algemeen gekende en erkende
cultuurtaal. d.i. een taal die
staat boven de plaatselijke
Wat de taal betreft van de en sociale taaikringen.
publiciteit kan men evenHet is de taak van alle
eens een aanzienlijke vooruitgang vaststellen. Indien u overtuigde Vlamingen, tot de
zulks
mocht
betwijfelen, verspreiding van deze taal
AVD.
dan neemt u maar even een bij te dragen.

— Ik wil geen commentaar geven op de keuze :
men zou anders denken dat
er jaloezie in 't spel is. Maar
ik zou het over het principe
willen hebben. Men kan een
literaire prijs geven om twee
redenen : ofwel om zijn
waardering uit te spreken
voor h e t oeuvre van een auteur, wiens n a a m reeds gevestigd is...
— Zoiets als een literaire
decoratie dus ?
— Zoiets ja. De klemtoon
zou hier dus moeten gelegd
worden op de eer, die een
zulkdanige erkenning betekent, al mag er natuurlijk
wel geldelijk voordeel aan
verbonden zijn.
Daarnaast zouden literaire
prijzen en beurzen moeten
voorbehouden worden voor
debutanten, voor minder gekende of minder begoede
auteurs.
Daar zou de
k.emtoon
moeten liggen op de verwachting, op de mogelij kheheden — en zou de financiële steun belangrijk moeten
zijn. De keuze zou n a t u u r lijk gedaan worden aan de
h a n d van het werk dat ofwel reeds verschenen ofwel
in manuscript reeds aanwezig is...
Men zou bijvoorbeeld ook
als voorwaarde kunnen stellen dat niemand — tenzij in
zeer uitzonderlijke en vooraf
te bepalen gevallen — de
prijs tweemaal zou kunnen
ontvangen. Zo zou de historie met de
driejaarlijkse
prijs voor poëzie — waarover zelfs een parlementaire
vraag werd gesteld aan de
bevoegde minister — in de
toekomst onmogelijk zijn.
— Er zijn natuurlijk een
heleboel bezwaren tegen zulke verdeling van het dichterlijke
manna...
vooral
wanneer men de verpolitisering van ons kul tuur leven
kent.
— Het is een « cercle vicieux ». Een gezonde kultuurpolitiek is maar mogelijk als het hele politieke leven zuiver is, en de corruptie en de prebendenjagerij
tot het verleden behoren.
Tot zolang zullen we het wel
moeten stellen met de h u i dige prijzen-politiek...
En
daarin is weinig plaats voorzien vöor hen die niet behoren tot vriendenkring en gevolg der « traditionele » partijen.
P.Z.
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europa

heeft Generaal D e Gaulle gelijk,
dus zijn de Verenigde S t a t e n e n
Engeland akkoord om Europa op
te lossen in de Atlantische gemeenschap. Hoe eigenaardig d a t
ook kan schijnen, In de ogen v a n
de bijna eensgezinde opinie Is De
GaullJe de ware Europeeër ».
Als La Relève zichzelf als de
openbare opinie beschouwt wel.
Voor de zoveelste maal is h e t
weer duidelijk welk diep verschil
in reaktie er bestaat in de Waalse
en Vlaamse pers. Enkele v a n de
meest representatieve, volgen hier.

VOLKSGAZ

Partijpolitieker n r één ziet n a tuurlijk vooral binnenlandse regeringssituaties in dit verband.
« Eeuwige tegenstanders v a n deze regering, m e t de « poulains »
van « L a Libre Belgique » a a n h e t
hoofd — hopen d a t aldaar een
houding zal worden aangenomen
die.,
de CV.P. losmaakt v a n de
internationale po'itiek v a n Spaak,
<( Op de kentering der lijden ged.w.z. van h e t kabinet waarvan h i j
boren, m a a r nog gevangen in de
deel u i t m a a k t en d a t er mee de
oude tegenstellingen » zou de dichverantwoordelijkheid voor draagt.
teres over de voorbije politielie
Reeds vindt m e n pro-Gaullistigebeurtenissen
liunnen
zeggen.
sche artikels in h e t officieel
Wij zijn blijkbaar de getuigen van
In h e t blad van h e t ABVV
Franstalig CV.P.-orgaan « Temps
de aanslepende barensweeën zowel
vraagt Louis Major zich af » W a t
nouveaux » en zowaar in h e t
van moeder Europa als van grondnu m e t Europa ? »
vroeger nogal progressistisch weekwetherzienende moeder Beïgië om
« De onderhandelingen verlieblad « La Relève ».
nieuwe s t r u k t u r e n t o t leven te
pen d a n ook normaal, in aanweReeds begint de nationale voorbrengen.
zigheid van de Pi'anse p a r t n e i s en
zitter Van den Boeynants t e wikDe kommentaren rond de Euroiedereen had de beste hoop d a t er kelwakken zoals men d a t met hem
pese mislukte konferentie worden
zeer binnenkort een definitief revoorheen beleefd heeft in de kwesin onze pers inderdaad nogal sterk
sultaat voor deze aansluiting zou
tie v a n de fiscale hervorming e n
gekleurd door de eigen taal- of
zijn bereikt. Maar d a n potsellng,
ten overstaan v a n de taalproblepartijkieursituatie v a n de komzonder boe of ba te zeggen, zonmen
mentatoren. W a a r we dus nog wat
der zijn andere p a r t n e r s v a n de
Dit alles voorspelt niets goeds.
op e?n gezonde Europese baby zulGemeenschappelijke M a r k t voorHet is ook kenschetsend dat. zolen moeten wachten, hebben we
afgaandelijk m te lichten of conals in menig ander probleem de
echter de indruk d a t — a a n de t a c t op te nemen m e t de regerintoon in de Vlaamse katholieke pers
h a n d v a n d e eerste geruchten u i t
gen van de landen aangesloten bij
zéér sterk verschilt v a n die in d e
de grondwetscommissie
— die
de
Gemeenschappelijke
Markt
nieuwe Belgische baby ook een (wat normaal e n loyaal zou ge- Franstalige klerikale bladen. Wl]
aarzelen niet hierin e e n zeker
Softenongeval zal zijn.
weest zijn), heeft de Gaulle tijlichtpunt t e zien... voor de Eurodens zijn persconferentie, koelweg,
pese gedachte, doch niet voor de
verklaard : « I k w ü niet d a t wij eenheid v a n de CV.P. e n dienvolmet Enge'and verder onderhandegens ook niet voor d e kracht en
len over zijn aansluiting als volde s a m e n h a n g v a n een regering
waardig lid. Engeland is een ei- waarvan zij deel u i t m a a k t e n
land e n wij zijn niet meer akkoord
waarvan zij de leiding in h a n d e n
Is m e t enkele franstalige persmet zijn opname. Ik wil een Eu- heeft.
koUegas een vaoi de weinige - m a a r
ropa v a n de vs.derlanden m a k e n :
Wij zullen, a l s socialisten, d i t
hevigste verdedigers van « Mon
Ik wil d a t Europa steunt op Frankalles v a n zeer dicht moeten volGeneral ». W i j gewone s'ervelinrijk e n op de a s Frankrijk-Duitsgen. »
gen k u n n e n de nieuwe Europese
land ».
Nu nog altijd niet overtuigd van
fuhrer of GauUeleiter niet beg^rijAangezien de zes landen alleh e t verschil Vlaanderen - WaVopen daarvoor moesten we wachten
m a a l moeten akkoord zijn om een
nië M. Van Eynde; of blijft alleen
o p de diepzinnige beschouwingen
beslissing te kunnen nemen, zulks
de partijvisie alles beheersend ?
van de Libre.
ingevo'ge de clausules van h e t
« De Gau'le blijft voor velen een
Verdrag v a n Rome, besliste de
raadsel-mens, omdat men hem beGaulle alleen en persoonlijk over
oordeelt in funktie v a n wat, h i j
h e t verbreken van de a a n de gang
geworden is, niet i n funktie v a n
zijnde onderhandelingen. »
wat h i j is. Indien m e n hem •wil
begrijpen zonder bijgedachte v a n
lof of afkeu'ing moet m e n h e m
Merkt op hoe ook Nederlandse
beschouwen i n de eenheid van h e t
officiële kringen d i t volksdualisscheppende werk d a t h i j vertegenme in Begië ijeginnen vast t e stelwoordigt. H e t is é é n blok, inderlen.
d a a d . Rubens, Hugo, K a n t , BeetL a a t ondanks de tegenslag de
« De EEG-ministerskonlerentle
hoven, zijn ook éénblok-genieën.
moed niet zinken. D a t leerden ze
van 11 en 12 februari is uitgesteld
wellicht v a n de Vlaamse federaen zal n u waarschijnlijk op 25 felisten.
bruari gehouden worden. Officieel
« H e t ogenblik is n u gekomen
werd in Brussel meegedeeld, d a t
om a l de krachten d e r openbare
hiertoe werd t>esloten in overleg
mening voor de Westeuropese eenm e t Portugal. Op de konferentie
Het Franse bloed kruipt w a a r
heidsgedachte i n alle landen v a n
zou namelijk worden
gesp-oken
h e t niet gaan kan. W a a r Grandover jissociatie van d i t land bij de
mère Libre zich samen m e t D e West-Europa te mobiliseren. Ook
in Frankrijk. E n ook in GrootEEG. De Nederlandse regering h a d
Gaulle goed thuis voelt in de eeuw
Brittannië- D a a r waar de staatsom dit uitstel verzocht, zoals zij
van Louis XIV, is h e t meer verlieden mislukt zijn of tenminste
ook de ratifikatie van h e t assoclar
wonderlijk d a t een zogezegd p r o nog niet geslaagd zijn moeten de
tieverdrag voorlopig wil opschorgressistisch kaioliek Waals blad
openbare meningen d e r verschilten.
mee een v a n d e weinige verdedilende l a n d e n zich doen gelden.
gers v a n de Franse politiek was.
Nederland n a m h e t initiatief
H u n drukking k a n en moet uiteinEen staaltje.
voor h e t uitstel d e r mlnisterskondelijk onweerstaanbaar zijn.
« Zonder twijfel meent onze miferentie omdat, aldus politieke
Wij hebben gisteren te Brussel
nister v a n buitenlandse zaken d a t
kringen i n D e n Haag, minister
een tegenslag beleefd voor de
de opinie eensgezind is om GeneSpaak moeilijkheden
ondervind
Westeuropese
eenheidsgedachte.
raal de Gaulle t e veroordelen.
van een Waalse minderheid m
M a a r die tegenslag k a n de a a n Welke vergissing. Nooit waren de
h e t parlement die n a a r h e t F r a n loop wezen van een grote overwinBelgen meer Gaullist d a n vanse s t a n d p u n t overhelt. »
ning i n de nabije toekomst Het is
d a a g e n wanneer zij M. Herter
niet waar d a t de tegenslagen e e n
hebben zien aankomen d e dag n a
grote gedaxïhte e n een groot ideaal
de publlkatie door de Libre Belgique v a n een zekere brief v a n M. afmatten e n verslijten. IntegenRusk, werden zij versterkt in h u n deel, deze tegenslag zal a l de
lo'achten v a n h e t Ijewustzijn der
Gaullisme. Zij hebben gezegd :
Vanuit onze Vlaamse belangen
Westeuropese solidariteit oproepen
« Vermits Kennedy Herter afvaarin een Europees federalistisch en
digt is h e t duidelijk d a t h i j een en in h e t strijdperk brengen.
Heelnederlands - integratiepersgroot belang hecht a a n de tegenDaarom blijft o n s geloof i n de
pektief h a ' e n wij graag de rede
woordigheid v a n Groot^Brittannle
verwezenlijking der Westeuropese
a a n die journalist H. De Bruyne
in de schoot v a n de E E G . D u s
eenheid ongerept. »
hield voor d e VVB Mechelen.
« Hoe zal het Eir-opese integratieproces verlopen ? — Of wij d i t
n u aangenaam vinden of niet, in
DE V O L K S U N I E
WEEKBLAD
eerste instantie zaï de Integratie
Uitgave van d e v.z.w. VOLKSUNIE
moeten gebeuren via de oestaande, Belgische Dolit'eke strukturen,
REDAKTIE : M r . F. Van der Eist, H o o f d r e d a k t e u r ,
omdat alleen deze strukturen over
T. van Overstraeten, Redaktiesekretaris.
politieke macht beschikken
S. De Lie, Mr. D. Deconinck, W i m Jorissen, lic W . Luyten,
P. Marlens, R. Mattheyssens, J. Van Breda, dr L. Wouters,
I n een verder gevorderd staleden.
dium, wanneer de t e integreren
staten een deel van h u n .<!oevereiA l l e b r i e f w i s s e l i n g voor redaktie naar s
niteit op de sunranatlonaie EuroRotatyp, Sylv. Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. : 13.48.98
pese Instellingen zullen hebben
Beheer i Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1 . Tel. 11.82.16
overgedragen, d a n nog zullen de
A l l e klachten voor niet o n t v a n g e n v a n b l a d o p d i f adres
afgevaardigden die ons in die EuJaarabonnement : 200 F - Halfjaarlljkt i 105 F • Drtemaandeliiks t 55 F
ropese instellingen moeten verteSteunabonnement : 500 F (minimum) - Losie nummers : 6 F
genwoordigen worden
aangeduid
Abonnement buitenland : 2 5 0 F
door de bestaande Be'gische machLUCHTPOST: Kongo 750 F - Z u i d - A f riks 950 F - Brazilië-Canada 1100 F
ten.
Andere landen 900 P
Het Is daarom meer d a n ooit
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46, W . Jorissen, Bru$.
plicht, door moeizame strijd e n
voortdurende waakzaamheid, onze
Veranfw uitg. t M r F Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 1 2
Invloed in de Belgische strukturen

ontvoerd

De Werker

LA IIBEE BELGIQUE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

t e versterken, opdat wij daardoor
indlrekt een groter aanzien verkrijgen op h e t Europese politieke
lorum. Ook hier dient aansluiting
gezocht bij Nederland, want h e t
komt er o p a a n in de supranationale strukturen de heel nederlandse gemeenschap a l s e e n Europese
werkelijkheid t e doen aanvaarden. »

LA RELEVE
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Wij zijn ook zinnens de deur
dicht t e klappen als we zien weike
kruiperige houding Vlaamse C V J ^
ers en Socialisten aannemen tegeoover h e t Waals minorizatieg©Van Audenhove zou graag weten
schreeuw. Terecht vraagt de G a welke voorstellen er n u uitgewerkt
zet « Krijgt Waalse minderheid
zijn in de grondwetskommissie.
vetorecht ? » Hiei enkele voorstelJos V a n Eynde onder d e titel
len v a n de grondwetskonunissie.
« Omer blaast zich op » scheldt
« O m bij de Senaat te bij ven,
de liberale kikker d e huid vol omdat h i j zich wil verheffen t o t h e t betekent h e t C V . P voorstel d a t
er een meerderheid van 117 sena,peil v a n een polderos. Geen kontoren moet zijn (2/3 van 175 > D e
kurrentie Omer.
95 Vlamingen in de Senaat k u a « Omer vertelde d a t de P.V.V.
nen d u s niets doen, zonder do
« belangstelt » i n h a a r werkzaamsteun v a n 22 Walen, op een toheden. Hij vroeg d a t hem, memetaal van 80 Walen. De 95 Vlaminp
deling zou worden gegeven van de
processen-verbaal, opdat h i j d e le- gen plus de 22 Walen vormen sac
men d a n de meerderheid van 2/8
den van de lil>erale commissie die
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Ê' spiegel
DE KIKKER DIE ZICH WILDE OPBLAZEN
TOT EEN OS.
.(FABEL LA FONTAINE)

KIKKER OMER BLAAST ZICH OP.
( P O L D E R O S VAN EYNDE
OVER VAN

Standaard

H e t Volle

de werkgroep h a a r taak heeft yeevuld... e n geen minuut vroeger.
Het schijnt d a t h i j razend Is
weggelopen e n de dear v a n h e t
kabinet v a n d e Eerste-Mlnister
h a r d achter zich heeft toegesüap
gen. »

ook a a n hervormingsplannen voor
de Grondwet laboreert, op de hoogte zou kunnen stellen !
De Eerste-Mlnister blijkt M.
Vanaudenhove t e hebben ontvangen zoals h i j d a t kan... en zoals
de liberale kikker h e t trouwens
dubbel en dik verdient 1
Er is a a n de P.V.V-president gezegd d a t h e t e e n meer d a n ongewone handelwijze Is, eerst te weigeren a a n een bespreking deel t e
nemen, m a a r d a a r n a t e eisen d a t
h e t resultaat v a n de palavers zou
WO'den meegedeeld . m e t de kennelijke t)edoeling h e t voor eigen
gebruik a a n t e wenden en desgevallend enkel pluimen op d e liberale hoed te steken, die a a n anderen toekomen.
M. Vanaudenhove heeft te horen
gekregen d a t h i j de processen-verbaal zal te zien krijgen wanneer

Nu o p enkele weken
VERLOOFD
met h e t modernste
HUWELIJKS WERK
Honderden

kandidaten !

Schrijf ARDAEN PIERRE
Postbus.

186. O o s t e n d e

POKETINO
De Vlaamse fonoplatenwinkel van Brussel
E Jacqmainlaan 146
Klassieke muziek-, litteratuur-, frfklore- en ontspannlng-fonoplaten voor
kinderen.

AUDENHOVE)

of 117, i n de veronderstelling d a t
aJle Vlamingen In blok stemmen
en niemand afwezig is.
De socialisten wUlen de zaak
nog erger maken. Hom voorstel betekent d a t de 95 Vlamlngpn o n machtig zijn iets t e wijzigen a a n
de voormelde wetten, zonder d e
steun van de meerderheid der Walen (d.1. de helft plus een of «
m a n ) E r Is derhalve een meerderheid v a n 136 senatoren nodig o p
een totaal v a n 175, w a t geen 2/3
m a a r 3/4 is. »
Onze Belgische geschiedenisboeftjes spreken over de « Hollandse
rekenkunde » v a n Koning Willem
I, die een revolutie uitlokte. D a t
was schooljongetjesbedrog tegenover d e politiek van deze unitaire
bankroetiers.
Eens te meer rekenen zij op h e t
« geduld der Vlamingen ».

D9 Linie
Waarschuwt voor zulke bedrogpolitiek. Zelfs h e t tanune Vlaanderen zou kunnen wakker worden.
En wee voor de razernij v a n d«
braven.
Om h e t even welke grendelformule leidt vroeg of laai tot tegenstellingen
die levensgevaar ijk
kunnen zijn voor België Sommigen hopen door middel van «waarborgen» voor de Walen her unitaire beginsel te redden. Zijn z J
er wel zeker van dar deze «waarb o g e a » niet precies het teg novergestelde effect
'en h e o b e i '
Gesteld d a t een meerd'^'-held der
parlementsleden
een maatrestjl
voor Vlaamse
gelijkberechtlo'ing
goedkeurt doch dat deze m a a t r e gel door een Waa&e minderheid
ongedaan wordt gemaakt - noe
lang k a n België zulks over'even ?
Eens te meer zuMen wil Vla'>'~'Snationalisten « de polit'ek- b - r ders van de Vlaams» natir • moeten zijn zoa's Prof Max Lambertr
d a t eens formuleerde.
Walter Ljyten.
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FERDY

O m tien jaar one-man-show
en
Ï 5 jaar liedjes te vieren heejt Will
Ferdy ons vorige week vergast op
geslig
minuten
humor,
kolder,
habaret,
met
tussendoor
wat
poëzie en met zijn mooiste liedjes
om hel geheel aan elkaar te binden. « Will Ferdy's recital 63 » is
een amuzante avond geworden.
En
ct zijn we van de zanger in kwestie nooit een hevig supporter
geweest, van dit programma
hebben
toe een goede indruk
meegedragen.
We hebben Will Ferdy nooit als
eeti der fop-Jiguren van onze kleinhunsteriaarswereld
aangtzien,
al
moet hij gedurende
zijn 15 jaar
lange loopbaan
formidabel
veel
werk hebben verzet. De weg die
hij in al die jaren heejt afgelegd
is ook lang geworden
: in zijn
uitspraak,
zijn stembeheersing
en
zijn houding is hij haast niet meer
Ie herkennen. Met Bob Benny
heift
hij hel doorzettingsvermogen
gemeen. Zijn stijl echter heejt hij
met niemand
gemeen.
Zo was het ook
vrijdagavond.
Zelfs wanneer hij de liedjes van
Jules De Corte zong, bleef hij
zichzelf. Want dit moeten
zelfs
lijn hevigste tegenstanders
beken-

Schuimrubbermatrassen
met
Gebreveteerde bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
Ressorttnatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

nen : hij is er in geslaagd zich een
persoonlijke stijl eigen te maken.
Liedjes als « Het schrijverJse » zijn
tipisch voor hem, en het kan niet
ontkend
worden dat van
Guido
Gezelle's tekst een aardig
liedje
werd gemaakt,
al kan hier niet
direkt
van een chanson
in de
Franse betekenis
worden
gesproken.
Een eigenlijke chanson-stijl
heeft
Will Ferdy er nooit op nagehouden. Zijn voorkeur is steeds naar
een andere vorm van poëzie uitgegaan, subtieler
misschien,
fijner,
maar ook minder kleurrijk,
minder
briljant.
Dat alles is vorige week vrijdag
tijdens hel « Recital 63 » bevestigd geworden. Met een « publiek »
voor de sfeer en voor het relief van
de (luimige)
binnentekslen,
met
Wilt Ferdy in een goede dag (en
niet verkouden,
zoals de dag nadien), werd het een
programma
om niet licht te vergeten.

Tel. 44641 en 44642
Indien U geen verkoper
In uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden ü het adres van
de dichtst bijgelegen verJioper. Star Zele.
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B E L C 0 9 I M I WK lht<
en geldmiddelen op
termijn.
Interessante
mogelijkheden
met
100 % waarborg. Rentevergoeding tot 7 % 's jaars. O o i
• p hypotheek. Waar U ook woont, alle
Vrfinen ran beleggingen worden U
(1 noonlijk en zonder verplichting aangetoond door een erkend lid van het
•
VLAAMS
:
, FINANCIERINGSKQMITEE
303, Int. Centrum l . _ ; -. BRUSSEL
• d l » discretie gecjardndeetd op erewoo^d

werking,
niet meer te
vertonen
zou zijn. Er wordt ook
gejuichd
door lluüebroeck-fans,
en die beweren dan dat de kunst van de
thans 84-jaar oude meester de lijd
schitterend
overleefd
heeft.
Naar onze mening ligt de waarheid ergens middenin. Er kan heel
wat op de pozitieve kant van de
eindbalans worden geplaatst.
Verschillende
stukjes
muziek
zijn
zeker nog genietbaar
en
hoeven
niet onder te doen voor veel van
de operette-muziek
uit
Ilullebroeck's jonge jaren. Het verhaal-

De laatste
Canzonisslma-aflercring is er hel zoveelste bewijs van
geworden dat we op het stuk van
hef tichte lied nog ongeveer alles
te leren hebben. Op zeer weinig
uitzonderingen
na hebben we daar
nog eens aangetoond
dat amuzement en kuituur
hier nog steeds
niet goed samengaan.
We hebben
dat nochtans
altijd als een der
essentiëelste
keninerken
van een
volwassen beschaving
gehouden...
Welk liedje er nu met
Herman
Vereist en het orkest van Francis
Bay naar Londen gaat, is vooraf
natuurlijk niet met volledige zekerheid te zeggen. De lijst voor üi'
jinale is alles bij elkaar nog niet
zo slecht uitgevallen,
al is de hele
preselektie-reeks
meestal
beneden
alles geweest
en al hebben
we
zeker geen redenen te over om stijj
van verwaandheid
door de straten
van Brussel te lopen.
Na de eerste aflevering
hebbc-c
we gezegd dat van die hele uitzending alleen « Saksisch porselein »
te Londen een kans zou
maken.
Het pleit echt niet voor Canzonissima dat we aan ons oordeel van
toen ongeveer niets moeten
veranderen. « Er speelt een orgel » en
« Luister naar de wind » aanzien
wij persoonlijk als de enig mogelijke rivalen van het u Saksisch
porselein ».
De snuggere lezer heeft
natuurlijk reeds lang gesnopen dat Lize
Marke voor ons, zoals voor vele
anderen trouwens,
een zeer grote
kans maakt het reisje naar Londen
in de wacht te slepen De stemmingmakerij
rond haar persoontje
zal een helemaal objeklief
oordeel
weliswaar in de weg staan, en ive
kunnen
ons de koppen in verschillende weekbladen
reeds voorstellen, indien Rina Pia het teqen

DEZE

13.45 : Rechtstreekse reportage van
het skispringen m de internationale skiwedstrijden te Falun. (Eurovisie : overname van de Zweedse
televisie - SRT) — 15 00 : Reisroutes : Met Luc van Gastel naar
de Antillen — 15 30 : Panorama —
16.00 : « 100.000 mijlen in de
ruimte » : tekenfilm — 16 40 :
Klein, klem, kleuterke — 17 00 :
Reportage van het Belgisch kampioenschap biljarten (drieband) te
Gent — 18 00 : Reportage van de
Europese kampioenschappen kunstschaatsen te Boedapest (Eurovisie
gedeeltelijk overname en gedeeltelijk uitgesteld relais van de Hongaarse televisie - MT) — 20 00 :
TV-nieuws — 20 25 • Wie weet wat •>
— 21.40 : Sportweekend — 22 10
Tweede nieuwsuitzending.

•

MAANDAG

19.00 : Tienerklanken —: 19.25 :
« Ons kunstbezit » : 8 De Paa.s' ;cl us in de Vlaamse kunst » (1) —
19 40 : Zoeklicht op de kulturele
aktualitelt — 20 00 : TV-nieuws —
20 30 : Speelfilm : De beste jaren :
dramatische film van Yves AUegret
met Gérard Philippe, Gerard Oury,
Michèle Cordonne e a (voor volv.aispn-"
22 00 : Medium —
22 30 . TwetUe Uie';wsuit7.pndin8

T^-DORPSVRIJAGE
Deze week hebben Mary DresseU
huis en Frans van der Linden
een
poging ondernomen
om alle TV'
installaties kapot te praten. Ze gebruikten
daartoe een tekst
vctn
G.B. Shaw, omdat hen dat zeker
een kans had gegeven indien er in
voornoemde installaties ergens een
zwakke plek had gezeten. Dat ze
in hun opzet niet helemaal
gelukt
zijn ivas tenslotte
niet
Shaw's
fout...

Alles bij elkaar
verloren avond I

dus

zeker

geen

Jvb.

VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schrijf om kosteloze
brochure, docutnentati
en lijsten naar
Mies Bouwman m « Open het Dorp » Is « Wie doet wat ? » de
Vlaamse tegenhanger ?
Maar we twijfelen
aan het gezond verstand van al wie in deze
zaak een woordje mag
meepraten,
indien een van de andere
kuituurmonumenten
het haalt. Men hoeft
zich
niet
eens
af te
vragen
« waarom ? ».

*HULLEBROECK
De reaklies op de operette
van
Emiel Ilullebroeck
« Cupido dictator » zijn zeer verdeeld.
Men
spreekt van een totaal
verouderd
tluk dat. zelft via moderne
hxr-

WEEK

ZONDAG

lanten bv. sloegen niet altijd een
zeer schitterend
figuur.
En dfe
kamera liep soms wel eens eigene
aardig door het hele
geharrewar.
Maar de totaal-indruk
was goed,.
En de zondag-avond
dus ook.

vik heb helemaal geen
preteniien, moet Shaw eens gezegd hebben, « al zou ik daartoe meer dan
redenen genoeg hebben ! ». Het
komt ons echter voor dat « Dorpsvrijage n moeilijk bij die
redenen
kan gerekend
worden.
Behalve
een verbazend aantal woorden,
en
aj en toe een goed geplaatste geestigheid op de kap van de
Britten,
kan van het stuk bezwaarlijk
nog
meer
pozitiefs
worden
gezegd.
Uier moet nochtans direkt aan toegevoegd worden dat deze
geestigheden de moeite van het
luisteren
ruimschoots
vergoed hebben !

*CANZONISSlMA

.STAK'
Gewatteeide bedspreien
Wollen dekens

haar moet afleggen.
We
blijven,
ondanks dat, bij onze
mening.
Natuurlijk
zijn wij geen lid van
de jury en naar het
Amerikaans
Theater zullen
we niet
komen.
Maar indien U toch wilt
weten
hoe wij zouden stemmen
: wij
houden het bij « Saksisch
porselein », gezongen door Lize Marke.
Bij een mogelijke
overwinning
echter van « Er speelt een orgel »
(Rina Pia) of van « Luister
naar
de wind » (Lize Marke) zullen we
ons sportief neerleggen. Over deze
dl ie titels kan men inderdaad van
oordeel
verschillen.

OP

• DINSDAG

WOENSDAG

17 00 1ot 18 00 Kom toch eens ki'ken — 19 00 : Ripcord
« De ontvoerders » (5e afl ) — 19 25 : Autorama . het maeiaxine voor de
automobilisten — 20 00 : TV-nieuws
— 20 30 . Schipper naast Mathilde
— 21 10 : Ten huize van Leo Picard,
historicus — 22 00 : « Steeds Pierrot » : een ori<rineel ballet gedanst
en gespeeld door The American
Dance Companv. Choreografie en
algemene leiding : Emily Franke!
— 22 20 : Tweede n.tuwsuitzendmg.

•

Op negatieve zijde van de balans
zetten we het te overvloedig
aanwenden
van gekende
studentenwijsjes bv. De soms nogal lange
dialoog-gedeelten
deden aan het
geheel ook niet veel goed. Men
gaat ten slotte naar een
operette
luisteren omwille van de
muziek.
Er waren eveneens hier en daar
wat technische storingen. De figu-

UW

14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie •
Biologie : Over snavels en voedsel
— 19 00 : Gastprogramma — 19 30 •
Franse les — 20 00 • TV-nieuws —
20 25 : Het vierde plein : politiefilm van Allan Davis met Conrad
Philips en Natasha Parijs — 21 20 •
Aangename kennismaking met Leuven — 22 00 • Het voetbalelftal van
Dundee — 22 20 : Tweede nieuwsuitzending

•

Ije is natuurlijk
geen
meesterwerk
uit de Nederlandse literaluur.
Manr
we zien geen verschil tussen de
uitwerking
van het « Cupido » libretto en die van welke
operette
de lezer ook maar opnoemen
wil.

DONDERDAG

19 00 : Tienerklanken — 19 30
« Penelope »
- Binnenhuisinrichting - Nieuwigheden m leder —
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Schatten op zolder — 20 55 : Niets dan
de waarheid • TV-spel door Adrian
Spies (opgenomen programma van
de NTS'NCRV 1 — 2155 • Taptoe :
Marimbarecital door Vida Chenoweth — 2215 : Tweede nieuwsuitzending

SCHERM

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, oorspronkelijk Vlaams Huwelijkswerk van vertrouwen en welslagen voor
iedereen !

VRIJDAG
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie :
Aardrijkskunde : De Scheldehaven
•— 19 00 . Internationaal jeugdmagazme — 19 25 : « Arena » : het
veertiendaagse sportmagazine
—
20 00 : TV-nieuws — 20 30 : Rudi
Carrellshow (opgenomen programma van de NTS/VARA) — 21.15 :
Wat voedsel is voor u is misschien
vergif voor een ander Een programma over de allergie — 22 00 : Première — 22 45 : Tweede nieuwsuitzending

De enige Beroepsinstelling voor huwelijksbemiddeiing van gans onze
Nederlands sprekende
taaistreek
Stipte geheimhouding.
Dagelijks verschillende
verlovingen.

a ZATERDAG
17 00 tot 18 00 • Kom toch eens kijken : wedei uitzending van het
lengdprogramma van 13-2-1963 —
19 00 : Levende folklore : Optreden
van het Tsjechisch ensemble Broln
en van de dansgroep Escloupeto uit
Zuid-Prankrijk — 19 30 : Echo —
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : « Het
IS altijd Dennis » : TV-feuilleton
(22e afl > — 20 50 : Canzonissima :
Pinale van de reeks preselecties
met het oog op de Grote Eurovisieprijs van het lichte lied 1963 —
21 45 : 't Is maar een woord : Quizprogramma — 22 15 ; Dough Duke :
De Braziliaanse hammondorganist
(opgenomen programma van de
NTS/AVRO»
22.30 : Tweede
nieuwsuitzending.

: PRONÜSTIEKERS... speel
: elke week uw gewoon be: drag, U zult slagen met 12
• punten, 11 of meerdere ma• len 10. Be wijsformule kunt
; U' hiervan bekomen door
: storting van 35 F op PCR.
: 10.21.41, Ardaen
Pierre,
: Oostende

u

DE VOLKSUNIE '

in memoriam
Zoals reeds in een go>
deelte van onze vorigo
uitgave gemeld, over^
leed verleden week donderdag in de Elisabethkliniek te Brussel do
heer August Peeterj^
echtgenoot
van
mevrouw Peeters-Nicasie
gewezen inspekteur van
het lager onderwijs ea
provinciaal kommissaris van onderwijs.

august peeters
M a a n d a g m o r g e n zïjn wij ïn een stille stoet Hoor het bes n e e u w d e B r a b a n t s e l a n d s c h a p te Dilbeek g e g a a n .
V l a a m s e vlaggen w a a i d e n o p e n in de vrieslucht.
Een
kist, b e d e k t door de l e e u w e n v a a n , w e r d uit de kerk ged r a g e n . E n de zwijgende tocht ging langs d e verlaten
s t r a t e n v a n Dilbeek, n a a r het kerkhof o p de h e u v e l w a a r
w e r k h e d e n in de k e i h a r d e g r o n d een kuil h a d d e n g e h a k t .
W i j g i n g e n d e laatste t o c h t m e t A u g u s t P e e t e r s . H e t is
een e e n v o u d i g e m a a r s c h o n e begrafenis g e w o r d e n , een
begrafenis zoals deze e e n v o u d i g e m e n s ze g e w e n s t h a d :
z o n d e r veel v e t t o o n , een V l a a m s e begrafenis, m e t zijn
vrienden...
En zijn vrienden waren
talrijk opgekomen, ondanks
h e t barre weer. Wij bemerkten de oud-kamerleden G.
Romsée en K. Lambrechts;
de kamerleden van der Eist,
de Conlnck en Leo Wouters;
de provincieraadsleden H.
Kunnen (die senator Roosens verving) en Rolus; verder Wlm Jorlssen, Rudi van
der Paal, dr en mevr. Anclaux, P. van den Houtte,
mevr. Goris - van den Brande, Staf de Lie, Toon van
Overstr ^ t e n , Wim
Maes,
Mauri ts
van
Gijsegem
(A.N.V.), Bob Maes, dr van
Wateghem, Dr H. Boucherij,
arch, de Coster, Cornells
(voorzitter Gouwbond Antwerpen), notaris Verbist. Beeten, mevr. Verstraeten, N.

Onze vüiüavertegenwoordiger, R. Mattheyssens stelde volgende parlementaire
vraag aan de heer Segers,
Minister van Landsverdediging :
« Een Brussels blad deelt
in
zijn
nummer
van
31-1-63 mede dat het 2de
L a n d e r s bataljon, gekaserneerd te Euskirchen, gedurende 3 dagen en 3 nachten
op bivak is gegaan.
De soldaten sliepen in
tenten bij een temperatuur
van 27 graden onder het
vriespunt. De keuken en de
W.C.'s waren in open lucht
opgesteld. Wasgelegenheid
was er niet.
De k r a n t schrijft verder
dat luitenant-kolonel SBH
Henon h e t bevel gaf tot
deze bivak om zijn Vlaamshaterij op zijn Vlaamse
öDldaten bot te vieren.
De heer Minister gelieve
mij mede te delen :
Ie of deze oefening werkelijk in de aangehaalde
omstandigheden
heeft
plaats gehad;
2e in bevestigend geval,
welke sancties hij zal
treffen tegen een officier die zich aan dergelijke sadistische bevelen, uit h a a t tegen de
Vlamingen, te buiten
g^at».

Grote keus
GLAZ6N en MONTURcN
Gratis voor verzekerden.
Herstellingen m eigen werkhui

Walter ROLANL
Gediplomeerd Optielcer

—

Kerkstraat, 58 — Antwerpen
(Let e.u.b. op het huttnummer ')

ANTWERPE'N
ANTWERPEN
Maandelijkse studie-avond.
Deze heeft plaats op dinsdag 12
februari, zoals steeds in de bovenaaad van de « Peter Benoit »,
Prankrijklei 8 te Antwerpen, 's
avonds te 8 uur 30.
Mr. Schiitz geeft een overzicht
van de binnenlandse politieke toestand.

W i j bieden hiermee
aan de families Nicasie,
Engelen en Bousse onze
oprechte blijken van kristelijke deelneming.
vergroeid. Wij, uw vrienden,
begraven U vlak bij deze
stad. In een van de randgemeenten. Uw wens was het
d a t ze Vlaams zou blijven.
Wij
hopen
deze
grond
Vlaams te houden, daarom
rust zacht. Wij strijden voort
in uw geest ».
Wij, op de redaktie van dit
blad, hebben August Peeters
gekend als een keurig en ingoed mens. Wij denken hierbij a a n zijn eenvoudige maar
voorname en waardige verschijning. Wij denken aan
de nauwgezetheid waarmee
hij werkte aan ons blad in
de pionierstijd, aan de taaie
volharding waarmee hij van
dat simpele veertiendaagse
blaadje iets goeds trachtte te

korting op vertoon de;ef

Daarnaast krijgen we een debat
waar dhr. Krijn de stelling zal
verdedigen « Hamburg en Bremen
zijn vrijsteden. Waarom maken
wij van Antwerjjen ook geen vrijstad ? » en waar dhr. J. Dienck
als tegenspreker zal fungeren.
BaL
Het derde Pallietersbal van dit
seizoen vindt plaats in feestzaal
« Burgerkring » Hoogstraat 12,
Antwerpen, op zaterdag, 16 februari 1963, met het orkest De Amusetta's, een waarborg voor betere

muziek en meer Vlaamse gezelligheid.
Wij verwachten alle VlaamsNationalisten uit het Antwerpse.

BRABANT
BRühlsEL
Om de propagandisten toe te laten zich op zondag 3 februari zoveel mogelijk in te zetten voor
« Wie doet wat », kregen ze langs
de TV bericht dat de werftocht
naar Drogenbos uitgesteld was.
Zo lang het winterweer duurt,
blijven de werftochten vervangen
door dienstbetoon in de zin van
« Wie doet wat ».
Wie ergens nood bespeurt of
vermoedt, gelieve onze afdelingsbesturen te verwittigen.
KUMTICH
Op zaterdag 16 februari 1963
heeft de afdeling het genoegen
vrienden en kennissen uit te nodigen op haar 1ste Vlaamse Bloemenbal in de zaal Vandeput te
Kumtioh.
Het orkest The Music Boys met
de zanger Jo Pelix (grote foi-matie) speelt ten dans om 21 uur.
We verwachten vooral een afvaardiging van het Hoofdbestuur
en onze Vlaamse Vrienden uit het
Tiense, Leuvense, u't Landen en
St Truiden.

O-VLAANDEREN
De Volksunie van het arrondissement Brussel nodigt uit tot
haar 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 (Radio Kortrijk).

Tetefoort: 3S.86.M
10%

Wim Jorlssen bracht in
dezelfde zin hulde a a n de
afgestorvene : « Zijn leven
was een rechte lijn van
Vlaamse trouw. Jarenlang
hebt ge met uw echtgenote
h e t administratief sekretarlaat van onze partij waargenomen. Gij deed het belangloos, het sprak voor U
vanzelf. Uw leven was de belichaming van deugden eigen aan uw Kempense aard:
vasthoudendheid, werkzaamheid, voornaamheid, kalmte,
trouw. Noch in de partij,
noch in de talrijke kultuurverenlgingen waarvoor gij
U onverpoosd ingezet hebt,
hebt ge veel gerucht gemaakt. Waar er echter gewerkt diende te worden,
daar waart ge erbij. Gij zijt
gestorven zoals ge geleefd
hebt. In de Vlaamse Beweging hebt gij vooral gestreden te Brussel. Gij waart
met de strijd in deze stad

De begrafenis had plaats
op maandag 4 februaci
te Dilbeek.

maken. Tot laat in de nacht
werkte hij eraan — zoals hij
dat trouwens op het sekretariaat ook deed — met de
toewijding van een onderwijzer en de bezieling van
een volksopvoeder. Als onze
partij en ons blad zijn wa^
ze nu zijn, dan is dat mede,
en in grote mate, te danken
aan het noeste werk van deze trouwe man.
Daarom ook in de eerste
plaats zijn wij August Peeters dankbaar. Met Mr de
Coninck kannen wij herhalen dat de gedachte aan O
ons sterkt om met dezelfde
toewijding uw werk voort fe
zetten.
De Redaktiflh

bewegings leven

SADISME

—

AUegaert, Mr Verreyd, A. van
Malderen,
J.
Steegmans,
Praet, P. Leplat, dr Uytterhoeven, G. Geysels, pater
Brauns, J. Lecluse, A. Goeyens, enz...
August Peeters was — zoals
volksvertegenwoordiger
de Conlnck het in zijn rede
zegde — een goed en edel
mens, die zijn leven voorbestemd had voor de opvoeding van de jeugd, maar die
daarenboven
zijn
beste
krachten heeft gewijd aan
ons volk. Als inspekteur van
het lager onderwijs en als
provinciaal kommissaris van
onderwijs werd hij door de
genadeloze repressie getroffen. Het is dan dat zijn zielegrootheid ten vole tot uiting kwam. « Gij hebt de

druiven der gramschap gegeten, meer dan een mens
gegeven is te dragen. En
toch hebt gij niet gebogen
in een geest van grenzeloze
onbaatzuchtigheid » zo zegde Mr de Conlnck bij het
graf van
onze overleden
vriend.

Stadskledij of verkleed.

Voorbehouden plaatsen door
betaling van 10 F.
Beker en mooie prijzen zullen worden uitgereikt aan de
best verklede koppels.
Deelname in de onkosten :
50 F per persoon.
Verwarmde zaal.
Koud buffet.
Alle dranken tegen matige
prijzen.
Auto-parkeerterrein.

•=• 3 aktie.
De V.M.O. Clent r'cht een autobusreis In op 3 maart 1963 voor
deelname te Antwerpen aan de
E-3 protestaktie Laat u tijdig Inschrijven in het Vlaamse huis
Roeland, lokaal Rubenshol of lokaal Tijl.
Prijs 60 F herkenningsteken inbegrepen. Autobezitters die met
eigen wagen de reis meemaken willen worden verzocht voor 24 fe-

bruari hun naam en adres op te
geven aan de V.M.O.-verantwoopdelijke K. Van Damme, 36, Tulowijk Jan Verhaegen, Merelbeke.

E
KOMMISSIE
DIENSTBETOON
Op imtiatief van de algemene sekretaris Wim Joriasen vergaderde te Brussel de kommissie dienstbetoon. Beslist werd
het dienstbetoon gevoelig uit
te breiden. De heer Gies Eekhoudt, nationaal verantwoordelijke voor het dienstbetoon, zal
het algemeen sekretariaat ervan waarnemen. Wie helpen
kan, zou ons genoegen doen dit
te melden op ons nationaal sekretariaat, Lemonnierlaan 82,
Brussel l.

W-VLAANDEREN
BaUGGE
Oin-oep.
De handelaars van het asK.
Brugge, worden gevraagd hUB
beste beentje voor te eetten en
voor een indrukwekkende reeka
prijzen te zorgen, daar tijdens hét
Avondfeest op 2 maart een reuze
tombola wordt ingericht.
Alle handelaars zullen zoveel
mogelijk bezocht worden. Indien
dit niet het geval Is, men kan geschenken afgeven bij R. Van de
Voorde, Wollestraat 45, Brugge.
Wij rekenen op een goed ont'laal en een milde gift.
POPERINGE
De geabonneerden die door de
een of andere reden het kwl|U
schrift voor het abonnement op
de V.U. onbetaald hebben lat«»
terug keren kimnen de abonnementsprijs
vereffenen bij
de
plaatselijke sekretaris. De achte»^
stallige nummers zullen hun dan
toegestuurd worden.
IJoet dit dus zo vlug mogeüflc
Dank bij voorbaat.

DE VOLKSUNIE
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ül^llii

zondag
3 maart 1S63
kleine t u n n e l linker oever

protestaktie
tunnel
brug
E3
herkenningsteken
10 F.

u/anneer
ANTWERPEN
Nu of nooit!
Massale protestaktie.
E3 - Oeververbinding.
Zondag 3 m a a r t 1963.
Het herkenningsteken is te verkrijgen op leder afdelingssekretarlaat of op het arrondissementssekretarlaat. Grote steenweg 165.
Bernhem Tel. 39.92.06. Verder in :
a Peter Benoit », Frankrijklei 8,
Antwerpen
« Tyrol », 'Natlonalestraat 22.
Antwerpen.
« Cordial ». Suikerrul 13, Antwerpen.
« De Helder », Siükerrul 21, Antwerpen
« Tijl », Bredabaan 298, Merksem
« Pilcon », Verbondstraat 57,
Antwerpen.
« Oude Leren Etamer ». Blauw
Moezelstraat 19. Antwerpen.
« t Houten Huisje ». Grote
Mark' 28, Antwerpen.
« J u d a s », Adriaan Brouwerstr.
27. Antwerpen.
« De Leeuw van Vlaanderen »,
Jezuitenrul 1, Antwerpen.
« Tlji », Antwerpsestraat .59,
Mortsel
Vlamingen, laat niet na deze lokalen een bezoek te brengen
Alle deelnemers mee privaatwagens.
kamionnetten,
vrachtwagens enz., gelieven dringend naam
en adres door te geven aan het
arrondissementsekretarlaat.
Grote
steenweg
165,
Berchem
Tel
39.92 06
Wie onze aktie geldelijk wil
steunen storte op postgiro 6912.44
Wim
Maes
met
vermelding
« steunaktle E3 ».

te vormen die in een beurtsisteem
de verdere afbetaling van onze installaties en het onderhoud van
de arr. bestelwagen moeten verzekeren.
Geef u aan, ook als los medewerker, om ingeschakeld te worden
bij Maurits Alaers, Kesselsteenweg
19, Lier.
F r a n s Van Dessel, ZandvekenveWen, Nij'.en.
Guido Heyvaert, Boomse steenweg 56, WiUebroek.
Iwein Van de Vooi'de, Netestr.
3, K a t . Waver.
F r a n s Van Dessel, Veldenstraat
1, Beerzel.
Walter
Luyten, Legrellestraat
32, Berlaar - Tel. 03-70.61.93
F r a n s Peeters, Heide7 , Puurs.
Oproep.
Het arr. bestuur Mechelen doet
een oproep a a n de nationalisten
van ons arrondissement zich aan
te sluiten bij de viering van oudvolksvertegenwoordiger Ward Herm a n s die doorgaat op 21 april te
Antwerpen (zie elders blad).
Wie doet wat.
Onze oproep tot medewerking
aan de aktie voor de noodlijdenden wesd flink beantwoord door
de afdelingen. Lier leverde een
grote
ploeg
busseninzamelaars;
was het niet de grootste tot spijt
van enkele chagrijnigen ? Nijlen
verzamelde al de giften in n a t u r a
van de gemeente en verdeelde ze
ook. Met Vlaamse liederen de
Volksuniemlkrowagen werden de
Berlarenaars
aangespoord
hun
duit in het zakje te doen. De afdelingen Mecheden, Beerzel, Helst,
WiUebroek boden ook h u n diensten a a n in deze menslievende aktie.

Een lid wordt voor elke aktiviteit van onze af de', ing persoon'ijk
uitgenodigd.
Bij - verscheidene gelegenheden
wordt hem een prijsvermindering
van 30 % toegestaan, zodat de
50 F lidge'd spoedig weer ingewonnen zijn.
Een ot twee maal per m a a n d
ontvangt hij kosteloos ons eigen
ledenblad de Olievlek, met nieuws
uit de eigen streek en plaatselijk
bewegingsleven.
Voor en na de spreekbeurt van
Dr. Leo Wouters zal er gelegenheid zijn tot aansluiten.

O-VIAANDEIIEN
WAASLAND
E-3 betoging op 3 maart 1963.
De E3 moet en zal er komen in
de kortst mogelijke tijd !
Daarom richt de Volksunie Antwerpen en Sint Niklaas een massale auto-betogmg in op zondag 3
m a a r t a.s.
Op de eindmeeting van de E3betoging spreken te St Niklaas
vanop de kiosk aan de Grote
Markt : Dr Goemans, Drs W Jorissen Mr van der Eist en Mr Verniers
Autokaravaan.
Vertrekpunt aan de Linkeroever.
Langs de bijzonderste gemeenten
van het Waasland gaat het n a a r
St. Nik'aas, waar de autokarav a a n rond 11 uur 15 op de Grote
Markt toekomt.
De muziekkapel van de Antwerp'
se V.M.O. zorgt voor de muzikale
oinlijstmg.
Al wie en'gszins over een voertuig beschikt wordt dringend verzocht in te schrijven bij de afdelingssecretarissen.
De arr. r a a d vergadert op m a a n dag 4 februari te 20 u u r in het lokaal Stad Nantes.
WAASLAND - E3 AKTIE
Een
bijzondere
inspanning
wordt geviraagd a a n de propagandisten om het E-3-kenteken ie verkopen.
Aanvragen en afrekeningen bl]
d h r Aendenboom Albert, Kazernestraat 79, St. Niklaas.
Leden en sympathisanten
die
met h u n voertuig a a n de protestrit op 3 m a a r t a.s. meedoen gelieven zo spoedig mogelijk n a a m en
adres op te geven a a n een der navolgende adressen :
St. Niklaas : Mr. J. Verniers,
Walbu-gstraat 21, tel. 76.27.88.
Dhr. L. Verbeke, Kleibeke 121,
te'.. 76.39.16.
Dhr. A. Aendenboom, Kazerne-

NIJLEN
ANTWERPEN
Werftochten E-3.
17 februari : Burcht, Zwijndrecht, Kruibeke, Bazel, Haasdonk, St. Gillis, Nieuwerkerken.,
Meisele, Beveren, St. Niklaas
Bijeenkomst van alle V.M.O.-leden en propagandisten (microwagen) te 9 uur in zaal « Tijl », Halewijnlaan 96, Linkeroever.
MECHELEN
Mikroinstallatie.
Met de aktie « Wie doet wat »
werd onze nieuwe geluidsinstallatie boven de doopvont gehouden
te Ber aar 30 watt waren voldoende om het hele dorp overhoop te
spelen. Hartelijk dank aan de
heer Pollet van de firma Gem te
Merksem en vooral aan de vriend
technieker F r a n s Wouters van
Lier die dit propagandainstrument
aan zu ke voorwaarden hebben bezorgd. Zo zal in ons arrondissement << Ieder z'jn Waarheid »
krijgen
Ko portages.
Wij doen een oproep aan ai de
afdelingen om een ko'portageploeg

Boeicnouding
— Belastingen
Sociale Wetten
rel (Brussel» 47 05 70

Vlaamse Kring Nijlen.
Gezellige Vlaamse avond.
9 februari — 20 uur — Parochiezaal OL. Vrouw, Bouwelsteenweg
— Inleidende toespraak.
Film over de tweede Mars op
Brussel.
Genoeglijk samenzijn met dans
en Vlaamse vi'olijkheid.
AUe Vlaamsgezinden
van de
streek worden verwacht

DE

s t r a a t 79.
Dhr. L. Buerman, Mercatorstr.
185, tel. 76.30.62.
Beveren : dhr. A. Braem Bisschop-Triestlaan 44.
Kallo : dhr O. Van Oevelen,
Mesele : dhr. L. Van Mieghem,
Meersenweg 24.
Dhr. A. Van Goef, Dorp 24.
Stekene : dhr. L. Vierstraete,
K e r k s t r a a t 149.
Dhr. A. DhoKander, Voorhouts t r a a t 43.
Kemzeke : dhr. K. Cammoert,
Regentiestraat 9.
Op zondag 17 en 24 februari
grote colportage over het ganse
Waasland met 7 microwagens in
samenwerking
met
Antwerpen.
Het
Waasland colporteert
in
Steendorp, Temse, Vele, op 17.2 63,
en te Kallo. Verrebroek en Vrasene op 24.2.1963. Verzameling en
vertrek telkens om 9 uur 45 a a n
lokaal Stad Nantes
De afdelingen worden verzocht
de gi'atisnummers en de pamfletten zorgvuldig te verspreiden.
Steun voor onze aktie wordt met
dank ontvangen op P.C. 325.33 van
de Kredietbank
met vermelding
voor nr. 4713.

IN. MEMORIAM
Te Metsteren
(St.
Truiden)
overleed op de leeftijd van 90 j a a r
mevrouw Marie - Thérèse Bessemans, moeder van onze medestrijder Jiml Bessemans.
We bieden hierbij de achtbare
familie onze christelijke deelneming aan.

geboorte van een flinke zoon, Gunt h e r gekerstend.
Aan heel de familie de oprechte
gelukwensen van de Volksunie.
I n h e t gezin R. Verbeke-Dubols
te Deurne werd een zoontje gebor e n d a t Peter werd genoemd. Onze oprechte gelukwensen.

ZOEKERTJES
Voor een
02-25.90.62.

fijne

V.U.-sigaar tel.
3

Techn
Ign. scheikunde zoekt
passende betrekking, ook vertegenwoordiging.
Schrijven
kantoor
blad.
DB 2
Wij zoeken in iedere stad o l
dorp, m a n n ot vrouwelijk persoon
voor zeer winstgevende hoofd- of
bijverdienste
Schrijven Neoplastic E. Dierckxlaan 21 Schilde.
8
Wie bezit het boek « Vade-Mecum 1950 » geschreven door P.H.
Brans.
Schrijven
Delwartstraat
12, Brussel 12.
15

Op de 22 j a n u a r i 11. overleed te
Mechelen-aan-de-Maas een bekende en getrouwe Vlaams nationalist,
de Heer Christiaan Lambengts,
rustend onderwijzer. Meester Lamberlgts is als overtuigde V aming
gekend door talrijke generaties onderwijzers, die hij in de normaalschool van Mechelen-aan-de-Maias
heeft helpen vormen. De overledene was de schoonb" oeder van
goevemeur Theo Brouns-zaliger.
Wij bieden aan de fami'ies Lamberigts en Brouns onze kristelijke
deelneming aan.

Jongeling jzoekt werk a a n huis
bv. briefomslagen plakken, adressen sclirijven (mooi geschrift) of
dergelijk. Verdiensten spelen geen
rol. Schrijven V.U.-voorzitter Foaselsttaat 53, Hekelgem die doorgeeft.
14

Te Machelen overleed op 27 januari de heer H. Lauwers. Wij bieden die familie hiermee onze blijken van kristelijke deelneming a a n
in h e t verlies dat h a a r heeft getroffen.

Op gewone h a n d t e k e n i n g
en o n d e r de s t r i k s t e g e heimhouding, zonder o n derzoek bij g e b u r e n of
werkgever.
T e r u g b e t a l i n g in
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n .

GEBOORTE
Onze goede vrienden Familie
F r a n s Leys - Maria Jordens, die zo
zorgvuldig en stipt de verzending
verzorgen van ons strijdblad 't
En Zal, hebben ons gemeld d a t
h u n gezin verrijkt werd met de

GELD
voor iedereen!

Tel. (02)22.63.48

- en ontspanningskrins
VRIENDSCHAP
nodigt u uit tot haar

BRABANT
SINT-GILLTS
Na de ges aagde filmavond van
2 februari. Krijgen onze vrienden
en leden t h a n s ae gelegenheid om
Dr Leo Wouters in eigen kring te
horen spreken op 16 februari te
20 uur in Vlaams Huis Die Ossewa
Bondgenotenstraat
307. te
Vorst (trams, 13. 14, 50, 52 58).
Dr. Wouters zal er spreken over
de zetelaanoa&sing Toegang kosteloos.
..-._
Mogen We ook onze vrienden
uit Sinl>GiHis, Vorst en Ukkel nog
even herinne^.en a a n de voordelen
van h e t lidmaatschap :

2de vlaams dansfeest 9 februari ^63 te 21h30
plaatsbespreking :

t o e g e l a t e n m i t s 50 F.

luk r o m b a u t , m o l e n d r e e f 7, a a l s t
tel. 21766 - p.c.r. 2998.96

zaal rink

l o k a a l « d e v r i e n d s c h a p », k e r k s t r . 9,
a a l s t , tel-, 26150.

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

DE VOLKSUNIE

ANTWERPE'N
DEURNE
I n uitvoering van de beslissingen van de laatste ledenvergadering zullen maandelijks kolportagetochten in onze gemeente georganiseerd worden.
Op die manier zullen wi] sistematisch iedere s t r a a t u i t k a m m e n
om abonnementen en leden te
wenden.
Kou of geen kou : de eerste
t o c h t vindt a s . zondag, 10 februar i plaats ! Verzame'en : te 10 u u r
a a n terminus t r a m 10 (hoek Turnhoutsebaan-Schotenstesnweg).
Wij doen een dringende oproep
a a n alle leden en simpatlzanten
om deze kolportage door h u n medewerking daadwerkelijk te steunen.
Personen die zich wensen op te
geven om a a n plaatselijke kolportages mede te werken, gelieven
In. verbinding te treden m e t de
propagandavei-antwoordelijke,
Roland Myin, 46, J u u l Steursstraat,
Deume.
MERKSEM
Weriivergadering 30 j a n u a r i 1963.
Deze vergadering, alleen voor
bestuiu-leden, wijkleiders en kernleden, wa« zeer nuttig. Zeer zakelijk en met n u t t i g gevolg werd
een flinke dagorde afgewerkt. De
aanwezigheid van den Heer Rolus, provinciaal m a n d a t a r i s , werd
door onze leden ten zeerste gewaardeerd.
Volgende werkvergadering op woensdag 13 j a n e.k.
Bal.
Het bal van Groeninghe op 2
f e b r u a n was een reusachtig sukses.
De
organisatoren van
deze
avond mogen een pluim op h u n
hoed steken
Onder de veJe aanwezigen werd
met veel sympatie onze volksvertegenwoordiger
Reimond
Mattheyssens o p g e m e r k t
SCHILDE
Propa^andaploeg kanton Zandhoven.
10 febr Wommelgem - vertrek 9
uur 30 a a n de kerk
Simpatizanten vervoeg onze propagandaploeg. We komen h a n d e n
te kort Stel u In veromdmg met
Maurlts
Vanderbruggen,
Tumhoutsebaan 395.
Schilde.
Tel.
79.07.95. G r a a g halen we ü a a n
huls af en brengen ü ook terug.

BRABANT
EVERE
Hier werd op gebied van ledene n abonnentenwerving schitterend
werk verricht.
Indien ze op die manier verder
gaan, zal afdeling Evere weWra
n a a s t de groten staan.

ARR. LEUVEN
Op 9 f e b r u a n 1963 te 20 uur.
Gezellige dansavond ingericht
door de Volks^lnie in de gemeentelijke turnzaal te Kessel
Lo, Martelarenlaan 11
Muzikale leiding : Peter Philips.
Dit dansfeest moet een succes worden. Daarom ook verwachten We d a t iedereen goed
of slecht weer, aanwezig zal
zijn l

ELASTIC
De Kantelpoort di
- groot of klein volledige voldoening
geeft.
Weldra rechtstreekse agentschappen over gans Vlaanderen : zekere streken zijn nog
niet bezet : komen hiervoor in
aanmerking: metaalkonstruktiehuizen gespecialiseerd in
metalen ramen.
Voor inlichting zich
wenden tot :
J. ERNST-THEUNISSEN
Hef de Voer
Kloosterstrat, 84
's Gravenvoercn.
Tel. : (04)79.62.00
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IWOLENBEEK
Op zondag 10 februari vindt In
de feestzaal « Ons huis », Haecks t r a a 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
« T h e Strangers » en R e n a a t Grassin (Ketje). Iedereen wordt hartehjk welkom geheten.

Onze nieuwe
sekretaris m a a k t
er zijn werk van en gaat dagelijks
op huisbezoek. We melden meteen
dat de voorwaarden zeer gunstig
zijn en d a t alle nationalisten uit
h e n k a n t o n het zich tot plicht
moeten rekenen lid te worden.
Het sekretariaat is gevestigd bij
Mevr.
Kempeneers-Jacobs,
Stationsstraat 25 Halen.

SCHAARBEEK
Na Evere, Ukkel, Molenbeek en
Etterbeek komt t h a n s Schaarbeek
a a n de beurt met een voorlichtingsvergadering.
Op zondag voormiddag 10 februari te 10 uur 30 spreken aldaar
in de « Amitié », Liedsplein 35 :
Toon van Overstraeten, propagandaleider en Walter Ijuyten.

Op de werkvergadering te Halen werd overgegaan tot h e t kiezen van een voorlopig bestuur.
Dhr. Guffens
Maurits
zal het
voorzitterschap waarnemen. Meteen werden de opdrachten verdeeld onder de verschillende bestuurslden. Bizondere
aandacht
wordt besteed a a n de leden- en
alxinnementenwerving.
Indien elke medewerker zijn opd r a c h t vervult zal Halen binnen
de eerstvolgende twee m a a n d een
volwaardige afdeling zijn,

SCHEPDAAL
Arrondissementeel bal.
Het K a m a v a l n a c h t b a l , op 23
februari in zaal « Select » voorzien te Schepdaal, moet uitgroeien
tot een topsukses.
Iedereen die zich n a a r Schepdaal verplaatsen kan, moet er aanwezig zijn, want de integrale opbrengst van d a t bal is bestemd
voor h e t propagandamateriaal.
ST-MARTENS-BODEGEM
De afdeling St-Marbens-Bodegem
richt op 9-10 en 11 februari een
grote pensenkermis in bij de heer
Massage Roger, Stationsstraat 38,
houder van het Volksunielokaal.
P r e t en leute. Men dient op van
's middags af.

LIMBURG
LIMBURG
Sociaal dienstbetoon.
WATERSCHEI
Het provinciaal sekretariaat is
gevestigd t e n huize van d h r M.
Adons, EJmiel Vandorenlaan 47,
Waterschel-Genk. Tel. 531.58
Ontvangst : elke avond, uitgezonderd vrijdag, tussen 19 en 21
uur.
HAMONT
Elke voormiddag t e n huize van
dr. SMnpels, L., pastoor Lemmensstraat 9, Hamont. Tel. 453.01.
MAASEIK
Elke
donderdagavond
tussen
19,30 en 21 u u r bij dhr. Everts
Albert, Bleumerstraat
28. Tel.
612.26.
NIEL B I J AS
Elke dag op afspraak ten huize
van provincieraadslid Joris Degraeve, Stationsstraat. Tel. 738.17.

I n hof « De Voer » te 's Gravenvoerien op de laatste woensdag
van elke m a a n d tussen 16 e n 18
uur.

GEVRAAGD
u i t b a t e r voor
t o e r i s t i s c h uord
a a n d e Zwalm.
S c h r i j v e n n a a r M. De Boe.
H e l d e n l a a n , 24. Z o t t e g e m .
TeL (054)50014

O-VLAANDEREN

HASSELT
Enkele huisbezoeken werden gebracht door caem Colemont en Urb a a n Debruyn om steunbijdragen
te innen voor h e t financieel komltee. Een
paar
interessante inschrijvingen werden genoteerd.

Er waren h a n d e n te kort om de
dorstigen en hongerigen tijdig te
voorzien van de nodige voorraad.
De vooTTJtter J a n Van Der Weeën
heette iedereen welkom en verheugde er zich over d a t n a lang
zoeken eindelijk een gunstig lokaal h e t onze werd.

LOMMEL
I n de afgelopen week hebben
Drs. Degraeve, ir. Clem CJolemont
en Dhr. Pr. Kempeneers enkele
zeer belangrijke kontakten opgenomen met nieuwe medewerkers
in de streek.
Het kanton Neerpelt is inzake
organisatie een mooie s t a p vooruitgegaan.
MILLEN
I n h e t teken van de zetelaanpassing wordt een openbare voorlichtingsvergadering gehouden op
zaterdag 23 februari te 8 UTÏT 'S
avonds in h e t café Televisie, kerk,
Millen.
Dit is een enige geüegenheid om
eens kennis te nemen van h e t
p r o g r a m m a van de Vo'ksunie d a t
uitvoerig zal uiteengezet worden
door een reeks befaamde sprekers
van de partij.
Zullen e r h e t woord voeren '• I r
Renaat
Vanheusden,
hoofdbestuurslid, Ir. caem (Colemont. prov.
secretaris en Drs. Wim Jorissen,
algemeen partijsekretaris.

DORTMUNDER
Thierbrauhof I
te Leuven

Zes nieuwe leden en drie abonnementen op h e t blad werden geboekt. Het aantal van 125 leden
werd overschreden. Binnen kort
boeken we de 50ste abonnent 1
GENT
Wij doen n u reeds een oproep
voor de twee volgende propagandatochten met mikrowagen.
De eerste tn Gent-Stad (wijken
Muide en Meulestede) gaat door
op zondag 17 februari. Verzamelen
a a n h e t Vlaams Huis Roeland om
9 uur 30.
De tweede, groots opgevatte, propagandatocht gekoppeld a a n een
autokaravaan dwars door ons dlstrikt. Vermoedelijk vertrek te Afsnee om 8 uiu- 30 om vervolgens
de gemeenten St. Denijs-Westrem,
Baarle-Drongen, Drongen en Ma^riakerke a a n te doen. Nadere gegevens volgen nog. Voornamelijk
tot de autobezitters doen wij een
oproep.
Mogen we hen die de autokaravaan meedoen vragen dit zo spoedig mogeJUjk te laten weten (uiterlijk tegen 24 februari) aan dhr.
Dekeyser Guido (Onderbergen 57,
Gent) of dhr. Dellaert Edmond
(HoMaal 32, G e n t ) .

Op zondag 27 j a n u a r i werd onze plaatselijke
Volksunieafdeling
gesticht. Deze stichtingsvergadering werd bijgewoond door arrondissementsvoorzitter de Heer Dr.
J. Van Boxelaer.

.^JPfr
%

DENDERLEEUW

SCHELLEBELLE

^-ïM

HALEN
Ziekenkas.
Buiten alle verwachting komen
de inschrijvingen zeer goed binnen.

De daad bij h e t woord, zegt Gustaaf Begas. Inderdaad
verleden
week werd beslist een ruimere
propaganda te ondernemen in de
omliggende dorpen van Lanaken,
en ondertussen vernamen we reeds
dat zijn ploeg m.eer dan 200 Volksuniebladen gratis is gaan uitdelen a a n de kerk te Veldwezelt.
Veel sympathieke
geaichten bij
dit werk hetgeen bewijst d a t de
Volksunie beslist aanvaard is in
de brede volkslagen.

Ondanks
de
meest
ongure
weersomstand'gheden hadden talrijke vrienden er a a n gehouden
aanwezig te zijn op de openingsavond van h e t lokaal Vlaams
Huis « De Klok ». Welle en Erembodegem waren er ook.

'S GRAVENVOEREN
Vlaamse pensenkermis.
Op zaterdag, 16 februari 1963
in « Hof De Voer »,Kloosters t r a a t 84, 's Gravenvoercn.
Programma :
Om 18 uur 30 : Pensensouper voor alle inschrijvers. Telaatkomers kunnen tot 22 uur
bediend worden.
Om 22 uur : toespraak door
d h r 3. Gouverneur,
voorzitter
van B.V.O.B. « Na 25 Overmaasconferenties in Vlaanderen
een belangrijke boodschap voor
U ».
Heel de avond : zang, dans,
attrakties. Tombola met 300
prijzen
Inschrijven : voor 12 februari door storting van minstens
20 F op postrekening 5338.48
van Bond der Vlajningen van
Oost-Belglè,
HasseHsesteenweg
41, Tongeren.
Wij slaan de brug : Voerstreek-Limburg.

VELDWEZELT

HAMONT
We delen m e t genoegen mede
d a t de Heer Sempels, dokter in de
rechten, de uitbouw van de socia^
Ie dienst zal verzorgen in zijn gemeente alsmede in h e i ganse
k a n t o n Neerpelt. Ook de uitbouw
van de partij zal door zijn toedoen heel wat schot krijgen in
zijn gewest.

NIEUWERKERKEN
Bij Ir. <31em Colemont op afspraak per brief of telefoon 738.17.

VOERSTREEK

We vragen
de propagandisten
zoveel mogelijk de nodige propag a n d a te willen voeden bij h u n
kennissen en vrienden.

'

*

DORTMUNDER
Thierbrauhof II

te Antwerpen
WELDRA
DORTMUNDER
Thierbrauhof III en IV ?

In zijn uiteenzetting schonk Dr.
Van Borelaer klaxe wijn en belichte vooral in treffende bewoordingen het doel en streven van de
Vlaams Nationale Paa-tij — de
Volksunie — de enige partij in
Vlaanderen die de belangen aller
Vlamingen
zonder
onderscheid
van r a n g of klasse 100 % verdedigd.
Onder voorzitterschap van genoemde afrondissements - voorzitter werd ook ons eerste bestuur
verkozen en dit volgens de normen der bestaande statuten.
Langs deze weg danken wij ook
allen die tot de verwezenlijking
dezer stichting bijgedragen hebben.
Moge h e t een aansporing zijn
om nog meer en beter te doen.

Dortmunder Thierbrau
f i n a n c e e r t cafe's
en zoekt g e p a s t e m e d e w e r k e r s a l s b a a s of g e r a n t .

Zich w e n d e n :

Abts,
Tiensesteenweg 120
Korbeek-Lo.

WETTEBEN
Op zondag 10 februari kolportage te Massemen. Vertrek te 9
uur a a n het Vlaams huis.
Op zondag 17 februari te 10 uur
30 in het Vlaams huis : algemene
ledenvergadering. Op het
prog r a m m a : herkiezing van n e t bestuur. K a n d i d a t u r e n mogen binnengebracht worden tot bij het
begin van de vergadering.
Op zaterdag 23 f e b r u a n te 19
u u r in h e t Vlaams huis : gezdJig
samenzijn. Op de Eï>ijska»t : friet
met n a a r keuze mosseJen of stoefvlees. Dee'name in de onkosten :
leden : 20 P, niet-leden : 80 P

Wiener Sangerknaben.
Op uitnodiging van de Vlaamse
Ki-ing treden de Wiener Sanger»,
knaben op woensdag 13 februari
op in de zaal « Forum », Stations»
straat. Begin : 20 uur. Lokatie :
Vlaams Huis, Markt 29. TeL l
74.09.35.
Mutualiteit Flandria.
Het ledenaantal van Flandria
stijgt. Binnen een paar weken zal
men te Wetteren het honderdste
lid kunnen inschrijven.
Dit lid zal een premie van 100 P
ontvangen. Laat U dus vlug inschrijven. Alle inlichtingen bij de
heer Bm. Crapoen, Serskampsteenweg 147, Wetteren.
De bijdragen bedragen : voor
vrij verzekerden : 275 F per gezin
per m a a n d (studerende kinderen
tot 25ste levensjaar inbegrepen);
voor verplicht verzekerden : 25 P
per gezin per maand.
Alle uitbetalingen
geschiede»
a a n de officiële tarieven. En kent
U onze extra-voordelen ? Vergoeding bij bevallig : 1050 F ; plechtige communie : 500 F ; legep»
dienstvergoeding : 500 F ; huwolijkspremie : 1500 F.
ZOTTEGEM
Zaterdag, 23 februari, viering
van h e t 150ste lid van de afdeling
Zottegem, in h e t St. Jorishof.
Als sp".'ekers :
Mter de Boe,
Dr van Leemputten,
Mter van der Eist.
Begin 20 uur.

W-VLAANDEREN
BRUGGE
Lemtebai.
Toegangskaarten tegen 50 P o i
40 F (enkel voor leden mits vesftoon van lidkaart) kunnen reeds
a a n volgende adressen bekomea
worden :
Café Vlissinghe, Blekersstraat %
Brugge.
Gasthof 't Bou'-goensche Oniycé,
Wollestraat 45, Brugge.
Mare De Vriese, Tuinstraat 9,
Assebroek.
G. Willemyns, Breldelstraat ^
Torhout
Hektor Van Ryssel, de S m e t de
Naeyerlaan 33c, Blankenberge.
Raf
Deolerck,
Lippenslaaa,
Knokke.
Mare Vandemoortel, Delaplaoos t r a a t 121, St. K m i s .
Maurits
Goethals,
Moerstraa*
36, St. Andries.
Marcel De Keersgieter, RijseSs t r a a t 139, St. Michiels.
Albert Goossens, Gevaertse stai.
77, Oostkamp.
Dr. J. Leuridan, Torhoutsteen^
weg, Zedelgem.
W a c h t niet langer, koopt n u
reeds uw kaarten !
lEPER
Kalender voor volgende m a a n den; de volgende sprekers zijn gevraagd :
3 m a a r t : stadsschouwburg leper : vlagoverhandiging van h«*
arrondissement door Rudi
Vim
der Paal, alg. Organlsatieleld«r.
EJregast : Daniel Deconinck.
Sprekers : dr. Le Compte en dr.
Van Leemputten, volksvertegeawoordiger.
(Deze vlag wordt
geschonken
door Mw. Begga D'Haese, echtgenote van onze arr. Voorzitter, dr.
Le Compte).
31 m a a r t : Poijennge, zaal Het
Belfort : vergadering speciaal voor
tx)eren en middenstanders Sp''*kers
:
volksvertegenwoordiger
Matheyssens; alg. sekretaris Wim
Jorissen en a r r Voorztter dr. Le
Compte en Ludo Sels, boerenleider.
20 april : zaal Het Belfort, Poperinge : viering van Daniel De
Coninck,
eerste
Westvlaamse
Vlaams-nationale
volksve-tegenwoordiger sinds de oorlog
Groot ba'.
Als sprekers werden gevraagd :
Meester Van Der E!st. volksvertegenwoordiger en Algemeen Voorzitter van de V.U. en dr. Le C3ompte, plaatsv. volksvertegenwoordiger voor Daniel Deconinck.
4 mei : Vlaams Huis Woesten :
gi-ote vergadering voor de arbeiders, vooral de grensarbeders Als
sprekers werden gevraagd • Volksvertegenwoordiger Leo
Wouters,
ondervoorzitter van de V.U.; sena^
tor Diependael; Pol Martens e a
dr. Le CTompte.
POPERINGE
A.N.Z.
Op zaterdag 16 februari 1963 t e
20 uur in de zaal van « Het Beifort », grote m a r k t te Poperinge^
A.N.Z. avond : «Mozart in beeld»,
met klank en lichtbeelden, gegeven door Maurits Declercq Ir-Iereen welkom. WIJ bevelen deae
avond aan.
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OE VOLKSUNIE

D.'E Magna Charta ie- het bekende
dokument dat de Engelse koning J a n zonder

naamloze slijkpamflet door de plaatselijke priester bleek opgesteld. Misschien moet hem dit vergeven worden in de opgezweeptheid van die
dagen.

Land in 1215 aan zijn onderhorigen verleende.
« Magna Charta van Rome's nieuwe koers », t i telden verschillende kranten hun verslag ever de
ophefmakende redevoering die Kardinaal Bea
enkele weken geleden hield voor een groep
kerkvaders. Kardinaal Bea, een van de voornaamste leiders van het Concilie, corak zich hier
resoluut uit voor de gewetensvrijheid als basis
bij het zoeken naar de waarheid. Hij betreurde
de troebele tijden waar door godsdienstoorlogen
op geweldadige wijze aan anderen een overtuiging werd opgelegd. Vele waarnemers hebben
deze plechtige proklamatie inderdaad gezien als
richtinggevend voor de nieuwe houding van de
Kerk. Nieuwe houding ? Of is het alleen een terugkeer naar de bronnen, naar een leer die de
zachtmoedigheid en de deemoed als voornaamcte
overtuigingsmiddelen gebruikte.

W
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behouden als voorwaarde voor de geloofsbloei.
Een zo dicht aanleunen bij de zich-katoliek-noemende heersers in de staat moest onvermijdelijk
verraad aan de geest worden op vele terreinen,
waar stilzwijgend het macht^-misbruik van de
staat werd toegelaten of zelfs goedgekeurd.

O.

rP verschillende plaatsen is men
aan de hand van de feiten reeds teruggekeerd
van een ideeënverspreiding die middelen gebruikte lijk de Elvenkoning uit het sprookje :
«Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt».
Goed dat het eens geformuleerd wordt, beter nog
dat het zou plechtig opgenomen worden in de
teksten van het Concilie. Wij hopen dat nu ook
•poedig de laatste bastions van het machtskristendom zullen afbrokkelen. De Spaanse bijvoorbeeld. Wij hebben ook gedacht aan Vlaanderen
waar de blokvorming klerikaal - antiklerikaal
het jongere verleden van ons Volk zozeer vergiftigd heeft. Met middelen, zogezegd alleen geschikt om het doel te bereiken, die met zoveel
fanatisme werden beleden dat ze het doel tenslotte verraadden. Op het politiek terrein werd
dit dan de alleenzaligmakende katolieke staatspartij, die in de kleinheid van veel van h a a r vertegenwoordigers en in het genadeloos bestrijden
van haar tegenstanders (dikwijls) een parodie
werd van de godendienst van de Liefde. Veel
schoons is in Vlaanderen daardoor kapotgemaakt. Tussen het afmaken van priester Daens,
over het bestrijden van het tussenoorlogse n a tionalisme tot de verkiezingen van 1958 ligt een
recente geschiedenis die weinigen nog durven
verdedigen.

E.

iN in het recente verleden ! Ik
hoor Drs Maurits Coppieters nog verklaren dat
het een onuitwisbare schande blijft dat in de
jaren '44 de Kerk zo kleinhartig gezwegen heeft,
toen ontelbaren om louter politieke zaken genadeloos werden getroffen in hun materieel bestaan en menselijke waardigheid. Eén waarde
blijft, zei Sint Paulus, dat is de Liefde. Al de rest
is zeer relatief. In zijn bekend boek « Geloof en
Wereld » stipt Prof. Dondeyne aan, hoe de goedkeuring door de katolieken van de scheuring van
1830 — zogezegd om het katolieke zuiden te redden van de protestantse noorderduivel — op
termijn zeer ijdel is gebleken.
«De revolutie van 1830 deed het pas gestichte koninkrijk uiteenvallen. Sindcdien heeft
de Nederlandse katolieke gemeenschap, spijt
haar positie van minderheid in een overwegend
protestantse staat niet opgehouden vooruitgang
te maken, zowel kwantitatief als kwalitatief; in
België zijn grote volksdelen uit Wallonië en de
grootsteden onkerkelijk geworden, ofschoon van
1884 tot 1914 de regering homogeen katoliek
was». (Dondeyne, blz 211).

U

IE zogezegde noodzaak om
machtsblokken te vormen, waar «de goeden»
allemaal aan één kant stonden en de slechten
van de overzijde zo slecht waren dat alle middelen tegen hen toegelaten waren (« gaat hij
naar de Kerk ? ») was en is in sommige dorpen
nog steeds de vraag die iemand definitief kon
doen klasseren.
Wie de uiterlijke vormen van het katolieke
machtsblok aannam, was een goede. De anderen
waren ketters die mochten verbrand worden..
Het innemen van een ander standpunt dan dit
van de katolieke politieke machtsgroep volstond
om verketterd te worden. Hoevelen in Vlaanderen, dikwijls de meest dynamischen, hebben
zich niet verbitterd afgekeerd van liefdeloze
priesters en zogezegd katolieke leken die wel tot
de officieel gezegende machtsgroep behoorden ?
Ontzettende schade heeft dit aan de Kerk berokkend en niet alleen aan de Kerk maar aan
de men&alijke waarden, waar zij de fijnzinnigste
dienares moest van geweest zijn. Dit alles in
naam van een politieke taktiek die zogezegd onontbeerlijke machtstrukturen moest veroveren of
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E «geestelijke doodzonde» lijkt
al zo ver, maar in sommige eenvoudige geesten
werkt ze nog wel na. Als praktische illustratie is
ze nog sprekender dan het geval van 1830. Op een
ogenblik dat kruisvaarder Lefèvre als een van
zijn sterkste steunpilaren Beelzebub Van Eynde
heeft wordt de bomenomzagerij van de jaren
1955 onder de leuze « God wil het » eerder tragikomisch. Daarbij sloot aan, in de door kardinaal
Bea gewraakte geest van « alleen wij hebben gelijk », de slijkgolf tegen iedereen die het zaligmakende gareel niet wilde aangorden. Voor mij
ligt hier een CVP-verkiezingspamfletje 1958 uit
West-Vlaanderen. Een opstapeling van gemeenheden aan het adres van een katoliek dokter,
die het gewaagd had de lijst van de Volksunie
mee aan te voeren. Het is een vuilspuiterij in het
genre van de katolieke conservatieve gemeenheden die Pater Van Isacker in zijn boek over
priester Daens aanhaalt. Als later de geschiedenis van de opkomende Volksunie zal geschreven
worden, zal niemand kunnen geloven dat dit
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A het in elkaar storten van de
traditionele kaders in Algerië, staat de Kerk er
in een positie dat reeds vele kristenen er zich
afvragen of het niet beter zou zijn zich individueel te engageren in scholen en hospitalen van
de Algerijnse staat. Daardoor een zeker ghetto te
verlaten en opnieuw « gist in de deeg » te zijn.
De zuurdesem van het eerste kristendom, die een
hele wereld wist om te keren. Gerard Walschap,
die pijnlijk in zijn jeugd aanbotste tegen het
«machtskristendom», zegde onlangs op een
voordracht in Den Haag dat de houding van J o annes XXIII een historis3he kentering inluidde
die kon leiden tot samengaan van de volkeren,
uitbanning v a n ' ^ e oorlog. Niet door geld, geleerdheid, kunst of macht heeft de Kerk h a a r
eerste lente gekend. Maar door haar revolutionnaire Liefde die een groep vissers tot hervormers maakte. Dat door de vergulde maskers t e rug de zachte trekken van de eerste skulptuur
duidelijk worden, die van het BEA-te Kristendom dat als voornaamste werfmiddel in h a r t en
handen h e t brandende getuigenis droeg van de
vreugdevolle Liefde.

Band of elektrische bedlening.

Laat de k a n s niet
voorbijgaan o m tot

Per Biljet IOC F

Vooral in Vlaanderen, waar het na de afkondiging van Rerum Novarum nog mogelijk was
dat om «taktische » redenen een beweging lijk
het Daensisme werd afgeslacht, zal het wellicht
nog een tijd duren eer men de « klerikale » politiek definitief zal afzweren. Men zal nog lange
tijd stokken vinden om de zogezegd dolende
honden te slaan. Enkele basii-zaken uitgezonderd,
menen wij dat op vele terreinen in onze gemengde maatschappij « apartheid » van de kristenen meer en meer voor hen nadelig zal worden.
Onze ervaring als katolieken in de Volksunie,
waar wij dezelfde strijd strijden als vrijzinnige
Vlaamsgezinden, heeft ons doen vaststellen d a t
dit samenwerken op een heel aantal vlakken
waar wij als mens en als Vlaming dezelfde belangen hebben, een beter begrip en meer eerbied
heeft meegebracht voor de dingen waar wij met
hen verschillen.
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SINT-JANSVLIE1 19
(Kleine Tunnel)
ANTWERPEN

Wij begroeten de nieuwe tekenen van eerbiedigende verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, zoals ze zich op het Concilie m a n i testeerden, met vreugde. Het is te hopen dat die
nieuwe geest weer niet te veel jaren zal nodig
hebben om van de top door te sijpelen tot in de
onderlagen.
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Trekking van de
tweede tranche
maandag 11 februari
te Ruisbroek.

G.BERGERS

AAR in herderlijke brieven nog
sprake kan zijn van « zware zonde in de huidige
omstandigheden » wordt het, wanneer de genuanceerde veroordelingen van de monseigneurs
op het lager vlak zijn doorgesijpeld, gemakkelijkheidshalve : « ze doen allemaal doodzonde ».
Het kan dan zelfs verworden tot een onkris»telijke en onmenselijke houding van «bij die
moogt ge niet meer kopen », zoals dat in die
streek door priesters sistematisch werd gezegd
tot mensen waar ze invloed op hadden. Daarom
dat Scrutator in de Standaard de woorden van
Kardinaal Bea zo toejuichte en de Engelse
schrijver Aldous Huxley aanhaalt die het een illusie noemt te menen dat men de wereld kan
verbeteren door beroep te doen op geweld.
Deemoed en liefde kan de wereld beter maken
meent die schrijver.
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Op zondag 10 februari 1963 m
der Kursaal te 's Gravenvoeren

CARNAVALS-ZITTING
met bekaananiakmg
Preens Carnaval 1963

van

fler

Program : Jet' Diederen N.T.S.
televisie. De Kerkraadse mèètsches. Jo-Ann-Dee singt met gitaar. Butreedners de Boer*- B'aoskapel.
De gjest zeund : De Hèvers van
Noorbeek. De Klelndererre va St.
Grebere. De Schlabok va Amby.
Nao de zitting : Daanse met tiet
orkest.
T H E G R E E N STARS.
Begin nm 19 uur 11
Alaaf de Carnavalsvereniging
De Waggelen e va Voere.
Dit alles onder leiding van Jet
Huynen en JeX 'Exr\.<

