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• 

Zondag 27 mei 
te 10 uur 

Grote Markt 

Vlagoverhandiging 
door volksvert. 
F, van der Eist 

DE SAEGER VERSAAGT 
VERLEDEN DINSDAG IS EENS TE MEER 
GEBLEKEN HOE FATAAL DE HUIDIGE RE
GERING IS VOOR DE VLAAMSE BELANGEN 
EN HOE ONBETROUWBAAR DE VLAAMSE 
VOLKSVERTEGENWOORDIGING IN DE C.V.P. 
AANLEIDING WAS DE STEMMING OVER 
TWEE VOORLOPIGE TWAALFDEN DIE MOETEN 
TOELATEN. IN JUNI EN JULI KREDIETEN 
AAN TE WENDEN VOOR HET MINISTERIE 
VAN NATIONALE OPVOEDING EN KULTUUR. 
DE BEGROTING WERD INDERDAAD NOG 
NIET GESTEMD OMDAT TUSSEN DE REGE
RINGSPARTIJEN ONENIGHEID BESTAAT BE
TREFFENDE DE SPLITSING VAN HET DE
PARTEMENT. DE ZGN. KULTURELE AUTONOMIE. 

Men zal zich herinneren 
dat in de regeringsverklaring 
de noodzaak werd erkend om 
het Ministerie « om te bou
wen, rekening houdend met 
het bestaan VSJCÏ twee kuitu
ren in he t land >. Deze pas
sus is meer dan vaag. Het 
kommentaar dat de eerste 

minister er bij gaf ter gele
genheid van het debat over 
de regeringsverklaring was 
nauwelijks welsprekender : 
de twee ministers van het 
betrokken Departement had
den opdracht, plannen voor 
de splitsing uit te werken. 
Twee ministers inderdaad, 

want men had de fijngevoe
ligheid, een Waal aan het 
hoofd van het Departement 
te plaatsen en hem een Vla
ming, dhr Van Elslande, toe 
te voegen als adiunkt. 

Een waarachtige ombouw 
die rekening houdt met het 
bestaan van de twee kuitu
ren kan en mag niets min
der zijn dan een splitsing 
van hoog tot laag, met inbe
grip van de ministers en de 
budgetten. Een dergelijke 
ombouw heeft nooit in de 
bedoeling van de regering 
gelegen. De socialisten heb
ben er zich steeds tegen ver
zet; zij konden zich daarbij 
steeds beroepen op het koa-
litieakkoord dat inderdaad 
terzake niets voorzag. 

Onder de druk van de 
Vlaamsgezinde opinie van de 
Volksunie en van een deel 
der Vlaamse pers weigerde 
de Vlaamse C.V.P.-Kamer-

groep de begroting van het 
Departement goed te keuren. 
De toestand werd zo kritiek 
dat de finantiële middelen 
opgebruikt waren en dat 
zelfs de wedde-uitkeringen 
in juni en juli zouden moe
ten stopgezet worden, indien 
niet vlug twee voorlopige 
twaalfden werden goedge-

Verleden dinsdag legde dhr 
Lefèvre dan deze verklaring 
af. Ze is even nietszeggend 
en weinig bindend als alle 
vorige regeringsverklaringen 
terzake. De eerste minister 
kondigde aan, dat niet op
nieuw voorlopige kredieten 
zouden worden aangevraagd 
en dat een kontaktkommissie 

De gevulde kinderhand 

keurd. Bij monde van dhr De 
Saeger verklaarden ' de 
Vlaamse C.V.P.-Kamerleden 
dat zij deze voorlopige kre
dieten slechts zouden goed
keuren, indien de eerste mi
nister een duidelijke verkla
ring betreffende de vlugge en 
bevredigende splitsing van 
het Departement zou afleg
gen. 

PAARDEKOOPER EN 
SAUVY 
Ik heb dit verzoek tot interpellat ie tot de minister v a n 
justi t ie ingediend naar aanleiding van de door h e m getrof
fen maat regel t .o.v. de heer Paardekooper . Deze maa t r e 
gel ve rwekte in Vlaanderen een ware golf van veront 
waard ig ing . Dat deze ve ron twaard ig ing a lgemeen w a s 
word t o.m. bewezen door de mot ie van t Gen t se s tuden-
tenkorps , waa rvan de liberale, socialistische, kathol ieke 
en zelfs kommunis t i sche s tuden ten deel u i tmaken . Ik ben 
e rvan over tu igd dat deze ve ron twaard ig ing v a n 't G e n t s 
s tuden tenkorps gedeeld word t door gansde Vlaamse jeugd-

dinge, vorig jaar, waar ge
volmachtigd minister J. Kuy-
pers meer belangstelling 
vanwege de Nederlanders 
voor de Vlaamse kuituur-
strijd kwam vragen. Hij en 
senator van den Bogaert 

Waterlo gehouden wordt en 
waarop door Franse sprekers 
steeds zeer eigenaardige po
litieke verklaringen worden 
afgelegd zonder dat men in 
Vlaanderen om uitwijzing 
verzoekt van deze sprekers. 

Interpelkitie van Mr van der Eist 

Bovenstaande zinnen vor
men de inleiding tot de in
terpellatie van onze volks
vertegenwoordiger Mr van 
der Eist gehouden n.a.v. de 
uitwijzing van Dr Paarde-

heden inliet, hij bekende het 
zelf; de minister van justitie 
en drie provinciegouverneurs 
waren aanwezig op de 
spreekbeurt van Sauvy en op 
hetzelfde moment trof de 

vroegen meer begrip, dus kan 
men Dr. Paardekooper niet 
verwijten op dat verzoek te 
zijn ingegaan. 

Mr van der Eist zegde ver
der dat Dr Paardekooper uit
genodigd werd te Gent door 
d-a Arteveldeklub, een klub 
die leden telt van alle poli-

TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN 

kooper. Mr van der Eist her
innerde aan een soortgelijke 
uitwijzing, veertig jaar gele
den, toen Prof. Geyl over de 
grens werd gezet. Er schijnt 
weinig veranderd te zijn in 
die tijdspanne. Onze volks
vertegenwoordiger wees op 
het verschil van behandeling 
tussen Paardekooper en Sau
vy:* Het is niet twijfelachtig 
dat Prof. Sauvy zich met on
ze binnenlandse aangelegen

minister het besluit tot 
spreekverbod van prof. Paar
dekooper » aldus Mr van der 
Eist, die er verder op wees 
dat de Nederlandse leraar 
zich niet kwam moeien met 
binnenlandse politiek maar 
als filogoog belangstelling 
heeft voor het lot van het 
Nederlands waar ook ter we
reld. Hij verwees eveneens 
naar het 35ste Algemeen Ne
derlands Kongres te Vlaar-

tieke overtuiging, de heer 
Grootjans is er lid van en 
zelfs de huidige eerste mi
nister heeft verzocht om op
genomen te worden. 

Te Antwerpen vond L „ 
voordracht plaats in het ge
bouw van V.T.B die a-poli
tiek is. Volksvertegenwoordi
ger van der Eist, die regel
matig onderbroken werd 
door Walen, wees op de ma
nifestatie die ieder jaar te 

De interpellant wees er 
ten slotte op dat het uitwij
zingsbevel een belediging is 
voor de hoogstaande Neder
landse leraar en voor gans 
Vlaanderen. 

De regering en hen die de 
maatregel goedkeuren heb
ben een bewijs gegeven van 
ongehoorde enggeestigheid. 
In zijn antwoord dat zeer 
stuntelig was, zei minister 
Vermeylen dat Dr Paarde
kooper zich te buiten gegaan 
was aan uitspattingen en dat 
zijn voordracht te Leuven op 
uitdagende wijze werd aan
gekondigd onder de titel « Er 
zijn geen Belgen ». Het was 
duidelijk dat hij verlegen 
zat met de interpellatie en 
het bewijs dat niet alleen de 
Vlaams nationalisten ver
ontwaardigt zijn over het 
uitwijzigingsbevel werd gele
verd door het feit dat ook 
een lid van de meerderheid, 
de heer van Damme na onze 
volksvertegenwoordiger in-
terpelleerde. 

zich met het probleem der 
splitsing zou bezighouden. 
Hij « hoopte » dat de bespre
kingen pozitief zouden verlo
pen en dat — zoals hij het in 
de taal van zijn voorkeur 
uitdrukte — la guerre de 
Troie n'aura pas lieu 

Deze vage, nietszeggende, 
beschamende verklaring van 
de eerste minister volstond 
om de hele Vlaamse C.V.P.-
Kamergroep — op drie man 
na — gehoorzaam door de 
ja-stemming te jagen. Dhr 
De Saeger, de dag tevoren 
nog hoog te paard, gaf het 
voorbeeld van slaafse onder
worpenheid. 

Zeer terecht verweet Mr 
Van der Eist namens de 
Volksunie dhr De Saeger en 
de Vlaamse C.V.P. deze nieu
we schandelijke kapitulatie. 
Anders dan een kapitulatie 
kan men het niet noemen : 
Lefèvre kreeg zijn voorlopige 
kredieten zonder een enkele 
konkrete toezegging betref
fende de kulturele autono
mie. Wat zijn verklaring in 
feite waard is kan men af
leiden uit het feit dat dezelf
de voormiddag in de « Volks
gazet » door de ondervoor
zitter van de B.S.P. nogmaals 
werd bevestigd dat de socia
listen in geen geval verder 
zouden gaan als zij in het 
verleden reeds hadden toe
gezegd. 

Maar voor dhr De Saeger 
volstond blijkbaar de minis
teriële fopspeen ! 
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PASSEND ANTWOORD 
AAN VERMEYLEN 

NAAR W E VERNEMEN 
ZAL DE VERBODEN 

REDE VAN DR 
PAARDEKOOPER 

OP 100.000 
EKSEMPLAREN IN 

VLAANDEREN 
VERSPREID WORDEN 

DAT ZAL VERMEYLEN 
GENOEGEN DOEN. 
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3.400 F BOETE 

Waarde Redaktie, 

Ik lees in de V.U. van 13 mei 
dat 20 verdachten die in ot rond 
de H. Geestkerk hadden geprotes
teerd tegen de franstaüge sermo-
nen die aldaar werden gehouden, 
Toor de procureur des Konings 
werden gedagvaard en dat de op
gelopen boete voor sommige 3.400 
F beliep. 

Ik veronderstel dat deze mensen 
niet allen even kapitaalkrachtig 
zijn en dat een boete van 2 a 3.400 
P voor sommige onder hen een fa-
meuse aderlading is. 

Derhalve ben ik zo vrij te vra
gen of u het niet gepast vind in 
uw orgaan een inschrijvingsiijst 
te openen om de onkosten van 
proces en boete van deze veroor
deelden te bekostigen. 

Het is niet aanvaarbaar dat de 
Vlamingen die de durf hebben ge
had te protesteren tegen franse 
sermonen op de koop toe nog 7JOU-
den moeten boeten voor deze moe
dige daad. 

Wij mogen deze idealisten niet 
aan hun lot overlaten, wij moeten 
solidair zijn met hen. 

Het Belgisch gerecht moet voe
len dat wij geen Vlaamse slacht
offers meer dulden. 

A.R. - Leuven. 

Redaktie : Het publiceren van 
een steunlijst zal binnen kort ge
beuren. 

De veroordeelden hebben inder
daad beroep aangetekend en een 
uitspraak wordt afgewacht. 

DE HOOFDZAAK 

Waarde redactie, 

De Vlaamse strijd is in hoofd
zaak een sociale en economische 
strijd, die het ganse maatschap
pelijke leven in Vlaanderen be
strijkt. Daarom is de evolutie die 
de V.U. ondergaan heeft zo ver
heugend. 

En in tegenstelling met de offi
ciële B.S.P., de V.U. wil de strijd 
voor de Vlaamse man voeren en de 
economische macht in handen 
leggen van de gemeenschap. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 
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Doch te veel Vlaamse nationa
listen beschouwen de Vlaamse 
strijd nog steeds hoofdzakelijk als 
een kultureie taalstrijd, vooral de 
ouderen. Daaxom doen de artikels 
van P. Martens me zulk een groot 
genoegen. De manier, waarop hij 
de tai lf laminganten de noodzaak 
onder ogen brengt van hervormin
gen, is waarlijk schitterend en 
volledig aangepast aan de menta
liteit van deze mensen. 

Ik ben overtuigd dat hij vele 
VI. nationalisten tot nadenken 
noopt. 

E.G. - Deurne. 

VLAAMSE HUIZEM 

Geachte redaktie, 

Wekelijks lees ik in de « Volks
unie » onder de rubriek « Bewe-
gingsleven » en meer bepaald on
der de, naam van de aangekondig
de gemeente, dat er een Vlaams 
Huis bestaat of geopend wordt. 

Zou h e r niet interessant zijn, 
nu het reisseizoen nadert, een lijst 
te publiceren in ons weekblad, van 
al de bestaande Huizen in ons 
Vlaamse land ? 

Zo zouden alle bewuste Vlamin
gen in vertrouwen weten waar zij 
terecht komen en hun penning 
gunnen aan mensen die bij ons 
staan. Het zou de lokaalhouder 
tevens een aanmoediging zijn als 
hij ziet dat zijn lokaal niei verge
ten wordt : een broederlijke aan
moediging in oaze harde strijd 
voor recht en vrijheid. 

V. - Wijnegem. 

Redaktie : Een zeer goed idee 
van onze lezer. jWij doen dan ook 
een oproep tot alle lokaalliouders 
van Vlaamse huizen om hun juist 
adres kenbaar te maken aan de 
redaktie. 

ONBEANTWOORD 

Waarde Redaktie, 

Onze minister van justitie is 
het sprekend voorbeeld van wat 
Belgische demokratie betekend. 

Maandagavond is hij aanwezig 
in het congressenpaleis te Brussel 
om na inleiding door senator 
Janne, prorektor, te luisteren 
naar een lezing door de Franse 
professor A. Sauvy handelend 
over het Waalse vraagstuk. 

Een der door de aanwezigen ge
stelde vragen luidde : « Meent gij 
niet dat de aanhechting van Wal
lonië bij Frankrijk het vraagstuk 
zou oplossen ? ». 

De heer Sauvy heeft deze vraag 
wijsheidshalve onbeantwoord ge
laten doch, zou de hr Vermeylen 
bij een gebeurlijk antwoord (zon
der van de vraag te spreken) de 
hr Sauvy onmiddellijk uit het land 
hebben gewezen zoals hij heeft ge
daan met de heer Paardekoper 
twee dagen later ? 

B. - Beveren. 

PAARDEKOOPER 

Geachte Redaktie, 

Deel het adres van Dr Paarde-
kooper eens mee in uw blad en 
roep uw lezers eens op om hem 
een kaartje van simpatie te stu
ren bij die kaakslag die de minis
ter van justitie hem, gans Vlaan
deren en Nederland gaf. 

Lang leve Dr Paardekooper en 
dat zijn werk vruchtbaar zij voor
al bij de Nederlandse jeugd. 

L.S. - Turnhout . 

Redaktie : Als u schrijft zet dan 
maar : Dr Paardekooper, Eindho
ven en de zaak komt terecht ! 

ZE KWAMEN WEER OP 

STRAAT 

De schrijver van deze lezersbrief 
verdiend geen pluimtje. 

Dat de 1 mei stoeten niet meer 
zijn zoals ze zouden moeten zijn, 
namelijk een betoging tegen de 
uitbuiting door de ekonomisch 
sterken van de ekonomisch zwak-
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ken, geef ik grif toe. Trouwens het 
grootste deel van de huidige B.S.P. 
hoort eigenlijk eerder thuis bij de 
P.V.V. 

Ik heb de 1 mei betoging te Ant
werpen gezien en buiten de frisse 
turnstertjes was er maar een 
groep die mij erg beviel, namelijk 
de mannen van « Links ». Deze 
groep, voorafgegaan door enkele 
« pai'tijbonzen » met dikke opge
maakte buiken — uitgebeeld door 
enkele studenten als een aanklacht 
tegen de almachtigheid der « gro
te » leiders •— viel op door zijn 
geestdrift en de leuzen die ze mee
droegen tegen ontwapening en 
echte ontvoogding van het kleine 
volk. 

En dan de zin « we zouden nog 
de mannen van de jonge garde 
vergeten, een para-militaire orga
nisatie, die hun nachten doorbren
gen met overal in de Brusselse om
geving op de schoonste openbare 
en private muren te gaan klad
den « quittons 1'Otan » en « plus 
d'armée, », aldus de weerstands
geest en de burgerzin van he t le
ger ondermijnend. De man 
die dit geschreven heeft is nooit 
echt socialist geweest. Van deze 
overlopers naar de Volksunie, spaar 
ons Heer. Ik heb slechta een op
lossing, stuur hem door naa r de 
P.V.V. 

Ook wij moeten strijden voor 
« weg uit de Otan of de Nato » 
omdat wij niet willen geofferd 
worden op he t a l taar van Waü 

Street en haa r bljhuizen. Wij pro-
gressisten van de Volksunie zijn 
geen fatalisten die redeneren « er 
zijn altijd armen en rijken ge
weest » het zal altijd zo zijn. 

Geef ons nog meer artikels zo
als « Vertrouwen wekken » en 
« 1 mei » van Pol Martens en het 
artikel over Algerie van Toon Van 
Overstraeten; Dat is de echte 
strijd voor ontvoogding. Aan deze 
jonge redaktem-s danken wij de 
hernieuwde geest van de Vlaamse 
beweging. 

B.V.G. - Borgerhout. 
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LANDDAG OPROEP 
T OOR de vierde maal worden 

alle Vlamingen opgeroepen om deel te nemen 
aan de federale landdag. Er wordt aldus aange
knoopt bij een oude traditie in de Vlaamse Be
weging, de traditie der landdagen, of nationale 
bijeenkomsten : het woord is vooral goed geko
zen na inderdaad eens te meer het «land » be
dreigd wordt en nu het er op aan komt « het 
land te beschermen», zoals het reeds in 1302 
luidde. De bedoeling van dergelijke landdag is 
een grootse manifestatie te zijn waarop vele 
duizende Vlamingen, gekomen uit gans Vlaan
deren, eensgezind en eendrachtig hun wil te 
kennen geven de Vlaamse strijd voort te zetten 
en te voltooien. Een Vlaams-nationale machts-
ontplooiïng, 'n bewijs van onze groeiende macht. 

mingen, hun taal en hun volksgebied te bescher
men en te verdedigen, op geniepige wijze ev 
naar streven de gaafheid ervan aan te tasten 
door uitzonderingsbepalingen ten gunste van de 
Franssprekenden. Wij staan voor een offensief 
van de Franse taaiimperialisten : een poging om 
zich zo wat overal in Vlaanderen stellingen te 
veroveren van waaruit de verfransingspolitiek 
kan gevoerd worden. De bedreiging die op gans 
Vlaams-Brabant weegt is niet te onderschatten ! 

En de regering doet mee, opzettelijk, moed-
wilUg : door een valse politiek van « bescher
ming der minderheden ». 

en kuituur is al even kenschetsend voor de 
slechte wil van de regering. Het is een triestige 
vertoning, waarbij enge partijpolitieke bereke
ningen eens te meer de voorrang krijgen. 

H. 

fi. 

H. IET Vlaamse volk wordt eens te 
meer gesteld tegenover toestanden en proble
men die onduldbaar zijn. De theorie van de ge
leidelijke oplossing van de Vlaamse problemen 
in de Belgische eenheidsstaat brokkelt af : wie 
kan nog geloven in de geleidelijke oplossing, 
wanneer men vaststelt dat de toestanden in 
nieuw opgerichte instellingen en organismen al 
even slecht of slechter zijn voor de Vlamingen 
dan in de oude, waar men zich steeds beriep op 
bestaande toestanden die niet in eens konden 
veranderd worden. Geduld werd van de Vlamin
gen gevraagd. Dat geduld heeft niet veel positiefs 
opgeleverd ! Altijd maar weer geduld... Maar 
ondertussen ondermijnde men de Vlaamse 
volkslu-acht en wordt het Vlaamse land verder 
aangevreten. 

1 OG zo pas heeft minister Gil-
son in de senaatskommissie voor binnenlandse 
zaken verklaard dat het de regering onverschil
lig laat of de Voerstreek bij Luik blijft of naar 
Limburg overgaat, maar dat de faciliteitenrege
ling voor de minderheden voor de regering van 
essentieel belang is ! Hierdoor worden de war» 

lET geval Faardekooper is een 
nieuwe uitdaging, een nieuwe vernedering voor 
de Vlamingen. Het wordt hen nog eens goed 
duidelijk gemaakt dat zij onder de voogdij staan 
van Brussel en van de machthebbers in de Bel
gische eenheidsstaat : het staat hen niet eens 
vrij in een Vlaamse stad, een Noord-Nederlandse 
spreker uit te nodigen en aan het woord te laten. 
De voogden beslissen dat het niet mag. En wat 
de Vlaamse openbare mening denkt telt niet 
mee. Het moedwillig onbegrip aan de dag ge
legd door een man als minister Vermeylen is 
werkelijk tergend. 

D. 

door Mr. Van der Eist 

D< FE onbetrouwbaarheid van de 
regering komt steeds duidelijker tot uiting. Ener
zijds de taalontwerpen, die verre van de Vla

bedoelingen van de regering, zoals ik die aange
klaagd heb tijdens het debat in de Kamer, nog
maals klaar in het licht gesteld. Datgene waar
tegen de Vlamingen zich verzetten is voor de 
regering van essentieel belang ! 

Het gesol met de kultuurautonomie en de split
sing van het ministerie van nationale opvoeding 

'E bewuste Vlamingen moeten 
in de huidige omstandigheden beseffen dat het 
hun plicht is aanwezig te zijn op de landdag te 
Asse. Met vele duizenden moeten wij daar aan
wezig zijn om ondubbelzinnig en vastberaden 
uiting te geven aan de wil ons volksbestaan te 
verdedigen en veilig te stellen. 

Dat is onze opdracht waaraan niemand van 
ons zich mag onttrekken. 

De bedreiging is te ernstig, wat er op het spel 
staat is te zwaarwegend voor de toekomst van 
ons volk om niet alle krachten te mobiliseren, 
om niet alle krachten samen te bundelen in een 
geest van eendrachtig, nationaal verzet. 

Daarom moet het parool thans luiden : Allen 
naar de Landdag, allen op post te Asse ! 

Iedereen naar de 

LANDDAG 
Asse^ 3 Juni 1962 
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VDB IN KYOTO 

Na zijn terugkeer uit het Verre 
Oosten verklaarde Van den Boeynants 
dat zijn meest tipische reiservaring 
er in had bestaan, vast te stellen hoe 
in een grootwarenhuis te Kyoto nie
mand de stad Brussel kende. 

AVat dacht VdB dan wel ? Dat de 
navel van Manneke Pis de navel van 
de wereld is ? 

Het is in ieder geval niet door de 
kracht van zijn kulturele uitstraling 
dat Brussel over de hele wereld be
kend zal raken. 

VLAAMSE MEESTERS 

Dhr Van den Boeynants verklaar
de, dat nodig iets moest gedaan wor
den om de naam van België in het 
Verre Oosten bekend te maken. Hij 
stelde voor dat te dien einde tentoon
stellingen van Vlaamse Meesters in 
enkele Oost-Aziatische steden zouden 
worden geörganizeerd. 

De Vlamingen zijn natuurlijk to
taal ongeschikt om ambassadeur te 
worden. Maar de grootmeesters van 
de Vlaamse kunst mogen nog altijd 
dienen om « sales manager » te spe
len voor de Belgische nijverheid. 

ZIEKENZORG 

, De Stichting L. de Raet hield ver
leden zondag te Brussel een studiedag 
over Gezondheidszorg en Volkswelzijn 
in Vlaanderen. 

Tijdens deze studiedag wees o.m. 
dr Depoorter, een Brussels hartspecia
list, op de ergerlijke — sociaal en me
dische onverantwoorde — taaltoe-
standen in de Brusselse klinieken en 
hospitalen. In de besluiten van deze 
Studiedag worden deze toestanden 
aangeklaagd en stelde men vast dat 
Vlaanderen beschouwd wordt als een 
gebied dat achterlijker is dan de Af
rikaanse en Aziatische ontwikkelings
landen. 

20 MILJARD 

Het Leger kost ons een slordige 20 
miljard per jaar. Bij die 20 miljard 
is het sommetje begrepen dat verle
den week vrijdag verspild werd door 
generaal-majoor Ceuppens. 

Deze besterde en bestreepte verde
diger van het vaderland vloog op die 
dag naar Ramstein in Duitsland waar 
hij luchtmachtoefeningen ging bij
wonen. Samen met hem, maar in een 
ander vliegtuig, reisden 25 joernalis-
ten eveneens naar Ramstein. Bij de 
terugkeer bleek het toestel van de 
perslui onklaar te zijn. De generaal-
majoor weigerde echter, zijn vier-
motorig toestel waarin slechts 4 plaat
sen bezet waren, ter beschikking van 
de persmensen te stellen. Er moest 
speciaal een derde vliegtuig vanuit 
Brussel overkomen om de scribent°-^ 
op te laden. 

Voor het transport van 30 mensen 
werden aldus drie zware verkeers
vliegtuigen gebruikt. Het kan immers 
niet op ! 

S-BOUKt 

Wij hebben niets tegen de jongens 
van het V.V.K.S. en we verheugen ons 
er om dat hun jubelfeesten verleden 
zondag te Antwerpen vlot en groots 
verlopen zijn. Maar waarom hebben 
die jongens de hele tijd door hun 
S-Boemfeest S-boum genoemd. Het 
is toch niet omdat Jan-met-de-pet 
de scouts « bojskoeten » noemt, dat 
men thans ook eens andersom moest 
te werk gaan. 

epeuvoreN lllillllliiiillllilHilliilillilillll 

Open brief 

aan dr. P.C. Paardehooper 

St Adrianusstraat 05 

E I y D II O V E N 

Waarde lieer en Vriend, 

Ik ga gebuhl onder het drukkend besef dat ik laarhoven 
de juiste aanschrij/Litel niet gebruik ; ik moet echter eerlijk 
bekennen dat ik me nooit een pad heb kunnen hakken door 
het oerwoud van de Bovenmoerdijkse titulatuur en dat het 
me niet recht duidelijk is of uw akademische titel recht geeft 
op hoogedelgeborenheid dan wel op weledelgestrengheid. Het 
komt me echter voor dat mijn aanschrijf titel het juiste midden 
houdt tussen Noord-Nederlandse vormelijkheid en Zuid-Neder
landse hartelijkheid. Ik meen zelfs dat gij niet helemaal onge
voelig zijt voor het feit dat dio Genes en met hem tienduizenden 
Vlamingen u een vriend noemen. 

Inderdaad een vriend, waarde heer Paardehooper. Ik 
heb hier naast me de gebundelde causeriën liggen die gij 
gehouden hebt voor de mikro van de K.R.0. te Hilversum. 
Uit iedere bladzijde, uit iedere zin spreekt die warme vriend
schap en genegenheid die gij, Boven-Mocrdijkse Nederlander 
uit Zoeterwou, voor de vijf miljoen Zuid-Nederlanders beneden 
de fatale staatsgrens koestert. Eenzelfde vriendschap en gene
genheid kende ik reeds uit een vroegere brochure van U over 
Frans-Vlaanderen. Die vriendschap en genegenheid is er een 
van het hart, maar ook van de geest. Als philoloog was het 
u onmogelijk, het feit van de onverbreekbare kulturele een
heid van de Nederlanden over het lioofd te zien. De philologie 
bracht u een tijdlang naar Leuven en daar ontdekte het hart 
de onverbreekbare volkse eenheid der Nederlanden. 

Gij zijt, waarde heer, geslaagd in een bijna onmogelijke 
taak. Tot aan de vooravond van uw eerste radiocauserie zou 
ik - en niet alleen ik l - getwijfeld hebben aan de mogelijTiheid 
om de Noordnederlandse muur van onbegrip tegenover de 
Vlaamse beweging te doorboren. Uw causeriën zijn psicho-
logische meesterstukjes en gij hebt het middel gevonden om 
uw onvoorbereid, onvoorgelicht, onwetend publiek van meet 
af aan te initiëren in problemen waartegenover het huiver-
aehtig stond. Als Vlaanderen de frontzone is van de strijd 
voor de Nederlandse kuituur, dan danken wij aan U het open
zetten van een ruim etappegebied achter dit front. Loopgraven 
zonder etappe worden vroeg of laai onvermijdelijk onder de 
voet gelopen ' 

Naast de verdienste die gij u verworven hebt door in het 
Noorden belangstelling en begrip te wekken, is er een andere : 
ook in Vlaanderen hebt gij velen voor het eerst de evidentie 
doen inzien. Door U te richten tot het onvoorbereid Noord-
Nederlands publiek, door u te voegen naar de daaruitvoort-
vloeiende verplichting om het probleem van de grond af aan 
sistemalisch, duidelijk en overziehtig te stellen ,hebt gij velen 
in Vlaanderen overtuigd wier oren reeds doof gebonsd waren 
door de roffel op de grieventrommel. 

Dat, waarde Heer Paardekooper, hebben de u muiters 
van 30 » u kwalijk genomen. Een goed-georchestreerde kam
panje in de Franstalige pers, het gewone gekwaak in de poli
tieke kikkerpoel en de plaibroekigheid van een Vlaams minister 
van Justitie volstonden om de Belgische deur voor uw neus 
te zien dichtklappen. En toen de Minister in kwestie deze 
week in het Parlement over'zijn beslissing ondervraagd werd, 
verklaarde hij dat gij u schuldig gemaakt had aan uilspat
tingen. 

Deze uitspallingen, waarde heer Paardekooper, beston
den hoofdzakelijk daarin dat gij als titel boven uw radiocau-
seriën geplaatst had een citaat van dhr Deslrée : « sire, il n'y 
o pas de Belges - er zijn geen Belgen ». Memand zal durven 
loochenen dat het een uitspatting is, een woord van wijlen 
de partijgenoot van minister Vermeylen in het Nederlands 
te vertalen en Ie gebruiken. 

Er is echter hoop. Indien gij de hebbelijkheid, u aan 
uitspattingen over ie leveren, kunt achterwege laten nioogt 
gij wellicht ooit nog eens een pint komen pakken in Vlaan
deren, op de kosten van 

UU) dio Genes. 

SOFTENON 

Onlangs bleek in Duitsland dat het 
geneesmiddel Softenon zeer gevaar
lijke nevenreakties verwekte en o.m. 
verantwoordelijk was voor enkele dui
zenden abnormale geboorten. Het 
middel werd onmiddellijk uit de han
del genomen; ook in België werd het 
nodige gedaan om Softenon uit de 
circulatie te verwijderen. 

In de socialistische pers verwijt 
men ministers Custers sinds enkele 
dagen dat links en rechts nog Softe
non in voorraad zou zijn en zelfs ver
kocht worden. Deze socialistische be
schuldigingen hebben natuurlijk een 
politieke achtergrond. 

Nochtans blijkt dat in Begië geen 
gesloten sisteem voorhanden is om 
gevaarlijke geneesmiddelen vlug en 
volledig uit de circulatie te nemen. 

Dat Custers hiervoor bezwaarlijk 
verantwoordelijk kan gesteld worden 
doet niets af aan het feit dat een 
grondige reorganizatie terzake méér 
dan dringend is. 

DE VILLENFAGNE 

Voor het voorzitterschap van het 
Limburgs Rood Kruis heeft baron de 
Villenfagne, ééntalig-franssprekende, 
zijn kandidatuur gesteld. Een tiental 
Limburgse R.K.-afdelingen hebben 
hiertegen reeds geprotesteerd. Waar
schijnlijk zal de adelijke analfabeet 
met de hakken niet over de sloot ko
men. Dat echter in 1962 nog moet ge
protesteerd worden tegen de moge
lijkheid van dergelijke benoemingen 
is op zichzelf reeds een veeg teken. 

I PAARDEKOOPER 

= Onze volksvertegenwoordiger Mr 
= Van der Eist evenals de heer Vjin 
= Damme, lid van de meerderheid, in-
= . terpelleerden over Paardekooper. 

^ Het antwoord van de < Vlaamse > 
= minister op beide interpellaties was 
^ beneden alles. Zelden werd een stun-
^ teliger verdediging gehoord, aldus 
^ Manu Ruys die zijn pleidooi bescha-
^B mend noemde voor heel de regering. 

^ Vermeylen verweet Paardekooper 
= zijn « verbale uitspattingen » hoewel 
= hij moest toegeven dat deze te Gent 
= zowel als te Antwerpen slechts over 
= kulturele en taalproblemen sprak. 
= Waarom dan het verbod te Leuven ? 
= Dat het was onder druk van 'n «Soir» 
= en een «Libre Belgique» kon de mi-
= nister natuurlijk niet toegeven. De le-
^ zing te Leuven werd «op een uitda-
= gende wijze» aangekondigd aldus 
^ Vermeylen, want ze stond onder het 
= motto «Er zijn geen Belgen». De Belg 
^ Vermeylen schijnt niet te weten dat 
^ dit alleen een citaat is uit een brief, 
^ die zijn Waalse partijgenoot Jules 
= Destrée destijds aan de Koning stuur-
M de. 

= De minister raaskalde in zijn ant -
^ woord ook over de kulturele eenheid 
^ van de Nederlanden op zo'n wijze dat 
= hij zich definitief buiten onze ge-
= meenschap sluit. Ten slotte moest hij 
^ toegeven dat hij Dr Paardekooper wil-
= lekeurig uitwees omdat hij vermoedde 
= dat deze bepaalde «uitspattingen» zou 
= begaan. Wij citeren uit het Beknopi 
= Verslag : «Vermeylen: De beslissing 
= van de minister is altijd willekeurig. 
= Maar ik kon toch vermoeden welke de 
= bedoelingen waren van Dr Paarde-
= kooper». 

= Wij vermoeden ook wel die van 
= Vermeylen. 
= Een aantal Vlaamse C.V.P.-ers dre-
= ven het zo ver de minister toe te jui

chen... 
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ZUID VLAANDEREN 

Wij willen hier de aandacht vesti
gen op een zeer belangrijke T.V.-uit-
zending op woensdag 6 juni te Zl uur 
die zal handelen over Zuid-Vlaande
ren, het Vlaamse gebied in Frankrijk. 

De Vlaamse T.V. gaat te Hazebroek 
op bezoek bij priester A. Lescroart, de 
stichter van « De Vlaamse Stemme 
in Vrankrijk ». Deze priester, die 65 
jaar oud wordt, zal vertellen over 
zijn leven, terwijl Mgr Vermeersch, 
aartspriester van het bisdom Bijsel 
deze merkwaardibe persoonlijkheid 
zal inleiden. En nu wij toch over de 
B.R.T. hebben; er wordt nog een an
dere nieuwigheid aangekondigd, dit
maal in de klank radio waar men met 
een kroniek uit Zuid-Afrika zal van 
wal steken. Als ze iets goeds doen bij 
de B.R.T. dan zeggen wij het ook. 

PIT EN PAT 

De C.V.P.-afdeling van Schepdaal-
Pede richtte begin van deze maand 
een grote volksvergadering in. De 
uitnodiging vermeldde het optreden 
van « het welbekende clown-duo Pit 
en Pat » samen met de heer van Els-
lande. Moet er daar gelachen zijn : 
de adjunkt samen in een nummer 
met een koppel zotskappen ! 

BLAUWE EENHEID 

Op een P.V.V.-meeting te Sint-Ge-
nesius-Rode betoogde de heer Hou-
gardy (natuurlijk in het frans, wat 
dacht U ? ) dat de C.V.P. zal uiteen
barsten omdat de Waalse en de 
Vlaamse vleugel het steeds meer on
eens worden over de belangrijkste 
punten inzake de Waals-Vlaamse ver
houdingen. Ook de B.S.P. is volgens 
Hougardy hetzelfde lot beschoren : 
Wallonië wil federalisme, Vlaanderen 
niet. In de P.V.V. daarentegen is alles 
rozengeur en maneschijn. 

Na afloop van de meeting werd 
door een toehoorder de vraag gesteld 
welke de houding is van de nationale 
F.V.V.-leiding t.o.v. het wetsvoorstel 
Verbaanderd - Vanderpoor ten tot split
sing van het arrondissement Brus
sel. Hougardy riep toen woordelijk : 
« De nationale P.V.V. is tegen Van-
derpoorten, en als Vanderpoorten bij 
de flaminganten wil gaan, dat hij 
dan weggaat, hij moet bij ons niet 
blijven! 

SCHORSING 

Op 12 april hadden in de St. Baafs-
kathedraal te Gent betogingen plaats 
tegen de Franse preken. Het groot
ste gedeelte van de manifestanten 
bestond uit studenten, waaronder ook 
jongens van de sociale school van 
het Katoliek vormingscentrum voor 
maatschappelijk werk te Gent. Nu 
heeft de direteur van deze school de 
heer Beckers, er niet beter op gevon
den dan dreigbrieven te sturen naar 
die leerlingen van wie hij wist dat ze 
aan de betoging hadden deelgeno
men. Het bleef in die brieven niet bij 
afdreigingen alleen, maar er kwamen 
ook schorsingen aan te Pas o.m. voor 
een tijdspanne van acht dagen. Wij 
raden de heer Beckers aan kalm te 
blijven. W<i Vvon niet meer in 1945. 

GIJ OOK SPINOY ? 
Een lezer meldde ons een belang

wekkend feit in verband met het be
zoek van de ministers Spinoy en Le-
burton aan het zogenaamde ontwik
kelingsgebied Hageland-Zuiderkem-
pen. Die heren hebben zich daar zo
als dat de gewoonte is, vriendschap
pelijk onderhouden met het perso-
soneel van de bedrijven die zij be
zochten. Zij deden dat in het Frans, 
zelfs met de gewone arbeiders. Zelfs 
de « Vlaamse » Spinoy heeft men 
geen gebenedijd woord Nederlands 
horen spreken ! 

OPERATIE 
In ons nummer van 15 juli 1961 schreven we onder de 
titel « De vier van Potma in Siberië » het volgende : 
« In dit krijgsgevangenenkamp binnen de Poolcirkel zit
ten, naast Duitsers, nog tal van andere oud-oostfront-
strijders gevangen. Veertien dagen geleden maakte een 
teruggekeerde duitse krijgsgevangene bekend, dat ook 
nog enkele Zweden zich daar bevinden. Onmiddellijk is 
de Zweedse regering begonnen haar invloed aan te 
wenden bij de regering te Moskou om haar onderdanen 
los te krijgen. De Belgische regering die reeds maanden 
en maanden op de hoogte gebracht werd, dat in Potma 
ook nog 4 Vlaamse jongens gevangen gehouden worden 
(en ze zijn met naam en toenaam en adres gekend) 
weigert systematisch ook maar iets te doen voor deze 
4 sukkelaars. Wil de Heer Spaak, na de operatie Mun-
ganga Mandefo nog een tweede kaakslag oplopen ? » 

Mijnheer Spaak heeft 
blijkbaar onze bedreiging 
nogal licht opgenomen, al
hoewel we toch met onze 
Stanleystad-tocht bewezen 
hadden, dat we niet de ge
woonte liebben loze bedrei
gingen te uiten. Hij heeft 
dan ook een tweede kaak
slag opgelopen en met 
hem tal van anderen, aan 
wie gevraagd werd tussen
beide te komen voor deze 
4 jongens en die het nooit 
gedaan hebben. 

Moeten we herinneren 
aan Kamiel Huysmans, 
die met ouder te worden 
niet milder en begrijpen
der wordt, zoals normaal 
zou zijn, maar integendeel 
hatelijker en minder be
grijpend ? Op een eerste 
brief, die hem gestuurd 
werd op 8-3-56 heeft hij 
nooit geantwoord. Op een 
brief van 23-6-58 stuurde 
hij een door en door ge
meen antwoord, dat als 
volgt begon : « De perso
nen waarover U mij 
schrijft boezemen mij 
weinig belang in ». 

De Belgische ambassa
deur zou de laatste tijd 
stappen aangewend heb
ben om de vrijlating te 
bekomen. Maar nog niet 
zo heel lang geleden 
schreef de ontvluchte Ne
derlander het volgende in 
zijn brief van 26-7-61 : 
« De redenen waarom ze 
nog daar zijn is die, ze 
zijn statenloos verklaard 
door de Bussen, de Belgi
sche regering had ook nog 
niets voor hen gedaan, dit 
is bewezen door een ant 
woord van de Ambassa
deur op een brief van een 
van de vier ». En in zijn 
brief van 2-8-61 schrijft 
hij hierover meer : « Al 
het mogelijke hebben ze 
gedaan om met de Am
bassadeur in verbinding 
te komen, daar het vanuit 
het lager verboden is heb
ben ze het altijd achterom 
moeten doen wat natuur
lijk niet altijd gelukte, 
daardoor hebben ze ook 
een paar maal antwoorden 
op hun brieven gekregen, 
die niet bepaald mense
lijk geweest zijn. Zo 
schreef de Ambassadeur 
het volgende : U heeft die 
gerechte straf; U heeft ze
ker zoveel mensen omge
bracht, dit gedaan of dat, 
de Belgische regering stelt 
geen prijs op jullie... » 

Hoe dikwijls is koningin 
Elisabeth naar Moskou ge
weest ? Reeds toen ze in 
58 ter gelegenheid van het 
Tsaikowsky-festival naar 
ginder ging, werd haar ge
smeekt haar invloed aan 
te wenden. Dit jaar weer. 
Nooit heeft ze zich ge-
waardigd te antwoorden. 

Voor zo ver we weten 
kwam er nooit een ant 
woord op, zelfs niet dat 
het verzoekschrift over
gemaakt werd aan het 
ministerie. 

Indertijd bestond er in 
Bad Godesberg-Mehlem 
een Belgische « Suchdienst 
für Vermisten ». 

De direkteur ervan, een 
zekere Heer De Maen, 
heeft tot voor 58 steeds 
geweigerd iets te doen 
voor deze jongens. 

Ook pater Pire, Nobel
prijs voor de Vrede, is 
aangesproken geweest. 

En zo zouden we de lijst 
kunnen voortzetten. 

Het volstond nu dat on
ze « 2 van Stan », Daniel 
Deconinck en dokter Le 
Compte zich voor deze 
zaak ingespannen hebben 
en dat ze een reis naar 
Potma in Siberië voorbe
reidden om deze 4 jongens 
los te krijgen ! 

Inderdaad, ze stonden 
op het punt te vertrekken 
om bij Kroetsjef zelf te 

mogen noemen, danken 
langs deze weg de Russi
sche regering en de Rus
sische ambassade voor hun 
bereidwilligheid bij het 
oplossen van dit oude zeer. 

Wij zijn ervan overtuigd 
dat de reden waarom deze 
4 zolang ginder gevangen 
gezeten hebben, gezocht 
moet worden in de houding 
van de Belgische regering, 
die tot voor een paar jaar 
weigerde iets te doen en 
die de laatste jaren wel 
beloofde haar best te doen, 
maar die het bij deze be
lofte liet. 

Wij zijn onze twee vrien
den Deconinck en Le 
Compte dankbaar omdat 
Ze weer eens bewezen heb
ben dat de Volksunie niet 
een partijtje is van arri-
visten en profiteurs, die 
alleen maar op reis gaan, 
als er geen gevaar mee ge
moeid is en als hun zak
ken gespekt worden. 

Neen, juist zoals vorig 
jaar wilden ze ook nu weer 

ONZE MANNEN STONDEN GEREED 

Uit de tijd van de gevangenschap in Rusland. 

OM NAAR MOSKOU TE GAAN. 

Alleen kwam er een tijd 
nadien een brief van het 
ministerie van buitenland
se zaken, waaruit men kon 
besluiten dat ze het ver
zoekschrift aan dit minis
terie overgemaakt had. 

Zo ook deed de voorzit
ter van het Rode Kruis, de 
menslievende organisatie 
bij uitstek : Prins Albert 
maakte eenvoudig het ver
zoekschrift over aan het 
ministerie. 

Aan Koningin Fabiola 
werd in het Spaans door 
haar lievelingsauteur Tho
mas Salvador geschreven. 

gaan aandringen (hun pa
pieren waren in orde) toen 
ze door de Russische am
bassade uitgenodigd wer
den op een onderhoud, 
tijdens hetwelke hen me
degedeeld werd dat de 
Russische regering « het 
niet meer nuttig vond de
ze 4 man nog langer ge
vangen te houden ». 

Toen dit nieuws aan 
Daniel Deconinck en aan 
dokter Le Compte mede
gedeeld werd, wist de Bel
gische regering nog van 
niets ! 

De 2 van Stan, die we 
nu ook de 2 van Potma 

gevaren lopen om een 
werk van barmhartigheid 
te volvoeren en vier arme 
achtergebleven en verge
ten mensen uit de steppen 
van Siberië terug te halen 
en in de schoot van hun 
familie terug te voeren. 

Volksvertegenwoordiger 
Daniel Deconinck en dok
ter Herman Le Compte 
doen langs deze weg een 
oproep tot alle goede men
sen om door storten van 
een gift op postrekening 
nr 1582.02 van het Sint-
Maartensfonds, Antwer
pen, deze vier van Potma 
te willen helpen. 
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HET GESPREK OVER BERLIJN 
In de voorbije dagen is herhaaldelijk een duidelijk me
ningsverschil tussen Bonn en Wash ing ton inzake de 
Berlijnse kv^^estie gebleken. He t begon met een indiskre-
tie te Bonn : de Duitse regering maak te bekend, welke 
voorstellen de V .S . hadden gedaan tijdens h u n onderhan
delingen met de Russen inzake Berlijn. Men maak te er te 
Bonn geen geheim van dat men met die Amer ikaanse 
voorstellen geenszins ingenomen was . Te Wash ing ton 
wekte de Duitse indiskretie heel wat ongenoegen ; s taats-
sekretaris Dean Rusk s tuurde een zeer scherp protesltele-
gram aan zijn Wes t -Dui t se kollega Schroder. Adenauer 
beval onmiddellijk, het stuk te bean twoorden in n a u w e 
lijks mildere te rmen. De on ts temming van de kanselier 
werd mede veroorzaakt door het feit dat al dan niet vri j
willige lekken sinds jaar en dag behoren tot het gewone 
diplomatieke arsenaal van W a s h i n g t o n ; het protest tegen 
een, volgens hem onvrijwillige, Bonnse indiskretie noem
de hij dan ook misplaatst . 

Ruzie Bonn - Washington 

Bonn, Dowling, besloot dan 
ook het Duits-Amerikaans 
incident. 

Het meningsverschil tus
sen Bonn en Washington is 
echter niet alleen veroor-

het Witte Huis zit vandaag 
echter een energieke, zelf
bewuste prezident die een 
generatie jonger is dan 
Adenauer. Tussen beiden 
heeft het va,n in den begin

niet meer via Grewe, maar 
rechtstreeks naar Bonn via 
de Amerikaanse ambassa
deur Dowling. Adeauer heeft 
uiteindelijk deze uiting van 
Amerikaanse ongenoegen 

De door Bonn in opspraak 
gebrachte onderhandelingen 
tussen Russen en Amerikanen 
werden te Washington ge
voerd tussen Dean Rusk en 
Sovjetambassadeur Anatoli 
Dobrynin. Van Amerikaanse 
zijde zocht men naar totaal 
nieuwe voorstellen om het 
reeds herhaaldelijk in het 
slop geraakte gesprek over 
Berlijn terug te openen. Was
hington bleek bereid te zijn, 
een nieuw internationaal li
chaam in het leven te roepen 
om de toegangswegen naar 
Berlijn onder kontrole te ne
men en te beheren. In dit 
kontrole-organisme zouden 13 
landen, waaronder Oostenri j k, 
Zweden en Zwitserland, ver
tegenwoordigd zijn. Te Bonn 
vreesde men dat een dergelijk 
organisme al gauw zou ge
neigd zijn, de Duitse Demo-
kratische Republiek de facto 
te erkennen. 

Adenauer oordeelde dan ook 
dat het ogenblik geschikt 
was om loslippig te worden 
en het Amerikaans-Russisch 
gesprek te doen stuiten op de 
West-Duitse indiskretie. Op 
een perskonferentie te Ber
lijn verklaarde hij dat hij 
niet geloofde in enig rezul-
taa t bij de onderhandelingen 
en dat hij onmogelijk kon in
stemmen met het 13 landen-
plan. Wel was hij bereid, een 
vierlanden-kon trolelichaam 

te erkennen; in geen geval 
echter mochten de Europese 
neutralen bij het Berlijnse 
probleem worden betrokken. 

Uit Washington dus kwam 
onmiddellijk een scherp en 
formeel protest. Kennedy liet 
op zijn wekelijkse perskonfe
rentie daarenboven nog eens 
duidelijk zijn ongenoegen 
blijken en verdedigde de on
derhandelingen inzake Ber
lijn door een bekend woord 
van Winston Churchill te pa-
rafrazeren : it is better to 
jaw-jaw than war-war - het 
is beter te onderhandelen dan 
te vechten. 

Bijval kreeg Bonn alleen 
vanuit Parijs waar de Gaul
le iedere gelegenheid te baat 
neemt om de as Bonn-Parijs 
te versterken en losser te 
maken van de Amerikaanse 
politiek. 

Adenauer echter is een te 
groot realist om veel geloof 

te hechten aan de mogelijk
heden en kansen van de 
Franse politiek. Hij is zich 
volkomen bewust van de on
dergeschikte pozitie die 
Frankrijk op de politieke we
reldkaart inneemt en zal 
waarschijnlijk geen ogenblik 
vergeten dat Duitsland 
slechts in staat is zijn ten
slotte toch bescheiden rol te 
spelen dank zij Amerikaanse 
steun en welwillendheid. Lie
ver dan op de Franse uitno
diging in te gaan verkoos hij, 
nadat zijn indiskretie effekt 
had gesorteerd, met Was
hington weer in goede ter
men te komen. Een urenlang 
onderhoud met de Ameri
kaanse ambassadeur te 

zaakt door een verschillende 
optiek inzake Berlijn. Op de 
achtergrond zijn er blijven
der, persoonlijke tegenstel
lingen. Der Alte heeft steeds 
heimwee gehad naar de t i j 
den van J F . Dulles; beide 
mannen hadden eenzelfde 
politieke en ideologische 
achtergrond en konden het 
met mekaar best stellen. In 
deze verhouding speelde Ei
senhower, die zich weinig 
met de praktische dingen in
liet, nauwelijks een rol. In 

. . . he imwee naar J.F. Dulles. 

ne niet gevlot en de tijd dat 
de Amerikaanse buitenlandse 
politiek te Bonn werd be
paald, ligt wel definitief ach
ter de rug. 

Kennedy en zijn adminis
tratie hebben trouwens on
langs eens duidelijk willen 
stellen dat het klimaat gron
dig is veranderd; ze deden 
het door de West-Duitse am
bassadeur dr Willem Grewe 
te Boycotten. Notas van het 
Witte Huis en van het 
Staatsdepartement gingen 

niet over het hoofd kunnen 
zien en moest onlangs beslis
sen, zijn ambassadeur terug 
te roepen. Hij verklaarde 
daaromtrent : < Ik beschouw 
Grewe als een zeer bevoegd 
man. Maar men weet hoe het 
gaat : de een heeft bezwaar 
tegen iemands neus, de an
der tegen iemands oren >. 

Overeenstemming over 
Berlijn is inmiddels tussen 
Bonn en Washington minder 
dan ooit bereikt. 

T.v.O. 

Zelfbestuur op Far-oer 
In een vorige bijdrage schetsen wij de ontwikkel ing die 
leidde tot de zelfstandigheid van de Far-öer eilanden die, 
na eeuwenlang Deens gebied te zijn geweest, in 1948 
zelfbestuur verkregen. 
O p de voornaams te t rekken van dit zelfbestuur komen 
we heden terug. De au tonomiewet van 23 maar t 1948 legt 
de pr inciepen van de zelfbeschikking vast : de Faröerers 
worden er genoemd een « zichzelfbesturende volksge
meenschap in het raam van het Deense Rijk ». De be
s tuurs l ichamen worden thans voor ' t eerst officieel erkend 
« H e t Faröerse volk » regelt, door middel van het door 
hem gekozen par lement de Lagt ing, en door het door de 
Lagting gekozen regering, de Landss tyre alle eigen belan
gen, zoals ze in de (autonomie) -wet worden aangeduid» . 
De wet somt dan de verschillende gebieden op, waarin 
de Lagt ing volkomen eigenmacht ig op t reed t ; wa t bui ten 
deze gebieden valt, bhjft tot de bevoegdheid van de 
Deense regering behoren. 

Vreedzaam verkregen 

Tot welke gebieden strekt 
zich de bevoegdheid van de 
Faröerse bestuurslichamen 
uit ? Uit de lange opsomming 
van de wet vernoemen wij de 
voornaamste punten : 

1 Vooreerst de gebieden waar
in de eilanden volledig zelf
standig optreden : 

- verkiezing, samenstelling, 
werking r an de Lagting 

samenstelling en werking 
van, en kontrole op de ge
meenten 
openbare werken en urba
nisatie 
volksgezondheid en sociale 
werken 
alle aspekten van sociale. 
wetgeving 
belasting en taksen; plaat
selijke en algemene begro
ting 

- schoolwezen (het onderwijs 
staat op bevredigend peil, 
en telt ,naast lager-middel
baar- en teknisch onder
wijs, een Volkshogeschool te 
Torshavn en een hogere 
Zeevaartschool 

- biblioteek- muzeum- en ar
chiefwezen (uitgezonderd 't 
Rijksarchief). Onderhoud 
van kultuurgoederen en na
tuurreservaten 

- verkeerswezen, havens, ra
dio - en postwezen. 

2. In een andere lijst somt de 
Autonomiewet een aantal ge
bieden op, welke slechts tot 
de bevoegdheid der Faröerse 
bestuurslichamen zullen be
horen, na overeenkomst met 
Denemarken, en goedkeuring 
in de Deense Rijksdag. Deze 
gebieden zijn : 

- de Volkskerk : Inrichting, 
onderhoud der gebouwen, 
vergoeding der predikanten 
e.d. Wegens de hoge kosten 
die een overname door de 
Faröer zou meebrengen, is 
de kerkelijke inrichting tot 
hiertoe volledig Deens ge
bleven. 

- politie : is tot hiertoe 
Deens gebleven 

- in- en uitvoer : dit werd 
echter achteraf in gemeen 
akkoord onder bevoegdheid 
van de Faröers geplaatst. 
Daarbuiten werken de ei

landers ook mee aan de wer
king der Deense instellingen; 
vooreerst hebben twee afge
vaardigden der F.O. partijen 
zitting in de Deense Rijksdag. 
De Rijksdag mag zich slechts 
bezighouden met onderwer
pen welke op de eilanden be
trekking hebben, nadat de 
lokale F.O.-autoriteiten hier
voor voorstellen hebben inge
diend : aldus werd elke in
menging van Kopenhagen in 
«betwistbare» gebieden, zeer 
strikt beperkt. 

Wat de taalproblemen be
treft : het Farörisch, dat 
sinds de Middeleeuwen als 
zelfstandige taal ontwikkelde, 
ia de officiële taal; daarnaast 
wordt de kennis van het 
Deens aangemoedigd. Onder
wijs, rechtspraak en interne 
bestuurstaal is uitsluitend 
volkstaal; voor de betrekkin
gen met Kopenhagen wordt 
wel overwegend Deens ge
bruikt. 

De F.O.-vlag die reeds t i j 
dens de oorlog in gebruik 
kwam, een rood kruis met wit
te boorden op blauwe grond 
toont (het omgekeerde van 
de Noorse vlag) wordt offi
cieel door Denemarken erkend 
en is in gebruik op gans het 
gebied van de eilanden even
als op de schepen. 

(Vervolg blz. 7) 
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DE VERSAEGHER 
In de kamer werden deze week 

de voorlopige twaalfden gestemd, 
mede door de Vlaamse C.V.P.-ers 
die nochtans, onder de leiding van 
de h. De Saegher, me eens echt 
het been gingen stijf houden want 
de beloofde splitsing van Nationa
le Opvoeding en Kui tuur Werd nog 
niet aangevat. Een vage verkla
ring van Lefèvre deed »e mnar 
weer eens zwichten. 

Deze week ook ging de uitver
koop van de taalgrensgemeenten 
verder in de Kamerkommissie. 

Het is een schandaal zoals er 
daar over en weer gesjacherd 
wordt. 

Met als inzet het meest elemen
taire Vlaamse recht. 

Zoals steeds in deze wiitaire 
s taat . 

H e t Volle 
Gaf in zijn verslag de volledige 

verklaring van eerste minister 
Lefèvre : 

« Hierna besteeg eerste minister 
Lefèvre de tr ibune Mn volgende, 
lakonieke verklaring voor te le
zen. 

Eerste Minister. — De regering 
bevestigt al wat in de regerings
verklaring s taa t geschreven om
trent het ministerie van Natio
nale Opvoeding. 

jWij zijn niet van zins binnen
kort weer voorlopige twaalfden 
aan te vragen. 

De begroting van Nationale Op
voeding moet voor einde juli goed-
gestemd zijn, wat zeggen wil dat, 
tegen die datum, alle moeilijkhe
den en geschillen moeten opge. 
ruimd zijn. 

Morgen trouwens zal de specia
le contactcommissie daaromtrent 
h a a r werkzaamheden aanvatten. 
Wij hopen da t zij deze spoedig 
tot een goed einde zal brengen. » 

En de C.V.P.-krant « Het Volk » 
voegt er geestdriftig aan toe : 

« (Niemand, zelfs niet in de 
meerderheid juicht deze verklaring 
toe.) » 

HET PARCDL 
Deze Nederlandse socialistische 

k ran t blokletterde : « Vlamingen 
boos over affaire Paardekooper » 
en kommentarïeerde : 

« De socialistisch-katholieke re
gering van premier Lefèvre zit in 
grote moeilijkheden, vooral omdat 
de verhouding tussen Nedei-lands-
talige en Franstalige Belgen steeds 
meer gespannen wordt. Men moet 
de maatregel van minister Ver-
meylen, genomen c^ verzoek van 
zijn collega van binnenlandse za
ken, de katholieke Franstalige 
Brusselaar Gilson, dan ook in de 
eerste plaats zien als uiting van 

grote nervositeit en van zwak
heid. > 

En verder in verband met het 
sociaal aspekt van deze aangele
genheden : 

« Overigens komt de taalbarriè
re als sociaal probleem in Vlaan
deren in de beschouwingen van dr. 
Paardekooper te weinig tot haa r 
recht. Vooral in de Brusselse ag
glomeratie en in de vermaakscen-
t ra van de Vlaamse kunststeden 
leeft die barrière nog volop, even
als in vele grote bedrijven in de 
Vlaamse provincies. Toen het gro
te Rogier-centrum in Brussel vo
rig j aa r officieel geopend werd 
sprak de burgemeester de genodig
den toe in het F rans en de arbei-
dersdelegatie, die was uitgenodigd, 
in slecht Nederlands. Door de 
Vlaamse arbeiders wordt dit zelfs 
niet eens als een soort vernede
ring aangevoeld. De sociale bar
rière is hier vaak nog negentien
de eeuws. Hij is nog steeds teveel 
de man met de klak (pet) waar
over prof. Penn tot ergernis van 
velen in Vleianderen schreef. J am
mer da t dr. Paardekooper dit as
pect van het probleem geen aan
dacht heeft geschonken. Vele 
taairuzies kunnen erdoor worden 
verklaard. » 

Red. : Dat is inderdaad de kern 
van de zaak. 

DE NIEUWE GIDS 
De lijfkrant van Lefèvre was de 

enige Vlaamse k ran t die he t re-
geringsverbod tegen Paardekooper 
goedkeurde — behoudens natuur
lijk Vooruit en Volksgazet. 

« Dr. P.C Paardekooper spreekt 
als een Vlaming tot de Vlamin
gen, maar hij blijft een Nederlan
der. Maar dit is precies de reden 
waarom Vlamingen zijn causerie
ën ongenietbaar zouden moeten 
vinden. 

En er zijn Vlamingen, taMjke 
Vlamingen, die niet bereid zijn 
n a a r dr. Paardekooper te gaan 
luisteren. Zij betreuren dat ande
ren he t gepast achten die leraar 
ui t te nodigen om in ons land 
over onze aangelegenheden op die 
toon te komen spreken en he t bo
vendien met geestdrift applaudis
seren. 

Wa t dr. P.C Paardekooper zelf 
betreft, tasten we volledig in he t 
duister. Weet de man wat hij door 
zijn lezingen in he t Vlaamse land 
wil bereiken ? Het zal hem er wel 
niet om te doen zijn de Walen de 
huid vol te schelden. De Vlamin
gen dan lessen geven : hen wij
zen op de oorzaken van hun no
den en leren hoe zij het getij kun
nen doen keren ? 

Wij menen geen lessen te moe
ten ontvangen van buiten. De ge
schiedenis van de Vlaamse Bewe
ging is er getuige van da t wij zedf 
onze man kunnen staan. » 

Red. : En of ! 

HETBELAMCVANÜHBURC 

De konservatief-katolieke kran t 
van senator Leynen had het deze 
week over taalproblemen en nog 
wat. Over de talloze vertragings-
maneuvers schrijft hi j : 

R De taktiek van he t tijd win
nen wordt nu tegen de taaJ-ont-
werpen toegepast. De regering 
heeft er zelf aanleiding toe gege
ven, toen ze besliste de materie 
in drie onderscheiden ontwerpen 
te verpakken, en toen ze haa r 
taak als afgedaan beschouwde n a 
de indiening van de teksten. De 
taktiek is sekuur overlegd, want 
Ingevolge de prioriteiten, de on
derlinge koppeling van de ont
werpen en htm verhuizen van de 
ene Kamer naa r de andere, is 
he t zo goed als zeker da t het ene 
ontwerp he t andere ergens blok
keert. 

Dit alles is trouwens maar een 
voorspel van de zetelaanpassing, 
die de zwaarste brok om geslikt 
te worden zal zijn. Vandaar da t 
van nu af de gedachte van een 
kommissie van wijzen of van een 
studiegroep voorultgezet wordt, 
zogezegd om de gr<Midwetsherzie-
ning voor te bereiden. Zodra de 
taalontwerpen lang genoeg aange
sleept hebben, zal men t rachten 
ook deze naa r de kommissie te 
verwijzen. De zetelaanpassing zal 
met man en macht tegen gehou
den worden, omdat de Walen er de 
garantie van de pari taire Senaat 
wiUen aan vastkoppelen. En zo 
voorzien wij — zelfs als zonder 
enige haper ing de verkiezingsdag 
in mei 1965 zal bereikt worden — 
da t er van al de voorgenomen her

vormingen niet veel en misschien 
zelfs helemaal niets zal bereikt 
zijn. 

Red. : Dat is wat wij zouden 
noemen : de impotentie van de 
unitaristen. 

In verband met de zetelaanpas
sing is « Het Belang » weinig op
timistische gestemd : 

« Men verzekert plechtig dat de 
zetelaanpassing na de officiële 
volkstelling zal volgen, maar als 
we zouden gedwongen worden een 
pronostiek te maken, houden we 
het er bij, da t de zetelaanpassing 
tijdens deze legislatuur niet- zal 
verworven worden. Het Waals mo
tief van de minorisatie zal zo pas
sioneel worden uitgespeeld, dat de 
herrie rond de Voerstreek hier
bij slechts een kleine voorsmaak 
zal lijken. » 

Red. : Hoe zo ? Is de C.V.P. dan 
niet de ENIGE part i j , bij machte 
om het Vlaams probleem op te 
lossen ? 

Nog enkele echo's over de zaak 
Paardekooper : 

De Gazet 
In de senaatskommissie voor 

Binnenlandse Zaken heeft baron 
Nothonib enkele malen zijn me
ning te kennen gegeven : 

« Vooraf had minister Gilson 
verklaard da t de kommissie vrij 
kon beslissen aangaande de over
hevelingen, en da t de regering 
er alleen m a a r op stond da t aan 
de taalminderheden van die ge-

ZELFBESTUUR OP FAR-OER 
vervolg van blz. 6 • 

Nog een woord over de be-
stuurlichamen. Het F.O.-par-
lement de Lagting, thans uit 
30 leden bestaand, wordt ge
kozen door alle meerderjari
ge eilanders. De meerderheid 
is thans samengesteld door 
de Sociaaldemokraten, de 
Samband en de Oude Zelfbe
stuurpartij die samen 17 ze
tels bezetten. De uitvoerende 
macht is in handen van de 
landsregering af Landsstyret; 
deze bestaat uit drie leden : 
de Lagmand of logmadur, en 
twee of meer vice-Lagman-
den. De lagmand wordt door 
het parlement verkozen, en 
hij kiest zijn assistenten uit 
de partijen die de meerder
heid vormen. Huidige Lag
mand is de Sociaal-demokraat 

Peter Mohr Dam. Daarnaast 
wordt de Deense kroon verte
genwoordigd door een Rijks-
vertegenwoordiger of Rigsom-
budsmand;hij kan aan de be
sprekingen van 't parlement 
deelnemen, maar heeft geen 
stemrecht; alle parlements
besluiten worden hem steeds, 
na goedkeuring, voor kennis
name voorgelegd hij beslist 
in feite enkel, voor wat de 
betwiste gevallen betreft, die 
niet uitdrukkelijk aan de F.O. 
bestuursorganen zijn voorbe
houden. Met andere woorden: 
de autonomie der F.O. op 
wreedzame wijze tot stand ge
komen, is er een van zeer uit
gebreide aard, en benadert de 
totale zelfstandigheid zeer 
dicht. Een uniek voorbeeld in 
het 20ste eeuws Europa. 

Dr Roeland Raes 

bieden faciliteiten zouden worden 
toegestaan, of zij nu In Vlaande
ren of in Wallomë liggen. Senator 
Nothomb vond de beslissing zeer 
goed, omdat zij c de mogelijkheid 
schept voor Vlamingen en Walen 
om elkaar in Vlaanderen te ont
moeten en zo tot kulturele uitwis
seling te komen. » 

Red. : Die baron is tenminste 
zeer achterbaks imperialist. 

Ook « Vooruit » maakt melding 
van de echt Belgische vondsten 
van de baron : 

« Baron Nothomb, constructief 
zoals steeds, loste ook z'n woord
je. Hij diende een amendement in 
tot oprichting van tweetalige pro
vincie samengesteld uit Brussel, 
Leuven en Mechelen. » 

Red. : Ja , ook Mechelen. De re
den ? Wel, de kardinaal verblijft 
daar (soms). 

y. y . B. 
De Vlaamse Volksbeweging, af. 

deling Gent, heeft gemeend ter 
gelegenheid van he t a.s. bezoek 
van de vorsten aan Gent een cotn-
muniqué te moeten verspreiden. 
Daarin lezen wij o.in. : 

« Bij vorige gelegenheden wer«t 
al te vaak van vorstelijke bezoe
ken gebruik gemaakt voor kinder-^ 
achtige en beschamende franskil
jonse manifestaties : een a-sociaie 
minderheid van de bevolking die 
zich liet opmerken door het 
schreeuwen van « Vive Ie Rol » en 
« Vive la Reine ». 

Red. : Dat is geen toeval, beste 
V.V.B.-Vrienden ! 

« De Vlaamse Volksbeweging 
zet er de Vlamingen toe aan, zo
iets nu niet te laten gebeuren, en 
er voor te zorgen dat de koning 
en de koningin in het Nederlands 
worden begroet. Er worde maa r 
een kreet gehoord : « Leve de Ko
ning », « Leve de Koningin » ! 

Red. : En leve het uni tar isme 
V.V.B. ? 
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(Eig. J . Gysel inck) 

( S t e u n e n d Lid V.U.) 
P a a r d e n m a r k t , 20 
Antwerpen 
Tel. 03/32.27.12 

32.04.77 
Mazout zone O 

1.93 
Lich te stookolie zone O 

1.51 
Benzine stiper zone O 

6.89 
Met m i n i m u m van 1000 1. 
voor gans h e t l a n d . 

.STAR: 
2ELE 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebrevetearde bedekklniUgen 
(Brevet -k 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebrcvateerde karkasten 
(Brevet •* 512767) 

Cewatteerde bedspreien 

Wol len dekens 

Tel . 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT STUUR ONS EEN KAARTJE 
EN WE ZENDEN U HET ADRES VAN DE DICHTST BIJGELEGEN VERKOPER, 

fthloss 

Waihmtmm 
Jehi 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACH£NHEIM A.D.WEINSTRASSf 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, 112 
TEL. (03) 35.38.54 



8 
DE VOLKou.» 

MEUBEL 
REPORTAGE DOOR 

STAF DE L IE 

T t i E C H E L E N stad van maneblussers t\i meubelmakers-
Inderdaad, worden de Mechelaars ingevolge een 

misvers tand van hun voorvaderen, nog steeds bespot , 
dan zijn zij daarentegen ook van heinde en ver bekend 
om hun meubelnijverheid. He t is al meubel dat de klok 
slaat in de Dijlestad en van kilometers in de omtrek reeds 
wijzen huizenhoge reklameborden U de weg en de af
s tand naar de fabrieken. Mechelen is een van de weinige 
plaatsen in het industr iearme Vlaanderen , die een uit
zondering vormen op de regel. Talrijke — en vooral bui
tenlandse ondernemingen — hebben er zich gevestigd. 
,Wat gebeurt er intussen met de bestaande nijverheid, met 
de eeuwenoude meubel industr ie ? Daarop willen wij in 
deze bijdragen een an twoord brengen. 

Dit zijn huizen in Arabië. Er staan geen Mechelse me ubelen maar wel in de palei
zen van koning Saoed. 

Mechelse meubeln i jverhe id 
maakt moeil i jke jaren door 

In 1947 bekleedde de hout
nijverheid in het arrondisse
ment Mechelen met 5.487 
werklieden nog de eerste 
plaats, maar sedertdien heb
ben veel vreemde bedrijven 
zich hier gevestigd en is de 
houtnijverheid naar de derde 
plaats verdrongen. Niet al
leen de vestiging van nieuwe 
nijverheden lag hieraan ten 
grondslag, ook de terugloop 
In de meubelnijverheid na de 

oorlog was een der grote oor
zaken. Volgens de verslagen 
van de R.M.Z. waren er op 30 
juni 1958 nog 4.341 werklie
den, waarvan er ongeveer 78 
ten honderd in de meubelnij
verheid tewerkgesteld waren. 
Inmiddels as dit cijfer nog te
ruggelopen en volgens de 
jongste volledige gegevens 
waren er op 30 juni 1960 in de 
houtnijverheid nog 3.887 
werklieden en 216 bedienden, 
samen dus 4.103. 

• Oorzaken 

De oorzaken van de terug
loop zijn gekend. Wij hebben 
in het Mechv se met verschil
lende fabrik» iten gesproken, 
evenals met ?ooraanstaanden 
uit een verbond van nijve
raars. « De men&3n krijgen 
meer smaak » vertelde ons 'n 
fabrikant. Hierdoor wordt het 
alledaagse meubel — ge weet 
wel die" bombastische, fel-
blinkende en van overdadig 
klatergoud voorziene kasten 
e.a. — verdrongen. Nu was 't 
echter zo, en somtijds is 
het nog het geval, dat te 
Mechelen de ontwerpen sinds 
eeuwen door de fabrikant zelf 
gemaakt werden en dus niet 

het Vlaamse volk aan. Het 
overgrote deel van de huizen 
waarin de Vlaamse mens 
woont zijn niets anders dan 
stijlloze steenhopen voorzien 
V. bewoonbare keukens, ach
terkeukens en stallen en even
eens voorzien van (niet be
woonde) salon en pronkka-
mers waarin 't beste (onbe
schrijflijk lelijke) eetgerief 
bewaard wordt, dat eens per 
jaar — tegen dat het kermis 
wordt — uit de kast gehaald 
wordt en schoongemaakt. 

Gelukkig komt er verande-
rind in de smaak, zoals wij 
zegden en dat viel uit in het 
nadeel van de Mechelse fa
brikanten die in de moderne 
meubelnijverheid van de 

erover dat bv. de uitvoer niet 
geholpen wordt door toelagen, 
waar dit in Nederland om een 
voorbeeld te geven, wel het 
geval is. 

De uitvoer is in 1961 geste
gen tot 302.562.000 F of een 
verhoging van 164.889.000 P 
(120%) tegenover 1960. De in
voer daarentegen liep achter
uit zodat in 1961 voor een be
drag van 3 miljoen minder in
gevoerd werd dan in 1960. De 
uitvoer bedroeg in 1961 57,5% 
van de invoer waar dit In 
1960 slechts 26 t.h. was. Men 
gaat dus naar een evenwicht 
wat begrijpelijkerwijze ten 
goede komt aan de eigen n i j 
verheid. Langs de andere 
kant klagen de fabrikanten 

Vlamingen hadden tot voor korte tijd 
rekord in wansmaak 

Jackie Kennedy bij deze reportage ? Inderdaad want naar 
blijkt zon ilj net als andere van haar landgenoten erg 
uitgenomen zijn met Mechelse sierzeteltjes die zeer talrijk 
naar de V.S. uitgevoerd worden en dit reeds van voor de 

oorlog. 

door architekten of binnen-
huiöbouwmeesters die oog 
hebben voor kleurenschake-
ringen en smaak voor de lijn. 
Maar al te vaak werd door 
deze zelfontwerpers toegege
ven aan de wamsmaak van 't 
publiek. Iedereen weet hoe 
(vooral) de Vlaamse, gewone 
mens is. Wij zouden hem 
kunnen vergelijken met een 
papegaai die maar eerst tot 
bedaren komt als hij zich om
ringd ziet door zoveel moge
lijk blinkende en rijkelijk 
van krullen voorziene voor
werpen. 

• W a n s m a a k 

Veel meer dan gelijk wat 
anders, duiden de plaasteren, 
vergulde of verzilverde prul-
lenbeeldjes, de in nagemaakt 
marmer vervaardigde schouw-
stukken, de afschuwelijke, 
overdadig van geschilderde 
bloemen voorziene meubelen, 
de wansmaak, de afstomping 
en het kulturele verval van 

Kempen, West- en Oost-
Vlaanderen, geduchte mede
dingers kregen, mededingers 
die met hun ontwerpen en 
met hun fabrieksuitrusting 
volledig aan de huidige tijds
omstandigheden aangepast 
waren. 

• H e r p a k k e n 

Mechelen heeft zich dan 
langzaam herpakt, de achter
uitgang was moeilijk in te ha 
len, maar de Mechelaars 
werkten taai door en met de 
uitvoer die tamelijk sterk 
verhoogde, kwam de kans om 
terug naar het vroegere peil 
te gaan. Om dit te bereiken 
is er echter niet alleen het 
doorzettingsvermogen van de 
fabrikanten nodig maar ook 
de nodige hulp vanwege de 
autoriteiten. En die gaat veel 
meer naar de buitenlandse 
bedrijven die zich rond Me
chelen komen vestigen dan 
naar de bestaande nijverheid 
Mechelse fabrikanten klagen 

over het feit dat de oorlogs
jaren zich thans doen gevoe
len, er wordt opgemerkt dat 
er bijna de helft minder hu
welijken zijn dan vorig jaar. 
De generatie geboren tijdens 
de oorlogsjaren komt inder
daad aan bod en het 
geboortecijfer t i j d e n s 
die tijdspanne lag niet zeer 
hoog. Andere oorzaken wor
den gevonden in het vooruit
zicht van nieuwe belastingen 
en de lange winter. 

Dit zijn faktoren van voor
bijgaande aard, maar om de 
goede gang van zaken in de 
Mechelse meubelnijverheid te 
bevorderen zal het nodig zijn 
dat hulp van overheidswege 
komt, hulp dan onder de 
vorm van goede voorlichting 
en toelagen voor de uitvoer. 
Hulp aan nieuwe nijverhe
den is natuurlijk van groot 
belang, maar zij mag niet van 
die aard zijn dat de bestaan
de industrie uit het oog ver
loren wordt. 

S.D.L. 
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MAN 
W ^ A T betekent de meubelni jverheid in ons land en ïn 

het Mehelse ? H e t is een nijverheid die door de 
eeuwen gevest igd en gegroeid is in de Dijlestad, die een 
b ron van werk en inkoms ten v o r m t voor een belangrijk' 
deel v a n de bevolking, xowel ambachts l ieden als midden
s tanders , niet alleen door de eigenlijke meubelfabr ieken 
,maar ook door de nevenbedr i jven die e rvan afhankelijk 
zijn. Deze nevenbedr i jven zijn zeer talrijk; er komt in
derdaad heel Wat om het hoekje kijken vóór vb. een eet-
of een s laapkamer goed en wel in de huiskamer van de 
koper terecht komt . 

JJitgehreid gamma 

van nevenbedrijven 

in meuhelnijverheid 

Nevenbedr i jven 

Naast het hout dat — al-
naargelang de mode — veel. 
al uit vreemde werelddelen en 
de jongste tijd uit het Oosten 
afkomstig is, vormt het stof-
f eerbedrij f een van de voor
naamste nijverheden, betrok-

HULP VAN OVERHEID 
DRINGEND VEREIST 

Vreemde nijverheden, akk oord, maar aandacht voor de bestaande bedrijven. 

Nu is het opvallend dat vele 
kleine ondernemingen niet 
de nodige uitrusting kunnen 
aanschaffen, of indien zij dit 
wel kunnen, deze niet ten 
volle kunnen gebruiken. Vele 
bedrijven zijn ook te eng ge
huisvest in de binnenstad. 
Mensen die het kunnen we
ten hebben ons verteld dat te 
Mechelen te weinig aan ra
tionalisering wordt gedaan, 
dat te weinig goede ontwer
pen aan de lopende band ge
maakt worden en dat er dik
wijls te weinig geduld geoe
fend wordt met meubelen die 
niet direkt ingang vinden bij 
het publiek dat, zoals wij 
reeds gezegd hebben, op ge
bied van smaak nog dient op
gevoed te worden. 

Er zou aan marktonderzoek 
dienen gedaan te worden en 
naar afzetmogelijkheden — 
ook en vo'^'-^' -mr^-r f̂ g kleine 

Kategorien 

Huismeuhel 
Zitmeubel. 
Gelijmd hout 

panelen 
Verschillend 

Totaal 

en geperste 

Waarvan uitvoer 

arr. Mechelen 

19Ó3 
267,5 

42,7 

61,0 
21,6 

392,8 
12,3 

1957 
322,1 

66,1 

216,0 
38,9 

643,1 
50,8 

Het rijk 

1953 1957 
1.269,1 1933,0 

227,4 352,3 

357,7 846,1 
1.274,7 1934,1 

3.128,9 5085,5 
278,9 647,8 

aandeel van het 
arr 
El 

. t.o.v. het 
jli in t.h. 

16,7 
18,8 

25,5 
2,0 

12,7 
7,8 

ken bij de meubelnijver
heid. Waar men in de 
muzea de trots van de leder
bewerking kan bewonderen 
In fraaie stoelleuningen en 
zittingen, wordt deze tak ten 
huldigen dage veelal ver
drongen door de verschillende 
kunststoffen. Zo ook Is het 
vergaan met de marmerTa-

Zoals blijkt uit deze tabel 
en zoals wij reeds hiervoor 
schreven, was er weinig 
vooruitgang In die periode 
in de eigenlijke meubelnij
verheid terwijl het gelijmd 
hout en de geperste panelen 
hun aandeel dat vooraf een 
zesde bedroeg tot een derde 
zagen stijgen. 

Naar produktie-gemeenschap ? 
briekjes die destijds in Me
chelen zeer talrijk waren. 
Van de ook nu nog zeer 
bloeiende nevenbedrijven, ne
men de spiegel- en glasonder
nemingen een zeer vooraan
staande plaats in. De metaal
bewerking — denk aan de te
genwoordig veel voorkomen
de metalen onderstellen van 
de meubelen — vormt even
eens een belangrijk onder
deel, terwijl nikkel en kroom-
fabrieken hun plaats inne
men en een bedrijf dat 
koperwerk vervaardigt aan 
de meubelindustrie een 
zeer goed klant heeft. 
Voeg daarbij de ver
voerstak en de talrijke mid
denstanders die uiteindelijk 
de waar aan de man moeten 
brengen en men heeft een 
idee van wat de meubelin
dustrie uiteindelijk betekent. 

De waarde van de leverin
gen van produkten uit de 
houtnijverheid in miljoenen 
frank weergegeven blijkt uit 
bovenstaande tabel : 

In het Mechelse zijn er 
rond de driehonderd fabrie
ken om juist te zijn 284 vol
gens de telling van 1958, 
daarvan zijn er 230 te Meche-
len-stad gevestigd. Bekijk 
even de grootte en de . te
werkstelling. 

Deze tewerkstelling, volgens 
grootteklasse der onderne
mingen op 30 juni 1958 in de 
meubelnijverheid van het 
arrondissement Mechelen. 

Aandacht mag niet alleen 

gaan naar nieuwe 

vreemde bedrijven 

Omvang der 
onderneTningen 
aantal werkn. 

1 tot 4 
5 tot 9 
20 tot 49 
50 tot 99 
100 tot 199 
200 tot 499 
Totaal : 

arnitoA 
ondern. 

121 
111 
40 
10 

1 
1 

284 

werkl. 

253 
1122 

not 
629 
104 
207 

3424 

Bed. 

6 
37 
52 
30 

2 
9 

136 

Totaal 
werkn. 

261 
1159 
7159 
6.39 
106 
216 

•3560 

Gemid. 
per on
dern em. 

2,2 
10,4 
29.0 
65,9 

106,0 
216,0 
12,5 

Ten hoH' 
derd van 

totale 
tewerkst. 

7,3 
32,6 
32,6 
18,5 
3,0 
6,0 

100,0 

bedrijven — in het buitenland 
gezocht. Hier zou dringend 
hulp van overheidswege moe
ten komen. Een gesmeerd 
werkend (maar dat wil In 
België wat zeggen) orgaan 
zou hier ongelooflijk veel baat 
breneen. 

Er is reeds aangedrongen op 
de vestiging van een produk-
tiegemeenschap binnen het-
welke iedere onderneming: 
zich zou kunnen specialiseren 
en een gemeenschappelijk 
verkoopsorgaan dat een vlotte 
afzet zou. bevorderen en een 
zeer rijke keuze zou mogelijk 
maken. In 'dit raam zou ook 
een vernieuwing van de vorm
geving mogelijk zijn en zou 
men er toe kunnen komen 
de Mechelse meubelindustrie 
een wijdvermaarde naam te 
geven, die zij werkelijk ver
dient. 

S.D.L. 
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V.M.O. AALST 
Kopen brengt onkosten I Help 
ons onze V.M.O. auto af te 
betalen en kom naar ons eer
ste « V.M.O. Dansfeest » op 
26 mei te 8 uur m de zaal « De 
Kalvaar ^ te Voorde. 
Inkom : burgers 30 P; studen
ten 20 F 
V.M.O. leden gratis. 
Orkest « The Starlets ». Tom
bola en andere attracties ! 
Alle Vlamingen zijn hartelijk 
welkom I 

ANTWERPEN 
Oproep. 

Op zondag 27 mei e k. gi'ote pro-
pagandatocht doorheen Mechelen 
met deelname van het V.M.O mu-
Biekkorps Antwerpen. 

Moeten daar zeker aanwezig 
«ijn : alle leden van de V.M O., 
«He leden van het muziekkorps, 
alle deelnemers der werftochten, 
ook werkgroep Schoten en Schil
de-Wijnegem (met wagen). 

Dringend verzoeken wij ook alle 
propagandisten uit de afdelingen 
alsook alle sympatisanten, aan de
ne tocht deel te nemen. 
FEDERALE MEETING EN 
OPTOCHT TE BROECHEM (Kau-
toii Zandhoven) 

Op woensdag 30 mei 1962 (voor
avond van O.H. Hemelvaart) te 20 
uiu", heeft te Broochem een grote 
Federale meeting en optocht 
plaats. 

Spi'ekers : Mr. Frans Van der 
Eist, schepene H Paeimckx 

Wij nodigen alle vrienden en 
simpatisanten uit hieraan deel te 
nemen. 

Sr worden vier autokars van 
elk 50 personen gi-atis ter be
schikking gesteld voor het ver
voer. 

Bijeenkomst en vertrek aan het 
gemeentehuis te Borgerhout, 
Moorkenspleih te 19 uur 30 

Geen enkel V.M.O. Ud van de 
muziekkapel mag ontbreken ! 

BLANKENBERGE 
Geslaagde ledenvergadering. 

Zaterdag 19 mei start te de reeks 
ledenvergaderingen te Blanken
berge. 

In het nieuw lokaal « 't Butje », 
Vanderstichelenstraat, kon de 
plaatselijke voorzitter. Hektor Van 
Rysse!, een groot aanta l leden en 
simpatisanten welkom heten. 

Jef Dewyndt gaf een gesmaakte 
spontane spreekbeurt over organi
satie, terwijl Guido Van In een 
zeer interessante uiteenzetting gat 
over het federalisme zoals de VU. 
het ziet. 

Sïkretaris C. Deconmck gaf nog 
enicele inlichtingen omtrent de 
Landdag te Asse alsook («ntrent 
mutualieits- en svndikale kwes
ties. 
BROECHEM 

Op woensdag 30 mei. grote fede
ralistische optocht en meeting te 
Broechem. 

Om 20 uur grote optocht door-
lieen de ganse gemeente Broechem 
met het V.M.O. muziekkorps. Wij 

• Voor al uw heren-dames- • 
I en kinderkleding : • 

1 rtUIS VICKY 1 
• • 

I (maatwerk'en confectie) : 
: Diksmuidelaan 151 : 
: Berchem-Antwerpen : 
: Tel. 39.08.55 : 
: : 
• Tot 9 juni 1962 - Speciale : 
: Aanbieding Terlenkabroek | 
I (licht en donkergrijs, j 
• blauw-grijs) waarde 695 F j 
• nu 550 F : 
I Bezoek ons of stuur ons • 
I deze bon en per kerende • 
I post ontvangt ti tegen rem- j 
: bourssement de gewenste : 
' broek. : 
: : 
: Naam ; 
: Adres • 
• Artikel Maat : 
! (band en Ier. te) : 
: • 
• Speciale voorwaarden aan : 
• de V.U. abonnementen. ; 

doen een warme oproep aan de 
afdelingen om aan deze optocht 
deel te nemen met hun afdelmgs-
vlaggen. Broechem moet die avond 
daveren van geestdrift ! Na de op
tocht grote meeting in zaal « Ru
bens » te Broechem 

DESSEL 
Zaterdag 19 dezer had in het 

lokaal Jan Verhaegen een zeer 
druk bijgewoonde vergadering 
plaats van de plaatselijke afde
ling, onder voorzitterschap van 
an- voorzitter Jos Van Bruggen. 

Op deze ve.-gader:ng spraken Dr. 
Sc. Bert Hermans en Dr. Jur. Jo 
Belmans Beide sprekers schenen 
in hun dagje en we wensen hen 
van harte proficiat voor hun goed 
opgevatte uiteenzeltiiig 

De aanwezigen hebben er zeker 
van genoten, en menig halfover-
tuigde zal als goede V.U. er naar 
huis zijn gegaan. 

Na de spreekbeui-ten vo'gde een 
geanimeerd debat... dat duurde 
tot in de late uurtjes. 

De afdeling Dessel is flink ge
start ! Doe zo voort ! 

VLA.AMSE KRING SCHOTEN 
en VOORKEMPEN 
Zaterdag, 26 mei 1962 (30 uur) 
in de « Riddershoeve ». Scho
ten. 

GEZELLIGE AVOND 
Onder het motto << Kempen-
land, aan de Dietse kroon .. u, 
Ingericht door V.M.O. en pro-
pagrandisten van de Voorkem
pen. 
Eregast : v.v. Reimood Mat-
theyssens. 
Opgeluisterd door de 

ACCORDONA'S 
Muziek - Dans - Samenzang -
Gezelligheid - Verrassingen ! 
Deelname in de onkosten : 
20 F. 

V.M.Ü. GENT 
Na een geslaagde openluchtmee

ting te Kruishoutem alwaar Pol 
Martens, Kamiel Van Damme en 
senator Diependaele het woord 
voerden, trok de V.M.O. ploeg G^nt 
naa r Zulte. 

In een uur tijd verkochten we 67 
nummers. 
Agenda. 

Zondag 27 mei voor de meeting 
kolportage te Eeklo. Vertrek aan 
het Vlaams huis Roeland om 8 uur 
30 stipt. Zondag 3 juli verzamelen 
aan de Reep om 12 uur 30, tenein
de behulpzaam te kimnen zijn voor 
het versieren der deelnemende au
to's. 

UALLE 
Te Essenbeek vond een voor

lichtingsvergadering voor jonge
ren plaats onder voorzitterschap 
van de heer F . De Bas t 

Een zestigtal Jongeren van 18 
tot 21 jaar hadden de oproep be
antwoord en aanhoorden de uit
eenzettingen van Notaris Jan Tal-
loen. Pol Martens en Wlm Joris-
sen. Elen 20-tal jongeren werden 
dadelijk lid en dit ledental is de 
jonaste week meer dan verdub
beld. 

Notaris Talloen haalt eer van 
zijn werk. 

CAFE RESTAURANT 

Vlaamse Club 

« B U T J E » 
27 Vander Stlchelenstr. 

Blankenberge 
Volledig Pension : 150 F 
VLAMINGEN UW HUIS 

M i Z O t / T 
Kortingen op 
Gasolie 0,53 
Lictite stookolie 0,46 

oop bi.i Propagandisten ! 
KAREl rVTTERHAEGHE 

P R I M A L M A Z O U T 
Antwerpen - TeL 49.55.29 

KRUISHOUTEM 
De openluchtmeeting van zondag 

j.1. kende een ruime belangstelling. 
Ook hier geraken de mensen door
drongen van de noodzakelijkheid 
ener Vlaams Nationale Parti j . 

Tezelfdertijd werd er gekolpor-
teerd door de Afdeling Gent. 

Een bevredigend aantal nummers 
van ons blad werden er aan de 
man gebracht. 

Van harte dank aan de inwo
ners van Kruishoutem die ons zo 
gul ontvingen. Wij hopen verder 
op hen te mogen rekenen. 

KORTEMARK 
De kolportage die op 19 mei 

moest plaats hebben werd inge
volge het stormweer met stortre
gens afgelast en uitgesteld tot za
terdag 9 juni e.k. 

Bijeenkomst om 14 uur in het 
Vlaams Huis, te Diksmuide. 

LIER 
Op 19 mei had te Lier he t ge

zellig samenzijn van de Vlaamse 
kring Lier plaats, en kende een 
bizonder sukses en door de talrijke 
opkomst en door de hartelijke at
mosfeer, gestimuleerd door het op
treden van het orkest Wien=r Cafe 
Schrommeln. 

Onder de talrijke vooraanstaan
den bemerkte men de heren Wlm 
Jorissen, O-skar Renard, Hubert 
Kunnen, Wim Maes, Vleminckx, 
Ruys. Verschaeren, Van de Werf 
en tientallen anderen 

LEDE 
De jaarlijkse H juli Mis te Im-

pe heeft plaats op zondag 8 juli 
om half elf, en niet om half twn, 
zoals vorige jaren. 

MERKSEM 
Op zaterdag 23 juni te 8 uur 's 

avonds spreekt onze partijvoor
zitter M. Pr. Van Der Ellst op de 
inhuldigingsplechtigheid van de 
zaal Tijl te Merksem. 

Voor diegenen die van bulten 
Merksem de plechtigheid komen 
bijwonen afstappen aan de oude 
kerk St. Barthomomeeus. 

MECHELEN 
Op zondag 19 mei richtte he t 

komitee voor geweldloze vredes-
akties te Mechelen een optocht in 
het teken van « Neen aan de 
atoombom », « J a aan de liefde 
en het gezond verstand »• 

Als overtuigde anti-militaristen 
stapten ir Renard, arr. voorzitter, 
de heer A Verschaeren, penning
meester. Twijn van de Voorde, pro
pagandaleider en een talrijke le
denafvaardiging mede op. 

Wij kunnen niet langer vrede 
nemen met gepraat over ontwape
ning voor propagandistische doel
einden, en klagen de geldverkwis-
tmg aan die geofferd wordt aan 
onzinnige militaire uitgaven. 

MEISE 
Gedurende onze propaganda-

tocht van 19 mei werden in Meise 
alleen meer bladen verkocht dan 
begin 1961 in Meise, Grimbergen 
en Strombeek-Bever samen. 

De volgende tochten hebben 

plaats zondagvoormiddag 17 jimi 
naar Beigem, Humbeek en Grim
bergen en zaterdag namiddag 23 
juni naa r Haren. 

SCHELDEWINDEKE 
Vlaamse Kring - Kanton Ooster-

zele. 
Meidoornbal, zaterdag 9 juni 20 

uur privaat avondfeest, beperkte 
deelname. 

Bovenzaal « Oberbayem », 
Scheldewindekc. 

Orkest Sabo, animator W i m De 
Moor. trompetist Fons Van Oam-
pelaere. 

ROESELARE 
Op zondag 20 mei werden in het 

centrum van de stad op korte tijd 
100 nummers aan de m a n gebracht 
door slechts vier kolporteurs. 

Er moeten minstens nog drie col-
portages volgen, wat meebrengt da t 
gemakkelijk 400 nummers en meer 
zullen verkocht worden. 

EEKLO 
Zondag 27 mei 1962 — 10 uur 

stipt zaal « Cercle » (rechtover 
station) volksvergadcring. 

Voorzitter : Rutger Van Den 
Berghe. 

Sprekers : 
Alfons Van Holderbeke; 
Dr. Leo Wouters; 
Mter Daniel Deconinek; 
Karel Dillen. 
Optreden muziekiiapel. 
Samenzang o.l.v. Maurits Van 

Poucke. 

Z3WIJNAARDE 
Op zaterdag 26 mei in he t 

Vlaams huis, Heirweg Noord. 
Algemene ledenvergadering aid. 

Zwijnaarde om 20 uur stipt. 
De aiT. propagandaleider K. Van 

Damme zal er de statuten toelich
ten, nodig voor de eerstkomende 
bes tuursherkiezin g. 

We verwachten een plichtsge
trouwe opkomst van al onze le
den. 

TURNHOUT 
Woensdag 16 dezer had In « Het 

Lindenhof » te Turnhout de stich
tingsvergadering plaats van de 
afdeling Turnhout , onder voorzit- ' 
terschap van arr. voorzitter Jos 
Van Bruggen. 

Na een lange gedachtenwisseling 
werd besloten de bestuursverkle-

•zing uit te stellen tot woensdag 
aanstaande 23 dezer. 

Onze propagandaploegen kolpor. 
teerden verleden zondag te Wes-
lerlo, spijts verbod van de zeer 
breeddenkende C.V.P.-volksverte-
genwoordiger - burgemeester Ver-
boven, om onze propagandawagen 
te gebruiken. We brachten toch 
nog een goede 70 nummers aan de 
man. Wij komen tei-ug, aohtliare 
Heer Verboven, maar dan met 
meer lawaai.. . ! en met de naaste 
verkiezingen vertrekt U misschien 
met de « stille trom »... ? 

Gronden 

Hypoteken 

Bouwen van Landhuizen 
• 
W e n d t U in ve r t rouwen tot de 
maatschappi jen 

ROLUS 6e VAN DER PAAL 
en 

ONS LANDHUIS 
• 
Grote s teenweg, 159 
Berchem ( A n t w e r p e n ) 
Telefoon : 39 .69 .57 

GEBOORTEN 
Het jonge gezin Schapman-Scho

lier, IJzer laan Diksmuide, werd ge
zegend met een flinke zoon, die 
Bar t gekerstend werd. 

Hartelijk proficiat. 

HUWELIJK 
Op zaterdag 26 mei wordt te 

Mechelen het huwelijk ingezegend 
van Ludo Thijs en Hermlna van 
Utterbeeck. Wij bieden hiermee 
aan he t jonge paar onze hartelijke 
gelukwensen aan. 

IN MEMORIAM 
Op 19 mei 62 overleed Mevrouw 

Van den Boach - Wagemans te 
Beerzel. Moeder van Van den 
Bosch, bestuurslid kanton Heist-
op-den-Berg, en de afdeling Beer
zel. 

Onze oprechte blijken van deel
neming. 

Op 15 mei overleed te leper 
mevr. A. Allaeys, echtgenote van 
de heer E. Rondelez. Wij bieden 
de naastbestaanden hiermede on
ze blijken van oprechte Kristelijke 
deelneming aan in het smartelijke 
verlies da t hen heeft getroffen. 

ZOEKERTJ 

LET WEL 
Voor de zoekertjes gelieve men 
20 F onder omslag te eenden 
aan de redaktie, Dupuisiaan 
110 Anderlecht. 
Hiermee heeft nven recht op 
een inlassing van 4 regels. 

Gezocht reisgenoten voor Grie-
kenl. en Italië 1 jul. 1 aug. Deel
name onkosten au to 6.500 F. 

Schr. bur. blad L.S. 
Over te nemen wegens ziekte : 

Galvanostegie (familiebedrijf) 
geen concurentie, ongelooflijke 
mogelijkheden w. volledig aange
leerd : schrijven bureel van het 
blad A.B. 

Gevraagd voor Oostende flinke 
meiden reeds gediend hebbende. 
4.500 F per maand. R.M.Z. kost en 
inwoon. Zich wenden 59 Konings
s t raat Oostende. 

Gevraagd meisje voor hulp In 
huishouding. Inwonend. Dr. Bar
tier, l iouisastraatt 24, Mechelen, 
tel. 015-161.77. 

Vlaams nationalist vader van 6 
kinderen zoekt plaats als chauf
feur of magazijnier liefst omge
ving Gent - Kortrijk of Brugge. 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

• 
VoUediffe sekretariaat-
kursus 
in twee jaar. 

• 
Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels
correspondentie 

• 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

• 
Beter en voordelig:er 
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LANDDAG TE ASSE 
AALST 

Wi] gaan met de t r am I 
Prijs heen en terug per persoMi: 

16 P . 
Samenkomst in De Vriendschap 

te 13 uur 30. 
Vertrek aan St. Annabrug te 13 

uur 53. 
Let wel : deze prijs is alleen 

geldig bij het reizen in groeps
verband onder leiding van een 
verantwoordelijke. 

ANTWERPEN 
De verplaatsing naar Asse wordt 

georganiseerd door middel van 
autokars. 

Eenheidsprijs : 55 P vanuit elk 
punt van het arrondissement. 

Algemene verzameling om 9 uur 
30 op de Plantijn en Moretuslei, 
begin Pelikaanstraat en einde 
Provinciestraat. 

Vertrek te 10 uur stipt. 
Het middagmaal wordt voorzien 

tussen 12 en 13 uur te Asse zelf. 
Om 14 uur gezamenlijke optocht 

naa r de weide. 
Vermoedelijke thuiskomst- rond 

19 uur. 
Affiches : 

Zijn zo vlug mogelijk te bestel
len aan he t adres van de Land-
dagsekretaris, dhr. P. Leplat, 
Kerkhoflaan 5, Kraainem, tel. 
20.12.96, of rechtstreeks op het se-
kretariaat , lOanteemhofstraat 28, 
Borgerhout, tel. 39.92.06. 

ANTWERPEN-WEST 
Bijeenkomst te 13 uur 30 aan 

Kleine Tunnel, Antwérpen-West — 
gratis vervoer — inschrijvingen 
bij de afdehngssekretaris : Oeys , 
Blanchefourlaan 57 Antwerpen-
West. 

EREMBODEGEM-CENTRITM 
Vertrek per autobus te 13 utu-

45, Dorpsplein. 
Prijs 25 F, heen en terug. 
Te 14 uur Barreel (Brusselbaan). 
De begeleidende auto's sluiten 

ook hier aan. 
Fietsers : vertrek te 13 uur 30, 

Dorpsplein. 
Inschrijvingen : ten laatste tot 

donderdag 31 mei bij de bestuurs
leden. 

Bij de . terugkomst, bezoek aan 
onze vrienden te Denderleeuw en 
WeUe. 
ANTWERPSE POLDER 

De dorpen gelegen m de Ant
werpse Polder : Berendrecht, LiUo, 
Zandvliet, Oosterweel, Oorderen, 
Wilmarsdonk, Hoevenen en Sta-
broek, gaan ook naar de landdag. 
Inschrijven ". Bredestraat 232 

BRUGGE 
Het arr. Brugge richt ter gele

genheid van de Landdag te Asse 
op zondag 3 jimi 1962 een fami
liale autocarreis in. 

De eenheidsprijs werd gesteld 
Of) 65 F. 

Er wordt gestart te Blanken-
berge te 12 uur, te Kriokke (Sta
tion) te 12 uur 30 en te Brugge 
('t Zand - Kon. Albertlaan) te 13 
uur. 

Uiterst uur van terugkomst te 
Brugge : 21 uur . 

Wacht niet langer en schrijf in 
bij : 

Blankenberge : lokaal « 't But-
je », Vanderstichelenstraat 27. 

Knokke : Ra£ Declercq, Lippens
laan 159. 

Torhout : Jef Duflou. Hogestr. 
79. 

Groot-Brugge : Mare Vande-
moortel, Delaplacestraat 121, S t 
Kruis. 

Roger Vande Voorde, WoUestr. 
45, Brugge. 

Guido Van In, Minderbroeders
s t raa t 24, Brugge. 

J a n Van Tulden, Verbrand 
Nieuwland 25, Brugge. 

Wij verzoeken om betaling bij 
inschrijving. 
of op PCR 4414.47 van J a n Van 
Tulden. 

Uiterste da tum van inschrijvmg 
30 mei. 

Alle bestuursleden, mili tanten 
en gewone leden maken zeker de 
rela mede. 
BEVEREN-WAAS 

Naar Asse per autokar voor Be-
veren-iWaas en omliggende. 

Inschrijvingen te zenden voor 31 
mei, aan A. Braem, Bisscnop 
Triestlaan 44, Beveren-Waas. 

Prijs 40 F. Vertrek te 1 uur 30 
Markt, Beveren-Waas. 
DENDERLEEUW 

Per bus naar de Landdag op 3 
juni. 

Vertrek te 13 uur 30 aan het 
Stamcafé, Guido Gezellestraat 19a 

Inschrijven bij Blom Marcel, 
Beeckman Hector. De Metsenaere 
Wilfried en Goessens André. 

Prijs : 30 F. 

DIKSMCIDE 
De Inschrijvingen worden opge

nomen W] : 
Burgemeester Lootens. te Koe-

kelare. 
Juu l Haezebaert, Garzebekeveld-

s t r aa t te Adinkerke. 
Leo De Vreese, Vlaams Huis te 

Diksmuide. 
Fred Laplasse, Polderstraat 91. 

Oostduinkerke. 
Roger Baeckelandt, Oostende 

steenweg 12 te Middelkerke en 
Leo Vandeweghe, Plantenst raat 

75 te Oostende. 

EKEREN en KAPELLEN 
De V.U. afdelingen Ekeren en 

Kapellen richten een autocarreis 
in. 

Vertrek uit Ekeren Donk (Kerk) 
8 uiu- 30. 

Mariaburg (Molenweg) 8 uur 35. 
Kapellen (Gemeentehuis) 8 uur 

40. 
Put te (Kerk) 8 uur 50 
Stabroek (Hoek Dorpstraat en 

Kleine Molenweg) 9 uur. 
Hoevenen (Standbeeld) 9 uur 10. 
Ekeren Markt (Café Breughel) 

9 uur 20. 
Aansluiting bij provinciale ka

ravaan te Antwerpen. 
Terug tussen 18 uuj- 30 en 19 uur. 
Inschrijvingen bij : Café Breug-

he'1. Markt Ekeren. 
Pol Janssens, Willy Staeslei*90, 

Ekeren. 
Maurits De Jonghe, Antwerpse 

steenweg 95-1, Kapellen, telefoon 
74.42.03. 

Romaan Havermans, Achterstr., 
53, Hoevenen. 

Prijs 55 F. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
Vertrek per autocar aan ons 

V.U. lokaal « De Blauwvoet » om 
13 uur 30. 

Prijs : 30 F. Inschrijvingen : 
In « De Blauwvoet », « Lamme 
Goedzak » en bij de leden. 

Bij de opening van ons lokaal 
5 mei werd een regenjas achter
gelaten. Dit kledingstuk hang t ter 
beschikking van de eigenaar in 
het lokaal. 

GK.NX NAAK ASSE 
Vertrek van onze karavaan aan 

de Reep om 13 uur 15 stipt. 
Verzamelen van de personenwar 

gens vanaf 12 uur 30. De wagens 
en autokars der andere afdelingen 
zorgen er voor te 13 uur ter plaat
se te zijn. Inschrijven voor de au
tobussen groot Gent, bij : Guido 
Dekeyser, Onderbergen 59, Vlaams 
huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, 
café Rubenshof, Borluutslr., café 
Tijl, Elisabethlaan, Jozef Noppe, 
Beukelaarstr 33. Snij J an Ritzen, 
Grandwelaan, St. Amandsberg 
Deename prijs 50 en 60 F. Heen
reis 19 uur 30 vertrek uit Asse, op
onthoud, Vlaams huis Aalst café 
« Den IJzer » Aalst. Vlaams huis 
Wetteren, onze accordeonist doet 
de reis mee. 

Autobezitters die onze karavaan 
willen vergroten worden eveneens 
verzocht hun deelname te laten 
kennen 

K O R T R I J K (arrondissement) 

Het arr. bestuur richt een auto-
reis in naa r de L-anddag te Asse, 
op 3 juni a.s. 

Deelname in de kosten : 70 F 
(herkenningsteken inbegiepen). 

Inschrijvingen bij : 
De arr. voorzitter Bert Van Mal-

dergem, Steenstratelei 8. Kortrijk, 
tel. 109.37, 

Herwyn Vanden buleke, Goud-
bergstraat Wevelgem. Tel. 420.70. 

Pernand Dutoit, Nieuwstraat 91, 
Bellegem. Tel. 109.85. 

Pol Herman, L. de Boninghesir. 
38, Wevelgem. 

Rik Van Wynsberghe, Voorstr. 
39, Kortrijk. Tel. 220.83. 

Blamquaert Frans, Nieuwenhui-
ze 8, Kuurne 

Desmedt Jules, Paanderstxaat 
17. Beveren-Leie. 

Timmerman Marcel, Kon. Astrid-
laan 49, Harelbeke. 

Vandenberghe Alb., Bruggestr. 
49, Menen. 

De Bosschere Therese, Dorp 114, 
Anzegem. 

Tommelaere Noe, Pastoor Ver-
rieststraat 41. Ingooigem 

Van Wlleghem Walter, Van 
Dycklaan 63. Kortrijk 

Vertrek : 1ste auto arr Menen 
9 uur 30. 

2de auto arr. Kortrijk : 10 uur. 
Inschrijvingslijst ook in het 

Vlaams Huis. Kortrijk. 
Algemene leiding : Pol Herma, 

Wevelgem. 

LEDE 
Het reeds geboekte aanta l in

schrijvingen laat voorzien da t af-
ikl ing Lede met een flinke afvaar

diging te Asse zal zijn op 3 juni. 
De auto-karavaan vertrekt hier om 
kwart voor twee aan he t lokaal 
« Reinaert ». 

Wie niet over een eigen wagen 
beschikt vindt voor 25 F een 
plaatsje in een der wagens. 

LEUVEN - HEVERLEE - KESSEL 
LO 

4de landdag Asso : vertrek uit 
Leuven aan 't Gerechtshof te 13 
uur 15. 

Inschrijvingen tegen 50 F in lo
kaal « Cristal » of bij een der be
stuursleden. 

's Avonds gezellig samenzijn in 
ons lokaal « Cristal ». 

LIMBURG 
Naar de Landdag. 

Sinds onze vorige aankondiging 
is de belangstelling voor de land
dag zodanig gegroeid dat reeds 
een tweede bus zal ingelegd wor
den. 

We vragen dringend aan de 
deelnemers zich in te schrijven 
voor dinsdag avond 29 mei a.s. Na
dien worden nog enkel deelnemers 
aanvaard voor zover er nog plaat
sen beschikbaar zijn. Wees stipt 
en schrijf dus tijdig in. De beta
ling moet samen met de inschrij
ving gebeuren. 

U kunt inschrijven op volgende 
adressen : 

Marcel Heyligen, Sportlaan 6, 
Koersel. 

Luc Colemont, Commelo 10. Be
ringen. 

J a n Martens, Bakkerslaan 37, 
Hasselt. 

T. Ir. Renaa t Vanheusden, Za-
ve.vennestraat 14, G. Kiewit, Has
selt. 

Drs Joris Degraeve, Stationstr . 
Niel bij As. 

Hugo Telen, Koning Albertlaan 
3 Maaseik. 

Gustaaf Begas, Stat ionstraat 74, 
Lanaken. 

Frans Cuppens, Kerkstraat , Neer 
oeteren. 

J aak Knevels, Linde, Peer, 
Urbaan Debruyn, Grote Baan 

287, Kuringen. 
Jef Vanbaelen, Stat ionstraat 24, 

Neerp>elt. 
Rene Peremans, Schalbroek, 

Lummen. 
Clem Colemont, Nieuwerkerken 

(te\. 738.17 St. Truiden) 
Reisweg 1ste bus. 

Vertrek Neeroe teren 11 uur 30. 
Gruitrode cafe Uilenspiegel, Meeu
wen Kruispunt, Helchteren Kruis
punt, Heusden Kerkplein, Berin
gen markt te 12 uur 30. 

Deelnemingsprijs : 100 F. Vanaf 
Helchteren 90 F. Vanaf Beringen 
80 F. 
Reisweg 2de bus. 

Vertrek Hasselt te 12 uur; Ku
ringen, Kermt, Herk de Stad, Ha
len. 

Beide öussen zullen vanaf Diest 
samen vertrekken. 

Deelnemingsprijs 2de bus : 90 F ; 
vanaf Herk de Stad 80 F 

Nadere gegevens zullen, zo no
dig, aan de afdelingen meegedeeld 
worden. 

IMMO-BEL 
B o u w k o ö r d i n a t i e 

: J o o r d s t r a a t 27. B r u s . 1 

T e l : 17 14.06 

B o u w t v o o r a l l e V l a m i n g e n 

H y p o t e k e n e e r s t e e n 
t w e e d e r a n g 

L e n i n g r e n o p h a n d t e k e n i n g 
P o s t r e k e n i n g 343.65 

MECHELEN (arrondissement) 
Op zondag 3 juni trekt het gan

se arrondissement in blok naar de 
federale landdag t* Asse. Auto
kars en privaatwagens vertrekken 
uit alle punten van het arrondisse
ment. Iedereen versiert zijn wa
gen met een leeuwenvaandel. 

Bomem 9 uur 15 samenkomst 
kerkplein, omliggende gemeenten 
WiUebroek, Mechelen Asse. 

Nijlen Kerkplein 9 uur. Lier lo
kaal Den Hoorn 9 uur 30, Duffel 
gemeentehuis 9 uur 15, Mechelen, 
Heist op den Berg 9 uur, Beersel 
9 uur 10, Berlaar kiosk 9 uur 15, 
Berlaar station 9 uur 20, Konings-
hooikt 9 uur 30, Mechelen 10 uur. 

Al de autobussen en privaat
wagens komen te Mechelen samen 
op de Wollemarkt, vanwaar geza
menlijk vertrek van de autokara
vaan Om 11 uur stipt. 

Algemene inschrijvingsprijs : 
55 F. 

Inschrijvingen en betalingen. . 
Mechelen ; Lokaal Opsinjoorke. 

Nieuwwerk 1 
t. ing. Herman Keldermans. 

Aanbeeldstraat 23. 
Lemaire Chris, Belgi'adostraat 

68-
Willebroek : Lic P. De Smedt. 

Captain Trippstraat 53. 
Duffel : Ing A. Stevens. Molen

s t raat 
Sels Ludo. Muggenberg 23. 
Bonheiden : De Nef Herman, 

Dorsthoeveweg 3. 
Koningshooikt : Ir Van Bouwel 

JMisstraat 80 
St. Kathelijne Waver : Van de 

Voorde Iwein. Netestraat 3. 
Helst op den Berg : Hermans J. 

Biekorfstraat 3 
Lier : Remi Maes, St Gomma-

russtraat 5 
'\laers Maurice, Kesselsteenweg 

19. 
Lokaal De Hoorn. 
Oppuurs : Huwel L., Kat testraat 

46 
St. Amands : Van de Moortel 

Frans. E. Verhaerenstraat 14. 
Puurs : Peeters Frans, Heide 7. 
Nijlen : Van Dessel Lode, Zan-

doekenvelden 8 Nijlen. 

MERKSEM 
Landdag te Asse. 

Nogmaals een dringend beroep 
op allen die medegaan met de door 
ons besproken autobus, tijdig hun
ne ticketten te komen afhalen. 

Er worden door de bestuursle
den van de wijkafdelingen huisbe
zoeken afgelegd in verband met de 
reis naa r Asse. De leden die niet 
bezocht werden kunnen zich alle 
dagen laten inschrijven in het lo
kaal Tijl, Bredabaan 298. 

Ieder woensdagavond zijn daar 
bestuur.sleden aanwezig. 

OOSTENDE W E S T K t t i l 
De eerste inschrijvingen voor 

deelname aan de Landdag zijn 
reeds geboekt. Wacht niet tot de 
laatste dag maar stort nog heden 
70 F op postgiro 4347.35 van Leo 
Van de Weghe, Plantenstraat 75, 
Oostende (tel 763.28). Andere 
adressen voor inschrijvingen zie 
vorig nummer van de V.U. 

Uurrooster : vertrek uit Nieuw
poort te 9 uur 30 stipt Volgende 
hal ten zijn voorzien : Middelker
ke (kerk) 9 uur 45, Oostende-Ma-
riakerke (Derbylaan) 9 uur 55, 
Oostende (Petit Paris) 10 uur, Gi.s-
tel (Caf Sylv. Maes) 10 uur ^5. 

Aankomst te Ingelmunster tegen 
11 uur 45 waar gelegenheid zal 
zijn de innerlijke mens te verster
ken. 

OÜDENAARDE-RONSË 
Wij rekenen op een goede ver

tegenwoordiging van ons arron
dissement op de Landdag van 3 
juni e.k. 

Wij begeven ons naar Asse me' 
eigen wagen, doch in karavaan 
Reisweg : 

Vertrek Oudenaarde (Markt) te 
12 uur 45 voor de laden en sim-
patizanten uit de kantons Oude
naarde en Kruishoutem. 

Aankomst Nederbrakel (Markt) 
te 13 uur 15, waar de leden en 
simjyatizanten uit de kantons Ne
derbrakel, Ronse en St. Maria-
Horebeke de karavaan kunnen 
vervoegen. 

Vertrek Nederbrakel (Markt) te 
13 uur 30, over Ninove (Strijtem, 
Wambeek en St. Katerina-Lom-
beek naar Asse (aankomst rond 
14 uur 30). 

De wagens zoveel mogelijk van 
leeuwenvlaggen voorzien a.u.b 

N.B. — Na de Landdag komen 
wij liefst onmiddellijk naar Oude
naarde terug aangezien velen 
wensen aanwezig te zijn op het 
Tuinleest van VTB-VAB in het 
Liedtspark (aanvang 19 uur ) . 

TURNHOUT (arrondissement) 

De prijs werd berekend voor 
Turnhout, Dessel en Mol ; 80 F. 

Geel, Oevel, Herentals en He
ren thout : 75 F. 

Ramsel en omstreken : 65 P. 
Inschrijving en betaling op vol

gende adressen : 
Ramsel : Juul Meulenbergs, Sta

t ionstraat 32. 
Geel : Jo Belmans, Diestbaan 50. 
Dessel : A. Peeters, Zandvliet 1, 

Witgoor. 
Herenfhout : Jos Heylen Markt 

19 
Turnhout : Domien Nijs, Veld-

s t raat 23. 
Vosselaar : Ka rel Mens, Verbin

dingsstraat 20. 
Hoogstraten : Soetewey. Loen-

houtse steenweg 9. 
Men kan ook inschrijven door 

storting op postrekening 6955.49 
van Domien Nijs te Turnhout. 

De inschrijvingen worden slechts 
in aanmerking genomen bij beta
ling en .worden definitief afgeslo
ten op woensdag 30 mei e.k. om 8 
uur 's avonds om een goede orga
nisatie mogelijk te maken. 

Wij hopen dat ons arrondisse
ment te Asse talrijk zal vertegen
woordigd zijn i 

WAARSCHOOT 
Diegene die de reis ptr autobus 

naar de 4de landdag willen mee
maken, schrijven in bij Daniel 
Pauwels, Weststraat 92 te Waar
schoot, tel. 77.24.20. We sluiten aan 
bij de karavaan te Gent, deelne
mingsprijs 60 F. Deelnemers uit 
de omliggende gemeenten worden 
indien mogelijk ter plaatse afge
haald ! 

WETTEREN 
Speciale autobussen vertrekken 

te Wetteren op de Markt te 13 uur. 
Prijs : 50 F Inschrijvingen wor
den aanvaard op de volgende 
adressen : 

De Meyer Amedee, Moerstraat 
40 Wetteren 

De Wulf Maunts . Hekkerstraat 
103. Wetteren. 

Gossye André, Molenstraat 12. 
Weiteren. 

De Kegel Theofiel, Kleine Mo
lenstraat 25. Kalken. 

Raes AUons. Lowéstraat 8, Mas-
semen 

Scnoorens Jan, Brusselse steen
weg 142, Kwatrechl. 

Matth.ys Raphael. Bellekouter 8, 
Schellebelle. 

De Sutter Leo. Rivierstraat 24, 
Laarne 

Bewoners van de Wetterse rand
gemeenten worden per autobus af
gehaald en teruggebracht » 

Wie met een eigen wagen rijdt, 
sluite zich aan oij de karavaan op 
de Markt te Weiteren te 13 uur 
of op de Markt te Dendermonde 
(samenkomst voor heel het arron
dissement) te 13 uur 30. De ka
ravaan van Gent rijdt over Wet
teren en Dendermonde en vormt 
een karavaan me*, deze van ons 
arrondissemrni 

ZOTTEGE.M 
Vorming autoKaravaan Helden-

laan vanaf 13 uur 45. Personen die 
geen wagen hebben verzamelen 
daar eveneens. Inlichtmgen : Rik 
Sohier, Akasialaan 86. Zottegem 
of L. Brunnee!. Meersstraat Strij-
pen. tel. 70.06 39 

BIEREN TIMMERMANS - GUEUZE - KRIEK 
O.L.V, L o m b e e k - T e l 0,54/32381 
A f s p a n n i n g 

« DE K R O O N » 
E n i g s p i j s h u i s i n h e t m o o i e P a j o t t e n l a n d . d e a a r d b e i e n -
s t r e e k , r e c h t o v e r d e v e r m a a r d e k e r k v a n O.L.V. L o m b e e k 
b e k e n d v o o r z i j n r e t a b e l . 
T i e n m i n u t e n r i j d e n v a n a f h e t l a n d d a g t e r r e i n 
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DE «OLKSUNlb 

Parlementaire vragen aan de 
Minister van Justitie «̂  

Onze volksvertegenwoordiger Mr F. van der Eist heeft 
aan de minister van Justi t ie enkele par lementa i re vragen 
gesteld in verband met artikel 123 sexies en de nog ge
vangengehouden incivieken. Verder enkele zeer belang
wekkende vragen over de magis t ra tuur . Wij d rukken de 
teksten van onze volksver tegenwoordiger , evenals de 
an twoorden van de- minister hieronder af. 

Parlementaire vragen aan 
de Minister van Justitie door 
Mr. Van der Eist. 

• Aanvragen . 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen hoeveel 
aanvragen er tot op heden 
werden ingediend om bij toe
passing van de wet van 30 
juni 1961 in het bezit van de 
rechten ontnomen bij toe
passing van artikel 123 sexies 
van het S.W.B. hersteld te 
worden, in hoeveel gevallen 
een beslissing genomen werd 
door de heer Minister en m 
hoeveel van deze gevallen de 
beslissing gunstig (of on
gunstig) was ? 

Antwoord : Het aantal in
gediende rekwesten (bij toe
passing van de wet van 30 
juni 1961 betreffende de epu-
ratie inzake burgertrouw) 
bedraagt op heden 728 

Er werden 548 gunstige be
slissingen genomen. 68 ge-
va'len zijn nog in onderzoek. 

De 112 overige rekwesten 
betreffen, ofwel personen 
aan dewelke moest gevraagd 
worden hun verklaring te 
preciseren, ofwel, in de over
grote meerderheid der ge
vallen, personen die reeds in 
him rechten hersteld werden 
bij toepassing van de wet 
zelf van 30 jimi 1961 (be
trekkelijk lichte straffen). 

• Gevangenen . 

In aansluiting bij de ver
klaringen afgelegd door de 
heer Minister ter gelegen
heid van de bespreking van 
de begroting voor Justitie 
ware het mij aangenaam te 
mogen vernemen hoeveel 
personen momenteel nog in 
de gevangenissen verblijven 
die veroordeeld werden door 
de Krijgsgerechten wegens 
hun houding tijdens de oor
logsjaren tot een levenslange 
of tijdehjke hechtenisstraf 
of waarvan de straf omgezet 
werd in een levenslange of 
tijdelijke hechtenisstraf, 
hechtenis de straf zijnde die 
toegepast wordt in niet ge
meenrechtelijke gevallen. 

Antwoord : Momenteel 
verblijven nog tien personen 
gedetineerd die veroordeeld 
werden door de krijgsgerech
ten wegens hun houding t i j 
dens de oorlogsjaren tot een 
levenslange of tijdelijke 
hechtenisstraf of waarvan de 
straf omgezet werd in een 
levenslange of tijdelijke 
hechtenisstraf. 

Het is mogelijk, doch niet 
zeker, dat mijn voorgangers 
wel aan die maatregel de 
draagwijdte hebben gegeven 
die door het achtbaar Lid 
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wordt beklemtoond; bij de 
bespreking van mijn budget 
heb ik daarentegen mijn ei
gen opvatting gegeven. 

In vijf gevallen geldt het 
ter doodveroordeelden die 
sedert 1945 gedetineerd zijn 
en gestraft werden voor ver
klikkingen, aanhoudingen, 
slagen en moorden. 

In vijf andere gevallen 
geldt het veroordeelden die 
in de jaren 1959, 1960 en 1962 
werden aangehouden. Over 
die gevallen heb ik mij niet 
uitgedrukt 

telijk jaar 1960-1961, per ge-i 
rechtelijk arrondissement : 

a) in burgerlijke zaken; 
b) in strafzaken; 

door de rechtbanken van 
eerste aanleg ? 

Antwoord : De gegevens 
van hieronderstaande tabel 
antwoorden op de vraag van 
het achtbaar Lid. (zie kader 
hieronder). 

• Dip loma 's . 
De heer Minister gelieve 

mij volgende inlichtingen te 
verstrekken : 

1) Hoeveel magistraten bij 
de rechtbank van eerste aan
leg te Brussel (voorzitters, 
ondervoorzitters, rechters, 
onderzoeksrechters, kinder
rechters en toegevoegde 
rechters) zijn drager van 
een Nederlands, respectieve
lijk een Frans diploma van 
doctor in de rechten ? 

Onder de 68 magistraten, 
dragers van een Franstalig 
diploma, zijn er 33 wettelijke 
tweetaligen en 10 die de vol
doende kennis van de Neder
landse taai gerechtvaardigd 
hebben. 

De magistraten van het 
parket thans in functie kun
nen als volgt onderverdeeld 
worden : 

door 

Volksvert, 

Van der Eist 

PARKET TE BRUSSEL 
Nederlandstalig Franstalig 

diploma diploma 
Procureur des Konings >— 1 
Eerste substituut en sub

stituut 12 30 

Onder deze 31 magistra
ten, dragers van een Frans
talig diploma, zijn er 10 

wettelijke tweetaligen en 8 
die de voldoende kennis van 
de Nederlandse taal gerecht
vaardigd hebben. 

Gerechten 

Antwerpen 
Mechelen 
Turnhout 
Brussel 
Leuven 
Nijvel 
Charleroi „ 
Bergen 
Doornik 
BruËTËre 
Kortriik 
Veurne 
leper 
Oudenaarde 
Gent 
Dendermonde 
Hoei 
Luik 
Verviers 
Hasselt 
Tongeren 
Aarlen 
Marche-en-Famenne 
Neufchateau 
Dinant 
Namen 

1 
Zetelende 

magis
traten 

36 
8 
7 

61 
9 
7 

27 
16 
10 
15 
13 

4 
5 
8 

24 
13 
7 

29 
11 
7 
7 
5 
4 
4 
7 

10 

Staande m 

Effectieve 

24 
5 
4 

45 
5 
4 

16 
10 
6 
8 
7 
2 
3 
4 

12 
7 
4 

19 
6 
5 
5 
3 
2 
2 
4 
6 

agistraten 

Afge

vaardigde 

7 
1 
1 
9 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
3 

Griffiers 

Effectieve 

18 
6 
3 

34 
6 
6 

17 
10 
6 
9 
6 
1 
2 
6 

15 
6 
4 

16 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
6 

Afge
vaardigde 

8 
1 
4 
4 

1 

3 

1 

2 
2 

6 
2 
5 
4 
1 

Burgerlijke 
vonnissen 

9.365 
2.841 
2.366 
8.751 
2.239 
1.860 
5.295 
2.067 
1.245 

752 
1.383 

894 
742 

1.494 
2.268 
1.919 
1.140 
4.957 
1.363 
3.299 
1.926 

889 
687 
544 

1.674 
1.321 

Correc
tionele 

vonnissen 

6.511 
1.351 
1.528 
9.192 
1.465 
1.056 
3.707 
2.917 
1.372 
3.441 
3.853 

944 
1.066 
1.655 
3.685 
2.812 
1.082 
4 660 
1.206 
1.853 
1.797 

716 
372 
641 
948 

1.779 

• Magis t ra ten . 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen : 

1) het aantal zetelende 
magistraten bij de recht
banken van eerste aanleg, 
per gerechtelijk arrondisse
ment; 

2) het aantal staande ma
gistraten bij de parketten 
van de Prokureurs des Ko
nings, per gerechtelijk ar
rondissement; 

3) het aantal griffiers bij 
'de rechtbanken van eerste 
aanleg, per gerechtelijk ar
rondissement; 

4) het aantal vonnissen 
geveld gedurende het gerech-

Hoeveel magistraten, dra
gers van een Frans diploma, 
zetelen in een Kamer waar 
zaken in het Nederlands be
handeld worden ? 

2) Hoeveel magistraten bij 
het Parket van de heer Pro-
kureur des Konings te Brus
sel zijn drager van een Ne
derlands, respectievelijk 
Frans diploma van doctor in 
de rechten ? 

Hoeveel magistraten, dra
gers van een Frans diploma, 
zetelen in Kamers waar za
ken in het Nederlands be
handeld worden ? 

Antwoord : De magistra
ten van de zetel thans in 
functie kunnen als volgt on
derverdeeld worden : 

MAGISTRATEN TE BRUSSEL 
Nederlandstalig Franstalig 

Voorzitter 
Ondervoorzitter 
Rechter 
Onderzoeksrechter 
Kinderrechter 
Plaatsvervang. rechter 

diploma 

2 
2 
1 
2 

diploma 
1 

11 
29 
10 
1 

16 

Propagandislen ! 

maak op de siraal 

propaganda voor 

DE LANDDAG 

HET LANDDAGTERREIN L IGT OP 
3 0 0 METER V A N DE BAAN 
BRUSSEL-ASSE-AALST A A N DE 
TRAMHALTE ASSE-WALFERGEM 
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IEDEREEN kent het beroemde boek van Stijn Streu-
vels : « De Ylaschgaard » maar velen die weinig of 

niets van vlas afweten vragen zich wellicht af wat 
deze naam juist betekent. Tussen half maar t en eind 
april wordt het vlas gezaaid en de velden waarop dit 
is gebeurd, noemt men vlasgaard. Einde mei, begin 
juni wordt deze vlasgaard één grote kleurige tapijt, 
wit of blauw. Dan staat het vlas in de bloem. Uit deze 
bloem ontstaan bolletjes met zaad (lijnzaad waaruit 
olie getrokken wordt) terwijl de plant maar steeds 
verder groeit om in augustus — wanneer zij zelfs tot 
een meter hoogte kan bereiken — uitgetrokken te 
worden (dit uittrekken noemt men slijten) en te 
drogen gezet. 

Slijten^ roten 
en zwingelen 

De volgende bewerking is het roten, wat in cementen 
kuipen gebeurt. Deze kuipen worden voor 80 ten hon
derd met water — op een bepaalde temperatuur ge
houden — gevuld. De stof tussen schors en vezel 
wordt vloeibaar en verdwijnt. Dan volgt het zwinge
len in de zwingelmolen (turbine) waarbij de schors
deeltjes verdwijnen en de vezel overblijft. 
In de spinnerij wordt de vezel gekamd tot hij zeer 
zacht en volledig zuiver te voorschijn komt. Door 
trekken en wringen ontstaat uit de vezels het vlas-
garen. Dit komt terecht in een van de 172 fabrieken 
waarin samen 17.000 werklieden tewerkgesteld zijn op 
meer dan 20.000 weefgetouwen. Het wordt verwerkt 
tot lijnwaad, damast (de prachtige stof uit het 
Vlaanderen der middelleeuwen) dweilen, zakdoeken, 
kledingsstukken en honderden zaken voor dagelijks 
gebruik. Op deze wijze verschafte de vlasindustrie tot 
voor enkele jaren werk aan niet minder dan 50.000 
gezinnen. 

WAARHEEN MET 

YLASNIJY 

Nieuwe vezels 
oorzaak van teru 
I I E T is zeker bedroevend op heden te moe ten vaststel

len dat hier in Vlaanderen , v^^ereldberoemd om zijn 
edel vlas, diezelfde vlasnijverheid aan het kwijnen is. In 
deze en vooral in de h ieropvolgende ui tgave zouden v^ij 
de oorzaken v a n het verval vyrillen naar voren brengen om 
onze lezers en vooral de rechts treeks be langhebbenden 
intussen zelf de gevolgt rekkingen te laten maken . 
De v raags tukken waarvoor de vlasnijverheid en de teelt, 
geplaatst zijn, zijn zo groot dat het vers tandig is op tijd en 
s tond 'n analyse te m a k e n om te voorkomen dat m e n door 
de o m v a n g en de ingewikkeldheid van het v raags tuk , de 
grote lijnen uit het oog verliest, waardoor het ondoenlijk 
wordt naar middelen ter verbeter ing te zoeken. 

Het eerste en grootste pro
bleem was en is nog in hoe
verre het vlaslinnen bestand 
blijft tegen de concurentie 
van andere vezels. 

We zouden dit willen noe
men de uitwendige kwestie. 

Dit is niet een kwestie voor 
telers en vlassers alleen, dat 
is een vraagstuk voor de ge
hele branche van de teelt tot 
en met de eindbewerking. 
Deze vraag werd reeds lang 
gesteld en vooral na 1945; 

toen het oorlogsgeweld ten 
einde was en voorbereidin
gen werden gemaakt voor 
een vredeseconomie. Toen 
waren er reeds personen die 
voorspelden dat het over tien 
jaar zou afgelopen zijn met 
het vlas en linnen omdat de
ze vezel ten onder zou gaan 
in de strijd tegen andere 
vooral nieuwe vezels. Het is 
altijd nog mogelijk dat deze 
voorspelling zou uitkomen, 
maar dan niet als gevolg van 
de concurrentie van andere 
vezels, maar en dat is het 
merkwaardige, veeleer het 
gevolg van totaal andere re
denen. 

De deskundigen van 15 
jaar geleden beriepen zich 
op de komst van syntheti
sche en kunstmatige vezels 

Er zijn kapitalen nodig om een vlasbedrijf op te bouwen. 
n'Ct te loor gaan. 

Dergelijke nijverheid mag 

en op het katoen. De vreem
de vezels hebben echter niet 
zo een groot deel van het 
vlasterrein voor zich opgeëist 
als verwacht werd, en de 
grondstof f enprijs van katoen 
is zodanig veranderd en ge
stegen dat de verhoudingen 
in vele opzichten totaal an
ders komen te liggen. Zkj zien 
we dat in de naoorlogse jaren 
het verbruik van vlaslinnen 
in steeds stijgende mate toe
nam. De uitzaai en bewer
king van vlas in West-Euro
pa nam ongekende hoogten 
aan. Ook nu wordt weer een 
grote uitzaai verwacht. Onze 
uitvoer van gezwingeld vlas 
nam in 1961 ten overstaan 
van I960 een uitbreiding van 
circa 9 %. De uitvoer van 
brut vlas bereikte 't hoogste 
punt dat ooit in deze rubriek 
bereikt werd, namelijk een 
toename van 72,47% wat voor 
deze produkten samen een 
meer afzet betekent van 
16,16 %. De uitzonderlijk 
verruiming in onze afzet van 
breekvlas dient echter wel
licht voor een groot gedeelte 
te worden toegeschreven aan 
de grote hoeveelheden 
Franse vlasvezels welke op 
onze markt tegen lage prij
zen worden afgezet. Ook de 
klodden en vlasafvallen be
reiken een vroeger nooit ge
kend peil en zijn ten over
staan van voornoemde jaai 
eveneens verdubbeld 

Als gunstige oorzaken zijn 
hiervoor te noemen : « De 
stijging van de katoenpnjs, 
vergeleken, verhoudingsgewijs 
met die van voor de oorlog ». 
Verdere industrialisatie van 
de grondstoffenproducerende 
landen, die hun eigen grond
stoffen gingen bewerken ten 
behoeve van eigen landge

noten. Grote teruggang van 
de hennep en de uitvoer-
politiek van de henneppro-
ducerende landen. Verbete
ring van de vlasteelt dank 
zij landbouwkundig werk en 
modernisatie door welke bei
de faktoren de grondstof van 
linnen relatief goedkoper 
werd, vergeleken met de 
vooroorlog£'3 prijzen. Totaal 
andere en eenvoudige bewer
kingsmethode wat de pro-
duktie per arbeider mins
tens verviervoudigd. 

Zonder overdrijven mag 
nog gezegd worden dat het 
linnenverbruik geweldig is 
toegenomen daar de rekla-
me gevoerd door landen als 
Ierland, Frankrijk, Duits
land, Italië en in veel gerin
ger mate België. 

Indrukwekkende wijzigen 
in de vlasbewerking zijn 
zelfs in 't vooruitzicht, b.v. 
in Nederland, waar de alge
mene Kunstzijde Unie bezig 
is met proeven die het roten 
overbodig maken. Ook in 
andere landen worden be
langrijke proeven genomen 
We zullen hier niet beweren 
dat dit allemaal reeds als 
geslaagd kan beschouwd 
worden maar er worden toch 
iedere keer vorderingen ge
maakt 

De inspanning van deze 
.iieine, duizende jaren oude 
bedrijfstak mag de bewonde
ring gerust hebben die haar-
toekomt. Wanneer de voor
spelling dat 't vlas zal ver
dwijnen in ons land, toch 
moest uitkomen, dan is dat 
om geheel andere redenen, 
die we zouden kun
nen betitelen als oorzaken 
die van binnenuit werken, 
oorzaken die we echter nooit 
hadden mogen kennen. 
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DE 
SLUIPSCHUTTER 

Tone Brahn's TV-bewerking 
tan « De Sluipschutter » is vorige 
week vrijdag op het scherm ver
schenen. Om dat mogelijk te ma
ken is de realisatie van dit werk 
een echte wedstrijd tegen het uur
werk geworden. Hel rezuUaal kan 
echter bezwaarlijk bevredigend 
genoemd worden : te weinig tijd 
te veel onervarendheid hebben 
dal verhinderd. 

Uys Krige's stuk is nochlans de 
tnociie waard. liet zet tegenstrij
dige werelden en karakters op 
een tamelijk evenivichtige wijze 
naast en tegen elkaar. Hel uilein
delijk tcdaalbeeld is zeer genuan
ceerd, en eerbiedigt voldoende de 
waarheid : ten slotte lopen in alle 
regimes goede en slechte gees
ten rond. Van de goede heeft geen 
enkel sisteem het monopolie. 
Krige's werk lijdt evenwel aan één 
grote kwaal : het spelverloop is 
voor de kijker ver van duidelijk, 
en zonder inleiding omzeggens 
niet te begrijpen. 

Mede hierdoor is het vrijdag
avond een nogal erge mislukking 
geworden. Het ging allemaal zo 
hortend en stotend. Heel goede 
scènes werden gevolgd door heel 
slechte, en omgekeerd. De heel 
slechte tvaren spijtig genoeg ver
uit in de meerderheid, zodat de 
felicitaties deze maal zeer snel zul
len uitgedeeld zijn. De rit van de 
Volkswagen, helemaal bij het be
gin, was zeer vlot in beeld ge
bracht ; er zat letterlijk en figuur
lijk vaart in dit stukje montage-
werk. Het tweede geslaagde 
ogenblik van de avond was de 
twist over het al dan niet fusil
leren van de Duitse soldaat. Deze 
(tamelijk lange) scène bracht de 
nodige spanning, maar hel mocht 
met meer baten : het stuk was 
reeds totaal verknoeid I 

Het optreden van de dorpsbe
woners moet genuanceerd worden 
beoordeeld. Op sommige ogenblik
ken kregen we 'werkelijk groteske 
beelden en situaties, die wel een 
zekere schoonheid bezaten, zij het 

Miei Coo l s : p r o f i c i a t 

dan ook wrang en kolderiek tege
lijk. Bedoelde scènes iverden zeer 
verdienstelijk in beeld gebracht, 
maar de zin van het hele gedoe 
ontging echter de kijker : niemand 
wist waar die mensen vandaan 
kwamen, wie ze waren en wat ze 
eigenlijk wilden hebben. Hun 
Italiaans maakte alles dan nog 
een beetje onbegrijpelijker I 

De gang van het verhaal was 
aanvankelijk al evenmin gemak
kelijk te volgen. Tone Brulin had 
hieraan heel wat meer aandacht 
moeten schenken. Hij zal toch wel 
weten dat een moeilijk te volgen 
stuk bij de kijker geen of dan 
toch zeer weinig spanning kan ver
wekken. En er zaten veel zulke 
moeilijk te volgen stukken in de 
tekst : Duitse en Ualiaanse dia
logen, mensen en situaties waar 
geen kat uit wijs geraakte, enz. 

Het spijt ons zeer het ie moeten 
zeggen, maar we kunnen hier be-

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

1100 tot 1140 : Uitzending vt^n 
een H Mis — 15 00 : Voor boer en 
tuinder (landbouwmagazine) — 
15 30 : Panorama — 16 00 : Eu;t)-
visie : Zweedse volksliedjes en 
volksdansen — 16 30 : De verliefde 
wolk (tekenfilm) — 16 55 : Een 
Joegoslavisch tekenfilrapje — 17 00 
tot 17 20 : Klein.klein, leuterke — 
19 00 : Klempo (avonturenfilm) — 
19 40 : Kleuters bouwen een vakan
tiekamp (reportage) — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke —• 
20 30 : De dame en de knecht (mu-
zikaie komedie naar een toneelstuk 
van Staf Knop) — 22 00 : Sports 
weekend — 22 25 : De Duitse film : 
Van «Montat» tot «Satire»—23 15: 
Tweede nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 • Wie 
laatst lacht, best lacht (tekenfilm) 
— 19 45 : Zoeklicht — 20 00 :TV-
nieuws — 20 25 • Het manneke — 
20 30 • Speelfilm : Johnv Guitar 
(Vi^estern van Nicholas Rav) — 
22 15 : Toneelmagazine — 22 45 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

bergte van de wanhoop (reportage 
over de Indianen van Columbia) 
— 19.45 : Ons kunstbezit (eigen 
kunst zien en begrijpen) .— 20 00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Het manneke 
— 20.30 : Vrije toegang tot een fa
briek van brllglazen — 21 15 ; Bo
nanza — 22 05 : Willem Elschot 
(gefilmd programma) — 22 35 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• DONDERDAG 
1100 tot 1140 • Uitzending van 
een H Mis — 15 45 tot 17 00 : RAI: 
Reportage van üe rit Lignano-Ne-
vegal m de Ronde van Italië — 
17 00 tot 18 30 : Het dorp bij de 
hemel (film voor de jeugd) — 
Arena — 20 00 • TV-nieuws — 
20 30 : Arbeidsvreugde (montage
programma) — 21 10 : Speelfilm : 
De engel van Brooklvn (met Peter 
Ustinov — 22 40 : Poëzie in 625 
Innen (gefilmd programma) — 
23 05 : TWeede nieuwsuitzending. 

zivaarlijk komen vertellen dal 
K De Sluipmoordenaar » vrijdag
avond roos heeft geschoten. We 
hopen dat hel volgende maal een 
beter schot wordt ! 

TANTE TERRY 
VVe hebben zondagnamiddag 

nog eens naar het kleuterpro-
gramma met tante Terry (Van 
Ginderen) gekeken. Het is de zo
veelste tante in dit programma, 
en we wilden toch graag eens 
van naderbij gaan kijken of deze 
het misschien op haar beurt even 
stuntelig aan boord legt als haar 
illustere voorgangsters. Elke ver
andering is een waagstuk in de 
Vlaamse TV, en de tivee ekstre-
men van schitterend en misse
lijk zijn soms niet voldoende om 
het resultaat weer te geven. 

Bij tante Terry hoeven we ons 
niet te verschuilen achter de ei
sen van de hoffelijkheid om geen 
oordeel te moeten uilspreken. 
Tante Terry levert waar voor ons 
(kijk-)geld. Ze spreekt de kleu
tertjes niet aan als waren ze een 
of andere soort onderontwikkel
den of doodgewoon abnormalen, 
ze radbraakt het Nederlands niet 
op een hemeltergende wijze, en 
noem zelf maar op. 

We vinden de nieuwe tante 
gewoonweg schitterend. Om noch
tans helemaal zeker te zijn (Uw 
nederige dienaar is nu eenmaal 
enkele decennia te oud voor de 
froebel-klas) hadden lue zondag
namiddag onze huiskamer vol 
bengels gehaald .De observatie 
van dit wel zeer « bevoegd » pu
bliek heeft ons alleen maar b»> 
vestigd wat we acht dagen voor
dien reeds hadden gezegd : de 
nieuwe tante is in haar rol niet 
te beschrijven. Zo moet de kleu-
ler-tanle zijn I 
Proficiat Terry I 

TRIO IN K KLEIN 
Ook proficiat voor Henk van 

Monifoort, Lon Serda en Miei 
Cools, die ons maandagavond tij
dens hun « Trio in k klein « een 
half uurtje geestige en poëtische 
ontspanning hebben bezorgd, zo
als wij dat vantvege de Vlaamse 
TV veel te weinig op ons scherm 
krijgen. 

Of hun programma wel kabaret 
was in de strikte zin van het 
woord, men kan hierover van me
ning verschillen. Het was in ellt 
geval dicht in de omgeving. Hoe 
dicht eigenlijk wel, het doet wei
nig ter zake. We hebben ons ge-
amuzeerd met de man, die zoveel 
had geleefd dat zijn rug en buik 
er nu pijn van deden ; we hebben 
gelachen met de allerlaatste versie 
van de Faust-vertelling ; we heb
ben geleerd dat men een veeltalig 
iemand ook nog een polyglot 
noemt, en een eentalig iemand... 
een Waal I 

De jongens hadden hun pro
gramma flink ingestudeerd en 
grondig voorbereid, dat kon je 
hen zo aanzien. Routine-werk 
was het echter nog niet. Soms 
viel hel aksent wel eens naast het 
juiste woord, soms spraken (en 
zongen) ze wel eens een tikje te 
vlug. Soms ook viel een of andere 
geestigheid wel wat uit de toon 
(Als het maar opbrengt I zei zijn 
vrouw !). Maar het was alles bij 
elkaar goed, heel goed zelfs. 

We verwachten van de Vlaamse 
TV dan ook niets minder dan 

binnen afzienbare tijd een uTri» 
in k klein» opus ê. En de hemel 
gev dat het dezelfde richting 
blijft uitgaan. We zijn eindelijk 
op de goede weg en bij de juiste 
mensen terecht gekomen, schijnt 
ons zo toe. Laten ze nu hard toer-
ken, die drie. En laat de Vlaamse 
TV hen daarbij helpen met woord 
en daad, of in TV-taal, met woord 
... en beeld I 

VERGEET NIET 
TE LEZEN 

Maandagavond na de « Lady
killer », en na tien reeds, hebben 
we nog een zeer interessante af
levering gekregen van « Vergeet 
niet te lezen ». Jos De Haes had 
een gesprek met de dichter Adri-
aan Magerman over zijn bundel 
« Astenisch » en met Frank Mey-
land over « Op Fluistertoon ». 
Beide dichters gaven hun mening 
over hun eigen werk en daarna 
o a. ook nog over de na-oorlogse 
eksperimentele poëzie. 

We vonden het deze keer W 
boeiend dat we, tegen onze ge
woonte in, zijn blijven kijken en 
luisteren. We menen dat Jos Dt 
Haes de juiste man op de juiste 
plaats is : hij laat iets van zijn 
eigen mening voelen, maar valt 
de spreker* voor de rest niet voort
durend in de rede. Hij houdt zieh 
voldoende op hel achterplan en 
laat het licht der schijnwerpers 
zoveel mogelijk op zijn gasten 
vallen. Zo hoort hel 1 

Jvb. 

LIEFDE 
GEEN 

M e t « L i e f d e k e n t g e e n 
t i j d » (« L e s c r o u l a n t s s e 
p o r t e n t b i e n », N e d e r l a n d 
s e b e w e r k i n g v a n K o e n D e 
R u y t e r ) w o r d t h e t l i c h t e r e 
g e n r e v o o r t g e z e t i n d e 
K.V .S . t e B r u s s e l . 

H e t i s e e n v r o l i j k e k o 
m e d i e v a n d e F r a n s e a u 
t e u r R o g e r F e r d i n a n d , d i e 
m e t e e n s e r i e w e r k e n i n 
d e z e l f d e t r a n t t e P a r i j s 
g r o t e s u k s e s s e n k e n t . H e t 
i s g e b o u w d o p h e t s t r a -
n i e n : « S t e v i g e k e r e l s v a n 
v e e r t i g e n m e e r ( l e s c r o u 
l a n t s ) g e v e n d e t o o n a a n 
o p e l k g e b i e d : d e z e z g n . 
v e r s l e t e n e n v e r j o n g e n 
z e l f s ! 

D e g e d a c h t e i s w e l o r i g i 
n e e l , d e u i t w e r k i n g f l i n k 
d o o r g e v o e r d , m a a r d e s i 
t u a t i e s ( 4 v e r s c h i l l e n d e 
k o p p e l s , w a a r v a n dr i e m e t 
g r o o t o u d e r d o m s v e r s c h i l ) 
a l l e s b e h a l v e n a t u u r l i j k ! 
H e t k w a m er n a t u u r l i j k 
m a a r o p a a n d e t o e c h o u -
w e r a a n 't l a c h e n t e b r e n 
g e n , i e t s w a a r v a n d e z e 

KENT 
TIJD 

f r i v o l e a u t e u r e e n h a n d j e : 
w e g h e e f t . • 

• 

H e t i s e c h t e r zeer e i g e n - ! 
a a r d i g d a t d e d i r e k t i e v a n • 
d e K .V .S . d e b l i j s p e l e n [ 
b i j n a a l l e t e P a r i j s g a a t i 
h a l e n . E e n k i j k j e o v e r d e E 
a n d e r e g r e n z e n z o u t o c h E 
o o k d e m o e i t e l o n e n : : 
m e t e e n z o u d e n w e d a n • 
b l i j s p e l e n t e z i e n k r i j g e n • 
d i e h e t g e z e l s c h a p b e t e r • 
p a s s e n — e n d i e b e t e r m e t ï 
o n z e N e d e r l a n d s e g e e s t > 
o v e r e e n s t e m m e n . : 

• 
• 

D e o n v e r m i j d e l i j k e • 
F r a n s t a l i g e L o u i s B o x u s • 
h a d w e e r d e r e g i e g e k r e - • 
g e n , e e n s t e m e e r z o n d e r ï 
m e r k b a a r r e z u l t a a t . ï 

• 

I n e e n z e e r f r i s d e k o r : 
v a n F r a n c i s P u r n e l l e t r e - ; 
d e n o p : d e d a m e s Y v o n n e E 
L e x , I r m a D e V e i r m a n , • 
C h r i s t i n e L o m m e e n L i a ; 
L e e e n d e h e r e n S e n n e j 
R o n f f a e r , H e r m a n V i n k , ! 
F r a n s B e r n a r d e n W e r n e r • 
K o p e r s . • 

• 

j .v. E 

• VRIJDAG 

• DINSDAG 
14 05 tot 14 30 : Schooltelevisie 
(uitzending voor leerlingen van 12 
tot 15 laar) — 19 00 : Internatio
naal Jeugdmagazine — 19 30 : Mel-
o-Toons : Peer Gynt in Arable (te
kenfilm) — 19 40 : Wetenschappe
lijke horizonten — 20 (X) : TV-
nieuws — 20 30 : De trein van 
8u 08 (TV-komedie door Charjes 
Cordier) — 20 55 : Te jong om 
blond te ziin (gefilmd variétépro-
gramma van de Westdeutscher 
Rundfunk Koln) — 22 05 : Leven
de fossielen (een programma over 
blmde grotvissen) — 22 50 : Twee

de nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Mijn vriend 
Fllcka (7e all.) — 19 30 : Het ge. 

19 00 : Gastprogramma : Het vrije 
woord — 19 30 • Penelope — 20 00: 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : De klucht van de brave 
moordenaar (Toneelspel door Jos 
Janssen) — 22 15 : Premiere (film-
nieuws en nieuwe films) — 23 00 : 
Tweede nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
16 30 tot 17 30 : Kom toch eens 
kijken (wederuitzending van het 

jeugdprogramma van 30 mei — 
19 00 : Religieus programma — 

19 30 . Echo — 20 00 : TV-nieuwB 
— 20 30 : Het einde van de reis 

(filmschets van Michel Varesano) 
— 20 40 : De gouden kever (een 
novelle vaa Edgar Allan Poe) — 
21.00 : Paralleloprogramma (ont-
Bpannlngsprogramma ui t het Ame
rikaans Theater in coproduktle met 
de NTB) —22 05 : Hongkons (po-
UtlefeuiUeton) — 22.56 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

Alle kenners en fijnproevers van duits bter, 
liefhebbers van « stimmungsorkeston » 
vinden elkaar terug In het 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 
Oberbayern-Leuven 

U drinkt er Dbrttnunder TH IER, 
de echte Dortmunder 

met de TWEE HERTJES I 



BINNENSCHEEPVAART 
IN ANTWERPSE HAVEN 

Tijdspanne Aant. binnenschepen tonnemaat in m3 
Aankomst Afvaart Aankomst Afvaart 

Januari 1962 4.763 4.775 2.431.669 2.380.537 
1961 3.78S 3.863 1.870.263 1.887.582 
1960 3.754 3.556 1.267.739 1.237.739 

Goederenverkeer per binnenschip in ton van 1000 kg 
aanvoer afvoer 

Januari 1962 959.796 1.359.379 
1961 - 732.685 997.120 
1960 808.639 1358.986 

TUSSEN SCHIP EN KAAI 

Schelde-Rijnverhinding 
sleept nog steeds aan 

J J A N S W E E R T : een tipisch Z e e u w s dorpke . Verschil
lende kerken w a n t er zijn verschil lende godsdiensten, 

een hoefsmid die al van 's morgens vroeg vlijtig aan het 
hameren is, enkele kafeetjes onder de dijk met volledige 
t apve rgunn ing w a n t er komen tijdens de naweek veel 
zeilers vanui t A n t w e r p e n en die m a k e n goede sier. H e t 
is echter niet alleen van deze zeilers dat de leurders met 
gerookte pal ing en de groentenventers leven. De grote 
slok komt van de b innenschippers wan t Hanswee r t is 
vooral bekend als k n o o p p u n t voor b innenschepen . Dit is 
de in- en ui t laatklep voor alle schepen die naar A n t w e r 
p e n varen of er v a n d a a n komen en vrachten vervoeren 
die de Rijn op of af gaan 

r WATER 
SLAVEN ZONDER TOEKOMST 

Wij hebben in ons blad 
reeds vroeger verschillende 
bijdragen gebracht over de 
Schelde-Rijnverbinding. Dit 
nu is een zeer belangrijke 
aangelegenheid omdat de 
binnenscheepvaart een van 
de voornaamste aan- en af-
voermiddelen vormt voor de 
Antwerpse haven. De bin
nenschepen vormen als het 
virare de muilezels van het 
water, zwaar beladen muil
ezels dan, die ongelooflijk 
werkzaam, vrachten aan- en 
afvoeren 

De cijfeis leren dat er een 
bestendige stijgmg is van 
dit vervoer maar de praktijk, 
in dit geval gesprekken met 
schippers en reders te Ant
werpen, leerde ons dat ook 
hier de vette kluiven naar 
het buitenland gaan door 
een verkeerd gevoerde poli
tiek. 

REPORTAGE 
door 

Staf de Lie 

• 
• Ach te r aan 

Ongeveer 60 ten honderd van 
de schepen die Antwerpen 
aandoen zijn van eigenlandse 
nationahteit en iets meer 
dan 40 ten honderd van bui
tenlandse, maar waar het om 
de grote « Rijnschepen » 
gaat, daar sukkelt ons land 
achteraan in de rij. 

De oorzaken van de Belgi
sche sukkelgang zijn wel ver
scheiden Zo heeft bijvoor
beeld het openen van de stop" 
van Teinifiien voor schepen 

NOORP'Z.ilE f 

Qt-otc w<xkr-w<g«n 
ld in aanleg 
ld m ontwetp 
Steenkolen 

<SSSS> B ru i nkoo l 
< ^ ^ Uzercrts 

die van uit Luik komen, de 
rechtstieekse veibinding met 
Rotterdam mogelijk gemaakt 
voor vaartuigen van 1350 
ton Hoe verwonderlijk het 
ook moge klinken ' de ver
voerkosten van Luik naar 
Rotterdam zijn goedkoper 
dan die van Luik naar Ant
werpen. Deze laatste weg 
gaat over binnenlands gebied 
en hangt af van de Dienst 
voor Regeling der Binnen
scheepvaart (een dienst die 
reeds tijdens de jongste ooi-
log opgericht weid en die be
houden bleef). Luik-Rötter-
dam IS een internationale 
weg en bijgevolg vrij van el
ke bepaling 

Men IS er bovendien ont
slagen van de oveidrachttaks 
die zwaar drukt op de vaart 
in het binnenland Vele van 
onze schippers klagen er dan 
ook ovei dat er voor hen geen 
toekomst meer is 

• Schelde-Rijn-

verbinding. 

Taliijk zijn bovendien de 
maatschappijen die m Rot
terdam lossen en van daar
uit de waren naar België la-

immeis deze premie aan al
le Rijnredeis, zowel binnen
landse als buitenlandse die 
goederen vanuit Antweipen 
naar de Rijn verschepen of 
omgekeerd De Nederlanders 
zijn het hier met mee eens 
omdat het volgens hen een 
ongezonde mededinging be
tekent en ZIJ eisen dat de 
premies zouden afgeschaft 

weg en de Zeeuwse wateren 
zijn ook met de ideale vaar
wegen 

Nochtans <5ijn de goede 
veikeerswegen voor Antwer
pen van levensbelang en dit 
zowel de waterwegen als het 
spoor en het baanverkeer, 
waarover wij het m volgen
de bijdragen verdei zullen 
hebben 

n 

s* i 

Een plannetje van de Antwerpse haven Intussen zijn uit
breidingswerken aan de gang waarover wij het later 

zullen hebben 

Schippers hebben het 

België niet gemakkelijk 
m 

3eze kaart van Benelux toont zeer duidelijk de gunst ige 
ligging aan van de A n t w e r p s e haven midden de 

nijverheidsgebieden. 

ten vervoeren per vracht
auto omdat dit nog goedko
per IS dan het schip naai 
Antwerpen te laten komen 
Ook hier speelt de eigen vloot 
een grote rol, zoals wij dat 
leeds uiteengezet hebben 
maar die eigen vloot is van 
7eer geringe betekenis Een 
van de zaken die een oplos
sing van de betere Schelde -
Rijnveibmdmg m de weg 
staan is het fe't dat men het 
nog steeds met eens is ge
worden over de afschaffing 
van de Rijnvaaitpremies De 
Belgische regeimg betaalt 

worden bij een overeenkomst 
over een verbeteiing van de 
Schelde-Rijnverbindmg 

y Goede verkeerswegei 

De bestaande weg loopt vu 
de Westeischelde dooi het 
Zuid-Beveland kanaal (Hans-
weert - Wemeldinge, waar 
WIJ het in de inleiding ovei 
hadden) en veider door de 
Zeeuwse wateren. Deze weg 
IS zeei gevaarlijk, ge moet de 
schippers die regelmatig de 
Westei schelde bevaren maar 
eens spieken het is een om-

Velen vragen dan ook vent 
de waterwegen betreft een 
Sohelde-Rijnverbmdmg over 
eigen grond wat talrijke 
moeilijkheden uit de weg zou 
ruimen En voor wie ei be
lang m stelt nog even een 
paar cijfertjes over het Rijn-
verkeer : onze totale Rijn-
vracht, die rond de X mil
joen ton bedraagt, wordt 
voor onge\eei de heltl door 
West-Duitsland en voor het 
overige door Frankrijk (ong. 
i miljoen ton) en Zwitser
land (ongeveer 1 miljoen 
ton) geleverd 



i16 — DE VOLKSUNiL 

LANDDAG : PROGRANMA 
INLEIDEND WOORD VAN 
MR. DANIEL DE CONINCK 

• 
BOODSCHAP VAN MEVR. 
LODEWIJK DOSFEL 

STELLINGNEMING DER 
VLAAMSE STUDENTEN 

BALANS DER 
NEEN-GILSONAKTIE DOOR 
DRS WIM JORISSEN 

BOODSCHAPPEN UIT 
FRANS-VLAANDEREN 
EN RIJKS-NEDERLAND 

VLAGGEZWAAIEN EN 
CHOREOGRAFIE 

MUZIEKKAPELLEN EN 
JEUGDGROEPEN 

SLOTTOESPRAAK DOOR 
MR. VAN DER ELST 

ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL 
GEMOTORIZEERDE 
PROPAGANDA-
TOCHT VOOR DE 
FEDERALE 
LANDDAG 

BIJEENKOMST OP 
ZONDAG 27 MEI '62 
TE 9.30 U ACHTER 
DE KVS-LAKENSTR 
TE BRUSSEL. 

DE LANDDAG STAAT IN HET TEKEN VAN DE BEVEILIGING VAN HET GRONDGEBIED DER 
VLAAMSE GEMEENSCHAP. TEGEN BEDREIGING EN AANTASTING LANGS DE TAALGRENS EN 
VANUIT BRUSSEL. 

FEDERALISME IS DE ENIGE AFDOENDE OPLOSSING OM ONS VOLK VEILIGHEID EN WEL
VAART TE VERZEKEREN EN DE DEUR NAAR HET FEDERALE EUROPA OPEN TE ZETTEN. 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN 

HET LANDDAGTERREIN LIGT OP 300 METER VAN DE WEG BRUSSEL-ASSE-AALST AAN DE 
TRAMHALTE VAN ASSE-WALFERGEM. WIJ VERZOEKEN DE DEELNEMERS D R I N G E N D DE 
SCHIKKINGEN VAN DE ORDEDIENSTEN STIPT NA TE LEVEN. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
v/anK. . 

^ STQB 4 

MATTHieU'S SEDDEN8E0RIJF 
T U R N H O U T S E B A A N 102 , B O R G E R H O U T - TEL. 35)7.83 
Bijhuixen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. 31.01.18; Begijncnsfr. 39-41. 

Tel. 33.47.24. - Deurne: GaUifortlci 60. Tel. 36.25:22. 

DE AANHOUDER WINT ! ; 

EENS KOMT UW BEURT i 

OM AAN DE WINKET- i 
I 

TEN VAN DE i 
I 

AFRIKAANSE i 

lOTERU 
EEN HOOG LOT TE : 

• 

INCASSEREN !!! i 
• 
• 
• 

Trekkingen : • 
7de tranche zaterd. 26 m e i : 
8ste tranche zaterd. 16 juni • 

• 
• 

Per biljet 100 F j 
Per tiendebiljet 11 F : 

Maximum komfort voor minimum kosten 

0 £ CENTRALE LUCHTVERWARM1NC3 
MET SIERTEGEL-OVEN 
KOMBWATfE MET OPEN HAARD MOGELiJ*^ 

(Duitse sisteemi • -
NaluurlMke of gelorceerde lucötclroulatle 
Brandsitof ; mazout, kolen gas 

Spaarzaam door tager brandstofverbruik / 
Betrouwbaar ^ 

» . gezellige bulseiijke sfeer 
• • modernste en meest vcrtprelde vernarmlns In tiet bnltenland. 

i.Dvak o V b.a. - Antwerpen 
larkgravelel 150 - Tel. 38.43 8: 

Dokamen tatie en Btndie gratis 
op aanvraac 

KAMPEERTENTEN 
EN ALLE 
KAMPEERMATERIAAL 

BEZOEK ONZE TOONZAAL 
k 

KOOP RECHTSTREEKS 
BIJ DE FABRIEK 
• 

JEURiSSEN-CLOOSTERMIU^I 
8e tOMBH 

BERINGERSTEENWEG 
TEL : (011)132.31 

ZONHOVEN 


