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De « Vlaamse Vriendenkring 
lUt het Houtland» 

geeft op zaterdag 22 december 
1962, te 20 uur, in de feestzaal 
« De Zon » te Koekelare een 

KERSTFEESTAVOND 
Showdansorkest 

« The Jacquelino's » 
Vlaamse leute 
Deftig vermaak 

Stadskledij 

NA EEN KONGRES EN 
In « D e Volksun ie » van 1 december reageerde W i m Jo-
rissen op een ui tval v a n de « Volksgaze t » die, naar aan 
leiding v a n een debat W . Mar tens — Yerna in de K o n -
tak tk lub te A n t w e r p e n , in een onbeheers te woede is 
on ts token en sprak v a n « een bondgenoo t shap M . P . W . -
Volksun ie ». Nu weet ieder onbevooroordeeld mens te 
A n t w e r p e n dat het doel van de Kon tak tk lub erin bes taat 
zijn leden te konfronteren n»st de verschil lende geestes
s t romingen , die ons land beroeren en d a a r o m worden 
sprekers uit verschil lende r icht ingen ui tgenodigd om in 
een lezing of een debat h u n opva t t ingen ui teen te ze t ten . 

DEBAT 

door dr 
Zo herinner ik mij aldaar 

spreekbeurten bijgewoond te 
hebben van redakteurs van 
«De Standaard» , van «Le 
Peuple », van « Links », zelfs 
een debat van dhr Luyten 
van de Volksunie met een re-
dakteur van «La Métropole» 
over de Franse preken te Ant
werpen. — Sprak toen de 
Volksgazet ook over een bond
genootschap C.V.P.-V.U. ? of 
B.S.P.-V.U. ? of (waarom 
niet ?) franskiljons van de 
C.V.P.-V.U. ? Een dergelijke 
ruimheid van begrip schijnt 
in Volksgazet-middens on
bekend en « uit den boze » te 
zijn : de B.S.P.-volgelingen 
moeten dom en bekrompen 
gehouden worden. 

Het debat in de Kontakt
klub heeft trouwens uitgewe
zen dat er, over de oplossing 
van het Vlaams-Waalse 
vraagstuk en over de inhoud 
van het nagestreefde federa
lisme, talrijke en diepe essen
tieel-verschillende opvattin
gen bestaan tussen M.P.W. en 
Volksunie. Maar juist daarom 
is het nuttig die verschillende 
standpunten met elkaar te 
konfronteren, en als de bou
tade van de heer Yerna, dat 
de Volksunie meer links zou 
zijn dan de B.S.P., enige be
tekenis heeft dan is het deze 
dat de V.U. een meer vooruit
strevend sociaal programma 
heeft. 

In die zin beweert ook het 
A.C.V meer links te zijn dan 
de B.S.P. 

Maar het begrip «links» 
dekt in onze gewesten zovele 
elementen (o.a. klassenstrijd, 
etatisering, antigodsdienstig
heid, strijd tegen het vrij on

derwijs enz. waarmee de 
Volksoinie het volkomen on
eens is) dat wij de betiteling 
«links» niet kunnen aan
vaarden. 

In verband met dat «links»-
zijn» is het interessant een 
« echo » aan te halen uit « De 
Standaard» van 3 december 

Welke zijn dan die scherpe 
onkerkelijke uitlatingen op 
het kongres van de V.U. ? 

Er werd gezegd dat de ho
gere kerkelijke overheid in 
België meestal tegen Vlaan
deren stellig had gekozen — 
dat daartegenover de lagere 
geestelijkheid in steeds grote
re meerderheid aan Vlaamse 
zijde stond — dat gelukkig in 
sommige bisdommen de laat 
ste tijd een belangrijke kente
ring ten goede viel waar te 
nemen — dat echter aan de 
top nog steeds een Belgisch-

Is dat zo scherl) on-kerke
lijk ? Is dat niet de opinie van 
het gehele kristelijke Maan
deren ? En is dat niet zacht 
uitgedrukt in vergelijking met 
een « echo » van « De Stan
daard » zelf, in haar nummer 
van 23 november 1.1. onder de 
titel «Verfransing van het 
Aartsbisdom ». Ik citeer het 
eerste gedeelte : «Degenen 
die bij de aanstelling van een 
Franssprekende Overste aan 
het hoofd van de Zusters An-
nunciaten (Heverlee) de 
wenkbrauwen hebben ge
fronst, vinden nieuwe redenen 
tot zorgen. Voor kort werd te 
Brussel een « unie van de ho
gere religieuze oversten » op
gericht. Bij het begin van de 
eerste zitting stelde kardinaal 
Suenens de vraag of iedereen 
Frana verstond; niemand had 
de moed of de koelbloedig-

\JOU<§ 

1.1. De krant is van mening 
dat een konfrontatie over het 
federalisme in deKontaktklub 
volkomen gewettigd is. Maar 
zij voegt erbij «wij weten 
echter niet of de Volksunie er 
zodanig mee gediend is (d.i. 
met het linkse getuigschrift 
door de heer Yerna toege
kend). Bepaalde scherpe on
kerkelijke uitlatingen op het 
jongste kongres van de V.U. 
hebben reeds heel wat deining 
veroorzaakt in de Vlaamsge-
zinde kringen ». 

Als voorzitter van dat kon
gres wil ik daarbij de puntjes 
op de i's zetten. Want wij we
ten dat in zekere Antwerpse 
C.V.P.-kringen met kwade 
trouw geroddeld en gestookt 
werd en wordt. 

unitaire strekking werd ge
huldigd, die geen rekenmg 
houdt met de homogene Ne-
derlandstaligheid van Vlaan
deren en die o.a. aanstuurt op 
het scheppen en instandhou
den van een franstalige kolo
nie te Leuven ». 

VERWITTIG U W HUISGENOTEN 
Binnen enkele dagen komt de postbode bij U aan
bellen voor de vern ieuwing van uw abonnemen t . 
-Verwitt ig uw huisgenoten h iervan zodat de brie
venbesteller - die de vern ieuwing slechts éénmaal 
komt aanbieden • niet zondermeer doorges tuurd 
wordt. Wij danken U vooraf hartelijk voor uw 
moeite. 

T IJ • • g . l . ^ . M 

werft 

heid om neen te zeggen 
en dus werd de vergade
ring, met de aansluitende 
lunch, gevoerd in de taal van 
« de oudste dochter van de 
Kerk ». Tafelgenoten van Zij
ne Eminentie die schuchter 
probeerden een mondvol Ne
derlands te plaatsen, werden 
geantwoord in onverstoorbaar 
Frans. Om het hele geval nog 
potsierlijker te maken be
noemde men tot direkteur 
van de Union een pater 
scheutist uit Moeskroen; hij 
kent niet genoeg Nederlands 
en dus plaatste men aan zijn 

zijnde... een taaladjunkt». 
Het tweede gedeelte van de 

« echo » oefent scherpe kri
tiek uit op taaitoestanden in 
het Aartsbisdom zelf. 

In het nummer van 24 - 25 
november bracht de Stan
daard een rechtzetting van 
dat tweede gedeelte. Maar 
niet van het eerste gedeelte, 
dat wij hierover aanhaalden 
en dat dus integraal gehand
haafd blijft. 

Ik herhaal mijn vraag : 
waarin zijn de uitlatingen op 
het kongres van de V.U. on-
kerkelijker dan die van De 
Standaard ? 

Of moeten we aannemen 
dat de twee regeringsbladen 
«De Standaard J- en «De 
Volksgazet» ons een blik 
hebben gegund op de wapens 
die zij tegen de gevreesde 
Volksunie bij de wellicht niet 
ver-verwijderde verkiezingen 
zullen aanwenden ? 

blz. 3 
komplot te beersel 

blz. 4 
open brief aan 

een onbekende pater 

blz. 6 
kongresseh 

blz. 10 
valeer depauw 

blz 8-9 
zuiderkempen 

blz. 16 
amnestie 

méér abonneiiteii 
WÊ 
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OHBEWOONBAAR 

Toen ik onlangs te Deerlijk was, 
•viel mijn oog op een plakbriefje 
aan een hu 's : « Onbewoonbaar 
verklaard ». 

Mensen uit de streek lichtten mij 
In dat dit het postkantoor van 
Deerlijk was. In een kamer die 
elles behalve ruim is, werken 
twaa'f personen. 

De Postoverste deed langs de 
burgemeester om een aanvraag aan 
het ministerie om verhuizing of 
mogelijke nieuwbouw. 

De aanvraag werd verworpen en 
sedertdien hangt er de p'.akbrief 
< Onbewoonbaar verklaard ». Meer 
kon het gemeentebestuur niet. 

K. Gent. 

IEDER ZIJK WAARHEID 
Waarde Redaktie, 

Ik weet niet goed wat er eigen
lijk bedisseld is. Maar volgens uw 
voorlichting, vo'.gens 't Pallieterke, 
volgens Humo. volgens de Post 
en misschien nog andere bladen 
Eou de V.U. van de beheerraad der 
T.V. de toelating hebben om in 
€ Ieder zijn waarheid » op te tre
den. Ik geloof al deze bronnen^ 
maar dan kan ik toch niet goed 
volgen ? Gaan de traditionelen 
dan 'n kwartierke vroeger naar de 
«tudio om de deur achter zich op 
s'ot en grendel te draalen, zodat 
de V.U. niet binnen kan ? Of is 
d a t een geheime afspraak, zodat de 
V.U. niet kan opdagen. Als de be-
heerraad akkoord is, kan een 
«chrijven naar die raad toch niets 

meer helpen ? Volgens mij is dan 
de daad aan V U Hef slot breken! 

K.V.D V.' - Mortsel. 

Red. — De Beheerraad van de 
B.R.T. heoft prine'piee! toegezegd 
dat de V.U. op een of andere wij
ze op het scherm zou kunnen ko-
m -n. Bij deze bes issing was er niet 
expliciet sprake van <( Ieder zijn 
waarheid» alhoewel de B.R.T. dat 
programma wel op het oog had. 
De (( traditionele » partijen hebben 
dade i jk hun ve'o gesteld. Een 
duidcli.ike, naar de leUer onher
roepelijke beslissing die zou toela
ten het (( slot te forceren » is er 
dus niet. 

De V.U. iaat niets onverlet om 
er te komen. 

Maar zelfs het f3it dat al^e door 
u geciteerde b 'aden plus nog een 
reeks andere om louter demokra-
tisehe redenen ons steunen, is tot 
op heden voorbijgegaan aan onze 
nationale beeld- en klankpolitie-
kers. 

GEZONDHEIDSDIENST 
Mijnheren, 

In de Leopoldkazeme te Gent is 
het Opleidingscentrum van dé Ge
zondheidsdienst van het Leger 
gevestigd. 

Midden 1962 was er sprake van 
deze kazerne te slopen en liet 
Centrum over te brengen naar 
een kleine plaats is Wallonië. 

(Cfr. een paar parlementaire 
vragen en enkele persberichten). 

Deze ovei-plaatsing zou nadelig 
zijn voor de nederlandstalige per

soneelsleden (136 in 1961) en leer
lingen (741 in 1961). 

Op 15 september 1962 stelde het 
Vlaams Aktiekomitee voor Volks
gezondheid aan de heer Minister 
van Landsverdediging voor de 
nederlandstalige afdeling der 
school te Gent te laten en de 
fransfaUge afdeling naar Luik 
over fe plaatsen. Dit zou tevens 
toelaten, beide scholen bij een 
rijksuniversiteit te laten aanleu
nen. 

Op 25 oktober 1962 antwoordde 
Minister Segers, da: in een nabije 
toekomst geen enkele overplaat
sing van het Centrum zou gebeu
ren. Tevens kreeg het Vlaams 
Akt'ekomitee voor Volksgezond
heid ds verzekering, dat zijn po
sitieve voorstellen bij een latere 
studie van liet kwestieus probleem 
zouden in aanmerking komen. 

Dit bericht zal ongetwijfeld te
vredenheid wekken bij een groot 
aanta l betrokkenen. 

VI. Aktiekom. Volksgez. dr med. 
R. de Beule. 

Red. : De V.U. heeft d s t i j d s 
eveneens krachtig gereageerd. 

VOLKSUNIE, WERE Dl ! 
Mijnheren, 

Toen mij on'angs gevraagd werd 
hoe lang ik mij nog zou blijven 
abonneren op « de Vo'lcsunie », 
was mijn antwoord kort en klaar: 
zolang ze verschijnt. 

In de brievenrubriek van het nr 
van 24 november jl. is mij opge
vallen dat er om een Vlaams-na
tionaal dagblad wordt gevraagd. 
Ik hoop maar dat de bewuste per
soon niet is onder te brengen bij 
dat soort intellectuelen dat niet 

bereid is om zich op he t goede be
s taande weekblad te abonneren. 
Onze briljante, onvervangbare al
gemene secretaris Wim Jorissen 
had overschot van gelijk, toen hij 
dat soort academici een veeg u i t 
de pan gaf op ons congres. 

Ben gelukkig idee is wel het op
nieuw verschijnen van de lime
ricks. Dit zeer goed ding moet ons 
in staat stel'en om daarvan een 
boeiende bloemlezing aan te leg
gen. 

Dat het colloquium met de he
ren Martens ( W B ) en Yerna 
(MPW), de heer Van Eynde nog 
steeds zwaar op de maag ligt, 
moet ons geenszins verwonderen. 
Is het ook niet ongehoord, dat 
Yerna de Volksunie voor linkser 
( = progressistischer) aanziet dan 
de BSP, waar de hoofdredacteur 
van « Volksgazet » geen gelegen
heid laat voorbijgaan om de Volks
unie af te schilderen als een re-
act ionnaire part i j . 

Beschikt de Volksunie niet over 
veel meer troeven dan de Vlaam
se BSP-vleugel. die wel arrivisten, 
profiteurs en postjessohooiers 
aantrekt , maa r die uiteindelijk 
voor de beste jongeren en de niet-
geprotegeerden afstotend zal gaain 
werken door zijn aftandse klasse-
strijd, zijn bourgeois-aspiraties, 
zijn ten top gedreven antiklerica-
lisme. 

Volksunie, laatste hoop van 
Vlaanderen, op dit og* nblik be
s taa t voor u de kans om tot een 
respectabele part i j uit te groeien. 
Neem die waar ! 

R. - Antwerpen. 

Red. : Er is geen enkele reden 
voorhamden om onze lezer, die 
naa r een dagblad vroeg, onder te 

hrengen bij de e*n et andere 
<( soort ». jWat de inteUectnelen 
betreft : er zijn van da t « soort i> 
gelukkig heel wat onder onz« 
trouwe lezers. 

VERHEUOEND 

Mijnheren, 

In « Het Vrije Woord », maand
tijdschrift van het « Humanistisch 
Verbond », verscheen een stukje 
over de Franse sei-moenen, dat de 
indruk gaf gericht te zijn tegen 
de betogers. 

Ik tekende daar verzet tegen 
aan en noemde steller een zonder
linge humanist , daar zijn vijandig
heid jegens het Vlaamse volk 
sterker was dan zijn humanisme. 

Tot mijn grote voldoening werd 
mij door de h. K. Kuypers, voor
zitter, geantwoord dat hij in 't ge
heel geen vijand was van het 
Vlaamse volk. wel integendeel, 
maar dat hij het stukje geschre
ven had na vernomen te hebben 
hoe streng het gerecht opgetreden 
was tegen de kleine m a n en da t 
hij de schijnheiligheid van ze
kere zijde, in te weinig woorden, 
had willen ter overweging geven. 

In een volgend stukje zou hij 
zijn s tandpunt verduidelijken en 
er tevens op wijzen da t de eerste 
Vlaamsgezinden vrijzinnigen wa-

En, tot mijn ware vreugde, ver
scheen in he t novembernummer 
een lange, merkwaardige en ot>-
jektieve bijdrage van <le h a n d 
van de h. De Lancker. 

V.A. - Mechelen. 

ik word zo sterk ais een paard— 
dank zif de krachl van gevo-kip 

GEVOEDERD MET 

GEKIEMDE HAVER 

GEVO-KIP 
WORDT NU 
GELEVERD 
DOOR 

UORIS - FERIR - G O R R E M A N S 

STATIE STRAAT 81 

BERCHEM (ANTWERPEN^] 

TELEFOON : 30 .33 .40 

BHteN BES^'ELT BW » THfe»8 
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middenstan 
Tf eimon'd Mat theyssens k w a m op de kamer t r ibune bij de 

begrot ing van Middens tand . Spreker wijst bij het be
gin v a n zijn u i teenzet t ing op de belangrijkheid der zelf
s tandigen . Quant i ta t ie f : 800 .000 mensen . Economisch is 
deze groep belangrijk doordat hij de bedrij f shoof den levert 
v a n de kleine en middelgrote o n d e r n e m i n g e n ; sociaal be
langri jk doordat hij een groot aanta l we rknemer s tewerk 
stelt . H e t aandeel van deze groep in het na t ionaal i nkomen 
sl inkt maa r steeds. H e t aanta l zelfstandigen verminder t 
gestadig hoewel de bevolking toeneemt . Spreker onder
zoekt de oorzaken van deze achteru igang. Zij zijn dr ie
ër le i : fiskaal, sociaal en economisch. 

mattheyssens in de kamer 

De zelfstandigen worden 
tot vooruitbetalingen ver
plicht, willen zdj ontsnappen 
aan aanzienlijke belastings
verhoging. Deze fiskale ver
plichting kan moeilijkheden 
opleveren bij hun begroting 
en aankooppolitiek, waar
door zij professioneel kun
nen worden geschaad. 

Onze woordvoerder komt 
op voor een systeem waar
door ook de zelfstandigen 
maandelijks hun belastingen 
zouden kunnen betalen. 

Hij bekampt de taxatie 
door vergelijking zoals zij nu 
wordt toegepast. 

De pensioenen der zelf
standigen noemt spreker een 
schande voor een Staat die 
zich sociaal noemt, en het 
ook op menig terrein is. 

Hij schetst het beklagens
waardig lot van de oude zelf
standige die vroeger als am

bachtsman een zekere wel
stand heeft gekend. Zijn 
spaarcenten zijn door de 
waardevermindering van de 
munt op een fractie terug 
gevallen van hun vroegere 
koopkracht. Hij is in vele ge
vallen een armoelijder ge
worden, die aan een so
ciaal minderwaardigheids
complex is gaan lijden 

Reimond Mattheyssens is 
van mening dat de back ser
vice van de pensioenen door 
de gemeenschap zou moeten 
worden gedragen, zoals da t 
het geval was bij andere pen
sioenengerechtigden. Hij 
doet spottend opmerken dat 
daardoor het pensioen zou 
kunnen opgevoerd worden 
tot 30.000 F zoals door minis
ter Leburton, in een edel
moedige doch kortstondige 
bui, werd voorgesteld" t ö^n ' 
hij geen minister was. 

Hij bepleit de gelijkheid 
van de kinderbijslagen voor 
allen omdat ook de lasten 
voor allen gelijk zijn. 

Hji komt op voor de dek
king der grote risico's bij 
ziekten, daar tal van zelf
standigen deze zelf niet meer 
kunnen dragen. 

Spreker behandelt dan de 
economische grieven van de 
middenstand. Hij herinnert 
aan een woord van een oud-
eerste-minister, om de ver
waarlozing van de zelfstan
dige in het algemeen en de 

Vlaamse zelfstandige, in het 
bijzonder in het ücht te 
stellen. 

In de economische plan
ning moet met het kleine en 
middelgrote bedrijf worden 
rekening gehouden. Zij moe
ten geïntegreerd worden in 
de economische programma-
tie om hun expansie te be
vorderen. 

Daarvoor is een politiek 
van ruime kredietverlening 
vereist. 

Verbeterde beroepsoplei
ding, degelijke voorlichting 
en oriëntering zijn noodza
kelijk met het oog op de con
currentie in de E.E.G. 

R. Mattheyssens bepleit de 
afschaffing van de cascade-
overdrachttaks die een zwa
re handicap uitmaakt voor 
de zelfstandigen en de groot
warenhuizen en de politieke 

coöperatieven begunstigt. 
Hij hekelt het voorontwerp 

betreffende de prijsbepaling 
en concurrentie. 

Hij toont aan dat de mi
nister van Economische za
ken dictatoriale bevoegdheid 
krijgt inzake prijsbepaling. 
Dit ontwerp aldus spreker 
zet de deur open voor aller
lei willekeur en geeft de re
gering een wapen om aan 
indexpolitiek te doen. Hij 
haalt een tekst aan die ver
nietigend is voor het ont
werp dat ook de handteke

ning draagt van de minister 
van middenstand. Spreker 
noemt de naam van de, 
schrijver, die een leidende 
persona ite t is uit het 
N C.M.V , waarvan de minis
ter zelf een der kopstukken 
is. 

Tot besluit ontzegt hij zijn 
vertrouwen aan de minister 
namens de Volksuniegroep, 
omdat de zelfstandigen fis
kaal worden bedreigd, eco-
nomis'ih verwaarloosd en 
zelfs geschaad, en sociaal 
achteruitgesteld. 

ét 
V 
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komplo l Ie beersel 
O p 6 november s t emde de gemeenteraad van Beersel een 
mot ie voor toekennen van H faciliteiten » aan franstalige 
inwoners . Die gemeente raad groepeert 3 liberalen, 2 so
cialisten en 4 kathol ieken. 
W a a r socialisten en kathol ieken samen de meerderheid 
k u n n e n u i tmaken en normaa l op lokaal p lan de politiek 
v a n h u n reger ing inzake taalgebruik zouden moe ten na
leven, zien w e hen het eenvoudig op een akkoordje gooien 
me t de liberalen, o m de franstaligen ter wille te zijn. 

((talentelling » hougaray 

Wat heeft de gemeente
raad in feite bezield ? Waar
om komt hij juist nu met 
de motie aandraven ? 

Senator Hougardy had 
zijn plan met de liberale 
burgemeester Theys goed 
uitgestippeld. Eerst de motie 
doen stemmen. Nadien een 
talontelling organiseren om 
te kimnen bewijzen, in wel-

taalrol interpellatie van der eist: 

wetenschappelijk personeel 
Mr Van der Eist richtte vol

gend verzoek tot interpellatie 
aan de Heren Ministers van 
Nationale Opvoeding en Kui
tuur : 

Ondertekende wenst de He
ren Ministers van Nationale 
Opvoeding en Kuituur te in-
terpelleren over de onstellen
de wanverhouding tussen de 
twee taalrollen en tussen het 
Nederlandstalig en Franstalig 
wetenschappelijk personeel in 
een aantal nationale instel
lingen die afhangen van hun 
departement, met name het 
Koninklijk Meteorologisch I n 
sti tuut van België, de Konink
lijke Sterrewacht van België, 
het Koninklijk Inst i tuut voor 
Natuurwetenschappen v. Bel

gië, de Koninklijke Belgische 
Musea voor Schone Kunsten 
te Brussel en de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschie
denis, en over de noodzake
lijkheid de bepalingen van de 
wet van 28 juni 1932 na te le
ven, alsmede de formele be
lofte gedaan in de regerigs-
verklaring van 2 mei 1961, be
treffende het tot stand bren
gen van een rechtvaardig 
evenwicht tussen de taalrol
len. 

Brussel, 4 december 1962 
F. VAN DER ELST. 

TOELICHTING 
In het Bulletin van Vragen en 

Antwoorden (N.S8,19Gl-62 en N.l, 
l!>0t-63) verscheen het antwoord 
op een aantal vragen betreffende 

de toestand in bovenvermelde 
nationale instellingen. 

Niet alleen zijn de toestanden 
in deze instellingen uitermate 
ongunstig voor de Nederlandsta-
ligen, maar een vergelijking m'.t 
de toestanden in 1959, aan de 
hand van het antwoord op een 
parlementaire vraag nr. 107 dd. 
16.i. 1959, bewijst dat geen enkele 
inspanning werd gedaan om de 
wet na te leven en verbetering te 
brengen aan de bestaande wan
verhoudingen. 

Deze toestanden kunnen niet 
langer geduld worden en de be
lofte gedaan in de regeringsver
klaring moet nageleefd worden. 
Maatregelen dienen dan ook ge
troffen om binnen afzienbare tijd 
een afdoend resultaat te bereiken. 

ke mate de motie gewettigd 
was. 

En de rest kunt u raden : 
officiële toekenning van fa
ciliteiten, verfransing van 
de gemeente... 

Overbodig eraan toe te 
voegen dat de socialisten 
met het plan volledig in
stemden. Nopens de mede
werking der katholieken 
bestond evenmin twijfel. 
Inderdaad, naar 't schijnt 
had de Cie Immobilière, de 
bouwmaatschappij van de 
plaatselijke « élite *, circa 1 
hectare grond plus 500.000 
F aan het bisdom geschon
ken onder één voorwaarde : 
de nieuwe parochie moet 
franstalig zijn. 

Het bisdom wachtte niet en 
benoemde direct een pries
ter voor de parochie, waar 
reeds een kerk onder dak 
staat die volgend jaar zal 
geopend worden En die 
priester behoorde voorheen 
tot de franstalige geestelijk
heid te Evere... 

Te Beersel denken vele 
Vlamingen dat het bisdom 
aan de katholieken in de 
gemeenteraad de wenk gege
ven heeft, de motie in geen 
geval tegen te werken. Nog 
anderen beweren dat katho
lieke, socialistische en libe
rale mandatarissen een duit 
verdiend hebben door de 
wensen van de Cie Immobi
lière in te willigen. 

Het is opvallend hoe de 
motie voor faciliteiten ge
stemd werd : 3 liberalen en 
2 socialisten tegen 2 onthou
dingen (katholieken) en 2 
afwezigen (katholieken). Zo 

redden de katholieken de 
schijn ! 

Maar in feite spelen ze 
onder één hoedje met libe
ralen en socialisten. 

En zeggen dat de Vlamin
gen voor die heren gestemd 
hebben ! 

De oogmerken van Hou
gardy reiken echter veel ver
der dan Beersel. Het twee
de taalontwerp Gilson moet 
nog goedgekeurd worden. 
Indien Hougardy nu kan be
wijzen dat Beersel een groot 
aantal franstaligen herbergt 
(wat makkelijk is daar er 
geen controle bestaat op zijn 
« talen tellings »-formulieren), 
kan hij eenvoudig een twee
talig regime eisen. Met de
zelfde bedoelingen bewerkt 
hij eveneens Tervuren, Vil
voorde en Alsemberg. 

Hougardy t racht deze ge
meenten te voegen bij de 
acht andere, over wier lot 
weldra met het ontwerp Gil
son zal beslist worden. De 
Brusselse agglomeratie zou 
daardoor van 19 tot 31 ge
meenten uitgebreid worden. 

Het is duidelijk : Hougar
dy wil munt slaan uit de 
overheveling van de Voer
streek naar Umburg. Hij 
kent de huidige lakse rege
ring. Hij weet dat ze, onder 
druk gezet, tot toegevingen 
zal bereid zijn. 

Noch C.V.P., noch B.S.P, 
noch PV.V. hebben op de 
motie gereageerd Waarom 
zouden ze ? De benadeelden 
zijn immers maar Vlamin
gen. Alleen de Volksunie 
heeft in een pamflet de in
woners van Beersel en Al
semberg aangezet weerstand 
te bieden en de talentel-
lingsformulieren van Hou
gardy eenvoudig in de kachel 
te werpen 

Beersel en A semberg zijn 
door de samenzwering van 
Haugardy, Cie Immobilière, 
gemeentelijke mandataris
sen (en kerk ?) midden in 
de taa'strijd beland. Zij wil
len echter Vlaams b'ijvsn. 
En bijgevolg verwerpen ze 
krachtdadig deze onwette
lijke praktijken. Niemand 
heeft het recht de vrede, 
waarin ze tevc, te versto
ren. 

M. Van.hournout 
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B r i e F 
aan een 

onbehende Paler 

Paler, 

Gi] had u in de straalgoot geplant om een lift te krijgen : 
een schriele zwarte streep tegen de witte vrieslucht, in een 
ondermaatse soutane waaronder de broekspijpen van een 
beschaamde clergyman uitbungelden. Gehoorzamend aan de 
wet dat al wal een rok draagt meegenomen wordt, stouwde 
ik u in mijn V.W. • richting Brussel. 

Nu bevind ik me te uwen opzichte, pater, en ten opzichte 
van uw soortgenoten-missionarissen in de pozitie van de mug 
die de eerste D.D.T.-aanval heeft overleefd : mijn afweerver-
mogen is gestegen. Te veel knikkende negertjes op te veel 
toonbanken van oude juffers, te veel gespaarde postzegels en 
zilverpapiertjes, te veel kwartjes voor ongedoopte negerkindjes, 
te veel van de zoeterige missie-romaniiek uit de collegejaren 
hebben me alleen maar wat sceptischer gemaakt tegenover uw 
baardig ras. Ik moet bekennen dat de SO km van Hekelgem 
tot Brussel ruimschoots volstonden om schoonschip te maken 
met mijn scepticisme en met mijn superieur dunkje van de 
man-die-het-aüemaal-al-weet. 

Gij hebt me nochtans, pater, geen daverende din^efi,,ver
teld. Gij hebt me alleen wat gepraat over de dipenda, over de 
algemene ontreddering daarna tot vandaag, over uw leprozerij 
in de buurt van Coquilhatstad waar gij binnen een paar maan
den weer naar toe trekt. Gewone dagelijkse dingen uit uw 
leven. Het worden slechts daverende dingen wanneer men 
plots in een flits bedenkt dai het liftende paterke ergens een 
gewoon boerke is uit Meldert en dat zo'n doodeenvoudig boerke 
zonder veel omhaal daar in de omgeving van de Evenaar een 
one-man-shov) d la Schweitzer weggeeft. 

Ik ben me plots, pater, van het één en ander bewust 
geworden. Onder meer het feit dat wij Vlamingen een verdomd 
schoon volk zijn. Meer dan de helft van alle gerokte Schweit-
zers-in-zakformaat over de hele wereld komt uit drie onaan
zienlijke landjes : Ierland, Nederland en Vlaanderen. Vlaanderen 
draagt daarbij - zoals het hoort - het leeuwenaandeel. Hel 
leeuwenaandeel van de gedoopte negerkindjes - ik kan er niet 
aan doen dat ik grinnik, maar ik heb nu éénmaal teveel D.D.T. 
gehad • maar ook het leeuwenaandeel van al wat daarbij en 
daarrond komt 

Wal daarbij en daarrond komt. Pater, zou men met een 
wijds en eigentijds woord de hulp aan onderontwikkelden 
hunnen noemen : het leren lezen en schrijven, het metsen 
en leren metsen, het genezen en leren genezen, het beschaven 
en leren beschaven. Zijn de Vlamingen niet één van de weinige 
Wesleuropese volkeren die sinds eeuwen aan massale technischi 
hulp doen, zonder en buiten en ondanks het kolonialisme ? 
Stierf niet in 1652 reeds, 250 jaar vóór v onze vlag werd geplan 
op het strand als een wereld zo groot », pater Joris van Geel 
de marteldood in Kongo ? Was het niet Joost de Rijcke die d( 
tarwe naar Ecuador bracht ? En Verbiest die de Chinezen 
vertrouwd maakte met de Westerse sterrekunde ? En Damiaaii 
De Veusler die, net als gi], medische hulp ging bieden aan 
onderontwikkelde leprozen ? En De Smet, de Grote Zwartrol 
die in Noord-Amerika aan de goede kant stond ? En My 
Bernijn, die de Mongolen leerde lezen en schrijven ? 

De geschiedenis van Vlaanderens technische hulp aan de 
onderontwikkelden. Pater, lang vóór er een UNO of een 
UNESCO bestond, is één der roemrijkste bladzijden uit ome 
geschiedenis als volk. Geschreven door boerkens zoals gij. Van 
Melderl o] van elders. 

Men kan best een sceptische anli-D.D.T.-mug zijn. Pater, 
om hel te erkennen En men geeft er zich dankbaar rekenschap 
van hoe, enkele jaren geleden nauwelijks, de idealislisehe 
impuU van de Vlaamse beweging een nieuwe impuls is 
geweest voor deze eeuwenoude Vlaamse hulp-aan-onderontwik-
lelden 

Men wordt zich op de meest onverwachte ogenblikken 
dankbiar bewust van zijn Vlaming-zijn. Zelfs in een V.W., 
naasl een schriel paterke. Zoals 

uw dlo Genes. 

epeuvOTfN 
AALSTERSE 
DEKENS 

Men zal zich herinneren 
hoe een paar jaar geleden de 
sluiting van textielfabrieken 
te Aalst vee] ophef maakte. 
Honderden textielarbeiders 
werden naar de stempelloka
len gestuurd. Vooral rond de 
sluiting van de grote deken-
fabriek « Roos, Geerinckx & 
De Naeyer » was heel wat te 
doen. Van sindlkale zijde 
werd bewezen dat deze slui
ting niet noodzakelijk en 
zuiver spekulatief was. Een 
der namen die in verband 
met de spekulatieve sluiting 
werden vermeld, was Moyer-
soen. 

OPNIEUW 
De kranten brengen thans 

het bericht dat een Neder
lands dekenbedrijf te Aalst 
een fabriek zal openen. 

Hoe hebben we het nu ? 
Buitenlanders komen te 
Aalst de verdwenen eigen be
drijven vervangen ! Aan de
ze buitenlanders worden 
voordelen verstrekt die de 
vroegere textielfabrieken 
niet konden krijgen. 

De Aalsterse « streekeko-
nomlst » bij uitstek, oud-
minister Moyersoen, zet zijn 
beste beentje voor om die 
buitenlandse bedrijven aan 
te trekken nadat « Roos, 
Geerincks & De Nayer » in 
dubbelzinnige omstandighe
den over de kop ging. 

Bij zijn volgende verkie
zingskampanje zal Moyer-

grasduinen... 

« Wij hehhen sinds 500 jaar noch een eigen 
leger gehad met al de vormende kracht die daarvan 
uitgaat, noch een eigen vertegenwoordiging van 
Vlaanderen naar buiten om ons bestaan te bevesti
gen en ons gelaat te vertonen. We hebben geen 
eigen Nederlandstalige en Nederlandsgezinde aris
tocratie zodat wij heden nog niet aan de algehele, 
culturele integratie toe zijn (sociale en culturele 
taalgrens). Wij hebben geen eigen rechtspersoon
lijkheid om als zodanig aan het internationaal ver
keer deel te nemen, ons te doen kennen ,ons te 
doen waarderen en eerbiedigen ». 

Kan. A. Dondeyne & M. Vandekerckhove 

in « De Kerk in Vlaanderen », blz. 650. 

soen er op wijzen, dat hij 
« nieuwe bedrijven » naar de 
stad heeft gebracht. 

PAEDAGOGEN 
Twee Vlaamse P.V.V.-ers, 

de heren Van der Poorten en 
De Clercq, hebben een wets
voorstel ingediend waarbij 
het onderwijs van de tweede 
taal vanaf het allereerste 
schooljaar in de lagere school 
wordt verplichtend gesteld. 

Zot zijn doet geen zeer ! Ie
dere vakman die het pro
bleem heeft bestudeerd zal u 
vertellen dat de tweede taal 
slechts mag onderw^ên wor
den als de eerste er rotsvast 
inzit. Uitspraken van binnen-
en buitenlandse leraars en 
profesoren om vervroegd on-

H. GEEST-VARIA 

...et aut Theotiscam in Antwerpen ?... 

GRENS 
AAN DE LOIRE? 

Een tijd geleden reeds ver
wees « Wetenschappelijke Tij
dingen », de degelijke publi-
katie van Jef GoosE'snaerts, 
naar een Canon van de Re
formsynode uit Tours (het 
derde Concilie ten jare 813) 
Waarin gevraagd werd dat er, 
om verstaan te worden door 
iedereen, gepreekt zou worden 
'n het Frans en « aut Theo
tiscam», d.i. in het Diets. 
« Wetenschapp. Tijdingen » 
stipt daarbij terecht aan dat 
200 km bezuiden Parijs in de 
Je eeuw dus Diets moest ge
predikt opdat de gelovigen de 
preek zouden verstaan. Het 
blad herinnert er tevens aan 
dat de strafwet der Franken, 
de lex Salica, moest gelden 
« Scaldim inter et Ligerium », 
tussen Schelde en Loire. 

DIETSE 
EN FRANSE 
PREKEN 

«Wetenschappelijke Tijdin
gen » deelde mee, de essenti
ële gegevens over deze Dietse 
preken onvangen te hebben 
van een pater uit Oostende 
die zelf opmerkte dat « het 
wel kenschetsend is dat, als 
het Diets voor het eerst in de 
geschiedenis wordt vermeld, 
het precies is i.n verband met 
de preken in de kerk ». 

De spuiter, die ons opmerk
zaam maakte op deze bijdra
ge in de « Tijdingen », voegde 
ef langs zijn neus weg aan toe 
dat «het hopelijk niet ken
schetsend wordt dat, als het 
Frans voor het laatst in de 
geschiedenis wordt vermeld, 
het precies zal zijn in verband 
met de preken in de kerk ». 

derwijs in de tweede taal af 
te wijzen zijn er bij de vleet. 

Dat alles maakt de reke
ning niet van de twee snug
gere P.V.V.-ers. In hun uni
taire ijver hebben ze lak aan 
verantwoorde paedagogie. 

Maak u maar gereed, huis
moeders en -vaders : binnen
kort nog wat meer huiswerk! 

TER 
HERINNERING 

Op woensdag 24 oktober zou 
in het foyer van de Konink
lijke Militaire School te Brus
sel een ergerlijk incident heb
ben plaatsgegrepen. Dhr 
Geysen, deken van het profes
sorenkorps, zou enkele Neder
landssprekende jonge luite
nanten beledigd hebben en 
tenslotte verklaard hebben in 
het Frans : «ge zijt niet 
waard, het uniform te drage». 
Ik betreur alleen maar dat ik 
er in 1940 niet een paar tien
tallen méér heb omgelegd ». 

Er werd nog steeds geen 
formele logenstraffing over 
dit incident gegeven. Er werd 
evenmin reeds aangekondigd 
of een onderzoek is ingesteld 
naar de juistheid van de be
weringen van de militaire 
prof. Wie werd door hem in 
1940 doodgeschoten ? En 
waar ? Werk op de winkel 
voor de Veiligheid ! 

PARTIJDIGE 
VEILING 

Met het oog op het inrich
ten van een provinciale V.U.-
kaderdag wendde de Volks-
unie-Mechelen zich onlangs 
tot de beheerraad van de Me-
chelse Tuinbouwveiling, met 
het verzoek te kunnen be
schikken over de zaal der vei
ling. De beheerraad der Vei
ling antwoordde met een wei
gering. Nogal normaal, op het 
eerste zicht. 

Maar heel wat minder nor
maal bij nader toekijken. 
Want op 3 november jl. ging 
in diezelfde Veiling een ar-
rondissementele C.V.P.-mee-
ting door. Zijn de tuinders
aandeelhouders er mee ak
koord, dat hun Veiling slechts 
voorbehouden is aan één en
kele politieke partij ? En dan 
nog de partij, waartegen 
thans de ganse boeren- en 
tuindersstand in opstand is 
gekomen I 
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HAAST EN SPOED 

...twee en een half jaar geleden... 

- De Kongolese « dipenda » 
ligt nu reeds bijna twee jaar 
en half achter de rug. Ze 
veroorzaakte de terugkeer 
naar België van ongeveer 
20.000 families, waarvan de 
vader werk moest zoeken. Op 
dit ogenblik zijn er nog on
geveer 1.500 van deze men
sen werkloos; een 2.000-tal 

werden t€werkgesteld bene
den hun werkelijke waarde. 

Na twee en een half jaar 
is thans eindelijk een «prak
tische gids» verschenen, die 
de teruggekeerden moet 
voorlichten bij hun reklas-
sering en het zoeken naar 
werk. 

Ruim op tijd, menen we ! 
Zoals alles In België. 

KERST-
PAKETTEN 

Ook dit jaar zal weer ge
dacht worden aan de gevan
genen die sinds het einde van 
de oorlog, nu reeds achttien 
jaar, Kerstmis in de cel moe
ten vieren. 

Wie aan deze slachtoffers 
van de haat — de laatste oor
logsgevangenen in West-Eu
ropa ! — zijn gift wil laten 
geworden kan storten op de 
postgiro van de Sneyssens-
kring, pr 8927.52 van D'Hondt 
Leo, St. Amandsberg (Gent) 
of postgiro van de v.z.w.d. St 
Maartenskring, pr 1583.02 te 
Antwerpen. 

Dit geld wordt integraal be
steed aan Kerpspaketten voor 
de gevangenen en aan de re-
klassering van de vrijgelate
nen. 

HET KAN NIET OP 
Buitenlandse Zaken heeft 

te Rome het gebouw, waarin 
de Belgische ambassade is 
ondergebracht, aangekocht. 

Voor het peulschilletje van 
48 miljoen. Geen lires, maar 
franken. 

Men kan onze ambassa
deur toch lastig in een hui-
zeke van De Taeye steken. 

FLAMINGANT 
S E . G E R 0 • i'f 1'* --.,m Wit. 

P.W. Segers blijft in het 
leger verder aan « vervlaam-
sing » op zijn manier doen. 
Verleden week werden zes 
nieuwe profs en docenten 
aan de Koninklijke Militaire 
School benoemd : vijf Frans-
taligen en één (zegge en 
schrijve één) Vlaming. 

Daarmee worden de ver
houdingen in de K.M.S. nog 
wat schever getrokken. Zoals 
men weet bestaat de akade-
mieraad thans uit 12 Frans-
taligen tegen zes zgn. Vla
mingen. Onder die zes is de 
beruchte heer Geysen, waar
van elders in onze « Peper
noten » sprake. 

^a. zegg^i dat Segeis docNr 
'de ohristen-demokraten van 
•^iaanderens metropool naar 
de Wetstraat wordt gestuurd. 

NA POTMA 
Bij het ter perse gaan ver

nemen We dat in Rusland 
nog een Oostfrontstrijder 
verblijft, nl. Frans Van Lan-
genhove die te Baasrode ge
boekt staat als vermoedelijk 
overleden tussen 1942 en 1945 
in Rusland. 

Zijn familie, die tot voor 
kort dacht dat hij gesneu
veld was, ontvangt thans 
de ene smeekbrief na de an
dere waarin hij vraagt om 
hulp voor zijn vrijlating. Ge
durende zijn afwezigheid is 
zijn oude moeder reeds over
leden. 
Volksvertegenwoordiger De-

coninck heeft onmiddellijk 
een verzoekschrift gericht 
tot Kroesjtjev en tot Spaak. 
Wij hopen dat de twintigste 
oorlogskerstmds voor Frans 
van Langenhove de laatste 
zal zijn. 

KIESKEURIG 
Nadat mevrouw Vandeput 

haar «Sof tenon-mémoires » 
voor zwaar geld verkocht 
heeft aan France-Dimanche, 
is ook een der advokaten uit 
het proces naar Parijs getrok
ken om er te gaan onderhan
delen met een uitgever die 
een boek over de zaak en over 
de euthanasie op de markt 
wil gooien. 

Waarom ook niet ? Heel 
Luik heeft het gancs stel t i j
dens het proces toch tot hel
den verklaard. En helden 
hebben een klein beetje recht 
op een schamele vergoeding, 
menen we. 

f—— — "-1 
I waarde landgenoten... | 
S s 
1 « . . . wij besluiten : de geschiedenis van Luik 1 
1 is een onderpand voor de toekomst van een her- 1 
§ wordend Europa. We kunnen niet dulden dat deze 1 
= toekomst zou getekend worden door de schandalige 1 
1 beslissingen van de regering Spaak-Lefèvre. Daar- 1 
I om zullen de Luïkenaars, net als in 1830, niet falen = 
1 bij het uitvoeren van hun taak ». 1 

= J .D . en L. O. In <( On nous écrit », 1 

I Pourquoi - Pas ? dd° 7.12.62, bz. 150, | 

1 over de Voerstreek. 1 
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H E T L E G E R -

K O N T I N G E N T 

EN DE V.U. 
De Volksuniefraktie in de 

Kamer heeft de wet goedge-
stemd waarbij het legerkon-
tingent bepaald wordt voor 
1963. «'t Pallieterke» is hier
over verwonderd en verwijst 
naar de wantoestanden die 
nog steeds bestaan in het le
ger. Evenwel mag men niet 
vergeten dat de begroting 
van defensie nog moet 
behandeld en gestemd wor
den. Daar waar de wet op het 
legerkontingent een techni
sche wet is, zonder politiek 
karakter, waar men slechts 
kan tegenstemmen wanneer 
men zonder meer het leger 
wil afschaffen (alleen de 
kommunisten stemmen 
steeds tegen deze wet), biedt 
de bespreking van de begro
ting de gelegenheid om de 
toestanden in het leger en de 
politiek van de minister aan 
te vallen. 

Er is geen sprake van dat 
de Volksunie deze begroting 
zal goedstemmen zolang de 
toestanden zijn wat ze zijn ! 

DE LAATSTE 
De laatste mop van het 

talenfront : 

Een Vlaams mijnwerker 
moet zich in Wallonië door 
een Waals geneesheer laten 
onderzoeken. Voor de dok
ter staat het bij voorbaat 
vast dat een Vlaming niet 
andera dan een plantrek-
ker kan zijn en hij zegt 

dan ook dat de mijnwerker 
«un faineant» is, een 
nietsnut. 

Onze mijnwerker denkt 
de diagnose begrepen te 
hebben en vertelt zielsge
lukkig aan zijn werkmak-
kers dat hij « op de goede 
boek » staat, want de dok
ter heeft hem een « fijne 
Jan » genoemd. 

VERSLAG JANNE 
Met de regelmaat van een 

klok staan er thans Frans-
taligen op om te bewijzen 
dat de Walen het niet zo 
slecht hebben en dat de 
Vlamingen de sukkelaars van 
België zijn. De bedoeling 
daarbij is, onze lieve Waalse 
broeders dat dwaze federa
lisme uit het hoofd te pra
ten en hen er van te over
tuigen dat integendeel de 
unitaire formule hen tot nu 
toe alle voordeel heeft ge
bracht en ook wel in de toe
komst zal blijven brengen. 

De Franstalige socialistische 
senator Janne heeft zich 
thans aan dat spelletje be
geven. 

Wat daarbij uit de bus 
kwam, verbaast ong niet. Dhr 
Janne bevestigt dat de tien 
arrondissementen waar de 
lonen het laagst zijn, alle 
Vlaamse arrondissementen 
zijn. Hij zegt dat de produk-
tieve investeringen in Vlaan
deren 6.500 F per hoofd be
dragen tegen 8.300 F in Wal
lonië. Kortom, de hele cij
fers die de V.U. sinds jaar 
en dag heeft bekend ge
maakt. 

Wat de Walen denken van 
mijnheer Janne's betoog, is 
hun zaak. Maar dit frans-
sprekend heerschap, dat zijn 
cijfers zeker niet uit liefde 
voor Vlaanderen bekend 
maakt, kan onze federalisti
sche overtuiging slechts ster
ken. 

Is het niet ongehoord dat, 
na 132 jaar achteruitstelling 
van Vlaanderen, deze ach
teruitstelling nu dienst gaat 
doen in het unitaristisch 
wapenarsenaal ? 

En maar steeds begrotingen in de 
Kamer. Reimond Maltheyssens hield 
een zakelijke en puntige tussenkomst 
bij de begroting van Middenstand. 
Hij weigerde hei vertrouwen van zijn 
groep ; op grond van de jiskale onge
lijkheid, de economische verwaarlo
zing en de sociale achlerslelling van 
de zeljstandigen. 

uilenspiegelachtig. Deze specialist 
bewees zijn taalkundige onderlegd
heid afdoend bij het eerste ontwerp 
Gilson, waar hij de streektaal van de 
Voer tot de Duitse dialecten rekende. 

De eerste-minister in een « exal-
tante » bui nam de verdediging van 
zijn begroting te baat om over het 
Tuimle-onderzoek te handelen. Een 

parlementaire krabbels 
De C.V.P.-er Claeys, de specialist 

van de zeevisserij, bleef volkomen in 
zijn specialiteit bij zijn pleidooi voor 
de piratenzender Uilenspiegel. Hoe-
wel hij piraten verdedigde was zijn 
pleidooi zeer braaf en zonder een 
genstertje olijkheid, helemaal niet 

paar droge vragen over de toestanden 
in de ministeries brachten deze kos
mische geest met een ruk terug naar 
de begane grond. In een moeras, 
zoals hij zelf zei, blijkbaar toen hij 
zijn slijkfiguur in de gaten kreeg. 

Voorzitter V. Acker wil zijn^faam 

van « efficiënte » voorzitter eer aan 
doen.- Hij jaagt de begrotingen erdooi 
om de minister vlug aan hun miljar
den te helpen. Wanneer er geen 
sprekers ingeschreven zijn opent en 
sluit hij de bespreking in één zin 
met amper één... adempauze. Het is 
een hele kunst bij deze overrompe
lende presidentiële spoed nog aan het 

woord te komen. 
Anders is het met de voorzitter van 

de Senaat ; die wil minder efficient 
dan wel gecultiveerd zijn. Hij houdt 
zijn toespraken met literaire franjes 
en laat diepzinnigheden van op het 
presidentiële gestoelte op de hoofden 

in hel halfrond neervallen. 
Bi] de begroting van Justitie vitl 

Daniël Deconinck het huidige art. 
123 sexlies aan. Hij betoogde dat hel 
gewijzigde artikel nog in strijd is 
met de Rechten van de Mens. Hij 
verdedigde zijn wetsvoorstel van am-
nestlercnde genade, dat door de 
gehele fractie wordt gesteund, waar
bij de gevangenen zouden vrijkomen 
en de bannelingen zouden kunnen 
terug keren. 

Spreker kwam op voor amnestie 
zoals zi] door een wetsvoorstel van 
de Volksuniefractie wordt i>oorge-
slaan. 

Het Softenon-proces en de samen
stelling van de jury's in assisenzaken 
kwamen nog ter sprake bij deze 
begroting. 

De politiek gevaarlijke ontwerpen 
zullen na de begrotingen uit de 
broeikasscn moeien komen. 

A'tfc, Claes. 
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...luisteraars naar marathondebat.., 

K A L M 

E N W A A R D I G 

De C.V.P.-pers heeft de 
waarheid geen geweld moe
ten aandoen toen ze maan
dag de titels van haar eerste 
paginas besteedde aan de 
vaststelling dat het C.V.P.-
kongres gedurende het week
einde kalm en waardig was 
verlopen. 

« Un climat révélateur » 
gaf de Libre Belgique toe, 
maar ze vervolgde : « men 
zal de C.V.P. nochtans niet 
op haar woorden, maar op 
haar daden beoordelen ». Met 
een kennelijke zucht van op
lichting blokletterde Het 
Volk : « Het C.V.P.-kon-
gres getuigenis van grote 
eendracht »• En in de Stan
daard werd, voor de zoveelste 
maal, een « Nieuwe Aanpak » 
vastgesteld. 

H E T R E C E P T 
De « kalmte en de waar

digheid » van dit kongres 
waren geen toeval In de 
Tweekerkenstraat had men 
op voorhand een kongres-
formule ineengestoken vol
gens het recept « werkkon-
gres ». 

Dit « werken > bestond er-
In dat gedurende een einde
loze marathonzitting zater
dagnamiddag de kongressis-
ten murw gepraat en moe 
gezeverd werden. 

Het versiag De Schrijver 
had meer weg van een fili
buster in de Amerikaanse 
Senaat dan van een kongres-
verslag Het heeft wellicht 
velen verbaasd dat De Schrij
ver de « wijze man » van de 
Kongolese dipenda nog eens 
van stal werd gehaald om de 
kongreskar te trekken. 

De Schrijver is daarvoor de 
geknipte man Laat hem aan 
het woord en na drie uur 
praten is net woeligste kon
gres Inges'apen of buiten
gelopen. 

Overdreven ? Het Volk zelf 
zegt : « Het waren alleen de 
moedigsten die tot het einde 
luisterden... » naar De 
Schrijver en de andere tus
senkomsten. 

KONGRESSEN 

E E N P I N T 

P A K K E N 

Nog volgens Het Volk za
ten er te 20 uur geen vijftig 
kongressisten meer in de 
zaal. De voorzitter moest 
zelfs vaststellen dat een ge
deelte van zijn sprekers een 
pint was gaan pakken. En 
even later werden « de en
kele kongressisten — geen 30 
meer — even wakker ge
schud door een incidentje » 
dixit Het Volk. Het incident
je was dan de verklaring van 
de Brusselse heer De Caluwé 
die beweerde dat één der gro
te bonzen der partij hem ge
vraagd had wat de zelfstan
digen eigenlijk nog in de 
partij deden. 

De dertig opgeschrikten 
maakten van de gelegenheid 
gebruik om buiten te slippen 
voordat De Schrijver nog
maals een boompje opzette. 
Een twaalftal hardnekkigen 
hielden het uit tot het bittere 
einde. 

« Nieuwe Aanpak » zegt De 
Standaard . 

D E K L O K 
Minister De Schrijver be

seft nog steeds niet dat men 
in het huis van de gehangene 
beter zwijgt over de koord. 

Hij had het over de klok: 
« Federalisme is de klok 
achteruit zetten, maar het is 
vijf voor twaalf voor decon
centratie en decentralisa
tie ». 

Alhoewel het op dat ogen-
b ik nog maar vijf voor acht 

was, raadpleegden talrijke 
kongressisten hun klok en 
kozen rezoluut de weg naar 
de uitgang. 

H U M O R I S T 
VdB is een humorist. Na 

afloop van het kongres ver
klaarde hij : « Op het kon
gres moeten de militanten 
vrij hun zeg hebben. De 
mandatarissen, dit zijn de 
parlementsleden, de minis
ters en de partijleiders, moe
ten op het kongres vooral 
goed luisteren ». 

De Schrijver heeft goed 
geluisterd. Vier uur aan een 
stuk. Naar zichzelf. 

DE R E D E N 
, De Standaard vond dins
dag nog een verklaring voor 
de kalmte en de waardigheid 
van het Kongres : de partij 
heeft haar malkontenten het 
zwijgen opgelegd... « of 
kwijtgespee d aan de P.P.V.». 

Van de V.U. spreekt de 
Standaard niet. We zijn er 
echter van overtuigd dat de 
matte, kleurloze bespreking 
van de Waals-Vlaamse ver
houdingen op het kongres te 
danken is aan het feit dat de 
Vlaamsgezinde opinie zich 
van de C.V.P. heeft afgekeerd 
en de Volksunie haar ver
trouwen schenkt. 

O O K T E L U I K 
Niet alleen te Brussel werd 

verleden zondag gekongres-
seerd Te Luik had de M.P.W. 
verzamelen geblazen om haar 
toekomstige politiek uit te 
stippelen. 

Dit kongres werd bijeenge
roepen aan de vooravond van 
het algemeen A.B.V.V.-kon-
gres waar het tot een defini
tieve uiteenzetting moet ko
men tussen B.S.P.-trouwe 
sindikalisten en M.P W.-ers. 

De toon te Luik was niet 
zeer verzoenend en dat be
looft voor het A.B.V.V.-kon-
gres. 

Heeft de M.P.W. de wind in 
de zeilen ? De vraag is niet 
zo gemakkelijk te beantwoor
den. In de leiding zit een har 
de kern die van geen toege
ven wil weten en die steunt 
op sterke sindikale organiza-
ties, vooral in het Luikse. Bui
ten Luik is de beweging i r tn-
der sterk en het is zeer de 
vraag, of zij elders in Wallo
nië met kans op sukses een 
kongres of een grote betoging 
zou kunnen houden. 

W E I N I G 
M A N D A T A R I S S E N 

Het viel in ieder geval op 
dat weinig B.S.P.-mandataris-
sen het M.P.W.-kongres bij
woonden. Slechts volksverte
genwoordiger Massart, het 

N O G A L T I J D K W A A D 
Fel opgemerkt werd dat 

oud-premier Eyskens zich op 
het Kongres nauwelijks liet 
zien. Zondagvoormiddag stak 
hij om 12 uur 20 even zijn 
neus binnen en om klokslag 
één ging hij rustig dineren. 
Niemand heeft hem nadien 
nog teruggezien. 

Toch al een verbetering : 
te Oostende had hij het aan 
de stok met Van den Boey-
nants. 

Een « kalm en waardig » 
Kongres is niet lastig, wan
neer de kemphanen zich 
slechts even laten zien of he
lemaal wegblijven. 

Eveneens fel opgemerkt 
werd het feit dat Van den 
Boeynants in zijn kongres-
rede nogal van leer trok te
gen de socialisten. 

Is het dan toch waar dat 
de voorzitter genoeg heeft 
van de huidige formule en 

naar een weg zoekt om, zon
der al te veel kleerscheuren, 
aan te pappen met de PVV ? 
In ieder geval is het waar 
dat het tussen Theo en VdB 
allerminst goed botert En 
dat de Tweekerkenstraat er 
genoeg van heeft, de pas te 
zien markeren door de Wet
straat en, erger nog, het 
Volkshuis. 

kemphaantje, voerde er het 
woord. 

Eveneens opvallend was de 
samenstelling van het kon-
grespubliek : meestal ouderen 
en heel weinig jeugd, 

YERNA KLOPT 
MEA CULPA 

Yerna, die niet alleen door 
de Vlaamse B.S.P. maar ook 
door de Luikenaren op de vin
gers getikt werd voor zijn ver
klaringen op de Kontaktklub 
te Antwerpen, heeft van het 
kongres gebruik gemaakt om 
de weg terug te gaan. 

Hij verklaarde thans dat de 
M.P.W. de V.U. niet als gel
dige gespreks?partner kan be
schouwen, omdat de V.U. te 
zeer gebonden is aan het pa
tronaat en te reactionair is. 

W A A R H E E N ? 
Na het kongres zijn we wei

nig wijzer over de uiteindelij
ke richting en bedoelingen 
van de M.P.W. Genot heeft 
herhaaldelijk verklaard dat 
de M.P.W. geen partij of 
geen sindikaat zal worden, 
zelfs als de B.S.P. of het A.B. 
V.V. een scheuring zouden 
opdringen. 

In ieder geval is bij de 
M.P.W. geen zweempje van 
begrip voor Vlaanderen en de 
Vlaamse eisen te bespeuren. 
Zo blijft de Beweging van de 
strijd tegen de zetelaanpas
sing één van haar belangrijk
ste aktiepunten maken. 

Sinds de dood van Renard 
trouwens is de M.P.W. een 
steeds scherper anti-Vlaamse 
koers gaan varen. Het « manl-
fes-t aan de Vlamingen » des
tijds zou thans geheel uit de 
normale M.P.W.-toon vallen. 
Het is al vaker gezegd dat de 
luitenanten van Renard ver
der gingen en gaan dan de 
leider. 

Het A.B.V.V. kongres zal 
moeten leren, waar de M.P.W. 
naartoe wil en hoe sterk ze 
eigenlijk is. 

K O N G R E S - H O O G T E P U N T E N ? 
Zondag kende het kongres 

dan toch even een iets leven
diger bespreking 

Over de Waals-Vlaamse 
verhoudingen, die gans het 
land beroeren en in spanning 
houden ? Mis ! Over de Kon-
golees-Katangese verhoudin
gen ! Ge ziet van hier hoe dit 
probleem de pub ieke opinie 
in ons land interesseert en 
waarom het kongres juist 
daarover zich lastig moest 
maken. 

Een ander hoogtepunt van 
het kongres kwam al dade
lijk bij het begin. Zoals het 
een goede unitaire partij be

taamt, begon de C V.P. haar 
kongreswerkzaamheden met 
de Brabangonne, waarna 
Vers l'Avemr en de Vlaamse 
Leeuw werden uitgevoerd. 

De Vlaamse Leeuw werd 
spontaan meegezongen; de 
« nationale » en « waalse » 
'lederen moesten het met 
minder doen. Wat De Saeger 
de tevreden opmerking uit- , 
lokte : « ...een partij , die 
overwegend in Vlaanderen 
thuis is ». 

Juist, Jos, juist ! Als de 
partij nu wat minder over
wegend haar voeten aan 
Vlaanderen vaagde... 

Wie dicht mee? 
Vroegere generalies dichters schreven weke wierzen aan 

hun liej. tiet hedendaagse (eigenlijdse) Vlaanderen wijdt zijn 
schampersle rijmen aan prozaïscher onderwerpen zoals de E-3. 
Om hel mei Van [laegendoren te zeggen : van de romaniieh 
naar de slalisliek. 

Gemeten aan hel aantal inzendingen blijjt de ES de 
^ lamingen op hun zenuwen (en hun dichtersader) werken. 
Veel optimistische gelulden hebben we daarbij niet gehoord : 
— R.V.W. Ie Anderlecht : «volstaat voor knechten en meiden». 
— L.D S. te Aalst : «loopt toch maar door Vlaanderens weiden». 
— V.D.V. te Antwerpen : « kan enkel uw zitvlak kastijden ». 

We hadden graag dit zitvlak bekroond, maar uiteindelijk 
lieten we de lauwer (en de pocket) gaan naar de meest pessi-
mislisclie inzending, auteur A.D. te Edegem : 

Wie over de E-3 wil rijden 
moet wachten op betere lijden. 
Zo'n tweedohands-straat 
in Menapische slaat 
zal ons kinders hun kind'ren \eiblijden. 

Deze week hebben we het aandachtig oor geheven in de 
richting van het C.V.P.-kongres waar een zekere heer De 
Schrijver, beroemd Kongol^enner, het verslag moest voor
brengen : 

Het schrandere heerschap De Schrijver 
was zondag éën en al ijver. 
Hij spelde de les 
aan het ganse kongres 

Ooli deze week een Ilcideland-pocltet voor het beste 
limeric1:-slot. Inzendingen vóór woensdag a.s. p/a de redaklie 
(Rotalyp, S. Dupuislaan 110, Brussel-7) aan 

aw dienstwillige Ernest. 
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DE VOLKSUNIE 

Nu de Kuba-krizis , die de wereld gedurende 
enkele dagen aan de rand van de a toomka ta -
stroof bracht , weggeëbd is heeft he t er de 
schijn van dat de in ternat ionale si tuatie is 
teruggevloeid tot de toes tand van vlak voor 
de krizis. 
Dit is maa r voorlopig en gedeeltelijk juist. 
H e t is vanzel fsprekend dat zoveel in het Oos
telijk als in het Westeli jk blok de konsekwen-
ties ge t rokken worden uit de dramat ische 
dagen en de mach t sve rhoud ing zoals ze zich 
toen voordeed. Deze konsekwent ies zullen in 
een min of meer nabije toekomst steeds dui
delijker aan het daglicht t reden. 
Maar vandaag reeds kan men de gevolgen 
van de afloop der Kuba-krizis vaststellen op 
het Z u i d - A m e r i k a a n s kont inent . 

dige Kuba het slachtoffer 
was van de leugenkampanje 
der Noord-Amerikaanse wor-
gers. 

Als een bliksemslag kwam 
dan het bericht, dat Kroesjt-
sjev de Amerikaanse aant i j 
gingen bevestigde en de 
Amerikaanse eisen inwillig
de. De bevestiging van Rus
sische zijde dat Russische 
raketten op het eiland wa
ren in stelling gebracht en 
dat deze raketten — ondanks 
het protest van Castro — 
door de Russen zouden wor
den geruimd, miste haar uit
werking niet in Zuid-Ameri-
ka : duidelijk bleek ten aan
schijn van iedereen dat Cas
tro een deel van zijn be
voegdheid en zijn nationale 
onafhankelijk aan de Russen 
had moeten afstaan. 

einde van het experiment ? 

De Kuba-krizis is een keer
punt geworden voor het Fi-
delisme in Zuid-Amerika : 
in het begin der krizis laaide 
de simpatis voor de Kubaan-
se leider hoger op dan ooit; 
thans volgt een terugslag 
die reeds duidelijk merkbaar 
is bv. bij de Zuid-Ameri
kaanse kommunistische par
tijen. 

Het Castristisch experi
ment heeft in Zuid-Amerika 
altijd op warme simpatie 
kunnen rekenen. Beneden 
het Panama-kanaal kon een 
staatsman, die het aandierf 
de ekonomische en militaire 
macht der V.S. het hoofd te 
bieden, steeds rekenen op de 
geestdriftige bewondering van 
de Latijns-Amerikanen die 
bijna per definitie ant i -
gringo zijn Dat Castro zich, 
in zijn krachtmeting met de 

V.S., verzekerde van Russi
sche steun werd hem nau
welijks door iemand kwalijk 
genomen. De Kubaan bleef 
het prototype van de koppi
ge, vrijheidslievende Zuid-
Amerikaan die voor eenmaal 
zo gelukkig was, in zijn strijd 
tegen de gehate Yankee te 
kunnen steunen op een an
dere wereldmacht. 

Toen dan Kennedy het 
grote alarm blies en beweer
de dat op Kuba Sovjetraket-
bazes opgericht werden door 
Sovjettechnici, ging in gans 
Zuid-Amerika een kreet van 
verontwaardiging op : Was
hington had eens te meer 
gelogen. In de hoofdsteden 
beneden Panama kwam het 
tot massale demonstraties 
die stuk voor stuk pro-fidel-
istisch waren. Nu ging ein
delijk blijken dat het moe-

Veel meer dan de houding 
van Kennedy was het dit, 
wat de openbare mening 
in Zuid-Amerika deed om
slaan. Dit ogenblik van plots 
inzicht was voor het Castris-
me in gans het kontinent 
een slag die zeer hard aan
kwam. -li.,Crt..>. 

Sindsdien is he t Castrisme 
toch wel weer wat de helling 
vanuit het dieptepunt opge
klommen. Het feit dat Miko-
jan 24 dagen nodig had om 
Castro er van te overtuigen 
dat hij zich bij de Ameri
kaanse eisen moest neerleg
gen en ook de bommenwer
pers terug naar Moskou stu
ren, was voor de Zuid-Ame
rikanen een bewijs dat Cas
tro toch ook tegenover de 
Russen — in een welhaast 
onmogelijke situatie — 
trachtte de rechten van zijn 
land te handhaven. Het ver

achtelijk gebaar, waarmee 
Castro de « te trage, verou
derde en dus onnuttige » 
bommenwerpers vrijgaf, be
zorgde hem iets van de ver
loren simpatie terug. Zijn 
gemoedsopwelling voor de 
TV, dadelijk na de Russi
sche kapitulatie — « w e zijn 
door iedereen verraden en 
in de steek gelaten » —• vond 
weerklank bij ve'en. 

Maar onmiskenbaar is 
voor langere tijd, en mis
schien wel definitief, de 
we haast hipnotische aan
trekkingskracht van het Ku-
baanse experiment op gans 

Het is 0.1. te hopen dat de 
aantrekkingskracht van het 
Castrisme niet helemaal 
verloren gaat en terug 
krachtiger wordt. Alleen de 
prikkel van dit experiment 
is bij machte, de V.S. en 
haar bondgenoten in Zuid-
Amerika aan te sporen tot 
de inspanningen en hervor
mingen die dit arme konti
nent zozeer nodig heeft. 

Men kan oordelen over 
Castro zoals men wil — en 
een oordeel over hem moet 
steeds rekening houden met 
de bijna uitzichtloze situa
tie van waaruit hij is moetea 

...Kuba voor het Zuid-Amerikaanse forum .. 

Zuid-Amerika verloren ge
gaan. Wat blijft is een sterk 
verspreide simpatie met d'e 
« underdog >, simpatie op 
de grens van het medelijden 
zelfs. 

Wat blijft is ook de wrok 
tegen de Russen, die zich 
eerst een flinke schijf van 
de Kubaanse onafhankelijk
heid afsneden om die dan zo 
vlug mogelijk uit te spuwen 
wanneer hen vanuit Was
hington naar de maag ge
mept werd. 

starten : men ontkomt niet 
aan de vaststelling dat het 
Castrisme een onvermijde
lijke en noodzakelijke stap 
is naar de ontvoogding en 
de opgang van Zuid-Ameri
ka. Men ontkomt evenmin 
aan een gevoel van spijt en 
van wrevel omdat deze stap 
gezet moest worden juist in 
een periode, waarin de alles
beheersende Oost-Westver
houdingen een normale evo
lutie onmogelijk maken. 

T.v.O. 

[lilsen - flilsen - [iilsen - (lilsen - [lilsen - flitsen - [lifsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitse 

• Strategie. . . 

Volgens hel Franse weekblad 
(1 L'Express » heeft de « Spiegel »• 
affaire haar oorsprong in Washin-
ion. De Amerikaanse geJieime 
diensten zouden de « Spiegel »-
val opengezet hebben om de West-
dailse minister van Landsverdedi
ging Stj'auss er in te laten trappen. 

Reden : Slraass was, zeer tot 
ongenoegen der V.S., voorstander 
van een onafhankelijke Europese 
atoomkracht. Hij verwaarloosde de 
klassieke bewapening om zijn 
aloomwensen kracht bij te zetten. 

• .. .of zaakjes ? 
Het Hamburgse blad « Aussen-

politik » betrekt bij zijn uillcg 
over de val van Slrauss eveneens 
de tegenstelling klassieke bewape
ning - atoombewapening. Het blad 
volgt ecliter een gans andere rede-

nering dan « L'Espress » : de 
Weslduitse wapcnfabrikanlen zou
den niet geheel vreemd geweest 
zijn aan het openzetten van de 
« Spiegel »-val, omdat ze vreesden 
voor een atoombewapening ten 
koste van hun produklcn. 

Aigelozc lezer, die de informatie 
lan de grote pers vuil goede bron» 
slikt als zoele koek ! 

B . . .niets dan goed. 

Mei het gezegde « van de doden 
niets dan goed » is alvast de Hol-
lyiuoodfabriek KSOIII Ccnlury-Fox» 
hel volkomen eens. Deze maat
schappij gaat een film over het 
leven van Marilyn Monroe op stapel 
zetten. De dode Monroe zal er wel 
wat minder goed bij varen dan de 
keiharde zakenlui van de «SOih 
Century n. 

In de film zullen fragmenten op

genomen worden van Monroe's 
laatste en onafgewcrkte prent 
« Something's got to give ». Acht 
weken voordat Monroe stierf aan 
het innemen van een te grote dozis 
slaapmiddelen, had « SOth Centu
ry » haar, tijdens de verfilming 
van « Something's... » aan de deur 
gezet. Zakenmoraal in Hollywood l 

H Chinese wapens. 

In Indische regeringskringen is 
men de mening toegedaan dal 
China geen Russische oj andere 
buitenlandse hulp meer nodig 
heeft voor het voeren van een klas
sieke oorlog. 

De infanterie- en arlilleriewapens 
die door de Indische troepen op 
de Chinezen werden buitge
maakt, waren alle van Chinees 
fabrikaat. Ook zware tanks droe
gen de merktekens van Chinese 
wapenfabrieken. 

De Britse inlichtingsdiensten zijn 
van mening dat een 100-tal grote 
wapenfabrieken in China aan het 
werk zijn. 

• Engelse atoomzorgen. 

De Britten geraken steeds verder 
op het achterplan met hun atoom
bewapening, vooral dan wal be
treft het transport van de atoom
springtuigen. 

Een eigen Brils projekl voor 
raketten moest om budgeiaire 
redenen worden opgegeven. Mac 
Millan stelde vervolgens al zijn 
hoop op de Amerikaanse midden-
af standsraket, afvuurbaar vanuit 
de lucht. Om budgeiaire en strate
gische redenen moet ook aan deze 
raket worden verzaakt. 

De Britten beschikken slechts 
over hel welhaast verouderde 
transportmiddel voor hun atoom
bommen : het boTtibardemenls-
vliegtuig. 

• Korsikaans. 

Jean Mayard, burgemeester won 
het Korsikaans stadje Corfe, sloot 
zich na zijn nederlaag bij de Franse 
parlementsverkiezingen in zijn 
werkkabinet op. De gendarmerie 
moest vier uur lang met hem fc<K 
men onderhandelen vooraleer Mf 
bereid was, de stembriefjes te over
handigen en zijn nederlaag be
kend te laten maken. 

• Kroesjtsjev koorknaap. 

Er is een grote kans dat Kroesjt
sjev volgend jaar Engeland tal 
bezoeken als koorknaap. 

De Rus geeft er zich rekenschap 
van dat hij voorlopig niet moet 
rekenen op een rechtstreekse uit
nodiging van MacMillan om naar 
diens land te komen : de diiekfe 
briefwisseling K-K tijdens de Kuba-
krizis heeft Mac'ilillan voorlopig 
genezen van zijn bemiddelinys-
pielentie. 

Kroesjtsjev die-om de één of 
andere, en wellicht slechts propa
gandistische, reden naar Engeland 
wil komen, heeft laten weien lat 
hij wellicht een Sovjetkoor zaï '>« 
geleiden naar het wereldzanpJeM 
Uval te Eisteddfod in Wales 



8 DE VOLKSUNU 

Speurtocht 

naar 

9X 
KEMPENAARS MOETEN 

MAAR NAAR MECHELEN 

Vlaanderens 

armoede 

en welvaart 

KOMEN Sï ZEI DE SAEGER 

SCHOPPEN HEER: 
tma 

ZWAKKE TROEF IN 
KEMPISCHE TEWERKSTELLING 
TJ^ij geven hierbij, beste lezer, een kaart van de Zuider 

kempen. Dit zal toelaten een duidelijker beeld te kri j 
gen van de juiste ligging van deze streek. Wij hebben 
reeds betoogd dat de Zu ide rkempen ideaal gelegen is als 
ontwikkelingsgebied. Inderdaad, er is een jonge bevol
king, er is de autosnelweg Antwerpen-Dui t s l and , het Al -
bertkanaal , de arbeidersoverschot en de taaie koppige 
werkkracht van de Kempenaar . 

Speelk4iarten4ahrikatie be
hoort tot gevestigde nijver-

heid iïi irüf Kempm-
• Kerkboeken 

en speelkaarten. 

Het is onze bedoeling een 
kort overzicht te geven van 
de bestaande nijverheden in 
de/e streek. Te beginnen in 
het noorden is er het ge
bied rond Turnhout, dat 
slechts gedeeltelijk tot de 
Zuiderkempen behoort, maar 
dat toch van groot belang 

.Loon naar staken ?.» 

is. Dit gebied heeft een in
wonersaantal van 65 000 De 
schoolboeken hebben ons tot 
in den treure verteld, dat 
er vooral speelkaarten en 
kerkboeken vandaan komen. 
Dit zijn namelijk de specia
liteiten van de plaatselijke 
boekennij verheid. Geduren
de de jongste jaren heeft 
zich ook een chemische in
dustrie, met vooral farma-
ceutasche produkten, in de 
nabijheid van de Kempense 
hoofdstad gevestigd. 

Er is verder een kleinere 
tekstielnijverheid, een accu-
mulatorenfabriek, een gloei-
lampenfabriek van Philips, 
de sigarennijverheid (die spij
tig genoeg niet volledig tot 
ontwikkeling kan komen) 
en wat voedmgswarenindus-
trie. 

Turnhout' en de omgeving 
zouden de grootste baat vin
den bij de aanleg van het 
gedeelte E-3 dat Eindhoven 
met Antwerpen moet ver
binden en dat de streek zou 
doorkruisen. 

ü Geboden kansen 
worden niet benut . 

Een tweede belangrijke 
onderverdeling van de Zui
derkempen kan men maken 
met de zone Herentals-Mol, 
die 93 000 inwoners heeft en 
waarin belangrijke centra 

als Balen, Olen, Geel en Des-
sel gelegen zijn. 

Er bestaat de gekende (of 
beruchte) metaalindustrie 
te Olen waar zink, lood, ko
per, kobalt en radium be
handeld of gewonnen wor
den. Er is de eveneens ge
kende atoomcentrale te Mol. 
Van belang is ook de glas
industrie in dit gebied. De 
reeds genoemde autosnel
weg, het Albertkanaal en 
de Kempische kanalen vor
men hier een ideale verbin
ding tussen de Kempische 
mijnen en de Antwerpse ha
ven. 

Het gebied waarvan spra
ke, kent een zeer grote be-
volkingsaangroei en bijge
volg ook een groot arbeiders
overschot. Alle faktoren voor 
industrievestiging zijn hier 
aanwezig. 

De streek bujft echter zo
als zij is en de geboden kan
sen worden niet benut door 
de centrale overheid. 

• Braakl iggend gebied. 

Meer naar het westen ligt 
een nog braakliggender ge
bied met 30 000 inwoners : 
de omgeving van Westerlo-
Grobendonk Deze streek 
werd vooral getroffen door 
het gemis aan een doeltref
fende politiek van regerings
wege ten opzichte van de dia
mantnijverheid die er tot 
voor een tiental jaren nog 
het familiaal bedrijf bij uit
stek was. Een groot gedeel
te van de arbeidersbevolking 
pendelt naar Nederland of 
t racht werk te vinden te 
Antwerpen. Dit gebeurt ook 
in het gebied rond Heist-op-
den-Berg met 45 000 inwo
ners, waar de pendelbewe
ging geschiedt in de rich
ting Mechelen, Brussel en 
Leuven 

Meer naar het Hagelend 
op bevindt zich dan nog 
Aarschot en omgeving met 
12.000 inwoners en Tessen-
derlo-Kwaadmechelen (dit 
laatste gebied telt 35.000 in
woners) . 

• D e Saeger tegen de 

Z u i d e r k e m p e n . 

Uit een en ander blijkt 
dat de Zuiderkempen goed 
gelegen is voor industriali
sering en arbeidskrachten 
te over heeft. Dit weerlegt 
op zeer duidelijke wijze een 
uitspraak van C.V.P.-parle-
mentair De Saeger, die zeg
de « Ik was steeds gekant 

bare werken, O. Vanauden-
hoven, die in zijn boek : 
« Twee noodzakelijke wet
ten » het volgende zegt : 
« Hageland - Zuiderkempen 
beschikt over de modernst* 
waterweg van heel het land 
namelijk het Albertkanaal, 
(indien aanpassingen gebeu
ren n v.d.r.) en heeft zijn 
infrastruktuur zien verdub
belen door een moderne au
tosnelweg die Antwerpen 
met Luik verbindt en aldus 
een hoofdtroef is om indus
triële investeringen naar de
ze streek te trekken ». 

Daartegenover kunnen wij 
ook het oordeel zetten van 
iedereen die normaal kan 
denken en die uit de gege
vens moet kunnen opmaken 
dat men de Zuiderkempen 
moedwillig braak laat lig
gen, terwiji men miljarden 
gaat investeren in de Bori-
nage die geenszins de ta l
rijke argumenten welke in het 
voordeel van de Vlaamse t e 
genhanger spelen, kan naa; 
voren brengen. 

Borinage wordt uitgespeeld tegen Zuiderkempen., 

tegen de aanduiding van de 
Zuiderkempen als testge
bied. Die streek is niet ge
schikt voor industrialisering 
De nijveraars willen er niet 
naartoe, dat de Kempenaars 
komen werken bij ons, in 
Mechelen >. 

Daartegenover kunnen wij 
de uitspraak stellen van de 
vroegere minister van open-

Wie schuld heeft dat zijn 
zij die in de Kempische kaas 
zitten en laten begaan, die 
politiekers die gekozen wor
den door de mensen uit de 
Zuiderkempen en die het 
verdommen hun plicht te 
doen waar het nodig is. Wie 
dat zijn kan men uit de 
bloemlezing opmaken die wij 
binnenkort zullen geven. 
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Prutswerk 
van regering 

brengt niets op 
ter geboden omdat de prij
zen van de terreinen steeds 
ontzagwekkend stijgen bij 
in het vooruitzicht gestelde 
onteigening. 

• Albertkanaal 
breder maken. 

Wat de verbreding van 
het Albertkanaal betreft, 
deze verbreding is eigenlijk 
noodzakelijk (en tevens in 
het vooruitzicht gesteld) 
voor het ganse kanaal. De 
afgetreden minister Merlot 
was trouwens ook de mening 
toegedaan dat volgend 
jaar moest begonnen wor
den met deze verbreding. 

modernisering doordrijven 
van de kanalen Dessel-
Kwaadmechelen en Heren-
tals-Dessel. Deze kanalen 
zijn van groot belang om
dat zich aan hun oevers en 
aan de verlengstukken, de 
belangrijkste bestaande 
Kempische bedrijven geves
tigd hebben. Wij denken 
hier aan Mol, Balen, Olen, 
Overpelt en Lommei. De ka-
paciteit dient op 1350 ton 
gebracht. 

• Landbouwgronden 
gezondmaken. 

Voor waterbeheersing en 
saneringswerken in de vallei 
van de grote en de kleine Ne-

TH erwijl men ïn de Borlnage volop met de miljarden smijt 
is men voor de Zuiderkempen nog maar tot een mi-

kroskopisch klein ontwerp van ontwikkelingsplan geko
men. Dit ontwerp werd aan minister Spinoy door het ko-
mitee (dat hij daarvoor, aanstelde) voorgelegd, maar het 
werd in de Kempen zeer slecht onthaald omdat het niet 
alleen prutswerk was maar omdat het in vergelijking met 
wat in de Borinage gebeurt, nog niet eens het twintig
ste deel vertegenwoordigde. KEMPENAARS VRAGEN 
• Uitlaatpijp 

voor afvalwaters. 

Inderdaad, er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen 
reeds vastgelegde en bijko
mende werken. In werkelijk
heid was er voor de reeds 
vastgelegde werken prak
tisch ook niets voorzien voor 
de Zuiderkempen in de eerst
volgende vier jaren, behalve 
dan de uitrusting van de zo
ne Olen-Oe vel-Geel, waar
bij ook de koliektor voor af-
voerwaters dient gerekend 
die reeds voorzien was door 
de vorige regering in 1958. 
Het zit namelijk zo dat men 
voor de giftige en met radio-
aktieve stoffen besmette al-
valwaters van de atoomcen-
trale te Mol een afvoergoot 
moet hebben (ala wij het zo 
mogen uitdrukken). 

Welnu, men kan dit afval
water niet wegloodsen via 
het Albertkanaal, vermits 
men daar drinkwater voor 
het Antwerpse uithaalt, en 
dus dient er een afzonderlij
ke en veilige afvoergeul aan
gelegd. Dit was trouwens 
een eis van het jongste V.U.-

TE KLEINE BOTERHAMMEN 
•^nncrr/yxi c npji^y. 

• Gematigde eisen. 

De Kempen is nochtans 
zeer gematigd in haar eisen, 
te gematigd waarschijnlijk. 
De mensen van het Ekono-
misch Komitee voor de Kem
pen stemden reeds op 13 fe
bruari van dit jaar een mo
tie waarin hun verlangens 
waren geformuleerd. Ieder
een moet toegeven dat deze 
eisen in vergelijking met die 
door de hardschreeuwers in 
de Borinage gesteld, maar 
heel klein bier zijn. In de 
reeds genoemde motie wordt 
de bouw van de daareven 
aangehaalde koliektor voor 
vervoer van industriële af
valwaters gevraagd. ï^iet al-

Maar eisen worden 
niet ingewilligd 

kongres die — naast talrijke 
andere Kempische eisen — 
in de sociaal-ekonomische 
besluiten werd opgenomen. 
Voor de Kempen rekent men 
echter de reeds vroeger voor
ziene werken bij het supple
mentaire programma, terwijl 
dat in de Borinage niet ge
beurt. In het beste geval 
krijgt de Zuiderkempen dus 
(wanneer men de door de 
vroegere regering toegestane 
bedragen meerekent) alles 
bijeen 1.5 miljard tegenover 
de Borinage die 20 miljard 
frank ontvangt. 

leen de kerncentrale zou 
daarvan kunnen genieten 
maar ook de gevestigde nij
verheden, die thans prak
tisch geen blijf weten met 
hun afvalwater. Vermits er 
voor de atoomcentrale toch 
een leiding dient gebouwd te 
worden kan men deze even
goed meteen ruim genoeg 
maken voor alle afvoer. 

9 Industrie-zones 
uitbreiden. 

De verbrediH'g van het Al
bertkanaal van Geel-Stelen 

tot Kwaadmechelen is even
eens een eis, die gepaard 
gaat met de uitrusting van 
de nij verheidszones op de 
zuidelijke oever. 

Deze uitrusting bestaat in 
het aanleggen van een uit-
batingsweg, waterleiding en 
het aanbrengen van lange 
damplanken. Deze lange 
damplanken zijn gemakke
lijk en voordelig om te bou
wen tot aanlegplaatsen. De 
vorige regering was begon
nen met de bouw van een 
haven te Tessenderlo (deze 
is inmiddels voltooid) en met 
de uitrusting van de zone 
Olen - Oevel - Geel. Deze zo
ne is echter veel te smal 
voor grote bedrijven en het 
is daarbij onmogelijk 15.000 
arbeiders (zoals voorzien) 
tewerk te stellen in dit ge
bied. Daarom zou men ertoe 
over moeten gaan ook de 
twee kleinere zones op de 
grenzen van Geel en Eind
hout en Meerhout - Vorst 
uit te rusten. Trouwens moet 
men om de prijzen van de 
industrie - terreinen te 
drukken op veel grotere 
schaal beginnen te hande
len. In dit verband eist men 
in de Kempen ook de ont
eigening van alle uitgerust 
nijverheidsgronden tussen 
het Albertkanaal en de au
tostrade Het gaat hem hiei 
om 150 ha in de zone Olen-
Oevel - Geel en ongeveer 200 
ha in de zones Geel - Eind
hout en Meerhout - Vorst 
Begrijpelijkerwijze moeten 
de mensen die gronden voor 
onteigening moeten afstaan, 
behoorlijk vergoed worden 
maar snel handelen is ech-

Het is daarom dat zonder be
zwaar kan begormen worden 
met de verbreding van het 
kanaal in de door het plan 
voorziene industriezones, te
meer daar de bedrijven die 
mogelijk zouden opgetrokken 
worden verplicht worden 
zeventig meter van de hui
dige oever te bouwen en dit 
een belangrijke hinderpaal 
betekent. Wij hebben in een 
vorige reportage aangetoond 
dat men in Noord-Brabant 
een aanzienlijk aantal werk
plaatsen wist te scheppen 
door de uitbreiding van de 
bestaande bedrijven. Dit is 
ook in de Zuiderkempen no
dig. Daarom moet men de 

te, dient eveneens een grote' 
inspanning gedaan te wor
den. 

Jaarlijks wordt daar door 
langdurige overstromingen 
grote schade aangericht aan 
de landbouwgronden terwijl 
andere terreinen te lijden 
hebben van droogte. Het 
gaat hem hier om 38.000 ha 
waterzieke gronden en 27 000 
ha droogtegevoelige terrei
nen. De opbrengst van de 
landbouw kan door de ge
vraagde sanering met tien
tallen percenten stijgen èn 
dat betekent heelwat voor 
de landbouwers die het al 
niet te breed hebben. 

(vervolg blz 13Ĵ  

Door 
Staf de Lie 
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Naar aanleiding van het verschijnen van ((Breiz 
Atao» zijn we even met Valeer Depauw gaan 
praten. Dit gesprek - hoe kon het anders ? -
is een begeesterend monoloog geworden van 
de auteur over Bretanje en de Bretoense vrij
heidsstrijd. 

valeer deBauw 
.— Het lijkt u wellicht ver gezocht, 
mijnheer Depauw, maar uw Ron-
sense afkomst verraadt zich voort
durend in « Breiz Alao ». 

•— Ik ben inderdaad een Honse-
naar en weet gij dat ik voorbi'-
stemd was om in Ronse « aan de 
andere kant van de barrikade » te 
staan ? Mijn vader, texlielfabri-
hant te Ronse, was met een jran-
gaise getrouiud en als ge de toe
standen in het textielstadjc kent, 
weet ge hoe laat het is. Ikzelf ben 
nogal vroeg • in mijn vlegeljaren 
reeds • het flamingantisch «zioart 
schaap» van de jamilie geworden. 
Wellicht komt dat do»r het feit 
dat ik me vroeg bewust werd van 
een andere en oudere afstamming. 
Een lak van mijn voorvaders kwam 
namelijk uit de Oostvlaamse Gea-
zenhoek • ik heb mijn grootvader 
nog aan de dagelijkse bijbellek-
tuur gezien - en die rebelse Geu-
zengeest heeft dan wellicht ge
maakt van mij wat ik na ben : 
een overtuigd flamingant. Taal
grensflaminganten zijn altijd wat 
inders en heviger dan andere fla
minganten. Misschien is het dat 
wat gij de « Ronsense » inslag in 
mijn werk noemt. 

d lende bestudeerd en volg ik hem 
van zo dichtbij dat ik er een 
omvangrijk werk zou kunnen over 
schrijven. Dat i.s met «Breiz Alaon 
niet mijn bedoeling geweest, maar 
misschien doe ik het vroeg of laul 
nog wel. 

u Breiz Atao ». f 

Valeer Depauw sprak 
Kultuuravond tijdens 

— Inderdaad, mijnheer Depauw. 
In uw « Breiz Atao » schrijft gij 
heel wat over de Bretoense bewe
ging, maar ik vermoed dat gij 
stof genoeg hebt om over dat on
derwerp een uitgebreide studie te 
schrijven. 

over Breiz Atao op de 
het V.U. - kongres. 

— Bretanje en de Bretoense Be
weging zijn in mijn roman ten
slotte maar achtergrond. Ik heb 
deze achtergrond ecliter voortdu
rend gestoffeerd met de akluali-
telt van de Bretoense strijd en 
inderdaad heb ik die strijd vol-

— ... is natuurlijk Breloens. Het 
betekent zoiets als « eeuwig Bre
tanje )), alhoewel letterlijke ver
taling niet mogelijk is. Hei is de 
naam van een Bretoense slrijdfor-
malle tussen de twee wereldoorlo
gen. In die periode ging het er 
in Bretanje heet aan toe en werd 
er zelfs niet op een bomaanslag 
meer of minder gekeken. « Breiz 
Alao » is de leuze die men overal 
in Bretanje op de muren geschil
derd vindt, soms met ah verkla
ring voor de Franssprekende be
zoekers erbij Bretagne libre. 

— Een vrij Bretanje is een heel 
mondvol, mijnheer Depauw. Hoe 
zien de Bretoenen dat en geven 
ze zich/elf een kans f 

— De strijd van de Bretoenen is 
natuurlijk veel uitzichllozer en 
hopelozer dan de onze. Zij zijn 
een uitgesproken minderheid : 
7 % van de bevolking van Frank-

W e geloven niet, dat de « grote » kritiek 
veel woorden zal besteden aan «Breiz A t a o » . 
Valeer D e p a u w staat nu eenmaal niet in de 
gunst van wie hier de literaire mode bepalen. 
Dat heeft minder met zijn schrijverskwalitei
ten, dan met zijn Vlaams-nat ionaal verleden 
te zien. En « Breiz A t a o » is dan nog een 
nationalistische roman . 

VALEER DEPAUW.: Br.eh.,Ata<^':^ UUg^^ 
veri] Westland, Merksem(l962) .Lhmen band 
met stofomslag, 231 hlz., 125 F. 

breiz atao - breiz atao - breiz atao - breiz atao - breiz 

Valeer D e p a u w zal wellicht eerst moeten 
sterven vooraleer de « grote » kritiek zich 
welwillend over hem neerbuigt , méér om 
zichzelf dan het predikaat van breeddenkend-
heid te verlenen dan om de schrijver 
pos thuum te geven waa rop hij al lang recht 
had. 
« Nitsjevo ! » zeggen de Russen. W e zijn er 
va- overtuigd dat « Breiz A t a o » zijn weg 
ZC-! maken naar de ontelbare bibliotheken v a n 
hen voor wie de aankoop van een boek nog 
wat anders is dan het toegeven aan de mode
van-de-maand. 

« Breiz Atao » verdient 
het. En niet alleen om het 
onderwerp dat ons uitermate 
simpatiek is : de Bretoense 
vrijheidsstrijd, « Breiz Atao » 
Is een verdere stap omhoog 
op de artistieke ladder die 
Valeer Depauw een kwart 
eeuw geleden begon te be
stijgen met « Tavi ». De Bre
toense roman brengt ons 
een nieuw en overtuigend 
bewijs van het gerijpt artis
tiek vermogen en de ver
hoogde vaV:kennis van De
pauw. 

De auteur heeft zich noch
tans geen gemakkelijke op
gave gesteld : heel veel ge
beurt er in deze roman niet. 
Maar het weinige dat ge
beurt, krijgt voor de hoofd-
personnages telkens een 
simbolische betekenis en op 
deze trage, ernstig'e onder
stroom van simboliek vloeit 

het verhaal breeduit naar 
het treffende slot waar sim
boliek en werkelijkheid in-
eenvloeien tot een nieuw be
gin, een nieuw begin dan 
voor Bretanje. 

Want Bretanje is op iede
re bladzijde van dit boek 
bijna zichtbaar en bijna 
tastbaar aanwezig. De Bre
toense vrijheidsstrijd is 
slechts het dekor waarop de 
auteur zijn personnages 
heeft geprojekleerd Maar 
wat een dekor ! met hoeveel 
liefde en warmte getekend. 
Met welke eerbied zijn door
heen gans het boek de Bre
toense familie- en voornamen 
opgetekend, worden de Bre
toense plaatsnamen verme'd 
en de vreemdklinkende na
men van de talloze dingen 
uit de Bretoense folklore. 
Deze onwennige en toch zo 
welluidende Keltische na

men geven aan de ganse ro
man een bijkomende char
me, de charme van het nieu
we en het onbekende. 

Het verhaal zouden we een 
« kleine kroniek van de 
trouw > willen noemen In 
Parijs leeft in armoedige 
omstandigheden en verteerd 
door heimwee Maiwenn 
Kloareg, de weduwe van een 
Bretoens nationalist die na 
de tweede wereldoorlog werd 
terechtgesield. Uit de corres
pondentie die zij voert met 
haar in Bretanje gebleven 
gebrekkige schoonzuster, 
Marc'harid, lezen we haar 
zielstrijd mee, de strijd die 
zij met zich te voeren heeft 
om berusting die geen ver
raad mag zijn, om trouw die 
geen haat mag zijn. En van
uit het verre Bretanje 
schrijft Marc'harid hoe daar 
een andere strijd wordt ge
voerd, de strijd om de Bre
toense eigenheid en onaf-
hanke'ijkheid. Maiwenn 
voelt dat haar plaats ginds 
is, in Bretanje. Maar ze kan 
niet terug naar het land en 
het volk dat zich niet ver
zet heeft tegen de moord op 
haar man. 

Wanneer zij dan te Parijs 
zelf kan vaststellen hoe een 
nieuwe generatie in Bretan
je, over de door de oorlog 
veroorzaakte verwarring en 
verscheurdheid heen op

nieuw grijpt naar de gwenn 
h a du, d . vlag van Bretan
je, dan keert zij weer en 
vind zij de kracht om ver
giffenis te schenken aan de 
man die in een ogenblik van 
zwakheid haar echtgenoot 
heeft verraden en glim'a-
chend schrijdt ze met hem 
achter de glorierijke gwenn 
ha du naar het gesloten 
front van de C.R.S. die een 
Bretoense betoging wil ver
hinderen. Want : « Wij. de 
ouderen, wij hebben het 
recht niet de tare van al on
ze fouten en van al onze 
twisten op de nieuwe gene
ratie over te dragen *. 

Wie in deze Kerst- en 
Nieuwjaarsperiode dringend 
verlegen zit om een treffend 
geschenkboek, wie zijn eigen 
bibliotheek wil verrijken met 
het beste van wat een veel
zijdig en vruchtbaar auteur 
reeds heeft geschreven 
« Breiz Atao » kunnen we 
niet anders dan warm zeer 
warm aanbevelen ! T.v.O. 

rijk. Ik ben wel eens beschaamd 
wanneer ik moet bekennen aan 
Bietoenen dat wij, Vlamingen, 
een verdrukte meerderheid zijn. 
« Bretagne libre » lijkt onbereik
baar ver. Maar gij moogt niet ver-
geten dal .Frankrijk grotendeels 
peripheric is en dat het aantal 
zuivere Fransen in hel land ten
slotte niet zo groot is. De strijd 
voor een vrij Bretanje wordt dan 
ook meer en meer de strijd voor 
de federalizering van Frankrijk. 
Ge ziet, we zitten op bekend ter
rein I De Bretoenen hopen dat de 
opbouw van een nieuw Europa 
hen wellicht een kans zal geven 
die enkele jaren terug zelfs in de 
stoutste dromen niet bestond. En 
dan, net als bij ons, vechten zij 
nu op het sociaal-ekonomisch 
terrein. 

— Hoever staat het met de Bre
toense beweging ? 

— Zij is volop aan het rechlkrui-
pen. Ze is onnoemelijk zwaar door 
de repressie getroffen : duizenden 
werden terechtgesteld en ver
moord. Wanneer iets tenslotte de 
kalastroof heeft kunnen overleven, 
dan wellicht dank zij de Keltische 
solidariteit. Vanuit het Land van 
Wales ondervond Bretanje in de 
1 epressiejaren heel wat steun. 

De Vlaamse beweging staat on
eindig veel verder natuurlijk. 
Althans op het praktische plan. 
Maar ik betwijfel of men hier nog 
die som van bijna uitzichtloze 
Kwiü/jWfngf; en liefde zou kurni^n 
Oj'brengen. 

•— Komt er geen Bretoense verta
ling van « Breiz Atao », mijnheer 
Depauw ? 

.— Hoogst waarschijnlijk wel. En 
over Brelanje schrijf ik zeker en 
vast nog. En ik betaal u een grote 
pint de dag dat de Bretoense vlag, 
ae gwenn ar du, weer vrij kan 
wapperen « eus Brest betek Noa-
ned >•>, van Brest tot Nantes. 

steekkaart 
Valeer Depauw. 'Ronse, 7.i.l91S 
Reeds jong in het familiebe
drijf, de weverij. 
Begon in 1937 te publiceren : 
>• favi n. 
Sindsdien een lange reeks ro
mans en novellen, onder eigen 
naam of schuilnaam. 
Schreef in de na-oorlogse peri
ode onder verschillende schuil
namen in de Vlaamse opposi
tionele pers. Enkele dezer 
bijdragen onder schuilnaam 
Piel Canned werden gebundeld 
uitgegeven. 

Vertalingen van zijn werk ver
schenen in het Duits, liel Frans 
en het Tsjechisch. 
Is thans journalist. 
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gelatenheid 
en 

geladenheid 

Gelatenheid in het CVP-kamp, 
geladenheid bij de SociaUsten in 
verband met de Kongressen die 
zich hebben afgespeeld vorige zon
dag bij de CVP en de MP|W, in 
verband met het BSP en ABVV-
kongrts die nog moeten komen. 

Standaard 
Wijdt zoete euforistische be

schouwingen aan het « Feest der 
gelatenheid » dat he t CVP-Kongres 
was. 

« Over alle belangrijke punten 
openbaarde zich een duidelijke 
meerderheid en de ovatie die de 
nationale voorzitter ten deel viel, 
bewees wel dat het kongres achter 
de leiding s taat . Het is natuurli jk 
niet zo, dat er geen vuiltje aan de 
luoht meer is. » 
« De komende maanden zal er dan 

ook ha rd gewerkt worden aan de 
reorganizatie van de partijwerking 
en aan de versteviging van de 
banden tussen Ip-riin.»: kaders en 
kiezers. » 

DE GA55ET 
Men zegt da t de kursief jes en de 

kaderkens in de kranten dikwijls 
de waarheid, de atmosfeer het best 
benaderen. 

Onderstaand tekstje duidt op de 
gelaten « geestdrift » die zowel in 
de kaders van de CVP, als bij de 
diskussie van de man in de s t raa t 
te vinden is. 

« Partij leden en lagere manda
tarissen hebben he t graag over de 
gebreken van de parlementariërs, 
vooral dan hun absenteïsme 

Het kongres van de C.V.P. be
wees da t he t spreekwoord over de 
balk en de splinter aktueel blijft 
want min dan de helft der afge
vaardigden kwam naa r de verga
derzaal om de verslaggever en de 
eersteminister te beluisteren. Na
dien verdwenen er veel. 

Na 18 uur waren nog slechts de 
partijleiders en ministers aanwe
zig. Zelfs niet alle sprekers waren 
present, zodat een tiental namen 
van de lijst dienden geschrapt. » 

Ook in eigen raaigen dierven de 
Waalse noch de Vlaamse CVP-ers 

de fundamentele diskussie aan. 
Papiertjes aflezen en we zullen 
wel zien. Ondertussen wat afgeven 
op de gevreesde Vo'ksunie . daar
voor kan dan best de zichzelf au-
reolende Kiebooms van stal ge
haald. 

« Dat de Volksunie het federa
lisme aankleeft is duidelijk, het is 
blijkbaar de enige reden van haar 
bestaan. Dat ze bovendien meer 
socia.istisch zou zijn dan de 
Vlaamse socialisten is waarschijn
lijk overdreven. Denkelijk weet ze 
het zelf niet zeer goed wat ze on
der sociaal opzicht eigenlijk is. » 

Als de Volksunie nog eens voor
uit gaat zullen we ook moeten fe
deralist worden » zegden CVP-ver. 
tegenwoordigers in Westvlaande-
ren na de verkiezing, ondertussen 
dit federalisme bekampend Als 
wij voor het eerst sinds de oorlog 
een open houding aannemen om 
alle eerlijke Vlaamsgezinden mee 
een nieuw Vlaams « Front » te 
doen vormen, handelen wij in de 
zin van denkers rond de Vlaamse 
Beweging als Maurits Van Haegen-
doren. 

Dat deze open houding de besten 
afbrokkelt uit de rangen van het 
verstarde partijsocialisrae geeft 
dezelfde Gazet toe in een ander 
artikel. 

« Het ABVV-kongres wordt vol
gens de onverdachte getuigenis 
van de Volksgazet het « Kongres 
van de laatste kans » alsof dat niet 
genoeg is, blijkt nu dat de Volks
unie zorgen baart voor de BSP in 
Vlaanderen. Jarenlang hebben de 
Vlaamse socialisten deze par t i j 
sympatiek bejegend, denkend dat 
die s'. echts gevaarlijk kon zijn voor 
de CVP. Nu schijnt de Volksunie 
van mening dat het rekruteren van 
rechtse elementen niet winstge
vend genoeg is en zoekt die par
tij een Opening naa r links, dus bij 
de BSP, waar inderdaad heel wat 
Vlaamsgezinden verbitterd rond
lopen. » 

Is die houding van ons <c dood-
zondiger » dan die van het geest
driftig paters , en pastoorspubüek 
dat te Kome in de Ruusbroeckring 
Gerard Walschap toejuichte ? De 
CVP-politiekertjes zouden hun 
kristelijke klok eens wat moeten 
gelijkzetten. 

Standaard 
Ter staving dit verslag uit de 

Standaard. 
« Het vurige applaus van ne t 

gehoor, grotendeels bestaande uit 
geestelijken, bewees dat he t 
Vlaamse klerikale onbegrip tot 
het verleden behoort. Deze reaktie 
ontlokte zelfs aan een prominent 
geleerde, die echter ongelovig is, 
de opmerking : « Werkelijk, ik kan 
he t open katoliclstne niet meer bij

houden »• Op een bescheiden ma
nier wÊis deze vergadering van de 
R.K. een manifestatie van de gro
te hernieuwing der kristelijke men
taliteit waarvan het Oecumenisch 
Concilie getuigt. . » 

Hopelijk dringe dit licht spoe
dig door tot bij de laatst» CVP-er 
van Westkerke of Pulderbos. 

L,e P e u p l e 
CoUard doet verder, met zeer al

gemene beschouwingen, aan ver
zoeningspogingen. 

« Ik geloof dan ook te kunnen 
bevestigen, dat het in overeen
stemming brengen van dikwijls te
genstrijdig gerichte imperatieven 
slechts mogelijk is op voorwaarde 
dat elkeen. Vlaming of Waal, het 
bewijs levere van een zo breed mo
gelijk begrip voor de problemen en 
de gevoelens van de taaipartner, 
in het aardrijkskundig kader van 
een land dat reeds zeer klein is, 
ten overstaan van de Gemeen
schappelijke Markt om ons daarbij 
maar te houden, » 

VöLKSG4Zĝ  

Sindikaiist ziet de werkelijke 
toestand beter in. Verschillende 
malen moesten wij reeds vaststel
len hoe veel degelijker op Vlaams 
gebied die man stelling kiest, zon. 
der dat wij met zijn stellingen ak
koord moeten zijn, dan de hoogge
roemde hoofdredakteur va« de
zelfde krant . 

« De vraag of wij met de Walen 
in een eenheidsvakverbond zullen 
verenigd blijven hangt van de Wa
len zelf af. Indien de MP.V. de 
overgrote meerderheid van de syn
dicale kaders in Wallonië kan 
meetrekken dan zal het A.B.V.V. 
een federale s tructuur krijgen. 
Want wij Vlamingen zouden ze 
niet kunnen en niet willen beletten 
hun eigen geluk te maken. 

Maar dat men ons niet vrage de 
Waalse vrienden die met ons vere
nigd willen blijven af te stoten. 

En dat men evenmin gelove dat 
wij Vlamingen ons vastklampen 
aan deze Waalse unitaire syndica-
listen uit vrees dat wij in Vlaan
deren een minderheidsbeweging 
zouden zijn tegenover een mach
tig A.CV. Zeer zeker zou de posi
tie van een federale socialistische 
vakbeweging in Vlaanderen niet 
erg comfortabel zijn. Maar van 
daar tot een eenheidsstreven dat 
zou ingegeven zijn door angstge
voelens... ? Men moet de Vlamin
gen al weinig kennen om het te 
durven veronderstellen. » 

de rode vaani 
Geeft om die opportunistische 

houding Jos Van Eynde er van 
langs. 

Enkele staaltjes. 
« Gevoelsargumenten of veront

waardiging over een of andere 
fout of buitensporigheid aan een 
van beide zijden van de taalgrens, 
zijn slechte raadgevers, vooral 
waar de reaktie meer dan hon
derddertig jaar ondervinding 
heeft in het aanwenden van de 
Vlaams-Waalse problematiek als 
middel om te verdelen. 

Het spijt ons voor de ondervoor
zitter van de BSP, maar ons eerste 
besluit van dit artikel waartoe hij 
door zijn optreden aanleiding 
heeft gegeven luidt dan ook : 

— of de h. Van Eynde nu de 
Viammg uithangt zoals enkele we
ken geleden over de Voerkwestie 
waarbij hij door « De Standaard » 
tegen de MPW werd uitgespeeld, 
of hij nu Yerna beschuldigt of 
briest en scheldt op het federalis
me, het gaat hem tegen Links, te
gen de struktuurhervormingen, te
gen het federalisme, tegen de ver
nieuwing m de arbeidersbeweging 
zowel in Vlaanderen als in Wallo
nië. » 

En op de spot (als argument) 
van Jos dat Stalingrad van naam 
veranderd is, antwoordt de kom-
munistische joernalist. 

« Wij vragen ons af wat deze 
inleiding met de zaak te zien 
heeft, maar tussen haakjes en ter 
intentie van Van Eynde : wij heb
ben over Stalingrad nog steeds de 
opvatting die we hadden En dit 
reeds vanaf de tijd toen een ze
kere Jos Van Eynde er zich begon 
van bewust te worden dat er niets 
ging in huis komen van zijn scho
ne droom van één groot dagblad 
voor héél Vlaanderen. . Dit om het 
geheugen eventjes op te frissen ! 

Lap. die voltreffer zit. 

DIETSLAND 
EUROPA 

Dat zeer hardnekkige Vlaamse 
overwinningswil door diepgaande 
oplossingen alleen bevrijdend kan 
zijn zegt ook Dietsland-Europa in 
verband met alle soorten Vlaam
se bewegers in kommissies en der
gelijke. 

« We zien andermaal waarop 
een volledig te goeder trouw on
dernomen poging, na ruggespraak 
met die «bevoegde en toegewijde» 
vertegenwoordigers, is uitgelopen. 
Wij kennen hun « bevoegdheid » 
en zeker hun « toewijding ». Die 
in twijfel trekken is voor ons 
« un faux problème ». Inderdaad, 
niet hun bevoegdheid of hun toe
wijding lijkt ons de hoofdzaak. 

maar wel hun principes en hun 
doorzettingsvermogen, of liever 
hun gebrek aan dwarsdoor Vlaam
se prmcipes en hun volslagen ge
mis aan Vlaamse eerlijkheid en 
Vlaamse energie, Hun gebrek aan 
Vlaamse overwinningswil 9 

Doorbraak 
Het ledenblad van de V.aamse 

Volksbeweging wijdt zeei positieve 
beschouwingen aan de Volksunie. 
Dit positieve aanvoelen van de 
Volksbeweging is begrijpelijk, op 
een verwante wervingsbasis ver
zamelen zij alle eerlijke Vlaams
gezinden die op dit wellicht be
slissende keerpunt van onze volks-
strijd de Vlaamse openbare opinie 
willen voorlichten over haar echte 
zolang verhulde problemen. Dit 
alles onder de federalistische een-
heldsvlag. 

W.U 

Schui mrubbertnatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

STAR: 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen 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 ver
koper Star Zele 
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Vlaams-NaU werken 
Jan van Gent 

Ward Hermans - Geb. 326 blz. 195 F. 
Vlaamse historische Oostfrontroman. Bestseller ! 

Breiz Atao 
Valeer Depauw - Geb. 231 blz. 125 F. 

Boeiende roman over het Bretoens nationalisme. 

Geschiedenis van de Nederlandse stam 
Prof. Geyl - Zes pockets. Volledig : 312 F. 

De Vlaamse Beweging nu en morgen 
Dr M V. Haegendoren - 2 pockets. Volledig: 75 F. 

Van Vlaamse Beweging naar sociale revolutie 
Leo Picard - Geb. 266 blz. 145 F. 

Het Vlaams-Nationalisme (tot 1940) 
Willemsen - Geb. 424 blz. 360 F. 

Vlaamse Jeugdlektuur 
Ons heerlijk verleden 

Vermeiren en Gijpen - Geb. 157 blz. 295 F. 
Rijk geïllustreerd, prettig verteld. 

De Leeuw van Vlaemderen 
H. Conscience - Geb 295 blz. 40 F. 

Moderne uitgaven van blijvende waarde 
De Boerenkrijg 

H. Conscience - Geb. 256 blz. 58 F. 
Nieuwe uitgave met vele filmfoto's 

De kerels van Vlaanderen 
H. Conscience - Geb. 447 blz. 75 F. 
Nog boeiender in nieuwe uitgave ! 

Kapitein Kruyt 
Ferdinand Vercnocke - Geb. 352 blz. 40 F, 

Een epos van liefde en strijd. 
Omnibus van de zee 

Fred Germonprez - Geb. 480 blz. 75 F. 
Drie Vlaamse historische romans in één band. 

Duitse historische boeken | 
Kameraden bis zum ende = 

Weidinger - Geb. 360 blz. 316 F. Nieuwste boek in M 
Waffen-SS-reeks. (betr. SS-Div. Das Reich). f 

Die Freiwilligen i 
Steiner - Geb. 392 blz. 268 F. | 

Het epos van de Oostfrontvrijwilligers. f 

- Der erzwungene Krieg | 
Dr. Hoggan - Geb. 850 blz. 720 F. De Amerikaan | 
Hoggan schreef 'n ophefmakend standaardwerk, i 

Opfergang eines Volkes i 
E. Kern - Geb. 372 blz. 316 F. Belangrijk werk | 

over de Duitse geschiedenis van 39/45. § 

Der 2 Weltkrieg in Bildern und Dokument i 
Jacobsen en DoUinger. Drie grootformaatbanden, f 

Bij voorintekening : 2475 F. 1 
'n Enig, prachtig uitgegeven dokumentatiewerk ! i 

BOEKHANDEL VAN BOGHOUT-LOGIER 
I JORDAENSKAAI 3 ANTWERPEN TEL. 32 .21 .53 P.C.R. 4 2 . 9 3 . 8 7 | 
S Vraag gratis abonnement op onze maandelijkse Boekendienstmededelingen. 5 
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iT«rVAT 2 3 
I Even onberekenbaar als cle 
applaus-meter ait Canzonissima is 
de uitslag van de geleverde kaba-
ret-inspanningen. Het kan meeval
len (Trio in K klein, Ie en Qe 
editie, bv.), en het kan tegenval
len (De gazel, bv). 

Dergelijke radikale nilspraken 
zijn echter niet toepasselijk op 
'« Er zit wat in het vat » van vorige 
week vrijdag. Een genuanceerd 
oordeel over de eksploten van Ji:f 
^urm, Marius Maephail, Nand 
Buyl en Anton Peters zal het 
dichtst de waarheid benaderen. 

Ondanks zijn ouderdom (uit 
1 '193S I) bleek de wijn op vele 

plaatsen nog een beetje jong : 'lat 
bleek vooral aan het ontbrekend 
hontakt tussen spelers en publiek. 
iWij koruien ons niet ontdoen van 
de indruk, niet direkt bij het spel 

- betrokken te zijn ; het ging alle
maal een beetje aan ons voorbij. 
JVdnneer we even vergelijken met 
de Trio's in K klein, dan valt het 
op hoe Miei Cools, Henk van Mont-
foort en Lou Sterda zich direkter 
tot hun publiek richten en een 
band tussen hen en de kijkers 
weten te scheppen. 

De ongelijkheid van kwalilieit 
viel sterk op. Het kranten-nummer 
van Nand Buyl zetten we op een 
bovenste plank, het kaartspel even
eens en zeker het slot-liedje. Maar 
het kabouter-lied bergen we snel 
in de archief-kast op. De « Mis

daad » van Marius Maephail was 
terug heel wat beter, terwijl de 
sketch van Anton Peters, bij de 
NTS-direkteur, een mislukking is 
geworden, al was het gegeven niet 
slecht. 

Alles bij elkaar een genietbaar 
kabaret-programma. 

-ADJUST FOR FUN 
We hebben hier indertijd on

plezierige "dingen geschreven aan 
de Vlaamse TV, naar aanleiding 
van haar Montreux - produklie 
« Atelier «. Op^ dit ogenblik zijn 
we bereid dat allemaal terug te 
nemen. 

We hebben immers «Just /or 
fun » gezien, de inzending waar
mee onze Waalse broeders zich te 
^lontreux belachelijk hebben ge
maakt. Men moet de uitzending ' 
hebben gezien om zich te kunnen 
voorstellen hoe leeg en nietszeg
gend dat allemaal was, hoe de 
door de Walen zozeer bewonderde 
Franse « Esprit » er niet was, hoc 
vulgair het begon en hoe bloed-
armoedig het eindigde. Het is 
werkelijk niet te beschrijven ! 
Echt niet I 

* V E R G E E T 

NIET T E L E Z E N 
In de zeer verzorgde uitzending 

« Vergeet niet te lezen » werden 
achtereenvolgens Tom Bouws, Van 
Uaegendoren en het duo Kerck-
hofs-Van Houtte voor de kamera's 
gebracht. 

Het gesprek met Tom Bouws 
(u Vlaanderen, o welig huis »} 
deed ons kennis maken met een 
on-Hollandse Noord-Nederlander, 
die scherp tot de kern van het 
probleem der Noord-Zuid-verhou-
ding doordrong toen hij zei : «.Wij 
moeten het afleren elkaar te bVj-
ven benaderen vanuit onze eigen 
gezichtshoek». Bernard Kemp 

toonde zich een zeer goede 
apreksleider. 

9«-

VOOR KENNISMAKING. HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze brochure, documentatie en lijsten naar 

DE GELUKKIGE TOEKOMST 
Postbus, 11. Deinze. - of naar : Postbus, 381, Antwerpen. -
of naar : Postbus, 149, Gent. - of naar : Postbus, 231. Brus.1 
Het groot, ernstig, oorspronkelijk Vlaams Huwelijkswerk 

van vertrouwen en welslagen voor ledereen ! 
De enige Beroepsinstelling voor huwelijksbemiddeling van 
gans onze Ned. sprekende taaistreek. Stipte geheimhouding. 

Dagelijks verschillende verlovingen 

Na hem had Hubert Lampo een 
gesprek met Maurits van Haegerv-

lezen, al beweerde hij het tegen
deel. 

Jos de Haes sprak met de samen
stellers van het boek « De kerk in 
Vlaanderen ». Ontstaan en bedoe-

Genietbare wijn in (kabaret)-vat 23 

doren («. De Vlaamse Beweging, 
nu en morgen n), met wat min
der sukses. Lampo moest van het 
hoek blijkbaar nog de eerste letter 

ling van het werk kwamen goed 
tot hun recht, maar over de in
houd hadden we graag iels meer 
vernomen. Jvb. 

MEDEDELINGEN 

"Voor elke uitzending van 
« Wie weet wat ? » worden 
ongeveer 3.000 vragenlijs
ten naar vrijwilligers ge
zonden. 

Teneinde de opiniepei
ling de nodige spreiding te 
waarborgen, zoekt de BRT 
kontakt met bedrijfslei
ders, voorzitters van ver
enigingen, schoolhoofden, 
enz., die bereid zijn om de 
14 dagen een 20-tal for
mulieren uit te delen en 
te laten invullen. Deze 
formulieren worden door 
de zorgen van de BRT 
uitgedeeld en opgehaald. 

De personen die hieraan 
willen medewerken worden 
verzocht zich schriftelijk 
in verbinding te stellen 
met de TV, postbus 150, 
Brussel. 

toneel te brussel 
Volgens de verklaringen van de auteur Miguel Mihura kende 
zijn thans in de K.V.S. opgevoerde stuk « Maribel en de Zon
derlinge Familie » (vertaling van Luc Vilsen, die alle werken 
van deze Spaanse schrijver in 't Nederlands omzet) reeds 1600 
voorstellingen in Spanje zelf en werd het met sukses gespeeld 
in de landen van Amerika waar Spaans gesproken wordt. 
Naar hij beweert, schreef hij het stuk voor een bepaalde ak-
trice om deze speciaal te laten uitkomen, in dit geval Maritza 
CabaUero, van Venezuelaanse nationaliteit. 

We kunnen ons indenken 
dat een hoofdfiguur als Ma
ribel, omgeven door goed be
dachte neven-figuren, die 
of kontrasterend of afwisse
lend of verschillend zijn, 
haar moeten laten uitblin
ken, in een werk dat op zich
zelf niet veel om het lijf 
heeft en reeds herhaaldelijk 
werd behandeld, tot in stui
versromannetjes toe ('< De 
lelie op de mesthoop ») en 
dat het inslaat bij een zui
ders publiek (als het dan 
niet te veeleisend is en voor
al niet moet nadenken). 

Ons heeft het niet kunnen 
bekoren. Het moge zijn dat 
bij de auteur een goed be
doelde gedachte voorop zat, 
nl, dat men maar is wat de 
anderen in u zien of denken 
te zien, en ook dat het stuk 
goed werd opgebouwd, met 
zekere fantazie, maar zonder 
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Boekengilde De Olauwaert v. z. w. 
Bestuur : Dr. Ernest Claes, Prof. Dr. Paul Lebeau, Prof. Dr. 
H. Draye, Mev S. De Pillecyn-De Cavel, Maria Rosseels, 
Dr. Paul Rubbens, Dr. Jef Smeyers, Gaston Durnez, Wil
lem Vanden Eynde, Dr. Norbert Wildiers, o. cap. 

UITGA VENPROGRAMMA 1962-63 
Uitslui tend werk van onze beste V laamse au teurs !!! 
Romans : 

J an Veulemans : MISSCHIEN MORGEN 135 F 
Een nieuwe Filip De Pillecyn ! 

Rose Gronon : DE BALLADE VAN DONA MARIA DE ALA VA 
135 F Na «De Ramkoning», weer een opmerkelijke prestatie. 

J. Van Remoortere : DE GROTE VERDWAZING. 135 F 
Een verrijking voor onze Literatuur. 

Leo Mets : DE JACHTHLT. 135 F 
Bevestiging van zijn rijk talent. 

André Claeys : HET DUISTERE RIJK. 135 F 
Een debuterend auteur met een grootse literaire toekomst! 

Voor intekenprijs voor leden 85 F per deel. 
Dit is een besparing van 50 F per boek ! 

Lidmaatschapsbijdrage : 75 F. Hiervoor ontvangt II echter 
gratis DRIE novellen, echte pareltjes van 

Literaire « kleinkunst » : 

W. Du Mont : . U ZAL HET NIET GENAKEN 

R. Gronon : DE MAN DIE MIGUEL HEETTE 
J. Van Remoortere : DE RIEM 

handelsprijs : 45 F 

de minste diepgang, een 
meevaller is het niet gewor
den. 

De biezonderste verdienste 
ligt in het scheppen van ver
schillende figuren : Mirabel 
zelf, een lichtekooi die op 
een meer dan romantische 
— artificiële — manier tot 
de verloofde van een al te 
naïef, schuchter, en onmoge
lijk jong weduwnaar wordt 
omgevormd (!) ; de twee ou
de dametjes, die het best ge
lukt zijn en dan de drie kol
lega's van Maribel, elk met 
eigen karakter en manieren 
om de komische noot, door 
de oudjes bijgebracht, te ak-
sentuëren. 

Als voor dergelijk werk 
een vreemd regisseur moest 
aangesproken worden, zou
den we liever een Italiaan 
of een Spanjaard dan een 
Nederlander gekozen hebben 
om de sfeer van het werk 
meer te benaderen. Cas Baas 
had zeker geen gemakkelijke 
taak, ook omdat de K.V.S. 
niet over de gewenste figu
ren beschikt om een geslaag

de « Maribel... » voor het 
voetlicht te brengen. 

Het best zijn : Gella Al-
laert en I rma De Veirman 
die op kostelijke manier, 
zonder charge, van de twee 
oudjes een passende vertol
king geven. Jef Demedts 
speelt plichtgetrouw de jon
ge weduwnaar : er is uit de
ze rol niet meer te ha^en. 
Van de drie kollega's van 
Maribel moest Gerda Mar-
chand, wegens ziekte, ver
vangen worden door Mary 
Doduin, die zich uit de slag 
trekt, maar — evenmin als 
Vera Veroft en Lia Lee, als 
de twee andere vriendinnet
jes — de gewenste toon 
treft : hier ligt een zeer 
zwak punt dat drukkend 
werkt, waar deze drie figu-
rne door verscheidenheid, 
kontrast en pittige replie
ken, het geheel toch moeten 
variëren en verheffen. 

De hoofdvertolkster zou 
veel kunnen redden, maar 
Yvonne Lex, niettegenstaan
de haar routine, mist talent 
en temperament : in I is ze 
fel Ot>geschroefd, in II te 
braaf, in UI al te roman
tisch, en in het geheel : on-
natui rlijk. 

De onnatuurlijkheid en de 
onwaarschijnlijkheid zijn 
trouwens de kenmerken van 
deze vertoning. 

Mihura's Carlotta, b.v. is 
veel lieter. 

J. VI. 

Bouwwerken W.A. Kunnen 

Boudewi jn laan 3 2 3 Wilrijk - Te l . 49 .87 .64 - 49 .76 .86 

Schut terhofs t raa t 19 A n t w e r p e n - Te l . 32 .92 .18 

Onderbe rgen 4 3 G e n t - Te l . ( 0 9 ) 2 5 . 1 9 . 2 3 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen, Brabant en Limburg, 

350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 

W . A . K U N N E N biedt U bijna 5 .000 referenties ! 

Afleen KUNNEN KAN WAT KUNNEN KA N. 
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« Ten slotte staat de Regering erop dat een 
rechtvaardig evenwicht van de taalrollen in 
de centrale besturen, de overheidsdiensten en 
de parastatale instellingen wordt tot standge-
bracht en gehandhaafd. » . 

(Reger ingsverk lar ing) . 

EEUWIGE 
TAALROLLEN 

In 1959 stelde Mr. Van der 
Eist vragen aan de bevoegde 
minister over de verhoudin
gen in een aantal «nationale» 
instellingen die afhangen van 
het ministerie van nationale 
opvoeding en kuituur. De an t 
woorden brachten onstellende 
wantoestanden aan het licht. 

Thans heeft Mr. Van der 
Eist opnieuw vragen gesteld 
en uit de antwoorden blijkt 
dat geen enkele inspanning 
gedaan werd om, in toepas
sing van de wet en in uitvoe
ring van de formele belofte 

vervat in de regeringsverkla
ring van 2 mei 1961, aan deze 
wantoestanden te verhelpen. 
Integendeel is de toestand 
soms nog slechter geworden ! 
AUe beloften zijn waardeloos 
en de vraag moet ge£?teld 
worden hoelang de Vlaamse 
politieke mandatarissen deze 
wantoestanden nog zullen 
blijven goedkeuren. 

Hieronder volgen enkele ge
gevens. (Uitvoerige gegevens 
vindt men in het Bulletin van 
Vragen en Antwoorden, N. 38 
(1961-62) en N. 1 (1962-63). 

1959 

Fr. t. Ned. t. 

Koninklijke Sterrewacht van België. 
A. Wetensch. pers.: 14 4 
B. Administr. pers.: 23 16 

1962 

Fr. t. Ned. t. 

15 
21 

4 
16 

Koninklijk Meteorologisch Insti tuut van België. 
A. Wetensch. pers.: 21 4 ,25 5 
B. Administr. pers.: 40 15 44 14 

Koninklijk Inst i tuut voor Natuurwetenschappen van België. 
A. Wetensch. pers.: 19 8 19 8 
B. Administr. pers.: 95 31 98 31 

Koninklijke Belgische Musea voor Schone Kunsten te Brussel. 
A. Wetensch. pers.: 6 1 5 0 

Wetensch. medew.: 5 1 
B. Administr. pers.: 29 20 24+5(1) 19+2(1) 

tor a^-r nc - ( l ) 'S tag ia i r s 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 
A. Wetensch. pers.: 13 4 

Wetensch. medew.: 
B. Administr. pers.: 45 17 

8 5 
4 1 

35+7(1)^ 17+7(1) 
(1) Stagiairs 

of tij delijken 

DEZE WEEK OP UW 
• ZONDAG 

15.00 : Reisroutes : Israël (1) — 
15.30 : Panorama — 16.00 : Festival 
van het Italiaanse lied te Zurich 
(Eurovisie : uitzending in uitge
steld relais van de Zwitserse Tele
visie - S.R.G.) — 17.30 : Klein, 
klein, kleuterke — 18.55 : De Jagers 
(fUmreportage) — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Het Manneke — 

DORTMUNDER 

THIERBRAU-HOF 

Nu ook 
te Antwerpen 

20.30 : Wie weet wat : spelprogram-
ma — 21.45 : Sportweekend — 
22.10 : De grote vlucht : documen
taire film — 22.35 : Tweede nieuws
uitzending. 

• MAANDAG 
19.00 : Tienerklanken _ 19.30 : De 
een balletschool voor kinderen — 
19.40 : Zoeklicht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.30 : Speelfilm : De rest 
is zwijgen — 22.10 : Medium : Mu
ziek — 22.40 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• DINSDAG 
19.00 • Gastprogramma — 19.30 : 
Franse les — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Het manneke — 20.30 : Vrije 
toegang tot een steenbakkerij in de 
Rupelstreek : dokumentair pro
gramma — 21.15 : Vlucht in de ge
vangenis : TV-fictiefilm van Imre 
Mihalify — 2210 : Optreden van 
het duo Joseph Bopp. fluit en Edu-
ard Muller, klavecimbel in het Ru-
benshuis te Antwerpen — 22.25 ; 
Tweede nieuwsuitzending. 

^M>̂ . 

Groenplaats 3 3 

een Dort-Thierbrauhof. 

Zeer origineel gebouwd 

en versierd. 

Echt en onvervalst. 

Antwerpen in feest met 

Dort Thierbrau 

Wilt U uw nieuwjaars
wensen smaakvol ver
zenden ? 

Wilt U 2 jonge vlaam-
se kuns tenaars s t eunen? 
Stuur dan 20 F met ver
melding van naam en 
adres aan P O S T B U S 
307 Antwerpen 1 en U 
ontvangt per kerende 
post 8 kunstnieuwjaars
kaarten, gedrukt met li-

nosneden van L. Cle es
sen en L- Van Aken. 

Parlementaire vragen — Parlementaire vragen 
V^olksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens 
stelde deze week een hele reeks parlementaire 
vragen aan de minister van Landsverdediging, de 
heer Segers . Wij brengen in dit nummer een tweetal 
van deze zeer belangwekkende vragen. 

a om de taaiverhoudin
gen in deze diensten te 
verbeteren; 

b) om andere dienstre-
denen. 

Mag ik van U vernemen 
iioe dikwijls U hebt ge
bruik gemaakt van de mo
gelijkheid nederlandstali-
ge burgerlijke ambtena
ren in te schakelen in 
niet - operationele depar
tementale diensten ten 
einde vlugger het vereiste 
taa^ evenwicht te berei
ken? 

R. Mattheyssens. 

•yk" Taalevenwicht 

Tijdens de Kamerzitting 
van 11 maar t 1959 heeft 
Uw achtbare voorganger 
verklaard dat het na te 
streven billijk taaleven
wicht in het departement 
van Landsverdediging zal 
bereikt zijn, wanneer 62 % 
van de betrekkingen toe
gekend zullen zijn aan 
nederlandstaïigen. 

Graag vernam ik, per 
Tang en per taalstelsel, 
het aantal officieren, t e 
werkgesteld, in de depar
tementale diensten van 
Landsverdediging op : 

a) 1 mei 1961; 
b) 1 november 1962. 
Gelieve mij eveneens 

mede te delen hoe dikwijls 
sedert 1-mei 1961 gebruik 
werd gemaakt van de mo
gelijkheid officieren aan 
te stellen tot een hogere 
rang : 

SCHERM 
• WOENSDAG 

17 00 tot 18.00 : Kom toch eens kij-
]jen — 19.00 : Mijn vriend Plicka 
(36e afl.) — 20.00 : TV-nleuws — 
20.30 : Schipper naast Mathilde — 
21.10 : Ten huize van Monseigneur 
Cardijn — 22.00 : Ballet voor debu
tanten : mi.m.v. de Balletschool van 
de KVO te Antwerpen — 22.30 : 
Tweede nieuwsviitzending, 

• DONDERDAG 
19.00 : Tienerklanken — 19.30 : 
Penelope — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 • Het manneke — 20.30 : 
Schatten op zolder — 21.00 : De 
Boerenoorlog : een film van de 
Britse Onafhankelijke televisie -
Granada Network — 21.40 : De 
menselijke stem : tragi-komische 
monoloog van Jean Cocteau (opge
nomen pro€rramma van de NTS -
Vara) — 22 30 : Tweede nieuwsuit
zending. 

• VRIJDAG 
19 00 : Internationaal jeugdmaga-
zine — 19.25 : Arena — 20 00 : TV-
nieuws — 20.30 : De man die als 
lokaas dient : politiefilm van Ro
bert Tronson — 21 30 : Matjemosj 
maakt en trom : gefilmd program
ma over primitieve kunst uit Zuid
west Nieuw-Guinea — 22.15 : Pre
mière — 23 00 : Tweede nieuwsuit
zending. 

sZATERDAG 
17.00 tot 18 00 : Kom toch eens kij
ken : wederuitzending van het 
leugdprogramma van 19-12 — 19.00: 
Folklore — 19 30 : Echo — 20 00 : 
rv-nieuws — 20.25 : Het manneke 
— 20 30 ; H>t is altiid Dennis (15e 
afl ) - 20 55 : Canzonissima : zesde 
van een reeks preselecties met het 
nog op de Grote Eurovisieprljs van 
het lichte lied 1963 — 21 50 : 't Is 
maar een woord : quizprogramma 

22 20 : Close-up van Harold Lloyd 
^ 23 05 : Tweede nieuwsuitzending. 

Hpt modernste buwelijks-
werk 

Huwelijk voor iedereen 
Snelle resultaten 
Schrijf Ardaen Pierre 

Postbus 186. Oostende 

•j/lr Genie-werken 

Onlangs vernam ik dat 
de Werken der Genie in 
Duitsland om zo te zeggen 
volledig in handen van 
franstaligen zijn. 

De Directie van Weiden 
zou franstalig zijn.. 

Verder zouden de sec
ties van Aachen, Delbrück, 
Weiden en Lüdenscheid 
eveneens franstalig zijn. 
Slechts een enkele sectie 
te Soest zou nederlands-
talig zijn. 

1. Kan de heer Minister 
mij deze gegevens bevesti
gen, en eventueel een ver
klaring geven voor het 
zeer grote overwicht aan 
franstalige afdelingen in 
Duitsland terwijl de 
Vlaamse militairen er in 
de meerderheid zijn. 

2. Welke taal gebruiken 
de directie en secties in 
hun briefwisseling met 
anderstalige eenheden. 
Welke is de wettelijke re
geling terzake ? 

3. Welke taal gebruiken 
de eenheden in hun brief
wisseling met anderstalige 
secties en directie Werken 
der Genie. Is die taal de
zelfde als in sub. 2. Welke 
is de wettelijke regeling 
terzake ? 

4. Zou de heer Minister 
mij een tabel kunnen be
zorgen van de personeel
bezetting (militairen en 
burgers) per graad en 
taalstelsel ? 

5. Meent de heer Minis
ter niet dat er slechts een 
billijk evenwicht zal zijn, 
wanneer de directie twee
talig zal zijn en drie sec
ties (op 5) Vlaamse sec
ties zullen zijn ? 

Wanneer meent hij dit 
te kunnen verwezenlij
ken? 

Kempen 
kleine 

vraagl Ie 
bolerham 

(Vervolg van blz. 9) 
Wij hebben reeds herhaal

delijk gezegd hoe snel de be
volking in de Zuiderkempen 
aangroeit. Het is daarom 
noodzakelijk dat een goed 
plan voor de streekontwik-
keling de bouw van voldoen
de woningen voorziet om aan 
de behoeften (die zeer groot 
zijn) te voldoen. In de Bo-
rinage bouwt men duizenden 
woningen voor vreemdelin-

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

Kostuums naar maat 
grote keuze van gemaakte 

mantels, zowel voor de 
man als voor de vrouw 

nieuwe stoffen 1963 

Zuidlaan 52 

(tegenover K.A.J.-centrale) 

BRUSSEL 
telefoon 11.77.10 

gen die moeten ingevoerd 
worden, waarom zou men in 
de Kempen niet even voor-i 
delig huizen zetten voor el-
gen mensen ? 

Samengevat kunnen wij de 
minimum-voorwaarden voor 
een ontwikkelingsplan als 
volgt weergeven : onteige
ning van de nijverheidsgron-
den tussen Albert-kanaal en 
autostrade en uitrusting er
van met wegenis en water
leiding. Onmiddellijke ver
breding van het Albertka-
naal tussen Herentals en 
Kwaadmechelen. Bouwen 
van een afvoerleiding voor 
afvalwaters van Tessender-
lo naar Antwerpen, met ver
takking van Balen naar He
rentals. Aanleg van een nij-
verheidsterrein te Mol. Aan
passing van de kanalen Des-
sel-Kwaadmechelen en He
rentals - Dessel, met weg
werking van verschiifende 
sassen op dit laatste. Een 
studie van het Posfel-ka
naal, moderne baanverbin-
ding Mol - Boudewijnaulo-
snelweg, landbouwsanerings-
werken in het Netegebied, 
waterbedeling aan de bevol
king om. te Eindhout, Meer-
hout, Vorst, Olmen, Balen, 
aanpak van de woningbouw, 
het toerisme, de uitbreiding 
van het onderwijs en een 
krachtige steun van over
heidswege Om opnieuw nieu
we bedrijven naar de Zuider
kempen te trekken. 

S.DX. 

SNTVERPIA MEUBELEN 
St Gummarusstraat Si 
Antwerpen 
• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 
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BECO 
Paardenmarkt, 20 
Antwerpen 

32.04.77 
Tel. 03/32.27.12 (privaat) 

ANTWERPEt 
B E Ë B Z E L 

Onder de iciding van de vrien
den Feyaerts, Van Dessel en Van 
den Bosch werd zaterdag een 
groots St. Niklaasfefst voor de 
behoeftige kinderen van de ge
meente gehouden. 

Meer dan 70 kinderen konden 
gelukkig gemaakt worden tijdens 
de maaltijd, film, tombola en ge
schenkenbedeling door St. Ni
klaas. 

KONTICH 
Op 22 december a.s heropening 

van het vernieuwd Vlaams huis 
« Alcazar », Mechelsesteenweg 22. 

Alle leden en sympathisanten 
worden hartelijk uitgenodigd. 

RIJMENAM 
Grote Volksvergadering over de 

politieke en sociale problemen van 
he t ogenblik Op woensdag 19 de
zer in lokaal Hendrickx (Staf van 
de Hoere) aan de Dijlebrug, te 
20 uur. 

Sprekers : Ludo Sels over het 
boerenprobleem 

Walter Luyten «. Wat is federa
lisme ? ». 

Wim Jorissen « De Waals-
Vlaamse verhoudingen »• 

Kleurfilmbeelden over de Mars 
op Brussel. 

Gelegenheid tot vragen stellen. 

Op 15 december 1962 
BAL 

Vlaamse Kring Deurne-Bors-
beek. Zaal Tirolerhof, Van 
Putlel, Borsbeek. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Voor dne fronten heeft he t ar

rondissement Brussel de jongste 
weken financiële mspannmgen 
moeten doen : kleefzeg^els voor 
de randgemeenten; kleef zegels 
voor het Brusselse en een pam
flet bestemd voor de landbouwers. 

De arrondissementele penning
meester rekent er dan ook op dat 
hij om die kosten te dekken veel 
Smt-NikJlaas- en nieuwjaarsgiften 
zal ontvangen op Postrekening 
8654 50 van Volksunie Arrondisse
ment Brussel, M. Lemonnierlaan 
82, Brussel 1. 

ETTERBEEK 
In het raam van de eis tot on

middellijke zetelaanpassmg wordt 
voor Etterbeek, Smt-Joost. het zui
delijk deel van Brussel, Schaar
beek. Eisene, de Woluwe's, Ouder-
gem en Watermaal-Bosvoorde een 
grote voonichtmgsvergadering be
legd te Etterbeek in het lokaal 
Maeibeek, Oudergemlaan 154 
(rechtover gemeentehuis) op zon
dag 16 december te 10 uur 30. 

Sprekers : Dokter Vik Anciaux, 
arrondissementsvoorzitter, Toon 
van Overstraeten, algemeen pro
pagandaleider. 

SCHEPDAAL-W AMBEEK 
Uit deze gemeente kwam de 

Idee om de landbouwers uit het 
Brabantse een pamflet te bezor
gen, waarin het gezond s tandpunt 
van de Volksunie over de land
bouwpolitiek uiteen gezet wordt. 
De eerstkomende weken zal dit 
pamflet verspreid worden 

Als blijk van waardering voor 
da t initiatief komt de werfploeg 
op zondag 23 december naar 
Sc^^-^-^aal en Wambeek om ons 

blad te verspreiden. Bijeenkomst 
te 9 uur achter de KVS of te 9 
uur 30 aan de kerk van Schep-
daal. 

SINT-GENESIÜS-BODE 
Onder het motto « Geen facili

teiten voor franskiljons — deze 
gemeenten zijn van ons » heeft 
de werfploeg van het arrondisse
ment op zondag 9 december haa r 
reeks tochten in de randgemeen
ten ingezet te Smt-Genesius-Rode. 

Niettegenstaande slagregen en 
rukwind werd toch weer een flink 
rantsoen bladen geplaatst. 

Wie wil meewerken om de idee 
te verspreiden gelieve passend 
materiaal af te halen op zaterdag 
15 december te 16 uur 30 in het 
lokaal « Walt ra », Arduinkaal 
(naast de KVS). 

MOLENBEEK 
Grot« voorlichtingsvergadering 

op vrijdag, 21 december 1962. te 20 
uur, in de zaal « Le Chevalier Ma
rin », Gemeenteplein te Molenbeek. 

Sprekers : Meester Daniel Deco-
ninck en J De Berlanger. 

Allen daarheen. 

B E C O Mazout 

LIMBURG 
GENK 
Werkvergadering. 

De afdeling Genk houdt haa r 
kernvergadering op zondag 16 de
cember a.s. in het gewoon lokaal 
« Café Oberbayem », Hoevezavel, 
Waterschei. 

Agenda : Bestuursverklezing; 
Bespreking mijnwerkersproble
men; leden- en abonnementen
werving. Alle leden worden drin
gend uitgenodigd. 

W-VLAAMDEREN 

BRUGGE 
Leden- en abonn.^iiciiteawiervIJD"' 

Het arr. bestuur doet een drin
gende oproep tot aJle afdelings
besturen en mili tanten opdat he t 
ledenaantal zou verviervoudigen 
en de abonnementen zouden yesr-
dubbelen. 

Nog een harde stoot en het doel 
wordt bereikt ! Wij rekenen op 
V ! 
Volksunie - Lentefeest. 

Op zaterdag 2 maar t 1963 richt 
het arr. bestuur Brugge haar len
teavondfeest in. 

Het vindt plaats in de Stadshalle 
te Brugge. 

Het moet een sukses worden. 
Houdt daarom nu reeds deze 
avond vrij en maak ook de nodige 
propaganda. 

PROVINCIALE KADERDAG LIMBURG 

Onzs propagandisten worden allen opgeroepen voor de grote 
kaderdag die gehouden wordt op zaterdag 15 dec. a.s te Hasselt 
in hotel Warson. 

Aanvang te 17 uur. 
We schenken dit jaar bizonder veel aandacht aan organi

satie en uitbouw van de parti j . 
Leden die oelangstellmg hebben voor toetreding tot de pro

pagandisten-af delmg, worden graag verwacht. 
Nogmaals vragen we, een mtense propaganda te voeren rond 

de leden- en abonnementenslag die een aanvang heeft geno
men m onze provincie 

Als sprekers werden gevraagd : Lic. Walter Luyten, Pol 
Martens en Wim Jorissen 

Mogen we aan de afdelingen vragen nog een uiterste in
spanning te leveren voor deze dag 
Kolportage. 

Morgen zondag gaat de kolportageploeg van Limburg Volks-
urlebladen verkopen te Maaseik We verwachten een trouwe op
komst van de keurpropagandisten. 

DIKSMUIDE 
Het jaarlijks St. Niklaasfeest, 

georganiseerd door de Vlaamse 
Vriendenkring uit de Westhoek, 
kende niettegenstaande het vrij 
gure winterweer, een overdonde
rend succes. 

In de stemmig-versierde zaal 
van « Tirol » konden honderden 
Vlamingen zich urenlang verlus
tigen. 

Langs deze weg, willen we een 
warme huldegroet brengen aan 
de kameraden^ die wekenlang hun 
best deden om het feest te doen 
slagen. Een speciaal dankwoord 
aan de kameraden uit Admkerke, 
en de vele vrienden uit Poper'nge-
leper, die met bussen deelnemers 
aan het feest een bijzondere at
tractie verleenden. 

B E C O Stookolie 

Een ere-saluut aan de vele fir-
mas en bedrijven die door hun 
milde giften en geschenken, aan 
de tombola een heerlijke bekro
ning van he t feest schonken. 

Een zeer hartelijke felicitatie 
tenslotte, aan de goede Sint en 
zijn guitige medewerkers, die de 
feestvierenden veel vreugde en 
vrolijkheid bijbrachten. 

KNOKKE 

Vlaams bal.. . een daverend sukses. 
Zaterdag U. is het eerste Vlaams 

bal ingericht door de Vlaamse 
Vriendenkring van de Oostkust, 
uitgegroeid tot een daverend suk
ses. 

Vele honderden aanwezigen van 
langsheen gans de kust, Brugge, 
en randgemeenten zorgden er
voor dat het initiatief zeker vol
gend jaar mag hernomen worden. 

Het schitterend orkest van Paul 
Rutger zorgde voor de nodige en 
aangepaste stemming. 

Een gemeende gelukwens tot 
de inrichters onder leidmg van 
voorzitter Raf Declercq en be
stuur. Mevr. Goossens, Jef De 
Roose en Guido Geldhof 

KOEKELARE 
De Vlaamse Vriendenkring uit 

het Houtland nodigt alle leden en 
sympatisanten uit op zaterdag 22 
dec. 1962, op haa r Kerstfeest ge
geven in de zaal « De Zon » te 
Koeke'are. Aanvang te 20 uur. Het 
showorkest « The Jacquelino's » 
nodigt u ten dans. Zang van An
dy Calbert. 

POPERINGE 
'Mutua l i te i t Flandria . 

De mutuali tei t Flandria steekt 
vanaf 1 januar i 1963 definitief 
van wal Voor inlichtingen : Mevr. 
Rik Sohier, Ki-ombekestraat 39, 
Roesbrugge of voorlopig ledere 
laatste vrijdag van de maand van 
17 tot 17 uur 30 in Het Belfort, 
Grote Markt, Poperinge. 

Alle belangstellenden van het 
arrondissement leper kunnen toe
treden. 

ST. KRUIS 
Sportavond. 

Op 19 december 1962 grote 
sportavond te St Kruis In de zaal 
« D'Hope » ingericht door de WU-
lem De Dekenkring Begin te 20 
uur. 

Programma : Film «f Ronde van 
Frankrijk 1962 » (Gevacolor). 

Dokumentalre film over Indie, 
Kluchtfilm. 
Algemeen Inkomgeld : 15 P. 

BECO -Oï»e 

DIT KALF DRINKT MELK. 

Diepestraqt 44. ( tel ;: 32.*((,3()) 

A N T W E R P E N 
Al le kwaliteltsspeelgoéd 

^peilfen voor gt-oót; en kleirt 

.Beschaufde Heden drinken het bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving : 

Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

70EKEIITJ 
Welk V.U. vriend (partikulier)" 

leent mij 50 000 F aan 8 %, terug 
op 6 j aa r voor interessante zaak, 
geheimhouding verzek. Schrijven 
kantoor blad. 

243 

Techn. Ing. Scheikunde zoekt 
passende betrekk., ook vertegen
woordiging. Schrijv. kantoor blad. 

DB 220. 
Deftige ern t T» huisvrouw ge

vraagd. Zich £>i "bieden Coupure 
137 te Gent . 

243 

Kok vraagt werk vanaf 1 jan. 
1963, kan omgaan me t grote hoe
veelheid. Schrijv.-n Schooldreef 4?, 
Kalm thout-Antwerpen. 

241 

Nieuwe wijk randgemeente 
Brussel. Bouwen wet Detaye, le
ning op lange termijn. Vlaamse 
kandidaatbouwers gezocht. Schri j 
ven kantoor blad. 

DB 242 

Buitenlandse firma werft reizi
gers voor he t bezoeken van bak
kers, banketbakkers, ingevoerde 
grondstoffen, voorkeur aan volks
unieleden. Schrijven kantoor blad. 

244 
Gevraagd : echtpaar op rust ge

steld (minder dan 65 jaar ) voor 
hulp tuin en duivenhok. Vrije 
woonst + vergoeding. Wenden : 
Dierckxsens, Van Praetlei 173, 
Mcrksem (Ant.). 

219 

Pralineerder zoekt voor afname 
van zeer fijne pralienen k lanten 
in Antwerpse, Lier en Mechelen, 
liefst pasteibakkers of fijne kon-
fiseriewinkels. Schrijven kantoor 
blad letters V.B. 

218 

VI. Nat. Schilder vraagt werk, 
aanneming en-of onderaanneming. 
Wmterpri js Tel. 03-3587 73. 

239 

Jonge man 20 jaar, volledige hu
maniora, zoekt werk als bediende 
of desnoods ander werk. 

23T 

Vlaamsvoelend jonge heer 39 ] . , 
plaatselijke eigen zaak, middelbare 
ontwikkelmg, verlangt kennisma
king met Hef en ernstig meisje, 
niet vermogend geen bezwaar. 

Gevraagd nummers Humo-radio 
laats te Jaargangen 1936-39 en 1945-
48. Schrijven voorwaarden Stegen 
Jos., Delwartstr. 17, Brussel 7. 

Grote l«us : 
GLAZEN «n MONTURER 
Gratis voor verzolterden. 
Heritelfingen m eigen MrerfcliHic 

WaKer ROLAND 
— Sediptomterd Opti«t«r —• 
Kerlcstraai, 58 — Antwerpen 
(Ltt «.u b op h«t huitnummw I| 

Ttlefoon: 35.86 62 

f O % korting op vertoon dttw 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

2,04 
Lichte stookolie zone O 

1,57 
Benzine super zone O 

(hoge kwaliteit). 
6,98 

Met minimum van 2000 I. 
voor gans het l a n d . 
Dlrektie : 

B. van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Kontaktk lub n u maandag in lo

kaal Bristol, Btankrijklei 19, Ant
werpen. Spreekbeurt door Carlo 
Reiners, gemeenteraadslid te Ber-
chem over « Jeugd in de maat 
schappij 1962 ». 

BORGERHOTJT 
Viering. 

De vergadering van maandag 3 
dezer h a d ditmaal een zeer spe
ciaal karakter . 

• Overtalrijk waren de leden op
gekomen om een passende hulde 
te brengen aan twee « oude ge
trouwen », dhr. en mw. W. Sme-
kens, bij de 50ste verjaring van 
h u n huwelijk. De feeststemming 
werd verhoogd met de aanwezig
heid van vele vooraanstaanden 
c m . W. Jorissen, Provmc.eraads-
leden Ceuppens en Kunnen^ R. 
Van der Paal, W. Rolus, Dr. Goe-
mans , W. Maes, De Vos, C Rous-
Bcau e.a. 

Aan voorzitter P. G e e n s kwam 
de eer toe om m naam van de af
deling de wensen over te maken 
en de geschenken te overhandi
gen. Hij maakte tevens van de ge
legenheid gebruik om hulde te 
brengen aan C. Rousseau bij zijn 
80ste verjaardag. ILen heildronk 
op de jubi 'ar ssen besloot zijn 
zeer gevatte toespraak. Verschil
lende sprekers kwamen nog aan 
het woord om de verdiensten van 
de jubilarissen te belichten waar
n a dhr. Smekens ontroerd dank
te 

In opgewekte stemming werd 
de avond voortgezet waartoe Wil
lem De Meyer door zijn geestig 
intermezzo in gi'Ote mate bij
droeg. 

De afdeling Borgerhout wenst 
nogmaals de kranige jubilarissen 
van har te geluk. 

D-ank. 
Dhr. en Mw. Smekens danken 

langs deze weg voor de vele blij
ken van sympathie welke zij 
mochten ontvangen. 

A a n d a c h t ! Aandacht. 
V.M.O. H i m Sektle stelt voor: 
2de Mars op Brussel in kleuren 
+ nog andere waardevolle fil-

Vocar al uw avonden. 
Wi] filmen gratis. 
Pr. Laairiks. Offerandestraat 
68, Antwerpen 

BRABArrr 

ANDERLECHT 
ST. MARTENS-BODEGEM 

Het gewest Anderlecht richt op 
zondag 23 december een bai in 
met de medewerking van de af
deling St. Martens-Bodegem. 

Zaal : Van der Borght, Slation-
straat , St. Martens-Bodegem. 

Orkest : Peter Philips van 19 
uur af. 

Allen daarheen. 

BOORTMEERBEEK 
Op zaterdag 29 december te 20 

uur groot bloemenbal m de zaal 
Movi. Iedereen wordt stellig ver
wacht. 

HAACHT 
Vrijdag 7 dezer werd een voor

lichtingsvergadering gehouden in 
ons lokaal « De Wielewaai ». Dhr. 
Walter Luyten hield zijn redevoe
ring over federalisme op de be
kende manier : degelijk en met 
anekdoten. Nadien sprak de alge
mene sekretaris Wim Jorissen be
geesterend en tot slot iedereen op
roepend om te werken aan de 
uitbouw en tegen de verfransen-
de inv'.oeden. 

HEVERLKE 
Zaterdag 8 dezier werd de stich-

tingsvergadermg g houden. 
Na een uiteenzetting der statu

ten en een korte bespreking, werd 
overgegaan tot de verkiezing van 
het bestuur. Onmiddellijk werden 
plannen gemaakt voor de verdere 
werking. Een speciaal woordje 
van dank aan onze vriend De 
Meyer die zovele maanden al het 

De opening 

DECEMBER - GESCHENK-MAAND 

v.d. Geschenk-Kelder door EURO-DOMI 

(waar men Uw taal 
komt juist op tijd 
Kruidluinlzian, 6, 

spreekt) 

Brusse'. 
Let wel op : tussen A. Max en E. Jacqmain 

D e s c h o o n s t e g r o n d e n H g g e n i n S p a n j e . 

A a n h e t m o o i s t e s t r a n d v a n d e M i d d e l l a n d s e z e e 

I n l l c l i t i n g e n : 

VIKING 
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propagandawerk alleen gedaan 
heeft. En nu maa r verder uitbou-

LEÜVEN 
V.N.S.U.-Leuven s tar t opnieuw 

na een j aa r inactiviteit. Een over
donderende s ta r t mag wel gezegd 
worden. Onze eerste grote aktivi-
teit : een grote vergadering op 20 
december om 20 uur in café « Cris-
tal », Pari jsstraat 12, Leuven. Alle 
leden sympatisanten van V.N.S.U. 
worden hartelijk uitgenodigd Op 
het programma : de film over de 
mars op Brussel en een speach 
door Mr Schiltz, gemeenteraads
lid te Antwerpen. 

Allen daarheen ! 

VORST-UKKEL 
De Vlamingen van de agglome

rat ie mogen niet nalaten oude
jaarsavond door te brengen in 
Vlaams Huis, Die Ossewa, Bond-
genotenstraat 307, Vorst (bij Wie-
lemans Ceuppensplein, t rams 13, 
14, 50, 52 en 58). 

Gezellig samenz'Jn in degelijk 
verwarde lokalen — muziek — 
dans — belegde broodjes — pen
senkennis — dranken — tombola 
met prachtige prijzen, enz .. 

Aanvang 20 uur 30. We dansen 
en viei-en dus van 't oude in 't 
nieuwe jaar . Deelname in de kos
ten : 20 P. 

O^VLAANDÉRËN 

AALST 
Voordracht. 

De kontaktklub « de Vriend
schap » nodigt uit op vrijdag 21 
december 1962, te 20 uur 30 zeer 
stipt. 

Ward Hermans zal er spreken 
over zijn veel gelezen boek « J a n 
van Gent ». 

Toegang : leden 10 F. Nie1>-le-
den 15 F. 

Studenten : vrij. 
Lokaal De Vriendschap, Kerk

s t raat 9, Aalst. 
Einde jaarsf eest. 

De ontspanningskrmg « De 
Vriendschap » nodigt uit : op za
terdag 29 december, vindt in he t 
lokaal De Vriendschap ons twee
de eindejaarsfeest plaats. 

Alle Vlaamsvoelenden van Aalst 
en omgeving zijn welkom. Laat 
U tijdig inschrijven : 100 P per 
persoon. In het lokaal De Vriend
schap, tel. 261 50. 

Bij Luk Rombaut, Molendreef 
7, Aalst, lel 217 66. 
Aan de slag. 

Sinds geruime tijd werden er 
proernummers gestuurd aan ver
scheidene Vlaamsgezinden der 
stad. 

De resultaten laten niet op zich 
wachten, tientallen nieuwe abon-
nenten zijn reeds geboekt. 

Zij die nog geen abonnent zijn 
op ons blad krijgen eerstdaags 
een bezoek van een propagandist. 

Twijfel dan niet langer en abon
neer U. 

DENDERLEEUW 
Op een maand tijd boekten we 

20 nieuwe leden en een paar nieu
we abonnenten op het blad. 

Vanaf nieuwjaar zal senator 
Diependaele zijn maandelijkse 
zitdag houden. Inmiddels komt U 
voor alle kwesties, welke ook de 
aard er van moge wezen, terecht 
bij Goessens André, Toekomst
s t raa t 48. 

Nieuwe leden of nieuwe abonne
menten kunnen respectievelijk 50 
P of 200 P overschrijven op de 
postrekening nr 2519.74 van Wil-
fried De Metsenaere. Of nog een
voudiger : U belt het nummer 
66 003 van onze voorzitter J a n 
Van der Weeén en alles komt in 
orde. 

E e n p r a c h t i g J u w e e l 

E e n g o e d U u r w e r k 

E e n i d e a a l g e s c h e n k 

V i n d t U p a s b i j 

Hugo Delanghe 
Groenplaats, 8 

Antwerpen 

Tel. 32.93.81 

Alle herstellingen. 

EREMBODEGEM-CENXRCM 

Op 15 december algemene leden
vergadering met eetmaal. Herkie
zing van he t afdelingsbestuur, in 
aanwezigheid van de arrondisse-
mentele sekretaris P. Martens. 
Daarna gezellig samenzijn. Nadere 
Inlichtingen volgen. Inschrijven bij 
de bestuursleden. 

HEKELGEM 

Het privaat dansfeest van V.U.-
afdeling Hekelgem vindt plaats op 
zaterdag 22-12-1962, te 20 uui-, in 
het lokaal Cambridge, Brussel-
baan, Hekelgem. 

Het studentenorkest « Universi-
tate » speelt ten dans. 

LEDE 

De voorlichtingsavond verleden 
zaterdag — met de nieuwe « pan-
neel-formule » — kende een groot 
succes. 

,Wim Jorissen en Toon van 
Overstraeten als panneel wisten 
slagvaardig de gestelde vragen te 
beantwoorden. Het slotwoord van 
de alg. sekretaris over de « zetel-
aanpassmg » was een geestdriftig 
einde voor deze gelukte vergade
ring. 

Voorzitter Cool mocht onder de 
talloze aanwezigen ook onze volks
vertegenwoordiger, dr Van Leem-
putten, begroeten. 

NEVELE 

Op zondag 16.12.62 spreekt voor 
de kultuurkring « Volksverhef
fing » : E.P. Braims s.j., over 
« Sociale en Vlaamse Beweging 
onder bijbelse belichting ». 

Zaal CfeMSino, Markt, Nevele. Be
gin te 19 uur 30. 

Iedereen welkatn. 

; UW GESCHENK 
• 

: Een nieuwe meesterlijke ro-
ï m a n van Marcel Mattiiijs 
• W I E KAN DAT B E G R I J P E N ? 
• 

; Het eeuwig probleem van de 
: jeugd uitgebeeld in een ontroe-
• rende literaire schepping van 
• eerste rang. 
• U. Vandevoorde, de bekende 
; kritikus, schreef o.m. over dit 
: boek : « Men vindt in « Wie 
• kan dat begrijpen... ? » de 
• schrijver van « Een Spook op 
; zolder» in onverminderde, veel-
ï eer versterkte kracht, terug. De 
• greep naar de mysteriën van 's 
• mensen lotsbestel is pakkender 
i en feller. En weer is het werk 
; gesctaeven in een naakte strak-
• ke stijl ». 
• 182 blz„ mooie druk op hel-
: der wit papier. 
S Ingenaaid 60 F ; gebonden lu-
• xe ex. 110 P, verzending franco. 
; Een waardevol boek, biezon-
: der geschikt voor Kerst- en 
• Nieuwjaarsgeschenk. Te bestel-
• len door overschrijving van he t 
: aankoopbedrag op postrekening 
• 4367.52 van de auteur te Oede-
• lem, of door gewone briefkaart. 
: Ook nog enkele ex. in voor-
• raad van « Onder de toren », 
• 295 blz., ingenaaid 115 P, ge-
: bonden 145 P. 

aW-VLAANDERtH 

DIKSMUIDE 
De kolportage te Kortemark 

werd spijts het zeer slechte we
der toch een succes. Zeer bevre
digde opkomst der propagandisten 
en een 80-tal nummers werden 
aan de man gebracht. Deze werf-
tocht IS dan ook de laatste van 
het jaar 1962. Langs deze weg 
danken we dan ook de propagan
disten die gans het jaar in de 
bres hebben gestaan. Alle activi
teit moet nu in de komende we
ken gelegd worden op het ver
nieuwen der lidkaarten, aanwer
ven van nieuwe leden en aanbren
gen van nieuwe abonnementen 
voor ons blad 

KORTRIJK 
Werf tocht. 

Volgende werftoeht te Lauwe op 
zondag 16 december a.s. Sameiv 
komst aan de kerk om 8 uur 45. 

Iedereen op post a.u.b. 

KUURNE 

Op zondag 9 december 11. start
te de nieuwe aldelmg van deze 
nijvere gemeente. In aanwezig
heid van Bert Van Maldergem 
en P Dutoit van het arr. bestuur 
werd volgend bestuur verkozen : 

Voorzitter : Pr. Blancqaert, 
Nieuwenhutze 48, Kuiu-ne. 

Ondervoorzitter : M. VandeviJ-
vere, Hareibekestraat 40. 

Sekretaris : L. Gevaert, Kor
tri jkstraat 164. 

Schatbew. : E. Patteuw, Boom-
gaardsti-aat 148. 

Organisatie : G. Degezelle, 
Boomgaardstraat 141. 

Propaganda : G. Vanderplan-
cken, Boomgaardstraat 62. 

Veel succes mannen ! 
De volgende stichtingsvergade

ringen vinden plaats te Lauwe en 
Wevelgem, op 15 en 17 december 
a.s. Alle inlichtingen bij Herwijn 
Vandenbulcke, te Wevelgem. Tel, 
420.70. 

WEVELGEM 
De werftoeht te Wevelgem op 2 

december 11. was geen medevaller 
wat de opkomst betreft, maar on
ze vier man speelden het, spijts 
het gure weer, toch nog klaar om 
84 nummers aan de man te bren
gen. Vrienden, het arr. bestuur 
dankt U van har te om uw moed 
en uithoudingsvermogen. 

GEBOORTEN 
Het gezin Robert Ruttens-Ap-

pelmans te St. Kwintens-Lennlk 
kreeg het bezoek van de ooievaar. 
Gelukwensen van onze afdeling 
aan de ouders. Dat hun zoontje 
Frank een flinke Vlaming worde 1 

OVERLIJDEN 
Te Leuven overleed op de leef

tijd van nauwelijks 35 jaar dh r 
René Van der Auwera uit Beer-
zel. 

Aan de achtbare familie onze 
gevoelens van christelijke deelne
ming. 

GELD 
voor iedereen! 

O p g e w o n e h a n d t e k e n i n g 
e n o n d e r d e s t r i k s t e g e 
h e i m h o u d i n g , z o n d e r o n 
d e r z o e k b i j g e b u r e n of 
w e r k g e v e r . 
T e r u g b e t a l i n g i n 
12. 18. 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

SCHLOSS 
WACHENHEIM 
W a c h e n h e i m a a n d e 

W e i n s t r a s s e 

D e z e e d e l e w i j n w o r d t 
ü geleverd door : 

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

A N T W E R P E N 
T e l . : ( 0 3 ) 35.38.54 

Vlaams Huis 
PETER BENOIT 

D E M O O I S T E D R A N K G E L E G E N H E I D M O E T OOK 

Ü W L O K A A L Z I J N 

B i l j a r t s K o u d b u f f e t 

F R A N K R I J K L E I , 8, A N T W E R P E N — T E L : 33.05.28 



j " E Volksunie heeft gemeend, 
deze achttieifde Kerstmis na de oorlog niet 
voorbij te mógen laten gaan zonder nog eens 
nadrukkelijk te herinneren aan het feit dat 
in België het rekord van de haat wordt gehou
den: nog steeds verblijven gestraften wegens 
aorlogsfeiten in de gevangenis. 

Reeds geruime tijd geleden heeft de 
V olksunie een wetsvoorstel voor amnestie in
gediend; niemand van degenen die zich 
christenen of humanisten noemen heeft het 
nodig geoordeeld, daaraan zijn steun te ver
lenen. De Volksunie handhaaft haar stand
punt : alleen amnestie kan een punt zetten 
aan het drama van kollaboratie en repressie. 

\J M nochtans in deze Kerst
tijd, in een geest van verzoening, op korte 
termijn tot tastbare rezultaten te komen 
heeft de Volksunie gemeend, er goed aan te 
doen een nieuw wetsvoorstel met beperkter 
draagwijdte in te dienen. Rond dit wetsvoor
stel moeten allen zich kunnen scharen voor 
wie christelijke naastenliefde en oprecht hu
manisme geen ijdel woord is. Tijdens de be
spreking van de begroting van Justitie deze 
week in de Kamer verklaarde volksvertegen
woordiger D. Deconinck over zijn wetsvoor
stel: {< Heel wat personen die thans in bal
lingschap leven, zouden kunnen terugkomen 
... De tientallen personen die na achttien jaar 
nog in de gevangenis zitten, zouden profite
ren van de bepalingen van ons voorstel. We 
menen dat, met het oog op het komende 
Kerstfeest, de minister een mild gebaar moet 
doen door ons voorstel aan te nemen ». 

. We laten hierna de tekst van het wets
voorstel en de toelichting volgen : i 

W ETSVOORSTEL tot het 
verlenen van definitieve invrijheidsjstelling 
aan de veroordeelden wegens misdrijven 
voorzien door hoofdstuk II van Boek II, 
Titel I van het Strafwetboek en van de 
artikelen 17 en 18 van het Militair Straf
wetboek. 

1 OELICHTING : In september 
jl. werd te St.-Kruis-Brugge het eerste kongres 
gehouden van Amnesty, de internationale bewe
ging voor vrijheid van opinie en van godsdienst. 

Bij die gelegenheid gaven verschillende 
sprekers, ook uit België, in overweging bij de re
geringen van die landen, waar nog politieke ver
oordeelden in de gevangenis zijn opgesloten, aan 

te dringen opdat ten aanzien van die personen 
ruime genademaatregelen zouden getroffen wor
den. 

Ook in ons land vertoeven nog talrijke per
sonen die wegens hun gedragingen tijdens de 
oorlog 1940-1945 werden veroordeeld, in de ge
vangenis. 

Vele anderen die bij verstek werden veroor
deeld verblijven sinds tal van jaren in vreemde 
landen, als het ware in ballingschap, en vrezen 
naar België terug te keren omdat de wetgeving 
hen niet toelaat verzet aan te tekenen tegen hun 
veroordeling en zij derhalve het gevaar lopen 
geruime tijd van hun vrijheid te worden beroofd 
alvorens zij van een eventuele genademaatregel 
zouden kunnen genieten. 

KERST-

INITIATIEF 

VAN V.U. 

Een derde kategorie van veroordeelden, nl. 
zij die in voorwaardelijke vrijheid werden ge
steld, £>taan steeds bloot aan het gevaar bij de 
minste nieuwe veroordeling, wegens het gering
ste wanbedrijf, ook hun eerste straf volledig en 
effektief te moeten uitboeten. 

Tot nu toe hebben de verschillende wets
voorstellen tot het verlenen van amnestie aan 
al deze gestraften tot geen rezultaat geleid. 

Anderdeels werden door de uitvoerende 
macht de bepalingen van de wet van 31 mei 1888 
op de voorwaardelijke invrijheidstelling op die 
veroordeelden niet toegepast in dezelfde mate en 
in dezelfde geest als zulks met veroordeelden van 
gemeen recht steeds het geval is geweest. 

Zelfs werd de straf van talrijke ter dood 
veroordeelden in een levenslange vrijheidstraf 

omgezet met de ondubbelzinnige bedoeling dat 
zij van geen nieuwe genademaatregel zouden 
kunnen genieten. 

,Het onderhavig wetsvoorstel heeft een be
perkte opzet : aan al die veroordeelden de defi
nitieve invrijheidfftelling te verlenen. 

Het voorstel gaat dus niet zo ver als de am
nestie, waarbij niet alleen de opgelegde straf 
wordt uitgewist doch ook aan de gepleegde mis
drijven hun strafbaar karakter wordt ontnomen. 

Aan andere sancties die uit de straf zelf zijn 
voortgevloeid is als zodanig evenmin iets gewij
zigd. Zulks kon verholpen worden door de nor
male wegen van het eerherstel. De regering blijft 
ook vrij om redenen van binnenlandse vrede het 
betreden van het grondgebied te ontzeggen aan 
die personen die ingevolge hun straf de Belgi
sche nationaliteit hebben verloren. 

Wel stelt het een einde aan de uitboeting 
der straf ten voordele vooral van personen die 
velen reeds 17 k 18 jaar van hun vrijheid wer
den beroofd. 

Daar die veroordeelden, indien zij inet de 
traditionele maatstaven van de wet op de voor
waardelijke invrijheidstelling waren behandeld 
geworden, sedert lang in vrijheid zouden gesteld 
geweest zijn en inmiddels ook de definitieve in
vrijheidstelling zouden verkregen hebben volgens 
de normen bepaald in de wet van 2 juli 1962, be
oogt het voorstel, hen die definitieve invrijheid
stelling toe te kennen. Daarmee wordt tevens 
vermeden dat veroordeelden wegens een politiek 
misdrijf, indien zij slechts in voorwaardelijke 
vrijheid zouden gesteld worden, hun oorspronke
lijke straf nog geheel zouden moeten uitboeten 
na een gebeurlijke nieuwe veroordeling wegens 
een misdrijf van gemeen recht. 

f OORSTEL. Artikel 1. De bur
gerlijke en militaire veroordeelden wegens een 
in oorlogstijd gepleegd misdrijf of poging tot 
misdrijf, als bepaald in hoofdstuk I van Boek II, 
Titel I van het Wetboek van Strafrecht en in de 
artikelen 17 en 18 van Militair Strafwetboek, 
worden beschouwd als hebbende hun straf uit
geboet en verkrijgen definitieve invrijheidstel
ling op de dag van de inwerkingtreding van deze 
wet. Artikel 2. De Minister van Justitie wordt 
belast met de uitvoering van deze wet. 
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