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LUI VAN DE Di^^faOEORf J«: OrCEE GELEGENHEIDSMEDE-

WERKERS EN DE TMJJOTM VRIENDEN DIE WEEK NA 

WEEK VOOR DIT BLAD IN DE BRES STAAN BIEDEN WIJ VAN 

HARTE ONZE BESTE KERSTWENSEN. OOK DE TALLOZE ANDE

REN IN DIT LAND, Z IJ DIE ONZE ZAAK BESTRIJDEN* BIEDEN 

WIJ ONZE WENS VAN VREDE. WANNEER NA DE KORTE GODS^ 

VREDE ROND KERSTMIS DE STRIJD WEER HERBEGINT, WENSEN 

WIJ DAT WIJZELF EN DIE ANDEREN ROND DE KRIBBE OF DE 

KERSTBOOM DE KRACHT ZULLEN GEVONDEN HEBBEN OM HEM 

EERLIJK TE VOEREN, MET OPEN VIZIER. ZONDER HAAT OF 

VOORINGENOMENHEID. WANT BOVEN DE POLITIEKE TEGEN

STELLINGEN VAN VANDAAG MOET TOCH ALTIJD STAAN DAT 

LAATSTE EN HOOGSTE DOEL VAN ALLE STRIJD OP HET PO

LITIEKE V L A K : DE VREDE EN DE RECHTVAARDIGHEID. 



OE VOLKSUNIE 

BELEDIGINGEN 

Mijnheren, 

Door een « Belgische Nationale 
Bond voor Spastische Kinderen » 
(i.p.v. hersenverlamde kinderen) 
die onder het erevoorzitterschap 
van Pater Pire blijkt te staan, 
worden formulieren verspreid 
waarin sprake is van de verlos
stang, een heelkundige behande
ling, het gewicht van het kind 
bij de beboorte, enz. Men vraagt 
ook : loopt het kind op onregelde 
wijze, is het zingelijk, en dgl. Het 
gaat niet om drukfouten, want de 
kemels treden in reeks op en de 
franse tekst anderzijds is natuur
lijk feilloos Het is de zoveelste 
aanfluiting van de taal van Von
del en Van de Woestijne, van
wege nog één van die unitaire 
bonden vanuit het superieure Bru-
xelles beheerd. 

S. - Gent. 

WEDERKERIG 
IWaarde Redactie, 

Het betoog van Poui-quoi Pas om 
de haven van Antwerpen als na
tionale instelling te gaan beschou
wen, en derhalve tweetalig in te 
richten naar het patroon van Meis
broek vind ik niet zonder meer on
aanvaardbaar : het komt er alleen 
op aan een passende tegenhanger 
te vinden en dit zou b.v. de rege
ring kunnen zijn. 

Waarom niet de regermg — met 
de daarbij horende aanhang — 
overhevelen naar een Waalse 
plaats zoals Nijvel en aan de Vla
mingen aldaar precies dezelfde fa
ciliteiten in dezelfde omvang waar
borgen dan die welke de Belgen 

te Antwerpen verlangen. Er is geen 
reden om te geloven dat wij te 
Nijvel nog slechter zouden beje
gend worden dan dit te Brussel 
het geval is. 

Uitgaande van dit reciprociteits-
principe zouden wij m.i. evenveel 
Franstalige ambten,aren kunnen 
dulden te Meisbroek als Neder
landstalige op het scheepvaart
bureau te Luili, Mol balanceren 
met Heer-Agimont, verder zelfs in 
het privé, Sidemar met Cockerill-
Ougrée en de Limburgse mijnen 
met de Waalse. Is Pourquoi Pas 
bereid een stipte wederkerigheid te 
aanvaarden en op dit stuk be
trouwbaar ? 

J.D. - Gent. 

AFBREKERS 
Waarde Bedaktle, 

De Vlaamse C.V.P.-ers blijven 
steeds maar partijpolitiekers, zelfs 
nu de toekomst van Vlaanderen 
op een keerpunt staat. 

Een nieuw bewijs hiervan geeft 
de « Libre » van 6-12, wanneer zij 
bloklettert : « De Vlaamse C.V.P.-
ers meer toegevingsgezmd »- Als 
een blad als de Libre zoiets kan 
neertijpen, moet het wel erg ge
steld zijn met de Vlaamse vastbe
radenheid van De Saeger's en 
Verroken's, leden van de kontakt-
kommissic C.V.P.-B.S.P., inzake de 
faciliteiten in de randgemeenten, 
onderwerp door de Libre aange
sneden. 

De onthouding van deze heren 
bij de laatste Mars krijgt hier een 
tastbare bevestiging, gezien zij de 
onwettelijke maar reeds in feite 
bestaande faciliteiten in vier rand
gemeenten zomaar zouden willen 
zien bevestigen ! 

Zelfs de kraaien brengen 
hel uil : 

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

Inlichtingen : 

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

De koehandelaars Verroken en 
De Saeger hebben de unitaire 
C.V.P. zaak goed gediend, maar de 
Vlaamse ? 

En dan komt de Heer Kiebooms 
nog aandraven met de bewering 
dat hij het Federalisme eens duch
tig aan de tand gaat voelen. 

Wij, de zogenaamde afbrekers 
worden in negativisme overtroefd 
door de Heer Kiebooms. Zijn par
tij heeft niets opbouwends voor te 
stellen, hij moet zich noodgedwon
gen tot afbreken wenden tegen
over wat zich uit de stagnatie wil 
werken. 

B.H. - Erembodegem. 

AIDEZ-MOI! 
Mijnheren, 

Wanneer we in uittreksels lezen 
uit het geblaf van de heer van 
Eynde vragen we ons af hoe dat 
heerschap het nog kan volhouden 
in zijn redactiekantoren en druk
kerij. 

De kiemen van het nazisme, er 
achter gelaten door de uitgevers 
van « Volk en Staat » moeten er 
welig tieren ! Bij het openen van 
de brandkast walmt nog de geur 
van het collaboratiegeld. 

Immers de drie rechtsgeleerden 
die in 1940 de persen aansloegen, 
werden na expertise verplicht 
maandelijks de som x te betalen, 
voor huur der gebouwen en ge
bruik der installatie. 

Maar geld heeft geur noch kleur. 
Tevens werkt hij er met men

sen die de kiemen van het nazis
me nog in zich dragen. Het tek-
nisch personeel van de vooroor
logse Volksgazet — van linotypist 
tot de drijvers van de rotatiepers 
— droeg zonder de minst* neiging 
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SCHLOSS 

WACHENHEIM 

Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

tot sabotage zijn steentje bij om 
de nazi-krant dagelijks uit te 
brengen. 

Een der « aanslagers » promo
veerde zelfs tot auditeur na de 
oorlog en ging zijn gewezen mede
werkers duchtig te lijf. 

Moest « Monsieur Waf-Waf » het 
in zijn kop krijgen in een artikel 
deze feiten te beschi-ijven, hij zou 
veel dubbelzinnigheid uit de we
reld helpen 

Hij zou ook een relaas kunnen 
geven van het avontuur, dat hem 
voor enkele tijd overkwam op de 
baan Turnhout-Antwerpen. Hij 
reed die nacht zijn proleta-
riërsslee v&st tussen de richels van 
de tramlijn. 

Toen klonk klaaglijk m volle 
Kempen, « Je suis Ie depute .. 
d'Anvers, aidez-moi... ». 

Ben medelijdend geneesheer ont
fermde zich over hem, laadde hem 
op en leverde hem af in het gast
huis te Antwerpen. 

V.O.S 

RANDGEMEENTEN 

De BSP-CVP kontaktkommissie 
onderzoekt « nieuwe formules » 
voor de oplossing van de kwestie 
der randgemeenten. 

In de « Standaard » van 6 dezer 
vindt U het lijstje van die zeer we
tenschappelijke formules ten ge
tale van vijf. 

Van die formules kan men zeg
gen dat ze stuk voor stuk een aan
slag op de rechten van de Vlaam
se gemeenschap betekenen. 

Een dezer formules voorziet : 
« nergens faciliteiten, maar aan
hechting van een paar overwe
gend Pi-anstalige wijken b'j de 
Brusselse agglomeratie ». 

Opgepast, Menapiërs, hier ligt 
de adder 1 

« Wat betekenen een paar wij
ken of gehuchten in het Europa 
van morgen, ja, in het heelal van 
overmorgen ! Soyons bon prin
ce... ». Vlaamse dorpers, laat V 
door die taktiek niet vangen 1 

C.K. . Vilvoorde. 

NIEUWE WETTEN 
Mijnheren, 

De Vlamingen zijn toch snut-
len ! Steeds komt men met een 
wet voor de pinnen. Steeds moeten 
de Vlamingen blij zijn, dat het 
maar enkele gemeenten zijn, die 
bij de Brusselse agglomeratie war
den aangesloten. 

Enkele jaren geleden waren het 
er een stuk of drie, een paar ja
ren nadien weer en nu weer een 
paar. En steeds is het de laatste 
maal... 

Steeds willen ze nieuwe wetten, 
wanneer ze de Vlamingen iets wU-
len ontfutselen. En steeds mogen 
de Vlamingen blij zijn, dat het 
maar dat is.. 

Ze vergeten, dat we niets kun
nen noch willen afstaan. We moe
ten enkel federalisme verwerven; 
de innerlijke regelingen zijn onze 
zaak, niet van de Walen, niet van 
een mengeling van Walen en lam
me Vlamingen. We zullen ons 
huishouden wel zelf beredderen. 
De anderen moeten niet eerst hun 
voorzorgen nemen om ons te be
letten nog terug te krabbelen. Ze 
plaatsen ons voor de voldongen 
feiten. En dan zeggen ze : het 
kan toch niet anders. En wij lo
pen erin. 

We moeten er met vuile voeten 
doorgaan. 

Lv.R. - 'Antwerpen. 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd door : 

FIJNKOST pvba 

Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38.54 

fcSaiiiKiafa,is,«.-%.-ri.,l„-ni!i,.'T. «sfi,,iS-SÜk,^JSiJ 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving ; 

Norbert De Ganck, Watertorenstraat 10 Aalst 
Tel : 053 21667 

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 

Schutterhof straat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel. (09)25.19.23 

W.A. KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

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. 
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M ö « W E L "m^ Ü TE M O I D B . ^ 
O MO€DER ENOE MAGET F IJN. 
DOEN U DAT KINDEREN CLEYNI 
BOET S U N ROOT MUNDEKIJN. 

GHY MOEST VAN VROUDEN BEVEN. 
- DAT ES W E L OPENBAER -. 
DOEN OP U SLOECH S U N OGEN 
DIE EWIGE GODHEIT CLAER. 

GHY NAEMPTEN IN UWEN ARME 
ENDE GAEFT HEM IN UWEN SCOOT 
U MEECHDELIKE BORSTE 
A L IN S U N MUNDEKEN ROOT. 

S U N BRUYNE OEGXKEN SCONE 
SLOECH HY IN U A E N S C H U N : 
H U WAS U EIGEN SONE. 
DIE EWIGE G O D H E I T F U N . 

ALS GHY DEN KINDEKEN CLEYNE. 
O MOEDER W E L GEDAEN. 
MET UWEN HANDEN REYNE 
S U N VOETKEN W I L T GAEN DWAEN, 

VERLEENT MY. SCONE VROUWE, 
DIE OGEN ALSOE NAT. 
DAT IC MET MINEN TRANEN 
BEREIDEN MACH DAT BAT. 

ALS G H U T HEFT UTEN BADE. 
DAT PROPER K INDEKEN CLEYN. 
W I L T HEM VAN MUNDER HERTEN 
MAKEN EEN BEDDEKEN REYN, 

[(DICHTER ONBEKEND. 16E EEUW)^ 

* 
* * * * 
* * 

* 

* :<************************;;**ss*-*sm*«.*^^ 
Bij d-e question-time, een nieuwigheid]I 

naar Brils model, vroeg de Waal Touheau 
aan minister Spinoy bij de voorgenomen 
tamensmelting van de 7 Limburgse mijnen 
ook de mijnen uit de Borinage te betreh-
ken. En had hij daarvoor geen redenen, 
dan toch voorwendsels. 

hnieen gegaan zijn zoals al de andere voor
dien, ware zij niet stevig op de been gehou
den door de E.G.K.S. Het is het buitenland 
geweest dat de Belgische regering heejt 
verplicht de waanzinnige economische ver
spilling spolitiek stop te zetten. Door de 
supra-nationale economische organismen 

schrik voor de M.P.W. « Jarouchement » de 
industriële omschakeling van Wallonië wil 
doorvoeren, dier] zijn partijgenoot niet 
volgen bij dit oneconomisch en doorzichtig 
slimmigheidje. Hij . kon gemakkelijk het 
voorstel onder enkele argumenten begra-

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Bij de mijnsluitingen in de Borinage 

hield deze socialist opruiende meetings in 
zijn streek en iranerige toespraken in de 
Kamer. Collard, die graag sereen doet, 
bezwoer Eyskens in holle toespraken de 
niiljardenstroom naar de Waalse mijnen 
verder te laten vloeien, zoniet zou 's lands 
economie instorten. De Waalse arbeiders, 
gesteund door de mijnbazen, zakten a) op 
Brussel. De regering Eyskens zou door de 

wordt de Waals-Brusselse politieke druk 
die de industrialisatie van Vlaanderen ver
hinderde, uitgeschakeld. Daardoor wordt de 
economische wetmatigheid hersteld en 
speelt de uitmuntende aardrijkskundige 
ligging van Vlaanderen. 

Het voorstel Toubeau wou de Waalse 
mijnen weer laten parasiteren op de 
Vlaamse, zoals vroeger bij het onzalig cow.-
pensatiesysleem. Minister Spinoy, die uit 

Minister Vermeylen beweerde in antwoord 
op een vraag vnn Daniel Deconinck dat hel 
Hof van de Rechten van de Mens te Straats
burg art. 123 sexies niet in strijd achtte 
met de Rechten van de Mens, en België het 
recht had dit artikel in zijn strafrecht in 
te lassen. 

De bespreking van Juslilie is in een knel
punt geraakt doordat in de commissie de 
toelagen aan de magistraten werden aan-

VERWITTIG UW HUISGENOTEN 
Binnen enkele dagen komt de postbode bij U aan
bellen voor de vernieuwing van uw abonnement. 
Verwittig uw huisgenoten hiervan zodat de brie
venbesteller - die de vernieuwing slechts éénmaal 
komt aanbieden - niet zondermeer doorgestuurd 
wordt. Wij danken U vooraf hartelijk voor uw 

genomen. Onmiddellijk trokken de advo-
katen, die het te doen was om het heilig 
recht en een goede beurt bij de magistra
ten, ten aanval. 

Herbiet, een verbazend radde Waalse 
advokaat, schoot zijn argumenten met de 
ratelende snelheid van een mitrailleuse raak 
naar de ministeriële hoofden. Onder dit 
trommelvuur verloor de regering ziender
ogen veld. 

Minister Dequae kwam er aan te pas en 
de eerste-minister werd in allerijl ter hulp 
geroepen. Werden de toelagen gestemd, 
dan was de regering in de minderheid en 
zat men in een crisistoestand. De C.V.P.-ers 
waren bang wanneer zij de premier zagen 
verschijnen. Komt Theo op de tribune dan 
wordt het een ramp, vreesden zij. De pre
mier beet de vergadering een paar keer, 
naar links en rechts toe, maar de regering 
bleef blijkbaar in de minderheid. Dan maar 
de stemming uitstellen. Er wordt allicht 
een bedenksel gevonden om de regering en 
de magistraten te redden. 

Bij de begroting van Landsverdediging 
voerde Reimond Matlheyssens het woord 
namens de Volksuniegroep. 
Hij nam een loopje met het optimisme van 
minister Segers, dat hij een akelige futu
ristische grap noemde. Hij eiste onverwijld 
het aandeel op van de Vlamingen in het 
Leger na 130 jaar achteruilstelling Hij 
betwiste de cijfers van de minister, slak 
de draak met de uitslag van de taaleksamens 
bij de hogere officieren, eiste de terugtrek
king van de Belgische troepen uit Duits
land en diende een amendement in waatbij 
de soldij der miliciens-soldaten op 20 P 
wordt gebracht. 

Nik Claes. 

werft NU méér abonnenten 
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Ik zal hel briefgeschrijf maar even staken 
wanl in de Kersttijd valt het kijven stil ; 
• zelfs ik ben eens per jaar van goede wil, 
ik steek vandaag geen stokken in de Spaken., 

Voor eenrnaal deze week dus hier geen heibel 
dio Genes kamt deze keer geen enkel ros ; 
hij biedt zijn Kerstmiswensen zelfs aan Jos, 
«i leest Van Eynde zelden in de Bijbel. 

Güson is ivel niet bonae voluntatis, 
toch zij de vrede zelfs met dit geval : 
er hoort vanouds een ezel in de Stal 
^'t is trouwens al waartoe hij nog in staat is). 

Zelfs Theo mag voor een keer rustig slapen, 
' ook voor Lefèvre zong de engel n Pax.» -
hij zal wel tijdig wakker worden straks 
bij 't broederlijk geblaat der andre schapen. 

a Voor eenmaal dus geen brief, maar heel veel vrede 'I, 
dal is de Kerstwens van dio Genes. 
Inmiddels slijpt hij al opnieuw het mes : 
bij Nieuivjaar hoort vanzelf een nieuwe snede. 

OPVOLGER 
Iedereen kent thans zeker 

de geschiedenis van de afge
dankte B P.-direkteur De 
Fieze, die tijdens de mars op 
Brussel niet vies was van ha
telijkheden tegenover de 
Vlaamse betogers. In het ver
band met de opvolging van 
de buitengegooide volkshater 
willen wij een vraagje stellen 
aan de heer Meganck, direk-
teur-generaal van B P. voor 
België. Wie gaat De Fieze op
volgen ? Er zijn twaalf di-
rekteurs die hiervoor in aan-
dking komen, maar zij zijn 
alle twaalf eentalig Frans. 
Wij willen er alvast voor 
waarschuwen dat men in 
Vlaanderen de aanstelling 
van een dezer twaalf (alle
maal kerels van het kaliber 
De Fieze, naar men ons ver
zekert) niet zal nemen. 

F R A N K R I J K 
In verband met B.P. kun

nen wij nog een ander duis
ter zaakje aan het licht 
brengen. Deze maatschappij 
geeft namelijk iedere drie 
maanden een zeer luxueus 
tijdschrift uit : « B.P, inte
rim 5>, waarvan de oplage 
getrokken wordt op 15.000 
Franstalige eksemplaren en 
slechts 3.000 Nederlandstali
ge. Het hele zaakje kost jaar
lijks het peulschilletje van 
1.450.000 F, 

Het toppunt is echter dat 
deze centen niet naar het 
binnenland gaan, maar naar 
Frankrijk, want het is de re-
daktie van « Paris Match ». 
(dezelfde die de tronie van 
De Fieze afdrukte) die het 
hele geval opstelt en uitgeeft 
met behulp van een Neder
landstalige vertaler en met 
de centen van B.P -België ! 
Moet er geen (benzine) zand 
zijn ? 

EEN T IKJE TRAAG 
Op 24 november hield de 

franstalige Akademie voor 
Taal en Letterkunde een 
vergadering, waarover in 
« Le Soir » slechts verslag 
uitgebracht werd op 13 de
cember. 

grasduinen... 

« Inderdaad moet Brussel (...) als politielze 
faktor geneutralizeeyd worden. Dit zal zijn rol als 
Europese hoofdstad ten goede komen. Hoe sneller 
Brussel geneutraliseerd wordt (T»at dus ook een 
federalisme met drie, met Brussel als derde en als 
scheidsrechter uitsluit), des te minder zullen de 
Belgische binnenlandse moeilijkheden zijn aanspra
ken als Europese hoofdstad in het gedrang 
brengen «^ 

L. C L A E S , in « Streven », 

december 1962, blz. 222. 

Waarom deze drie weken 
vertraging ? 

Omdat op de vergadering 
van de Akademie het woord 
werd gevoerd door de heer 
Hanse en omdat de Waalse 
heer Hanse dingen had ge
zegd die « Le Soir > aller
minst bevielen. 

T W E E T A L I G H E I D * 
Welke graten had « Le 

Soir » in de Hansiaanse 
spreekbeurt gevonden ? De 
geleerde spreker onderhield 
de Academici over de twee-_ 
taligheid. Hij verzette zich" 
tegen het aanleren van een 
Iw.eede taal op jonge leeftijd, 
omdat zulks •"< onvermijdelijk 
moet leiden tot een gebrek
kige kennis van de eerste 
taal, tot een verarming van 
de geest en van het uitdruk
kingsvermogen •». 

Het is een standpunt dat 
aan Vlaamse zijde al her
haaldelijk werd naar voor 
gebracht. Het is het stand
punt van de taalvaklui en de 
wetenschapsmensen, zowel 
Nederlandstaligen als Frans-
taligen. 

« Le Soir » moet van we
tenschap niet veel hebben. 
Ook Kamiel Huysmans niet, 
die deze week in de « Volks-

VREDE OP AARDE ? . . . 
DEZE WEEK 

Deze week is het weer 
Kerstmis : de achttiende 
Kerstmis sinds de oorlog. 

De Kerstwensen en de vre
desboodschappen van onze 
nationale politiekers kunnen 
er ons niet overheen helpen 
dat in de gevangenis nog 
steeds enkele tientallen oor
logsgevangenen verblijven. 

Moordenaars, verklikkers ? 
Herinnert speciaal Kerstmis 
er niet aan dat het Kind ge
boren werd om eenmaal te 
sterven tussen twee moorde
naars ? 

Ook dit jaar heeft het er 
alle schijn van dat onze re
geerders het gebaar van 
christelijke en humanisti
sche verzoening niet zullen 
stellen. België wil het rekord 
der onmenselijkheid besten
digen. 

MOORDENAARS ? 
Het antwoord werd destijds 

gegeven door repressierecht
banken die geen enkele 
waarborg boden, in een pe
riode waar de haat en de 
druk van het gepeupel de 
vonnissen motiveerde Dit 
antwoord is daarom alleen 
al onaanvaardbaar. Welk op
recht mens zou trouwens zo 
maar klakkeloos aanvaarden 
dat het dossier Van de Wiele 
een doodeenvoudig gemeen
rechtelijk dossier is ? 

Er zijn niet alleen de le
vende doden in de gevange
nis; er zijn ook de honderden 
die ver van huis en land ver
bannen blijven. Onder hen 
enkele der grootste namen 
uit onze kulturele en weten
schappelijke wereld : Wies 
Moens, Servaes, van Roos-
broeck. 

Aan hen, aan de levende 
doden in de gevangenis en 
aan de verbannenen zouden 
onze regeerders iets kunnen 
goedmaken van het gruwelijk 
onrecht en de gruwelijke 
mensenjacht die de repressie 
was. 

DE POORTEN 
OPEN 

Het is daarom dat de 
Volksunie, in het~t)esef dat 
slechts vergevingsgezind
heid en grootmoedigheid de 
laatste wonden van de oorlog 
kunnen helen, verleden week 
in de Kamer een wetsvoor
stel voor amnestiërende 
maatregelen heeft voorge
steld. 

Dit wetsvoorstel raakt ner
gens het principiële vlak van 
kollaboratie en repressie : 
het is alleen maar de sleutel 

die de gevangenispoorten en 
de slagbomen aan de grenzen 
kan openen. 

TOCH HELPEN 
Wie tastbaar blijk wil ge

ven van zijn grootmenselijke 
gevoelens in deze Kerstperio
de, kan een gift laten gewor
den aan hen die nog in de 
gevangenis verblijven. 

Het volstaat, een bedrag te 
storten op postgiro 8927.52 
van Leo D'Hont te St. 
Amanf^''berg-Gent (Sneys-
senskring) of op postgiro 
1583.02 van de v z.w.d. St 
Maartensfonds te Antwer
pen. 

De geschonken bedragen 
zullen uitsluitend besteed 
worden aan de aankoop van 
Kerstpakketten. Een even
tuele overschot zal worden 
gebruikt voor de herklasse
ring van vrijgelatenen. 

gezet » nog maar eens opw 
kwam voor tweetaligheid 
vanaf de wieg. 

1 

RODE BROEDER3 
Hoe hartelijk de verhou»-

dingen tussen socialsten voof 
het ogenblik zijn, leert ons de 
eigenaardige meeting die ver
leden week te Borgworm 
plaats vond. 

Yerna, geprikkeld door de 
beschuldigingen die tegen 
hem naar aanleiding van zijn 
Antwerpse spreekbeurt wer-* 
den geuit, belegde een mee
ting in het Volkshuis te Borg
worm. Hij kreeg de zaal ech
ter slechts op voorwaarde daf 
minster Leburton er eveneens 
het woord zou voeren. 

Verleden week donderdag 
ontmoetten de hemphanen 

•mekaar op het slagveld. 

INCIVIEKEN 
Leburton had zijn voorzor

gen genomen : de zaal was 
bijna gans bezet door zijn 
supporters. Maar Yerna kwam 
met een vastbes-loten knok
ploeg uit Luik en liet zich niet 
in het hoekje duwen. 

Wat vertelden de heer
schappen aan mekaar ? De 
pot verweet de ketel dat hij 
schromelijk zwart en dus in-
civiek was. 

Leburton vond het onge
hoord dat Yerna te Antwerw 
pen «in het lokaal van de 
Volksunie » was gaan spreken. 

En Yerna replikeerde dat 
hij niet kon begrijpen hoe Le
burton naast iemand als Ous
ters kon zetelen. 

Wat moeten de kameraden 
in de zaal gedacht hebben ? 

KERSTATTENTIE 
De regering heeft met een 

ontroerende bezorgdheid een 
Kerstverrassing tot op het al
lerlaatste ogenblik in petto 
gehouden : de verhoging van 
de radiotaks van 144 F tot 
204 F. 

Enkele dagen voordat de 
belasting moet gekweten 
worden, laat onze regerings 
zich terloops ontvallen dat het 
voortaan 60 ballekens méér 
zullen zijn. 

Geen fortuin, die'60 F, ak
koord. Maar toch ! En dan de 
manier waarop het weeral 
moest gebeuren... 



Oi VOLKSUNIE — 5 
P.W. SEGERS 

Eén der sieraden van de 
Antwerpse christen-demokra-
,tle — erfenis van de Van Cau-
welaertse era — is de heer P. 
W. Segers, all-round special 
list, kandidaat voor alle re-
geringskombinaties, titularis 
van alle departementen, mi
nister bij de genade Gods tot 
het einde zijner dagen. 

Toen de huidige regering 
boven de doopvont werd ge
houden, verheugde de Vlaam
se C.V.P.-pers er zich over, 
dat P.W. Segers aan lands
verdediging kwam : eindelijk 
weer eens een «overtuigd 
Vlaming » die, in het kielzog 
van Spinoy, de Vlaamse eisen 
in het leger kracht zou bij
zetten. 

Er is nog nooit een slechter, 
onvlaamser Vlaamse minister 
van Landsverdediging geweest 
dan P.W. Segers. 

OVERHEVELAAR 
P.W. Segers was nauwelijks 

aan Landsverdediging of hij 
ontpopte zich als een beroeps-
overhevelaar van alle gespe
cialiseerde legereenheden en 
diensten vanuit Vlaanderen 
naar Wallonië. Deze reeks 

overhevelingen veroorzaakten 
telkens de verplichte verhuis 
van hele groepen Vlaamse be
roepsmilitairen, waarvan er 
talrijke in hun Vlaamse 
standplaats sinds jaren ge
vestigd waren en een huis 
hadden gebouwd. Tevens wer
den ettelijke burgerlijke ar
beidskrachten naar de stem-
pelburelen gestuurd. 

In de Militaire School wer
den nooit zo'n onbevredigende 
benoemingen gedaan dan 
juist onder het bewind van 
deze Antwerpse minster. En 
minder dan ooit wordt er ge
streefd naar een billijk even
wicht in het officierskader. 

KNOEIER 
P.W. Segers is bij zijn duis

tere manipulaties en zijn 
taalkundige kneepjes thans 
op heterdaad van knoeierij 
betrapt. Om te « bewijzen » 
hoe gezond de toestanden op 
Vlaams gebied zijn bij het 
officierenkorps, heeft hij er 
zich toe laten verleiden de 
waarheid een flinke deuk te 
geven. 

Men weet dat aUe officieren 
ingedeeld zijn bij het Franse 
of het Nederlandse taalstelsel. 
Wanneer P.W. de officieren 
van het Nederlandse taalstel-

VLIEGHAVEN DEURNE 

,..doorvliegen naar Brussel... 

Eindelijk dan toch schijnt 
de gerechtvaardigde Antwerp
se ontevredenheid inzake de 
schromelijke achteruitsteUing 
en sabotage van de luchtha
ven te Deurne door de Brus
selse diensten, politieke rich-
Jlng en kracht te krijgen. 

Onze vertegenwoordiger in 
de Antwerpse gemeenteraad. 

mr H. Schiltz, heeft daartoe 
ruimschoots bijgedragen. En
kele dagen geleden nog hield 
hij in de gemeenteraad een 
opmerkelijke rede over het 
probleem der luchthaven. We 
nemen ons voor, op deze tus
senkomst en op het dossier 
Deurne kortelings uitvoerig 
terug te komen. 

sel € optelt >, gebruikt hij vol
gende kneep : bij de Vlamin
gen voegt hij doodeenvoudig 
de tweetalige Walen. Nog 
straffer : hij voegt er de zo
genaamd «tweetalige > Walen 
bij die nooit een eksamen in 
Nederlands hebben gedaan. 

Aan het Vlaamse publiek 
worden dan indrukwekkende 
percentages « Nederlandstali
ge » officieren voorgescho
teld. Die, bij nader toekijken, 
hoogstens in staat zijn « kod-
ferdom » te zeggen. 

AAN DE 
SCHANDPAAL : 

De knoeier werd dit keer 
in het openbaar aan de 
schandpaal gespijkerd door 
het Verbond van Vlaams 
Overheidspersoneel dat de 
kneep doorhad. De jongens 
van het Vlaams Overheids
personeel zijn hoffelijk : zij 
gebruiken nergens in hun 
perskommunikee het woord 
« leugenaar ». Alhoewel het er 
op zijn plaats zou zijn. 

Het Kamerlid Otte had in 
het Bulletijn der Vragen en 
Antwoorden geïnformeerd 
naar de samenstelling van de 
bevorderingskomitee'a Ook 
hij werd door P.W. afge
scheept en wel met de klas
sieke truk : het antwoord 
kwam niet in het Bulletijn, 
maar wel in de brievenbus 
van de volksvertegenwoordi
ger terecht. 

SCHANDALIG 
Waarom was P.W. er niet 

op uit, zijn antwoord publiek 
te maken? De statistieken ge
ven een welsprekend ant
woord. In het Hoog Komitee 
voor landmacht en rijkswacht 
zitten 12 Franstaligen tegen
over 1 Nederlandstalige. In 
het Hoog Komitee voor de 
Luchtmacht : 5 Franstaligen 
en geen enkel Nederlandstali
ge. En bij de Zeemacht ziln 
het 4 Franstaligen en geen 
enkel Nederlandstalige. 

Zodat de Hoge Komltee's 
van de verschillende wapens 
21 Franstalige hogere officie
ren tellen tegenover 1 Neder
landstalige. 

Wat zit die ene Menapiër 
daar nog te doen ? 
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waarde ktn^f^ioteiu. 

« Vlaanderen eei'St ! n, is de kreet die men 
op schuttingen en telefoonpalen kan lezen. Als 
iemand van zichzelf zegt « ik eerst », dan noemen 
we hem een grove en onbeschofte egoïst. Nu dat
zelfde voor een groep gezegd wordt, neemt bijna 
niemand daar aanstoot aan. Wie zei overigens ook 
weer, dat de eersten de laatsten zullen zijn ? En 
wordt deze slogan niet in het Duits vei^taald met 
<i Deutschland über aües » ? 

P. H O U X in « En toch zijn er Belgen », 
- blz. 29. 

Tiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiwiiiiiii? 

IN HET JAAR 
2000 

Wanneer de zeer «Vlaamse> 
heer P.W. Segers in hetzelfde 
tempo mag verderdoen, dan 
wordt het billijk evenwicht 
wellicht bereikt in het jaar 
2.000 ! Dit is ook de mening 
van volksvertegenwoordiger 
Mattheysssns, die met span
ning uitkijkt naar het minis
terieel antwoord op een in
drukwekkende reeks vragen 
betreffende de verhouding 
tussen de taalstelsels. De be-
vorderingspolitiek van P.W. 
Segers is een belediging voor 
gans het Vlaamse volk, dat 62 
% van de dienstplichtigen le
vert. De knoeierij en en de 
handigheidjes van de minis
ter zijn een aanfluiting van 
de demokratische regels van 
fair-play. 

P.W. Segers moet weg. Zo 
vlug mogelijk ! 

CITATERAARS 
In het «Beknopt Verslag> 

van de Standaard worden 
door de lezers van dit blad 
ijverig citaten verzameld. 

Ter intentie van deze cita
ten-verzamelaars een uit
spraak van kamervoorzitter 
Van Acker, zoals ze door het 
Brussels weekblad «Pan > 
werd gegeven. 

De socialistische Kamer-
groep diende zich te beraden 
over de maatregelen die ge
troffen moesten worden tegen 
enkele groepsleden die bij 
verschillende stemmingen de 
partijtucht aan hun laars 
hadden gelapt. Er werd voor
gesteld, hen een blaam te ge

ven. «Een blaam?», gromde 
Van Acker, « een blaam ! Dat 
is alsof ge ne keer gaat pis
sen *. 

PARLEMENTAIRE 
ERNST 

Verleden week verscheen in 
de «Standaard > een lange 
jammerklacht van de parle
mentaire verslaggever over de 
onverschillige houding der 
vroede vaderen ten overstaan 
van belangrijke vraagstukken. 
Zo werd het debat over het 
wetenschapsbeleid in de Ka
mer in de grootste onverschil
ligheid afgehandeld, alhoewel 
het hier toch om vraagstuk
ken gaat die voor de toekomst 
van ons land van het aller
hoogste belang zijn. 

Deze week een nieuw voor
beeld van deze treurige men
taliteit, bij de heren senato
ren ditmaal. Verleden woens
dag werden, met het oog 
op de naderende Kerstv/ïan-
tie, een dozijn wetsontwerpen 
goedgekeurd die op ieder an
der ogenblik — niet zo dicht 
bij een vakantie — zo maar 
niet zonder meer door de ver
gadering zouden gejaagd zijn. 
Over de rijksmiddelenbegro-' 
ting en een hele reeks bijko
mende kredieten, over de ver
lenging van de «voorlopige» 
verhoging der omzetbelasting 
werd op enkele minuten tijd» 
en bijna eensgezind beschikW 
De tijd dringt... en thuis 
branden reeds de kaarsen. Er 
wordt vaak gesproken over 
de < krizis van het regime ». 
Wanneer men eens begon met 
de rekrutering van het poli
tiek personeel op een ernsti
ger bazis... 

De h^ Jos Van Eynde heeft ons de grote 
•w gegund, in niet minder dan vier hoofd-
iO'tihels van « Volksgazel « op amper twee 
weken tijds, onze partij te vermaledijden. 

In het nummer van vorige zateidag 
richtte hij in zijn welbekende nazibeesten-
stijl een dreigende waarschuwing lot de 
yolksunie naar aanleiding van de protest
manifestatie tegen een meeting, belegd 
door een groepje franskiljonse unitaristen 
,te Antwerpen. 

fascistisch gevaar, om aldus hun aandaclit 
af te leiden van wat in de B.S.P. en in het 
A.B V.V. niet botert. Hij dreigt met tegen
maatregelen van de democratische partijen 
en vakbonden tegen de « zwarte stoottroe
pen » wellicht in de hoop dat een aantal 
aktieve flaminganten de fout zouden gaan 
maken al wat demokratisch is te vereen
zelvigen met de menialileit van de Van 
Eynde's. Hij roept zelfs de C.V.P.-ers op om 
met hem front te vormen tegen ,dai nieuwe 

kan verdenken. Maar daar gaat het met om. 
Waar de h. Van Eynde het heeft over de 

crisis in de Volksunie en daarvoor een 
«fascistische » verklaring geeft, zal elk 
insider wel even gelachen hebben. Dat er 
in de Volksunie, zoals in elke vereniging 
waar mensen van gedachten wisselen, nu 
en dan eens meningsverschillen zijn over 
nuances, zullen wi] niet ontkennen. Wij 
beschouwen dit trouwens als normaal. Dat 
er echter een crisis heerst omdat de h. Van 

van eynde dreigt 
De h. Van Eynde is van mening dat er 

een crisis heerst in de Volksunie. Volgens 
hem wordt de leiding van de h. Van der 
Eist te gematigd geacht door « zijn vroe
gere cliënten (hij bedoelt de «zwarten »j 
en hun geestelijke afstammelingen ». Deze 
crisis, zegt hi], bestaat erin dat sommige 
Volksunieelemenien ernaar streven de fas
cistische metoden opnieuw ingang te doen 
vinden. Wat donderdagavond te Antwerpen 
gebeurde is, na de aktie tegen de Franse 
sermoenen, voor hem een nieuw bewijs van 
het doordringen van de fascistische geest 
ii« de Volksunie De h. Van Eynde droomt 
er blijkbaar van om weer eens zijn troepen 
te kunnen opjagen tegen een' denkbeeldig 

gevaar. Zijn doel ? Wel « dal zou degenen 
in de Volksunie die begrijpen dal hun zaak 
niets te ivinnen heeft bij een hernieuwing 
van de fascistische mores, de gelegenheid 
geven van er in eigen milieu paal en perk 
aan te stellen » Zo veel bezorgheid om de 
zaak van de Volksunie zijn wij van hem 
niet gewoon. 

Daar was het hem trouwens niet om te 
doen, evenmin als om de redding van de 
democratie, want dan zou hij al meer dan 
zijn handen vol hebben met ervoor te zor
gen dat zijn partij en het A.B.Y.V. intern 
wat demohratischer werden. Want het is 
zeker niet de Volksunie die men op dit 
ogenblik van anti-demokratische neigingen 

der Eist door « oud-nazis en fascisten » 
onder druk zou gezet worden is totaal uit 
de lacht gegrepen. Wanneer men dat leest 
zou men geneigd zijn te veronderstellen dat 
de h. Van Eynde niets afweet van de wer
kelijke toestanden in de Volksunie. Dit ware 
echter een te naïeve veronderstelling. 

De h. Van Eynde weet heel goed wat hij 
doet. Er is inderdaad iets dat hem in de 
Volksunie verontrust en hij zou ze wat 
graag zien evolueren in een of andere fas
cistische of pseudo-fascistische richting. Hij 
weet echter dat er daarvoor op dit ogenblik 
minder dan ooit gevaar bestaat. 

En wanneer de h. Van Eynde spreekt over 
de «fascisten » in de Volksunie dan denkt 

hl] daaibi] aan wat anders. En hij meent 
het waarschijnlijk ivel wanneer }ü] de hoop 
uitdrukt dat met de « Volksunie-fascisten » 
die hij op het oog heeft, tijdig zou afgere
kend worden. 

Er is immers nog wal anders dal de armt 
man zorgen baart. 

De B.S.P. staat op het springen, liet it 
nog slechts een kwestie van (waarschijn
lijk korte) tijd. De h. Genot van de M.P.W. 
zou zelfs met een plan op zak lopen om 
een afzonderlijke Waalse arbeiderspartij op 
te richten. De h. Van Eynde zal ook wel 
weten dat een dergelijke partij in WalloniS 
zekere niet te onderschatten kansen maakt., 
In Vlaanderen hoopt hij wellicht de offi
ciële socialistische partij ongehavend to 
houden, zelfs en vooral wanneer b.v. door 
een pakt Spaak-Van den Boeynants er voor 
een achttal jaren betrekkelijk « onbezorgd a 
zou kunnen geregeerd worden Maar die 
ondefinieerbare en onbetrouwbare Volksunie 
blijft zelfs voor de h. Van Eynde toch een 
betrekkelijk onzekere faktor, misschien 
zelfs meer dan de zgn nieuwe liberale 
parlij, de P.V.V. 

Hoe eerder hi] de Volksunie uasl han 
klasseren in een voor hem gunstig vakje, 
hoe liever hij het ongetwijfeld zou zien. 
En in dat geval zou ze zelfs een tiental 
zetels mogen hebben, natuurlijk uitslui
tend op de kosten van de C.V.P 

P. Marlens.! 
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epeuvoTfN 
M.P.W. EN A.B.V.V. 

Op het Kongres van het 
A.B.V.V. dat gedurende vier 
dagen te Brussel heeft ver
gaderd, is het niet tot een 
grote botsing gekomen met 
de MP.W.-ers. 

Het kongres nam tijdig 
zijn voorzorgen : de struk-
tuurmoeilijkheden werden 
omzeild door ze te verwijzen 
naar een buitengewoon kon
gres dat over zes maanden 
Bal gehouden worden. 

De rode sindikalisten 
slaakten een zucht van ver
lichting, toen het kongres 
zich akkoord verklaarde met 
deze verwijzing naar een 
buitengewoon kongres. 

LUIK BLIJFT 
De A.B.V.V.-bonzen zijn 

dus aan al te luidruchtig 
spektakel op het nippertje 
ontsnapt Yerna op zijn 
beurt heeft niet willen 
scherpslijpen en verklaarde 
dat de Luikenaars in de vak
bond blijven als minder-
heidsgroep. De eenheid is 
dus vooralsnog gered. En de 
krizis in sindikaat en B.S.P. 
kan zich weer door een nieu
we periode van zes maanden 
voortslepen. 

NIEUW GELUID 
Op het A.B.V.V.-kongres 

werd natuurlijk uitvoerig ge
handeld over de voordelen 
aan de gesindikeerde arbei
ders. Dat is tegenwoordig te-
ma nummer één en belangrijk 
ste lokmiddel van de sindika-
jten 

Er viel deze keer echter een 
nieuw en nog bevreemdender 
geluid te beluisteren : een af
gevaardigde van de algemene 
centrale ging luidop aan het 
dromen over wat het sindi
kaat zou kunnen doen, indien 
het beslag kon leggen op an
derhalf procent van het bru
toloon der niet-gesindikeer-
den om dit bedrag dan uit te 
keren aan de gesindikeerden. 

Zo ver gaan die heren dus 
reeds: rechtstreekse loondief-
stal ten nadele der niet-ge-
sindikeerden ! Is alles hen 
dan toegelaten ? 

KLEINE 
LANDEIGENDOM... 

Al vaker werd de Nationale 
Mij voor de Kleine Landei
gendom op de korrel genomen 

VERLENGING DIENSTPLICHT? 

Dienstpliclit 

Steeds hardnekkiger wor
den de geruchten dat de re
gering binnenkort de dienst
plicht zou verlengen tot 18 
maanden. Deze maatregel 
zou zich opdringen wegens 
het gering geboortecijfer in 
de jaren 1943-1944, de lich
tingen die thans onder de 
wapens moeten. 

Na het geknoei met de Na-
to-vrijwilligers, dat het land 
hopen geld heeft gekost 
wordt het dus toch 18 maan
den ! 

Waarom geen herziening 
van onze Nato-verplichtin-
gen ? Dat België zich voor 
een keer spiegele aan Frank
rijk, waar de Na to-verplich
tingen steeds aangepast wer
den bij de Franse situatie. 

Wat zin trouwens heeft 
het, door verlenging van de 
dienstplicht de manschap
stand van onze Nato-divizies 
op peil te houden, wanneer 
deze divizies uitgerust zijn 
met materiaal dat sinds ja
ren rijp is voor de schroot-
handel. 

voor haar anti-Vlaamse hou
ding, zo o.m. in verband met 
haar verkavelingspolitiek te 
Overijse die duidelijk op ver-
fransing van deze gemeente 
was gericht. 

Dat de houding van de 
Maatschappij fundamenteel 
anti-Vlaams is, zal niemand 
verbazen die weet dat zes van 
de negen leden van het hoofd
bestuur Walen zijn. De MPW 
heeft er een stevige voet bin
nen en richt, via de studie
dienst, de inspanningen der 
Maatschappij zoveel mogelijk 
naar Wallonië. 

...EN RUILVER
KAVELING 

De Nat. Mij voor de Kleine 
Landeigendom is één der in
stanties die van nabij betrok
ken zijn bij de ruilverkave
ling. Dat verklaart meteen 
dan al gedeeltelijk waarom 
het met die verkaveling in 
Vlaanderen niets geworden is 
tot op vandaag. 

In Wallonië werden reeds 
duizenden hektaren verkaveld 
van de eerste gemeente 
die vijf jaar geleden haar 
aanvraag indiende. 

Nieuw element voor het 
dossier « Vlaamse landbouw :̂ ! 

DE LAATSTE 
De laatste franskiljonse 

mop is een Kerst-mop : 

Het Kindje Jezus komt üi 
1962 terug op aarde. Het 
wandelt door Brussel en het 
ziet een oude bedelaar staan 
Het vraagt aan de man 
waarom hij bedelt en de ou
de antwoordt dat hij blind 
is. Waarop het Kindje Jezus 
beveelt « Kijk ! » en de oude 
zag opnieuw. In het Josa-

phatpark genas het Kindje 
een kreupele die wenend op 
een bank zat. En op de Ter-
vurenlaan ontmoette het 
een man die wanhopig met 
het hoofd tegen een boom 
beukte. « Wat deert er u, 
vriend ? » vroeg het Kindje. 
« Ik ben een Vlaming », ant
woordde de wanhopige. 

Toen zei het Kindje heel 
treurig : < Daarvoor, vriend, 
bestaat er geen remedie ». 

FASCISME? 
In de « Volksgazet » va^ 

verleden zaterdag wijdt Jos 
Van Eynde nog maar eens 
een hoofdartikel aan • de 
Volksunie onder de titel 
« geen fascistische geweld-
methoden. Volksunie... of 
anders : opgepast! ». 

Jos trekt van leer tegen de 
Vlaamsgezinden die verleden 
week donderdag te Antwer
pen een franskiljonse mani
festatie overhoop hebben ge
zet. 

De Jos kiest nog maar eens, 
zoala destijds tijdens de H. 
Geestrelletjes, de kant van 
de centenkaste. Hij dreigt er 
mee, dat de arbeiders zullen 
gemobilizeerd worden om de 
« fascistische herrieschop
pers » van de Volksunie mo
res te leren. Vrijheid voor 
iedereen, zegt de Jos. 

FASCISME! 
Die « vrijheid voor ieder

een » is anders maar een re
cente uitvinding van de Jos. 
Enkele jaren terug zagen we 
hem persoonlijk herhaalde
lijk in aktie met zijn rode 
stoottroepen om amnestie-
meetings te Antwerpen over
hoop te zetten en onmogelijk 
te maken. Bij de grote am
nestiebetoging die van Ant
werpen naar Lier verhuisde 
voerde hij wekenlang een 
kampanje van ophitsing en 
bedreiging met geweld. 

En tijdens de stakingen in 
1960-1961 was er inderdaad 
« vrijheid voor iedereen » ! 

hield een tweetalige perskon-
ferentie >. 

Wanneer een Belgisch mi
nister, en dan nog een per
soonlijk vooTstander van uit
gebreide tweetaligheid, ein
delijk ook eens een woordeke 
Nederlands in het openbaar 
spreekt, is dat zo uitzonder
lijk dat het feit onmiddellijk 
een grote titel krijgt in de 
kranten. 

Voorbeeldig land met voor
beeldige leiders ! En voor
beeldige Vlaamse kranten 
die zo'n titel graag laten vol
gen door een stukje over on
ze « vooruitgang ». 

DUIDELIJKE TAAL 
Het B S.P.-bureau heeft, 

onder leiding van makker 
Jos Van Eynde, verleden 
maandag nog maar eens een 
vergadering gewijd aan het 
probleem der Waals-Vlaamse 
verhoudingen. 

De B.S.P. heeft dit 132 jaar 
oude probleem op die verga
dering eindelijk eens kor
daat aangepakt. Luister 
maar naar wat een lid van 
het bureau aan de socialisti
sche kranten na af'oop der 
vergadering wist mee te de
len : « Men maakt vorderin
gen in die zin dat de ver
schillende gedane voorstellen 
onderzocht en aan kritiek 
onderworpen worden ». 

Een voorstel van ons : 
schrijf die wondermooie ver
klaring op een stuk bord
papier en hang ze thuis bo
ven de schouw. Als gij in het 
jaar 2.000 ongerust wordt 
over de E3, de Antwerpse 
universiteit of de taalrollen 
in de administratie, troost u 
dan met de gedachte dat 
« men vorderingen maakt in 
die zin enzoverder... •». 

Want als de B.S.P. zo 
voortgaat, duurt het nog ze
ker tot het jaar 2500. 

ALTIJD BRUSSEL' 

In de Brusselse gemeente
raad werd, onder voorzitter-s 
schap van de Grote Denker 
Cooremans, gehandeld over 
de oprichting van een Neder
landstalige rijkslagere school 
te Neder-Over-Heembeek. 

Cooremans beweerde dat 
die school niet nodig was. Men 
liet hem opmerken dat in Ne
der-Over-Heembeek talrijke 
Vlaamse kinderen in Franse 
klassen zitten maar de burge
meester noemde die bewering 
belachelijk : immers de in-
spektie zou dat toch wel be
letten ! 

EN NOG BRUSSEL 
Men maakte Cooremans 

duidelijk dat alleen al in de 
Brusselse «Arts et Métiers» 
(het ding heeft een Vlaamse 
naam die, naar goede Belgi
sche gewoonte, praktisch door 
niemand wordt gebruikt) bij
na 1.000 Nederlandstalige 
leerlingen Franse lessen vol
gen. 

Ja maar, dat was volgens 
België'3 eerste burgervader 
een andere kwestie. Want de 
ontdubbeling van Kunsten en 
Ambachten zou miljoenen 
kosten. En miljoenen zijn er 
niet, althans niet voor de 
Vlamingen. En daarenboven 
«bewijzen we die Vlaamse 
studenten daarmee een grote 
dienst». 

Inderdaad, wanneer een 
Vlaming ergens in Brussel ge
duld wordt, dan moet hij 
maar gauw zwijgen over taai-
rechten en blij zijn dat de 
Brusselse lankmoedigheid 
groot genoeg ia om hem niet 
dadelijk aan de deur te 
gooien. 

« Carrefour de l'Europe ». 
Draaischijf van Europa ! 

GROOT NIEUWS 
Deze week volgende titel in 

de kranten gelezen : « Minis
ter Gilson over administra
tieve hervorming ». En daar
onder nog een titel : « Hij 

Wie dicht mee? 
« De dichter peilt en pegelt in de nevelen der lijden » en 

en bij deze bezigheid wordt zijn geheugen gescherpt. Vlaan-
derens dichtersschaar heeft zich deze week herinnerd dat de 
heer De Schrijver enkele jaren van zijn nuttig bestaan gesleten 
heeft te Londen. Ook andere succesvolle periodes uit het leven 
van de grote staatsman werden door de limerick-bedrijvers 
aan de vergetelheid ontrukt en daaruit werden wéinig-vleiende 
beschouwingen gepuurd. Zo bijvoorbeeld : 
— T.V.D.B. te Brussel-S : « ir nar geen tsjevenrug \\erd er van 

stijver ». 

—L.V.N, te Asse : « en heel nu voortaan Gust de Kijver ». 

— F.B. ie Borgloon : « 't was zever genoeg voor ne vijver ». 
De Ileideland-pocket kennen we deze week toe aan A.A. ie 

Deurne voor zijn veterinaire, vaststelling : 

Het schrandere heerschap De Schrijver 
was zondag één en al ijver. 
Hij spelde de les 
aan hot ganse kongres 
want ezels behoeven een drijver. 

Deze week even hel rocklicht op het A.B.V.V.-kongres te 
Brussel : 

De A.B.V.V.-liongrebbibten 
verdrijven de tijd met te twisten. 
Major noemt Genot 
een gevaarlijRe zot 

Voor de beste vijfde versregel opnieuw een Vlaamse Pocket. 
Inzendingen vóór woensdag a.s. pja de- redaktie (Roiatyp, 
S. Dupuislaan 110, Brussel-7) aan 

uw dienstwillige Ernest. 
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BI WHiaUHMI-

kijken 

naar de sterren 

H e t keiharde bedrijf dat politiek heet , bekom
mer t zich weinig om Kerstmis . H e t is een 
redakteur-bui ten land dan ook bijna onmoge
lijk, op het front van de in ternat ionale poli
tiek een kerstster te p lukken . W a n t de kerst
en vredesboodschappen die om deze tijd van 
het jaar door staatslui a l lerhande worden 
voorgelezen, komen hiervoor nauweli jks in 
a a n m e r k i n g : zij zijn slechts « l i teratuur » in 
de slechtste zin van het woord. 
D a a r o m dan maar deze week dit artikel over 
l i teratuur in de betere zin, l i teratuur die het 
recht opeist, vanui t de duisternis achter het 
IJzeren Gordijn u naar de sterren te kijken ». 

Toen na de dood van Sta
lin in Rusland de « grote 
dooi » begon, kon men aF er-
lel nieuwe en onverwachte 
ge'-uiden beluisteren. Zo ver
klaarde de grote Stalinver-
eerder en heksenjager Eh-
renburg plots « dat men in 
de Stalin-periode de waar
heid slechts fluisterend aan 
zijn vrouw dierf vertellen, 's 
nachts diep onder de de
kens ». De literaire dooi en 
de bruuske omzwaai van 
misselijke Stalin-verering 
naar misselijke Stalin-ver-
gulzing gebeurde op kom-
mando van hogerhand en de 
nieuwe « generale lijn » deed 
even onoprecht en kramp
achtig aan als de oude. Het 
was een zielig schouwspel, de 
literaire grootheden uit de 
Stalin-periode plots te zien 
stampen en spuwen naar het 
lijk van de dode diktator. 

Maar het feit bleef, dat de 
dooi de mogelijkheid schiep 
om dingen te zeggen die 
vroeger ongezegd moesten 

blijven. En dat deze dingen 
pasten in het kraam van de 
nieuwe meesters belette toch 
niet, dat de Sovjet iteratuur 
plots de kans kreeg een veel 
ruimer terrein dan dat van 
het « revolutionair realisme » 
te bestrijken Toen eenmaal 
de taboes opgeruimd waren, 
kon een nieuwe generatie, 
die niet aan de Sta'in-vere-
ring had meegedaan, aan 
bod komen. En sindsd en kij
ken jonge Russische schril-
vers inderdaad « naar de 
sterren ». 

In het begin nog aarze'end. 
De jonge Sovjet-nonkonfor-
misten, die tot dan hun werk 
slechts in primitieve, zelf
vervaardigde kleine oplagen 
van hand tot hand konden 
doorgeven, kregen de steun 
van een der weinige oprechte 
en onvervalste talenten uit 
de Stalinperiode : de Len'n-
prijsdrager Scholochow wiens 
« Stille Don », de geschiede
nis van de rode revolutie bij 
de Donkozakken, voorgoed 

fdt <ïe wereldliteratuur be
hoort. Scholochow, die een 
der paradepaarden der Mos-
kouse nieuwe richting is en 
die o.a. Kroesjtsjev tijdens 
diens reis naa r de V.S. verge
zelde, verzamelde rond de li
teraire maandbladen « No-
wy Mir » en « Snamja » een 
reeks medewerkers die hard
nekkig begonnen te ijveren 
voor het recht « de menselij
ke ideën » en « de waarheid 
over het leven » te verdedi
gen. Van hen stamt de uit
drukking « kijken naar de 
sterren >• 

Enigen onder hen hebben 
sindsdien ook groter werk in 
de staatsuitgeverijen laten 
verschijnen. Zo de 44-jarige 
Alexander Solschenizyn 
wiens novelle « Een dag uit 
het leven van Iwan Denisso-
witsch » in het partijpresi
dium heftige debatten uit
lokte. Bijna al'e leden van 
het presidium achtten een 
uitgave van het manuskript, 
dat sinds een jaar in de 
schuif lade van « Nowy Mir » 
rustte, in de oorspronkelijke 
versie onmogelijk. Maar de 
novelle verscheen en een eer
ste oplage van 100 000 exem
plaren was dade'ijk uitver
kocht. Solschenizyn, die als 
nummer Sch-854 de koncen-
tratiekampen van de Sta
linperiode had doorlopen, be
schrijft sober en realistisch 
het gruwelijk leven in die 
kampen. De « Prawda » stel
de, nadat de novelle een suc
ces was gebleken, vast dat de 
schrijver « uit de beste 
school van Tolstoi » stamt. 

Wadim Kososchèvnikov, 
hoofdredakteur van « Snam
ja », bracht in dat blad zijn 
roman « Een vluchtige dag » 
in afleveringen. Deze «vluch
tige dag » is de geschiedenis 
van een bouwarbeider die uit 
de oorlog terugkeert en in 
Moskou tewerk gesteld wordt 
aan de protserige praalgé-

bouwen van de Stalinperiode, 
terwijl het volk nog in holen 
en spelonken moet huizen. 

Wanneer de arbeider ideo
logische twijfels begint te 
koesteren, schrijft hij een 
brief aan Stalin. « Het ant
woord liet niet lang op zich 
wachten. Het kwam 's nachts, 
op laarzen ». 

dekt dan de alleenzaligma
kende, konformistische waar* 
den van de Sovjetburokratie. 
De generatie die miljoenen 
heeft zien vallen omdat Sta
lin en het regime hadden ge
logen. 

p e t « kijken naar de ster
ren > moge dan al toegelaten 
worden omdat het past in dd 

..het antwoord kwam 's nach t s , op laarzen. 

Het is niet toevallig dat de 
meeste schrijvers van deze 
Russische « nouvelle vague » 
oudstrijders van de Ilde we
reldoorlog zijn. Met hen komt 
de frontgeneratie aan het 
woord, de generatie die op de 
slagvelden van Oost-Europa 
andere waarden heeft ont-

nieuwe politieke werkelijk-» 
held van het Kremlin : het 
zal blijven. 

Want overal is — ondanks 
alles — de Mens toch weer 
sterker. En dit dan is een ster 
die in de Kersthemel van de
ze dagen op haar plaats is. 

T.v.O. 
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PROP A GA \DAMI\ISTERIUM 

In 1949 werd door de Regering 
te Bonn een voorlichtings- en 
propagandadienst opgericht onder 
de naam Bundespresseamt. De 
begroting over het eerste dienst-
jaar voorzag 897.000 DM. In 19GS 
zal deze dienst 87.500.000 DM, het
zij ongeveer 100 maal meer, ver
bruiken. Bijna 600 personen zijn 
er tewerkgesteld. 

ZAAKJES 

In de Donau-delta te Galati in 
Roemenië wordt één der grootste 
wahwerken ter wereld gebouwd. 
De beginkapaciteit zal reeds 
600.000 ton staalplaat per jaar be
dragen. Gedurende het tweede jaar 
voorziet men een productie van 
van meer dan een miljoen ton. 

Het walswerk wordt, voor de 
prijs van meer dan twee miljard 
F, gebouwd door een Engels-
Franse groep die bij de aanbeste
ding het nipt haalde op de West-
duitse firma Krupp. 

EINDE MONOPOLIE 

In Bolivie werd dezer dagen "cn 
einde gesteld aan een Europees -
Noordamerikaans monopolie : de 
inrichting van de leveringen voor 
een telegraaf- en telefoonsisteem. 
Enkele grote firmas in Europa en 
de V.S. beheersten tot op heden 
dit teirein volledig. De regering 
van Boliüië heeft thans de uHbodw 
van het net der verre-verbindingen 
toevertrouwd aan een Japanse fir
ma. Japanse technici zijn reeds in 
het land aangekomen. 
' De Japanse regering zal Bolivië 
bij dit projekt ook finantiëel ter 
hulp komen. 

AS MOSKOU-PEKING 

Gedurende de laatste dagen is 
de as Moskou-Peking nog wat 
minder goed gaan draaien. De 
hartelijke ontvangst die Tito in 
Rusland te beurt viel ontlokte in 
Chinese kranten en instanties 
woedende kommentaren. 

Bijna gelijktijdig besloten de 

Russen, hun leveringen van de 
allermodernste MIG-31 aan India 
voort te zetten. China heeft nog 
geen jagers van dit type ontvan
gen. 

OP AFBETALING 

De Amerikaanse autotsaar Hora
ce E. Dodge, die per jaar ongeveer 
10.000.000 F zuiver kan opzijleg-
gen, liet door de rechtbank aan 
zijn vrouw verbod opleggen, nog 
langer aankopen op afbetaling te 
doen. Dodge verantwoordde zijn 
eis door aan de rechter te vertel
len dat hij gedurende de laatste 
jaren reeds 90.000.000 F bij zijn 
moeder moest lenen om de reke
ningen van zijn vrouw ie kunnen 
vereffenen. 

TOP-HIT 

Een rock 'n roll-plaal waarop 
Harold Macmillan, Brits eerste-
minister, is t» horen, wordt de 
top-hit van de eindeiaarsperiode. 

Tijdens een E.E.G.-debat op het 
hongres der konservatieven had 
Macmillan de Britse besluiteloos-
Iteid inzake toetreding tot de 
Euromarkt gehekeld. Hij citeerde 
daarbij het gekende Britse volks-
luijsje « She didn't say yes, she 
didn't say no - ze zegde niet ja, 
ze zegde niet neen ». Deze zin 
werd door een platenfirma uit de 
geluidsband gesneden en als re-
fiein bij een rock 'n roll-liedje 
geplakt. 

VOOHRECHT 

In het konservatieve,' traditie-
gezinde Engeland wordt slechts 
aarzelend opgeruimd met de tal
loze privilegies van de adel. Daar
bij werd dezer dagen dan toch 
weer een grote stap gezet. 

Het Hogerhuis heeft besloten dat 
blauwbloedige terdoodveroordeel-
den voortaan met een gewone 
koord zullen gehangen worden. 
Tot nog toe hadden zij recht op 
een zijden streng. 

UITTOCHT UIT KENIA 

Honderden immigranten zijn 
gedurende de laatste zes maanden 
uit Kenia in de Republiek van 
Zuid-Afrika aangekomen. Volgens 
de heer A.T. Culwick, ambtenaar 
van het Departement van Immi
gratie te Durban, kan volgend 
jaar nog een grotere stroom ver
wacht worden, vooral in de maan
den maart en april, wanneer de 
boeren in Kenia de oogst binnen 
hebben en hun geld daarvoor ont
vingen. 

De heer Culwick, die zes maan
den geleden zelf uit Kenia naar 
Zuid-Afrika verhuisde, vertelde 
dat het immigraliekantoor te Dur
ban seders mei 1962 bijna 400 
immigranten te woord moest 
staan. Bijna al deze immigranten 
hebben reeds werk m de Republiek 
gevonden. 

DURE GRAP 

De eerste Amerikaanse T.V.-satel
liet, Telstar, kwam aan zijn einde 
doordat de zonnecellen die de 
tnergie moesten leveren bescha
digd werden door atoomstraling. 

De straling was afkomstig van 
de kernbom die door de Ameri
kanen op grote hoogte werd tot 
ontploffing gebracht enkele maan
den geleden. Geleerden waar
schuwden destijds tegen het expe» 
riment. 
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Speurtocht 

naar 

Wij waren eerst van plan, een overzicht te 
geven v a n de pendelarbeid m Hageland-Zuv-
derkempen , de pendel cfie geschiedt naar 
Nederland, naar Dui ts land en naar Wal lonië . 
Wi j hebben echter onze men ing herzien en 
zullen U ter gelegenheid van dit n u m m e r 
dat in het teken van het Kerstfeest s taat , 
het verhaal brengen van een arbeider uit 

KERSTMIS A A N 
het Aarschotse die het schone feest van 
« de mensen van goede wil » zal vieren 
midden het vonkengespa t van een metaalfa-
briek in Wal lonië . 

OVEN 

Vlaanderens 

armoede 

*n welvaart 

Lowie heet die arbeider. 
Loduvicus staat er in plecht
statig Latijn op zijn eenzel-
vigheidskaart. Lowieke, noe
men zijn werkmakkers hem. 

Het is een klein, ver
schrompeld ventje met bui
tenmatig grote handen en 
diepliggende ogen in een 
oudpeekesgezicht. 

Wij ontmoetten Lowieke 
ergens langs de weg die naar 
Aarschot loopt. 

Hij stond tegen de gevel 
van een huis gedrukt, mid
den een groepje arbeiders 
die bijeendrumden vanwege 
de grote kou Hij had een 
verschoten jekker aan, waar
in wel twee Lowiekes konden 
gehuld gaan, daaronder een 
trui die kennelijk door zijn 
vrouw gebreid werd met een 
resem verschillende knopen. 
Op zijn rug, een levensgrote, 
zeildoeken kopzak, met twee 
versneden broden, sosies, en 
een tot Ln het oneindige ge
deukte koffiebus. 

Lowieke en zijn werkmak
kers stonden te wachten op 
de bus die niet komen wilde 

Vlaamse 
lassers 

doen 

Waarschijnlijk door de 
strenge vorst, de nevel en de 
gladheid van de weg. Ze 
stonden daar al uren in de 
scherpe koude, zwijgend, 
stom, met nu en dan wat ge-

-mompel en een dof gevloek. 

Het was ons alsof wij in de 
wachtkamer van een dok-
toor kwamen, als eèn vreem
de, midden dorpsmensen die 
de wachtkamer van hun dok
ter alleen toegankelijk voor 
dorpsinwoners beschouwen 
(iets waarin wij hen trou
wens volmondig gelijk ge
ven). 

Het dient echter tot onze 
(bescheiden) eer gezegd dat 
wij niet schuw zijn van der
gelijke toestand en bijgevolg 
hebben wij betrekkelijk ge
makkelijk een gesprek aan
geknoopt met Lowieke en 
zijn gezellen. 

Ze wachtten op de werkbus, 
'die hen naar een metaalfa-
briek in het Luikse moest 
brengen. Lowieke behoort tot 
de duizenden Vlaamse pen
delarbeiders die in Wallonië 
hun brood moeten gaan ver
dienen. Reeds van in 1946 
werkt hij daar in de metaal
gieterij. Hij behoort tot de 
Kempische e-n de Limburgse 
mobielen die dagelijks met de 
tientallen bussen Wallonië-
waarts gevoerd worden. Sa
men met hem komen er ar
beiders uit de Zuiderkempen 
en het Hageland, uit de 
streek van Aarschot en 
Diest, uit Limburg : Stevoort, 
Lummen, Mechelen aan de 
Maas, Borgloon, Diepenbeek, 
Tongeren, Miskom en noem 
maar op... 

Lowieke heeft ons zijn ver
haal verteld, de triestige ge
schiedenis van een Vlaamse 
pendelarbeider die koelie-
werk gaat verrichten tegen 
een laag loon in Wallonië. 
Alle dagen uienlang in de 
bus zitten, twee en een half 
uur op, twee en een half uur 
af, tweehonderd kilometers 
heen en terug, een eentonige, 
afstompende rit in een kwa-

se kuu r werk 
in 

Nederland 

lijke bus, over de lange, ge
vaarlijke wegen tussen Hout-
venne. Begijnendijk, Aar
schot, Diest, Herk-de-Stad, 
Hasselt. Tongeren en Luik. 

Veertien uren zijn ze op z'n 
minst van huis weg, als al
les meegaat. 

Lowieke werkt bij de hoog
oven, waar hij het gloeiende 
metaal moet helpen aflaten. 
Een gevaarlijk en een onge
zond werk. Ge wordt er ge
bakken als een brood of ge-
bevriest er in de ijskoude 
tocht, ge ademt er de ver
schrikkelijke lucht in die de 
longen kapot maakt en ge 
wordt er behandeld als een 
hond. 

O n 

M een 
Kempische 

ndelarbeider 
db 
hel 

|l o Kerstfeest 
ŝ ssi* « viert » 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

v' ̂ K̂ een 
v/^ Luikse 

metaalfabriek 
' * - /« 'M^ , . . „^ 

Lowieke wordt er, zoals al 
zijn Vlaamse weikmakkers, 
bevolen in het Frans, door 
Waalse ploegbazen, door 
vreemdelingen of door (per 
uitzondering) een Vlaamse 
evoluee die zich «aangepast» 
heeft 

Lowieke schrompelt weg 
aan die gloeiende ovenmuil, 
hij heeft bijna geen tijd om 
zijn boterhammen op te 
eten, hij mag niet ziek zijn 
want dan geloven de Waalse 
dokters hem niet, hij kan 
zijn papieren die in het 
Frans opgesteld zijn, niet in
vullen en hij kan hiervoor, 
evenmin als voor zijn andere 
grote moeilijkheden te rade 
gaan bij de sindikale afge
vaardigde want dat is een 
Waal van het M.P.W., vere-

Z o zitten ze 
in de bus , 

alle dagen, 
die duizenden 

pendelarbeiders 
uit Vlaanderen . 

niging waarbij Lowieke, 
evenals de anderen, aange
sloten is. Het A.C.V. heeft 
hier niets in de pap te brok
kelen en het vertikt trouwens 
enige tussenkomst in het be
lang van de Vlaamse arbei
ders in Wallonië. 

Lowieke werkt tegen 300 
F per dag. Hij werkt twee
maal zeven dagen, met .om 
de zeven één rustdag, dan 
weer zeven volle dagen en 
vijf rustdagen. Dat is het 
enige lichtpuntje in zijn he 
le bestaan : om de drie we
ken vijf rustdagen. Dan kan 
Lowieke een beetje bekomen 
en zijn zieke lijf rust gun
nen : Lowieke is een oud 
versleten peeke voor zijn 
vijftig jaar. Hij zegt het zelf. 

Als binnen weinige dagen 
over heel Vlaanderen, klok
gelui de geboorte van de Za
ligmaker aankondigt, als zij, 
die verantwoordelijk zijn 
voor Lowiekes lot, dure siga
ren zullen roken en kostbare 
wijn zullen nutten : de 
Theo's de Spinoy's, de De 
Saegers, de Cools en heel de 
resem van « Vlaamse » poli-
tiekers die de schuld dragen 
van Lowiekes lot, die miljar
den wegsmijten in Wallonië 
en weigeren fabrieken te la
ten oprichten voor mensen 
als Lowieke, irt hun eigen 
streek, als die arrivisten de 
Komst met een « reveillon » 
zullen begroeten dan zal er 
in Wallonië bij een gloei
ende ovenmuil, midden een 
lichtsnoer van vonken een 
klein, verschrompeld ventje 
staan, een Vlaamse pendel
arbeider, een schriel afge
beuld manneke : Lowieke. 

S.D.L. 

Wij geven hierbij de name 
van de Kempense parlemef 
tariers die voor de grote par 
tijen zogezegd de Kempisch 
belangen in Brussel gaan «Ü« 
dedigeniy. In de Kempen 
ginnen klaarziende mensen 
als mechanische poppen 
een ballenkraam te aanzien 
zij bewegen pas als men 
naar gooit. Steeds meer 
meer Kempenaars geraken 
van overtuigd dat zij dringend 
met ballen moeten gaan 
pen. Daarom : « Vijf (Vollt 
unie)ballen voor een franlt» 
Senator Leysen : 
verkozen voor het arrondis 
ment Turnhout, heeft me 
belangstelling voor bieën 
voor mensen. 

D e B o o d t : 
oud-minister en senator dit 
destijds bij Thomas de Backei 
ging bedelen om een plaats k 
krijgen op de lijst van dt 
Frontpartij en die daarmee i* 
Katolieken ging afdreigen om 
ook daar zeker te zijn van een 
aanbieding. 

Lode Pee t e r s : • 
een totaal onbekwame A CV.' 
die tientallen voorzitte? scha 
pen kumuleert en in de Ken 
pen als « zat Lowieke » wor4 
betiteld. 

V e r b o v e n : ! 
• 

niet ernstig op ie nemen en oni 
bekwaam om in het parlemerdt 
te zitten. * 
M e r t e n s : I 
een landbouwer die ze «wC 
achter zijn ploeg uitgehaalm 
hebben om hem in het parlei 
ment te brengen. Hij is ^aa^ 
blijven zitten zonder nog Ut 
verroeren. i 
B e r m a n s : 
voorzitter van het A.C.W. 
zich voor de eerste keer in 
leven (en om den brode) heê 
laten opmerken tijdens de »* 
king te Olen. 

V a n H e u p e n : 
vraag aan honderd of desnooó 
999 Kempenaars welke soeialisi 
er voor hun streek in het par-| 
lement zit en geen enkele 
U antwoorden 1 

T h a n g e : 
zoais de Boodt 
gekatapuUeerde 

ingeweken 
Westvlamit 

:en « f 
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l^wtf laat h een BtwpC», g d e g e n temMSen én 
Eempiscke boes^i en zoals er nog r raa r weinige 
IB yfaiden z ^ In Vlaan<ieren. Een gestuikte 
Iterktoren en daa r rond samengehok t wa ' huizen, 
gvote en kleine, een vierkant ig markpleint je met 
b o m e n zoals m e n die te rugvindt op de doeken 
y a n Kempische schilders. E h aan dat pleintje een 
schriele parochiezaal zoals er honderden zijn 
in Vlaanderen . 
Er s tond een potkachel met de vo rm van een 
moezelwijnfles in die zaal en een m a n in ketelpak, 
wierp hou tb lokken en denne takken in het vuur . 

Met een lange Piek peu-
kerde hij ergens onderaan 
ki de gloeiende asse. 

Op een tafel stonden en
kele kofïietassen, waaraan 
men kon zien dat er al door 
velen aan gedronken werd. 
Een ontsierde, kartonnen 
doos, met fragmenten van 
spekuloos-koekjes en een in
eengeschrompeld sigaret
tenpakje, lagen erbij als ge
tuigen van betere dagen. 

het werk waren : met grote 
hamerslagen de muren vol 
dennengroen timmerden, 
heelder mastenbomen op het 
verhoog schoorden en balken 
vastschroefden van een 

- scheefgezakte stropershut. 
Remi Lens, bijna een kop 

zoals die van Hugo Verriest 
— misschien vanwege het 
ouderwetse brilletje — en 
dezelfde schone, zilveren 
haarkrans, een man met de 

EN WAAR DE STERRE, 

KEMPEN, BLEEF STILLE STAAN 
Aan de potkachel, die nu 

en dan verontwaardigd een 
wolk rook uitspuwde, zat eer
waarde heer Remi Lens te 
lezen in een brevier. 

Eigenlijk behoorde deze 
brevierende onderpastoor in 
zijn gemakkelijke zetel te 
sïitten, in het devotelijke huis 
dat hij betrekt aan het 
Turnhoutse Begijnhof, waar 
hij de schatten van zijn rijk 
kunstenaarstalent heeft sa
mengebracht en waar hij 
rustig verder zou ' kunnen 
werken aan zijn doeken, 
want priester Lens is een 
groot kunstenaar, een be
kende schilder. 

Wij konden geen betere 
ontmoeting met hem gehad 
hebben, dan in het vreemde 
kader van die kleine paro
chiezaal, waar mensen aan 

5fe,ensen M 

zelf 'si 

staalblauwe ogen en de taaie 
trekken van een Kempische 
boer : de bezieler van het 
enige, diepvolkse kerstspel 
dat nu reeds vanaf 1944 te 
Vorselaar ieder jaar wordt 
voorgesteld. 

Wij zijn niet van plan hier 
hetzelfde te schrijven, wat 
honderden joernalisten uit 
alle hoeken (tot zelfs uit 
New-York toe) reeds voor 
ons hebben gedaan. Wij wil
len dieper gaan en naar de 
ziel tasten. 

Het kerstspel van Vosse-
laar is ontstaan in die dagen, 
toen het nog bar-donker was 
in Vlaanderen, toen er nog 
niet het kleinste lichtje 
scheen. De eerste bezoekers 
van buiten het dorp waren 
dan ook m.ensen die in dat 
kerstspel de heropleving za
gen van de praktisch uitge
roeide volkse kultuuruitin-
gen. En zo is ook het hele 
kerstspel gegroeid, dit kerst
spel is niet geschreven door 
een bepaalde persoon, het is 
geen toneelspel, geen zang
stuk, geen mime-opvoering. 
Het is een kerstviering waar 
ledereen van het doi-p naar
toe kan komen, het is een 
kerstboom waar men het 
beste aanhangt wat men be
zit, waar iedereen zijn deelt
je bijbrengt. 

Dit kerstspel is daarbij de 
samenballing van zowat vijf
tig jaar volks-kultureel le
ven. E.H. Lens is zestig jaar. 
Vanaf zijn zevende, maakte 
hij kennis met de grote 
Vlaamse namen als Hulle-
broek en Meulemans, die van 
dorp tot dorp trokken om de 
mensen de schatten van de 
vergeten Vlaamse kuituur 
weer bij te brengen. En in 
een onooglijk dorp als Aren

donk de geboorteplaats van 
E. H. Lens er een was — waar 
men zelfs geen piano bezat in 
die tijd — konden de mensen 
weldra een hele reeks oude 
Nederlandse liederen zingen. 
Onder deze liederen ook vijf 
of zes enig-schone middelne-
derlandse kerstgezangen, die 
gered werden voor het nage
slacht, door mannen als Pru
dence van Duysse. « Herders 
hij is geboren » en « Er viel 
eens hemelse dauwe > beho
ren tot deze liederen. 

In de tijdspanne' van vijf
tig jaar, is er geweldig veel 
gebeurd in Vlaanderen, is er 

irmerlijk' aan schoon^ had
den, het kerstspel doen uit
groeien. Hij zag, zoals alleen 
een kunstenaar dat kan zien 
en zoals hij het trouwens op 
zijn doeken gepenseeld heeft, 
de dingen die in het spel 
konden betrokken worden. 
Herders waren er niet meer, 
maar wel een stroper — • als 
de laatste vrijheidslievende, 
in zichzelf gekeerde figuur 
— die daar in de hei woon
de. Drie buitenmatig grote 
mannen, die later de Drie 
Koningen zouden worden. 
Een hond, die daar langs de 
straat liep, een Lieve-Vrouw 

de heide, de armtierige h n | 
zoals men die voor enkele 
jaren nog kon aantreffen in 
de hei. En in dat kader, koivi 
den de mensen van Vosse* 
laar datgene brengen wM 
zij door de halve eeuw laiv* 
ge kultuurwerking in Vlaaib* 
deren, hadden opgeraapt. 

Onderpastoor Lens eist dö 
eer niet voor zich op dat h ^ 
dit kerstspel zelf geschrevea 
heeft, neen, hij was de man 
die de mozaiek legde, van ai 
de verschillende elementei^ 
maar die het gedaan heefi 
zonder toegevingen aan de! 
wansmaak waaraan vele a i h 

aUteurs in het 
kader van hun 

eigen streek. 

geweldig veel verwezenlijkt 
voor ons volk en meer dan 
men denken zou, is geprent 
in het geheugen van zelfs de 
simpelsten onder ons. Dat 
naar voren te brengen, dat 
uit dit gewone volk te puren, 
is het werk en de verdienste 
geweest van priester Lens, 
die als onderpastoor naar 
Vosselaar kwam. Het zou 
evengoed een ander dorpke 
kunnen geweest zijn, maar 
het was toevallig Vosselaar. 

Het bewijs werd er geleverd 
dat ook in zo'n kleine ge
meenschap buitengewone 
dingen kunnen geleverd wor
den. 

De kunstenaar, die Remi 
Lens is, heeft daar, op het 
patroon van het plaatselijk 
leven, de mensen, de natuur, 
de dieren en wat de mensen 

en een Sint-Jozef. Hij bracht 
ze allemaal bijeen en men 
kon ze terugvinden in het 
kleine parochiezaaltje van 
Vosselaar, waar ze samen 
met allerlei andere mensen 
en dingen uit het dorp, het 
kerstspel zelf opbouwden. De 
dingen en de landschappen 
van ter plaatse werden sa
mengebracht, de bossen en 

deren zich zo dikwijls bezmi-
digen. Hij wil geen volk lok-* 
ken door, zoals overal elders, 
een siroop-zoete « Stillei 
Nacht » te laten uitvoeren 
door kwijlerige maagden-i 
stemmen. Als dit gekommer-
cialiseerde lied dan toch ten 
gehore gebracht wordt, is het 
door een negerin in de stijl 

(vervolg blz 13)] 

Een reportage 
Door 

Staf de Lie 
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FRANS BELLON : Ivo Bakelants in «kun
stenaars van heden », E de gemsestraat 215, 
Oude God (1962), genaaid 100 F, gebonden 
125 F. 

ivo 

bakelants 

in kunstenaars van heden 

Wij hebben zowat een jaar geleden een paar 
bijdragen gewijd aan Ivo Bakelants, de jonge 
kunstglazenier uit Deurne bij Antwerpen. 
H e t was toen niet moeilijk te voorspellen dat 
deze kunstenaar een grote toekomst tegemoet 
ging en inderdaad. Ivo Bakelants krijgt in 
Vlaanderen - en ook daarbuiten - steeds meer 
vermaardheid. 

Er is thans in de reeks boeken 
« Kunstenaars van heden » een 
band aan hem gewijd. Het is een 
verhelderende studie geworden 
van de hand van Frans Bellon die 
ons als het ware opnieuw kennis 
liet maken met deze kunstenaar-

Het boek belicht de jongste om
wenteling in de kunst van Ivo 

Bakelants die de akademische 
gewoonte volledig en sinds gerui
me tijd IS ontqroeid Hij verricht 
baanbrekend werk, zijn kunst is 
vooruitstrevend van vorm en lijn 
Bakelants heeft de techniek volle
dig onder de knie en dwaalt daar
mee door het grootse Vlaamse vei-
hden, dooiheen de Vlaamse let

terkunde en door onze eigen tijd. 
HIJ weet op zeer gelukkige wijze 
de ruimte tassen religieuze en pro
fane kunst te overbruggen. Tege
lijkertijd bakent hij in de wereld 
tan het abstrakte een heel nieuu» 
ahlieterrein af. Door hem worden 
nieuwe vergezichten geopend, een 
nog braakliggend terrein wordt 
loor de glasschilderkunst blootge
legd 

Ivo Bakelants is nog zeer jong 
(geboren in 1934) en daarom ver
heugt het ons oprecht dat in de 
reeks « Kunstenaars van heden » 
waarin steeds kunstenaars van 
eerste gehalte worden voorgesteld, 
een boek wordt gewijd aan deze 
veelbelovende glazenier die een 
enorme bijdiage leveit aan de he-
dendaa^ 'u Vlaamse kunst. 

Mijn vriend de dichter is ook naar Brussel geweest op die 
memorabele veert iende oktober. Hij heeft er een heel 
prozaïsch ei op zijn zondagse jas gekregen en hij heeft 
daarbij heel ondichterlijk gevloekt. 
T o e n ik hem een paar weken geleden bezocht ging het 
gesprek natuurli jk over de Mars . Na het uitwisselen van 
wederzijdse belevenissen en beschouwingen, ging hij 
naar zijn bureau, trok de la open en haalde er een papier
tje uit. 

— Heb jij als een gehoord 
van Joyce Carry ? vroeg hij. 

— En of, zei ik. Iedereen 
die iets afweet van moderne 
Engelse literatuur kent min
stens zijn naam. Ik heb on
langs nog « Prisoner of Gra
ce » gelezen. 

— Er is meer. De bekende 

te nemen dat hij met alles 
weet. 

— Dat- geef ik toe. Hoewel 
de criticus — die zich veront
schuldigt met de bewering 
dat de Franse letterkunde al 
zijn aandacht opeist — toch 
zou moeten geweten hebben 
dat een vijftal jaren geleden 

de heren er sterk van dat 
het, wat hun kennis over an
dere kuituren betreft, even 
armzalig gesteld is. 

— Zijn ze dan zo dom te 
geloven dat door het feit al
leen dat ze tot een bepaalde 
taalgroep behoren, ze tot 
geestelijke suprematie zijn 
uitverkoren ? 

— Inderdaad ! Zo dom 
zijn ze. Er zijn natuurlijk 
uitzonderingen. Maar de 
hardschreeuwers, degenen 
die het hoge woord voeren, 
zijn inderdaad zo dom Al is 
hun geestelijke bagage dan 
slechts een fraktie van het
geen tienduizenden Vlaamse 
« dorpelingen » als een mi
nimum beschouwen. 

gesprek met de jonge dichter 
Duitse uitgever Rohwolt re
kent de Duitse vertaling van 
een van Carry's romans — 
Des Pudels Kern — bij de 
tien beste werken die na 1945 
In Duitsland verschenen zijn 
En de Hamburgse urtgever 
Wolfgang Krüger, bij wie de
ze vertalmg verscheen, noemt 
het de beste roman na 1945 
door zijn uitgeverij op de 
markt gebracht 

— Goed en wel, zeg ik. 
Maar wat heeft dat allemaal 
met ons gesprek over de Mars 
op Brussel te zien ? 

Hij stak me het papiertje 
toe. Een knipsel uit een 
Frans tijdschrift : de bespre
king van een boek van Joyce 
Carry. Een der meest beken
de Franse critici, lid der Aca
démie Goncourt en vast me
dewerker aan een der groot
ste Franse literaire bladen, 
bekende in het artikeltje dat 
hij vroeger nooit iets van 
C - r v "^e'ezen ha<1, en dat bij 
zelfs diens naam niet eens 
kende voor hij het boek ter 
bespreking kreeg. 

— Begrijp je dat ?, vroeg 
de dichter... 

— Een criticus is ook maar 
een mens Bij de huidige 
omvang der letterkundige 
produktie is het niet kwalijk 

reeds het Franse letterkun
dige tijdschrift « La Table 
ronde » een roman van Carry 
in vertaling bracht. Het gaat 
echter niet om dit enkele ge
valletje. Het verschijnsel 
doet zich herhaaldelijk voor 
en juist meer in de grote dan 
in de kleine taalgebieden. De 
grotere taalgebieden verto
nen een neiging tot kulturele 
geslotenheid, tot literaire au
tarkie die tot zelfgenoeg
zaamheid en zelfs tot preten
tie tegenover kleinere kul-
tuurgemeenschappen leidt. 

— De voorzitter van de 
M.P.W. is anders van oordeel 
dat het de Vlamingen zijn 
die zich in een taalghetto 
opsluiten. 

— Ja, maar dezelfde heer 
verklaart dat hij geen Ne
derlands kent en het ook 
nooit zal leren ! Ik begrijp 
niet hoe iemand die voor ver
standig wil doorgaan, zich 
zulk een brevet van kortzich
tigheid wil geven 

Lees de Franstalige pers 
maar eens. Er is niet alleen 
de aartsdomme verachting 
en de pathologische haa t je
gens de Vlamingen — maar 
ook een volslagen onwetend
heid over de Nederlandse 
kuituur, de letterkunde In 
het bizonder. En ik verdenk 

— Er is een Latijns spreek
woord dat zegt : « Quos vult 
Jupiter perdere, dementat 
prius... Wie de goden willen 
verderven, die ontnemen ze 
eerst het verstand. >. 

— Er is er een Vlaams dat 
korter is : « Hoogmoed komt 
voor de val. ». 

Streuvels, hier in gezelschap van zijn echtgenote 
en gouverneur Hoppe, ontving de Piijs der Nederlandse letteren. 

Indien hij elders dan in het Nederlands - vijandig België had 
geleefd en geschreven, ware het reeds de Nobelprijs geweest. 

Nu kwam de winter . : . 
NU KWAM DE WINTER MET ZIJN STILLE LUIMEN 
ZOOALS HIJ IN HET HOLLANDSCH LAAGLAND KEERT. 
ALS DE HERFSTWINDEN HET GEBIED ONTRUIMEN : 
HIJ LAAT HET GROEN DER WEIDEN ONGEDEERD, 

HIJ STORT UIT VLAKKE HEEMLE' ALS UIT EEN ZEEF 
DAGLANG DE HELDERKLEINE RONDE DROPP 'LEN 
WIER ZACHT GERUISCH EN REGELMATIG TOKK'LEN 
AL DE STEM IS VAN HET NATUUR-GELEEF. 

NU GAAN DE DEUREN DICHT EN WIJ VEREENEN 
DOOR ONZE ZINNEN ONS NIET MEER MET HAAR 
EN BESEFFEN ZUIVER DIT VREEMDE EENE : 
ER IS IETS EEUWIGS TUSSCHEN ONS EN HAAR, 

HSNRffiTTE ROLAND HOi_9T. 
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De 
vurige 
stede 

De jongens van Luik blijven de 
meeste kommentaren halen. Na 
beschouwingen in de weekbladen 
over hun kleiner onderonsje op 
Jiet MFiW-kongres, waar ze gezel
lig bij elkaar « straffe praa t » 
konden verkopen, vermeldingen 
over het bekgevecht dat ze moes
ten leveren tegen de vijandige ro
de broeders op het ABVV-onder-
ons, waar de « vijandige » pers 
niet aanwezig mocht zijn. 

^^%ilhasknd 
K a n niet akkoord zijn met een 

federalisme op drieledige basis. 
< Voorzitter Genot noemde he t 

een « congres de choc » en wees 
er op hoe in de koningskwestie en 
in de schoolstrijd het «werkelijke» 
land he t telkens gehaald heeft op 
he t « wettelijke » land. Welnu, zo 
vervolgde spreker, he t « werkelij
ke » Wallonië eist thans bi] mon
de van de MP.W. een hervorming 
Tan de politieke staatsstructuur. 

Verslaggever Prof Perin vroeg 
o.m. de verdaging van de zetel-
aanpassmg en de taalontwerpen 
to t de volgende legislatuur. Hij 
sprak zich uit over een federalis
me met drie, maar achteraf bleek 
da t hij met Brussel nog niet te 
best weg wist vermits hij zich ook 
bereid verklaarde er een vrije In
ternationale stad van te maken 
en deze lastpost « aan Europa ca
deau te- doen »• Het is duidelijk 
da t een drieledig federalisme waar
bij Brussel als derde par tner (of 
derde hond) zou optreden onmoge
lijk kan worden aanvaard als ba
sis voor een Vlaams-Waalse dia
loog over he t federalisme. » 

De Linie 
Dat de fameuze prof. Perin over 

rijn par tners van Vlaamse kant in 
he t federalisme geen hoge dunk 
heeft blijkt uit volgend uittreksel 
ui t zijn verslag. 

« Aldus argimienteert Perin, het 
Vlaams wordt aan Walen, Brusse
laars en... Vlamingen opgedrongen 
(« è. t i t re de première ou de se
conde langue ») door middel van 
wetten gestemd door het unitaire 
parlement. « België is het enige 
land ter wereld waar een taal van 
tweede rang poogt zich met geweld 
op te dringen ». Dat mag zo niet 
doorgaan. « Het is om deze reden 
(c'est la raison pour laquelle) 
noodzakelijk van Vlaanderen een 
autonome s taat te maken .. afin de 
circonscrire 1'aire géographique de 
la langue flamande a rintérieiu* 
de son territoire ». Wij geven het 
maa r liefst in de oorspronkelijke 
taal van de rapporteiu' weer, opdat 
de Vlamingen, alle Vlamingen, de
ze woorden zouden overwegen in 
de vertaling die zij er zelf aan wil
len geven. En er hiioi conclusie 
uit zouden trekken. 

Het pleit voor de Volksunie en 
Vlaamse Volksbeweging dat zij 
door de MPW als gesprekspartner 
worden afgewezen. » 

DEJ G A ^ ^ E T 
Toont aan dat, hoever de krui

perige liefde van de Vlaamse so
cialisten voor de Walen ook gaat, 
deze toch niet bereid zijn veel we
derliefde te schenken Het ABVV-
kongres was weer eens leerzaam 
op dit vlak. 

« Dhr. Major her inner t eraan 
dat hijzelf en minister Spinoy ge
zocht hebben naa r nieuwe indus
trieën voor de Borinage en het 
Centrum 

Zij hebben zelfs gepoogd Vlaam
se industrieën naar daar te bren
gen om te vermijden dat de Waal
se streken toestanden zouden ken
nen waaronder de Vlamingen heb
ben geleden. 

Dat die kruiperspolitiek bij de 
zelfstandigdenkende Waalse so
cialisten geen sukses heeft — be
halve op gebied van de ontvangen 
subsidies — blijkt uit de reaktie 
van de Luikenaars Schugens en 
Genot. 

« De kern van het debat werd 
gevormd door de federalistische 
strekking, waarvan inzonderheid 
de Ijuikenaars de voorvechters 
zijn. Op het kongres waren zij 
aanvankelijk niet vrij van dubbel
zinnigheid. Maar zij werden door 
de Antwerpenaar Thijs als he t 
ware met de rug tegen de muur 
geplaatst en zij moesten kleur be
kennen. Schugens, van de Luikse 
federatie, had aanvankelijk be
weerd geen scheuring te willen, 
maa r nadien werd hij er toe ver
plicht openlijk te erkennen dat de 
Luikse federatie wel separatisti
sche neigingen heeft. Die dagteke
nen trouwens niet van n a de grote 
staking van 1961. Zij bestonden 
reeds voordien. » 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF I 

te Leuven 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF II 

te Antwerpen 

Weldra Dortm. Thierbrauhof III en IV ? 

Dortmunder Thierbrau financieert cafe's 
en zoekt dan ook gepaste medewerkers als 

baas of gerant. Zich wenden : 

Abts, Tiensesteenweg 120 Korbeek-Lo. 

A.ERST EN 

NIEUWJAARSFEEST 

DORTMUNDER 

THIERBRAU 

IN FEEST ! 

Wi] verwachten U. 
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H e t Vollz 
« Niemand minder dan de h. Ge

not, leider van de M . P J W . , heeft 
dit op het congres volmondig ver
klaard. En een zijner medewerkers 
en vrienden, de h. Lambinon, heeft 
er zelfs aan toegevoegd, dat die 
Waalse nationalistisch-federalisti-
sche strekking reeds de ondergrond 
was van de stakingen en de wan
ordelijkheden van de tijd der ko
ningskwestie. Zodat men praktisch 
mag zeggen, dat Renard en zijn 
vrienden sedert 1950 naar een nieu
we gelegenheid zochten.. welke 
zij meenden gevonden te hebben 
in de eenheidswet, voorgesteld door 
de regering - Eyskens. Velen heb
ben steeds gedacht dat in de be
ruchte stakingsperiode van de 
winter 1960-1961 Renard de natio
nalistisch - federalistische spring
stof slechts gebruikt had wanneer 
hij zag dat de gewone syndicale 
springstof het parlement niet kon 
doen zwichten. Het tegenoverge
stelde is dus waar : Renard heeft 
het syndicaal trommelvuur slechts 
gebruikt om de aandacht af te lei
den van het zwaarder geschut van 
he t nationalistisch federalisme, dat 
hii wilde in actie brengen. » 

De oude Simeon parafraserend 
zeggen we « Laat nu O Heer uw 
Waalse dienaars gaan, in vrede 
naar hun oord '>. 

Aangezien zelfs de unitaire ma
niak Kiebooms, tot de overtuiging 
is gekomen in zijn wekelijks Ga
zet-artikel dat wij zonder de Wa
len voort kunnen, krijgen zij in 
deze he t zelfbeschikkingsrecht der 
kleine Volken 

Als vergoedingskadeau krijgen 
zij er van ons de Antwerpse frans
kiljons zelfs bij, die met hun eis 
tot tweetaligheid op de fameuze 
meeting ook Antwerpen tot \'urige 
stede omtoverden. 

VOLKSGAZ 
Wordt voor een keer de Monl-

teur van de deftigheid. Tot de vol
gende straatrevolutie dam. Mogen 
wij om de zegen te krijgen over 
de zeer zachte manier waarop wij 
het « franskiljons buitem » hebben 
toegepast, onze terminologie bij 
Jos ontlenen ? Wij beschouwen in 
ons volksleven de franskiljons als 
dezelfde onderkruipers die de « rat
ten » zijn bij een staking. Onze me . 
toden van ze buiten te zingen zijn 
in elk geval heel wat zachter dan 
de fietskettingen van de mannen 
van Jos, remember de rode tegen-
betogers op de Vlaamse anti-Fos-
tybetoging destijds. 

Geniet met ons van he t proza 
van Jos. 

« Zo de Volksunie het anders 
begrijpt en anderen de vrije me
ningsuiting betwist, waarop zij 
zelf aanspraak maakt , dan waar
schuwen wij haa r da t de bebloede 
koppen niet altijd aan dezelfde 
kant zullen gevonden worden. 

Wij waarschuwen meteen de 
joumaUstjes van de katholieke 
bladen die, als zij maa r ergens een 
« Vlaamse Leeuw » horen zingen, 
al geneigd zijn verzachtende om
standigheden in te roepen voor de 
baldadigaards : zo zij met die aan
moedigingen doorgaan mogen zij 
er zich aan verwachten dat hun 
Volksunievlooien weldra ook hen 
— wij bedoelen de C V P. — zullen 
komen bijten en dat de vergade
ringen van de partij van M Van
den Boevnants en M. De Saeger 
spoedig wel eens even onveilig 
zouden kunnen worden gemaakt 
als nu deze van het « Nationaal 
Comité voor de Eenheid van het 
Land ». 

De Linie 
Waar Jos meent dat Jiet facisme 

Europa bedreigt, zegt een Russi
sche prof geneesheer Tsentsip^r 
dat de overdreven belanghechting 
aan het seksuele de ondergang van 
het Westen zaJ meebrengen 

« De Imperialisten », schrijft hi j , 
<f gebruiken het sexuele om de aan
dacht van de jeugd af te leiden 

van de werkelijke problemen 
waarmede zij in het leven worden 
geconfronteerd, zoals de politiek, 
de bewapeningswedloop, de armoe
de der ontwikkelingslanden en de 
sociale verhoudingen. 

Tsentsiper, die dit alles op reke
ning schrijft van « politiek ma-
chiavellisme », verklaart echter 
dat wellicht nooit een politieke 
tactiek kortz:chtiger is geweest. 
« De liefde is een van de grootste 
gevoelens, en wanneer dat afge
stompt geraakt, verliest een volk 
zijn weerbaarheid ». Hij verklaart 
nog dat alle grote gee.stelijke stro
mingen op een of ander tijdstip 
het celibaat noodzakelijk acht ten 
voor hun propagandisten. In he t 
Westen wordt deze stelregel nog 
enkel door christenen aanvaard 
en dient hij geen politiek doel 
meer, met het gevolg dat jonge 
mensen zich nog ternauwernood 
voor politieke bedrijvigheid willen 
inzetten. » 

PoürquoiPas? 

Ziet nog niets van die afstom
ping bij (( razende Daniel », die in 
de talentellingsdorpen van Hou-
gardy, een tegenpamfletje liet uit
reiken de mensen aanradend niet 
te reageren op dit, volgens Pour-
quoi Pas, gelukkig initiatief van 
Senator Hougardy. 

« Volksvertegenwoordiger Deco-
ninck is niet meer te houden. Men 
begrijpt het : wie zou deze woes-
teling willen tegenhouden ? Hij 
heeft zich dus laten gaan. Tot in 
he t belachelijke, tot in het grotes
ke en met zijn neiging naar de 
diktatuur, het bewijs leverend van 
de grote vrees der ekstremisten : 
Indien de mensen er toe komen 
vrij te antwoorden op de vragen 
htm gesteld zal heel de chantage 
tegen de talen telling vanwege de 
Volksunie in elkaar storten als een 
gebouw beheerd door M. Merlot. 
Indien de Volkstmie niet verder 
kan snoeven te spreken in n a a m 
van de Vlaamse bevolking, wat 
blijft er haa r d a n ? Dat heeft De-
coninok goed begrepen en hij heeft 
in al de brievenbussen van Beersel 
een pamflet doen bezorgen waarin 
hij de burgers smeekt niet te ant
woorden op M. Hougardy. » 

Als wij inderdaad vrezen met de 
Russische prof dat het Brussels 
Petit-Paris klimaat vele Vlamingen 
rond Brussel heeft afgestompt 
voor hun ware problemen, moeten 
we hem toch zeggen da t men niet 
noodzakelijk ceUbatair moet zijn 
om politiek weerbaar te blijven, 
ten bewijze de zes klein mannen 
van Daniel. 

LA LIBRE BEL&IBUE 
Verwijt zelfs aan de Bond der 

Grote gezinnen, een geheime 
bondgenoot te zijn van het Volks-
uniegebroed. 

« Het is niet de eerste maai dat 
wij er toe verplicht zijn de zon
derlinge prakti jken te betreuren 
van de leiders van de Vlaamse 
vleugel van de Bond der Grote 
Gezinnen. Het weze voldoende te 
herinneren aan de steun van de 
Bond in de kampagne voor de ver
vanging van het F ï a n s door he t 
Engels als tweede taal in het on
derwijs in Vlaanderen. Ook aan 
de aanwezigheid van zijn voorzit
ter aan het hoofd van de « mars-
jeerders » naa r Brussel op 14 ok
tober. Het is dan ook niet te ver
wonderen dat zijn weekblad zijn 
kolonnen breed openstelt voor de 
Volksunie en deze beschouwt als 
een volmaakt geldige gesprekspart
ner op het vlak van de familiale 
politiek. » 
Wij verklappen u een geheim, Li

bre. Die onwaardige vaderlandse 
houding van de Bond wordt lou
ter geïnspireerd door platte bere
kening. 

Zij verkopen te veel lldkaarten 
aan Vlaams - nationalisten. Er 
blijft hier voor de Brusselaars e a 
Walen maar een oplossing ook 
<( Prenez vos affaires «n main ». 

HET 
STRIJDERSBLAD 
De NSB - mourir - debout - pa

triotten zien al de ellende onts taan 
in 1932 toen door de taalwetten 
voor het eerst werd vastgelegd da t 
er twee soorten Belgen zijn. Dat 
is niet w a w zegt deze rassenken-
ner. 

« De wetgever heeft theoretisch 
een vraagstuk willen oplossen zon
der rekening te houden met het 
feit dat; sinds 1830 : 

1) vele Vlamingen in het walen-
land zich zijn gaan vestigen en 
vele Walen in het Vlaamse land. 

2) dat vele huwelijken tussen 
Vlamingen en Walen zijn gebeurd. 

3) dat door verschillende gene
raties heen er geen zuiver Waal 
of geen zuiver Vlamnig meer b ^ 
staat. Het tegenovergestelde be
weren is uiting geven aan zuiv«r 
rassentheorie 

De enige oplossing — maar ze 
was te zuiver, te eenvoudig voor 
de politiekers, die er altijd aan
houden « valse problemen » te 
scheppen of kunstmatig m het le
ven te houden (om een rede vaa 
bestaan be hebben) — was de vr i j 
heid van de taal voor het indivi
du, en de verplichte tweetaligheid 
in gans het land in de adminis
tratie, het gerecht, het leger e a 
het onderwijs. » 

Ons heven 
Het Leuvens- Studentenblad fa 

ondertussen niet erg geestdriftijf 
over de unitaire brij die men 
aan het bekokstoven is. 

« Er .sijpelt weinig door van wa8 
in de kontaktkommissie precies 
wordt afgesproken. Ook onze 
Vlaamse kranten schijnen er niets 
vanaf te weten. We willen daar
bij even dit zeggen : We vergenoe
gen ons niet met een braaf af
wachten van wat uien ons gaat 
brengen, om dan ja te knikken, 
Men schijnt aan de Vlaamse opl^ 
nie alle kans te willen ontnemen 
om t e reageren. Onze grootste aan
dacht gaat daarom naar het vol
gende : het taalgebruik In de 
Brusselse agglomeratie, in de randr 
gemeenten, de betrekkingen met 
de private rechtspersonen In he t 
Vlaamse land, en vooral wat ons 
hier in Leuven zeer konkreet 
raakt : de franstalige scholen bin
nen de nederlandstalige gemeen
schap » WJ j . 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
- met 

Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

,STARr:: 
Gewatteerde bedspreien' 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü liet adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star Zele 
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* DE MAN 
VAN DE DAG 

Enhele lezers hadden hier vorige 
week graag onze mening gelezen 
over de eerste Eurovisic-loneel-
avond. Hier volgt die dan. 

We kunnen de Engelse TV-
tchrijver Terence Ratiigan lot onze 
grote spijt niet zonder meer op 
lofzangen onthalen, en evenmin 
Itunnen we regisseur Ton Lensink 
met wierook omhullen. De TV-
9pvoering van « De man van de 

*• Hel manneke neemt 
op 30 december afscheid 
van de Vlaamse kijkers. 

dag «, als resultaai van hun hei-
der inspanningen, kan inderdaad 
ook bezwaarlijk een zeer glanzen
de ster aan de Eurovisie-hemel 
worden genoemd. Want ondanks 
het vakmanschap van de eerste en 
de technische vaardigheid van d" 
tweede, is, primo, het gegeven in 
literair opzicht een onevenwichtig 
uitgewerkt en dus mislukt werk 
geworden, en is, secundo, de regie 
er niet in geslaagd tot een logische 
cpbouw te komen, waardoor voor
al liet slot ah een inzinking aan
deed. 

We haasten ons eehler in het 
geval van Ton Lensink verzachten
de omstandigheden te pleiten, 
want het is zonder verdere uitleg 
duidelijk dat voor zijn misluk

king op de eerste plaats de tekst 
verantwoordelijk is. Een en ander 
liet nochtans vermoeden dal een 
sneller spel in bv. de huiselijke 
scènes tussen David Mann en 
diens echtgenote, tot een even
wichtiger resultaat zou hebben 
geleid. Au kregen de beide facet
ten van het stuk een gelijk aan
deel in des regisseurs aandacht • 
het is echter gebleken dat de 
echtelijke moeilijkheden tussen 
mijnheer en mevrouw Mann lang 
niet op hetzelfde niveau werden 
behandeld als dat het geval luns 
met de behandeling van het kon-
flikt tu<<scn David Mann 'en sir 
Stanley Johnton. Uier moet ech
ter onmiddellijk aan toegevoegd 
worden dat de ontknoping van 
dit konflikf de ergste mislukking 
van het hele stuk is geworden 
De slotscène werd er helemard 
door bedorven, en mede omwille 
van de vele blijvende vraagtekens 
(Blijft sir Johnson minister ? Is 
liet hutvelijk van David eji Peggy 
nu gered ?) viel het stuk met ae 
slotscène als een baksteen l 

Op .luc Lalz (als Dariil Mann) 
na, hadden de spelers nochtans 
hun best gedaan en uil hun tekst 
gehaald wat er uit te halen was. 
Vooral Karin Ilaage, in de rol van 
Jessie Weston, verdient een 
plaatsje op onze erelijst. Het heeft 
echter niet mogen balen, zodat 
dit eerste Eurovisie-eksperiment 
geen sukses is geworden. Het 
initiatief was ons simpatiek, en 
ire hadden het dan ook liever 
anders geschreven. Dat kan nu 
echter niet, hoezeer ons dat ook 
spijt 1 

V POLITIEK 
DEBAT 

De aftveziglieid van de Volks
unie blijft loodzwaar op u Ieder 
zijn waarheid » wegen liet ziet 
er trouwens naar uit dat die af
wezigheid op de kiezer meer in
druk begint te maken dan de 
meest gelukt,e tussenkomst van 
onzentwege ooit zou kunnen doen. 
Zodoende zullen we onze tegen
strevers straks nog te bedanken 
hebben voor de negatieve propa
ganda... 

Nu ter zake. We moeten eerlijk 
zeggen dat het laatste debat onze 
interesse voor deze nationale kom-
mcdianten-revue terug wal de 
hoogte heeft ingestuurd. De ma
nier waarop Grootjans er einde
lijk in geslaagd is zijn twee (tus
sen haakjes gezegd : niet zeer 
zwaar wegende) tegenstrevers 
tegen elkaar op te zetten, was 
alleszins een prestatie. Zijn triom
fantelijk gebaar tijdens het blijk
baar onverzoenlijk meningsver

schil tussen Gelders en Tindemans, 
was dan ook meer dan begrij
pelijk. 

De lezer weet dat er op de res-
pektievelijke partij-bureau's na 
het TV-debat meestal nog een har
tig woordje wordt gewisseld tus
sen de TV-ster in kwestie en zijn 
onmiddellijke mededingeis naar 
dat postje voor de TV-kamera's. 
Men hoeft niet overdreven snugger 
te zijn om zich een beeld te kun
nen vormen van het stormachtig 
onderhoud dat er moet geweest 
zijn, na het besproken debat, in 
het Volkshuis en in de Tweeker-
kestraat Hun twee verlegcnivoor-
digers hebben zich inderdaad ook 
op een onveigccflijkc wijze tegen 
elkaar laten opzetten ! 

Voor we dil kapittellje sluiten 
moeten lue echter nog iels anders 
opmerken. De lezer weet dat in 
elk debat de toon meestal wordt 
aangegeven door de liberaal Groot-
jans. De lezer zal echter ook wel 
zo stilaan zijn gaan merken wat 
daarvan de diepere oorzaak is. 
Terwijl de twee andere deelnemers 
aan het debat bij hun tussenkom
sten, ondanks alles, toch enigszins 
gebonden zijn door een zekere 
vorm van doktrinaire levensbe
schouwing, kan Grootjans lekker 
zijn huik naar de wind hangen. 
Waarmee bewezen is dat de levens
beschouwelijke sluurloosheid voor
delen heeft... 

Deau Maltin en Frank Sinatra in de Judy Gai land Show. 

Nicola Manzari in de aeter zond. 
Het is om verschillende redenen 
een merkwaardige avond gewor
den. 

Vooreerst was er hel meester
lijke spel van Ton van Duinhoven 
als Marco Pedigo, de jonge advo-
kaat die het dorp uit de titel ver
trouwd maakt met alle genoegens 
van de moderne reclitspraklijk 
Hij spijsde daarmee niet alleen 
zijn bankrekening, maar verover
de bij dezelfde gelegenheid ook 

Kersts temming in de T.V. : adventsliederen 

^ E E N DORP 
WORDT 
ADVOKAAT 

« Citizen Kane » van en met 
Orson Welles is ontegensprekelijk 
een merkwaardige film. Deson
danks hebben we er vorige week 
de voorkeur aan gegeven onze an
tenne naar het noorden te draaien, 
waar de NTS een blijspel van 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
• ZONDAG 

11.00 tot 1140 . Uitzendmg van een 
H Mis — 14 30 : Voor boer en tuin
der — 15 00 : Panorama — 15 30 • 
Concert : ProMamma : Coriolanus-
ouverture, L van Beethoven Sym
fonie nr 9 in d opus 125, L van 
Beethoven — 17 00 : Klem, klein, 
kleuterke — 17 20 tot 17 50 : Wel
dra IS het Kerstmis : cmema-repor-
••Be — 18 35 : De geschiedenis van 
oen oude stadstram • film voor de 
Jeugd, van Milan Vosnik — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Doe 'ns wat Meneer Son-
neveld (opgenomen programma van 
de NTS/KRO) — 21 15 • Black 
Nativity, een bijbels zangspel (op
genomen programma van de Britse 
Commerciële televisie - Associated 
Reditfusion) — 22 10 : Sportweek
end : sportaktuahteiten m woord 
en beeld — 22 40 : Tweede nieuws
uitzending 

• MAANDAG 
17 00 : Adeste Pideles : Kerstliede
ren uit vier Europese landen, 
Uitgevoerd door : De Wiener SSn-
gerknaben - Het koor van de Bint-
Pieterskerk van Malmö - Het jon
genskoor van de Smt-Pauluskerk 
- Het koor van Wells Cathedral in 
Somerset —17 40 tot 18 10 : Ouden 
Ko^iH^^^'^I^A filmisch stemmmgs-
?Q̂ <Jn - 1 9 00 : Tienerklanken — 
luX? '• Het naaikistje : animatle-
rum — 19 40 : Zoeklicht — 20 00 : 
37""^?""^^ — 20 30 : En waar de 
5r?nr''i?'l* ^'A!'« ^^^'^ • Kerstlegendi 
door Pehx Timm-rmans — 21 40 • 
Dauwt. hemelen, aauwt «-pn 
_ ^J^ lP^P/osramma op Kerstavond 

•i'i 2ö : Het wonder van de cello : 

Btemmingsfilm — 22 40 : Tweede 
nieuwsuitzending — 22 55 : Ver
filmde kerstnovellen — 23 55 tot 
01 10 • Rechtstreekse utizendm? 
va.i plechtige Middernachtmis uit 
de kathedraal van Vezelay (Frank-
••ilk) (Eurovisie . Overname van de 
Franse televisie - RTF). 

a DINSDAG 

" DONDERDAG 
16 00 tot 18 10 : Kom toch eens kij
ken — 19 00 • Tienerklanken — 
19 30 : Penelope — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Speelfilm •' Het boefje en de 
koningin met A Gumess en Andrew 
Ray — 22 00 : Problemen van nu : 
Public relations — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

nog het hart van Sylvia, hier ge
speeld door Liselot Beekmeyer. 
Beiden leken geknipt voor hun 
rol, en het was dan ook een echt 
genoegen hen aan het werk ie 
zien. Het is verder natuurlijk on
begonnen werk het hele lijstje van 
medewerkers op deze bladzijde af 
te drukken, maar ze verdienen in 
elk geval stuk voor stuk een ver
melding op de dagorde . 

Mei alleen echter omwille van 
het spel der akteurs was het een 
goede avond. Nicola Manzari's 
tekst droeg eveneens het zijne bij 
tot de algemene triomf, en wist 
ons, door een evenwichtige struk-
tuur en literaire overtuigings
kracht te boeien van het eerste 
tot het laatste woord. 

De regisseur Max Douwes 
schoot ruimtelijk soms wel eens 

tekort, zodat we ons niet altijd 
van een toneel-indruk konden 
ontdoen (de scènes aan de fontein 
bv.) maar verdient voor de rest 
toch wel te delen in de geluk
wensen. 

Hopelijk neemt de Vlaamse TV, 
dil stuk in uitgesteld relais van 
de ^TS over. Hel loont inderdaad 
de moeite I 

* H E T 

ITALIAANSE 

LIED 

Met veel belangstelling hebben 
we, samen met de overgrote meer
derheid van de lezers waarschijn
lijk, gekeken en geluisterd naar 
het Festival van het Italiaanse 
lied te Zurich. Onze belangsteUing 
leek achteraf echter totaal onge
grond te zijn geweest, ivanl laten 
we maar onmiddellijk zeggen dat 
het voor ons persoonlijk een zeer 
grote ontgoocheling is geworden. 

We wisten vooraf natuurlijk wel 
dat de Italianen van « amore» 
houden, dat ze graag een beetje 
zoeterig en sentimenteel doen, en 
dat hun muziek van een zuiderse 
oppervlakkigheid niet is vrij te 
pleiten. Maar geen haar op onze 
(zoals reeds vroeger gezegd) kaal-
wordende schedel had kunnen den
ken dat ze het daar op het Appe-
nijns schiereiland zo erg te pale
ken hebben ! We beklagen echt 
de vier jury's, die elk dertig pun
ten te verdelen hadden over dit 
festival van de verliefdheid, de 
zoetigheid, het sentimentalisme 
en de oppervlakkigheid. Want 
eerlijk gezegd, persoonlijk hebben 
We dat hele festival geen dertig 
punten waard geacht. 

Laten we hopen dal het deze 
winter in Italië zeer koud wordL 
Misschien betert het daarmee l 

Jvb. 

1100 tot 1140 : Uitzending van een 
Protestantse kerkdienst uit Brussel 
— 16 00 . Het Circus Billy Smart 
17 00 tot 18 10 : De groene laren : 
film van Bruno Jon — 19 00 • De 
stalen kringloop : « Narvik » : twee
de van een reeks gefilmde reportages 
van Piet de Si1pe — 19 45 : Ons 
kunstbezit — 20 00 : TV-nieuws — 
20 10 : La Bohème ; opera in vier 
taferelen van Giacomo Pucrini (Eu
rovisie : overname van de West-
duitse televisie - ARD) — 22 15 • 
Voor wie het horen wil : gedichten 
in de sfeer van Kerstdag 22 30 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

• WOENSDAG 
16 00 tot 17 45 : Reportage van het 
kunstschaatsen uit Garmisch-Par-
tenkirchen (Eurovisie : overname 
van de Westduitse televisie - ARD) 
— 19 00 : Mijn vriend Plicka (37e 
afl ) — 19 25 : Teletaalles _ 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 : Rudi Carrell-
show (overname van de NTS-Vara 
— 2146 : Bonanza — 22 35 : Me
dium : Toneel : . Een driewieler 
voor Tante Mildred, door N P. Simp
son (KNS) - Het strooien hoedie, 
door E. Labiche ( K V S ) (gefilmd 
r.-T-ror^o] _ 22 55 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 
17 00 : De avonturen van «De dap
pere tien » — 17 15 ; Waddeneiland: 
Ken film van de NTS — 17 55 tot 
18 00 : Mel-o-Toons : Het vliegende 
tapijt — 19 00 : Vedetten uit de die
renwereld : De snavels van vogels — 
19 30 : Sport m beeld — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 : « Het klassieke 
Griekenland : derde en laatste pro
gramma uit de BBC-reeks — 21 00 : 
Achter de zon aan : een poëtische 
film van V Gajiou — 22 10 : Pre
mière — 22 55 . Tweede nieuwsuit
zending. 

a ZATERDAG 
16 00 tot 18 10 : Kom toch eens kij
ken — 19 00 : Religieus programme: 
Luceat — 19 30 : Het jaar in beeld 
— 20 00 : TV-nieuwS — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Het is altijd 
Dennis {16e afl ) — 20 55 : Het 
herderinnetje en de schoorsteenve
ger : ballet (Eurovisie : uitzending 
m uitgesteld relais van de Deense 
televisie - DSR) — 2125 • De ver
loren revue : gefilmd vanétépro-
gramma — 22 00 : Dick Powell stelt 
voor : ü p jumped the devU : TV-
speelfllm (9e afl.) — 22 50 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

Mededeling 
We willen niet ten achter blijven en ook op onze 

beurt een goed woordtje doen ten baie van de geplan
de TV-aktie : « Openbare kunstbezit in Vlaanderen ». 
Iedereen weet hoe de zaak in elkaar zit : Door 130 F 
te storten op postrekening 999.20 van «Openbaar 
kunstbezit in Vlaanderen » te Antwerpen, ontvangt U 
thuis de 24 kleurenreprodukties en bijgaande kom-
mentaren, die U samen met de radio- en TV-uitzen-
dingen in staat zullen stellen ons nationaal kunst
bezit tot persoonlijk kunstbezit eigen te maken. 

De televisie begint op 8 januari 1963 met het eerste 
programma uit de reeks. Het is gewijd aan « De volks
telling» van Pieter Breughel, en de kommentaar 
wordt verzorgd door prof. dr Roger D'Hulst. Komen 
daarna nog aan de beurt: Van de Woestijne, Jordaens, 
De Smet, Permeke.i Rembrandt, Heronymus Bosch, 
Evenepoel, Meunier, enz., enz. 

Van harte aanbevolen ! 
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DE FOSSIELEN UITEENGEJAAGD 

Iedereen zal wel reeds vfa 3e Etanien ve rnomen KeüHen 
w a t er al lemaal te A n t w e r p e n gebeurd is naar aanle iding 
y a n de vergader ing van het « Nat ionaal Akt iekomi tee 
voor de Eenheid van he t L a n d en de Taalvr i jheid ». Deze 
vergader ing moest ver leden donderdag in een jsaal van 
'm Biljard Pa lace » te A n t w e r p e n plaats hebben. 
H o n d e r d e n Vlamingen hadden in de verbruikzaal v a n de 
Inrichting plaats genomen terwijl de Franskil jonse verga-
üer ing p laa tsgreep in een zaal die slechts door een gor
dijn van de ee rs tgenoemde w a s gescheiden. 

Het is de weinig talrijke, 
fossiele vergaderaars, waar
onder super-franskiljons, pa-
Itriotten met grote borstom-
vang en nozems, niet moge
lijk geweest ook maar een 
verstaanbaar woord uit te 
brengen want doorlopend 
werd er — gedurende meer 
dan een uur — gezongen, ge
floten en lawaai gemaakt 
door de protesterende 
Vlaamsgezinden. Tientallen 
knalbommetjes werden in de 
Baal geworpen, waar doods

bange, in dure pelsen gehul
de dames, aan het giHen gin
gen. De politie, t rad op zeer 
waardige en neutrale wijze 
op. De hele groteske geschie
denis eindigde met een 
schandelijke aftocht voor de 
Franskiljons die spitsroeden 
moesten lopen voor de Vla
mingen welke een dubbele 
haag hadden gevormd, waar
door de vergaderaars dien
den te ontsnappen. 

Uit wat een verslaggever, 
die tot vlakbij de mikro was 

geraakï, kon opmaken zeg
den de sekretaris en de voor
zitter van de vereniging ach
tereenvolgens het volgende : 
« Het kan zijn dat wij moei
lijkheden zullen hebben met 
dat uitschot vanavond, hoe
wel dit uitschot z ou moeten 
zwijgen want zij zijn het, die 
tijdens de oorlog ons volk 
verraden hebben en onze ei
gen mensen de dood injoe
gen, het zijn moordenaars 
en wij kennen deze elemen
ten reeds van voor de oor
log ». 

De wel zeer hoogstaande 
spreker achtte het verder een 
zeer ongelukkige daad van de 
beheerders van de Belgische 
staat dat zij het nodig geoor
deeld hebben deze elementen 
reeds ui t de gevangenis te 
ontslagen. Zij zouden er be
ter nog ingezeten hebben. 
Dit uitschot bestaat uit lie
den die zich noch Vlaming 

noch Belg mogen noemen 
omdat ze alle eerbied voor 
het vaandel missen, evenals 
de eerbied voor de helden 
van de weerstand en de ver
dedigers van het vaderland 
tijdens de oorlog ! « Wij gaan 
nu een nieuwe weerstand 
vormen » aldus de lachwek
kende slotzin van de sekreta-
ris. 

De voorzitter die vervol
gens aan het woord kwam 
(voor zover dit mogelijk was) 
had het over arme sukke
laars in verband met de te -
genbetogers (finantieel ge
zien is dit waarschijnlijk 
juist n.v.d.r.). 

Hij zegde vervolgens dat 
« die snotneuzen niet besef
fen waarover het gaat, ver
mits men dit alleen in het 
licht van een zekere ouder
dom kan > (blijkbaar als 
men volledig fossiel gewor
den is zoals de aanwezigen in 
de zaal n.v.d.r.). 

Dv vuutftHier nt^ nog 4 | 
«ecMlen dM er 0een taafe 
kwe£(tle bestaat. 

Het te enkel een kwestli 
van fair play, maar hoe kaa 
men fair play verwachten 
van mensen die denken dal 
zij in een demokrassie ( m e | 
SS) leven. (Dit is waarschijn.-
lijk de jongste mop van d« 
franstaligen). 

Een aanval <^ de Volks
unie kwam er ook nog aan ta 
pas. Zij is namelijk de oor-
sprong van alle kwaad (en 
wij die dachten dat dit de 
duivel was !). De Volksunie 
— heeft niet de minste zin 
voor politiek omdat haa» 
volgelingen voortkomen van 
de gevaarlijkste elementen 
en daarom moet ze zo snel 
mogelijk verdwijnen. 

Wij moeten ons — aldus d« 
voorzitter — voorbereiden op 
een harde strijd, wij ^e ten 
dat we een minderheid zijn 
en daarom is dit nodig. 

De sekretaris kwam dan 
nog eens aan het woord om 
aan te kondigen dat de ver
gadering niet kon plaata 
hebben maar dat de aanwe-i 
zigen nog een half uur in de 
zaal moesten blijven. Het be
stuur zou dan onderhandelenj 
met de politie opdat iedereeni 
veilig zou kunnen buitenko* 
men. 

[Verleden week hebben wij reeds enkele vragen afgedrukt 
y a n de reeks die volksver t . R. Mat theyssens gesteld heeft 
a a n de minister van landsverdediging. Hier volgen er 
n o g een p a a n 

— Parlementaire vragen — 

• Luch tmach t . 

In verband met het vlie
gend personeel van de lucht
macht wou ik graag van de 
heer Minister vernemen hoe 
he t aantal kandidaten per 
taalstelsel evolueerde bij elk 
van de verschillende etappes 
waarin na een of andere 
proef, onderzoek of examen 
kandidaten uitgesloten wor
den. 

Als uitgangspunt zou kun
nen genomen worden het 
aanta l aanvragen om opne
ming, en als eindpunt het 
verlenen van het brevet van 
vliegend personeel. 

De heer Minister gelieve 
mij de gegevens hierboven, 
te verstrekken voor elk van 
de jongste vijf volledige cy
clussen en eventueel een ten 
opzichte van een vooraf
gaande etappe bestaand ver-

MACONFECT j 
de Vlaamse • 

• 

meester-kleermaker S 
• 

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 1177.10 

schil in procenten tussen 
beide taalstelsels Jiader toe 
te lichten. 

• In welke taal ? 

De heer Minister gelieve 
mij mede te delen in welke 
taal elk der volgende militai
re overheden zich moeten 
richten tot ieder van de ver
der vermelde administratieve 
overheden wanneer de zaak 
kan gelokaliseerd worden in: 

a) een nederlandstalige 
gemeente. 

b) een gemeente van de 
Brusselse agglomeratie. 

c) een andere tweetalige 
gemeente. 

1. Militaire overheden 
(taalwetten van 30 juli 1938-
1955). 

1) Nederlandstalige admi
nistratieve compagnies (art. 
19). 

2) gemengde administra
tieve compagnies (art. 19). 

3) Nederlandstalige een
heden (art. 22). 

4) Gemengde eenheden 
(art. 24). 

5) Militaire hospitalen, 
apoteken, diensten en inrich
tingen gelegen in het 
Vlaamse land (art. 25 A-C). 

6) Militaire hospitalen, 
apoteken, diensten en inrich
tingen gelegen in Duitsland. 

2. Administratieve overhe
den. 

1) Hoofdbesturen (depar
tement resp parastataal) . 

2) Tweetalige regionale 
besturen (dep. resp. parasta
taal) , 

3) Nederlandstalige regio
nale of locale besturen. 

4) Franstalige regionale of 
tota'e besturen. 

5) Gemeentebesturen van 
de Brusselse agglomeratie. 

Gelieve telkens het terzake 
geidend artikel van de taal
wetten van 1938 of van een 
der uitvoeringsbesluiten op 
te geven. 

En waar de sterre 

bleet stille staan 
(Vervolg van blz. 9) 

t a n Aftielia Jackson, in ver
wrongen Engels, op het ogen
blik dat het simbool voor 
zwart Afrika, de zwarte ko
ning, heengaat. 

Remi Lens heeft de streek, 
de dieren en de mensen op 
het toneel gebracht. Moest 
hij pastoor geweest zijn er
gens in Texas, dan zou zijn 
herder een cowboy geweest 
zijn. Nu is het de stroper, die 
door de hei trekt en inplaats 

middeleeuwse kerstliederen, 
de geest van Felix Timmer
mans en Bruegel dwaalt 
rond. Jan van Ruusbroeck 
kan men niet zien, maar 
aanvoelen en de gebroeders 
van Raemdonck verschijnen 
niet op het toneel, maar men 
kan hen weervinden In een 
bepaalde opvoering. 

Alleen de inwoners van 
Vosselaar mogen aan dit 
kerstspel deelnemen, niet 

van de verwachte haas te 
vinden die hij besluipt, op 
een pasgeboren kribbe-kind 
stuit. Dit kerstspel geeft 
weer, wat het volk in zich 
draagt, men kan er zonder 
veel moeite episoden uit de 
boerenkrijg in weervinden, 
fabrieksmeisjes zingen oude 

Maria, 
bloem 
der 
amorosen 
(uit 16e 
eeuws 
gedicht). 

omdat zij zo'n uitzonderlijk 
begaafde lieden zijn maar 
juist omdat eerwaarde heer 
Lens hiermee wil bewijzen 
dat een kleine, gesloten ge
meenschap, wanneer zij 
daartoe de kans krijgt, uit 
zichzelf een ongelooflijk 
mooie, buiten de grenzen 

reikende verwezenlijking kaat 
leveren. 

Er werd ooit gevraagd om 
het kerstspel van Vosselaar^ 
op te Brusselse Grote markt 
te willen opvoeren, maar d i | 
werd vastberaden geweigerd 
want de mensen zouden daaf 
verloren gestaan hebben. 

« Wie ons kerstspel wfl 
zien, moet er de nachteSijko 
rit voor over hebben, die 
meet maar naar het kleine 
Vosselaarse parochiezaaltje 
komen waar nog geen drie
honderd man In kunnen » 
zegt Remi Lens « daar voelen 
wij en de bezoekers ona 
thuis ». 

En van het kerstspel kun-*i 
nen wij, in navolging van die 
eenvoudige Kempisehe hei
boer, zeggen : « Die dao* 
niks uit moakt, dat es gene 
goeie mens ». 

S.O.L, 

« ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B • • • • • • • • • • 

! Voor het kerstspel te 
i Vosselaar wordt geen pro-
i paganda gemaakt, de be-
I zoekers doen dit ten over-
I vloede. Ruim 70.000 men-
j sen hebben dit spel gedu-
I rende de voorbije jaren 
I bijgewoond, daaronder 
i ook vooraanstaanden uit 
i eigen land en bezoekers 
i uit vreemde landen als 
I Frankrijk, Nederland, En-
I geland, Duitsland China, 
1 India, U.S., enz. . De op-
I voeringen vinden plaats 
I op 23-26-28 en 30 decem-
i ber. Begin te 19 uur, ein-
i de rond 21 uur 30. De toe-
i gangsprijs bedraagt 40 F 
I en kaarten kunnen besteld 
I worden bij de heer van 
Beek, « Sparrenhof » Vos
selaar. Telefoon : 014-
611.10, P.R. 5179.36 
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B E C O 
P a a r d e n m a r k t , 20 
Antwerpen 

32.04.77 
Tel. 03/32.27.12 (p r ivaa t ) 

ANTWERPEN 
V.M.O.-ANTWEEPEN 

Tijdens een onzer vorige propa
ganda tochten werden door onze 
trouwe propagandisten 161 num
mers verkocht. 

Vanwege de baas uit de « Oude 
Leren Emmer »> Blauwmoezel-
s t raat 9, te Antwerpen werd aan 
de leiding van V.M.O. de som van 
1.800 F geschonken. Daarenboven 
ontvingen onze militanten belegde 
broodjes en een drietal pinten. 

De baas liet ons nu weten dat 
hij weeral een som heeft klaar 
liggen als steun voor de V.M.O. 

Wij danken de lokaalhouder Luc 
hartelijk voor zijn onverdroten 
ijver om onze partijpropagandisten 
te steunen. 

Ook van cafe « Judas » Adrlaan 
Brouwerstraat 27, te Antwerpen 
ontvingen wij de som van 350 P. 
Eveneens onze beste dank. 

BRABANT 
BOORTMEERBEEK 

Groot Vlaams bloemenbal inge
richt door de Volksimie, kanton 
Haacht op zaterdag 29 december 
in de zaal Movi. 

Orkest : Stan Philips, eerste 
dans om 20 uur 30. 

De arrondissementen Leuven en 
Mechelen worden beslist verwacht. 
Hartelijk welkom ! 

DILBEEK-ITTERBEEK 
Dienstbetoon. 

Zoals gemeld houdt dhr Louis 
De C!oster bouwkundige, bestuurs
lid onzer afdeling, zich ter be-
schikkmg van leden en belangstel
lenden, iedere eerste maandag van 
de maand te 20 uur in het lokaal 
van Emiel Barbé, « Bij Duizend », 
Lenniksebaan 4" te Itterbeek 
(Nachtegaal) 

ledere tweede, maandag van de 
maand, zal een terzake bevoegd 
afgevaardigde zetelen, vanaf 20 
uur in het lokaal « Moderne Span-
ul t », Ninoofsesteenweg 650, Itter
beek 

EVERE-SCHAARBEEK 
Zoals elke laatste vrijdag van de 

maand , is er ook op vrijdag 28 
december te 19 uur 30 sociaal 
dienstbetoon in het lokaal « We]-
kom » •'• "-^n'jcience'aan 162 te 
Kvere 

I n deze afdeling, en aan vooral . 
In Evere werd de jongste weken 
komaf gemaakt met de ledenslag 
zodanig dat de afdeling weldra 
haa r tweede afgevaardigde zal mp-
gen aanduiden voor de arrondisse-
mentsraad. 

In het raam van de aktie voor 
zetelaanpassing zal de afdeling 
begin februari 1963 een vergadering 
beleggen met als gevraagde spre
kers : Toon van Overstraeten en 
Walter Luyten 

GOOIK 
BiljartiK-ijskamp. 

Volledige uitslag bij Jozef Mon-
baliu. Dorp, Gooik. 

Uitslag extra tombola : 
Waardebon voor damesuurwerk: 

1194. 
Aankoopbon van 500 F : 2. 
Prijzen af te halen voor Kerst

mis 1962. 

JETTE 
De afdeling hield haa r maande

lijkse ledenvergadering. Nadat de 
wn. voorzitter de werkmg van de 
afdeling uiteengezet had, schetste 
de kant . voorzitter J . de Eerlan
ger, de huidige politieke toestand. 
We bes'loten met een fel betwiste 
kwis waaraan prachtige prijzen 
verbonden waren. 

LEUVEN 
Zitdagen. 

De 2de maandag der maand 
houdt Daniel De Coninck zitdag te 
Tervuren, lokaal « De Toekomst » 
Hoornzeelstr. 6, van 19 uur tot 19 
uur 30. 

B E C O Mazout 

Te Leuven lokaal « Cristal », 
Parijsstraat 12, van 19 uur 30 tot 
20 uur. 

Dhr Segers A en dhr Pelgrims 
houden zitdag de 2de maandag 
der maand te Keerbergen café 
Sportwereld bij dhr Van Looy Alf. 
Putsebaan 50, van 20 uur tot 20 
uur 30. 

Te Haacht café «De Wlelewaal», 
bij dhr Schelfhout Kam. Wespe. 
laarsteenweg van 21 uur tot 21 
uur 30. 

WERF NU 

De 2de dinsdag der maand te 
Baal bij Vos Goistaaf, Palingstr. 
2 van 21 tot 21 uur 30. 

Te Wespelaar café « De Roos » 
bij Heymbeeck, Grote baan van 
20 uur tot 20 uur 30. 

Te Boortmeerbeek In he t lokaal 
Ruttens Frans, Brede Pleinstraat 
115, elke 2de dinsdag van 19 uur 
30 tot 20 uur. 

SCHEPDAAL-WAMBEEK 
Werftocht met verkoop van blad. 

Het ri tme van de werftochten 
met verkoop van het blad mag 
zelfs in de winter niet gebroken 
worden en daarom worden al de 
beschikbare propagandisten op 
zondag 23 december te 9 uur ver
wacht achter de KVS in de Laken-
straat of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Schepdaal. 

Nu reeds worden de propagand's-
ten verwittigd dat de tocht van 
zondag 6 januari 1963 ons zal 
brengen naar de randgemeente 
Linkebeek. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Linkebeek. 

Het modernste howelijHs-
werk. 

Huwelijk voor Iedereen 
Snelle resultaten 
Scliri,it Ardaeo Pierre. 

Postbus 186. Oostende. 

Dienstbetoon. 
ledere derde maandag, te 20 

uur, zal dhr. Louis Ete Cioster, 
bouwkundige, aan leden en belang
stellenden, raad en inlichtingen 
verschaffen in het lokaal « Strop-
ke » bij Blomme Maurits, steen
weg op Ninove 146, te Schepdaal. 

LIMBURG 
LANDEN 

Vlaanderen, Landen verwacht u 
op oudejaarsavond. Samen met de 
Landenaren zult u het nieuwe 
jaar, het eerste Vlaamse jaar voor 
Landen, ingaan. 
Het Landense overwinningsbal taX 

plaats hebben in zaal « De Kr ing» 
Stat ionsstraat 26 te Landen, met 
he t gekende orkest « Het Freddy 
Christens Ensemble », onder lei
ding van Freddy Christens. 

Reservatie der plaatsen : kafé 
« De Kring », Stat ionsstraat 26, 
te Landen. (Vanaf 22 december). 
Tel. 011-82.232. 

0-VLAANOEREN 
GENT 

Zondag 27 januari houden we 
onze jaarlijkse leden- en abon-
nenten-vergadering. Mogen we 
allen dan ook nu reeds vragen 
die datum vrij te houden ? 

B E C O Stookolie 

LEDE 
Op zaterdag 22 december 1962 te 

19 uur in het lokaal « Reinaert » 
geven de Leedse nationalisten hun 
jaarlijks kerstfeest. Vrienden die 
hiervoor geen uitnodiging mochten 
ontvangen, gelieven dit berichtje 
als dusdanig te aanzien. Zij ook 
zijn van har te welkom! 

MUTUALITEIT FLANDRIA 
AALST 

Minimum bijdragen : Ver
plicht verzekerden : 20 F per 
maand : voor gans he t huisge
zin. 

Vrij verzekerden : 250 F per 
maand : schoolgaande kinde
ren tot 25e levensjaar inbegre
pen. 

Maximum voordelen : o.a. 
Vergoeding bij bevalling 1050 

F en kinderkorf 200 P. 
Plechtige communie-premie 

500 F per kind. 
Luchtkuren aan Zee, in de 

Ardennen of Zwitserland. 
Huwelljkspremie gaande tot 

1500 F 
Legerdienstpremie 500 F. 
Daarbij overlijdensvergoe-

ding, ambulantiedienst, voor-
huwelijkspremie. 

Pollkliniek : Coupure Links 
33, Gent —10 F consultatie alle 
gespecialiseerde onderzoeken. 

Overkomst uit andere Mu
tualiteiten gebeurt zonder 
wachttijd of verlies van rech
ten. 

Alle inlichtingen en aanslui
tingen voor Aalst : 

ear l ier Arseen, 
Dirk Martensstraat 76, 
Aalst. 

W-VLAANDEREN 
BRUGGE 
Vlaams Kerstfeest. 

De Willem De Dekenkring no
digt iedereen uit tot het eerste 
Vlaams Kerstfeest dat plaats vindt 
op zondag 23 december 1962 te 15 
uur in het Karel De Goedeheem, 
Schoolstraat te Brugge. 

Werken mede aan deze namid
dag : Blauwvoetvendels, Kroon-
wacht. Meisjesbond « Ie Dien », 
Brugs Narrenschip, enz. 

Uitdelen van snoepgoed voor 
de kleinen - maaltijd voor de ou
deren. 

Inkomgeld (ouder dan 14 jaar : 
10 F. 
Sociaal dienstbetoon. 
Assebroek. 

Zitdag iedere zaterdag voormid
dag van 11 tot 12 uur bij de heer 
Hendrik Van Severen, Esperanto-
s t raa t 4, Assebroek. 
Blankenberge. 

Zitdagen op maandag, woensdag 
en vrijdag, telkens van 19 tot 19 
uur 30. 

Adres : Cesar De Coninck, Groe 
nestraat 45, Blankenberge. 
Brugge. 

Zitdag iedere zaterdag namiddag 
van 17 tot 18 uur. 

Herberg « Vlissinghe », B'.ekers-
s t raa t 2, Brugge. 
Sint-Andrles. 

Zitdag iedere zaterdag voormid
dag van 10 tot 12 uur. 

Adres : Etienne Maes, Lange 
Molenstraat 64, Sint-Andnes. Tel. 
379.74. 

SINT-KRUIS 
Zitdagen. 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 11 uur bij Mare Vandemoor-
tel, Delaplacestraat 121^ Sint-
Kruis. Tel. 320.91. 

ledere dinsdag avond van 18 tot 
19 uur bij M. Leroy, Vuurkruisen-
laan 8, Sint-Kruis. Tel. 302.34. 

OOSTENDE 
Na een maand werking van de 

afdeling Oostende kunnen wij 
volgende balans voor leden . Nieu
we leden : 14, Nieuwe abonnees : 
12. 

Help mee opdat onze werking en 
werving een groeiende sneeuwbal 
worde en al onze leden tot vurige 
propagandisten uitgroeien. 

B E C O - Olie 

Weet u waar u ons bereiken 
kunt ? Eenvoudig : Volksunie, 
Postbus 35 Oostende. 

Hebt u geld te geef ? Onze re
kening bij de Kredietbank (P.R. 
1462.70) is he t nummer 236-4617. 

Het is onze betrachting bij de 
verdere uitbouw van onze afdeling 
ook tot een volwaardig gezelschaps-
leven te komen en zodoende een 
grotere binding tussen de leden 
onderling te bewerken. 

Propagandisten ! Ter herinne
ring : volgende vergadering waar
op wij een vracht nieuwe abonnees 
en leden verwachten heeft plaats 
rond 10 januari . U wordt persoon
lijk verwittigd. 

Aan allen die we niet persoonlijk 
zouden kunnen bereiken wensen 
wij ter gelegenheid van kerst
dag : de vrede. Zowel binnenin als 
buitenuit. 

GEBOORTEN 
Op 9 december werd te Tonge

ren in he t gezin Baneken-Tilkin, 
een dochtertje geboren da t Elsy 
werd gedoopt. Onze oprechte ge
lukwensen. 

IN MEMORIAM 
De heer Adolf Vanthournout, 

broeder van onze arrondissements-
sekretaris voor Brussel, de heer 
Michel Vanthournout, werd pijn
lijk getroffen door het verlies van 
zijn enige dochter. Het arrondis
sementeel bestuur biedt hem, even
als aan zijn echtgenote en de gan
se familie, zijn inn'ge deelneming 

70EKERTJ 
Alle briefwisseling voor zoekert

jes Volksunie, M. Lemonnier'.aan 
82, Brussel. 

Gevraagd zeer bekw. en ernst, 
persoon om bestuur en boek
houding van financieringsmaat
schappij in het Genise waar te 
nemen. Schrijven met curr. vi-
tae kantoor blad Voorkeur lic. 
econ. - f inanc , dr in de rech
ten of ekspert boekhouder met 
ervaring. 

Zeer bevoegd zijn op boek-
houdk. en rechtskundig gebied 
Onmiddellijke indiensttreding. 

. 246 

N.V. Mavalon, Schooltraat 79, 
Opwijk, bediende voor bouwbe
drijf gevraagd. Meestergast -
schrijnwerker en timmerlieden 
gevraagd. Tel. 052-355.61. 

248 

Jonge man, 23 jaar met goede 
kennis van Nederlandse, Engelse, 
Duitse en Franse handelslMrres-
pondentie, met goede noties van 
he t Spaans zoekt passende betrek
king. 

Schrijven ; kantoor blad. 

Welk V.U. vriend (partikulier) 
leent mij 50 000 F aan 8 %, terug 
op 6 jaar voor interessante zaak, 
geheimhouding verzek. Schrijven 
kantoor blad. 

242 

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

DB 220. 

Deftige ernstige huisvrouw ge
vraagd. Zich aanbieden Coupure 
137 te Gent. 

243 

Jong licentiaat in ekonomische 
wetensch. zoekt werk in vlaams 
bedrijf. Schrijven kantoor blad. 

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 L 
voor gans bet land. 
Direktie : 

B van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
Tel 056/10937. 

OP ZONDAG 
3 FEBRUARI \ 

— Plechtige inhuldiging van het nieuw Volksuniesekretariaat voor 
de provincie en het arrondissement. 

— Spreekbeurten. 
— Receptie. 

— Massa optocht door Berchem. 
Zorg er voor reeds van nu af die dag vrij te houden. 
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ANTWERPEN 

V.M.O.-NOORDERKEMPEN 

Door de heftige stormwind en 
de kletterende regenvlagen wer
den onze pleegen te Zoersel en te 
Ekeren letterlijk en figuurlijk uit
eengerammeld. Zelfs dit honden
weer zag Kommando Oost 31 en 
Kommando Z.W. 48 nummers 
plaatsen : de werftochten werden 
rond 11 uur wijselijk afgebroken. 
Wij kwamen op s traat , maa r de 
mensen vertikten he t ook m a a r de 
deur open te doen ! Het was dan 
ook zo goed als een maa t voor 
niets, behalve dan dat weerom het 
bewijs geleverd werd, dat de dap
persten onder ons voor niets, maar 
dan ook voor absoluut niets terug-
eschrikken ! 

Zondag a.s. : voor Kommando 
Oost : Pulle en Pulderbos 

Voor Kommando Zuid-West : 
nogmaals Ekeren ! 

j A a n d a c h t ! Aandacht. • 
• V.M.O. Film Sektie stelt voor: • 
ï 2de Mars op Brussel in kleurfen i 
: + nog andere waardevolle fil- S 
• men. • 
• Voor al uw avonden. ; 
ï Wij fümen gratis. i 
S Pr. Lauriks, Offerandestraat • 
• 68, Antwerpen j 

KONTICH 

Op 22 december a.s. heropening 
van het vernieuwd Vlaams huis 
c Alcazar », Mechelsesteenweg 22. 

Alle leden en sympathisanten 
worden hartelijk uitgenodigd. 

BRABANT 

Deze drukke kaderdag heeft 
vooral bewezen da t de Volksunie 
in Brussel de laatste jaren niet 
heeft stilgestaan. 

BOORTMEERBEEK 

Op zaterdag 29 december te 20 
uur groot bloemenbal in de zaal 
Movi. Iedereen wordt stellig ver
wacht. 

ELSENE - BOSVOORDE -
OUDERGEM 

De proefnummerwerking, het 
aangewezen middel om in het 
Brusselse de Vlamingen op te spo
ren, wordt de eerstkomende weken 
voortgezet met de verzending van 
duizenden bladen te Eisene, Wa
termaal-Bosvoorde en Oudergem. 

Personen, die in deze gemeen
ten, willen bijdragen tot het ver
der uitbouwen van de bestaande 
kernen en die op een kontaktver-
gadering wensen uitgenodigd te 
worden, gelieven te schrijven n a a r 
de arrondissementssekretaris M. 
Vanthournout - Engelandstraat 420 
Brussel 18. 

ETTERBEEK - SINT-JOOST 

De striemende regen kon . op 
zondag 16 december niet beletten 
da t een flink aan ta l simpatizanten 
in het lokaal de Maelbeek kwam 
luisteren naa r Dokter Vik Anciaux 
en Toon van Overstraeten. De 
sprekers staken vooral de draak 
met de wanhoop-spolitiekers. 

Hier wordt tevens herinnerd dat 
er voor de Vlamingen uit Etter
beek en omgeving sociaal dienst
betoon is in het lokaal de Mael
beek elke eerste maandag der 
maand te 19 uur 30. 

HEKELGEM 

Het privaat dansfeest van V.U.-
afdeling Hekelgem vindt plaats op 
zaterdag 22-12-1962. te 20 uur, In 
he t lokaal Cambridge, Brussel-
baan, Hekelgem. 

Het studentenorkest « Universi-
ta te » speelt ten dans. 

ANDERLECHT 
ST. MARTENS-BODEGEM 

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

Zaal : Van der Borght, Station
straat , St. iMartens-Bodegem, 

Orkest : Peter Philips van 19 
Tiiu- af. 

Allen daarheen. 

BRUSSEL 

Arrondissementele kaderdair. 
Ruim dertig afdelingen, waar

onder de nieuwe afdelingen Neder-
over-Heembeek en Perk, waren 
goed vertegenwoordigd bij dit eer
ste kontakt met he t bestuur, da t 
p laats h a d op zaterdag 15 decem
ber. 

Voorzitter Dokter Anciaux be
lichtte enkele besluiten van he t 
Jongste kongres. Volksvertegen
woordiger D. De Coninck legde uit 
hoe de traditionele part i jen liggen 
te wroetelen met moeilijkheden, 
waarvoor ze zelf verantwoordelijk 
zijn. Bob Maes handelde tenslotte 
over de werftochten met verkoop 
van he t blad. 

Werkmateriaal , aangepast aan 
de drie belangrijke sektoren van 
ons arrondissement : he t Brussel
se, de randgemeenten en de lan
delijke gemeenten, werd daarna 
uitgedeeld. 

De penningmeester, die moet 
zorgen dat het werkmateriaal be
taald wordt, mocht ter plaatse 
reeds de eerste opbrengst van ver
kochte s teunkaarten in ontvangst 
nemen en, zijn belofte gestand, 
betaalde hij ook aan een zevental 
afdelingen h u n deel ui t van de 
sommen, die gestort werden op 
P R K 8654.50 van Volksunie Arron
dissement Bni.'5S"l 

. VORST-ÜKKEL 

De Vlamingen van de agg'.ome-
rat ie mogen me t nalaten oude
jaarsavond door te brengen in 
Vlaams Huis, Die Ossewa, Bond-
genotenstraat 307, Vorst (bij Wie-
lemans Oeuppensplein, t rams 13, 
14, 50, 52 en 58). 

Gezellig samenzijn in degelijk 
verwarmde lokalen — muziek — 
dans — belegde broodjes — pen-
senkermis — dranken — tombola 
met prachtige prijzen e n z . . 

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

LIMBURG 

LAxrw 
Onlangs werd een werkgroep 

samengesteld' in deze gemeente. 
Ondertussen werden reeds een hele 
reeks leden aangeworven door de 
plaatselijke secretaris Jef Vande-
venne. 

HASSELT 

Partijvoorzitter Mr. F rans Van 
der Eist was deze week te gast op 
de vergadering van de Vlaamse 
academici te Hasselt. Hij hield er 
een zeer degelijke uiteenzetting 
over de rol en het belang van de 
Volksunie als oppositiepartij. 

Zijn boeiend, hoogstaand en 
voornaam betoog droeg ieders 
waardering weg. Ir. Nicolaï, de pro
vinciale voorzitter der W A dankte 
nog eens speciaal in naam van de 
70 aanwezige academici. 

Kaderdag. 
Onze jaarlijkse provmciale ka

derdag, verleden zaterdag gehou
den, werd door afgevaardigden 
van elke afdeling bijgewoond. 

Ir . Renaa t Vanheusden opende 
de vergadering met een welkoms
woord, waarna Drs. Joris Degraeve 
de probleemsteUmg voor Limburg 
deed. Hij behandelde in 't kort de 
zin en de betekenis van de Volks
unie in Limburg. 

Vervolgens hield lic. Walter Luy-
ten een uitvoerige toespraak over 
de uitbouw en de propaganda. Hij 
schetste de groei van de part i j en 
deed ons talrijke interessante mid
delen aan de hand inzake oprich
ting van nieuwe afdelingen, abon
nementen- en ledenwerving ails-
mede een overzicht van de moei
lijkheden waartegen onze propa
gandisten moeten gewapend zijn. 

Propagandaleider Urbaan De 
Bruyn gaf een overzicht van de 
activiteiten tijdens het verlopen 
jaar . Alzo vernamen we dat de kol-
portageploeg een gemiddelde ver
koop had van 125 bladen per kol-
portage tijdens he t vorige winter
seizoen en dat de gemiddelde ver
koop tijdens deze herfst gestegen 
was tot 180 bladen, per tocht. 

Nadien volgde eeen levendige be
spreking. 

De provinciale secretaris Clem 
Colemont gat een jaaroverzicht 
aan de hand van interessante cij
fers en statistieken waarui t bleek 
dat de part i j reeds met 42 % was 
aangegroeid. 

Tot slot sprak de nationale se
cretaris Wim Jorissen over enkele 
principiële stellingen. Na een vu
rige oproep tot gi-otere inspanning 
eindigde deze kaderdag met de 
vaste, belofte van de afdelingsver
antwoordelijken, de geplande ac
ties met spoed ui t te werken. 

TONGEREN 
Niettegenstaande he t ongure we

der werd de kolportage toch ge
houden 1» Tongeren. De opkomst 
van de propagandisten was begrij
pelijkerwijze minder dan gewoon
lijk. 

W-VLAANDFREN 
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BRUGGE 

Nieuw arr. bestuur. 

BREE-PEER 
De werkgroep deelde Volksunie-

bladen uit aan kerken van Berin
gen. Tezelfdertijd hebben andere 
propagandisten een reeks abonne
menten en leden gemaakt. 

BILZEN 

We roepen de keurpropagandis
ten op, talrijk deel te nemen aan 
de kolportage die morgen zal ge
houden worden te Bilzen. 

Bijeenkomst op de markt te Bil
zen om 9 uur. 

HERDEREN 

Op zaterdag a.s. 19 december te 
20 uur openbare volksvergadering 
in de gemeentezaal. Kerkstraat . 

Sprekers : Clem Colemont, land
bouwkundig ingenieur, drs Wim 
Jorissen, algemeen sekretaris V.U., 
voorzitter dhr Peumans. 

Tedereen welkom. 

Tijdens de arr. raadsvergade
ring, welke een talrijke opkomst 
telde, werd onder het voorzitter
schap van Dr. J . Devoldere. nro-
vinciaal voorzitter, het nieuw arr. 
bestuur gekozen 

Dit werd als volgt samengesteld: 
J. Van Tulden, voorzitter; R, De-
clei'cq, ondervoorzitter: E. Demo-
nie, sekretaris; F. Dejonghe, schat
bewaarder; M. Vandemoortel, pro
pagandaleider; G. Van In, organi
satie; C. De Coninck, dienstbetoon. 

.Wij hopen dat onder de impuls 
van he t nieuwe bestuur de Volks
unie grote vooruitgang zal boeken 
te Brugge. 
Lente-Avondfeest. 

Op zaterdag; 2 maar t 1963 richt 
het arr. Brugge een groots lente
avondfeest in. 

Dit vindt plaats te Brugge in de 
Stadshalle. 

Stemming en amuzement zal er 
zeker zijn. Talrijke afdelingen 
hebtjen reeds hun medewerking 
toegezegd. 

Houdt nu reeds deze datimi vrij. 

OUDENAARDE (arr.) 

Zaterdag 13 dec. jl. greep een 
arr. kaderdag plaats. Deze stond 
in he t teken van de leden- en 
abonnementenwerving voor de ko
mende maanden. 

Alhoewel het aanta l leden en 
abonnementen in de loop van 1962 
resp. verviervoudigd en verdrievou
digd werd, schijnt he t arrondisse
ment vast besloten te zijn het htii-
dig aanta l in 1963 te verdubbelen. 
Een warm dankwoord aan de tal
rijke medewerkers die op deze ka
derdag de belofte deden hoin 

krachtinspanningen te verhogen 
In het belang van de partij . 

Tijdens deze vergadering kon 
men eveneens vernemen dat eerst
daags de nieuwe afdeling Ronse 
zal gesticht worden. 
OUDENAARDE 

Op donderdag 13 december JL 
s tar t te de nieuwe afdeling Oude
naarde. De aanwezige leden verko
zen de 5 bestuursleden resp. voor 
de taken van voorzitter, sekreta
ris, penningm., organisatie en pro
paganda. 

M e t . een afdelingsvoorzitter als 
Rik Nachtergaele is een goede 
vaart verzekerd. 

Veel sukses, mannen I 
KORTRIJK 

De kogal is door de kerk ! Het 
arr. bestuur heeft eindelijk oc* 
zijn micro-wagen. Hoe ? Dat is 
voor later, hoofdzaak hij is er en 
de propagandaploeg, onder leiding 
van Mare Castelein zal er gebruik 
weten van te maken. Dank a a n 
dezen die ons toelaten dit te be
reiken. 

BEVEREN-LEIE 
IWerftocht. 

Volgende werftocht zondag 23 
december a.s. Samenkomst aan d© 
kerk om 8 uur 45 I 

Intussen stichten wij onze vcS» 
gende afdeling l 

O-VLAANDEREN 

AALST 
Eindejaarsfeest. 

Ontspanningskring « de Vriend
schap » nodigt ui t : op zaterdag 
29 december, te 21 uur zeer stipt, 
vmdt in het lokaal De Vriendschap 
ons tweede eindejaarsfeest plaats. 

Alle Vlaamsvoelenden van Aalst 
en omgeving zijn welkom. 

Op het programma : een vuur
werk van verrassingen. 

Laat U tijdig inschrijven in he t 
lokaal De Vriendschap, Kerkstraat 
9, Aalst, tel. 261.50, of bij Luk Rom-
baut, Molendreef 7, Aalst, tel. 
217.66. 

100 F per persoon. 

Abonnementenslagr. 
Prachtige resultaten hebben on

ze propagandisten reeds op hun 
aktief. Steeds hoger gaat het tem
po der huisbezoeken. 

Vlaamse Vriend, gel^genheids-
lezer, simpatisant, word abonnent. 

« Stel niet uit tot morgen, wat 
ge heden nog kunt doen »• 

Stuur ons een kaart je en alles 
komt voor elkaar. 

Sekretariaat : Luc Rombaut, 
Molendreef 7, Aalst. Tel. 217.66 

ZWIJNAARDE 

Langs deze weg danken wij allen 
die aanwezig waren op onze eerste 
boeren-kermis. Wij danken ook de 
milde schenkers voor hun mooie 
prijzen. Dr Leo Wouters was op 
het feest aanwezig evenals arr. 
voorzitter M. Staels. 

Aan alle vrienden en simpati-
santen van onze afdeling, noch-
maals dank en wij hopen allen 
bij een volgende gelegenheid t«rug 
te zien. 

! UW GESCHENK 
• 

; Ben nieuwe meesterlijke ro-
! m a n van Marcel Matthijs 
• WIE KAN DAT BEGRIJPEN ? 
• 

• Het eeuwig probleem van de 
: jeugd uitgebeeld in een ontroe-
: rende literaire schepping van 
• eerste rang. 
S U. Vandevoorde, de bekende 
• kritikus, schreef OJn. over dit 
ï boek : « Men vindt in « Wie 
: kan dat begrijpen... ? » de 
• schrijver van « Een Spook op 
! zolder» in onverminderde, veei-
: eer versterkte kracht, terug. De 
• greep naar de mysteriën van 's 
; mensen lotsbesteü Is pakkender 
: en feUer. En weer Is het werk 
ï geschreven in een naakte strak-
: ke stijl ». 
• 182 blz., mooie druk op hel-
: der wit papier. 
: Ingenaaid 60 F ; gebonden lu-
• xe ex. 110 F, verzending franco. 
• Een waardevol boek, biezon-
: der geschikt voor Kerst- en 
• Nieuwjaarsgeschenk. Te bestei-
• 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-
! r aad van « Onder de toren ». 
• 295 blz.. Ingenaaid 115 P, ge-
: bonden 145 F . 

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 ü p a s b i j 

Hugo Delanghe 
Groenplaats, 8 

Antwerpen 

Tel. 32.93.81 

Alle herstellingen. 

Diepès t rqa t , 44 (**l : 32.4?<.30) 1 

1 ANTVVERfEN 
A i ' c kwoüte i tsspëe iyoec 

SpeSlen voor g r o o . en k le in 

GELD 
voor iedereen! 

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

Tel. (02)22.63.48 

Wilt U uw nieuwjaars
wensen smaeJcvol 

Wilt U 2 jonge vlaam-
se kunstenaars steunen? 
Stuur dan 20 F met ver
melding van naam en 
adres aan POSTBUS 
307 Antwerpen 1 en U 
ontvangt per kerende 
post 8 kunstnieuwjaars
kaarten, gedrukt met li-

nosneden van L. Claes-
sen en L. Van Aken. 
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M ET belangstelling werd uit
gekeken naar het C.V.P.-partijkongres, omdat 
men redelijkerwijze kon verwachten dat dit 
kongres een aantal elementen zou verschaft 
hebben om de politieke toestand te beoordelen. 
Het is een saaie boel geworden, een grijs en le
venloos gedoe. Eens te meer werd de traditionele 
struisvogelpolitiek toegepast. Om het immobi
lisme en het konservatisme van de C.V.P. ten 
overstaan van de Vlaams-Waalse problemen 
voor iedereen duidelijk te maken volstaat het 
even het referaat van de heer De Schrijver te 
vergelijken met het Kerstmisprogramma van 
1945 ! Na zeventien jaar heeft men er nog niets 
nieuws op gevonden en dit is ook niet nodig : 
want na zeventien j aar is er praktisch niets ver
wezenlijkt van het programma. De C.V.P. oor
deelde reeds in 1945 dat federalisme overbodig 
waa, en verklaarde toen reeds dat decentralisa
tie en deconcentratie de oplossing boden. Zij 
waa voorstander van « cultureel regionalisme », 
« economisch en sociaal regionalisme », « poli
tiek regionalisme >. Het is werkelijk ontstellend 
hoe een grote politieke partij zoals de C.V.P. ge
durende zeventien Jaar de kiezers kan paaien 
met woorden, met beloften, en het zelfs niet no
dig oordeelt iets nieuws te beloven. 

fi OG steeds is federalisme uit 
den boze en moet alle heil verwacht worden van 
decentralisatie en deconcentratie : terwijl in 
gans de na-oorlogse periode een centraliserende 
politiek gevoerd werd en nog steeds gevoerd 
wordt. 

Middelerwijl past de C.V.P. het federalisme 
toe voor de samenstelling van het partij-be
stuur, waar de Vlamingen de pariteit aanvaar-
d^Ql 

De C.V.P. zwemt in de dubbelzinnigheid : 
voor de Vlamingen zetelaanpassing (zonder na
dere precisering of zonder termijn), maar voor 
de Walen grondwettelijke waarborgen tegen hun 
minorisering; geen paritaire senaat — zolang de 
senaat dezelfde bevoegdheid behoudt als de Ka
mer. Het blijft alles vaag en dubbelzinnig, ter
wijl zorgvuldig gezwegen wordt over tal van 
vragen waarop de Vlamingen een duidelijk ant
woord verlangen. 

NOTAS 
BIJ EEN 

KONGRES 

ET is ontgoochelend dat geen 
enkele gezaghebbende stem van Vlaamse zijde 
gehoord werd op dit kongres, om eens duidelijk 
te zeggen wat de Vlamingen willen, wat ze beu 
zijn en in geen geval willen. 

Dit was een kans om klare taal te spreken, 
om het ook de Walen aan het verstand te bren
gen dat zij redelijk moeten worden en hun on
verantwoorde eisen laten varen. 

Dit is nu de politieke partij die in Vlaande
ren nog steeds de absolute meerderheid verte

genwoordigt, de partij die de Vlaamse belangen 
zou moeten behartigen en verdedigen. 

Geen woord van kritiek werd er gehoord 
over de sociaal-ekonomische politiek van de re
gering, die eenzijdig Wallonië bevoordeligt; geen 
woord over het « monsterplan » voor de Borl-
nage; geen woord over de voortdurende achter-
uitstelling en benadeling van de Vlamingen en 
de Vlaamse gewesten. 

Voor alles het partijbelang, voor alles de 
schijn redden van eensgezindheid. 

H ET moet ontmoedigend zijn 
voor hen die niettegenstaande de opgelopen ont
goochelingen nog steeds hopen dat de C.V.P. on
ze problemen zal oplossen. 

Alle krachten in deze partij houden zich in 
een wankel evenwicht, wat alleen nog een poli
tiek van immobilisme en konservatisme moge
lijk maakt. 

Slechts enkele stemmen werden gehoord die 
er op wijzen dat ook in de C.V.P. de werkelijke 
verhoudingen anders liggen en ook in deze par
tij de Vlamingen er genoeg van krijgen de eeu
wige gefopten te zijn, steeds te moeten horen 
dat zij redelijk moeten zijn, dat toegevingen 
moeten gedaan worden. 

Een der kongressisten betoogde : « Desnoods 
zullen wij de unitaire partij en de unitaire 
staatsvisie herzien ». Men kan zich afvragen 
waarop nog moet gewacht worden : na achttien 
jaar geduld en ervaring, is het bewijs geleverd 
dat de Vlamingen noch van de unitaire partijen, 
noch van de unitaire staat de oplossing van hun 
problemen mogen verwachten. 

De Vlamingen moeten het zelf doen, bewust 
van hun demokratische meerderheid, aonder de 
Walen te benadelen of onrecht aan te doen, 
maar ook zonder zwakheid of ziekelijke toegeef
lijkheid : wij moeten eisen wat ons toekomt, 
wij moeten het nu eisen en onmiddellijk. Dat 
wil de Volksunie. 

'H4> 

MAATKLEDING 

* 

Eea 

nltra-moderne zaak 

tot uw dienst 

• 

Tel. 33 91 65 

SINT-JANSVLin 19 

(Kleine Tunnel) 

ANTWERPEN 

Fantastische Oudejaarsavond! \ 
m 
m 

Maandag 31 december \ 
• 

treldcing te Brussel van de • 

SPECIALE TRANCHE \ 
• 
• • 

EINDE JAARSFEESTEN I 
• 
m 
m 
m 
m 
u 

van de Afrikaanse Loterij \ 
m 
• 

HOOGSTE LOT 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 
• • 

Twee hoge loten van 2.000.000 : 

Een hoog lot van 1.000.000 j 
en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F : 

a 

VOOR EEN TOTAAL VAN 60.000.000 F 5 
• 

Per Biljet 200 F Per Tiendebiljet 21 F : 

- NEEM DE KANS WAAR ! -

WENTELPOORÏÏN 
In hont, ttaal, aliimlnlnn 
of plastiek. 
Stsndaardnitvoerliig o | 
owtr gswenst madeL 
Systemen uuicepast MUI de 
•*rd van bet boatrwerk. 

Hand- of elektriselie bedlenlnt. 

iON HOVEN • TEL 132 31 
NS &, ZONEN PVBA 

ROLLUIKEN 

ROIXÜIKCV 
in hout, staal, alumi
nium oi plastiek 
Band- of elektrische 
bediening. 
Aile systemen, 
VENEXTA4JJSB! 
ZONNEBIOJTDEN 
Bedlening met 
kcorden • ol met 
stang en windwerk 

: .V.ENETIAANS6-.|!LINDEN 

A. JE(IRISSEf!;^OSTEHMANS'& ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 


