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j VERGEET NIET 
• dat in de eerstvolgende dagen 
; de postbode het kwi(tschrift 
i voor de hernieuwing van uw 
• abonnement zal aanbieden 
: Alhoewel we thans op 16 biz 
: verschimen bliift de pri|s de-
• zelfde 
• Jaarabonnement . . 200 F 
• Halfjaarlijkt . . . . 100 F 
• Driemaandelijks . . 55 F 
• Gelieve, in geval van afwezig-
j heid, uw familieleden te ver-
: wittigen dat de postbode het 
: leesgeld zal komen ontvangen. 

C.y.P. Kongres Oostende 

Hebl gi[ daarvoor 
Ie Brussel beloogd? 

^1 

illliii 

I BUITENGEWOON KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 

I ANTWERPEN - 17 DECEMBER 1961 

I HOTEL BILJARTPALACE, KON. ASTRIDPLEIN 40 
I In de voormiddag: SEKTIE VERG ADERINGEN. Begin 10 u. 30. Biljartpalace. 

m 1^!^!^ Taalgrens — verslaggever: drs Wim Jorissen. 
= o I -^ Federalisme — verslaggever: mr Frans Van der Eist 
j bektie Brussel — verslaggever mr Daniel Deconinck. 

I In de namiddag: SLOTZITTING onder voorzitterschap van dr R. Ballet. Begin 15 u. Biljartpalace 

j Alle leden van de partij worden dringend tot dit buitengewoon partijkongres uitgenodigd. 

g Alle afdelingen worden verzocht ten spoedigste de verplaatsing te organiseren 

I Gelegenheid voor middagmaal in Hotel Büjartpalace. Menu's aan 6 0 , - en 5 0 , - ; koude schotel 4 5 , - F . 

al, 

IC 
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KALLO. 
S.O.S. 

DRIEMAAL 

Met Toldoening stellen wi] vast 
<Jat de kopstukken van ons ge
meentebestuur fijntjes seambe-
teerd zitten met het « Ofschoon 
verlaten door het gemeentebestuur 
waren wij toch in Brussel op 22 
October », dat in grote letters voor 
hun (ook ons) gemeentehuis ge
derfd staat. En wij steken het niet 
onder stoelen of banken dat we 
oneindig veel plezier hebben dat 
dit grapje hen zo kwaad heeft ge
maakt. 

Evenwel is er iets dat ons bezig 
lK>udt en dat we beter wilden we
ten. 

Waarom voelen die heren zich 
EO beledigd ? 

Waarom 'al die plotse drukdoe-
nerij? 

Waarom werd heel de politie
macht onmiddellijk op de been 
gebracht ? 

Jvdst zoals met hun plakbrieven 
waarmede zij de bevolking aan
spoorden mede te gaan betogen. 
Mogen wij weten waarom zij al-
wezig zijn gebleven ? 

Of wisten zij misschien dat er 
«He dag geen decoraties werden 
uitgereikt of dat er geen « zoete 
koek » te verdelen was ? Moesten 
daarom alleen de gewone mensen 
en de mannen met ledige magen 
eens naar Brussel gaan om te zien 
of ze geen stuk brood of wat werk 
In eigen midden konden gaan at-
dwlngen of moest de gemeente 
Kallo er in het geheel niet zijn 
omdat de mensen daar toch rijk 
genoeg zijn en er nu reeds te veel 
•werkgelegenheid is ? 

Intussen nog een goede raad : 
Stap gerust over ons geverfde ste
nen... Want stapt ge er naast . . 
Ge breekt nog wellicht uw benöi. 

B. - Kalk). 

ZUID-AFRIKA 
Bnkele vooraanstaande leden 

van de Belgische gemeenschap in 
Zuld-Afrika, vergaderd te Pretoï^a, 
hebben met verontwaardiging ken
nis genomen van de aanvallen van 
de Belgische vertegenwoordiging 
to de Organisatie van dp Verenig
de Volkeren te New-York op aan
gelegenheden van binnenlandse 
politiek van de Republiek van 
Zuid-Afnka. Ze begrijpen niet hoe 
België er zich toe leent de posi
tieve inhoud van het Zuidafri-
kaanse beleid voor niet-blanke 
ontwikkeling naar zelfstandigheid 
te veroordelen op grond van een 
anti-apartheidsmythe. 

Zij zijn van oordeel dat het de 
plicht is van de Belgische rege
ling zich eerst grondig te verge
wissen van de werkelijke toestand 
in Zuid-Afrika vooraleer nog op 
een internationaal podium zo on
besuisd de Republiek van Zuid-
Afrika te veroordelen Zij menen 
•erder dat het in de historische 
traditie van de Belgische demo
cratie ligt het recht op vrije 
spraak en meningsuiting m alle 
omstandigheden te verdedigen Ze 
verbazen er zich dan ook over dat 
België zich niet verzet heeft te
gen de censuurmotie op de toe
spraak van de Zuidafnkaanse mj-
n'ster van buitenlandse zaken. 

Zij wensen het volk van Zuid-
Afnka ervan In kennLs te stellen 

dat zij zich totaal van dit optre
den van de Belgische afvaardiging 
In de Verenigde Volkeren desoli-
dariseren; dat zij zoals in het ver
leden de hechte banden van sym
pathie en vriendschap voor Zuid-
Afnka, daterend van de eerste 
vrijheidsoorlog, de tweede vrij
heidsoorlog, de eerste en tweede 
wereldoorlog, en nog onlangs be-
vest'gd bij de onovertroffen gastr 
vrije ontvangst van onze Kongo-
vluchteJingen, evenals de stam- en 
taaiverwantschap, hoger stellen 
dan politiek opportunisme. 

Pretoria, 3 november 1961. 

ELEKTRICITEIT 

INTERKEMPEN 
Geachte redaktie, 

Voor enkele dagen vielen een 
groot aantal straten t« Turnhout 
zonder elektriciteit en dit gedu
rende ongeveer twee uur. met als 
noodlottig gevolg, schadelijke poë
ten en geldelijke verliezen voor 
hulshouding, nering en nijverheid. 

Zou het gemeentebesüiur de 
mogelijkheid niet kunnen over
wegen, bij onderbreking van de 
elektriciteit, onmiddellijk over te 
schakelen op een reservenet, ran 
nadelige gevolgen voor de bevot-
king der stad te vermijden. Wie 
denkt aan de faam van een stad 
van over de 30.000 inwoners. 

Tumhoutenaar. 

MOORD OP EENDRACHT 
Waarde redaktie, 

Waarheen met de sportlvlteit, 
met de falr-play. Geaonde geest In 
geaond lichaam. Er was een tijd 
dat de ^xjrtlvlteit overeenstemde 
met ontspannmg, karaktervor
ming, clubliefde en eer; nu te eng 
verbonden aan zelfzucht, premies 
en geld. Het gouden kalf haalt 
men nog niet van zijn voetstuk. 
Geld, slijk der aarde : de sportl
vlteit onwaardig Een noodzakelijk 
kwaad, met als cynisch gevolg. 

een stei partijdige en fanatieke 
spelers, ko-Tiiteitsleden, scheids
rechters en beslissingen. De Bel
gische Voetbalbond een Augias-
stal. Quo Vadis? 

J.T. - Turnhout 

WAAR GELAAT 
In het artikel van M. RUYS In 

de Standaard van vandaag 
(241161) toont deze krant weer 
zi.in waar gezicht En als ge het 
mij vraagt, het is geen engelen
snoetje, maar een tronie om op te 
kloppen. De koene Vlaamse strij
ders van de Standaard stellen 
voor : « het wetsvoorstel Verbaan-
derd ernstig te onderzoeken... Men 
zou b.v. als volgt t£ werk kunnen 
gaan : eerst zouden f-nkele over
wegend Franstalige wijken van de 
Vlaamse randgemeenten losge
maakt worden en gehecht aan de 
Brusselse agg'omeratie » 

Ik heb geen ogenblik geaarzeld 
en heb de Vlaamse maatschappe
lijke en ekonomische laten weten 
dat ik mi'n abonnement niet zaJ 
hernieuwen. 

Vo<* t geval U mijn briefje 
zondt willen publiceren verzoek ik 
langs deze weg al diegenen onder 
uw lezers die ook nog geabon
neerd zijn op dat stuk Vlaams on
geluk, eveneens hun abonnement 
op te zeggen. 

Ik hoop dat dit klare taal is, de 
enige die de Standaard begrijpt. 
De daad is nu aan uw lezers 

We naderen het einde van de 
trimester en van het Jaar. Het is 
een enige gelegenheid om de 
Standaard mores te leren. 

Ki .C . - Vilvoorde. 
P A — Het eerste exemplaar 

van dit schrijven werd aan 't Pal-
Ueterke overgemaakt. 

GERECHT 
Geachte Redaktie, 

Met veel belangsteiltng lees ik 
steeds nw rubriek « Lezers sdu-ij-
ven ons ». Daarom wB ik hier vol-

Vraag bij het inrichten van uw woning raad bij 

galerij MARCARETHA de BOEVE 
ASSENEDE TEL (09) 78 50 57 

gend, misschien wat doOTgedre-
ven, maar werkelijk gebeuro inci
dent mede. Een jaar geleden liep 
ik kappersschool. Deze is gelegen 
bi] het de Brouckèreplein te 
Brussel. Al spoedig b'eek het dat 
de Vlaming er op allerhande ma
nieren aehteruitgesteld werden. 
We werden o.a. reeds schuin be
keken als we een Vlaams dagtj-lad 
lazen of een Nederlandstalig tijd-
BCiu-itt op zak badden. We kre
gen zelfs al eens een klap, met de 
lieve woordjes van cochon Pla-
mand, sale Boche, enz. 

Een vriend die zijn beklag ging 
doen bij de bestuurder vroeg men 
wat hij was : een Belg of een Vla
ming (van Waal was er geen 
spraak). Toen hij antwoorde dat 
hij Vlaams was, werd hij zonder 
meer aan de deur gezet. Dne da
gen later werd een andere jongen 
aan de deur gezet. Reden : hij las 
Om zich te vervolmaken in deze 
taal het Duitse blad « Stem » Dit 
feit was voldoende om hem te 
brandmerken als een flaminganti-
Bche nazi! 

Toen ik een maand later aan 
tafel in gebrek was met een meis
je uit Aalst en een jongen uitWe-
zembeek, klonk het weer : dis-le en 
francais >. We sloegen daar zelfs 
geen acht meer op, daar we dat 
gewoon waren. 

Temg klonk het : € Tu va te 
taire sale Flamm >. Dat was te
veel voormij. Ik zei dat ik de taal 
sprak die ik wenste. Opeens kreeg 
ik een harde klap op de linkse 
zijde van mijn neus. Ik viel he
vig en Woedend achterover; 
waarna ik een paar zenuwknsls-
sen had, en dan het bewustzijn 
verloor. Ben bijgeroepen genees
heer verzorgde me, en een paar 
dagen lïU«r lag ik in het hospi
taal met een gebreken neus. Mijn 
ouders dienden onmiddellijk 
klacht in bij de Brusselse politie. 
Enkele maanden later moest ik 
nogmaals het ganse eebewcen gaan 
herhalen op het politiekan
toor. Van toen af heb ik niets 
meer vernomen. Nu echter moet ik 
een tweede maal geopereerd wor
den, en daarom hernieuwde en 
tegelijkertijd informeerde ik naar 
mijn vorige klacht. Ook hierop 
geen reactie ! Verleden week heb 
Ik dan een advt^aat geraadpleegd. 

HOOGSTRAAT 15^ en 17 - ANTWERPEN 
Slaapkamers - Eetkamers 
Salons - Kinderwagens 
Wasmachines - T. V. 

10 TOT 20 7. OP DE GE
TEKENDE PRIJZEN OP 
VERTOON VAN DEZE 
A A N K O N D I G I N G 

Kontant — Krediet 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

Wie in l,EUVEN d« BiERKELDER niet bezocht, was In Leuven niet 

Oude Markt 22 
Is onze bierkelder 

• • • • 
Algemeen agent voor België : 

ABTS 
STEENWEG OP TiENEN 94, KORBEEK-LO 

• • • • 
Opgepast voor namaak DORT t 

• • • • 
Het Witte Paard 

WANDaiNGENSTRAAT 14, te LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal voor vergaderingen en klubs 
Beste dranken tegen matige priizen 

Deze Is gaan Informeren op het 
gerechtshof, waar men heeft mede
gedeeld dat de zaak geklasseerd 
is ! Dus geen hoop meer voor mij 
om ook maar het mmste terug te 
trekken, en dat alleen maar om
dat ik een Vlaming ben die te 
Brussel werd geslagen, omdat hij 
zijn taal getrouw bteef. 

ERE-SALÜUT AAN V.M.0. 
Beste redaktie. 

Ik geloof dat er in deze rubriek 
nog met dikwijls over de V M O. 
is gescnreven. Als vergrijsd natio
nalist, wü ik dan ook een ere-
groet brengen aan de mannen 
van de V M.O. die dag in, dag mt 
in de bres hebben gestaan voce 
ons volk. Aan hen is het voor een 
groot deel te danken dat men het 
Vlaam.s-nationa'isme niet kapo* 
heeft gekregen. 

Zij zijn het geweest, die dm 
meeste «lagen hebben opgevangen 
en ook het meest bloot hebbea 
gestaan aan het onbsgrip en de 
hoon van onze tegenstrevers 
Een Vlaams-nationalist uit Wen^ 
mei. 

BOEKHOUDING 
IN 'T NEDERLANDS 

EXPERTISES 
FISKALITEIT 
ORGANISATIE 
BANKKREDIETEN 

K. V. 
i. DE WINDESTRAAT 38 
DILBEEK 

T. 21.14.58 
na 18 u. 

U WENST PELS, 
EEN BONTJASJE, 
of een pracht 
waa een bontmantel 7 
Wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTBIBEEK - BRUSSEL 
TEL. : 48.37.01 
Alle inlichtingen 
op verzoek 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
1ste en 2da rang 

hypotheken 

BISDOMMEN 
Waarde Redaktie, 

Betreffende de verdeling vas 
de bisdommen : 

De verdeling die voorgestaaaa 
wordt, heeft een politieke beteke!-
nis, en wel tegen de Vlamingen. 

Het oude bisdom verliest Ant
werpen als tegenwicht tegen 
Brussel. 

Het nieuwe bisdom Brabant 
glijdt af naar tweetaligheid. 

Mechelen wordt in de oUvlek be. 
trc&ken, zonder dat Antwerpen er 
iets tegen vermag. 

In Brabant staat Brussel en NIJ-
vel tegen Leuven en Mechelen, om 
aUes tweetaUg te maken. 

In dit opzicht is het bisdom niet 
te vertrouwen. 

Een juiste opvatting vindt U ia 
Streven (V. Bladel), nov. 1961. 

L.V.R. - Antwerpea. 

BEZUINIGINGEN 
Een Vlaams reserve-onderoffl-

eier die in september 14 dagen 
« kamp gedaan had », vertelde VB^ 
het volgende : 

< Gedurende een week gmgen 
wlJ op bivak te Elsenbom. Het re
gende onophoudend. Hlgiéniscbe 
verzorging was totaal onmogelijk; 
onze baard, die een week lang was; 
konden we scheren dank zij ee« 
beker warme koffie. Het eten w*« 
archi-slecht : alle dagen aardapp» 
len met bruine bonen. Eetketeltjee 
uitwassen onmogelijk. Het brood 
voor het (Mitbijt werd steeds de 
vorige avond gesneden en lag de 
ganse nacht onder een tent di« 
aan vier zijden open was, zodat 
<ms brood 's morgens pap gewor
den was. Daarbij, onveranderlijk 
een stukje margarme en steeds dfr 
zelfde soort Jam. 

» Voor onze naehtoefeningo» 
werd er voldoende mimitie ter be
schikking gesteld om de helft van 
de Belgische bevolking ulr te mowr-
den En deze mimitie MOEST al
lemaal ojjgebmlkt worden. We 
mochten niet vroeger gaan slapen 
dan wanneer de laatste granaat 
weggegooid was en de laatste ko
gel afgeschoten. 

Tenslotte heb ik met een paar 
kollegas gedurende twee volle uren 
geschoten, in het wilde weg, wimt 
tn de donkerte was geen enkde 
schietschijf zichtbaar. 

» Veel soldaten namen luchtaf-
weergranaten waaruit zij de 
springstof verwijderden om de ko
peren hulzen mee naar huis te ne
men. 

» De vracbtautos moesten iedere 
dag bijgetankt worden, alhoewel 
de tanks niet leeg waren maar de 
benzine was er en moest gebruikt 
worden. De tanks moesten dus met 
« jerrycans » gevuld worden. Het 
resultaat was dat van iedere j e n j -
san veel in de modder teneelit 
kwam. 

» Dat het Belgisch Leger aOes 
behalve zuinig omspringt met bet 
geld van de b^astlngbetalers, is 
algemeen bekend. Met aldus opge
leide soldaten en met zulke ach
terlijke legerleiding U iedere vrid-
slag reeds bij voorbaat vertoren. • 

OM. - Antwerpen. 
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BLAD VAN DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

Het Monsterverbond 
door drs Wim Jorissen 

100.000 BETOGERS 

IN HUN HEMD 

Er tpoelt een golj van verontwaardiging 
over het Vlaamse land. Woede en verbitte
ring hebben thans ook het hart van de 
gematigde kultuurflamingant aangegrepen. 

Hei is inderdaad ongehoord wat het 
C.V.P.-kongres te Oostende besliste. Men 
kan moeilijk woorden vinden om de be
slissing van dat kongres te kenschetsen. 
Deze beslissingen zijn voor de Vlamingen 
niet meer de klassieke kaakslag, zelfs niet 
meer de schop onder het achterwerk, maar 
een reeks ploertige schoppen beneden de 
gordel. Want de Vlaamse C.V.P. probeert 
door,een kunstmatig loflied aan te heffen 
de treurmars die in Vlaanderen opklinkt 
te overstemmen. 

De Vlaamse C.V.P.-pers, die jarenlang de 
50 Vlaafrise kultuurverenigingen steunde 
in hun gewettigde eis voor het indammen 
van de verfransing in de randgemeenten, 
langs de taalgrens en te Brussel, laai op 
bevel van de franstalige Brusselaar Van den 
Boeynants plotseling de Vlaamse kultuur
verenigingen vallen. Vallen als een baksteen. 

Jarenlang streed gans Vlaanderen om hel 
behoud van de Brusselse randgemeenten. 
Te Oostende beslist de C.V.P., voor S/S uit 
Vlamingen samengesteld, met algemeen
heid van stemmen min twee dat de Brus
selse randgemeenten zullen verfransen. En 
om het sukses te venolledigen besliste men 
meteen dat Brussel verder zou verfransen. 

ZIJ MARCHEERDEN 

TE BRUSSEL 

En wie besliste het f 

Vooral de 50 C.V.P.-parlementairen, die 
in de betoging van de 100.000 op SS ok
tober mee opstapten achter een groot span
doek « Geen faciliteiten in de randgemeen
ten ». Is er grover misbruik van vertrou
wen denkbaar ? 

En wat schrijft thans Schildwacht, mee
betoger, in a Het Volk » f 

De tweetaligheid van de ambleruiren en 
het Frans onderwijs f Het was toch niet 
tegen die « faciliteiten >- dat de Vlamingen 
betoogden f l Wij vragen welke andere 
« faciliteiten » Schildwacht nog zou zien I 
En wat schrijft Schildwacht verder om zijn 
verraad tegen de Vlaamse volksgemeen
schap goed te praten ? 

Men kan zijn ogen niet geloven De frans-
taligen zullen toch hun kinderen niet naar 
de Franse scholen sturen, maar wel naar 
'Brussel I 

Er is een cynisme, er is een hoon die de 
grenzen van het duldbare overschrijdt. Men 
heeft nog geen Vlamingen genoeg prijsge
geven langsheen de taalgrens. De iOOOO van 
de randgemeenten moeten er nog bij. 

Om de C.V.P. bedoelingen goed te laten 
kennen tverd de verbetering, voorgesteld 
door de C.V.P. afgevaardigden voor Ant-
tuerpen en Leuven verworpen. Hun amen
dement voorzag dat de Franse scholen in de 
randgemeenten alleen toegankelijk mochten 

zijn voor de franslaligen die er nu reeds 
wonen. Het werd afgeketst. Zo we goed in
gelicht zijn, ook door Schildwacht t 

De randgemeenten moeten openblijven 
om verder Brusselaars te laten binnenspoe-
len en de verfransing in een rekordlempo 
te voltooien. 

Kan men de franstalige Brusselaars iets 
weigeren ? 

Zijn Van den Boeynants en Gilson geitn 
franstalige Brusselaars ? 

En kan de franstalige Gentencuir Theo 
Lefèvre onvriendelijk voor hen zijn f 

Als Van den Boeynants de Vlamingen wil 
afslachten per tienduizenden, mag men 
dat beletten ? Hij is toch een deskundige. 

BRUXELLES FRANgAIS 

De Vlamingen krijgen echter ook wat. 

En wat dan wel f 

De verdere verfransing van Brussel, door 
de C.V.P. tweetaligheid geheten. 

Er komen twee taalkaders. 

Prachtig op het eerste zicht. 

Maar die kaders zijn niet gelijk. De Vlor 
mingen krijgen geen 50% zoals de Walen 
in de unitaire siaat. 

Wij krijgen een percent volgens onze 
behoeften. 

En ivie stelt die belioeflen vast ? De 
Brusselse gemeenteraden I 

Men mag er dus zeer gerust in zijn dat 
de Vlaamse taalkaders te Eisene, te St-Gil-
lis, te Ukkel en elders 1% zullen uitmaken. 
Voor zover althans die gemeentebesturen 
niet van oordeel zijn dal al die Vlamingen 
zich reeds aangepast hebben aan het Frans. 
Want anders krijgen we nul percent. 

Wij kennen immers toch die gemeente
besturen. We zien ze sinds tiei^lallen jaren 
aan het werk om hun ideaal o Bruxelles 
francais, Bruxelles Se ville frangaise du 
monde » te verwezenlijken. Beweerde het 
gemeentebestuur van Etterbeek — 50.000 
inwoners I — onlangs nog niet dat ook 
maar een enkele Nederlandstalige lagere 
gemeenteschool overbodig was en dat de 
Vlaamse ouders die i^ederlands onderwijs 
wensten hun kinderen maar naar andere 
gemeenten dienden te sturen. Hoe zou zo 
een gemeente met zo een bestuur een Ne
derlands ambtenarenkader in het leven 
roepen dat iets anders zou zijn dan een ka
rikatuur I 

Of de C.V.P. dal niet weet ? Natuurlijk 
wel. Het komt er voorlopig echter maar 
op aan de randgemeenten binnen schot te 
krijgen. 

Na de talentelling van 19i7 beloofden zij 
ook reeds de tweetaligheid te Brussel als 
ze eerst maar de randgemeenten Ganshoren, 
St-Agatha-Berchem en Evere bij de Brusselse 
agglomeratie kregen. Wie kan thans nog 
zien dal die drie gemeenten ooit Vlaams 
waren. En wat kwam er van die Brusselse 
tweetaligheid ? 

Men belooft ze ons opnieuw. Maar men 
zegt er toch bij dat het wiaar een grap is 
vermits de Brusselse gemeenleb$sluren het 

percent van de taalkaders mogen vaststel
len en er over scholen niet gesproken wordt. 

KULTUURAUTONOMIE 
In ruil voor de randgemeenten die we 

onmiddellijk mogen afslaan krijgen we een 
verre belofte : kultuurautonomie. Welis
waar zonder splitsing van de begroting. 
Welke macht heeft men zonder geld ? 

Ook die kultuuraulonomie is bewust be
drog voor de kleine flamingant. Iedereen 
die iets of wat de politiek volgt weet dat 
voor hel ogenblik kultuuraulonomie uit
gesloten is. De Vlaamse socialisten, die een 
breuk m.et hun Waalse partijgenoten zou
den aandurven om ze niet te moeien ge
ven, zullen die toegeving zeker niet doen 
aan de CVP. 

Hel is dus onzin de kultuuraulonomie 
aan Ie bieden in ruil voor de randgemeen
ten. 

60 MINUTEN PENDELEN 

Andere hoopvolle venvacliling is hel werk 
voor onze pendclarbeiders binnen het uur 
van huis. 

Zal de C.V.P. onze pendelarbeiders per 
vliegtuig laten vervoeren ? 

Want naar industrie in Vlaanderen door 
de regering ziel het er maar weinig uit. 
Integendeel. De regering zal SO miljard ste
ken in de Borinage. 

Daar zullen jaarlijks S.OOO arbeidswonin-
gcn gebouwd worden en dit gedurende vier 
jaar om vreemde arbeiders aan te lokken. 

Dacht de C.V.P. daaraan ? 

De eerste IS.OOO Vlaamse arbeiders zou
den zo binnen de 60 minuten van hun werk 
wonen. Volksverhuizingen horen bij deze 
tijd. illeszins achter het IJzeren Gordijn. 
Faciliteiten zullen onze 12.000 verhuizers 
daar echter niet krijgen Dat is voor de 
Brusseles bourgeois die naar de randge
meenten trekken. 

Wij leven in een sociale lijd. 

DE GRENDEL 

Er is dan nog de klap op de vuurpijl. 

Een twee-derde meerderheid zou voor
taan nodig zijn om nog iets wezenlijks te 
wijzigen m de onderlinge verhoudingen 
van Walen en Vlamingen. 

« De Vlaamse veroveringen dienen veilig 
gesteld n juichte Verroken op het kongres. 
Wij kunnen inderdaad onze veroveringen 
zo maar niet prijs geven. 

Hebben we geen 70% van de werklozen ? 
Dat is meer dan twee-derde. Aan die ver
overing mag niet getornd. 

Hebben we geen 230.000 pendelarbeiders f 
Wat een heerlijk voorrecht hebben zij niet 
om elke dag naar Brussel en naar Wallonië 
te mogen reizen, gebieden waar men zo de 
kuituur maar kan opscheppen. En dan die 
heerlijke dagelijkse uitstapjes naar Frank
rijk, Nederland en Duitsland. Vlaanderen 
zendt zijn zonen uit. Echt arbeiderstoe-
risme is dat, zo echt social ifi deze moder

ne' tijd. Die verovering dient veilig ge
steld. En wat gezegd van onze i3% hogei^ 
Vlaamse ambtenaren, onze il% Vlaamse 
studenten, onze S0% diplomaten. De gren
del om die verovering veilig te stellen I 

En wat met onze 11% hogere officieren 
en onze % generaals. Gauw de grendeL 
Anders lopen ze nog weg met onze Vlaank-
se generaals. 

Juich, Jan Verroken. Het dankbar* 
Vlaanderen schreit tranen van ontroering 
en juicht met je mee. Onze dankbaarheid 
kent geen grenzen meer. 

FEDERALISTISCHE 

MAATREGELEN 

Stippen we echter aan dat, hoezeer ét 
C.V.P. het federalisme ook verkettert, al 
hun voorgestelde oplossingen uit het fede
ralistisch ideSngoed opgeraapt werden. En 
de vastlegging van de taalgrens en het twee
talig statuut te Brussel en hel werk in eigen 
streek en de kultuurautonomie. Alleen 
ivordt van alles een typische unitaristisehe 
karikatuur gemaakt. De unitaristen hebben 
echter geen eigen unitarislische oplossingen 
meer. Typisch voor die karikatuur is hun 
grendelgeschiedenis. De grendel zal belellen 
dat Vlaanderen ooit Wallonië onderdrukt. 
Hij zal echter de Vlaamse onderdrukMng 
bestendigen. 

Ook het federalisme zou beletten dat Wal
lonië onderdrukt wordt. Het zou echter ook 
er voor zorgen dal Vlaanderen baas was in 
eigen huis. Met de grendel zullen Walen 
en Brusselaars baas blijven bij ons. W^ 
zouden ons niet meer kunnen bevrijden. 
En wij zullen bij hen niets te zeggen hebben. 

Het is een verbeterde uitgave i'an de geo
grafische senaat. Verbeterde uitgave ten 
voordele van de franslaligen. 

EEN ONSCHULDIGE 

VERGETELHEID 

Vele dingen werden vergeten te Oostende. 

Hoe zit het met de transmutatieklassen 
en met de franstalige klassen in Vlaanderen f 

Zo de C.V.P. het bedrijfsleven in Vlaaor 
deren wil vernederlandsen, waarom is dan 
nog Franstalig onderwjis nodig ? 

Deze vergetelheid spreekt boekdelen. 

Wanneer zal het veranderen ? Na een 
volgende mars ruiar Brussel met S50.000 
Vlamingen. En 100 CV.P.-parlementairen T 

Wanneer zal het genoeg zijn f Ook voor 
de allergematigste onder de gematigden f 

De diepe verslagenheid ook bij deze laat-
sten begrijpen wij ten volle. Zij hebben te 
goeder trouw geloofd in de C.V.P. Met hun 
stemmen nu wordt Vlaanderen gehalsrecht. 
Iets crgers kan hen moeilijk overkomen. 

Zien zij thans in dat alleen de Volksunie 
de Vlaamse belangen dient ? 

Alleen hun massale aansluiting bif de-
Volksunie kan de C.V.P. nog afhouden van 
de dolksteek in de rug. 

Hel is de enige dienst die de grote b ^ 
drogenen Vlaanderen kunnen bewijzen. 
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epeRNorcN 
BIJ EEN T.V. DEBAT 

« Ieder zijn waarheid » voor de T.V. 
over het federalisme was werkelijk 
potsierlijk. Drie tegenstanders van 
federalisme en niet een voorstander. 
Zo kreeg zeker « ieder » zijn waarheid 
te zeggen. 

De argumenten tegen waren dan 
ook buitengewoon. 

De beer Grootjans vroeg zich af of 
er ook twee munten zouden komen ! 

Zeker! Want in Duitsland waar 
tien federale staten zijn, bestaan er 
10 verschillende munten, Zwitserland 
met 23 staten heeft ook ^3 munten 
en de Verenigde Staten met 50 staten 
hebben 50 verschillende munten. 

Daarom dat alle muntenverzame-
laars in federale staten gaan wonen! 

De heer Grootjans ontdekte even
eens dat federalisme er alleen in be
stond staten samen te brengen, niet 
een staat te verdelen. 

Inderdaad ! Rusland, Tsjecho-Slo-
akije en Joego-Slavië waren unitaire 
•taten. 

Rusland is federaal geworden na 
1918. Tsjecho-Slovakije en Joego-Sla-
Tië na 1944. 

Zwitserland was unitair onder Na
poleon en werd opnieuw federaal in 
de 19de eeuw. 

Duitsland was unitair onder Hitler 
en werd federaal na 1945. 

De oude leuze van de Nederlanden 
was niet « eenheid » maakt macht 
maar wel « eendracht » maakt macht. 
Eendracht slaat op een federale in
deling ! 

De heer Houben had zelfs een kaart 
meegebracht waarop het kleine Bel
gië tegenover het grote Europa te 
ï ien was. Een federale staat Vlaan
deren zou volens de heer Houben 
geen grens meer hebben met Duits
land en zelfs niet met Frankrijk. 

West-Vlaanderen zal dan waar
schijnlijk door de zee verzwolgen 
worden zodat er een zeearm zal zijn 
tiusen Frankrijk en Oost-Vlaande-
ren. Zo raakt die gemeenschappelijke 
^rens zeker afgeschaft en zo geraakt 
de heer Houben aan een argument. 

GRENZEN 

In die grenzen zit er anders wel 
fets. De federale staten Hamburg en 
Bremen grenzen Inderdaad niet aan 
België, de unitaire stad Luik grenst 
evenmin aan Duitsland en de unitai-

. re provincie Henegouwen ook niet. 
De heer Houben kan ons echter 

helpen. Laat de C.V.P. gans Overmaas 
bij Vlaanderen voegen en we hebben 
die gemeenschappelijke grens niet 
Duitsland. 

Anderzijds was volgens zijn zeggen 
Vlaanderen te klein voor een fede
raal land ! Hamburg en Bremen, 
twee federale staden in Duitsland, 
zijn heel wat groter ! En het Groot-
h e r t i ^ o m Lukscmburg, een hele 
s taat op zichzelf is heel wat groter 
dan Vlaanderen < Zo ook heeft Mau-
retanië — lid van de IJ.N.O. — heel 
wat meer inwoners dan Vlaanderen. 
Zij heeft er driehonderdduizend in 
t i jn geheeL En Noorwegen heeft er 
3,5 miljoen. 

Ook heel wat meer dus. 

« FACILITEITEN » 

Om de Vlamingen de pil der « fa
ciliteiten » te doen slikken, heeft Gil-
son er wat op gevonden : faciliteiten 
in drie Waalse randgemeenten. Wan
neer men nagaat wie bij deze facili
teiten beneden en boven de taalgrens 
betrokken is, komt men tot de vast
stelling dat het gaat om 99,05% Vla

mingen tegenover 0.05% Walen; als 
« faciliteiten-evenwicht » kan het er 
nogal door !, 

Het handjevol Walen dat facilitei
ten zou moeten verlenen, hoort ech
ter langs die kant niet, alhoewel hen 
voorgespiegeld wordt dat van facili
teiten voor de Vlamingen niets zal in 
huis komen en dat daarentegen de 
faciliteiten aan de Walen de deur 
moeten openzetten voor de verdere 
verfransing van Brabant. 

Enerzijds dus Waalse hardnekkig
heid wanneer het er om gaat, zelf te 
moeten geven wat van de Vlamingen 
wordt geëist. En anderzijds bij de 
minister koude berekening om, langs 
het tussenstadium van de « facilitei
ten », naar de verdere verfransing te 
gaan. 

Dat Gilson voor geen kleintje ver
vaard is, heeft het geval Eigenbrakel 
bewezen. De minister meende, in de
ze gemeente faciliteiten te kunnen 
bekomen. Ze werden hem met klank 
geweigerd. Gilson viel dadelijk op 
zijn poten en antwoordde : a er is 

hier een vergissing in het spel; niet 
Eigenbrakel werd bedoeld, doch wel 
Kasteelbrakel». 

Kasteelbrakel, een onbeduidend 
nest aan de Waalse zijde der taal
grens, is van verre noch van dicht 
randgemeente. Maar dat heeft Gilson 
blijkbaar er niet van weerhouden om 
zijn vrome leugen op te dissen. 

DE VLAAMSE PERS EN DE 

INTERPELLATIE VAN DER ELST 

Gedurende maanden heeft de 
Vlaamse pers (met uitzondering van 
de socialistische en de Nieuwe Gids) 
gejammerd over de ekonomische ex-
pantiepolitiek van de regering, die 
Wallonië schandelijk bevoordeelde in 
het nadeel van Vlaanderen. 

In het Laatste Nieuws verscheen 
een reeks artikelen : «Gewestelijk 
Economisch beleid. Scheeftrekking 
wegens politiek extremisme ». « Meer 
voordelen voor Wallonië. Vlaamse 
ontwikkelingsmogelijkheid geremd ». 

Open brief 
aan Prosper 
C.V.P.-er ie QOS,lE!siDli 

Waarde Prosper, 
We hebben mekaar voor het laalsL onlmocl Ie Brussel, 

op 2S oktober, ergens in de buurt mn hel Zuidstation. Ik had 
— zoals dat hc»rt op-een. VifUifisitMaagelegenheid van bclun;/ — 
een paar pinten "gedTOt^ich en Uen^k u zag heb ik een ogen
blik gevreesd dat ik een paar pinten te véél tot mij had (je-
nomen. Uw verscliijning xuas inderdaad buitennissig. Ik, die 
u al jaren ken als een eerlijk maar nogal mak en mat flamin
gant, ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik op nw 
}iarris iweedtiraag de leuze « wij willen federalisme » zag 
prijken. Ik ben een paar passen achteruit geweken, niet alleen 
om me ervan te overtuigen dat het geen gezichtsbedrog was, 
maar ook om een mep Ie ontwijken van het bordje dal gij 
manhaftig door het luchtruim rondom u zwaaide .Een bordje 
waarop stond : « geen faciliteiten ». 

Ik aarzelde nog en meende dat er een vergissing in het 
spel was, maar uw welluidend (en plots krijgsh/iftig) stem
geluid sloot alle twijfels uit : het was Prosper. Een Prosper die 
me toebeet « hewel, waar stade nu ? Ons mannen zijn hier 
met vijftig en die van de Volksunie maar met zeven. En ge 
hebt niet eens een bordje in uw hand ». Waar stond ik, inder
daad. Prosper ? iVadai ik een bordje Iiad bemaeiitigd en nadat 
ik aldus Ie kennen had gegeven dal ook ik tegen alle facili
teiten was, hebt ge me nog eens van kop tot teen gekeurd en 
bevondl ge me eindelijk waardig om aan uw christelijke, 
Vlaamse en manhaftige zijde van het Zuidstaiton naar de 
Ylaamse teater te slappen. Onderweg licbl ge me gezegd dat 
het nu gedaan was, dat ze nu wakker geschoten waren, dat 
die vijftig het hem eens gingen lappen en dat ik mijn lidkaart 
van de Volksunie mocht kapolscheuren. « Gij hebt goed werk 
gedaan, jongen, » zie Prosper, « maar dat is nu niet wcrr nodig. 
Ce ziet dat wij er zijn ». 

Ik zag inderdaad. Prosper. Ik zag een paar wckn. later 
dal gij in Geraardsbergen waart, op een arrondissementeel 
'C.V.P.-kongres. Ik vernam dat gij uw bordje en uw fiere 
lenze voor die gelegenheid had thuis gelaten, maar dat gij 
aan de voet van de Oudenberg uw Vlaams stemgeluid krach
tig hebt verheven. Gij hebt aan uw mannen (de mannen die 
gij verkozen hebt, niet ik) de opdracht gegeven om in Oostende 
het eens af te lappen. Om daar eens te zeggen wat gij. Prosper 
en de duizenden gelijk gij, denken. Geen faciliteiten, baas in 
eigen streek, werk in eigen huis en tutti qaanti. 

Inderdaad, Prosper, ik zag. Ik zag verleden zondag te 
Oostende uw vijftig mannen en ik dacht dat het al gebeurd 
was. Ik zag ook u. Zonder leuze, zonder bordje. Gij zijt met een 
bochtje (^m me heen gelopen en deze keer bevondi gij mij niet 
waardig om aan uto zijde te stappen. 

Ik zag. Prosper, 's anderendaags de gazetten. Ik zag dut 
in Oostende praktisch iedereen er over akkoord was dat er wél 
faciliteiten moesten kometi. Dat er in de Kamer een 2fS gren
del op de Vlaamse meerderheid moest worden geschoven. Dat 
de vijftig van Brussel en de mannen van Geraardsbergen en 
gij zelf. Prosper, hun mond hebben gehouden. 

Gif hebt tenslotte gelijk. Prosper. Kaar de zee gaat men 
om te rusten. 

uw dio Genes 
N.B. Wat moet ik met mijn lidkaart van de Volksunie doen T 

In De Standaard verschenen alar
merende artikelen : « Voorkeur naar 
de Borinage boven de Zuiderkempen? 
Politieke druk tegen aluminiumbe-
drijf te Tessenderlo », « Twintig mil
jard voor Borinage. Bevoordeling van 
Wallonië uit schrik voor Kenard», 
« Miljardenplannen proef op de som », 
« Het monsterplan », enz. 

Doch in de rangen van de tradi
tionele partijen is er niemand die 
zich zorgen maakt, is er niemand om 
te protesteren of uitleg te vragen aan 
de minister van ekonomische zaken. 

Wanneer dan de fraktieleider van 
de Volksunie in de Kamer liet initia
tief neemt de minister te interpelle-
ren over deze voor Vlaanderen en de 
Vlaamse gemeenschap zo belangrijke 
aangelegenheid, verliest de Vlaamse 
pers plotseling alle belangstelling voor 
dit probleem : de interpellatie wordt 
vluchtig vermeld, maar van enige 
steun is er geen sprake. 

Waaruit wij nogmaals mogen be
sluiten dat er in Vlaanderen blijk
baar geen vrije pers meer bestaat. 
De pers staat in dienst van de poli
tieke partijen, ook die dagbladen die 
zichzelf « onafhankelijk » noemen. 

DRIES CLAEYS 

Volksvertegenwoordiger D r i e s 
Claeys, de syndikalist uit Oostende, 
heeft gemeend zich te moeten doen 
opmerken door dwaze onderbrekin
gen tijdens de interpellatie van Mr. 
Van der Eist. Hij voelde zich geroe
pen om de socialistische minister 
Spinoy ter hulp te snellen ! 

Aldus kwam hij weer aandraven 
met het oude liedje dat alles de 
schuld van de Vlamingen zelf zou 
zijn. Terecht replikeerde Mr. Van der 
Eist : niet de schuld van de Vlamin
gen, maar uw schuld, de schuld van 
de Vlaamse gekozenen die in het Par
lement de Vlaamse belangen niet 
naar behoren verdedigden. En hij 
herinnerde aan de triestige verto
ning toen de amendementen De Sae-
ger verworpen werden o.m. ook door 
Dries Claeys. 

Zou de heer Claeys er niet beter 
aan doen wat meer aandacht te 
schenken aan zijn eigen Westvlaams 
arrondissement waar de sociaal-eko-
nomische toestanden ver van schit
terend zijn en meer speciaal aan het 
treurig lot van de Vlaamse vissers, 
zijn kiezers ? 

Alhoewel het vissersberoep even 
gevaarlijk en even zwaar is als dit 
van de mijnwerkers, is er wat betreft 
loon en sociale voordelen geen ver
gelijking mogelijk. Wij hebben loon-
staten gezien van Vlaamse vissers die 
een echte schande zijn. Maar ja, de 
belangen van de mijnwerkers werden 
verdedigd door Waalse socialisten en 
de belangen van de mijnwerkers wer
den verdedigd door Waalse socialis
ten en de belangen van de vissers 
zouden moeten verdedigd worden 
door kristen-demokraten van het 
slag van Dries Claeys. Vandaar het 
verschil. 

Is het een toeval dat de gewesten 
met de meest ontstellende en ach
terlijke toestanden op sociaal-eko-
nomisch gebied, met de grootste 
werkloosheid, de grootste mobiliteit, 
de laagste lonen, juist gewesten zijn 
waar de C.V.P. traditioneel de abso
lute meerderheid heeft en die in het 
Parlement vertegenwoordigd zijn door 
kristen-demokraten van het slag van 
Dries Claeys? 

Denk 
aan de hernieuwing 
der abonnementen 
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PARLEMENTAIRE DEKADENTIE... 

Naar aanleiding van het bespotte
lijk debat over het federalisme voor 
de T.V., werd in onze vorige T.V.-ru-
briek terecht kritiek uitgebracht op 
de lamentabele wijze waarop de 
woordvoerders der drie « grote » par
tijen dit belangrijk probleem behan
delden en bewezen er niets van te 
kennen. 

Er werden aan dit feit beschou
wingen vastgeknoopt over de intel
lectuele minderwaardigheid van het 
«vergrote deel der parlementairen. 

Niet ten onrechte. En wanneer dan 
in het Parlement een poging gedaan 
wordt om het debat op een hoger 
peil te brengen, zoals door Mr. Van 
der Eist met zijn recente interpella
tie, dan zijn er niet alleen dwaze-
rikken zoals een Dries Claeys die me
nen zich interessant te maken, maar 
dan moet men vaststellen dat de mi
nister van ekonomische zaken zich 
niet eens de moeite getroost om een 
ernstig antwoord te geven. Zoals hij 
trouwens al de sprekers die in de be
spreking van de begroting tussen ge
komen waren, afscheepte met vage 
gemeenplaatsen Vanwege de minister 
geen de minste poging om het debat 
op een fatsoenlijk peil te houden. 

Dat de Kamer daarmee genoegen 
neemt is ook een zeer bedenkelijk 
verschijnsel en bewijst nogmaals wat 
wij steeds voorhouden : het verval van 
onze parlementaire instellingen is 
niet te wijten aan aanvallen van bui-
tenuit, maar aan de parlementairen 
en de partijen zelf. 

Onze T.V.-recensent is van oordeel 
dat het hele volk deelt in de schande 
van het Parlement omdat het voor 
de samenstelling ervan verantwoor
delijk is. Dit is maar ten dele juist : 
in feite is de vrijheid van de kiezer 
door de diktatuur van de traditionele 
partijen grotendeels illusoir. Het zijn 
de partijbesturen die in feite beslis
sen wie op een verkiesbare plaats 
komt. Daaraan kunnen de kiezers 
weinig of niets veranderen. Voor de 
erbarmelijke samenstelling van het 
parlement zijn dan ook in de eerste 
plaats de partijleidingen verantwoor
delijk. 

MISLEIDING 

De voorzitter van de B.S.P., Leo 
Collard, heeft met klem bevestigd 
dat de splitsing van het departement 
van nationale opvoeding en kuituur 
in de regeringsovereenkomst tussen 
de C.V.P. en de B.S.P. niet voorzien 
is en dat er onder de huidige regering 
niets van komt. Dit is ten minste 
duidelijke taal. Vooreerst bewijst de
ze stellingname nogmaals dat de so
cialisten zich verzetten tegen de ver
wezenlijking van een punt van hun 
eigen programma. Vervolgens werpt 
deze verklaring een schril licht op 
de misleiding van de Vlaamse open
bare opinie door de Vlaamse C.V.P.-
pers na de vorming van de regering. 
Om deze regering aanvaardbaar te 
maken voor de CVP-kiezers in Vlaan
deren schreven zij toen maar alsof 
de splitsing van het departement een 
verworven feit was en de Vlamingen 
voldoening kregen door de benoe
ming van twee ministers, een Waal 
en een \ laming. Sedert is het duide
lijk geworden welke treurige rol ad-
junkt-minister Van Elslande ver
vult. 7oaIs het nu ook duidelijk ge
worden is dat bij de vorming van de 
regering de splitsing van het depar
tement niet bedongen of voorzien 
werd. Zo houdt men de Vlamingen 
voor de aap. 

DECENTRALISATIE 
De C.V.P. heeft reeds sedert 1945 

deconcentratie in haar programma 
staan. Telkens wanneer de C.V.P. ech
ter aan het bewind is voert zij een 
centralistische politiek di« regelrecht 
in tegenspraak is met decentralisa
tie en deconcentratie. In dit verband 
kunnen wij o.m. herinneren aan de 
beruchte eenheidswet, waarin o.m. 
voorzien werd dat een gemeente geen 
arbeider, geen bediende, geen politie

agent meer mocht aanwerven zonder 
voorafgaande toelating van de minis
ter van binnenlandse zaken ! Het 
was zo drakonisch en zo onzinnig dat 
het onuitvoerbaar was ! Ook bij de 
recente oprichting van het kolendi-
rectorium hebben wij kunnen vast
stellen dat de C.V.P. iedere vorm van 
decentralisatie bekampt. Decentrali
satie zijn voor de C.V.P. woorden 
zonder inhoud of betekenis die alleen 
maar moeten dienst doen om het fe
deralisme te bestrijden en de Vla
mingen zand in de ogen te strooien. 

OBJECTIEVE VOORLICHTING... 

De heer Gerard Van den Daele is 
de enige Vlaming die op het C.V.P.-
kongres de moed gehad heeft enkele 
elementaire waarheden te zeggen, o. 
m. in verband met de twee-derde 
meerderheid. 

Het is zeer kenschetsend dat wij 
het essentiële van de tussenkomst 
van de heer Van den Daele moesten 
vernemen via de nieuwsberichten 
van de radio. 

Zelfs in « De Standaard » werd de 
belangrijke verklaring van Van den 
Daele zodanig verminkt en ontdaan 
van haar inhoud, dat er niets meer 
van overbleef. 

De lezers van «De Standaard » 
mogen immers niet vernemen welke 
argumenten aangevoerd werden te
gen de twee-derde meerderheid. Zij 
zouden zich herinneren deze argu
mentatie nog gelezen te hebben... in 
dezelfde Standaard ! 

VERDERE DIEFSTAL 

De kommissie Harmei had reeds de 
taalgrensstreek onder een Waals oog
punt gezien. Tal van gehuchten die 
Vlaams zijn werden als Waals aan
zien. 

Minister Gilson vervalste dan nog 
vlug de besluiten van de kommissie 
Harmei doordat hij Ronse en 
Edingen met samen 30.000 inwoners 
als tweetalig beschouwt, Edingen 
zelfs met Frans als eerste taal. Beide 
steden werden als zuiver Vlaamse 
steden beschouwd door de kommissie 
Harmei. 

Thans is men ons de Vlaamse ge
huchten aan het ontroven, die in de 
kommissie als Vlaams aangezien 
werden. 

De balans in de kommissie ? 
D'Hoppe van Vloesberg wordt ons 

ontstolen, Kokiane van Lettelingen 
en gehuchten van Marke. 

De Vlaamse kleurpolitiekers ? 
De Vlaamse socialisten vechten 

niet voor een boerderij en de C.V.P. 
sinds Oostende ook niet meer ! 

Vive la Belgique de papa. 

dient als een overwinning uitgeba
zuind. 

Het eerst noodzakelijke was de 
Vlaamse C.V.P.-pers lam leggen. 

Zware druk werd uitgeoefend om 
zo weinig mogelijk protesten van ak-
tiekomitees en kultuurvereniglngen 
op te nemen en zoveel mogelijk de 
loftrompet op te steken. Wie de laat
ste 14 dagen de artikels van Karel 
van Cauwelaert (SchUdwacht) in 
« Het Volk » en van Manu Ruys la 
« De Standaard » gelezen heeft, zal 
hun gehoorzaamheid bewonderen. Ze 
verbranden wat ze aanbaden, ze aan
bidden wat ze verbrand hebben. 

Van den Boeynants vergeet In de 
paniekstemming waarin hij verkeert 
echter maar een zaak. De taal der 
cijfers. Al d" schijn die hij naar voor 
brengt zal de nuchtere cijfers niet 
verdoezelen. Wij zullen ze aanhalen, 
zo nodig op miljoenen bladen en 
strooibriefjes. 

Hij zal met heel zijn partij stikken 
in zijn bedrog. En de woede van ons 
volk zal hem wegspoelen. 

NOGAL ARGELOOS 

De C.V.P. probeert voor het ogen
blik wat aan massa-psychose te doen. 
De regeling van de Waals-Vlaamse 
verhoudingen werd uit de franstalige 
Brusselse gezichtshoek van Van den 
Boeynants bekeken. Men weet wat 
dit betekent. Het kongres te Oosten
de heeft het ons geleerd ! 

De feiten hebben geen belang, de 
voorstelling is alles, zegt echter Van 
den Boeynants. 

Wat een ramp voor Vlaanderen is 

AALSTERSE HELDEN 

Enige tijd terug heeft het arron
dissementeel bestuur van Aalst een 
gepeperde stellingneming inzak* 
Vlaams-Waalse verhoudingen naar 
voor gebracht op het arrondissemen
teel kongres te Greraardsbergen. 

Op het kongres te Oostende echter 
waar Antwerpen en Leuven trachtten 
te redden wat te redden viel inzake 
de randgemeenten hield de C.VJ^ 
Aalst de bek in de pluimen. 

O kleurpolitieke lafbekken. 

Kongres-nolen 

22.10 lil Aan dl' biurn. 

stig zou onthalen. Ook de 
sombere Götterdamme-
rungspeech van Lefèvre in 
de Kamer moest als voor
bereiding op het manifest 
dienen. Dat de regering te
gen alle demokratische re
gels in een debat over deze 
verklaring heeft verhin
derd liet reeds doorsche
meren dat zij geen tegen
spraak zou dulden uit 
vrees verzwakt en versla-

MAT EN TAM 
Er zijn er wellicht die in 

de kongres-besluiten over 
de Vlaams-Waalse verhou
dingen niet voldoende aan
leiding zien om het ganse 
kongres mat en tam te 
noemen. Aan deze rari 
nantes zij nog het volgen
de gezegd: op een ogenblik ^ 
dat de hele middenstand in 
het geweer komt om de fis
kale hervorming te bestrij
den, heeft geen enkel 
C.V.P.-kongressist het no
dig gevonden, aan Dries 
Dequae een woordje uitleg 
te vragen. 

In alle sekties is het zo 
geweest : opgewarmde 
kost die door gehoorzame 
jongetjes zonder proteste
ren geslikt werd. 

LAATTIJDIG 
VRIJCEVEN 

Slechts acht dagen voor 
datum gaf Van den Boey
nants het C.V.P.-manifest 
vrij voor publikatie, na 
vooraf de ganse C.V.P.-pers 
•nder druk te hebben ge-
•et opdat ze de tekst gun-

...stonden 50... 

gen uit het debat te komen. 
Het was tevens het voor
spel voor de taktiek te 
Oostende : geen debat. A 
prendre ou a laisser.... 

Het antwoord op die 
waarom is anders eenvou
dig. Eyskens kan het nog 
steeds niet slikken dat 
Theo achter zijn rug met 
Spaak ging konkelfoezen 
om de C.V.P.-liberale rege
ring te doen struikelen en 
zelf met een geel-rode for
matie van wal te steken. 

Gelijk wij Eyskens ken
nen zal hij met die enkele 
vriendelijke woorden van 
Theo geen vrede nemen. 
En gelijk wij het Belgisch 
politiek klimaat kennen 
zal de ruzie Théo-Gaston 
belangrijker en blijvender 
gevolgen hebben dat de 
Waals-Vlaamse vredespijp 
die te Oostende werd ge
rookt. 

KONGRES-BROCHURE 
Dr Lecompte, zijn nette 

THEO-LOCIE 

Lefèvre heeft op het 
Kongres hulde gebracht 
aan zijn voorganger, prof. 
Gaston Eyskens. Het was 
nodig : de kongressisten 
hadden zich anders mis
schien afgevraagd waarom 
het tussen die twee niet 
botert. 

een officieel stuk of een 
programma in de pollen 
werd gestopt en stapten 
devotelijk met de kostbare 
brochure naar binnen. 

Het heet dat even later 
dringend een geneesheer 
moest worden ontboden. 
Voor Janneke Verroken. 
Hij zag al groen. 

PILLEKENS 

Achter de schermen van 
het kongres werd verteld 
dat Van den Boeynants de 
griep had en zich slechts 
te poot kon houden dank 
zij een verdovend middeL 

Wij kunnen dat bericht 
formeel tegenspreken. Er 
werden op het kongres in
derdaad verdovende mid
delen aangetroffen, niet 
echter bij Van den Boey
nants. Het zalig In het ijle 
staren, de onthechting en 
vooral de stilzwijgendheid 
en de volgzaamheid der 
kongressisten wees er op, 
dat de verdoofden eerder 
in de zaal dan op het po
dium zaten. 

.. G.I .P.-verlozenen... 

eega en een paar andere 
lieve poezekens hadden 
zich opgesteld in de in
gangshal van het Kursaal 
te Oostende om aan de ar
geloze kongressisten de 
V.U.-brochure « Federalis
me, DE oplossing» te ge
ven. De vroede heren waren 
in de overtuiging dat hen .« Geen faciliteiten o J 
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Ok VOLKSyNü 

MOSKOU 

• kennedy 

amerikaans 

korrespondent 

van iszvestia 

Een belangrijke gebeurte
nis in de voorbije dagen was 
de piiblikatie van een 8.000 
woorden lang intervieuw, af
genomen van Kennedy door 
Kroe^gjtsjev's schoonzoon, in 
de Iszvestia. 

De Russen hebben dus 
kennis kunnen nemen van 
het standpimt dat de prezi-
dent der V.S. er op nahoudt 
Inzake Russisch-Amerikaan-
8e betrekkingen. -Westerse 
kommentators hebben ge
meend hieruit te mogen af
leiden dat — nu de Russen 
eindelijk eens gekonfron-
teerd worden met het stand
punt der V.S. — belangrijke 
verschuivingen bij de Sov-
Jetopinie onvermijdelijk zijn. 
Zulks is eens te meer wish-
full thinking; Russen en 
Amerikanen gebruiken woor
den die niet alleen taalkim-
dig, maar ook naar de in
houd totaal verschillen. 
Wanneer het Kremlin de pu-
blikatle van een intervieuw-
Kennedy heeft toegestaan, 
dan is het juist omdat men 
er overtuigd is dat de Ame
rikaanse stellingen weinig of 
geen effekt sorteren bij de 
sovjetbevolking die door een 
andere manier van denken 
en door de marxistische dia-
lektiek voor een goed deel 
ontoegankelijk is voor Wes
terse argumenten. 

De publikatie blijft noch
tans een belangrijke gebeur
tenis omdat zij toch bewijst 
dat er in Rusland één en an
der Is veranderd. Het is in
derdaad ondenkbaar dat de 
Iszvestia ten tijde van Sta
lin een dergelijke journalis
tieke stunt zou hebben uit
gehaald. 

En ook aan Amerikaanse 
zijde is er heel wat veran
derd. De toon die de Ameri
kaanse prezident in het in-
.tervieuw aanslaat, wijkt he
lemaal af van wat ten tijde 
van J.F. Dulles gebruikelijk 
was. Kennedy trok de demo-
kratische logika zelfs inzo-
verre door dat hij verklaar
de, geen bezwaar te hebben 
tegen kommunistische regi
mes die na vrije verkiezin
gen tot stand komen. 

Voor de rest is het stand-
pimt van de Amerikaanse 
prezident inzake Duitsland 
nog eens omschreven. Ken
nedy wenst nog steeds een 
Berlijns gesprek; hij schijnt 
evenmin als de Russen veel 
haast te willen maken inza
ke de Duitse hereniging en 
houdt vast aan het recht op 
toegang tot de oude Duitse 
hoofdstad. 

Nieuw is echter zijn voor
stel tot het sluiten van kol-

lektieve verdragen tussen de 
N.A.T.O. - landen en de lan
den van het Warschaupakt. 
Hij stelt een internationaal 
toezicht voor over de toe
gangswegen tot Berlijn. 

Deze nieuwe voorstellen, 
gekoppeld aan de bevestiging 
dat Washington niet geneigd 
Is van West-Duitsland een 
zelfstandige atoommogend-
heid te maken, schijnen er 
op te wijzen dat men aan 
Amerikaanse zijde genoeg 
speelruimte voorhanden acht 
om voor de Duitse kwestie 
een regeling te treffen bin
nen de gegeven situatie. 

Deze voorstellen althans 
zullen de Russen niet zo heel 
vreemd lijken; de lezers van 
de Iszvestia hebben kunnen 
vaststellen dat men In Was
hington evenmin als in Mos
kou fel gehaast is om de 
Duitse en Europese vraag
stukken te saneren door de 
wegen van Yalta en Post-
dam radikaal te verlaten. 

LEOPOLDSTAD 

• Belgische bal 

wordt 

teruggekaatst 

Dat de Kongolese Volks
vertegenwoordiging bij alge
meenheid van stemmen op 
twee na een motie heeft ge
stemd waarbij de Kongolese 
regering verzocht wordt de 
diplomatieke betrekkingen 
met België te herstellen, 
werd door de Belgische pers 
als een morele en praktische 
overwinning voorgesteld en 
als de bekroning van het 
Kongobeleid van minister 
Spaak. 

De motie werd ingediend 
door Kimvay, lid van de Ix)e-
moembistische P.SJV.. Men 
kan bezwaarlijk verwachten 
dat deze plotse liefde voor 
België bij de geestesverwan
ten van de vermoorde Kon
golese premier louter plato
nisch is. Een herstel van de 
diplomatieke betrekkingen 
tussen Brussel en Leo zou 
een nieuwe slag zijn voor 
Tsjombe. Leo kaatst thans de 
Belgische bal, die enkele 
maanden geleden door E'stad 
zo handig werd opgeworpen, 
definitief terug. 

Het herstel van de normale 
betrekkingen zou meteen au
tomatisch het vriendschaps-
en bijstandsverdrag van 
kracht doen worden. In de 
eerste plaats betekent zulks 
dat de Kongolese regering te 
Brussel een gepeperde on-
kostennota zal indienen. En 
vervolgens dat België moet 
beginnen met het uitgebrei
de hulp- en steunprogramma 
aan de Kongolese republiek. 
In de euforie van de Ronde 
Tafelkonferenties en Onaf-
hankelijkheidsf eesten heeft 
België verplichtingen op zich 
genomen waarvan de volle 
omvang thans — mede door 

de totaal gewijzigde omstan
digheden — maar duidelijk 
wordt. 

Wat men te Brussel als een 
grote morele overwinning en 
een nieuw hoopvol vertrek 
heeft voorgesteld, zou wel 
eens niets anders kunnen 
zijn dan de zoveelste miljar
denverkwisting en energie
verspilling. 

WASHINGTON 

9 apesfreken 

in de ruimte 

Sinds prezident Kennedy 
het bevel gaf dat de Ameri
kaanse ruimte-achterstand 
zo spoedig mogelijk moest 
worden goedgemaakt door 
verhoogde inspanningen, 
heeft de N.A.S.A. enkele op
zienbarende rezultaten ge
boekt. Het aantal Ameri
kaanse sattelieten in de 
ruimte groeit voordurend 
aan; de geheimzinnigheid 
rondom enkele der jongsten 
uit de rij schijnt er op te 
wijzen dat men op het ge
bied van raket-detektie en 
-afweer flink vooruit is ge
gaan. 

Verleden week heeft men 
vanop Cape Canaveral een 
aap in een baan rond de 
aarde kunnen brengen. De 
vlucht van een mens enkele 
malen rond de aarde is voor 
de e.k. maanden; de ruimte

kandidaat is trouwens reeds 
aangeduid 

De Russen hebben hun 
ruimtetroeven steeds zeer 
handig uitgespeeld en oogst
ten heel wat politiek succes 
met de verwezenlijkingen 
van hun raketdeskundigen. 
Alles schijnt er op te wijzen 
dat de wedstrijd naar de 
maan echter nog steeds open 
is. 

Het is tenslotte nogal kin
derachtig dat men het er 
aan beide kanten op aan 
legt, de superioriteit van het 
ene of andere regime te wil
len bewijzen aan de hand 
van technische stimts. Lang 
voor er « kapitalisten s. en 
« kommunisten » in de ruim
te zweefden, waren reeds 
honden en apen op weg naar 
de sterren. 

De ruimtevaart heeft haar 
eigen Darwinistische wet
ten ! 

NEW YORK 

• u.n.o.-koken 

kost geld 

De U.N.O. heeft niet alleen 
te kampen met politieke 
moeilijkheden, zij kent er ook 
finantiële. Het normale 
U.N.O.-budget bedraagt reeds 
een fraai sommetje; de bij
zondere uitgaven voor het 

Midden-Oosten en Kongo 
worden stilaan astronomisch, 
Kongo alleen kost de U.N.O. 
een half miljard Belg. fr. per 
maand. 

Heel wat Ü.N.O.-leden zijn 
daarbij slechte betalers. Bel
gië, Frankrijk en Rusland 
weigeren hun aandeel in de 
Kongo-kosten te betalen, 
omdat zij het niet eens zijn 
met de Ü.N.O.-politiek in dat 
land. De meeste Arabische 
staten en Rusland dragen 
geen cent bij in de rekening 
Midden-Oosten, De Afrikaan
se en Zuid-Amerikaanse lan
den beweren dat zij niet bij 
machte zijn, hun vast aan
deel te dragen. Het deficit 
der Afrikaanse landen be
draagt reeds circa 50 mil
joen; dat der Zuid-Amerika
nen 330 miljoen. Nationalis
tisch China, ineengeschrom
peld tot Formosa, laat de rest 
van de wereld betalen voor 
het feit dat het in de U.N.O. 
gans China wil vertegen
woordigen : deficit reedr 310 
miljoen. 

Rusland en de satteliettan-
den zijn öe gr-otste schul
denaars : hun achterstallige 
betalingen belopen reeds bij
na 3 miljard fr. 

De Amerikanen nemen on
geveer 1/3 van het jaarlijks 
vast budget (drie miljard) 
voor hun rekening. Het Kon
golees avontuur kostte hen 
aan de U.N.O. reeds 4 mil
jard. De Amerikaanse vrijge
vigheid heeft niet belet dat 
de U.N.O. thans reeds voor 
meer dan 5 miljard In het 
krijt staat. 

Einde Trujillo begin Castro? 
Te Washington zal men 

wel met enige bezorgdheid 
de politieke ontwikkeling 
in de republiek San Do
mingo volgen. Jarenlang 
was er aan de Dominikaan-
se hemel geen wolkje : het 
land bevond zich in de 
ijzeren greep van Rafaele 
Leonidas Trujillo die met 
Washington in de beste 
verstandhouding leefde. 
De V.S. kregen het de laat
ste jaren echter steeds 
lastiger om nog langer 
hartelijke betrekkingen te 
onderhouden met Cen
traal- of Zuid-Amerikaan
se diktatoTs; de moord op 
Trujillo in mei jl. kwam 
hen dan ook niet ongele
gen 

Enkele tijd geleden 
trachten Hector en José 
Arismendi Trujillo de fa
miliale diktatuur in haar 
vroegere glorie te herstel
len door de huidige prezi
dent Balaguer — een oud-
Tnijilliaan ! — onder druk 
te zetten. De V.S. grepen 
in en eisten dat beide led
den van de Trujillo-clan 
voorgoed uit het land zou
den verdwijnen. Kort 
daarop verkoos stafchef 
Rafael Trujillo het land 
te verlaten en rust te gaan 
zoeken in de armen van 
een Duitse blonde aan 
boord van het vroegere 

prezidentiele jacht Ange-
lito. Hector en José had
den op dat ogenblik ge
wacht. 

Kennedy zond onmid
dellijk de vloot en de ma
riniers ter plaatse en 
slaagde er in, de Trujil-
liaanse putsch te verijde
len. De prezident der V.S. 
ging over tot dit machts
vertoon omdat hij vrees
de dat een nieuwe Trujil-
lo-diktatuur onvermijde
lijk zou leiden tot een 

José Trujillo 

nieuwe opstand en dat de 
Castristische oppozitie op 
San Domingo dan haar 
slag zou slaan. 

Zo kon de wereld het 
verbazend schouwspel 
meemaken van een Fidel 
Castro die verontwaardigd 
de interventie der V.S. 
aankloeg, een interventie 
die er op gericht was te 
beletten dat de sterk antl-
castristische Trujillo-clan 
terug aan de macht zou 
komen. 

De tussenkomst der V.S., 
die in de eerste plaats te
gen de Trujillo's was ge
richt maar onrechtstreeks 
ook Castro viseerde, heeft 
er nogmaals de aandacht 
op gevestigd dat het Cu
baanse voorbeeld sterk 
blijft trekken in de Cen
traal- en Zuid-Ameri
kaanse staten. De verwe
zenlijkingen van de cas
tristische revolutie werken 
sterk op de Latijns-Amerir-
kaanse verbeelding; het 
voortduren van de Cu
baanse ongehoorzaamheid 
t.o.v. de V.S. wekt de sim-
patie van allen die anti-
gringo zijn. En dat is nog 
altijd een grote meerder
heid. 

Kennedy weet het. Hij 
heeft daarom voorkomen 
dat in San Domingo een 
gezagskrizls ontstond. 



Onze verkozenen aan het werk 

Dr LEO WOUTERS 
I E N M E R L O T 
I Op dinsdag 5 december kwam onuze Gentse volksvertegenwoordiger tussen bij de 
I Begroting van Openbare Werken o.m. in verband met de E3-weg, die steeds maar 
H op het achterplan wordt geschoven terwijl elders met geld wordt gesmeten. De goed 
I gedokumenteerde rede van Leo Wouters noopte Merlot tot een antwoord. 
= Ziehier de tekst : (Beknopt verslag) 

De heer Wouters. — Sedert 
een paar dagen heeft men de 
minister hier herhaaldelijk 
gelukgewenst. Een beetje kri
tiek zal het evenwicht her
stellen. Eén lof wil ook ik 
echter de minister niet ont
houden : hij is zeer openhar
tig geweest in de commissie, 
waar hij zei : < Ik heb niet 
voldoende geld om alle aan
vragen te voldoen ». Wij Vla
mingen, stellen dan echter 
onmiddelijk de vraag : Waar
om geeft men dan geld uit 
voor werken van minder be
lang in Wallonië, terwijl in 
Vlaanderen zovele belangrij
ke en rentabele plannen op 
uitvoering wachten ? 

Een woord over de werken 
te Ronquières. De raming 
bleef 36% onder de laagste 
aanbesteding voor de electro-
mechanische uitrusting ! De 
administratie is wel wat be
schaamd zulks te bekennen. 
De waterbouwkundige werken 
alleen zullen 1,3 miljard kos
ten. De totale uitgaven zul
len nog hoger zijn. De specia
listen zijn het niet eens over 
het nut van dat hellend vlak. 
Ze betwijfelen of dat ding wel 
goed zal werken. 

Het vlak van Ronquières 
zal dus 1,3 mUjard opslorpen. 
De « route de Wallonië » doet 
een gelijkaardig probleem r i j 
zen. Verkeerstechnlci bewe
ren dat die weg economisch 
niet gewichtig is en dat er in 
Wallonië andere belangrijker 
wegen op aanleg wachten. De 
route wordt om sentimentele 
redenen gebouwd. Anderdeels 
doet men niets voor de E3-
weg. Het departement heeft 
niet voldoende ingenieurs om 
de plaimen te bestuderen, 

terwijl het plan om de weg via 
het particulier initiatief aan 
te leggen, evenmin schijnt te 
vorderen. 

De diensten van het de
partement kunnen slechts de 
uitvoering van één miljard 
werken per jaar verzekeren, 
Hoe lang zal de aanleg van 
de E3-weg nog duren, die de 
economische expansie van de 
streek waar m de laatste j a 
ren 470 fabrieken werden ge
sloten, moet verzekeren. 

Komt er te Antwerpen een 
brug of een tunnel 

Voor de eerste maal zijn 
aanzienlijke kredieten inge-
sclireven voor het kanaal 
Gent-Terenuzen. Maar ik 
vrees dat de minister hier zal 
nemen wat hem ontbreekt 
voor het hellend vlak van 
Ronqui.res. 

Ook voor de autoweg op 
Luik werden kredieten aan
gewend, die voor andere doel-
eiden bestemd waren. 

Ik sprak reeds over de per-
soneelschaarte op het depar
tement. Ik herhaal dat men 
dringend meer ingenieurs 
moet aanwerven. Te weinig 
personen leidt tot overspan
ning van het personeel en 
komt de Staat soms duur te 
staan : de fout van één inge
nieur kan de Staat honderden 
miljoenen kosten. 

In mijn krant las ik over 
het schandaal van de open
bare aanbestedingen, waar 
ambtenaars zich akkoord 
stellen met de aannemers. 

Bestaat hier dan geen con
trole ? Ook hierover is de mi
nister ons een antwoord 
schuldig. 

De dijken j a n de Schlp-
donksevaart zijn In slechte 
staat. Zal er iets van de 175 
njiljoen voor onderhoudswer
ken af kunnen voor die vaart? 

De minister liet twee zones 
te Ingelmunster onteigenen 
om reden van openbaar nut. 
In de zone twee doet zich iets 
zonderlings voor. Er is daar 
een bedrijf dat met 20 mensen 
werkt aan nijverheldsteelt. 
De grond behoort aan de 
Openbare Onderstand van 
Brugge die zich met hand en 
tand tegen de onteigening 
verzet Een boer met 8 kinde
ren en 22 personeelsleden 
wordt van zijn erf gejaagd, 
hoewel er in de nabijheid ge
schikte grond beschikbaar is 
voor de Industriezone. 

Ik kom hier voor deze boer 
op, omdat hij overal elders 
met het hoofd tegen de muur 

loopt. Ik hoop dat de minis
ter naar dat perceel eens zal 
willen gaan kijken. 

En het antwoord van mi
nister Merlot : , 

Ik zal onmiddellijk ant 
woorden op hetgeen de heer 
Wouters hier heeft gezegd. 
Gisteren hebben de kranten 
gewag gemaakt van een 
schandaal dat zou aan het 
licht gekomen zijn naar aan
leiding van gekonkel tussen 
de toezichters van werken 
en de administratie. De kran
ten schreven dat het ministe
rie van verkeerswezen en de 
administratie van de P.T.T. 
daarbij betrokken zijn. 

Het departement van open
bare werken zou er dus buiten 
staan. Niettemin heb Ik In
lichtingen ingewonnen en een 
onderzoek gelast en men 
mag er op rekenen dat ik 
uiterst krachtdadig zal optre
den, indien het bestaan van 
dergelijke feiten bevestigd 
wordt. Het gaat hier inder

daad om een zaak van publie
ke zedelijkheid waarvoor nie
mand onverschillig mag blij
ven. 

• • « • • « • • • • • • • • • • • • « « « • • • 

TER 
HERINNERING 

• De C.V.P. spreekt zich uit 
voor hel verplichtend maken 
van de streektaal in de onder
nemingen en beroepsgemeen
schappen. Vilslekend. 
Maar : reeds 10 jaar geleden, in 
november 1951, sprak hel ACW 
zich in een verklaring over de 
Vlaamse Beweging uit voor de 
vcrvlaamsing van hel bedrijfs
leven in Vlaanderen... 
Nooit heeft de C.V.P. enig ini
tiatief genomen om deze eis te 
verwezenlijken I 

• De C.V.P. spreekt zich uit 
voor volledige tewerkstelling 
op 60 minuten van huis. Uit
stekend. 
Maar : toen de ekonomische ex-
pantiewetgeving in 1959 in de 
Kamer behandeld werd legde 
de C.V.P. de partijtucht op om 
de amendementen De Saeger te 
doen verwerpen en op dit ogen
blik voert de regering een eko
nomische ezpantiepoliliek in 
Wallorüe waardoor de mobili
teit van de Vlaamse arbeiders 
nog zal toenemen ! Zie inter
pellatie Mr. Van der Bist in 
de Kamer. 

• De C.V.P. wil zgz. kultuur-
aulonomie en splitsing van het 
ministerie van onderwijs. Dit 
wil de C.V.P. al sedert t9i5. 
Nooit heeft zij er iets voor ge

daan. B.S.P.-voorzitter Collard 
maakte zopas nog bekend dat 
de splitsing van hel ministerie 
geen deel uitmaakt van het re
geringsprogramma, niet over
eengekomen werd tussen de 
C.V.P. en de B.S.P. l 

• De C.V.P. wil Franse klas
sen oprichten in Vlaamse ge
meenten voor franstalige in-
wijkelingen. 
Maar : het A.C.W. sprak zich 
toch uit voor de afschaffing van 
de transmutatie klassen I Thans 
wil men het franslalig onder
wijs in Vlaanderen nog uit
breiden I 

• De C.V.P. wil de oprichting 
van een tweetalig kader : om 
de machlspozilie van de frans
kiljons te bestendigen, in het 
nadeel van de eenvoudige Vla
mingen en Walen die in hun 
moedertaal opgevoed worden en 
onderwijs genoten. 

• De C.V.P. wil in de Brus
selse gemeente drie taalkadert 
invoeren; maar de gemeentebe
sturen zullen zelf beslissen hoe
veel ambteruiars zij wensen aan 
te werven voor teder taaika
der... Das : voortzetting van de 
huidige willekeur. 
Hét C.V.P.-programma : vul
gair bedrog l 

SPI N O Y EN 
DE BORINAGE 
Volksvertegenwoordiger LEO WOUTERS kwam tussen bij de begroting van ekono-
mische zaken om een vergelijking te maken tussen de provincies Henegouwen en Oost 
Vlaanderen, daar al de belangstelling van de minister naar de Borinage en het Cen
trum schijnt te gaan. Er zijn ginds nochtans bijna geen werklozen; vreemde arbei
ders en Vlamingen moeten worden aangelokt, terwijl in Oost-Vlaanderen alle voor
waarden voor een efficënte industrialisering aanwezig zijn. Ziehier de woorden van 
Dr. Wouters (Beknopt verslag) 

< In de commissie zei de 
minister dat de ernstige en 
dringende problemen in het 
Centrum en de Borinage rij
zen. Mag ik de minister in 
herinnering brengen dat des
tijds gans de provincie Oost-
\1aanderen werd aangeduid 
als ontwikkeUngsgebied. Hier 
wonen nog 38.000 werklozen, 
worden de laagste bruto-lo-
nen uitbetaald, namelijk 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwaord van Vlaanderen! 

24,87 F, wat aanzienlijk be
neden het peil blijft van de 
in Wallonië betaalde lonen. 

Als we alleen de manneli j
ke lonen nemen zijn we 8 F 
per uur onder de lonen die in 
het Luikse betaald worden. 
Henegouwen volgt dicht op 
Luik. 

Oost-Vlaanderen telt nog 
steeds vele werklozen en er 
is een angstwekkende emi
gratie. 

In Oost- en West-Vlaande
ren weken tussen 1957 en 1961 
respectievelijk 22.000 en 23.000 
jonge arbeidskrachten uit, 
bij gebrek aan werk, terwijl, 
aldus het verslag, in sommige 
streken van ons land reeds 
een gebrek aan arbeidskrach
ten wordt vastgesteld. 

De technische scholen moe
ten hun leerUngen afleveren 
aan Brussel, Wallonië en het 
buitenland. Vandaar dat wij 
met stijgend ongeduld wach
ten op het staalcomplex in 
Zelzate. Wie remt hier ? Wij 

zijn niet gerust, zeker niet 
na de demarche van de Waal
se volksbeweging. Wij zullen 
de arbeiders inlichten over al 
wat achter de schermen ge
beurt ! 

Men deelt ons mede dat de 
sluis te Terneuzen pas in 1968 
Jdaar zal komen. De E3-weg 
vordert zeer traag. Dit alles 
verontrust ons. 

Anderzijds is er het schan
daal van de rechteroever van 
het kanaal Gent-Terneuze«. 
Men verkoopt hier grond aan 
arbeiders, die daar echter niet 
kunnen wonen omdat de 
lucht er zal bezoedeld worden 
door de op te richten fabrie
ken. Waarom werden die 
mensen dan niet Ingelicht en 
werkt men deze grondspecu-
latie niet tegen ? 

Wij verwachten een even 
grote inspanning voor Oost-
Vlaanderen als voor de Bori
nage. Vooral de werklozen en 
mobiele arbeiders verwachten 
dat van u, mijnheer de mi
nister. 
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HET DAK VAN VLAANDEREN 
AAN DE VOER, DE BERWINNE EN DE GULPE 

Het bergland 
Langs de weg Tongeren-Wezet rijden we Wallo

nië binnen. We dalen de Maasvallei in en, eenmaal 
de stroom en We/et voorbij, gaat het omhoog, naar 
het land van Overmaas. Bij Moelingen gaat het weer 
bergaf, naar de snelvliedende Berwinne. Moelingen, 
het eerste der zes Voerdorpen : we zijn terug in 
Vlaanderen. 

Bij 's Gravenvoeren begint het land der groene 
hellingen en diepe vergezichten. 

De heuvels rekken zich van horizon tot horizon; 
aan de einder staan ernstig de bossen van de Gulpe
en Geulvallei. Nergens ook maar een lapje labeur-
grond; dit is hier het echte land der weiden als wie
gende zeeën. In deze golvende groene weelde het fij
ne lijnenspel der hagen om weiden en boomgaarden. 

En op bijna alle heuveltoppen de oude geheim
zinnige bossen die beschermend rond de kleine dorp
jes hangren. 

Verder naar het oosten deint de plat-dietse 
streek, over Hendrikkappel waar men aan het Ameri
kaans soldatenkerkhof een prachtig vergezicht heeft 
over de geromaniseerde Berwinne-vallei. In de diep
te Aabcl, waar op het kerkhof de grafstenen uit de 
17de en 18de eeuw nog overwegend in het Nederlands 
zijn : de taal der doden. Aan de einder het scherpe 
silhouet van de mijnterrils in het Luikerland. Aan de 
andere kant de sombere lijn der Hoge Venen, de oude 
taalgrens aan de Barak Michel. 

Maar hier in de Voerstreek, in de dellen aan Voer, 
Berwinne en Gulpe, is Vlaanderen nog. Hier wordt 
het oude « lemmergiesch » gesproken en krijgt men 
op zijn vragen antwoord In het Nederlands. 

Dit is Vlaanderens bergland, waar in de winter 
de wind wekenlang over de besneeuwde toppen giert, 
waar op de hellingen rond de dorpen de herfsttijloos 
bloeit. 

De Himalaja is het dak van de wereld. Helemaal 
in het zuiden van St. Martensvoeren staan we op het 
dak van Vlaanderen : 278 m hoog, vlak bij de grote 
18de eeuwse hoeve Stroevenbos. 

Stroevenbos In de heerlijkheid Mertensvoeren en 
het land van Dalem : het dak van Vlaanderen. 
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DE STREEK 

De Voerstreek ontleent 
haar naam aan het riviertje 
de Voer dat benoorden We-
zet, op Nederlands grondge
bied, in de Maas stroomt. De 
Voer is nochtans niet het 
enig riviertje van de Voer
streek. Moelingen ligt aan de 
Berwinne die ten Zuiden van 
Aubel ontspringt en 
praktisch over haar hele 
lengte door geromaniseerd 
gebied vloeit om zich, even 
voorbij Moelingen, ten noor
den van Wezet in de Maas te 
storten. 's Gravenvoeren 
dankt aan de Voer zijn schil
derachtige hoofdstraat : het 
rivier tij e loopt er naast de 
straatweg die met ontelbare 
bruggetjes verbonden is met 
het gevelfront der huizen. Te 
St. Martenvoeren loopt de 
Voer onder een watermolen
gebouw door vlak aan de 
dorpskom voorbij; zij komt 
dan al van St. Pietersvoeren 
waar een der grootste forel-
lenkwekerijen van het land 
is. De Voer wordt trouwens 
door forellenvissers druk be
zocht. Remersdaal en Teu-
ven. de meeste oostelijke 
Voerdorpen vlak naast de 
plat-Dietse stxeek, liggen 
aan de Gulpe, een bijrivier
tje va nde Geul die boven 
Maastricht in de Maas 
stroomt. 

GRENSLAND 

De voerstreek is een grens
land. In het Oosten ligt de 
plat-Dietse streek, in het 
Zuiden het Waals gebied, in 
het Westen Wezet en in het 
Noorden Nederlands Lim
burg. De rijksgrens tussen 
Vlaanderen en Nederland, 
van Knokke tot de Maas, 
loopt door landschap 
dat gewoonlijk benoorden 
en bezuiden de grens 
hetzelfde is. De grens 
tussen de Voerstreek en 
Nederland is duidelijker in 
het landschap te zien : er 
onder zijn de heuvels bedekt 
met weiden en bossen zon
der een spoor van akkerland, 
er boven zijn er — naast het 
vee — ook de gewone teel
ten. 

De zes dorpen In de Voer
streek zijn alle zeer schilder
achtig. Hun ligging aan de 
drie riviertjes is enig. Enkele 
kastelen lonen de moeite van 
een bezoek : zo de Komman-
derie te St. Pietersvoeren, 
een afhankelijkheid van de 
Hoofdkommanderie der Teu
toonse Orde Aldeblezen in 
Limburg; zo ook het kasteel 
van Remersdaal en het oude 
kasteel Beusdaal waarvan de 
geweldige toren een over
blijfsel is uit de Middeleeu
wen toen de burcht als mees
ters had Phillips ü , koning 
van Spanje en de Graaf van 
Hoensbroek. 

Reporrage door 
Toon Van Overslaelen 

Inwoners van de Voerstreek 
bedraagt 4.630, verdeeld als 
volgt : 

Moelingen : 800. 
's Gravenvoereti 400. 
St. Martensvoeren . 950. 
St. Pietersvoeren : 300. 
Remersdaal : 430. 
Teuven : 730. 

's Gravenvoeren is niet al
leen qua bevolking het be
langrijkste dorp. Het heeft 
een grote dorpskom met en
kele fraaie winkels. Te mid
den van de overige Voerdor
pen heeft het bijna kleln-
stadsallures. Om het werke
lijk centrum van de Voer
streek te zijn ligt het wat ex
centrisch. Aan de kerk en 
Kommanderie te St. Pieters
voeren, waar de Voer in een 
donkere grot ontspringt, 
staan slechts enkele huizen. 
Tussen de dorpskommen, 
her en der in het weiland, 
liggen de oude hoeven met 
fraaie ingangspoorten en bi j 
gebouwen in vakbouw. 

DE BEVOLKING 

De Voerstreek leeft in 
hoofdzaak van de veeteelt, 
In mindere mate van de 
fruitteelt Het is een boeren
land met nochtans ook heel 
wat forensen. Geen enkel der 
zes dorpen heeft enige vorm 
van industrie; zelfs de melk 
gaat te Herve naar de mel-
kerij. Te Moelingen en 's 
Gravenvoeren pendelt 32,9 % 
der aktieve bevolking, in de 
overige vier gemeenten 21,5 
%. Het aantal mobielen be
draagt 26,8 % van de aktieve 
bevolking van de hele Voer
streek. 

Er is dus wel degelijk be-' 
hoefte aan enige vorm van 
nijverheid in de Voerstreek 
zelf, terwijl daarnaast snel
lere en betere verbindingen 
de bezwaren der mobiliteit 
gedeeltelijk zouden kunnen 
opheffen. 

De bevolking van de Voer
streek kan in de gegeven om
standigheden bezwaarlijk 
toenemen; te St. Pietersvoe
ren bvb. is er dan ook een 
zekere achteruitgang van het 
bevolkingscijfer. 

DE TAAL 

DE DORPEN 

De zes Voerdorpen zijn 
zeer klei?. Set totaal aantal 

Wie met een auto door de 
Voerstreek rijdt, moet wel de 
(vluchtige en oppervlakkige) 
indruk opdoen dat Frans de 
streektaal is. Winkels en her
bergen prijken, boven de 
Vlaamse familienaam van de 
uitbater, graag met een 
Frans uithangbord. In de 
bossen en langs de riviertjes 
is de « chasse » en de « pê
che » * réservée ». 

Straatnaamborden — voor 
zover voorhanden — zijn 
tweetalig in een paar ge
meenten. In '^ Gravenvoeren 
werden ooit eens tweetalige 
straatnaamborden besteld, 
maar wijselijk niet gehan

gen. 

Dat met die uiterUjke 
franstaligheid niet iedereen 
in de Veerstreek akkoord is, 
bewijzen de talrijke fransta-
lige wegwijzers die een laag
je pek hebben gekregen : 
Tongres, Mouland, Fouron-
le-Comte. 

Wie met de bevolking om
gaat stelt onmiddellijk vast 
dat ze zuiver Nederlands
sprekend is. Nergens In de 
Voerstreek hebben we, voor 
onze talrijke gesprekken met 
de bewoners, ook maar een 
woord Frans moeten gebrui
ken. Men spreekt er een 
schilderaehtig « lemmer
giesch » (Limburgs) dialekt 
en men kan in min of meer 
beschaafd Nederlands vragen 
In A.B.N, beantwoorden. El
ders op deze bladzijde geven 
we de uitslagen van de talen
tellingen 1930 en 1947. De 
uitslagen ervan krijgen maar 
relief wanneer men de wer
kelijke cijfers kent, zoals ze 
voor vier dorpen door de bur
gemeesters zelf werden ver
strekt : 

Moelingen : 20 fransspre-
kenden op 800 inwoners. 

's Gravenvoeren: 40 frans-
sprekenden op 1.400 inwo
ners. 

St. Martensvoeren : 30 
franssprekenden op 950 in
woners. 

St. Pietersvoeren : 2 frans
sprekenden op 300 inwoners. 

Ook voor Remersdaal en 
Teuven zijn er werkelijke 
cijfers voorhanden; nL resp. 
40 en 7 franssprekenden op 
430 en 750 inwoners. 

Het aantal fransspreken
den voor de hele Voerstreek 
bedraagt nauwelijks 3 %; 
deze minieme minderheid 
bestaat dan nog hoofdzake
lijk uit inwijkelingen De 
streek is — alle talentellin
gen ten spijt — homogeen 
Nederlands. Het taalpro
bleem stelt zich elders : te 
Warsage, Berneau en Wezet 
waar belangrijke Vlaamse 
minderheden wonen. 

Wetenschappelijk is het 
Nederlands karakter der 
Voerstreek trouwens nooit 
omstreden : Van Crombrug-
ghe en prof. Legros leggen de 
streek benoorden de taa l 
grens, het centrum Harmei 
kwam tot eenzelfde besluit. 

LIMBURG, VERVIERS OF 
LUIK 

De huidige bestuurlijke 
toestand van de Voerstreek 
ziet er uit als volgt : twee 
gemeenten boren bij Luik, 
vier gemeenten bij Verviers. 
Ongeveer alle staatsdiensten 
hangen achter af van Lim
burg : onderwij sinspektie, 
dienst der gebouwen, brug
gen en wegen, kadaster, be
lastingen, arbeidsbemidde
ling en werkloosheid, doua
nen en accijnzen, landbouw, 
post (tot voor 2 Jaar volledig 
nu gedeelteUjk bij Luik). Van 
Luik hangen sleéhts af de 
rijkswacht, gezondheids
dienst en de telefoon. Dat de 
rijkswacht Luiks ia merkten 



U t VWux^wlMtC 

LIMBURG OYER DE MAAS 
DE VOERSTREEK SPREEKT " LEMMERGIESCH " 
Wijzelf toen ons op de weg 
van 's Gravenvoeren naar St. 
Martenvoeren een franstall-
ge tekst over de voorrang 
van rechts in de hand werd 
gestopt. 

De mobielen waren vroeger 
totaal op het Luikse aange
wezen; thans doet de trek 
naax Nederlands Limburg 
zich reeds voelen. Deze bewe
ging zal nog toenemen. 

De kleinhandel in de Voer
streek is nog voor meer dan 
50 % gericht op de Limburg
se groothandelaars, ondanks 
de geweldige druk van Luik. 
De landbouwers hebben na
tuurlijke kontakten sinds al
tijd met de Limburgse vee
markten. Bestuurlijk en eko-
nomisch hoort de Voerstreek 
thuis bij Limburg. 

KULTURELE ORIËNTATIE 

• De Voerstreek is, als Ne
derlandssprekend gebied, als 
vanzelf sociaal en kultureel 
naar Limburg gericht. Alle 
organizaties zijn sinds jaren 
aangesloten bij Limburg : 
ziekenkassen, sindikaten, be-
roepsorganizaties. Te 's Gra
venvoeren heeft men enkele 
jaren geleden getracht, 
Franse toneelgroepen vanuit 
Wezet te laten optreden : het 
werd een fiasko. Het liefheb
berstoneel in de Voerstreek 
Is Nederlands. 

De onderwijstaal is er al
tijd Nederlands geweest. Een 
probleem is daarbij steeds 
het hoger middelbaar onder

wijs geweest, waarvoor In de 
Voerstreek zelf geen moge
lijkheid bestond. Er werd 
thans een autobus naar Ton
geren ingelegd die reeds een 
25-tal leerlingen vervoert; 
alles laat voorzien dat bin
nen een paar jaren een 70-
tal leerlingen dagelijks de 
reis naar Tongeren zullen 
ondernemen. 

Ook op onderwijsgebied 
worden de behoeften der 
Voerstreek door het relatief 
dichtbije Tongeren gedekt. 
Het is trouwens typisch dat 
95 % der leerlingen die voor 
hun humaniora franse on
derwijsinstellingen bezoch
ten, mislukten. 

VERBINDINGEN 

'S Gravenvoeren, het be-
lanrijkste dorp in de Voer
streek, Ugt slechts op 25 km 
van Tongeren maar op 30 
km van Verviers. Met Ver-
viers zijn de verbindingen 
zeer slecht Naar Tongeren 
rijdt de schoolbus iedere dag; 
op donderdagen is er ook een 
marktbus die heel wat huis
vrouwen naar de Tongerse 
markt brengt. 

Nochtans zou een regelma
tige busdienst Voerstreek-
Tongeren, zoals die voor de 
oorlog bestond, nodig terug 
ingelegd moeten worden. 

VOERSTREEK 
LIMBURGS 

Zowel bestuurlijk, eJcor 

miicJi, kultureel als sociaal is 
de Voerstreek op Limburg 
aangewezen. De Kamerkom-
missie van Binnenlandse Za
ken schijnt dit toch ingezien 
te hebben en stelt voor dat 
het wetsontwerp Gilson in die 
zin zou worden gewijzigd. 
Alleen zo trouwens kan het 
Nederlands karakter van de 
Voerstreek gevrijwaard wor
den. De bevolking is tr passief 
Vlaams en politiek gedeso
riënteerd. Enkele franskiljons 
hebben er, zich vastklampend 
aan de valse cijfers van de ta
lentellingen, nefast werk ver
richt. Daartegenover staat 
het handjevol Vlaamsgezin
den dat sinds jaren, en voor
al in de laatste weken, bergen 
werk heeft verzet. Wanneer 
uiteindelijk de Voerstreek 
Limburgs zal worden, wan
neer uiteindelijk de Voer
streek definitief voor Vlaan
deren zal gered zijn. wanneer 
voorgoed de Leeuwenvlag zal 
wapperen op het dak van 
Vlaanderen, dan moet onze 
dankbaarheid in de eerste 
plaats gaan naar de enkele 
overtuigden die door dik en 
dun hun taal en aard hebben 
verdedigd. Dan zal het gedu
rende de 11de wereldoorlog 
door een staatsman uitgespro
ken woord kunnen worden 
herhaald : < nooit hadden zo-
velen zoveel aan zo weinigen 
te danken ». 

T.V.0. 

Tolentelling 1930 en 1947 
Moelingen 
's Gravenvoeren 
Remersdaal 
St. Martensvoeren 
St, Pietersrvoeren 
Teuven 

Ned. 
26,00 % 
38,51 
20,35 
61,95 
47,38 
44,01 

1947 1930 

% 
% 
% 
% 
% 

Fr. 
69,37 % 
49,49 
65,04 
37,66 
47,68 
50,59 

% 
% 
% 

Ned. 
67,96 
71,25 
67,12 
86,19 

% 80,06 
% 85,26 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

Fr. 
27,40 
23,73 
21,79 
9,42 
12,22 
8,56 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
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Na de Ierse 
verkiezingen 

Veel aandacht heeft de pers niet geschonken aan de 
Ierse verkiezingen, welke in het begin van oktober gehouden 
werden. Zo verwonderlijk is dat niet : In de huidige wereld-
politiek is van Ierland nauwelijks sprake, en welke uitslag 
men ook moge opbrengen, de buitenwereld merkt er weinig 
of niets van. Bovendien zijn de Ierse partijen met hun Kelti-
sche namen in het buitenland amper bekend. 

Toch vinden we het niet overbodig de politieke kon-
slellatie van een land, dat steeds de simpaticke belangstelling 
van de Vlamingen heeft gewekt, even van naderbij tê bekijken. 
Uiteraard dienen we bizondere aandacht te besteden aan de 
uitslagen door de Ierse nationalisten, de Sinn Fein, behaald. 

De vorige regering was volledig gevormd door de Finna 
Fail, die de volstrekte meerderheid in het parlement bezat 
met 7S zetels. De Finna Fait is de oude nationalistische partij, 
sinds 1916 gevormd en tientallen jaren onder leiding van de 
nationale figuur Eamon de Valera : In de loop van haar be
staan heeft de Finna Fail veel van haar eude felheid afgelegd; 
konservatief op sociaal gebied, «« gematigd » op nationaal ge
bied, U tussen haar en haar oude tegenstander de Fine Gael 
de afstand steeds geringer geworden Een buitenstaander ziet 
tussen de beid grote Ierse partijen al even weinig verschil 
aU tussen Demokraten en Republikeinen in de V.S.A. I Het 
enige essentiële verschil op nationaal gebied, in de verkieztngs-
programmas, lag hierin dat de Finna Fail blijft vasthouden 
aan het verplicht stellen van het Gaëlisch als verplicht leervak 
op de scholen, terwijl de meer Engels georiënteerde Fine Gael 
beloofd had dat zij een wet zou uilvaardigen waarbij het on
derwijs in de oude volkstaal fakultatief zou verklaard worden. 

De Finna Fail streed onder leiding van de uittredende 
eersle-minister Sean Lemass, die De Valera aan het hoofd van 
de partij opvolgde. Leider van de Fine Gael is James Dillno; 
zijn groep had in 1957 40 zetels behaald. De laatste der 
grote partijen vormen de Socialisten of Labour — de linker
vleugel van het parlement en de politieke richting die wel
licht het strekxt enqeU-gerirhl /> 

, Onder de kleine partijen die {naast 7 onafhankelijke 
parlementsleden) in de oude « Dail » vertegenwoordigd waren, 
interesseert ons uiteraard vooral de Sinn Fein, de nationalisten 
waarover wij het verder nog uitvoeriger zullen hebben. De 
Sinn Fein bezette sinds 1957 vier zetels. H'aren verder nog 
vertegenwoordigd in het Parlement : de Clann na Taamhan 
(boerenpartij) met S, de National Progressive Democrates 
(links-radikaal) met eveneens « en de Clann na Poblachta 
(republikeinen, een vroeger interessante radikale groep van 
Sean Mac Bride, die nu nog weinig belang heeft) met 1 zetel. 

H'at brachten nu de verkiezingen ? Een eerste feil, 
waarover de officiële Ierse pers bescheiden zweeg, was de zéér 
geringe belangstelling van het publiek voor de verkiezings-
kampagne — en voor de verkiezing zelf. In het blad « Aiseiri » 
dal tot het nationalistische kamp behoort, maar streeft naar 
een volledige herinrichting van het politieke leven in Ierland, 
en aan de Sinn Fein zijn gebrek aan klare doelstellingen ver
wijt, lazen wij als verkiezingskommentaar o.m. : « Het meest 
in 't oog springend verschijnsel bij deze verkiezingen is wel 
dat veel meer mensen in het geheel niet stemden, dan dat er 
hun stem uitbrachten op om 't even welke partij. Het is heden 
wel duidelijk dat de grote massa van het volk helemaal niet 
geïnteresseerd is in om 't even welke partij, en nog minder 
als trouwe partijslaven mag worden beschouwd. Wanneer 
men dan toch de moeite neemt te gaan stemmen, kiest men 
in de eerste plaats voor lokale « personaliteiten » en pas in de 
tweede plaats voor pariijprogrammas ». 

Toen de uitslagen eenmaal bekend waren. Sleek onder 
de grote partijen de Finna Fail de grote verliezer. Het aantal 
stemmen daalde van 69S 000 tot 512.000, het zetelaantal van 
75 tot 70, zodat meteen de volstrekte meerderheid te loor ging. 
De oppositiepartijen gingen er op vooruit : Fine Gael steeg 
van 40 tot 47 zetels, Labour van 12 tot 16. i 

I 
I 

Voor Sinn Fein werd het niets minder dan een ramp I i 
De 4 zetels gingen alle verloren en het stemmenaantal werd \ 
haast gehalveerd. De andere partijen gingen kwantitatief ach
teruit, wisten ongeveer toch hun zetelaantal te behouden. 

Intussen is een nieuwe regering gevormd, weer onder 
leiding van Sean Lemass, die met hulp van enkele onafhanke-
lijken een kleine meerderheid heeft behaald. Alles zal dus 
(alweer) bij het oude blijven in Erin. Tenware enkele jongere 
en meer dinamische elementen wat leven brengen in de oude 
verstarde politieke gelederen. 

3 
3 
• 
m 
m i 
i 
8 
m 
m 
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i 

Roeland Raeê 
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Zes weken geleden betoogden 100.000 Vla
mingen te Brussel tegen elke vorm van far 
ciUleiten in de randgemeenten. Ouizenden 
mensen in Vlaanderen hebben daarvoor 
maanden lang hun vrije tijd opgeofferd, 
h u n gezondheid te kort gedaan en hun geld 
uitgegeven. En het zijn geen rijke mensen. 
De mars slaagde en dat was hun schoonste 
beloning en nieuwe hoop herleefde In het 
h a r t v!<n honderdduizenden. 

Aaai de kop van de stoet, goed zichtbaar, 
liepen een vijftigtal C.V.P.-par'.ementairen. 
Zij betoogden mee tegen elke vorm van fa
ciliteiten en voor het recht van de Vlamln-
Ifen baas te zijn in eigen huis. 

Verleden zondag hebben die heren ge
stemd voor ruime faciliteiten en voor de 
Belgische eenheidsstaat, voornaamste bron 
\»n de Vlaamse ellende sinds 130 jaar . En 
EC juichten zichzelf toe. 

Onder hen zijn er nochtans die gezworen 
hadden geen duimbreed meer toe te geven. 
Maar bezweken bij het eerste pijpen van 
een Brusselse slager. 

TH het har t van vele eerlijke Viaamsge-
d n d e n «al bitterheid zijn om de cynische 
woordbreuk. 

En «I j zouden niet beter de onbetrouw
baarheid van de C.V.P. hebben kunnen aan-
twien. 

DE NIEUWE GIDS 
H O E R A ! 

« Dit Congres, waarvan zeer veel werd 
verwacht heeft aangetoond dat, op cruciale 
ogenblikken, de Christelijke Volkspartij 
haa r verantwoordelijkheid weet te nsmen 
en vo<w geen enkel vraagstuk, hoe kies en 
gevaarlijk ook, uit de weg gaat. 

Er U wellicht geen enkele part i j in enig 
land van Europa dat op zulk een voortref
felijke, zulk een grondige en verdraagzame 
wijze, de zware prob'emen, zowel binnen-
landre als buitenlandse, kan bespreken als 
d i t vi'Ijdag, zaterdag en zondag te Oostende 
het geval was. » 

Bed. : Bescheiden zijn ze ook. 

De Standaard 
« Mea s taat op het hoogste vlak van de 

partijpolitiek voor een offensief van de ge
matigden, dat geleid wordt door de C.V.P, 
en haar voorzitter Vanden Boeynants. I n 
zijn slotrede te Oostende heeft deze laatste 
de oorlog verklaard aan het extrerriVr,e. Het 
manifest waarop de C.V.P. de strijd aan
bindt, wU het federalisme overbodig maken 
door, In de mate van het mogelijke, de ei
sen van zelfbeschikking van de Vlaamse en 
Pïanstal lge gemeenschappen tegemoet te 
komen. (Dat wij voor l>epaalde punten e m -
8tig voorbehoud maken, doet geen afijreuk 
a a n deze algemene vaststelling). Ofschoon 
de andere nationale partijen zich nog voor
zichtig op de vlakte houden, lijdt het geen 
twijfel dat T«le socialisten, die een renar-
dlstlsch avontuur vrezen, en vele liberalen 
deze politiek van de C.V.P met sympatieke 
aandach t volgen. P.V.V.-voorzitter Vanau-
denhove heeft zich trouwens reeds uitge
sproken voor een gemeenschappelijke in
spanning van de drie partijen om te komen 
tot een nationale regeling van de etnische 
problemen. 

Het sukses van deze politiek hangt af van 
de realizatle der voorgestelde formules. In
dien Vlamingen en Walen merken dat hun 
problemen onoj^elost blijven, zullen zij zich 
In steeds groter aantal naa r de extremp mid
delen wenden. Van Vlaamse zijde Is een 
meerderheid nog bereid om vertrouwen te 
schenken aan een partij die — op basis van 
een duidelijke t iming — de zetelaanpassing 
doorvoert, de tweetaligheid te Brussel, de 
vernederlandsing van ons l^edrijfsleven, 
enz... Blijft het echter bij papieren oplos
singen, dan is de C.V.P. veroordeeld. En niet 
alleen de C.V.P.. maar de staat zelf. Dat 
hebben Vanden Boeynants. Collard, Vanau-
denhove en de kringen waarvan zij de expo
nenten zijn, duideli.ik isegrepen. Slaagt het 
oflensief der gematigden niet. m.a.w. komt 
er geen algemeen aanvaardbare regeling 
voor de Vlaams-Waalse betrekkingen, dan 
zal niemand nog bij machte zijn het centri
fugale extremisme van de Vlaamse en Waal
se aiitonomlsten tegen te gaan » 

Bed. : Er is slechts een mogelijkheid om 
de eenheidsstaat voor de Vlamingen mis
schien aanvaardbaar te maken : de normale 
demokratische wet van het aantal te laten 
spelen : 60 % van de bevolking heeft recht 
op 60 % van alles. Daartoe zijn noch de uni-
taristen noch de Walen bereid. Het offen
sief der nnitairen ZAL dus mislukken. Het 
is enkel een kwestie van tijd. Het mondig 
worden van ons volk s taat er borg voor. 

DE CAZET 
« Bij al de waardering die he t nu al ver

maa rd manifest van de C.V.F. heeft geno

ten, zouden wij toch willen onderlijnen, dat 
het door verstandhouding, door het streven 
naar een vergelijk is geïnspireerd en niet zo 
zeer door een rechtvaardigheidsbeginsel. 

En omdat de rechtvaardigheidsbehoefte in 
Vlaanderen sterker is dan de nood aan een 
kompromis vrezen wij, dat de bevolking hier 
zich bezwaarlijk zal verzoenen met het idee, 
dat b.v. een zetelaanpassing moet betaald 
worden met het aanvaarden van de gesugge
reerd 2/3 meerderheid vow alle aangelegen
heden, waarin Vlaanderen eisende i>artlj zou 
kunnen zijn. 

Dat is getn teorie maar realiteit. En de
genen d'e de wijze stelling verkondigen 
« pakken wat ge krijgen kun » zouden wij 
hier met hun eigen argument willen van 
antwoord dienen : houden wat ge h e b t ! 

De rol van verzakende parti j s taat de Vla
mingen slecht. 

Het voorbehoud van de C.V.P.-Charleroi 
zou met veel meer reden uitgegaan zijn van 
Antwerp)en of gelijk welke Vlaamse stad. 
Men heeft trouwens de kans gemist om de 
Waalse partijgenoten te wijzen op een van 
hun flagrante inkonsekwenties. Zij betwis
ten Vlaanderen steeds weer het recht zijn 
« grond » te verdedigen. Zijn de eisen van 
het Centre en de Borinage op Iets anders 
gebaseerd dan op de grond ? Zij eisen her-
opbeuring voor een streek, waarvan zij zelf 
erkennen, dat zij eerst nog moet herbevolkt 
worden, desnoods met Grieken of Italianen. 

De diskus.sie is waarschijnlijk zo ver niet 
gegaan omdat de kongressisten wijselijk be
twijfelen, in hoever het in menig opzicht 
progressief, moedig en schoon C.V.P.-pro-
gramma binnen afzienbare tijd zal te ver
wezenlijken zijn. 

De B.S.P.-voorzitter Collard heeft de op
timisten tot de werkelijkheid teruggeroepen 
door de verklaring, dat zelfs de kulturele au
tonomie door de huidige regering niet gron
dig zal doorgevoerd worden. En dat aan de 
komedie Larock-Van Elslande een einde 
komt is toch het eerste en geringste, dat wij 
zouden mogen verwachten. » 

Bed. : Daarom zal het nieuwe kompromis 
weldra bij dit van Charleroi in de schuif 
liggen. Want Vlaanderen marsjeert In 1961 
buiten de C.V.P. 

Een van de journalisten die ons het meest 
verbaasde na het kongres was <( Schild
wacht ». Die man verdedigt vandaag met 
evenveel vuur wat hi j gisteren verbrandde. 
Is het dan te verwonderen dat men zich in 
de Franstalige pers geregeld vrolijk maakt 
over het woordradikalisme vaa senator K. 
Van Cauwelaert ? 

« Schildwacht » legde dinsdag aan zijn le
zers uit dat de toegeving tn de randgemeen
ten niet erg is. 

Daarvoor moet hi j zich in allerlei bochten 
kronkelen. 

Ziehier de redenering van ((Schildwacht»: 

Het Volk 
« En nu de hoofdvraag : hebben wij ons 

als Vlamingen te b e l a g e n over wat in de 
C.V.P.-verklaring VOOT de franstallgen der 
randgemeenten werd voorzien ? 

Ik geloof het niet en had ik een andere 
overtuiging gehad Ik zou me tot het uiterste 
verzet hebben op het congres. 

Inderdaad, de franstallgen krijgen in de 
randgemeenten geen andere faciliteiten bij 
de wet dan die welke zonder de wet in gans 
Vlaanderen — niet in Wallonië — voor al!« 
anderstaligen bestaan .. niet alleen voor de 
franstallgen, doch ook voor de engels- of 
duitstaligen en In Limburg, te Antwerpen. 
te Oostende, te Gent en te Knokke nog VOOT" 
andere anderstaligen; de mogelijkheid om 
ten gemeentehuize iemand te vinden met 
wie men in zijn taal kan spreken en de mo
gelijkheid om de vertaling te bekomen van 
een Nederlands ambtelijk stuk. Laten we 
ems t ' g zijn : we konden een verklaring die 
zovele be'angrijke dingen voor het Vlaamse 
volk inhoudt toch niet verwerpen om een 
beginselformule, die totaal buiten alle wer
kelijkheid staat en waartegen overigens in 
Vlaanderen zich niemand verzet heeft. En 
het is warempel niet tegen dergelijke facili
teiten, dat de mars op Brus.sel betoogd 
hppft. » 

Bed. : Tegen welke dan wel. Schildwacht? 
De mars op Brussel ging toch tegen « elke 
vorm van faciliteiten in de randgemeenten » 
omdat faciliteiten - bij- de - wet - vastge
steld het integratieproces van de franstall
gen niet alleen remt maar eenvoudig ver
hindert. 

Schildwacht gaat verder : 
« En wat nu de speciale klassen voor 

franstallgen betreft in de Vlaamse randge
meenten en om nu de zaak eens nauwkeu
rig uit te leggen : 

1. Het zijn klassen die moeten gevraagd 
worden door een bepaald aantal franstallge 
ouders, die zich tevens moeten bereid ver
klaren er hun kinderen naar toe te sturen; 

2. De aanvragende ouders moeten echte 

franstallgen zijn; er worden daarvoor ob
jectieve criteria voorzien en het moeten 
daarbij mensen zijn die overgekomen zijn 
uit Wallonië of uit de Brusselse agglomera
tie; op dat stuk van zaken hebben de Walen 
erkend dat er geen sprake kon zijn van spe
ciale klassen voor Vlaamse franskiljons doch 
slechts voor echte Walen; 

3. Die klassen zijn geen eentalige klassen; 
het zijn klassen met versterkt Nederlands 
onderwijs; zodat wi], Vlamingen, ons moe
ten afvragen of het toch niet beter is dat 
die authentiek-franstalige minderheden hun 
kinderen sturen ter plaatse naa r enigszins 
tweetalige scholen dan naar Brussel om er 
een volledig franstalig onderwijs te genie
ten... wat de vervreemding van de plaatse
lijke Vlaamse bevolking in stand houdt en 
tiestendigt; 

4. Wl] weten uit de statistieken van de 
vorige talentelling, hoe bedrieglijk ze ook 
was, dat er in die Vlaamse randgemeenten 
slechts een kleine minderheid is van men
sen die beweren eentalig Frans te zijn; er 
was natuurlijk een grote minderheid van 
mensen die beweerden franstalig te zijn 
doch ook Nederlands te kennen.. . dat waren 
de V.aamse franskiljons en deze zuilen geen 
toegang krijgen tot deze ultzonderingsscho-
len. » 

Bed, : En om het nog nauwkeuriger uit 
te leggen. Schildwacht : 

1. Zij zullen het doen omdat het LAGERE 
scholen zijn. De ouders zenden hun kinde
ren naar de dichtsbijzijnde scholen. 

2. Vlaamse franskiljons zijn er niet veel 
In de randgemeenten. Het zijn de ingewe
ken Franstalige Brusselaars en Walen die de 
eisen stellen. Door uw franse lag«re scho
len zult gij het gewenste milieu schepp-n op
dat er nog veel meer zouden komen. En bo
vendien krijgen zij apar te scholen voor h im 
elite-kinderen terwijl de Vlaamse boerejongs-
kes in het kwijnende dorpsschooltje samen
hokken, 

C'est magnif ique, n'est-ce pas ! 
3. Maak u geen illusies. Schildwacht, over 

de kennis van het Nederlands wanneer die 
kinderen uit die « enigszins tweetalige scho
len » zullen komen. Na hun lager onderwijs 
zullen ze bovendien toch naa r het Brusselse 
franstalig onderwijs gaan. En wat het kon-
takt met de o inboorlingen » betreft ga eens 
zien ter plaatse ! 

4. En gij denkt da t Franstallge Brusse-
l a a n die ook wat Nederlands kennen hun 
kinderen naar de Nederlandstalige lal^ere 
school zullen zenden ? 

Schildwacht most zdf wel aangevoeld heb
ben dat zijn « argumenten » weinig steek
houdend zijn. 

Hij schrijft verder : 

« Voorzeker, ik heb op het congres ook ge
zegd dat naa r mijn oordeel het n 'c t gemak
kelijk zal zijn die uitzonderingsscholen te 
verwezenlijken ; 

1) Omdat ik denk da t de franstallgen zul
len weigeren er hun kinderen naartoe te stu
ren (naar het voorlieeld van Kraainem, waar 
dit bewijs geleverd is), omdat die scholen 
niet volledig eentalig Frans zullen zijn en 
vooral omdat die franstal 'gen een sociaal 
hoogmoedscomplex hebben dat hen aanzet 
hun kinderen te sturen naar bekende Brus
selse onderwijsinstellingen, vrije of officiële; 
da t snobisme is iets zeer ergs In de nabij
heid van Brussel; 

2) Omdat die uitzonderingsscholen een in-
ijreuk zijn op de eental 'gheid van de beide 
landsgedeelten; en ik denk da t de Walen 
zich tegen die Inbreuk gaan verzetten; want 

de mogelijkheid om dergelijke enigszins 
tweetalige scholen te hebben in de Vlaamse 
randgemeenten heeft automatisch voor ge
volg dat ze ook kunnen geopend worden ia 
de Waalse randgemeenten. EÏn ik geloof dat 
de Walen zich daartegen met hand en tand 
zullen verzett«i. zoals we reeds hebben kun
nen vernemen uit moties van gemeentebe
sturen van Waterloo, Eigenbrakel en Ter 
Hulpen. Maar dat is de zaak van de Wa'.en; 
wel te verstaan, indien zij he t niet doen, 
doen wij het ook niet. » 

Bed. : Gelukkig da t er nog Walen zijn ! 
Het slot van Schildwachts betoog klinkt 

nogal cynisch : 

« Ik geloof dan dat ik mag besluiten dat 
de Vlamingen, die de verklaring van Oos>-
tende gestemd hebljen, getrouw zijn geble
ven aan de zuiverste lijn van de Vlaamse 
bewegng en aan het dlctamen van het 
Vlaams toekomstbelang. 

Iedereen moet toch toegeven te goeder 
trouw da t er bij de mars op Brussel gepro
testeerd is geworden en betoogd tegen wat 
anders en tegen heel andere faciliteiten dan 
die welke voorkomen in do C.V.P.-verklaring 
van Oostende, die onder geen enkel opzicht 
het Vlaams belang schaadt, j» 

Wij zullen dit hartverheffend proza be
sluiten met een citaat van ons aller vriend 
Jos Van Eynde uit ; 

VOLKSGAZE;^ 

c Als 50 Vlaamse O.V.P.-parlementairen. 
die precies 5 weken geleden in de « Mars op 
Brussel » defileerden met plakkaatjes « Geen 
faciliteiten » op hun iHiik, p'.ots ijekeerd 
blijken voor een « Manifest over Vlamingen 
en Walen in België », dat ongetwijfeld goe
de dingen bevat, doch ook tal van toege
vingen en « faciliteiten » die reeds door de 
Inrichters van bedoelde « Mars » zijn ge
brandmerkt als verraad jegens Vlaanderen, 
moet men dan dergelijke muilentrekkerij 
toejuichen of mag men haar veroordelen ? » 

Bed. : Hoeveel heel het n manifest van d« 
C.V.P. » in feite waard Is wordt geïllustreerd 
door het volgende. 

In « HET TOLK » stelt Schildwacht als 
voorafgaande voorwaarde voor het toepassen 
ervan o.m. : 

« De verwezenilljking in het r aam van de
ze legislatuur; wij hebben to Oostende geen 
programma gemaakt voor 1970 of 1980, doch 
wel voor deze legislatuur en voor de rege
r ing Lefèvre-Spaak. welke trouwens door 
Vlamingen en Walen werd aan het bewind 
geroepen om het Vlaams-Waalse vraagstuk 
op te lossen. » 

Welnu, op het ogenblik dat hij dit schreef 
wisl hi j reeds da t diezelfde zondag part i j 
voorzitter CoUard i.v.m. de knltunrautono-
mle zegde (wij citeren nlt « De Stan
daard' ») : 

« Zonder ste" ing te willen nemen over 
het plan van de h. Vanden Boeynants t)e-
vestigde hlJ met klem dat in de huldig? om
standigheden de splitsing van het ministerie 
van nationale opvoeding n 'e t in he t rege-
rlngspakt voorkomt en dat er bijgevolg geen 
sprake van is ze te bewerkstelligen. » 

Bed. : Is da t opzettelijke misleiding, domp 
held of onvergeeflijke naïeviteit ? 

Het bewuste Vlaanderen In elk geval heeft 
het hele opzet door. 

F.M. 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet ir 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkasten 
(Brevet -k 512767) 

.STAK 
Cewatteerde bedspreien 

iiiiiiiiii 
WoHen dekens 

llllllllll 
Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN WF ZENDEN U HLI ADRES VAN DE DICHTST BUOaEGEN VERKOPER. 
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AALST-STAD 

Op diosaag 12 december e.k. te 
20 uur vindt in het lokaal « De 
Vriendschap » een algemene ver
gadering plaats, met als doel : de 
Terkiezing van het bestuur voor 
Aa'st-stad. 

Alle leden zijn welkom. 
De kuituur en ontspannings

kring c De Vriendschap » nodigt 
«it 

Op zaterdag 80 december te 
20 uur 30 vindt in het lokaal « D e 
Vriendschap » het eerste EINDE-
JAARSPEEST plaats : eetmaal, 
gezonde Vlaamse ontspanning, 
gratis tombola, verrassingen. 

Deelneming in de onkosten 
100 P per persoon. 

Laat U zo vlu? mogelijk in-
Bchrljven. LET WEL : na 22 de
cember worden geen inschrijvin-
gen meer aanvaard. 

Prijzen of andere giften wor
den met dank aanvaard. 

De Volksunie Aalst Stad nodigt 
alle leden en sympatisanten uit 
aan dit feest deel te nemen. 

ANTWERPEN 

Op zondag 10 december treedt 
ons muziekkoi-ps op te Antwerpen, 
ter gelegenheid van de overhandi
ging van nieuwe instrumenten, 
ons geschonken door enkele sim-
patisanten. 

Aan ons nu te bewijzen dat wi] 
die inspanning waardig zijn, door 
ons steeds In te spannen om stipt 
aanwezig te zijn en het beste van 
«as kunnen te geven. 

P e t muziekkorps verzamelt zon
dag te 14 uur 30 op de Le<^old-
plaats te Antwerpen. Allen in uni
form en instrumenten in orde. De 
tqrtocht vertrekt om 15 uur stipt. 

Simpatisanten die wensen deel 
te nemen aan deze optocht verza^ 
melen op dezelfde plaats. 

Te volgren wegwijzer : Vertrek 
aan St. Jorispoort, Bervoetstraat, 
Oapusienerssenstraat, Begijnen
straat , Kasteelpleinstraat, Vrij-
heidstraat, Mamixplein, Schelde-
straat . Gr. van Hoomestraat, De 
Boisotstraat, Beeldhouwerstraat, 
Plaatsnijderstraat, Schilderstraat, 
De Vrièrestraat, Mamixstraat , Tol
s t raa t en Verbondstraat, alwaar 
de overhandiging doorgaat aan Ca
fé « FALCON ». 

Allen stipt op post a.u.b. 
N.B. — Wie in het vervolg be

let is voor herhaling of optreden, 
gelieve dit te laten weten aan Jo
r is Perlr, Waarlooshofstraat 44, te 
Antwerpen. Tel. 38 76.06 

Kinderf eest. 
Voor ons kinderfeest op 30 de

cember, worden de afdelingsbestu
ren verzocht hun leden ervan op 
de hoogte te stellen dat de in
schrijvingen kunnen verstuurd 
worden tot uiterlijk 18 december 
Al de formulieren die later binnen 
komen, kunnen niet meer in aan
merking komen. 

Enkele bereidwillige dames wor
den gevraagd om te helpen bij het 
rerdelen van koeken en koffie aan 
de kinderen. Gelieve naam op te 
geven aan Wim Maes, Lanteern-
hofstraat 28. te Borgerhout Tel : 
39.92.06. 

Er kunnen nog steeds giften in 
na tu ra of geldelijk op bovenstaand 
adres bezorgd worden. 

Tombola. 
Uitslag trekking tombola « Vlaam
se Vriendenkring » Antwerpen-
Zaid. 

Geel : 56, 51, 28, 50. 
Groen A : 86, 43. 12, 67. 
Oranje A : 40. 96, 81, 82. 
Oranje B : 72, 28, 14, 32. 
Oranje : 34, 22, 85, 8. 
Roze : 52, 85. 47. 39. 
Wit A : 04, 18. 
Wit : 39, 51, 59, 38. 
Geel A : 68, 84, 95. 
Geel B : 52, 75, 44, 93. 
Groen : 97, 84, 05, 11. 
Groen B : 93, 25, 05, 88. 
Roze B : 05, 48, 83, 64. 
Prijzen dienen afgehaald voor 

10 januari 1962 in het lokaal « Fal
con ». Verbondstraat 57, Antwer
pen. 

Mnziekkapel. 

Op zondag 10 december om 
15 uur. overhandiging van trom-
•iels en trompetten aan de mu-
«lekkapel van de V.M.O., geschon
ken doOT de Vlaamse Vrienden

kring, Antwerpen-Zuid. 
Wij doen een oproep tot alle 

Vlaamse nationalisten van Ant
werpen en randgemeenten op de
ze plechtigheid aanwezig te zijn. 

Alleen door een massale op
komst kunnen wij onze dank be
tuigen aan de kranige werkers 
van Antwerpen-Zuld. 

Op 10 december dansen de 
Leeuwen op het Zuid ! 

BRUSSEL 

Deelneming aan kongres. 
De kaderleden van het arrondis

sement Brussel verzamelen om 
9 uur 15 achter de KVS (Hooi-
kaai) in de Lakenstraat om van 
daaruit samen te vertrekken naar 
Antwerpen. 

De bezitters van een wagen ge
lieven daar de propagandisten en 
deelnemers van de propaganda-
tochten op te laden. 

DIKSMUIDE 
Jaarlijks St. Niklaasbal en vrolijk 
avondfeest. 

Een welverdiend « proficiat » 
voor de Vlaamse-Vriendenkring 
uit de Westhoek met zijn groots 
liefdadigheidsfeest. 

Op 2 dec. was de grote zaal « Ti-
rol » veel te klein. Van heinde en 
ver waren honderden vrienden op
gekomen om him simpatie te be
tuigen en hun duit in 't zakje voor 
de noodlijdenden te storten. 

De Vriendenkring sluit zich aan 
bij de woorden van dank door de 
Sint uitgesproken, tot allen die 
hebben meegewerkt aan zijn edel 
dienstbetoon. 

Dank vooral aan de milde gevers 
van rond de 400 geschenken ter ge-

zamentlijke waarde van 43.600 P, 
waaronder twee met d iamanten 
bezette gouden ringen geschonken 
door de plaatselijke dlamantbe-
drijven. Dank aan de vele firmas 
die hebben gesteund, de firmas 
Vetex - Tonal - Carin - Marolux 
- Polderboer - Rommelaere - enz... 
enz 

En veel dank aan de goede 
vriend Jef... de pittige animator 
van het feest. 

HAMME 

« Driekoningen-bal » d.d. 6 ja
nuari e.k.; zaal «Vlaamse Schouw
burg», Peperstraat 8. Hamme; toe
gang 25 F. 

Een uitstekend orkest « Adler » 
leidt ten dans. Het bal wordt in
gericht door het kanton Hamme. 

KONTICH 

De kiezerslijsten kunnen inge
zien worden alle dagen na 19 aur 
30 en op zaterdag en zondag gans 
de dag op volgend adres : 

Van Regenmortel L., Blauwe-
steenstraat 26, Kontich. 

MERKEM 

Zondag 10 dec. vergadeiing bij 
Richard Bekaert, Café de Nieuwe 
Markt, Stat iestraat 19. 

Begin om 11 uur stipt. Alleman 
op post. 

PAM^L-STRIJTEM 

Op zondag 3 december gonsden 
deze gemeenten van Volksunlepro-
pagandisten die er ons nieuwste 
blad aan de man brachten. Ons 

streefcijfers 100 werd daar ruim
schoots overschreden. 

WIJNEGEM 

Oe zon in de winter. 
Iedereen henmier t zich nog de 

zeer geslaagde volksavond van 16 
april 11., die onder het motto 
€ Het hele dorp zingt » plaats 
had. 

Op 16 december nodigt net 
plaatselijk IJzerbedevaartkomitee 
U allen weer uit op zijn volgende 
feestavond « De zon in de win
ter » ! 

Verlenen hieraan hun mede
werking, de Limburgse troebadoer 
Frits RADEMACHER, de voor
drachtkunstenares Maria PAS, 
het Wijnegems Toneelgezelschap 
en het Gemengd Zangkoor FTDE-
LITAS; ook krijgen wij in pre
mière de kleurfilm van de 34ste 
IJzerbedevaart 1961 van W Ver
luiden en J. Jaecken. De jeugd-
prijskamp van het David.sfonds 
zal er ook verder gezet worden 

Deelneming in de onkasten 20 
en 25 F. • S'-eunkaarten 50 F. 

Vlaanderen herbouwt zijn to
ren ! Wijnogem helpt ! 

Dus op zondag 10 december 1961 
te 19 uur 30 allen naa r de zaal 
Pamilia te Wijnegem voor « De 
zon in de winter » ! 

ZAVENTEM 

Een uitgelezen kern Vlamingen 
aanhoorde volksvertegenwoordiger 
Van der ELst op 1 december In het 
dank zij de Volksunie, van ver-
fransing geredde Zaventem. 

Een eenvoudige oproep bracht 

dadelijk 20 leden aan. 
Het stille onverpoosde werk van 

de plaatselijke propagandisten 
werd schitterend beloond 

ONDER DE TOREN 

Een blijvend en aangri j 
pend geschenk voor Kerstmis 
en Nieuwjaar ! 

Een ex. van « ONDER DE 
TOREN > de meesterlijke en 
onvergetelijke repressie-ro
man van Marcel Matthijs. 
Een ilistorisch document van 
blijvende waarde. 

Nog slechts 100 ex. ter be
schikking. 

295 blz. Ingenaaid 115 P. 
Gebonden in fraaie linnen-» 
band met goudstempel : 145 
F. Franco verzending. 

Elk ex. wordt door de 
schrijver eigenhandig ge-
naamtekend en desgewenst 
van een speciale opdracht 
voorzien. 

Men bestelt per eenvoudige 
briefkaart, of door over
schrijving van het aankoop
bedrag op P.R. 4367.52 van 
M. Matthijs, Oedelem. 

Andere werken van Mat
thijs, te bestellen op dezelf
de wijze : 

Schaduw over Brugge, ro
man, 135 blz. 85 F. 

Mensen In de Strijd, ro
man, 135 blz. 50 F. 

DIEKSTBETOON 
A.ALST 

Elke 3de zaterdag van de maand 
van 14 tot 16 uur zal m het lokaal 
< De Vriendschap » zitdag gehou
den worden door Dr. Van Leem-
putten volksvertegenwoordiger. 
AALTER 

Elke zaterdag provincieraadslid 
D. V de Kerkhove, Brugstraat 5. 
ANTWERPEN 

Antwerpen : Volksvert. R. Mat-
theyssens elke 1ste maandag en 
3de vrijdag vanaf 20 uur in Peter 
Benoit. 
Frankrijklei 8, Antwerpen. 
BOOM 

Volksvert. R. Mattheyssens, elke 
2de maandag v. d. maand van 20 
tot 21 uur. 
Adres : Frans de Schutterstraat 17. 
BRUGGE 

Café Vlissinghe, Blekerstraat 
van : i tot 12 uur. E!ke 4de vrijdag 
van de maand Sen. Diependaele 
BORGERUOUT 

Alle dagen op afspraak ten hui
ze van gemeenteraadslid Juul Dil
len, Buurtspoorweglei 87, Borger
hout, tel. 35.09 28. 
BORSBEEK 

1ste zondag der maand — s 
voormlddags — F. Beirenslaan 
251. 
DIKSMUIDE 

Diksmuide : 1ste maandag van 
19 tot 21 uur in VI. Huis. 

Zitdag door Dr L. Wouters, 
Volksvertegenwoordiger, In het 
« Vlaams Huis », IJzerlaan 83, 
Diksmuide om 19 uur. 

Ieder DERDE maandag van de 
maand zitdag door Burgemeester 
E. Lootens, eveneens in het « VI-
Huls » om 10 uur 30 
DUFFEL 

ledere donderdag 16-17 uur bij 
Van Loven, Kerkstraat ; Ludo Sels 
prov. raadslid. 
DFÜRNE-ZÜID 

Storme, Boekenberglei 134, van 
7 tot 8 uur. 1ste dinsdag van de 
maand. 

22, van 19 tot 20 uur. 
DILBEEK-ITTERBEEK 

Elke dinsdag van 20 tot 21 uur 
en Ike zaterdag van 9 tot 12 uur 
ten huize arch. O. De Coster. An
dere dagen op afspraak. TeL 
21.28.94 of 21.99.74. 

EDEGEM 
Lic. Hugo De Vos — elke derde 

vrijdag der maand van 20 uur 30 
tot 21 uur 30. 

Willem Heneynstraat 10, Ede-
gem. 

Elke tweede en laatste zondag 
van de maand in de voormiddag, 
Mechelsesteenweg 314, Edegem. 

Op telefonische afspraak num
mer 49.60.83. 

EREMBODEGE.M-TERJODEN 
Cafe Lamme Goedzak van 20 

uur 30 tot 21 uur. Sen. Diepen
daele. 
GENT 

Gent : IDr Leo Wouters In « Roe
land », 1ste, 2de. 3de vrijdag te 
20 uur. 
HEIST OP DEN BERG 

Ten huize van de heer J. Her
mans, Biekorfstraat 3. 
KONINGSHOOIKT 

Café van den Wyngaert, Dorp. 
Elke eerste en derde donderdag 
van 13 uur 30 tot 14 uur Ludo 
Sels. 

JETTE 
1ste en 3de woensdag der maand 

In herberg « Het land van Aalst », 
Kardinaal Mercierplaats te Jet te . 
KORTRIJK 

Iste maandag van 16 tot 18 uui 
Vlaams Huis Groeninghc. Dr Wou
ters. 

3de zaterdag van de maand van 
4 tot 6 uur de hr Vandenbulcke, 
Herwyn, juridisch raadgever, en 
de hr Wénes Willy, fiskaal raad-

Café Belfort, Grote Markt 52. 
van 18 tot 19 uur, telefoon 056-
201.25 elke 4de vrijd v- d. maand 
Sen.Diependaele. 
KWAREMONT 

Elke zondagvoormiddag van 10 
uur 30 tot 12 uur ten huize van 
arr. voorz. Gies Cosyns Tel 055-
381.61. 
LIER 

Café « Eikenboom » Markt, elke 
1ste ^n 3de donderdag der maand 
van 13 uur 15 tot 14 uur 45 Ludo 
Sels (Boerenfront). 
LEUVEN 

M. Daniel Deconinck houdt zit
dag te Leuven lokaal « Crlstal ». 
Parijsstraat 12, elke 2de maandag 
der maand rond 19 uur. 

Haacht-lokaal < De Wielewaal ». 
Wespelaarsteenw elke 2de maan

dag der maand rond 20 uur. 
Sociaal dienstbetoon op ons se-

kretariaat Parijsstraat 12, elke 
dinsdag van 20 tot 22 uur en elke 
zondag van 11 tot 12 uur 30 
LEDE 

Jef Cool, gemeenteraadslid, elke 
zondagvoormiddag vanaf 11 uur in 
het lokaal « Reinaart », en dage
lijks bij hem thuis, Rammelstr. 7 

Senator Diependaele, elKe 3de 
vrijdag van de maand, van 16 tot 
17 uur. lokaal « Reinaert > 
LIEUEKERKE 

Dienstbetoon elke DERDE ZA
TERDAG van de maand, van 18 
tot 20 uur. in hel lokaal ( 't KA-
PELLEKE », bij Janssens In de 
Opperstraat. 
MALDEGEM 

Volksvertegenwoordig. Leo Wou 
ters zal op zaterdag nam. 18 no
vember geen zitdag houden te Mal 
degem 
MERELBEKE 

4de zondag der maand, café 
Kantientje, Merelbeke statie, prov 
Jos De Moor. 
MECHELEN 

Mechelen : volksvert. Mattheys-
sens elke 3de maandag van 19 uur 
30 tot 20 uur 30 in f Opsinjoorke i 
(Katedraal) . 

Elke tweede vrijdag van de 
maand van 19 uur tot 20 uur Wim 
Jorissen. 
MORTSEL 

1ste maandag der maand — 
Deumestr 70, van 20 uur tot 21 
uur. 

3de maandag der maand — tn de 
< ARDEENSE JAGER » Gemeen 
teplein, van 20 uur tot 21 uur 
MUIZEN 

ledere eerste woensdag der 
maand Bierhuis Kasino, hoek Rij-
menamse en Bonheidensteenweg 
vanaf 19 uur. 

ledere vierde zondag der maand 
Zaal Bast int Leuvensesteenweg 
55, vanaf 10 uur 30. 
NEVELE-DI5INZE 

Nevele : Dr Wouters 1ste zat 
van 18 tot 20 uur bij Di Wan-
nljn. 
NIER BU AS 

Provincieraadslid J. De Graeve, 
elke dag ten zijne hulzs. 
NINOVE 

Oafe De Ster. Stationsplein, van 

11 tot 12 uur. Telefoon 054-320.95. 
De 3de vrijd. v. d. maand Sen. 
Dlep)endaele 
OUDENAARDE 

Senator Diependaele in herberg 
c De Laars », Hoogstraat, Oude
naarde, elke 1ste maandag van de 
maand, 14-15 uur 30 
OOSTENDE 

Iedere tweede dinsdag van de 
maand, zitdag te Oostende In cafe 
t Débarcadère ». Paulusstraat. 
Oostende. 

Deze zitaagen zijn vooral voor 
onze vissers ingericht en worden 
gehouden door de heren MER-
TENS en DERAMOUDT 
ST. AMANDS 

Dagelijks ten üuize van gemeen
teraadslid Frans van de Moortel, 
E. Verhaerenstraat 14 TeL 052 
323 94 
ST .MARXENb 

Elke eerste donderdag van de 
maand vanaf 20 uur in het lokaal: 
« In de Sarma ». Stat ionsstraat bij 
dhr Massage door volksvertegen
woordiger D IDeconlnck of door 
Achilles Van Malderen. 
ST. MARIA-LIERDE 

Dagelijks van 8 uur tot 10 uur 
ten nuize van arr. raadslid Roger 
VAN DAMME. Dorp 30-31 
TURNHOUT 

Jos Bruggen. Graatakker 142, te 
Turnhout. 

Dr Jur J Belmans. Dlestbaan 
50. Geel 

Elke vrijdag van 18 tot 20 uur 
en op af.spraak 
VILVOORDE 

Op afspraak iedere dag : kan
tonnaal sekretariaat Frans Van-
denhoute. Heldenplein 29. Vilvoor
de Tei 51 34 56 
WELLE 

Cafe Cambnnus. Grote Plaats, 
van 19 tot 20 urn-
WILRIJK 

G Cells. J. Moretuslei 346 (tele 
foon: 38.42.81) of 

Mevr. E. Breugelmans, Toren-
blokstraat 14 (tel. 49.55.02) 
NIEÜWERKERKEN 

Ir Clem Colemont op afspraak 
per brief of per telefoon nummer 
738.17 
ZONHOVEN 

Jeurlssen Alfons, Weierstraat 2, 
tel 132 31 alle dagen. 
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AI.KEN 

We vernemen dat er een werk
groep in uitbouw is in deze ge
meente. Zodra de nodige kontaotln 
aijn gelegd zal de voorgenomen 
aktie aangevat worden. 

ANTWERPEN 

Geloftedag van de Zuid-Afrikaan-
ie Republiek. 

Feestredenaar : de Zuld-Afrl-
kaanse Professor Dr van der Mer-
we-Scholtz. 

Liesbeth van Thillo draagt Afri
kaanse gedichten voor. 

Koorzang door de Zingende 
Wandelkring. 

Boodschappen ui t Zuid-Afrika en 
Vlaanderen. 

Op maandag 18 december 1961 
te 20 uur in de feestzaal van het 
V.T.B.-bondsgetiouw, St. Jakobs-
martct 45, te Antwerpen. 

Ingericht door de Algemeen Ne
derlands Zuid-Afrikaans Vlaamse 
Vereniging (A.N.S A.V) Toegang 
gratis. 

BILZEN «B EIGENSiLZF.N 

De propagandaploeg van Herk 
de Staid In samenwerking met de
ze van Genk hield een ge.slaagde 
kcflportagetocht In deze beide ge
meen tea. 

Iets meer dan WO nummers wer
den verkocht. 

DENDERMONDE 

Kolportagetocht te Buggenhout 
op 10 en 17 december. 

Alle propagandisten op post. 
Tijdens de kolportage te Wieza 

op 26 november 1.1. werden 47 num
mers van De Volksunie verkocht. 

DEURNE 

O p de maandelijkse vergadering 
van de afdeling gaf gemeente
raadslid H. SCHILZ een zeer inte
ressante uiteenzetting over « De 
Socialisten en de Vlaamse Bewe
ging ». Na een historisch overzicht 
waar hij vooral öe figuur van 
HnysmaiM belichtte, zette spreser 
de naoorlogse anti-Vlaamse socia
listische politiek uiteen. Hierna 
werd er een omhaling, die 400 F 
ojibracht gehouden voor het 
Kerstfeest van he t arrondisiC-
ment. 
DIEPENBEEK 

Verleden week kondigden we 'n 
•nieuwe kern aan in deze gemeen
te. Ondertussen werd een eerste 
werkvergadering gehouden waarop 
Op Drs Degraeve en Ir Colemont 
een leidinggevende uiteenzetting 
hielden. Met vee'' entosziasme ver
klaarden de nieuwe fropagandis-
ten onmiddellijk een reeks initia
tieven te zullen uitwerken. In de 
eerste plaats zullen abonnementen 
en leden geworven worden 

We helïben vastgesteld dat een 
flinke secretaresse de zaken stevig 
in handen beeft geiK>men. 

GENT 

In de afd. Gent stad, spant de 
wijk Brugse Poort nog altijd de 
kroon voor wat leden en abon.ie-
mentenwerving betreft. Wannrer 
volgen de andere in een zelfde 
tempo ? 

V.M.O.-Kalender. 

vettieugen ons vast te stellen dat 
de Volksuniewerking blijvend on 
vormend inwerkt. 

r:;ondag lO dec. kolportage Zeve
ns ren-Loochristie. 

Dinsdag 12 dec, Vlaams hui« 
Roeland, gezamenlijke dienst on
der leiding van A!b. Brienen. 

Zondag 17 dec. kolportagt Oost
akker, met onmiddellijk vertrek bij 
einde ervan, naa r Antwerpen. 

HAMME 

Driekoningenbal c^ zaterdag 6 
Januari 1962 te Hamme, Vlaamse 
Schouwburg, P^>er&traat 6. 

Aanvang van het nachtbal te 21 
uur. Het orkest « Adler » leidt «-
ten dans. 

Als intermezzo : optreden van 
de hee r ERIK LUND, tenor. 

I iAuiigeM t tS F komt t en goerSe 

aan de Sociale Dienst Volksunie, 
De Werkgemeenschap kan

ton Hamme komt elke woensdag 
samen te 20 uur op het sekreta-
riaat, Ringstraat 29, Hamme. 

Elkeen die tijd heeft wordt ver
wacht. 

HASSELT 

Op donderdag 14 dec. a.s. te 
19 uur 30 kemvergadering voor de 
afdeling Has.sclt, De propagandis
ten uit Hasselt, Zonhoven, Kurin
gen en Herk St. Lambort worden 
dringend verzocht aanwezig te 
zijn. Bespreking onder leiding van 
Ir Vanheusden en Ir Colemont. 

HOVE 

Ledenvergadering greep plaats 
op maandag, 27 nov Samen met 
Volk.svertegenwoordiger Matthey.s-
sens werd de a'.gemene werking in 
de afdeling besproken. Op onze 
volgende vergadering kunnen de 
belangstellenden Inzage nemen 
van de ki€zerslljstei\. 

• • « • « • • • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • < 

KORTRIJK 

Op zondag 10 dz. in het 
Vlaams Huis te Kortrijk, Groenln-
gestraat, om 10 uur stipt, vergade
ring vocH- de uitgebreide arrondis-
sementsraad. Zeer belangrijke dag
orde. 

Werftochten. 
Te Waregem, op zondag 3-12-

1961, s tar t te groep Anzegem-Ware-
gem. 

Meer deelnemers worden biJ de 
volgende gelegenheid verwacht. 

Ook hier is de oogst rijp, maar 
ontbreken de maaiers ! 

Groep Kortrijk, In samenwer
king met enkele vrienden uit Roe-
selaie, overrompelde Harelbeke. 

LAN AKEN 

Onder leiding van provincie
raadslid Drs Degraeve werden in 
de afgelopen week 1500 Volksunie-
bladen uitgedeeld aan de grensar
beiders die per bus naa r Neder
land reizen. Vooral de grenspost 
Lanaken werd Intensief bewerkt. 

• • • • • • • • • • • * « • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • ! 

Kultuurautonomie 
Door Mr F. Van der Eist werd volyeiid voorsicl van 

rcsolulic in de Kamer ingediend dat mede ondcrlehend werd 
door de overige volksvertegenwoordigers van de Vollmunie, 
THconincl:, \tnfthrystens. Van Leemputlen en Wouters : 

TOEUCimNG 
In de regeringsverklaring wordt « de noodzakelijkiieid 

erkend om de departementen van Openbaar Onderwijs en van 
Kulturele Zaken om te bouwen, rekening houdend met het 
beslaan van twee kulluren in het land ». 

Beide regerende partijen hadden overigens aan het 
kiezerskorps kulturele autonomie beloofd. 

Reeds in 1020 werd in hel zgn. « Compromis det Beiges » 
de decentralisatie en de ontdubbeling der staatsdiensten aan
bevolen; het eerste kongres der Vlaamse socialisten, in 1937 
Ie Antwerpen gehouden, sprak zich reeds uit voor « kultaur-
autonomie door splilsing van de ministeries die daartoe in 
aanmerking komen »; in 1937 ook sprak het Studiecentrum 
voor de hervorming van de Staal zich uit voor kulturele 
autonomie, Ie verwczenlijlven cm. door de ontdubheling van 
dt administratieve diensten van hel departement van Open
baar Onderwijs en Schone Kunsten; de vooroorlogse kuUuur-
raden adviseerden gezamelijk de regering over te gaan tot de 
splitsing van het departement van Openbaar Onderwijs, in 

\(j de oorlog werd door hel- Centrum Ilarmel v de orit-
ilubbeling van liet Ministerie van Openbaar Ondenuijs tol 
rri mei de functie van secretaris-generaal » noodzakelijk ge
acht en aanbevolen. 

Aa de jongste verkiezingen werd door de Kultuurraad 
voor Vlaanderen een memorandum overliandigd aan Z.M. de 
Koning en aan de Eerste Minister, waarin eens te meer aan
gedrongen wordl op de adminislralieve en budgetaire split
sing van de diensten en de begroting van het Ministerie van 
\attonale Opvoeding en Kaliuur. Het is van belang de aan
dacht te vestigen op de samenstelling en het ko.rakler van de 
KuUuarraad voor Vlaanderen, die de emanatie is van de pro
vincieraden van hel Vlaamse landsgedeelte en die, onbetwist
baar, onrechtstreeks een vertegenwoordigend karakter Jieejl. 
In dit memorandum worden positieve en in bizonderheden 
uitgewerld^e voorstellen gedaan. 

Geen enkele wetgevende maatregel is vereist om aan de 
wensen van de Kultuurraad voor Vlaanderen Ie gemoet Ie 
komen; hel ligt binnen de normale bevoegdheid van de Uit-
I oerende Macht de vereiste maatregelen te nemen. In aanmer
king genomen de volslagen passiviteit van de regering, die 
blijkbaar niet zinnens is de belofte vervat in dr regeringsver
klaring in Ie lossen of In Ie gaan op de wensen van de Kul
tuurraad, komt het wenselijk voor dat de Kamer in de gele
genheid zou gesteld worden zich duidelijk uil te spreken 
zonder verder tijdverlies. 

P. Van der Eist 

VOORSTEL 

De Kamer. 
verzoekt de Regering en in het bizonder de Ministers 

van fsalionale Opvoeding en Kulluur en van Financiën 
Ij onverwijld over te gaan lot de splilsing van de diensten 

van hel departement van Nationale Opvoeding en Knllaur; 
2) de eerstvolgende begroting voor dit deparlemenl die bij 

hel Parlement zal ingediend worden zodanig op te stellen 
dal een duidelijke en streng doorgevoerde splitsing gemaai:t 
wordt tussen de uitgaven voor de Franse kulluur, voor de 
\ederlandse huHuar en de gemeenschappelijk uitgaven in 
strikte zin. 

%•«* • • *««• • • • • * •« • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • •« • • •« • • • • •« •«>• • • • • •« •« • • • • • • • • • • *< 

Hulde aan onze propagandisten
grensarbeiders uit de streek van 
Smeermaas en Lanaken. 

De uitvoering berustte in de 
handen van Thieu Lemmens. 

LEUVEN 

Verleden zondag hielden wij on
ze arrond. kaderdag. 

De enkele afwezige kaderleden 
hebben beslist ongelijk gehad. 

Onze kd. Cuypers N. bracht een 
degelijke uiteenzetting over het 
probleem mobiliteit in ons arron
dissement, verduidelijkt aan de 
hand van gekleurde kaarten door 
spreker en zijn medewerkers zelf 
ontworpen en fijn afgewerkt. Pro
ficiat voor de ploeg die dit werk 
verwezenlijkte. 

Onze kd. Coois L. wees vervol
gens op een niet minder belang
rijk punt : de vemederland.sing 
van het bedrijfsleven. 

Indien onze kaderleden en pro
pagandisten deze voordrachten re
gelmatig volgen, dan zullen wiJ 
een degelijk geschoold kader be
komen da t in alle twistgesprek
ken het laatste woord zal hebben. 

LOVENDEGEM 

De voorziene vergadering op 9 
dec. kan alhier niet plaats grij
pen. Onvoorziene omstandigheden 
doen ons besluiten de vergadering 
naar een latere datum, te verschui
ven. De kolportage van 3 dec was 
een sucses. 

Meerdere Inwoners betuigden ons 
hun sympathie en verklaarden on
omwonden da t een politieke ver
nieuwing meer dan nodig was. 

MEBELBEKE 

De maandelijkse afdelingsverga
dering ging alhier door op zondag 
3 ^ec. onder voorzitterschap van 
Dr Meysman. 

De abonnementshernieuwing en 
de ledenwerving waren de voor
naamste punten der dagorde. In 
de korst mogelijke tijd wil afde
ling Merelbeke zijn ledenaantal 
vervijfvoudigen. 

SCHERPENHEUVEL 

Dinsdag 28 nov werd een kon-
taktvergadering gehouden. 

Wij laten het nu aan deze men
sen over om een flinke afdeling 
op te richten in de streek. De 
oogst Ls rijp. 

WAARSCHOOT 

Onder impuls van Kd Van den 
Berghe, gaat het kanton Waar
schoot flmk vooruit. De jongste 
maand werden opnieuw verschei
den abonnementen en nieuwe le
den geworven. 

ZEVENEKEN-LOCHRISTIE 

De wekelijkse kolportage gaat 
ditmaal alhier door op zondag 10 
december. Aanvang 9 uur 45, ver
trek aan de Roeland om 9 uur 15. 
Bereidwillige helpers zijn zoals 
steeds hartelijk welkom. 

ZWIJNAARDE 

Kd Boekx, de verantwowdelijke 
voor Zwijnaarde werd het slacht
offer van een arbeidsongeval We 
wensen Arseen een spoedig her
stel. 

Bericht aan de leden : Indien 
geen ander bericht volgt blijft de 
geplande federalistische vergade
ring met volk.svertegenwoordiger 
Leo Wouters, doorgaan op 19 dec. 
om 20 uur lokaal Heirweg Zuid. 

Denk 

aan de hernieuwing 

der abonnementen 

DIENSTBETOON 

KALKEN 

EHke 1ste en 3de donderdag van 
18 tot 19 uur bl] Plovle, Vaartstr. 
46. A. De Meyer. 

WESTREM 

Elke 4de vrijdag van 18 tot 19 
uur « 't Zangershof », Amedee De 
Meyer. 

WETTEREN 

Elke donderdag van 19 uur tot 
20 uur bij de heer Amedee De 
Meyer Moerstraat 40. Wetteren. 

DENDERBELLE 

Elke donderdag van 18 uur tot 
19 uur bij de heer A. Vervliet, Via-
straat, aldaar. 

HAMME 

Elke donderdag van 17 uur tot 
18 uur, op het arr. sekre tar iaa t 
Inlichtingen zijn trouwens elke 
dag op het s ^ r e t a r i a a t te beta
men. 

GEBOORTE 

In het gezin Plat teaa t e Bor
gerhout werd een zevende kindje 
get>oren, een zoontje. Onze harte
lijkste gelukwensen ook en vooral 
vanwege de afdeling Borgerhout 
van de Volksunie. 

Annemleke en Erik Vanborren 
te Heverlee kregen een zusje Lut-
gard. 

HarteJijk proficiat. 

Bij Mr en Mevr. Westerhoff-
Raes te Dworp kwam een kleine 
Ingrid. 

Hartelijk proficiat I 

70EKEIITJ 
Gevraagd deftig inwonend meu-

je voor gezin met 3 schoolgaande 
kinderen. Zich aanmelden Guylel 
6, Brasschaat. Tel. 51.84.35. 

Huisg-z'n met klein kindje, 
waar man Oud-Oostfronter is en 
sukkelend met gezondheid, te Ant
werpen, vraagt dringend hulp door 
thuiswerk .schrijfwerk of iets der
gelijks. Schrijven onder letters 
V.Z.D. bureel blad. 

60 jar. technisch tekenaar metar 
len onderd. v. bouwwerken (30 j . 
ervar.) zoekt passend huiswerk 
Brussel. .Schr. bur. blad P D 

Drukkerij, kartonnage, gespecia
liseerd in drukwerk en verpakking 
voor apoteken, drogisterijen en la
boratoria zoekt een vrije reiziger, 
liefst reeds geïntroduceerd m die 
middens, voor de provincie LIM
BURG, eventueel LOIK, of beide 
.samen. 

Voor bijkomende inlichtingen 
zich wenden : Drukkerij, Karton
nage SANDERUS, Baars t raa t 28, 
OUDENAARDE. 

VLAMINGEN I 
Voor uw ma zoet 
Gasolie 1,95 
Lkhte stookolie 
1,52 per liter 
Antwerpse omgeving 
minstens 1000 liter 
slechts één adres 

PRIMAL MAZOET 
K. UYTTERHAEGHt 

T a . (03)49.55.29 
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Onze verkozenen aan het werk 
In de kamer: inrerpellaKe Van der Elsl 

•^ REGIONALE EKONOMI-

SCHE POLITIEK 15 JAAR 

TE LAAT. 

•^ VLAANDEREN STIEFKIND 

OP SOCIAAL GEBIED. 

•^ LOONVERSCHIL VLAAN

DEREN - WALLONIË : 

VIJF MILJARD VERLIES 

VOOR VLAANDEREN PER 

JAAR. 

-^ INKOMEN IN VLAANDE

REN 14 % KLEINER DAN 

IN WALLONIË. 

REDELIJKHEID EN GEZOND 
VERSTAND 

De laatste tijc5 werd In ons land 
herhaaldelijk en van verschillen
de zijden beroep gedaan op het 
gezond verstand en de redelijk
heid, en inderdaad moet men soms 
niet twijfelen aan het ^ z o n d ver
stand en de redelijkheid wanrieer 
men bvb. tn eenzelfde uitzending 
van de nieuwsberichten voor de 
radio, eerst een bericht hoort 
voorlezen dat een nieuw bedrag 
van 20 miljoen f raak beschikbaar 
gesteld wordt voor de omscholing 
van mijnarbeiders die werkloos 
werden ingevo'ge mijnsluiting, en 
onmiddellijk daarop een tweede 
bericht, dat er zich in ons land 
een nijpend tekort aan mijnar
beiders voordoet en dat opnieuw 
een beroep zal moeten gedaan 
worden op buitenlandse arbeids
krachten. Welke indruk moet dat 
maken op de gewone man, op de 
luisteraar, die dergelijke berichten 
na mekaar hoort voorlezen. 

Er is naar mijn oordeel een ont-
etellend gemis aan redelijkheid 
vast te stellen bij onze Waalse 
landgenoten en de regeringen vol
gen de Walen In hun meest onre
delijke aanspraken en eisen. Onze 
sociaal-economische politiek in de 
na-oorlogse periode is er het tref
fend bewijs van en ik hoef hier 
slechts in herinnering te brengen 
de steenkolenpolitiek die door de 
opeenvolgende regeringen werd ge
voerd en die aan het land 50 mil
jard of zelfs meer g ^ o s t heeft 
zonder enig positief nut . Laat me 
toe een paar oordeelvellingen aan 
te halen over deze politiek. Pro
fessor de Vreker van de Gentse 
universiteit schrijft : « Het geheel 
van de naoorlogse op dit stuk ge
voerde politiek is doorspekt met 
overdreven sentimentahteit en 
overwegend gesteund c^ kortzich
tige partijpolitieke berekenin
gen ». 

De h. Moons schrijft : « De sub
sidiëringen waren onder hun ver
schillende vormen grotendeels im-
productief en onrendabel en kun-
aen ais voorbeeld van massale 
geldverspilling aangehaald wor
den ». 

Een ander auteur schrijft : 
t Men staat verbijsterd voor de 
fantastische geWverspillingen die 

In de laatste Jaren tn niet renda-
be'.e mijnexploitatics gepleegd 
werden. De kapitaalverspilling is 
onvoorstelbaar ». Waar was het ge
zond verstand en de ledelijkheid 
«ranneer men. en men s'ïiat op de 
opeenvolgende regeringen, toen 
die politiek gevoerd heeft ? Mogen 
wij dan niet de vraaa; stellen of 
er op dit ogenblik bliik gegeven 
wordt van meer redelijkheid en 
gezond verstand ? 

BIJ ONZE BCREN 

In de ons omringende landen 
werd na de oorlog een begin ge
maakt met een regionale economi
sche politiek in het raam van een 
goede economische expan.sie-DoU-
tiek. In Nederland begon het Cen
traal Planbureau onder leiding 
van professor Tinbergen reeds in 
1945 zijn werkzaamheden. In 1948 
werd in Nederland gestart met de 
uitvoering van het eerste indus
trialiseringsschema. 

In Fiankrijk werd in 1946 het 
Commissariat General au Plan in 
het leven geroepen In 1950 ver
scheen de belangrijke studie 
« Pour un plan national d'araé-
nagement du territoire » en werd 
het « Fonds National d'aménagp-
ment du territoire » opgericht. In 
Italië werd in 1946 een instellTig 
voor de industrialisering van het 
Zuiden gesticht. 

In Engeland kende men reeds 
voor de oorlog onderontwikkelde 
streken waarvoor een bijzondere 
inspanning werd gedaan.. . 

In 1945 werd in Enge'and « the 
distribution of industry act » uit
gevaardigd om een actieve pcrii-
tiek van industriespreidmg te kim-
nen doorvoeren. 

DE UITZONDERING 

In België daarentegen, werd te
gen alle redelijkheid in, 15 jaar 
lang het beginsel zelf van een re
gionale economische politiek hard
nekkig bestreden en verworpen 
omdat deze regionale economi
sche pcditiek in de gegeven c«n-
standigheden noodzakelijkerwijze 
de Vlaamse gewesten moest ten 
goede komen, en dat mocht niet 
omwille van de voorgewende een
heid van het land, van de eenheid 
van onze economie en omdat het 
niet toelaatbaar was dat aan dis
criminatoire politiek zou gedaan 
worden. 

VTiJ kenden In de jaren na de 
oorlog alleen hetgeen men zou 
kimen noemen een karikatuur van 
regionale economische politiek, 
namelijk de massale toelagen aan 
de Waalse koolmijnen. 

En wanneei- dan veel later, v d e 
Jaren te laat. een begin gemaakt 
wordt met een schuchtere regio
nale economische politiek, dan 
moeten wij vaststellen dat deze 
politiek bijna onmiddellijk scheef 
getrokken wordt, dat zij afgeleid 
wordt van haar echte doeleinden 
en dit In het nadeel nogmaals van 
de Vlaams gewesten. 

HET DOEL 

Wat is he t doel Tan iedere regio
nale ecotiomiscbe pdi t iek ? 

ALLE VLAMINGEN BEZOEKEN DE EERSTE ' 

VLAAMSE BOEKENBEURS TE RONSE 
IN DE ZAAL PATRIA, ZUtDSTRAAT 

op zaterdag 9 en zondag 10 december e.k. 
Deze boekenbeurs Ingericht door Boekhandel Meyers-
Trefois met de medewerking van de voornaamste 
|»»»gever.i«n, de vereniging van Oost-Vlaamse letter-
Icundigon, de ambassade van de Unie van Suid Afrika 
IS zeker uw bezoek overwaard. 

p« inrichters zouden het zeer op prijs stellen mocht 
U de openmgszitting met uw «anwezigheid willen 
vereren. 

V Begroeting door Dr Debrodt, Kabinatchef bij de 
minister wan Nationale opvoeding en Kuituur 

T Korte toespraak door Dhr löttor, attaché bij de 
ambassacte van de Unie van Suid Afrika. 

^ 9^"*? ' ' " * ^ ' *** romanciers-critid Bern. Kemp 
i P * '-.'"'•> * " Hubert lampo (N.V.T.) 

4 Openingsrede van Dhf Burgemeester van Ronse. 

AU« Volksvertegenwoordigers en Senatoren uit de 
t * ^ e k traden toe tot het beschermkomitee (ook arch. 
Dtependaelc, Senator van d * Volkiunio) . 

Ik meen dat dit doel dubbel is: 
ten eerste het opvoer,;n van het 
nationaal produkt — wat kan en 
wat moet gebeuren door een oor
deelkundige en verantwoorde 
spreiding van de industr e. 

Men dient de ondernemnigen te 
vestigen daar waar zij in de beste 
voorwaarden kunnen werken en, 
het belangrijkste, daar waar ar-
be'dskrachten voorhanden zijn. 

Op het Vlaams W3tenschappelijk 
economisch kongres te Leuven in 
195.3 reeds, werd door Professor 
Plouvier de aandacht op dit a.s-
pect gevestigd : 

« Louter ecoaooiisch gezien, 
moet als stelregel gelden dat de 
indus t re dient gevestigd in het 
milieu dat voor haa r activiteit en 
rendement het meest geschikte is 
op gebied van beschikbare ar
beidskrachten, betrekken en aan
voeren van grond — en hulpstof
fen en afzet van haar afgewerkte 
bijprodukten. Hierbij spelen de 
verkcer.<;mogeIiJkheden, alsook de 
nabijheid der havens een belang
rijke rol 

« Daar waar uitzonderlijke lo-
kalisat'efaktoren zich in het 
Vlaamse land-^gedeelte voordoen is 
het economisch niet te rechtvaar
digen dat de Waal.«e zware indus
trie z'ch om loutere traditionele 
beschouwingen aan historische 
vestigingsplaatsen zou vastklam
pen, die door de econoinische evo
lutie dikwijls vocKbijge.streefd 
z'jn.. ». Tot daar een citaat uit 
een referaat van Profe.'^sor Plou
vier. 

De regionale economische poU-
tiek hee.'t naast dit alg^meen doel, 
het opvoeren van de nationale 
productie, een tweede even belang
rijk do?l. hetgeen wij zouden kun
nen noemen een sociaai doel, en 
dat is de werkloosheids-problemen 
oplossen door industrieën te vesti
gen daar waar er een tekort is 
aan werkgelegenheid. 

Dat zijn overal en in alle lan
den de doeleinden van de regio
nale economische politiek zoals die 
In de naoorlogse jaren gevoerd Is 
geweest, overal behalve hi België. 

VLA.^NDEBESr 

Want het is toch zonder meer 
duidelijk dat In ons land de 
Vlaamse gewesten in de eerste 
plaats in aanmerking liomen voor 
het voeren van een regionale eco
nomische politiek; en dat het in 
de Vlaamse gewesten is dat de 
specifieke doeleinden van een re
gionale economische politiek ook 
kunnen worden bereikt 

De uitgesproken voorkeur die 
door buitenlandse investeerders 
wordt gegeven aan de Vlaamse 
gewesten, ia ontegensprekelijk uit
sluitend d o « economische motie
ven te verklaren en bewijst nog
maals dat in het Vlaamse land in
derdaad de voorwaarden zijn vere
nigd voor e« i economische expan
sie. Die voorwaarden zijn hoofd-
kelljk : goede ligging, voldoende 
arbeidskrachten. 

Het lijdt geen twijfel dat een 
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econOTnlsche expansiepolitiek al
leen in Vlaanderen mee kans op 
welslagen kan worden gevoerd, 
waardoor dan ook het groeiritme 
van de economie m België, waar
van algemeen wordt aanvaard dat 
het gedurende de laatste jaren te 
laag lag, zou kunnen worden op 
gevoerd tot een bevredigend ge
middelde. 

SOCIAAL STANDPUNT 

Ook van sociaal slandpfunt is 
het ongetwijfeld Vlaanderen dat 
in de allereerste p'aa'.-s in aan
merking zou moeten komen voor 
het voeren van een regionale eco
nomisch? pol'tiek. Ik geloof dat 
het overbodisr is hier nogmaals 
uiteen te zetten dat de problemen 
van structurele werkloosheid en 
mobiliteit van de arbeidskrachten 
in dit land. Vlaamse oroblem'Ti 
zlin. Het Is onbetwistbaar :n het 
Vlaamse land in de Vlaamse ge
westen dat er een tekort aan werk-
gelegenhe'd be.staat. De gevolgen 
van dit tekort kunnen wit gemak-
kel'ik ODSommen : 1) een werk-
lopsheJd.snereentage dat ver hoven 
het gemiddelde van het Rijk ligt 
en dat meestal driem<»r\l zo groot 
is. nrocentueel gezien dan de 
werkloo<!he1d fn de Waal.sc gewes
ten, ook in een periode van tioog-
conianctuur; 2) een aanaienlijke 
verdoken werkloosheid 

Do h. Eyskens heeft daarover op 
een Vlaams wetenj^chanpelijk eco
nomisch congres het volgende ver
klaard : « Ik meen dat het duide
lijk is dat het Vlaamse landsge
deelte gekenmerkt is door relatie
ve afwezigheid van zware indus
trie in vergelijking met Walonië . 
enerzijds, en door het bestaan van 
een overschot van arbeidskrach
ten anderzijds. Dit overschot komt 
slechts gedeeltelijk tot uit ing In 
de officiële statistieken van de 
werkloosheid, want het Vlaamse 
land is ook gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een aanzienlijke 
verdoken werkloosheid, namelijk 
in die productiesectoren waar de 
menseKJke arbeid zeker niet wordt 
gebruikt uket de hoogst mogelijke 
produttiviteit. of zelfs maar met 
een redelijke productiviteit »: 3) 
de uitwijking van a rbe id^rach ten . 
De cijfers daarover zijn gepubli
ceerd; 4) het ontstellend hoog 
aantal mobiele arbeiders die zeer 
ver van hun woongebied moeten 
gaan arbeiden; 5) de lagere lonrn. 
Ook die toestand ken.Ten wij se
dert lang. In de schoot van het 
centrum Harmei is er reeds des
tijds een onderzoek Ingesteld naar 
de leven.sstandaard tn Vlaanderen 
en Wallonië. Op dat ogenblik reeds 
te gebleken' dat het gemiddelde 
loon van de arbeider in Vlaande
ren aanzfenüjk lager ligt dan het 
loon vsm de artjeider in Wallonië 
Professor De Jonghe van de Leu
vense universiteit heeft toen reeds 
berekeningen gemaakt, waaruit 
blijkt dat dit loonverschtl voor ge
volg heeft voor onze Vlaamse ar
beidersgemeenschap, een minder 
inkomen van 4 4 6 miljai-d per 
jaar. 

Een minder inkomen niet alleen 
voor de Vlaamse arbeidersgemeen
schap, maar voor g»m de Vlaam
se gemeenschap, van om en bij de 
5 mUjard per jaar . Dat is toch 
geen kleinigheid I 

WELVAARTPEIL 

Het is trouwens algemeen be
kend da t het welvaartspeil, dat de 
levensstandaard in de Vlaamse ge
westen lager ligt dan het gemidr 
delde van gans het Rijk. Ik zal 
hier niet uitweiden over de studie 
die ondernomen werd door het De-
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piartement d'éeenomle appliquée 
de 1'U.L.B.. Eert collega heeft hier 
reeds geb roken over dit objectief 
wetenschappelijk onderzoek en ook 
hij heeft reeds cijfers geciteerd, 
die op zichzelf zeer kenschetsend 
zijn, om niet te zeggen outate-1-
lend. Want een van de statistie
ken, een van de gegevens, in deze 
studie bekend gemaakt, heeft be
trekking op het inkomen, het ge
declareerd inkomen voor de belas
tingen. Daaruit bUjkt dat bij een 
indexcijfer 100 voor het Rijk, het 
indexcrijfer voor Vlaanderen 
slechts 86.7 bedraagt; v»or Wallo
nië 101.3 en voor het arrondiase-
m t n t Brussel 141. 

Wij zien dus zeer duidelijk — 
er zijn trouwens nog andere gege
vens die m dat verband zwiden 
kimnen aangehaald worden — d«t 
wij in de Vlaamse gewesten s taan 
voor een toestand, die afwijkt van 
de gemiddelde toestand in het 
land; die afwijkt van de toestand 
in Wallonië en in nog grotere raaf 
te van de toestand in he t arroo-
dissement BruKsel. 

Er is geen twijfel mogelijk da t 
de Vlaamse gewesten benadeeld 
zijn; dat wij, als Vlamiagcn, dan 
ook het reclit hebben om van da 
Regering te verlangen, om zelfs 
van de regering te eisen dat uit
zonderlijke maatregelen zouden 
worden genomen om aan die ach
terstand te verhelpen en om de 
levensstandaard in Vlaanderen op 
te halen tot het nat ionaal gemid
delde. 

(Wcwdt Tervolgd.) 

VRAAG 

Door Mr. Van der Eist 
werd volgende parlemen
taire vraag gesteld aan de 
minister van Tewerkstel
ling en Arbeid : 

< Wij vernemen door 
berichten in de pers en de 
radio dat er zich een te
kort aan mijnwerkers 
voordoet, voornameliik In 
het Zuiderbekken. Het 
ware mij aangenaam in 
dit verband te vernemen 
hoeveel het globaal bed r^ 
der kredieten bedraagt 
die sedert 1 januari 1959 
te uwer beschikking ge
steld werden hetzij onder 
de vorm van kredieten of 
bijkredieten, hetzij onder 
de vorm van toelagen 
door de E.G.K.S. verleend, 
met het oog op de omscho
ling van mijnwerkers die 
werkloos werden gesteld 
ingevolge de sluiting van 
zekere mijnen en hoeveel 
mijnwerkers -aldus reeds 
omgeschoold worden, > 

MAZOUT 
(Gas«l ) 1,88 F 
Lichte stookolie 1,45 F 

Minimum 1.000 L 

K W A l l T E I T 
en 

H O E V E E L H E I D 
g e w a a r b o r g d 

Vertegenwoordiger» 
gevraagd 

BECO 

MORCKHOVENLB 50 
BORGERHOUT 

TEl. 3 2 J 7 . t » 



1^ D | VOLKIMNJi 

op het t.v. scherm 
"ff Zou het werJiolijk nodig 
svjn ook kier nog ee«^ de lof 
van Ida Wasserman en Joris 
J^ieis te komen zingen, nadat 
de heh Vlaamse TV-pers dat 
qyuui eenstem,mig heeft ge
daan f We geloven liet niet. 

. PRINCIPES . leek bij de 
aanvang nochtans een stuk dat 
Joris Diels misschien toch niet 
fitlemaal zou liggen. Maar 
lang heeft die indruk met ge
duurd. Joris Diels is inder
daad een te groot aktevr om 
ook dit niet aan te kunnen. En 
vertoonde het stvk dnn al en
kele verouderde plekkeri, daar 
heeft het talent van de spe
lers, en niet in het minst dat 
van Joris Diels, de toeschou
wers dan in elk geval op een 
tohitterende wijze overheen 
geholpen ! 

'tf Gedurende de « SOCIA
LISTISCHE GEDACHTE 
EN AKTIE t van vorige week 
it er een of andere knul geko
men 07n te verklaren dat het 
ekonomitch probleem m ons 
land een nationaal probleem 
it, en helemaal neen Vlaaam s 
monopolie. 

Kijk, zegt die wan, « btj 
het bepalen van de test-gebie-
den werden enkele streken 
vergeten : de beide Vlaande
ren, de Kempen, het Z-0 van 
Wamen, en dan ook nog Lu-
tiemburg ». Waaruit onomsto
telijk blijkt dat de Vlaamse 
gewesten zeker niet meer wor
den benadeeld dan de Waal-
te. 

Zoals de lezer ziet is dat 
allemaal niet zo ingewikkeld 
als de flaminganten dat wel 
eens voorstellen. Men hoeft 
alleen m,aar lef te hebben, en 
socialist te zijn ' 

ie Nadat we vorige ueek don-
'derdag de film van de Hon
gaar Mikaly Szenes t ONS 
KAKELNESTJE » hadden 
gezien, waren we zinnens hier 
enkele opmerkingen neer te 
tikken aan het adres van on
ze eigen inlandse « filmindus
trie ». Uiteraard gingen dat 
toeinig vleiende , opmerkingen 
worden, want wie ook maar 
van op veilige afstand ver
trouwd is m^t het artistiek ni
veau van, bedoelde produk-
ties, weet welk triestig onder
werp we daarmee zouden heb
hen aangesneden. 

Nu we echter het program-
Tna-lijstje voor volgende week 
gezien hebben, gaan we met 
die vergelijking nog een beet
je wachten. Waarom ? Wel
nu, bovenaan de reeks uit zen-
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dingen, die voor de komende 
week werden geprogram
meerd, staat de film « Mak
kers, staakt Uw wild geraas! » 
van een Noord-Nederlands ci
neast. En nu willen we voor
af eens kijken, waartoe men 
daarboven zoal in staat is. 
Het IS namelijk zo, dat onze 
Noorderbroeders in aantal 
ongeveer zo sterk zijn als de 
onderhorigen van Budapest. 

En pas daarna zullen we 
het wagen de lijn verder door 
te trekken naar de meester
werken uit oni eigen dierbaar 
vaderland. 

•Ar Nu wordt het beslist hoog 
tijd dat het € SPAARPRO
GRAMMA » tot het (onzalig) 
TV-verleden gaat behoren. 
De uitzending van zondag 
was nog eens ea-tra-zielig I 
We kunnen alleen maar ho
pen dat geen enkele buiten
lander zich de moeite heeft 
getroost op onze nationale 
zender af te stevimen. 

Over het figuur dat Toni 
Corsari bij dat alles sloeg 
gaan we zeer zedig zwijgen. 
Anders wordt er terug over 
« broodroof » gesproken aan 
het Flagey-plein. Ze deden 
daar zondagavond anders flink 
hun best om de zaak zo moe
gelijk nog wat triestiger te 
maken. Zelfs de film over 
Londen ging er omgekeerd bij 
zitten. 

Maar heel veel belang had 
zoiets toch niet meer : behal
ve een paar TV-joernalisten, 
die nog niet te rap op de loop 
gaan, was er zeker wel nie
mand die het N SLK-pro-
gramma overleefd had f 

ie Men heeft ons verteld dat 
de tweede « TOONLADDER . 
zou beslissen over het al dan 
niet voortbestaan van Anton 
Peters en zijn Ladderkabaret. 
Wij weten nu niet hoe men 
over deze zaak delibereert, 
maar in het geval hiervoor de 
kommentaar der T V-joerna-
listen ook in aanmerking zou 
komen, welnu, wij stemmen 
voor Anton Peters en voor 
zijn Toonladder. 

Wij doen dat, het weze er 
onmiddellijk aan toegevoegd, 
ondanks alles en nog wat. 
Wij doen dat bv. ondanks het 
dialekt, dat maar niet uit der
gelijke programma's wil ver
dwijnen. En wij doen dat ook 
ondanks het bedenkelijk ni
veau van sommige monologen, 
die bijkbaar al te veel zijn 
afgestemd op wat Anton Pe
ters zich voorstelt als zijnde 

« Spaar je mee » : de winnaar. God dank het einde. 

het begripsvermogen van zijn 
bakker en zijn melkboer. 

Maar als wij toch t ja J> 
stemmen, dan denken we 
daarbij aan de vele geestige 
dingen, die in de t Toonlad
der » toch weer te vinden wa
ren. 

En dan denken wij daarbij 
ook aan het Uilenspiegel-lied 
van Paul Cammermans, 

ie Indien Omer Grawet nog 
de bewijzen van zijn vakken
nis diende te leveren, t MO
DERN MAROKKO . zou 
hem zeker grote onderschei
ding bezorgd hebben. We ge
loven weliswaar niet altijd 
wat hij ons probeert wijs te 
maken, maar hij brengt zijn 
zaken op een persoonlijke wij
ze, (schijnbaar) zonder tekst, 
en hij is zeer bevattelijk. 

Hij is, naar onze mening, 
de beste reporter waarover de 
Vlaamse TV op dit ogenblik 
de beschikking heeft. We zien 
hem graag aan het werk, ook 
al is hij soms wat nonchalant. 

De kamera bevond zich de
ze maal in handen van Gaby 
Felix. Deze dikkerd deed het 
niet slechter dan F ons Robbe-
rechts, ook niet beter. 

Hij deed het alleen een 
beetje anders, en hij kent zijn 
stiel. Dat kan niet van ieder
een in de Vlaamse TV-wereld 
worden gezegd ! 

J.V.B. 

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS en Zonen 

p.v.b.a. Zonhoven Tel 132.31 
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KAMPEERTENTEN. 

De week der mirakels 
Wie op bladzijde 4 van ons vorig nummer de 

< Open brief» heeft gelezen (hij was trouwens aan 
de vriend lezer gericht), kan zich zo een vaag beeld 
vormen van de halsbrekende toeren, die het mogelijk 
hebben gemaakt dat we vandaag reeds voor de tweede 
maal op 16 bladzijden trekken. 

Maar de Volksunie-redaktie was vorige week niet 
de enige plaats op de aardbol waar mirakels zijn ge
beurd I Om een geslaagde opvoering van « BIEDER-
MANN EN DE BRANDSTICHTERS » mogelijk te ma
ken heeft de Noord-Nederlandse TV-regisseur Willy 
Van Hemert dingen moeten doen, die het spektakel 
op onze eigen redaktie sterk benaderden. 

Nu wisten we wel dat Van Hemert een groot re
gisseur was. Trouwens, om zich van een omroep
vereniging los te maken en als free-lance zijn eigen 
gangetje te gaan, mag men niet van gewoon formaat 
zijn. Maar om de werkwijze in de Vlaamse studio's te 
trotseren, om met veel te weinig repetitie-tijd en 
steeds maar belet-gevende spelers een stuk als dat 
van Max Frisch toch nog degelijk op het scherm te 
brengen, moet men iemand zijn die van het TV-me-
dium alles afweet en er mee kan omspringen. 

We geven toe dat wanneer men iets afwist van 
de voorgeschiedenis, men voelen kon dat de hele zaak 
elk ogenblik kon falen. Maar ze heeft geen enkel 
ogenblik gefaald, en dat is uiteindelijk het voornaam^ 
ste. Zelfs zonder voorkeur voor dit soort toneelwerk 
was de opvoering van vrijdag nog genietbaar ! En dat 
wil heel wat zeggen ! 

Roept en U wordt gehoord t 
Telefoneer en we komen. 

Voor uw Icruidenierswaren, 
rookartikelen, likeuren, 
kolen in zakjes, brandhout, 
enz... 
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grote gezinnen. 
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De Poolse film 
Nn de voornaamste, of lie

ver de meest in aanzien zijn
de filmfestivals reeds ettelij
ke maanden achter de rug 
ïijn, is het helemaal niet on
aardig de verscheidene pal-
maressen naast elkaar te leg
gen en aldus een eindbalans 
op te maken van het film
jaar dat zojuist de hoek om 
Is. 

Frankrijk schoot twee 
hoofdvogels : Colpi te Can
nes met « üne aussi longue 
Absence », Resnais te Venetië 
met « L'année dernière a Ma-
riënbad ». 

Bunuel kreeg te Cannes ook 
een stukje van de Gouden 
Palm (Viridiana). Italië pri
meerde te Berlijn roet een 
werk dat nochtans niet da
nig hoogstaand was (La Not-
te van Antonioni), terwijl 
San Sebastian Brando moei
lijk de Chronaeho d'Ora voor 
zijn « One Eyed Jacks » kon 
weigeren. Tenslotte was het 
de Japanner Ichokawa die 
met « Nobi » te Locarno werd 
bekroond. 

Ligt het niet in onze be
doeling de verdiensten van 
deze festivals af te strijden, 
toch neme men er een kor
reltje zout bij. 

Het ïs èen waarheid als 'n 
koe dat er heel wat meer zal 
nagekaart worden over de 
film die de speciale prijs van 
de jury verwierf te Cannes 
dan wel over beide Gouden 
Palmen te samen. 

Er kan niet ontkend wor
den dat « Moeder Johanna 
van de Engelen > al het an
dere in de schaduw stelde. 
Een dergelijk geval kwam in 
1957 eveneens voor te Can
nes, waar de onbevoegdheid 
van de jury sterk in het licht 
kwam te staan, toen Wyler 
met z'n conformistisch 
« Friendly Persuasion » het 
haalde op « Kanal » (Wad-
ia) . 

« Moeder Johanna van de 
Engelen » moest het echter 
hebben van vele heftige kri
tieken en niet het minst van
wege de katholieke pers, zo
dat zelfs « Osservatore Ro
mano > er zich mee ging 
moeien en scherpe protesten 
uitte. 

Tenslotte is deze fihn 
slechts interessant voor een 
gerijpt publiek. Het is hele
maal niet moeilijk het tema 
In het bespotteUjke te trek
ken en heel het geval te be
schouwen als een misplaat
ste spotternij met de rell-
gieuse gemeenschap. 

Dit behoorde zeker niet tot 
de bedoelingen van de ki-
Beast Jerzy KAWALEBO-
WICZ. 

Het scenario werd ontleend 
aan een roman van Jaroslaw 
Iwaszkiewiez, geïnspireerd 
door een geval van Ursulinen 
te Loudun in Frankrijk t i j 
dens de XVnde eeuw. De ge
schiedenis handelt over een 
kloostergemeenschap die 
door duivels bezeten is. D« 
nonnen voeren histerische 
dansen uit, barsten in scha
terlachen uit tijdens de mis 

en brengen de hele omgeving 
in opschudding. Moeder Jo
hanna van de Engelen, de 
Overste, is de ware belicha
ming van 'n heel stel duive
len. Zij houdt haar mede
zusters onder hypnotische, 
mystieke demonendwang. 

Het is een eenvoudig pries
ter die haar tenslotte uit 
haar histerie zal bevrijden, 
niet door haar te besprenke
len met gewijd water, maar 
wel door het stellen van een 
bovenmenselijke daad van 
naastenliefde, waardoor hij 
zichzelf volledig wegschenkt 
in het hoogste offer. 

Kawalerowicz wist dit te-
ma met zin voor soberheid en 
respect uit te werken tot een 
volwaardig strak - ritmisch 
geheel. 

Zonder te zoeken naar ge
makkelijke effecten blijft hij 
steeds fijngevoelig de klima-
xen op de juiste toon aange
ven. 

De inwendige strijd, bij 
zijn personages weet hij 
doorheen het opmerkelijke 
spel van Lucyna Winnicka en 
Mieczyslaw Voit op aangrij
pende en geloofwaardige wij
ze weer te geven. Als mens 
veroordeelt Kawalerowicz 
zijn personages n i e t ! 

Is « Moeder Johanna van 
de Engelen > in alle opzich
ten opmerkelijk, dan geldt 
dit eveneens voor de Poolse 
filmproduktie in het alge
meen, hoofdzakelijk wan
neer men ze ziet in het ka
der van de Europese filmak-
tivfteit. Moesten we tussen 
het honderdtal Poolse lang
speelfilms na W.O.II een 
strenge selektie doorvoeren, 
er zouden er ongetwijfeld 
heel wat door de mand vallen. 

Het staat nochtans als 'n 
paal boven water dat kwali
teit in verhouding met kwan
titeit in Polen heel wat ho
ger ligt dan wel het geval is 
in onze Westerse filmindus
trie. 

De start was echter hele
maal niet zonder moeilijk
heden. 

Mei 1947 : In een park te 
Lodz werd een bescheiden 
« plateau » opgericht. Twee 
dekors lieten vermoeden dat 
er een poging tot het draaien 
van fihn ondernomen werd. 
Het ding moest « De Laatste 
Etape » heten. 

Het betrof hier Wanda JA-
KÜBOWSKA, een kineaste 
die reeds werkzaam was se
dert 1929 en die opnieuw iets 
wilde ondernemen. Het ma
teriaal deed denken aan 
grootmoeders tijd, de set-
technici waren amateurs, het 
budget was niet zender moei
te bijeengehaald dank zij 
goedwillige geldschieters. 

Deze « Laatste Etape » 
groeide uit tot een artistiek 
sukses (vertoond in 45 lan
den. Grote Prijs van Karlo-
vy-Vary) ea betekende met
een de definitieve spoorslag 
voor de Poolse filmindustrie. 

De leiders van de kommu-
nistische staat hebben de uit
spraak van Lenin — dat de 
libn voor de kommunistische 
maatschappij de belangrijk
ste aller kunsten is — niet in 
de wind geslagen. Bij middel 
van ruime staatstoelagen 
steunen zij hun filmproduk
tie. omdat deze 'n niet te on
derschatten rol speelt in de 
volksontwikkeling en in inter
nationale kompetities het 
Pools prestige handhaaft. 
Dat er in Polen geen kon-
knrrentie bestaat die aller
hande kommerciële toege
vingen vereist is te verklaren 
door het feit dat geheel de 
filmproduktie genationali
seerd is. 

Anderzijds heeft men er 
wel af te rekenen met staats-
censuur die de vrijheid van 
ideologische interpretatie 
van het grondtema beperkt, 
De kwaliteit van de Poolse 
filmproductie heeft nochtans 
zeer weinig daardoor geleden. 

Van de circa honderd 
speelfilms en duizend kort-
films werden er tientallen op 
internationale festivals be
kroond. 

De grote bewerkers van dit 
sukses waren ongetwijfeld 
de veteranen Wanda Jaku-
bowska en Alexander Ford, 
terwijl de jongere generatie 
niet minder te onderschatten 
valt : AndrzeJ Wadja, An-
drzej Munk, Jerzy Kawalero
wicz, Jerzy Passendorfer, Jan 
Rybkowski en de allernieuw-
sten waaronder voorname
lijk Tadeusz Chmielewski 
(Eva wil slapen), Jan Las-
kowski en Tadeusz Konwicki. 

De grootste persoonlijkhe
den uit de Poolse filmwereld 
behoeven eigenlijk helemaal 
geen inleiding. Het zijn An-
drzej Wadja en Andrzej 
Mank, beiden kineasten die 
reeds geruime tijd tot het 
Westen doorgedrongen zijn. 

Wadja stak zijn hoofd in 
de wereld te Suwaiki in 1926. 
Hij studeerde eerst schilder
kunst aan de Akademie te 
Krakau en later filmregie 
aan de Nationale School voor 
Kinematografie te Lodz. Na 
zich opgewerkt te hebben in 
een paar geslaagde kortfilms, 
werd hij in 1953 assistent van 
Alexander Ford die toen 
« De vijf van Barskastraat » 
draaide. 

In 1954 debuteerde hij met 
een langspeelfilm c 'n Meis
je heeft gesproken ». Wadja 
brak heel wat potten toen hij 
uitpakte met zijn tweede 
werkstuk, meteen zijn eerste 
meesterwerk : < KANAL » 
(1957). 

Wadja's hoogtepunt lag in 
« As en Diamant », een film 
waarvan de slotsekwens ons 
een emotionele klimax 
bracht (de dodelijk gewonde 
Mackiek die zich als een ra
zend beest in de as wentelt). 

Deze prent werd overal op
gemerkt en met tal van pr i j 
zen overladen. < De Onschul
dige Verleiders » was niet van 

I Do n't bother to KnocK! 
• 

: Liefde en Uefdeperijkelen -I BUI Ferguson, don Juan in zijn 
• vrije uren, onlsn/ipl uiteindelijk niet aan de Grote Liefde wanneer 
l hij Stella ontmoet. Stella is echter een kind dal zich de weelde ver-
ï oorloofl er beginselen op na te houden en één dezer beginselen is : i 
: geen Don Juan. BUI legt hel nochtans zo aan boord dal hij de uit- i 
: verkorene van zijn hart op een avond tot voor de deur van lijn j 
; vrijgezellenwoning krijgt. Vergeefs echter zoekt hij de sleutel resp. j 
ï ran de deur en van het hart van het meisje Stella. | 
! BUI stort dan maar zijn hart uit bij Maggie, een Amerikaanse '\ 
l op rijpere leeftijd en vertrekt voor een trip naar Europa waar hij, • 
; de Liebelei moe, de Stella van zijn hart opbelt om haar te zeggen \ 
t dat hl] haar komt trouwen. Op het allerlaatste ogenblik strooit Uag- | 
S gie nog roet in hut eten door de vrijgezellcnbadkamer van BUI tt j 
• gebruiken op het ogenbUk dal Stella er even binnenwipt, ^a nog 'i 
• even achtervolgt It zijn geworden door zijn talloze Europese flirts, i 
l komt uiteindelijk toch het grote ogenblik : close-up van Den Uil- \ 
t eindelijken Kus over hele breedte van scherm { 
: Scoapfilm in kleuren naar een noveUe van Cl. Uanley, ge- • 
• pleegd door CyrU Frankel die er een paar prettige, pretensieloze ' 
i uurtjes heeft van gemaakt. Bichard Todd, Elke Sommer, Jant Thor-
: barn en fiicole Maarey doen wreed hun best. Kederlandse titel : 
: OfiVEBWACHT BEZOEK. 

het gehalte van zijn vorige 
werk, maar hier had Wadja 
het over een andere boeg ge
worpen en wijdde zich aan 
een meer alledaags onder
werp : hernieuwingperiode 
die trouwens wel de moeite 
waard bleek te zijn. Ook 
« Lotna » kon enkel van zijn 
meesterhand komen. 

Op 'n dag stelde iemand de 
volgende vraag aan Andrzej 
Wadja : 

« Zoudt u me kunnen ver
klaren, welke voor n de 
grondidee is, die n telkens 
in uw films legt om ze als 
geestelijke bagage aan de 
toeschouwers op te dringen?» 

Wadja : « Als er geweld
dadige scenes in mijn films 
voorkomen, is het omdat ik 
wil aantonen hoe moeilijk 
het is zich aan doodslag 
schuldig te maken of uw 
evennaaste onrecht aan te 
doen. Het is het gevoel voor 
het « algemeen menselijke » 
dat mij het meest boeit, die 
onuitputtelijke menselijk
heid die men bijvoorbeeld 
terugvindt bij BunueL Het 
fragiele in de menselijke ver
houdingen en de absolute 
noodzaak van verstandhou
ding tussen de mensen, lij
ken mij de interessantste te-
ma's die een kineast behan
delen kan ». 

P. Le Bon. 

Toneel fe Brussel 
Tegenstrijdig met een vorig 

bericht, wordt niet « Waar i« 
Charley > gespeeld vanaf 21 
dz., in 't vooruitzicht van de 
Kerst- en Nieuwjaardagen, 
maar wel « De Paradij svo-« 
gels > van Gaston Martens. 

< Spoken > van H. Ibsen 
gaat van 7 tot 17 december. 

Op dinsdag 12 december te 
20 uur het Nationaal Toneel 
met « Effi WONDEKDOEN-
STER », het zeer aangrijpend 
toneelspel door William Gib
son naar het leven van de 
beroemde Amerikaanse 
schrijfster Helen Keiler, die 
ap de leeftijd van ander ha l l 
jaar Ingevolge hersenvlies
ontsteking blind en doofstom 
werd. 

Gilbson heeft zich beperkt 
tot de eerste weken na de 
aankomst van het moedige 
Ierse onderwij zeresj e Ann 
Sullivan, die er na een hard
nekkige strijd zal in slagen 
de 11-jarige Helen Keiler te 
leren lezen, schrijven en 
spreken. 

De rol van Helen Keiler 
wordt vertolkt door de jonge 
Frieda Pittoors (a.g.); naas t 
haar treedt op Julienne De 
Bru3Ti in de rol van Ann Sui-i 
Uvan. 
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Maskers vallen af 
door Mr. Van der Eist 

H. ••'et verloop van het C.V.P.-
fcongres te Oostende en de goedgekeurde pro-
frammaverklaring inzake de Vlaams-Waalse 
problemen kan alleen hen verwonderen die zich 
nog illusies maken, die de ware gedaante van 
de C.V.P. niet weten te onderscheiden van de 
schijn-gedaante die deze partij in Vlaanderen 
aanneemt. 

De Vlaamse openbare mening, die op de 
Vlaamse massabetoging van 22 oktober te 
Brussel zo onmiskenbaar tot uiting kwam, wordt 
door de C.V.F. miskent en in het gelaat gesla
gen. 

^*lles samengenomen is dit 
kongres de zoveelste manifestatie geweest van 
de onmacht en het onvermogen van de C.V.P. 
als unitaire partij om een bevredigende oplos
sing voor de Vlaams-Waalse problemen voor te 
stellen. 

Wat de Vlamingen voorgeschoteld wordt is 
opgewarmde kost. Reeds in het Kerstmispro-
granuna van 1945 beloofde de C.V.P. kultuur-
autonomie, deconcentratie en decentralisatie, 
enz... Wanneer of hoe deze programmapunten 
ooit moeten verwezenlijkt worden, daar kan men 
naar gissen. Misschien nadat de Vlamingen zul
len verzaakt hebben aan hun demokratische 
meerderheidspositie in het Parlement en de re
gel van de twee-derde meerderheid zullen aan
vaard hebben ? 

H et enige wat reeël is, dat is 
het dreigend gevaar van nieuwe gebiedsroof ten 
nadele van Vlaanderen : faciliteiten in de rand
gemeenten en de taalgrensgemeenten, het prijs 
geven van Edingen en van de Voerstreek. De 
wederkerigheid die ons beloofd wordt is een si
nistere grap en alle beloften zijn waardeloos in 
het licht van de ervaring die wij opgedaan heb
ben. Brussel zelf is het schoonste voorbeeld van 
wat beloften en zelfs wettelijke bepalingen 
waard zijn in dit land : de bestaande taalwet

ten, o.m. in zake onderwijs, zijn er een dode 
letter. Waarom heeft de C.V.P. aan het bewind 
nooit iets gedaan om de bestaande taalwetten 
te doen naleven 7 

Z. 'o worden de vruchten van 
de Vlaamse betoging verkwanseld en dit zelfs 
door C.V.P.-mandatarissen die aan de betoging 
deelnamen... Zij zullen dit reaal-politiek noe
men, wij kunnen er niets anders in zien dan het 
opofferen van rechtmatige Vlaamse eisen en 
belangen aan het partijbelang, aan de unitaire 
struktuur van de partij . Het is nooit « Vlaande
ren eerst », maar altijd < de C.V.P. eerst ». 

Dit geldt trouwens voor al de unitaire Belgi
sche partijen : de Vlaamse socialisten steken 
het niet eens onder stoelen of banken, die ver
kondigen zelf dat zij eerst socialisten zijn en 
pas in de tweede plaats Vlamingen. In feite ne
men de Vlaamse C.V.P.-ers dezelfde houding 
aan. 

Van de Vlamingen wordt echter geelst dat zij 
vrijwillig zouden verzaken aan hun demokra
tische meerderheidspositie In het Parlement, de 
twee-derde meerderheidsregel aanvaarden en 
aldus de enige troef uit handen geven die Vlaan
deren bezit tegenover de gevestigde machten ! 
Zeer terecht heeft volksvertegenwoordiger Van 
den Daele doen opmerken dat men de Vlamin
geen steeds maar tot geduld aangespoord heeft 
door hen de demografische ontwikkeling voor 
ogen te houden die hen in het parlement een 
ruime meerderheidspositie zou bezorgen in de 
toekomst. 

T. e Oostende zagen wij het 
ware gelaat van de C.V.P. als unitaire part i j ; wij 
zagen er de franskiljons de hoofdrol spelen — 
de partijvoorzitter en de eerste minister —; de 
Vlamingen de knechtenrol en de Walen vol pre
tentie en aanmatiging. 

Dit kongres stond immers in het teken van de 
strijd tegen het federalisme, tegen het Vlaams-
nationalisme en voor het behoud van de uni
taire staatsstruktuur in de geest van het oude 
Belgisch staatsnationalisme. 

T 
l ' n 

'oppunt is dat het eens te 
meer de Vlamingen zijn die offers moeten bren
gen op het altaar van het unitaire België. Wel
ke offers worden er van de Walen gevraagd ? 
Geen • Zelfs de Vlaamse eis dat de Walen en 
franskiljons zouden verplicht worden hun im
perialistische taalpolitiek ten overstaan van 
Vlaamse gemeenten op te geven wordt gene
geerd en zij krijgen toch hun faciliteiteji -

Tl • Tians, nog vooraleer de ze
telaanpassing (Wdarover op het kongres in alle 
talen gezwegen werd !) een werkelijkheid ge
worden is, worden de Vlamingen uitgenodigd er 
afstand van te doen om de Walen gerust te stel
len. En de Vlaamse C.V.P.-ers keuren dat goed! 
Wat een vernedering en wat een slaafse onder
worpenheid ! 

Het is zonder meer duidelijk dat het aan
vaarden van de twee-derde meerderheid de op
lossing van Vlaamse problemen moet bemoeilij
ken en de bestendiging in de hand werken van 
de bestaande toestanden die voor ons Vlamin
gen zo nadelig zijn. 

6 I 'ans deze programma-ver
klaring ademt een geest van franskiljonisme, 
o.m. in het opdringen van de tweetaligheid. 

Dit kongres en de houding van de Vlaamse 
C.V.P.-ers is een waarschuwing voor diegenen 
in Vlaanderen die nog niet Idaar zagen, die nog 
niet overtuigd waren van de noodzaak van een 
Vlaams-nationale partij en van de noodzaak 
van federalisme. Als antwoord op dit kongres 
hebben wij in de Kamer een voorstel tot her
ziening van de Grondwet in federale zin inge
diend. Dit als manifestatie van onze vastbera
den wil de strijd voort te zetten voor de ont
voogding van ons volk. 

Bouw met ont de droom van uw leven I 
Een heerlijk landhuis In een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze prijzen buiten konkurrentle 
— een zeer degelijke konstruktle 
— (nelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel. - - -

Voor al le 4niichti»*r<«- i 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
GROTE STEENWEG 159 (eerste ve rd iep ing) , TEL. 39 69 57 
vlak b i j gemeentehuis en Driekoningenstr., t ram 7 en 15 
BERCHEM-Antwerpen 

Desgewenst bezoeken w i j U graag thuis. 
Breng een bezoek aan onze bouwwerven l 
Burelen 9-12 h. - 14-18 h. - ook zaterdag 

Van 3 decembar af; 

een g l o e d n i e u w 
infor ma ti e b l a d 

ZONDAG 
express 

een 
onafhankelijke 
krant 

• Ylaams 

• Vxii 

innig 

DRINGEND 

Extra bijverdienste voor jon
ge verkopers op de openbare 
weg in iedere gemeente. Voor 
Zondagexpress vanaf zondag 
3 december. 

Antwoorden : Ruisbroek
straat 35. Brussel I. 

G E C H A /v\ p / \ e N I S 

•soipoNimo 

BIAUWVOËT 
# ... 

uit de druiven van de viaamse gemeenten 
OVERIJSE-HOEILAART 

in de Iscavallai 

. . EEN PRODUKT ISCA 
vINHOWO j a o c u i o e l . )<«« ^ • ^v M.R.eRU***»*'» 

VOOR ALLE INLICHTINGEN f 

ANTWERPEN 

BRUSSEL 

OOSTENDE 

DIKSMUIDE 

A. B O R G S , 36 , Lanteemhofs t raa t 

Borgerhout — Tel . 30 .04.23 

Wal ter Verheirs t raeten 

95 , Kleine Molenstraat, Anderlecht 

Tel. 22.88.98 
Jozef De Busschere-Decroos 

Hofs t raat Ib - Tel 761.16 
Vlaams Huis 

J 


