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VLAAMSE HUIZEN 
Tl ouwe Vlaamse Vrienden, 

In 't parlement « vechten » on
ze volksvertegenwoordigers en se
nators voor de vervlaamsing van 
de bestuurskaders, van het be
drijfsleven, van het leger, enz. 
Maar nu moeten wi] ook leren 
konsekwent zijn en m onze Vlaam
se huizen een gezonde Vlaamse 
sfeer trachten te scheppen Dat 
gaat niet wanneer de « juke-box » 
aldaar vreemde (en vaak Idiote) 
liedjes en muziek « uitbraakt! ». 

Dat vloekt met de schone idea
len waarvoor wij ons dag en 
nacht in 't gelid zetten 

Op een 8 juke-box » kan men 
ook Vlaamse platen stellen. 

En zo leren de bezoekers dan 
vrij vlug de laatste nieuwe liede
ren en krijgen de ouderen van da
gen een verjongmgskuur, terwijl 
men aan de jongeren de weg wijst 
naar het eigen lied (en of dat 
broodnodig is hoeven We niet te 
zeggen). 

Persoonlijk doe ik in 't leger 
miin best om al onze Vlaamse sol
daten vertrouwd te maken met een 
heerlijk jong en fiis Vlaams lie-
derrepertoriimi De Vlaamse pla
ten bieden me daar een zeer doel
treffend hulpmiddel voor Waarom 
aou men deze platen nu ook met 
In het burgerleven kunnen gebrui
ken ? 

We verwijzen naar : 
« Kliek en Koor » gezongen door 

de luchtmacht (4 soldatenliederen) 
H M V Pnjs 99 P 

«Op stap met Willem De Meyer» 
(4 mars- -en studentenliederen). 
HMV Prijs 99 P. 

« Begroet iedere dag » (4 fnsse 
Jeugdliederen). Europese fonoolub. 
Prijs 90 P. 

« Kom mee in de lente » (4 
jeugd.iederen (HMV). Prijs 99 F. 

Voor bestellingen schrijve men 
« Roeland Uitgaven », William 
Woodstraat 12 Borgeihout. Tel. 
03-35 73 28 

Willem de Meyer. 

KONINGIN 
Mijnheren, 

De krampachtige pogingen van 
Liliane Baels en zoon om afkomst 
en taal te dosn vergeten in hun 
nieuw sociaal milieu, vinden geen 
genade m de ogen van de echte 
Belgen Bewijs volgend grapje dat 
bij onze elite de londe doet : «Hoe
veel soorten koningmnen hebben 
WIJ? Une reine-mère, une reine, une 
future-reme et une vis-reme (vice
reine) » Het schijnt dat de echte 
Belgen speciaal Vlaams leren om 
dat grapje te kunnen snappen ! 

VK - Aalst 

SrMPATIE 
Geachte Heren, 

Wanneer waren die betogingen 
weer tegen de belastmgen' Wie 
moest er toen af ? Wie volgde hem 
toen o p ' En wat dan ? En wat 
nu ? 

Wie stemde die wet waai door de 
gemeenten nog een taxe van 5 % 
mc^en eisen op de reeds betaalde 
wegenistaxe ? Een luxewagen be
taalt honderd frank en snort over 
alle gemeentewegen Onze camions 
diesels betalen met duizenden en 
verlaten elke morgen het dorp 
langs de staatsbaan. Eerst belas
tmgen op de dmamos; dan belas
tingen op de werklieden die men 
werk verschaft, enz Nu nog op de 

camions (waai mee ge de kost voor 
alleman moet verdienen). Wan
neer ook nog op ons broek en 
hemd ? En zeggen dat de gemeente 
hier het jaar sloot met 86 518 F 
overschot. Wie lacht daar ? 

En maar geld buiten gooien 
langs deuren en vensters. 

Er IS wat te doen In den Belgi-
que voor die de kunst verstaat het 
volk van Vlaanderen wakker te 
maken Welke leeuw slaapt daar al 
130 jaar en meer nevens Madame 
Belgique die aanhoudt terzelfder-
tijd m hetzelfde bed met Mr Ma
ger Haantje ' 

Niet versagen ! 
Alhoewel geen voorstander van 

't een of 't ander : een stukske 
simpatie kunt ge wel krijgen ! 

MD. - Westmalle. 

C^EWELD 
Mijnheren, 

Naar ik vernomen heb heeft 
het er na de betoging van het 
« Nationaal comité voor de een
heid Van het land, enz » aan Bil-
lard Palace geducht tegen gezeten, 
verleden week. 

Zoals altijd zal er wel weer 'n 
duchtig stukje overdreven zijn bij 
het geven van het veislag over de 
voorvallen. 

Toch moet me iets van het hart 
De Volksunie bevindt zich op ge
vaarlijk terrein : dat van jeugd-
ophitsmg, een vuurke dat men ge
makkelijk kan ontsteken (dank 
maar eens aan uw eigen jonge 
tijd), maar dat met gemakkelijk 
te blussen is en waarbij jongeren 
haatdragend worden zodat ze bij 
de tegenstrever niets goeds meer 
onderscheiden en m eigen rangen 
geen kwaad meer zien 

En waar zijn de prmcipes, na de 
Mars zo uitbundig uitgeschreeuwd: 
het recht om vreedzaam te b'='to-
gen ? 

Sla terug als men u aanvalt, 
maar doe het op een beheerste 
man'er en niet op een waarvoor 
ge de Vlaming nooit zult winnen: 
door geweld , P J . - Wilrijk. 

Red. — In dit blad wordt nooit 
opgeliitst tot geweld. Men late zich 
niet foppen door fel-gfltleurde 
verslagen van incidenten. Geweld 
is er, zowel aan de H. Geestkerk 
als thans aan Billard-pa ace, ge
bruikt tegen de V'aamse betogers. 
De repliek kunnen we niet betreu
ren. Wel integendeel : tijdens de 
Mars op Brussel bleek eens te 
meer, hoe vrede- en ordelievend 
Vlamingen eigenlijk zijn. Soms te ! 

P^IRSTAIRE SENAAT 
Waarde redactie. 

De « Belgen » zijn altijd ver
wonderd en zelfs verontwaardigd 
wanneer men gewaagt van « Vla
mingen » en « Walen » Maar zij 
vergt ten dat Koning A'bert zelf 
het niet over Belgen had, maar 
wel zich richtte in volgende ter
men tot Vlamingen en Walen : 
« Vlamingen, gedenkt de slag der 
Gulden Sporen ». 

« Walen, gedenkt de slag der 600 
Pranchimontezen » 

Daarbij, de goede patnotten 
die met van Vlamingen of 'Walen 
willen horen, enkel van Belgen, 
zijn toch de eeisten om dit onder
scheid wel te maken wanneer het 
in het Waals of Bruss^'s voordeel 
IS ! 

Ten bewijze de aanslag die men 
met de paritaire senaat tegen de 
Vlaamse meerdei heid aan het be

ramen IS Vermits we dan toch 
Belgen zijn, zouden de FranstaUi 
gen hier te lande het normaal 
moeten vmden dat de meerderheid 
zoveel parlementsleden krijgt aüs 
haar toekomt : dus meer Belgi
sche senatoren van het «Noorden» 
dan Belgische van het « Zuiden ». 

Maar neen : nu zijn dat plota 
Vlamingen, imperialisten, die m 
geen geval meer dan de helft der 
senatoren mogen hebben, hoewel 
ze er recht op hebben ingevolge 
de grotere bevolking. 

R H - Antwerpea. 

MARS GP BRUSSEL 
Mijnheren, 

Hetgeen ontbreekt m uw biblio
theek, 

zowel voor uw persoonlijke hav 
innering als tot materiaal om aan 
familie en vi enden te kunnen ver
tellen over de historische gebeur
tenis van de tweede mars op Brus
sel, IS een fotoalbum. 

In uw krant stonden wel enkele 
rake foto's, maar dat is te vlug 
verloren en vergeten De Informa
tiedienst van de Vlaamse Volks
beweging zorgde voor een prachtig 
herinneringsalbum, waiaraan een 
hele ploeg fotogiafen meewerfc-
ten Het fotoalbum telt 64 bladzij
den met een zestigtal onverget»-
hjke foto's, een mooie harde kaft; 
kortom een ideaal geschenk voor 
de komende eindejaarsfeesten 

Stort 50 P op postcheckrekenmg 
nr 8947 47 van « Dokumentatift-
dienst der Vlaamse Voiksbewe 
ging » te Gent. Vermeld op het 
strookje « fotoa'bum » en einde 
december ontvangt U per post blJ 
U thuis een keurig eksemplaar. 

VVB. 

Zelfs de kraaien brengen 
her uil : 

faaia.gaii.aït.i'ia.'Tn» 

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

Inlichtingen ; 

VIKING 
Antwerosebaan, 23i. Antwerpen (4e j i s t r . ) 

SCHLOSS 

WACHENHEIM 

W a c h e n h e i m a a n de 

Weins t rasse 

Deze edele wijn wordt 

U geleverd dooT : 

FIJNKOST pvba 

Po thoeks t r aa t 142 

ANTWERPEN 

Tel. : (03) 35.38 54 

HALLO JA! WIJ VIEREN FEEST 

Wij drinken het goede Vlaamse bier 
van d brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
Verkoper voor Aalst en omgeving 

Norbert De Ganck . W a t e r t o r e n s t r a a t 10 Aalst 
Tel . 053.21667 

Bouwv/erken 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. 



OE VOLKSUNm 

In het decembernummer van « Streven » verscKeen een 
belangwekkende bijdrage van dhr Lode Claes, over de 
verhouding Brussel-Vlaanderen: « Herziet de Brusselse 
bovenlaag haar houding ? n. 
Aan het begin van zijn artikel stelt dhr Claes een uitspraak 
van de Franse Euratom-kommissaris Hirsch: « vanaf het 
ogenblik dat de helft van een land een andere taal spreekt 
- zij het zelfs de papoeataai - moet de leidende groep in 
Hat land die taal kennen en eerbiedigen ». Dhr Claes stelt 
de vraag of de Brusselaars evenveel begrip als de Frans
man kunnen opbrengen. 

het probleem 

Het Nederlands maakt ki 
Brussel wel enige vooruit
gang. Het zakenleven past 
8ich — althans op het niveau 
van het kontakt met het pu
bliek — aan de tweetaligheid 
aan, het verenigingsleven 
heeft een toenemend tweeta
lig uiterlijk karakter gekre
gen, het onderwijs in het 
Nederlands stuit minder op 
stilzwijgende afwijzing dan 
vroeger, de pers heeft be
langstelling voor de beste 
metodes om een tweede taal 
aan te leren. 

De heer Claes trekt als be
sluit uit deze pozitieve op
somming dat de wens om 
« Nederlands zonder tranen» 
te leren, in Brussel wel dege
lijk bestaat. Deze wens Is 
echter praktisch uitsluitend 
utiUtalr getint en er bestaat 
weinig of geen neiging, het 
Nederlands als een kultuur-
taal te beschouwen en te 
eerbiedigen. Hoogstens kan 
het een praktisch instrument 
ïdjn. Deze utilitaire zienswij
ze van de Brusselaar op het 
Nederlands wordt aangevuld 
door zijn zienswijze op de 
Vlaming die het Frans be
heerst : de Brusselaar ver
wacht van deze beheersing 
dat zij automatisch moet lei
den naar de overgang tot de 
Franse kuituur. Dhr Claes 
herinnert daarbij aan de uit
spraak van de franstalige pa
ter Mols s.j., dat het tweeta
lig regime op zijn Brussels 
bedriegelijk en voorbijgaand 
is : de kennis van het Frans 

brussel 
heeft in de Brusselse omge
ving steeds tot verfransing 
geleid. 

Steller van het artikel gaat 
vervolgens op zoek naar een 
afdoende verklaring voor de 
diskwalifikatie van de ene 
helft van het land door de 
andere. 

Hij vestigt daarbij de aan
dacht op een konstante in 
de houding der Franstaligen 
die z.i. sinds de laatste oor
log door de Vlamingen te 
zeer uit het oog werd verlo
ren : de neiging van de 
Franstaligen om Frankrijks 
internationale verhoudingen 
op het binnenlandse Belgi
sche plan over te dragen. Na 
de oorlog van 1914-1918, toen 
in Parijs het hoera-patrio-
tisme hoogtij vierde, moest 
ook België zijn « boches » 
voor binnenlands gebruik 
hebben en de Vlamingen kre
gen die rol toebedeeld. Maar 
ook vandaag nog is het over
dragen van de Franse situa
tie schering en inslag : de 
Luikenaars voelden zich en
kele jaren geleden in de po-
zitie van de Fransen in Alge-
rië, de Luikse burgemeester 
noemde onlangs de Voer
streek « notre Alsace-Lorrai
ne ». 

Dhr Claes is de mening 

toegedaan dat de Belgische 
moeilijkheden gedeeltelijk 
ook worden geschraagd door 
een diepgaand meningsver
schil ttssen Vlamingen en 
Franssprekenden over de In
ternationale gerichtheid van 
het land. Hij somt daarvoor 
een indrukwekkende reeks 
feiten op : de Conseil Econo-
mique Wallon die opteerde 
voor het Franse leiderschap 
van een Europese konfedera
tie of federatie, de grove 
Waalse waarschuwing aan 
Franse joernalisten die in
gingen op de uitnodiging van 
de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen, de geringe 
Waalse en Brusselse simpa-
tie voor de Europese opvat
tingen van Spaak en Luns 
wanneer deze in botsing ko
men met de Franse opvattin
gen, de kritiekloze pro-Fran-
se houding van grote bladen 
als Le Soir, enz. 

Dhr Claes stelt vervolgens 
de vraag, in welke richting 
de Brusselse houding zal evo
lueren. Hij vreest voor een 
ongunstige evolutie. Eenzij
dige voorlichting en oriënta
tie maken het de Brusselaars 
onmogelijk, een juist oordeel 
te vellen. Kritiekloos aan
vaarden zij bvb. dat het ge
vaar voor « minorizatie > van 
Wallonië moet • bezworen 

,..de Nederlandse luister van de Grote Markt... 

,.ook utilitaire tweetaligheid nog steeds een uitzondering.... 

worden; van de Vlamingen 
verwachten zi] toegevingen : 
« Vooraleer de meerderheid 
in België meerderheid is ge
worden en als zodanig wordt 
gerespekteerd, wordt van 
haar verwacht dat zij haar 
toekomstige meerderheids-
pozitle verzaakt en de aan
matigende minderheid eer
biedigt ï. 

Juister beoordeelt Brussel 
de ekonomische groei van het 
Vlaamse land en dit inzicht 
heeft geleid tot enkele juiste 
Investeringsbeslissingen (Sid-
mar), evolutie naar verne
derlandsing van het bedrijfs
leven en toenemende twee
taligheid van de Brusselse 
tertiaire sector. Dit inzicht 
en besef is echter nog ontoe
reikend en weerom uitslui
tend utilitair gericht. 

Dhr Claes komt in het 
laatste deel van zijn belang
wekkend artikel tot het toe
komstig statuut van Brussel: 

« Brussel is niet de top van 
een nationale pyramide, 
maar een tussenzone. Naar 
aanleiding van de Vlaamse 
mars zette de burgemeester 
van de hoofdstad het idee 
voorop dat de Brusselaars 
recht hadden op rust, en dat 
daarom de neutrale zone 
rond de regeringsgebouwen, 
waar geen politieke betogin
gen mogen plaats vinden, 
tot heel de agglomeratie 
diende uitgebreid te worden. 

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 

De burgemeester was ditmaal 
meer op de goede weg dan hl] 
zelf besefte. Inderdaad moet 
Brussel niet enkel als poli
tiek exerceerterrein, maar 
ook als politieke fac
tor geneutraliseerd wor
den. Dit zal zijn rol als 
Europese hoofdstad ten goe
de komen. Hoe sneller Brus
sel geneutraliseerd wordt 
(wat dus ook een federalisme 
met drie, met nogmaals 
Brussel a's derde en als 
scheidsrechter uitsluit), des 
te minder zullen de Belgische 
binnenlandse moeilijkheden 
zijn aanspraken als Europese 
hoofdstad in het gedrang 
brengen. » 

En dhr Claes besluit met te 
waarschuwen voor een ti-
pisch Belgisch gevaar dat de 
huidige onaanvaardbare si
tuatie dreigt te bestendigen : 

< De Brusselse bovenlaag 
is ook in de Vlaams-Waalse 
kwestie geen gesloten en 
vastberaden leidende groep 
die het er op aan zal laten 
komen. Naast de geografi
sche ligging hebben de poli
tieke omstandigheden Brus
sel gemaakt, en komt hierin 
verandering, dan zal Brussel 
mee veranderen; over het al
gemeen is in de huidige we
reld de aanpassing van lei
dende groepen aan gewijzig
de machtsverhoudingen op
merkelijk en de Brusselse zal 
hierop wel geen uitzondering 
maken. Veel meer dan voor 
een harde strijd tot het ui
terste moet gevreesd worden 
dat de kortzichtige mslag In 
het ongetwijfeld voorhanden 
Belgisch realisme eons te 
meer tot gevolg zal hebben 
dat men de kans om tijdig 
beperkte structuuraanpas
singen door te voeren zal la
ten voorbijgaan. > 

werft NU méér abonnenten 
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man Pee Wee Segert 

Opperste Krijgsheer 

ie B B ü S S E L 

Ksteeltenlte, 

Dal is dan weeral een Nieuwjaar die gij hunt vieren als 
minister. Bescheiden genoegens van een welgevuld leven : de 
aoveelste schoendoos waarin madame de nieuwjaarshaartjes 
b aan zijn excellentie » han bewaren voor het hroost en voor 
hel verdere nageslacht. 

Minister van Landsverdediging ditmaal. Hoeveel departe-
tnenlen hebt gij nu feitelijk al beheerd en welke zetels hoopt 
§ij, de all-round-vahman, nog te bezetten alvorens ge het 
moede en zwaarpeinzend hoofd van eeuwigheid omtogen voor
goed op uw oorkussen legt ? Want het is stellig niet de laatste 
maal dat gij « erbij » zult zijn. Gij zijt de combinard van alle 
«cmbines, de uitkomst voor iedere hopeloze vakature, de kan-
Mdaat voor iedere portefeuille, hongeiig en happig als geen 
•en. 

Gij zi]t, Excellentie, de « man van altijd n omdat gij een 
"kleurloze, ruggegraatloze, princieploze beroepspolltieher zi]t, 
vijand van zo weinig mogelijk groten en vriend van nog min
der kleinen. Tipisch produkt van de « sociale school » en van 
het Van Cauwelaertse tijdperk te Antwerpen, dat slechts toeliet 
dat m.ossels zich kwamen hechten aan de paal van de 
0hristen-demohratie. 

Kleurloos ? De « grote » ministrabelen in de verschillende 
partijen hebben hun voorkeur voor de één of andere regerings
formule. U is het om het even : rood of blauw of desnoods 
aelfs zwart. Als het maar een portefeuille is. 

Buggegraatloos ? Hebt gij niet enkele jaren deelgenomen 
aan de IJzerbedevaarten, hebt gij er niet een paar jaar de 
vingers in de polderlucht gestoken en met de lippen het 
'm trouw totter dood » gepreveld f Waart gij niet de kampioen 
van de u. vernieuwde » geest te Diksmuide, de man waarvoor 
m.en een plankje had uitgelegd opdat hij zijn ministeriële 
voeten in het polderslijk niet zou bevuilen ? De man van het 
Belgisch zoengeld, het jaarlijks miljoen aan de nieuwe Toren ? 
Waar is, Excellentie, vandaag uw eed « toiler dood «, waar 
Is het plechtige gebaar van de vingers omhoog in de IJzer-
tuchlen ? Gij zit op een departement, waar gij kunt bewijzen 
hoe gij het meent. Want sneuvelden daar, in de omgeving 
van uw voetplankje, niet de duizenden en nog eens duizenden 
voor hun eis « Vlaamse regimenten » ? Nooit is op Landsver
dediging vóór u een Diksmuids eedaflegger geweest. Nooit is 
op Landsverdediging meer gesold met de taalrollen, de bevor
deringen, de benoemingen als onder Zijne Excellentie de eed-
mflegger. Uw eigen bladen schrijven het : als gij zo voort gaat, 
Kil in 1990 wellicht een begin gemaakt worden met een 
billijk taalevenwicht. 

Pnncieploos ? Gij, de kampioen der na-oorlogse « Vlaamse 
Beweging ;>, zijt de man van de verruiming geweest in 1949. 
Gij waart hel stro waaraan de moede zwalpers Custers en 
Leemans zich vastklampten. Kleurlozen, princieplozen, rugge-
graatlozen als gij. Verwezen naar een vlak vegeteren in een 
tweederangsdepartement de ene en de andere nog niet hele
maal publiek dood dank zij een ongelezen hoek van een zater
dagse krant. 

Princieploos de Pee Wee die de verruiming doorvoerde en 
In 1961 de verkiezingsoverwinning van de V.U. kommenta-
rieerde door smalend te spreken van een « zwarte » over
winning. 

Vier in vrede uw Nieuwjaarsfeest. Stuur met de gemakhe-
lijke trots van gearriveerde burgerman uw excellente nieuw
jaarswensen naar al degenen die gij denkt nog nodig te 
hebben. Voor de volgende kombinatie. Al zijt gij nog twintig
maal minister, gij gaat niet lang uw kop op het reefslro 
hebben gelegd om voorgoed en definitief weggevaagd te zijn 
uit het polilieke geheugen van dit land. All-round dood, 
afgelegd en vergeten. Het lot van de hele, hele kleine mannekes. 
Dal voorspelt u 

dio Gcnes. 

DESTRUKTIEK 

De « Standaard » is het tot 
op bepaalde hoogte er mee 
eens dat de regering niet ge
noeg doet voor de Zuider
kempen. « Evenwel •», zegt 
het blad « kan niet worden 
ontkend dat het ontwikke
lingsprogram voor de Zuider
kempen thans een goede 
plooi heeft en een louter 
destruktieve houding de zaak 
alleen maar kan schaden »• 

Hoe hebben we het nu ? 
Zijn de ministers, net als 
God-de-Vader, de loners van 
het goed en de straffers van 
het kwaad ? Hebben zij het 
'techt te zeggen : aangezien 
meneer dinges en madam 
dinges er destruktieve hou
dingen op nahouden gaan 
wij hen wat meer belasting 
doen betalen ? Of : aange
zien de Kempenaars niet a l
lemaal van louter dankbaar
heid voor ons op hun knieën 
vallen, krijgen zij wat min
der kredieten ? 

Is het dat, Standaard ? Of 
moet aan de Kempenaars 
wijsgemaakt worden dat, als 
ze niet krijgen waarop ze 
recht hebben, het de fout is 
van De Volksunie die sinds 
weken « destruktief » proza 
aan de Zuiderkempen wijdt ? 
De Kempenaars weten wel 
beter... 

NORMAAL" 

De Boerenbond, die het 
de laatste maanden zwaar 
te verduren had vanwege de 
mistevreden boeren, zet zijn 
beste beentje voor om iets 
van het verloren terrein te
rug te winnen. Zo reist een 
Boerenbond - afgevaardigde 
het Vlaamse land af om op 
Boerenvergaderingen te gaan 
vertellen dat de « Boeren
bond half voldaan » is. De 
pensioenregeling voor zelf
standigen acht de afgevaar
digde bevredigend maar hij 
verklaart dat verder moet 
gestreden worden voor de 
verhoging van de kinderbij
slag. De brave Boerenbond-
man heet Beddegenoodts. 

grasduinen... 

* Zoals Lodewifk D-e Raet het he^p vefhon-
digd moet het Vlaamse leven werkelijkheid worden.; 
de Vlaamse gedachte moet onze ekonomische instel
lingen doordringen, het gebouw moet Vlaams zijn 
in zijn grondvesten, Vlaams aan de toppen, Vlaams 
in de leiding. Dan zal dit volk weer geschied&nis 
maken », 

Prof. dr G . Eyskens , oud-eerste-minister, 

in « Onze Vlaamse Volkskracht >v, 

biz. 359 (1939)' . 

Nu ja, dat Beddegenoodts 
ijvert voor hogere kinderbij
slag mag normaal genoemd 
worden. 

SOLDIJ OP 20 F. 
Reim. Mattheyssens heeft 

bij de begroting van Lands
verdediging een amendement 
ingediend strekkend tot het 
verhogen met 10 F van de 
soldij der dienstplichtigen. 
Dat brengt de soldij voor 
soldaat-miliciens van 10 F op 
20 F. 

In zijn verantwoording 
stipt onze verkozene aan dat 
de soldij werd vastgesteld in 
'47 op 10 F. 

Dit bedrag was toen reeds 
ontoereikend. Intussen is de 
koopkracht van de munt met 
30 % gedaald, zodat een ver
hoging tot 13 F slechts een 
aanpassing zou zijn van een 
te laag bedrag. 

Verschillende sprekers 
vonden het voorstel « sym-
patiek »; zelfs minister Se-
gers beaamde dat. 

DE KONGOLESE 

CLAN 
Als men verleden week de 

liberale senatoren en som
mige van hun C.V.P.-kolle-

ga's mocht geloven, dan z»u 
het er stuiven in het half-* 
rond der vroede vaderen. De 
Boodt en Hougardy gingen 
Spaak eens naar zijn KOIM 
golese lever tasten en ocizgl 
minister van Buitenlandse 
Zaken zou deze keer dit en' 
deze keer dat en het zou n i ^ 
van de poes zijn. 

De Kongolese interpella-* 
tie's De Boodt en Hougardy, 
zijn geëindigd als een drol in 
een puntzak, zoals de Anfe* 
werpenaren dat noemen. D# 
beide ferme kleppers vetw 
zaakten aan hun interpella
tie en de Senaat sloeg een 
wierookvat stuk op de neus 
van Pol-Henri Spaak. 

Waarom die plotse omme
zwaai ? Niet zo lastig om töf 
te leggen. In alle kleurpaM 
tijen zitten politiekers dkf 
zich destijds met de Kongo^ 
lese kwestie de vinger tot aan 
de elleboog in het oog heb-* 
ben gestoken. En deze blauw-i 
gele-rode Kongo-clan hangt 
aaneen als kikkerdril en tem^ 
de ongeduldige jongens in 
eigen rangen. 

Het verschijnsel is niet 
nieuw. Ook de heren die des
tijds samen de oorlogsjaren 
te Londen sleten, hebben 
« boven en buiten » de par* 
tijen hun sindikaat dat aaft-
eenkoekt als haringhom. 

NA HET KONGRES ... 
UITSTEL EN 
AFSTEL 

Heel wat A.B V.V.-bonzen 
hebben op het kongres van 
hun sindikaat twee weken 
geleden een grote zucht ge
slaakt toen het probleem van 
de sindikale struktuur ver
wezen werd naar een speciaal 
kongres dat binnen een zes
tal maanden zal vergaderen. 
Louis Major was één der eer
sten om opgelucht zijn hals
boordje los te maken en eens 
f ink stoom af te blazen. 

Want die sindikale struk-
tuurproblemen, gelijk ze ge
steld worden door de M P W., 
belangen Louis zeer direkt 
aan. 

Stel u voor dat de volgelin
gen van Genot met boosaar
dig genot de eis stellen dat 
sindikale bonzen geen par
lementair mandaat zouden 
kunnen -vervullen. 

Major hoopt dat van uit
stel ditmaal afstel zal komen. 
Want hoe moet deze arme 
proleet rondkomen met de 
schamele wedde die hij als 
sekretaris-generaal van het 
A.B.V.V.. verdient? 

MAJOR 

EN DE ORDE 

Het A B.V.V -kongres heeft 
z'ch uitgesproken voor de te
rugtrekking kort en goed van 
het wetsontwerp op de hand
having der orde. 

Dit wetsontwerp dreigt 
voor de regering een gevaar
lijke klip te worden. 

De konservatieven in de 
C.V.P staan er op dat het in 
zijn huidige vorm zou goed
gekeurd worden; ze worden 
daartoe aangespoord door de 

P.V.V. De christen-demokra-i 
ten zijn de mening toege
daan dat het ontwerp kan 
geamendeerd worden. Van 
den Boeynants heeft her
haaldelijk publiek gedreigd 
dat hij ontslag zou nemen als 
partijvoorzitter indien het 
ontwerp er niet doorkomt. 

En nu zegt het A.B.V.V. 
dat het van het hele ontwerp 
niets moet weten. 

De soep zal wel niet zo 
warm gegeten worden ! Bei
de regeringspartners zullen 
wel weer het middel vinden 
om de zaak bij de leggen met 
het ene of andere koehan
deltje. 

En wedden dat, als het op 
stemmen aankomt, Louis 
Major van krommenaas zal 
gebaren en de besluiten van 
zijn bloedeigen A.B.V.V.-kon-
gres voor de zoveelste keer 
aan zijn laars lappen ? 



DE VOLKSUNIE 

MISLEIDEND 
De « Standaard » van 21 

december bracht een stukje 
over een spreekbeurt die 
Struye voor de kring « Mars 
et Mercure » te Brussel heeft 
gehouden. 

Het stukje verscheen on
der de titel : « Ook Struye te
gen paritaire senaat ». 

Uit een dergelijke titel zou 
de argeloze lezer kunnen be
sluiten dat eindelijk ook bij 
Struye het licht is gaan da
gen. Mis hoor ! 

De repressie - maceklier 
Tindt dat de Walen waarbor
gen tegen minorizatie moe

ten krijgen! Weliswaar geen 
paritaire senaat, maar een 
2/3-grendel. Over federalis
me heeft Struye tijdens de
zelfde spreekbeurt definitie
ve en diepzinnige dingen ge
zegd : « tweeledig feaeralis-
me is onmogelijk, drieledig 
federalisme ondenkbaar ». 
Ziezo, daarmee is net pro
bleem federalisme definitief 
van de baan. Trouwens, zegt 
Struye, de Vlamingen heb
ben toch geen grieven meer. 

De Vlaamse Struyesvogels 
alvast niet. Die steken hun 
kop in het zand. « We zien 
geen grieven », zeggen ze 
dan. 

NAAR ÉLMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

HET SCHAVOT 1 w a a r d e landgenoten. . . 

WATERSNOOD 
Tijdens de storm die enkele 

iflagen geleden over ons land 
raasde, werd in de streek van 
Dendermonde - Baasrode 
weer eens wateralarm gege-
Ten. Talloze mensen zijn in 

plan. De enkele miljoenen 
die nodig zijn om de mensen 
uit het Scheldeland te bevei
ligen, kunnen er hier in ons 
land blijkbaar niet van af. 
Telkens als het stormt, wor-

..wanneer het stormt in de buurt van Hamme., 

liet holste van de nacht uren 
bezig geweest met het weg
brengen van have en goed. 

In Nederland heeft men de 
besluiten uit de ramp van 
1953 getrokken en geeft men 
BÜljarden uit voor het Delta

den dorpen en steden die 
tientallen en tientallen kilo
meter in het binnenland lig
gen, bedreigd door het wa
ter. 

Maar ja, het zijn toch 
maar Menapische nesten... 

In de « Pourquoi-Pas ? » 
vertelt de Antwerpse korres-
pondent van dit blad over de 
gestoorde tweetaligheidsbe-
toging in het Biljartpalace. 
Het verslag van de corres
pondent beschrijft de uit
tocht der franskiljons uit de 
zaal als volgt : « De atmos
feer riep vage herinneringen 
op aan het Parijs der revolu
tie, wanneer de «ci-devants» 
(de voormalige adeligen, 
nvdr) van de Conciergerie 
naar het schavot schreden 
doorheen een huilende me
nigte ». 

De vergelijking is wel wat 
aan de bloederige kant ! 
Maar een zaak klopt alvast : 
de franskiljons zijn in 
Vlaanderen nog slechts « ci-
devants ». 

En hoe heeft de korrespon-
dent aan zijn franskiljonse 
pen de vergelijking tussen 
Parijzenaars en flamingan
ten kunnen ontwringen ! De 
jongen moet zwaar van 
streek geweest zijn. 

AFGEKTEST 
Waarover de Boerenbond in 

alle talen liefst maar zwijgt 
is over het feit dat ver
leden week in de Kamer 
de regering de 600 miljoen 
voor de landbouw, die o.m. 
ook door enkele C.V.«-ers 
werden gevraagd, niet heeft 
toegestaan 

Lefèvre is op de tribune 
komen beloven dat de land
bouwers « tijdens de komen
de jaren » twee miljard zul
len' krijgen. 

Dat zijn dus al drie mil-
jaar-de-miljaar die beloofd 
werden. 

THEOCRATIE 
Tijdens het jonste C.V.P.-

kongres hield Theo Lefèvre 
zijn zoveelste brandrede tegen 
het federalisme. Luister in 
welke ontroerende bewoordin
gen hij het unitarisme verde
digde : «Wij denken aan de 
mannen en vrouwen van 
Vlaanderen en Wallonië. Wij 
hechten meer belang aan de 
levende werkelijkheid dat aan 
begrippen zonder konkrete 
inhoud. Wij willen ook, dat 
elke gemeenschap opensta 

I (( De verdeling van België langsheen een taal-
I grens is één der dominanten in de Duitse politiek 
Ë te onzen opzichte. Ze heeft schipbreuk geleden na 
1 1914-1918 ; ze heeft een nederlaag geleden na 
I I94O-I945. Het is slechts in 1962 dat ze werd ver-
I wezenlijkt. Hoe zou men dan niet begrijpen dat 
i de openbare mening, geprikkeld door deze duitse 
I pogingen die volkomen in de lijn lagen van het 
I duitse belang, op zijn minst weerbarstig wordt wan-
i neer er sprake is van het eisenprogramma der 
I Vlaamse beweging ? ». 1 
I Jean Francis in <( Pourquoi-Pas ? » = 
I van 21 december 1962, biz. 70. | 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ 

voor de andere. Niet in naam 
van een Belgische nationalis
me, maar omdat wij willen 
dat mannen en vrouwen die 
een verschillende taal spre
ken, maar wie God het gege
ven heeft verenigd te zijn, 
elke gelegenheid tot weder
zijdse verrijking zouden aan
grijpen die door dit samenle
ven geboden wordt». 

Wie heeft daar een zakdoek 
nodig om te snotteren van 
ontroering ? Verkiezingsslo
gan voor de C.V.P. bij de vol
gende verkiezingen : stem 
voor Theo, zo en zo alleen 
dient gij God ! 

NA TE VOLGEN! 
De Volksunie-afdeling Den

derleeuw heeft een origineel 
middel gevonden om de wer
ving van abonnenten en leden 
te steunen : ze richt onder 
alle abonnenten en leden der 
gemeente een tombola in. Wie 
thans abonneert of lid wordt, 
krijgt automatisch een lot. 
Na te volgen ! Vooral met het 
oog op de abonnementenslag : 
"Volgende week immers wordt 
voor de eerste maal het boek-
der-maand toegekend aan de 
meest verdienstelijke propa
gandist van december. 

REKORD VAN 
VERKWISTING 

Als ooit een « Oskar » wordt 
geschonken aan het land dat 
het vlugst openbare gelden 
door deuren en vensters kan 
gooien, kan België met veel 
kans op sukses zijn kandida
tuur stellen. Het hoeft maar 
te verwijzen naar ons be

roemd « Brussel Nationaal >-i 
vliegveld te Zaventem, 

Het nieuw luchtstation te 
Zaventem heeft tot nog toe 
reeds bijna twee miljard ge
kost, hetzij drie maal méér 
dan oorspronkelijk voorzien. 

Ter vergelijking : onlangs 
werd in de V.S., nabij Wa
shington, de nieuwe « Dullea 
International Airport > ia 
dienst genomen. Het ultra
moderne, prachtige stationge
bouw van deze luchthaven — 
ontworpen door de wereldbe
roemde architect Saarinen — 
heeft slechts de helft gekost 
van dat te Zaventem. « Dulles 
Int. Airport » verwerkt noch
tans dagelijks drie maal méér 
vliegtuigen dan Zaventem. 

EN DEURNE? 
Niet alleen het gebouw te 

Zaventem is een slok-op van 
openbare gelden, men heeft te 
Brussel-Nationaal nog hopen 
geld verkwist aan andere ob-
jekten : 80 miljoen aan een 
ongeschikte en dan ook onge
bruikte radarinstallatie, 80 
miljoen aan een « ultra-mo
derne » startbaan die reeds 
kort na het in dienst nemen 
ernstige gebreken vertoonde 
en de nodige waarborgen voor 
de verkeersveiligheid niet 
bood .enz., enz. 

Op blz. 13 van dit blad bren
gen we een artikel over de 
luchthaven van Deurne. D« 
lezer trekke zelf de besluiten : 
voor « Brussel-Nationaal > 
miljoenen om ze te verkwis
ten, voor Deurne zelfs geen 
onderhoudsgelden. 

Want Deurne-Antwerpen 
Ugt toch maar in Vlaanderen 
en is» dus niet < nationaal >. 

•nwti<wif(n<ni»(niiiiii )fjis^iffitm^fff^ 

Reimond Mattheyssens is tussenbeide 
gekomen bij de bespreking van de begro-
linjf van landsverdediging. 

Spreker stipte aan dat de minister zelf 
in zijn verslag toegaf dat het kader moe'it 
worden gebaseerd op de iaalverhouding bij 
de miliciens, d.i. 60 % nederland statig en en 
'$0 % franstaligen. Bij de onderofficieren 
met 56/4i evolueren wij naar normale 
toestanden. Bij de officieren en dan voor
namelijk op het departement van de mirds-
fer zelf zijn de verhoudingen onduldbaar ; 

Spreker behandelde verder de taaltoestan-
den in de organismen in de Brusselse 
agglomeratie. Hij betwistte aan deze orga
nismen het recht om het taalgebruik over 
te nemen van de gemeenten in het Brussel
se .Hij eiste een tweetalig statuut voor deze 
diensten en een strenge 50/50 verhouding. 
Hij hekelde de snuggere directeurs die voor
houden dat de 50/50 verhouding is geëer
biedigd wanneer de franstaligen de hoogste 
en de nederlanslaligen de laagste posten 
bezetten tegen 50/50. 

stalde voor onderwijsmetoden, die het zo 
uitstekend doen bij leerlingen op rijpere 
leeftijd, bij dit onderwijs toe te passen. Hij 
herinnerde eraan dat men doorgaans in een 
gesprek met deze militairen weinig van de 
taalaanleg merkt, die zij blijkbaar allemaal 
schijnen te bezitten vermits er maar 5% in 
het examen zakken. _ 

Spreker stak de draak met het optimisme 
van de minister die een vooruitgang van 
1,50 % nederlandslalige officieren in twee 
jaar tijds een grote vooruitgang noemde. 

R. MATTHEYSSENS IN DE KAMER 
niet eens 1 nederlandstalig officier naast 
'4 franstaligen. Het verhaaltje van hel tekort 
fian Vlaamse opperofficieren dat een schijn 
van waarheid heeft, kan het hier niet doen, 
want bij de onderluitenanls,,waar sinds 1954 
wel normale verhoudingen zijn, is de ver
houding op het departement schromelijk 
tmank. Onze woordvoerder besloot : hier 
worden de Vlamingen bewu.si en opzette-
Mik achteruit gesleld. 

Spreker leest enkele staaltjes voor van 
fransdolheid bij militaire organismen in het 
Vlaamse land. Hij verzoekt de minister 
krachtdadig een eind te maken aan derg'-
lijke franskiljonse hansworsterij'-n. 

Reimond Mattheyssens nam een loopje 
met de uitslag van de taaiexamens bij de 
hogere officieren, die volgens het verslag van 
de minisier zo voortreffelijk waren. Hij 

Hij noemde het ministerieel optimisme een 
akelige futuristische grap vermits pas in 
het jaar 2.000 een billijk evenwicht zal wor
den bereikt. Hij eiste onmiddellijk voor de 
Vlamingen, na ISO jaar achterstelling, hun 
aandeel op in hel Leger. De enige middelen 
daartoe zijn de versnelde promotie van 
nederlandslalige officieren, het splitten van 
de bevordering seomités in nederlands' 
talige en franstalige kaders, hei instellen 

van taalkaders op het departement, de aan-
werving van Vlaamse reserve-officieren met 
behoud van hun rang en anciënniteit. 

Spreker las knipsels voor uit een Brusselse 
krant waarin schandalen bij het Belgisch 
leger in Duitsland worden besproken. Hij 
vroeg de minister hierover om uitleg. 

Onze verkozene eiste de splitsing van de 
opleidingscentra in twee Waalse en twee 
Vlaamse centra. 

Hij spotte met de politiek van de « acle 
de presence » die door militaire aanstellen 
wordt voorgestaan, blijkbaar nog onder in
vloed van de verhitting van de overwinnings
roes na li-lS, toen er heerschappen rond
liepen met aanhechtingsdromen Hij 
vorderde de terugtrekking van onze troepen 
uit Duitsland, omdat die politiek de ver
vreemding in de hand werkt en de controle 
bemoeilijkt. 

Hij zei dat zijn groep steeds het vertrou
wen aan elke nünister van landsverdedigu.g 
zal weigeren zolang de schromelijke onduld
bare achteruitstelling van de Vlamingfn in 
het leger voortduurt. 

Hij had voordien een amendement inge-
diend om de soldij van 10 F op 80 F Ie 
brengen. 
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ZEEVAART- SCHOOL 

...sieepDooi VoiKsunie spande er zich voor... 

In het kader van hun on
derzoek naar de misstanden 
zij de zeelieden brachten 
Reimond Mattheyssens en 
Staf de Lie destijds een be-
Eoek aan de zeevaartschool 
te Antwerpen. Mattheyssens 
heeft de misstanden aange
klaagd op de Kamertribune 
en gepleit voor wachtgelden 
aan studerenden in volma-
kingskursussen aan de zee
vaartschool. In aansluiting 
met deze parlementaire tus-
cenkomst stelde hij verschil
lende vragen aan verschil

lende ministers. Eindelijk is 
het dan zover. De bevoegde 
minister heeft thans aan on
ze verkozene geantwoord dat 
de wachtgelden zullen be
handeld worden in een wets
ontwerp, dat intussen inder
daad werd ingediend. Wij 
zijn weer een stap verder. 

Wij kunnen er opaan dat 
onze verkozene deze zaak 
niet zal loslaten, voordat de 
sociaal noodzakelijke ver
goedingen zullen zijn toege
kend. 

OPNIEUW DRAMA 
DER MOBILITEIT 

Vlak voor de Kerstdagen 
werd te Heist-op-den-Berg 
een autobus betrokken in 
een verschrikkelijk verkeers
ongeval, Rezultaat : een do
de, een hele reê t̂! zwaarge
wonden. 

De bus vervoerde mijn
werkers van Waterschei naar 
Antwerpen en Lier, bij de te
rugkeer van de avondploeg, 
te O uur 30. 

Antwerpen - Waterschei 
en terug, met de nodige om
wegen voor de verschillende 
mijnwerkers die onderweg 
worden opgepikt : dat is 
ruimschoots 175 km per dag. 

Onder de baan wordt her-
hr»a"de]ijk gestopt zodat het 
meestal wel een rit heen en 
weer van meer dan drie uur 
daags wordt. 

Wanneer alles goed gaat! 

DE LAATSTE 
De laatste taaimop komt 

ditmaal uit de kroniek «Zon 
en schaduw over Vlaanae-
ren», gehouden door voor
zitter van Overstraeten in 
de Autotoerist : 

Een Waalse officier, bang 
dat zijn promotiekansen ra 
gevaar zouden komen., deed 
mee aan een taaleksamen. 
Toen men hem kwam zeg
gen « U bent geslaagd ! » 
maakte hi] een pijnlijke 
grimas en riep uit: «Pot-
verdekke, je l'avais pen-sé !s> 
(Ik had het gedacht !). De 
man kende zo goed Neder
lands, dat hij « geslaagd s> 
begrepen had als « versla
gen ». 

En er geen ongelukken zijn, 
zoals dat van verleden week. 

18 MAANDEN ? 
Verleden week brachten 

We een « Pepernoot » over de 
eventuele verlenging van de 
dienstplicht tot 18 maanden. 
Sindsdien heeft minister Se-
gers in de Kamer zelf met 
de nodige nadruk gezegd dat 
daarvan « hoegenaamd » 
geen sprake kan zijn, maar 
zo gerust zijn we daarin niet. 

De Nato eist nu eenmaal, 
dat we ons budget van 
Landsverdediging opdrijven 
van 22,5 miljard naar 29 mil
jard en dat we 18 maanden 
kloppen. En aangezien de 
Nato het wil... 

In Nato-verband heeft 
België destijds besloten, 100 
Starfighters P 104 in dienst 
te nemen. De kostprijs van 
deze jagers werd oorspronke
lijk op 55 miljoen per stuk 
geraamd, maar dat worden 
ruimschoots 100 miljoen De 
Amerikanen hebben de Star-
fighter al lang afgeschreven 
omdat het toestel niet aan 
de verwachtingen beant
woordt. Wijzelf zitten met 
het Starfighter-b'ok aan ons 
been. De Nato wil het nu 
eenmaal... 

KUNST 

EN POLITIEK 
Te Wenen wordt momen

teel een belangrijke tentoon
stelling van de « Belgische » 
schilderkunst gehouden. Het 
vergt geen betoog» dat deze 
« Belgische » schilderkunst 
eigenlijk een Vlaamse is. 

LEO WOUTERS 60 

' «iifl^ 

Eergisteren — donder
dag — is Leo Wouters zes
tig geworden. Een paar 
weken geleden werd hij te 
Gent gehuldigd : een veel
eer bescheiden hulde, on
der vrienden en medewer
kers, gelijk hijzelf het ge
wild had. 

Want bescheidenheid is 
wel een der kenmerken 
van Leo Wouters. Hoeve-
len in zijn omgeving spre
ken hem aan met zijn 
akademisch versiersel, het 
dr waarachter de germa
nist en de jurist schuil
gaan ? Voor wie hem ken
nen, voor wie naast en met 
hem staan in de strijd is 
hij eenvoudigweg Leo, een 
vriend van de ouderen, 
een vaderlijke vriend voor 
de jongeren. 

Zestig jaar worden is 
niet zo'n krachttoer. Maar 
bijna vijftig jaar in de 
bres staan, in het heetst 
van het Vlaams - natio
naal gevecht, trouw tot 
aan de bedelstaf, nooit af
wijkend van de eenmaal 
gekozen weg, optimistisch 
en vertrouwend op de 
deugden en eigenschappen 
van zijn volk ook in de 
somberste uren, dat is een 
krachttoer die weinigen 
hem nadoen. 

De somberste uren:voor 
Leo is dat geen gemeen
plaats. De repressie had 
hem — de model - ambte
naar die ook in het ande
re kamp door iedereen ge
waardeerd en geëerbiedigd 
werd — ongenadig getrof
fen. Nog niet zo heel lang 

geleden vertelde iemand 
ons over de bittere tijd 
toen Leo in de gevangenis 
verbleef en het ganse ge
zin samenhokte in een ga
rage : hun hele dag- en 
nachtwoonst. Maar toen 
de Vlaamse Beweging te
rug rechtkroop, was Leo 
een der allereersten om 

met raad en daad weer 
aan de zijde te staan van 
hen die de vlag hadden 
overgenomen. 

Leo Wouters : dat is bij
na een halve eeuw 
Vlaams-nationale strijd. 
Strijd in de onvergetelijke 
studentenbeweging, het 
A.K.V.S.', strijd met Tho
mas de Backer in de Kem
pen, strijd langs het 
Volkstoneel en « Jong 
Dietschland », strijd in het 
V.N.V. 

Leo Wouters, dat Is de 
uitzonderlijke trouw van 
iemand die zijn nuchtere 
mannen jaren in het teken 
van zijn vurige jeugd-
droom heeft weten te hou
den. 

Leo Wouters, dat is de 
onberekende inzet voor 
wat hij eens als eerlijk en 
rechtvaardig heeft bevon
den. 

Leo Wouters, dat is voor 
de tallozen in Vlaanderen 
die opkijken naar de 
Volksunie een voorbeeld. 
Een voorbeeld van recht
lijnigheid, vasthoudend
heid, beginselvastheid en 
onbaatzuchtigheid. Om 
het oude woord nog eens 
- méér dan ooit terecht 1 -
te gebruiken : van idea-
lism.e. 

.J 
Bij de grote modernen op 

die tentoonstelling geen 
spoor van Servaes ! Het Mi
nisterie van Van Elslande -
Larock, dat gelast was met 
de samenstelling van de ten
toonstelling, heeft weer eens 
een schoolvoorbeeld van po
litieke kleinheid gegeven ! 

VERPLEEGSTERS 
Er was de laatste tijd heel 

wat beroering onder de ver
pleegsters van het Akade
misch Ziekenhuis te Gent. De 
invoering van een gewijzigd 
opleidingsstelsel voor het ver
plegend personeel heeft ook 
een financiële weerslag die 
echter op een diskriminatie 
ten nadele van de verpeeg-
sters van het « oude regime » 
dreigt uit te lopen. Wat is er 
dan aan de hand ? 

Onder het vroegere regime 
werden de verpleegsters gere
kend tot de kategorie A2 en 
als zodanig dan ook uitbe
taald Volgens het nieuwe op
leidingsstelsel onderscheidt 
men nu aspiranten (verpleeg-
assisten tenten) en gegra
dueerden. De eersten worden 
voor de uitbetaling gelijkge
steld met de kategorie A3 en 
de tweeden met de kategorie 
Al . 

HERVORMING? 
De verpleegsters van het 

vroegere regime moeten nu in 
een van beide kategorieën ge
assimileerd worden. De ver
pleegsters van de universitai
re klinieken te Gent en te 
Luik zouden in kategorie A3 

ondergebracht worden. De 
minsteries betalen hun perso
neel echter uit als Al. Het 
spreekt vanzelf dat de ver
pleegsters van Gent en Lvik 
zich benadeeld achten. Zij 
vragen eenvoudig dat men bij 
hervormingen terdege reke
ning zou houden met hun si
tuatie en daarbij hun erva
ring en praktijkkennis in re

kening zou brengen. Zij aan
vaarden in geen geval dat zij 
in een lagere kategorie zouden 
terecht komen maar eisen in
tegendeel de assimilatie met 
de kategorie Al. 

Wij hopen dat de zaak vlug 
voor mekaar zal komen. Is er 
verdere aktie nodig dan kun
nen de verpleegsters vast op 
onze steun rekenen. 

Wie dichl mee? 
Aan alle dichters en (lieve) dichteressen, die week aan 

week deze (onovertroffen) rubriek helpen stofferen, biedt 
Ernest zijn broederlijke Nieuwjaarsgroet. 

Een kijkje dan vooraf op wat de voorbije week ons bracht. 
Het A.B.V.V.-kongres heeft Vlaanderens dichtersbent andere 
dan vreedzame Kerstgedachten ingegeven : 
H.S. te Jlaaltert : « en hij zou hem gaarne zien kisten. ». 
A.A. te Deurne : «precies of wij dat nog niet wisten 1 ». 
M.D. te Kraainem : « en dat was de plas die ze pisten ». 

De Heideland-pocket gaat deze week naar een vaste klant 
van deze rubriek, dhr L.V.N, te Asse : 

De A.B.V.V.-kongressisten 
verdrijven de tijd met te twislen. 
Major noemt Genot 
een gevaarlijke zot ; 
zijn oordeel valt niet te betwisten I 

Onze volksvertegenwoordiger Mattheyssens, ivaarschijnlijk 
indachtig zijn eigen militaire trocpsoldalentijd en de uitspat
tingen deszelven, heeft vergeefs voorgesteld dat de soldij in 
het leger zou worden verhoogd; Pee Wee Segers zegde 
driemaal « njel ». 

Er viel met Pee Wee niet te pi aten 
over opslag voor de soldaten. 
Een soldij van 10 F 
is de Belgische dank 

Opnieuw een Heideland-pocket voor de beste vijfde vers
regel. Inzendingen vóór woendag a.s. p/a de redaklie (Rotatyp, 
S. Dupuislaan 110, Brussel-7) aan 

uw dienstwillige Ernest. 
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chinezen in west-europa 

De Belgische bladen hebben een paar weken 
geleden ui tvoerig verslag ui tgebracht over de 
spann ingen die in de Brusselse Federat ie van 
de Belgische Kommunis t i sche Part i j heersen 
tussen « Moskovie ten » en « Chinezen », 
Deze spann ingen tussen voors tanders v a n 
een zachte en van een harde in ternat ionale 
koers bes taan in al de kommunis t i sche par 
tijen v a n W e s t - E u r o p a ; ze zijn dus helemaal 
niet zo uitzonderli jk. 

W e l uitzonderlijk is echter het feit dat Chine
zen in hoogsteigen persoon in Wes t -Europa 
k o m e n dee lnemen aan de kommunis t i sche 
ideologische disputen en de kruis tocht tegen 
Moskou k o m e n preken . Dat is wa t dezer 
dagen te R o m e gebeurde . 

Te Rome kongresseerden 
namelijk de 900 afgevaardig

den van de Italiaanse Kom
munistische Part i j . 

De partijgenoten keken 
aardig op toen de leider der 
Chinese delegatie, Tschao J i -
ming, het woord nam. Bui
tenlandse delegaties beper
ken er zich op publieke kom
munistische vergaderingen 
doorgaans toe, de « broeder-
groet * van de socialistische 
strijdgenoten uit hun land 
van herkomst te brengen. 
Tschao Ji-ming bracht ook 
de gebruikelijke broedergroet 
maar hij deed het met ab
normaal weinig woorden. Hij 
had zijn spreektijd voor ern
stiger dingen nodig. 

De verblufte Romeinse 
kommunisten aanhoorden in 
een doodstille zaal de uiteen
zetting van Tschao Ji-ming 
over de internationale poli
tiek. De Chinees was hele
maal niet akkoord met I ta
lië's kommunistenleider To-
gliatti die de Kuba-politiek 
van Kroesjtjov een « daad 

van verstandige vredeswil > 
had genoemd. Hij beschul
digde Kennedy ervan, een 
onverbloemde kontrarevolu-
tionaire politiek te voeren en 
viel Castro bij in zijn pogin
gen, de russisch-amerikaan-
se Kuba-overeenkomst te sa
boteren. 

Luid protest weerklonk uit 
de rijen der kongresleden 
toen Tschao Ji-ming Togliat-
ti zelf aanviel en de I tal iaan
se kommunisten van verraad 
en landverraad beschuldigde 
wegens hun toenaderings
pogingen tot de « verrader
lijke Tito-bende ». Aanval
len op Tito genieten de voor
keur van de Chinezen, omdat 
zij onrechtstreekse aanvallen 
zijn op de « revisionistische » 
politiek van het Kremlin die 
onlangs nog de Joegoslavi
sche diktator uitnodigde 
naar de Sovjet-Unie en 
plechtig ontving. 

Het Romeinse kommunisti
sche blad « Unite. » was even 
sprakeloos van verbazing en 

woede. Maar het vond' de vol
gende dag terug zijn even
wicht en bracht zijn veront
rusting tot uiting in een t ra -
nerig hoofdartikel : « Diepe 
droefheid, bezorgdheid en 
bitterheid waren het gevolg 
van de redevoering der Chi
nese delegatie ». 

De « diepe droefheid, be
zorgdheid en bitterheid > 
van de Italiaanse kameraden 
worden gedeeld door de 
meeste kameraden in de 
Oosteuropese satellietlanden. 

Want de verklaringen van 
Tschao Ji-ming waren 
slechts een onderdeel van 
een uitgebreide anti-Kroesjt-
sjov-kampagne die door de 
Chinezen gedurende de laat

ste weken in bijna alle West
en Oosteuropese hoofdsteden 
werd gevoerd en die er op ge
richt was, het isolement van 
China in de kommunistische 
wereld te verbreken. 

Deze pogingen vonden tot 
op heden slechts een gunsti-
gy» weerklank in Albanië. 
Sinds bijna twee jaar is de 
kleine bergstaat aan de 
Adriatische zee naar het 
Peklngse kamp overgegaan; 
het gevolg van deze overgang 
was een ongehoorde politie
ke, militaire en ekonomische 
druk op Albanië dat slechts 
met de hulp van China aan 
deze druk kon weerstaan. 

Chinese pogingen in Bul
garije werden enkele weken 
geleden schaakmat gezet 
dank zij de persoonlijke tus
senkomst van Kroesjtsjov op 
het kongres der Bulgaarse 
kommunistische partij . 

Begin van deze maand liep 
de afgezant van Peking, Wu 
Hsiu-Tschuan ook in Praag 
en Boedapest tegen de lamp : 
Kroesjtjov had geen risiko's 
genomen en bereidde de par-
tijkongressen in beide hoofd
steden grondig voor. En ook 
daar bleek dat de Chinezen 
er niet in slaagden, de 
Kroesjtsjov-politiek inzake 
Kuba uit te spelen tegen het 
Kremlin. 

Wel integendeel ! Daar 
waar het Kremlin zich steeds 
enige terughoudendheid op
legt, vonden de partijleiders 
üi de satelietlanden dat niet 
nodig en zo ontstond gedu
rende de laatste weken een 
bloemlezing van anti-Alba-
nese en -Chinese uitlatingen 
die bijna uit de mond van 
wijlen senator MacCarthy 
hadden kunnen komen. Ja-* 
nos Kadar zegde in Boeda
pest, de « Albanese renega-* 
ten diep te misprijzen en t« 
waarschuwen tegen dogma
tisme in andere kommunisti-i 
sche partijen ». Te Praag 
verklaarde Vladimir Kouc-. 
ky : « De albanese verdacht
makingen herinneren ona 
aan Hitler en Goebbels ». 

Moskou intussen meenda 
zich rustig de luxe te kunnen 
veroorloven, Tito naar Rus-i 
land uit te nodigen. En op de 
avond dat radio Peking de 
« revisionisten » er van be
schuldigde, de breuk in de 
kommunistische wereld 
thans voor iedereen duide-* 
lijk te hebben gemaakt, be-* 
geleidde Kroesjtjov zijn 
Joegoslaafse gast naar he^ 
Bolshoi-theater waar — iro-
nischerwijze ? — «Het ge
maskerd Bal» van Verdi on 
de affiche stond. 

T.v.CX 

„Kroesjtsjev te Sofia : anti-Chinese koers.. 

[lilsen - flitsen - (Ütsen - [lifsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitse 

• La te rekening . 
De Franse auteur en diplomaat 

Roger Peyrejiite, schrijver o.m. 
van het gekende « Les clés de St 
Pierre » won thans het pro
ces dat hij in 1953 heeft ingespan
nen tegen het Franse ministerie 
t<an Buitenlandse Zaken. In 19i5 
had dit Ministerie hem op de 
straatkeien gezet onder beschul
diging van kollaboratie met de 
bezetters. Peyrejitte heeft steeds 
beweerd dat hij het slachtoffer 
was van wilde verdachtmakingen 
vanwege Suzanne Borel, de latere 
mevrouw Bidault. De rechtbank 
heeft deze tezis thans moeten aan
vaarden. 

• Lichtsignalen. 
Generaal William- Collins, de 

Amerikaanse kommandant der 
marinetroepen op de U.S.-bazis 
Cuantanamo op Kuba, nam, samen 

met een troep kode-experten deel 
aan een nachtelijke observatie-
wacht. Mariniers hadden vastge
steld dal vanop een punt in de na
bijheid der bazis rode, groene en 
gele lichtsignalen werden uitge
zonden, ivaarschijnli]k bestemd 
voor een spion binnen de bazis. 
Ka een urenlange observatie der 
signalen stelden de experten vast 
dat de lichtseinen afkomstig ivaren 
van een nieuwe verkeerslichten-
installatie. 

• Kers tmis . 
De Anglikaanse bisschop van 

Carlisle in Noordengeland nodigde 
alle jongelui uit de 300 gemeenten 
van zijn diocees uit op een twist-
partij gedurende de Kerstnacht. 
Bisscliop Bloomer verklaarde : « ik 
geloof dat de kinderen gedurende 
de feestdagen behoefte hebben aan 
een avondje uil onder mekaar ». 
Bloomer slaat trouwens niet al

leen : in de V.S. wordt X-mas dit 
jaar Twisi-mas genoemd. 

• U p p e r ten . 
De protestantse dominee Robert 

L. Pierson, schoonzoon van de 
New-Yorkse gouverneur Nelson 
Rockefeller, werd geschrapt uit het 
Social Register, een lijst met de 
namen van de iOO belangrijkste 
families uit de V.S. Reden : Pier
son reed verleden jaar in Missouri 
in een bus die voor negers was 
bestemd en verbleef daaivoor zes 
dagen in de gevangenis. 

• Koninkli jke afwas. 
Sigvard Graaf Bernadolte, zoon 

van de Zweedse koning, kreeg 
patent op een door hem uilgevon
den huishoudeijk toestel : een 
borstel die toelaat de afwas ie 
doen zonder met de handen in het 
af waswater te komen. 

• D e derde klasse. 
Jozef Broz, alias Tito, diktator 

van Joego-Slavië, vindt de winters 
op zijn rezidentie-eiland Brioni te 
koel en laat zich op het zuidelijker 
gelegen eiland Hvar een beschei
den datscha met zoutwater-zwem-
bad aanleggen. 

• Che geeft niet o p . 
Fidel Castro's luitenant in het 

maquis en huidige minister Er
nesto « Che » Guevara heeft on
langs aan de Londense « daily-
Worker » zijn eerste intervieuw 
sinds de Kuba-krizis toegestaan. 

« Che » vindt dat er geen rede
nen zijn om moedeloos te worden: 
« De Kubaanse revolutie heeft be
wezen dat onder een kolonialis
tische verdrukking zoals die be
staat in Zuid-Amerik, kleine en 
goedgeleide guerilla-eenheden op 
sleutelpozities kunnen <Ken«n tüs 
catalizators voor de massa die er
door in beweging en naar de mas-

sastrijd wordt gebracht. We me
nen dat hetzelfde kan gedaan 
worden in een groot aantal Zuid-
amerikaanse staten ». • 

• Polit ieke nevel . 
De 62-jarige Georg Diederichs, 

ministerprezident van Nedersaksen 
bezocht de herfstmanceuvers van 
het Westduitse leger en vroeg aan 
een soldaat die bij een rivierover
gang een nevelinstallatie bedierh-
de : « Wat doet gij daar 1 ». D« 
soldaat antwoordde : « Ik zet allei 
onder mist n. Waarop de minister-
prezident : « Dan zijn we konfra
ters. Ik kom namelijk ai l dê 
politiek. 

m Rood 
beenhouwers-kenteken . 

In het Amerikaanse weekblad 
« Time » verscheen het bericht 
dat België eindelijk hel rijbewijt 
gaat incocren. liet weekblad liet 
daarbij opmerken dat de meeste 
Westeuropese autovoerders zich 
weinig of niets van verkeersregle
menten aantrekken, maar dat ze 
toch allemaal beducht zipi voor 
één enkel gevaar op de bann de 
rood-witte nummcrptaal van Bi I-
gische wagens, kenteken voor vef 
kpcrs-beenhouwers. 
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over Ota» vorige bijdrage waarbi j he l 

t reur ige voorbeeld aangehaald we rd van 

• e n Kempische p^ ide la rbe ider die naiut 

he t Luflcse £ e n t te gaan werken . Be< 

g r^pe l i ^e rwi j ze hebben alle mobie len 

he t niet z o s led i t als deze werkl ieden 
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dfe wetkeHjk to t d e super-pendelaars 

behoren (in de overgankeli jke zin v a n 

he t woord d a n ) . M e n schat he t aan ta l 

p^ ide la rbe iders in de Zu ide rkempen o p 

ongeveer 20 .000 . Deze arbeiders gaan 

n a a r Nederland, de Limburgse ko len , 

m y n e n , de Waa l se mijnen en fabrieken, 

A n ^ e r p e n , Brussel en Leuven . 

Speurtocht 

naar 

Een zeer belangrijk deel 
van de mobielen gaat dage
lijks naar Nederland. Van de 
meer dan tienduizend: 
Vlaamse arbeiders die bij 
onze noorderburen werk vin
den, zijn er minstens 7.000 
uit de Zuiderkempen afkom
stig en het arrondissement 
Turnhout levert hierbij wel 
een zeer groot kon tingent. 
Wij geven hiernaast enkele 
voorbeelden : 

• 6 0 6 0 arbeiders 

naa r Nederland, 

De plaatsen die wij opge
ven zijn centra die wij reeds 
in vorige bijdragen aange
haald hebben. Alles bijeen 
zijn er in het arrondissement 
Turnhout echter 6.060 pen
delarbeiders die dagelijks de 
trektocht naar Nederland 
ondernemen. 

Velen werken te Eindho
ven bij DAF of bij Philips. 
Alleen reeds in de automo-
bielfabrieken van Van Door-
ne werken 1100 Vlaamse ar
beiders, voor een groot deel 
afkomstig uit de Zuiderkem
pen. Wij hebben vroeger re
portages gepubliceerd over 
deze werklieden en toen 
bleek dat zij helemaal niet 
ontevreden waren over de 
lonen en de sociale voorzie
ningen in Nederland. Alles-

rlns lagen de lonen veel ho
ger dan in de metaalfabrie-
ken te Olen waar zeer onge
zond werk wordt verricht en 
waar men tijdens het voor
bije jaar de stakingen ge
kend heeft, stakingen die na 
weken en weken beroering 
voor gevolg hadden dat een 
geringe loonsverhoging werd 
voorzien en dat uiteindelijk 
een loon van 30 F betaald 
wordt terwijl men in Neder
land minimumlonen van 36 
F niet ongewoon vindt en dit 
voor werkgelegenheid in veel 
gezondere en socialer om
standigheden. 

tijd een verliespost want 
verre verplaatsingen bren
gen met zich : verhoogde 
vermoeienis, verloren geld 
(voor Nederland is het ver
voer echter in de meeste ge
vallen gratis) gemis aan tijd 
voor rust en voor familiele
ven. Dit geldt vooral voor die 
arbeiders welke verplicht 
worden naar Wallonië te 
gaan arbeiden en die 14 uren 
en meer uithuizig zijn. 

• Zes miljard ver loren. 

In het arrondissement 
Turnhout zijn er, zoals wij 
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1 Arrondissement Turnhout 

Arendonk 
Beerse 
Tielen 
Turnhout 
Vosselaar 
Eindhout 
Grobbendonk 
Herentals 
Herselt 
Hulshout 

592 
312 

80 
1021 

162 
84 
30 

161 
183 
119 

Oevel 
Olen 
Vorselaar 
Vorst 
Westerio 
Balen 
Dessel 
Geel 
Mol 
Retie 

22 
45 
53 

103 
149 

-110 
85 

515 
170 
103 

• W a a r o m geen 

industr ie-uitbreiding 

in Zu ide rkempen . 

Toch mag het feit dat men 
in Nederland goed werk 
vindt niet als een argument 
gebruikt worden om de pen-
delarbeid te bestendigen of 
uit te breiden. Integendeel, 
het voorbeeld kan aange
haald worden om te bewij
zen dat moderne industrie-
vestiging evengoed zou kun
nen plaats gehad hebben in 
de Zuiderkempen indien men 
zich gespiegeld had naar het 
voorbeeld van Noordbrabant. 
Pendelarbeid is praktisch al

reeds vroeger aanhaalden, 
meer dan 6000 werklozen. De 
staat heeft sedert het einde 
van de tweede wereldoorlog 
meer dan 6 miljard onpro-
duktieve uitgaven gedaan om 
deze werkloosheid te vergoe
den alleen reeds in het be
doelde arrondissement. Nu 
ontvangt een werkloze 
slechts ongeveer de helft van 
een normaal loon. Dit bete
kent dus dat minstens 6 mil
jard voor de Kempische 
werklozen in het Turnhoutse 
verloren gingen en niet al
leen voor de werklozen en 
hun familieleden, maar ook 
voor de zakenwereld en dan 
vooral de middenstand. In 

deze laatste, en ook bl] dé. 
landbouwers heerst er 'n ver
doken werkloosheid die zeer 
omvangrijk maar moeilijk te 
kontroleren Is. 

Om al deze redenen en 
vooral omdat men in de Bo-
rinage (nadat men reeds 50 
miljard van het Marshall
plan in Wallonië verloren 
gooide) weer 20 miljard g a a | 
wegsmijten, moet er diringend 
komaf gemaakt worden mei 
industrievestiging in de Zui
derkempen. Voor het einde 
van 1965 dienen met de 
hoogste spoed 19000 nieuwe 
betrekkingen geschapen te 
worden. 

De bevolking groeit snel 
aan en na 1965 zullen ieder 
jaar opnieuw 8000 nieuwe 
werkgelegenheden dienen tolj 
stand te komen. 

Intussen gebeurt er echter 
niets, intussen werd de op-* 
drachtgever voor de Zuider
kempen, de heer van Orsho-* 
ven schandelijk aan de deur 
gezet. Minister Spinoy heeft 
naa r zijn eigen zeggen geen 
drachthouder voor de Zuider-i 
C.V.P.-ers heten rustig hun 
man, die het nochtans zeer 
goed meende met de Zuider
kempen, afkraken. 

Wij staan aan het begin 
van 1963 en het is duidelijk 
dat de vereiste nieuwe werk
plaatsen er niet meer tijdig 
kunnen zijn, temeer daar 
geen nieuwe bedrijven geves
tigd werden in de Zuider
kempen en de bestaande niet 
uitgebreid werden. De rege
ring is dus van mening dat 
zij alles en nog wat moet 
doen om ĉ  Walen te paaien 
en dat men de rustige Kem
penaars verder mag laten 
stempelen in de doplokalen, 
dat men ze verder mag laten 
pendelen of tegen koeMelo-
nen kan laten werken. Geen 
nieuwjaarsgeschenk dus voor 
de Kempen. Het brave neefje 
blijft in de kou staan. 

Vlaanderens 
armoede 

en welvaart üen reportage 
door 

Staf de Lie 
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NIEUWJAARKE ZO 
'T VARKEN 

HEEFT VIER VOE 

Nieuwjaar ïs de tijd van grote feesten, overda
dige wensen en tipische volksgebruiken. Er 
worden inderdaad nog nieuwjaarskoeken ge
bakken, er wordt nog gezongen door de kinde
ren en er wordt nog met « den hans » rondge
gaan. Wat dit betekent willen wij hieronder ver
halen, want spijtig genoeg sterven de mooie 
volksgebruiken van jaar tot jaar en in deze 
Kerst- en Nieuwjaarstijd voelen wij dat altijd 
zeer pijnlijk aan hoewel wij (gelukkig) in een 
streek wonen waar men nog zeer sterk allerlei 
oude gebruiken in ere houdt. 

OUD EN 

NIEUW 
iN VLAANDEREIS 

Er zijn mensen die bewe
ren dat de nieuwjaarsgebrui-
ken overblijfselen zijn van 
de oude Germaanse joelfees
ten, lil ieder geval zijn de 
geplogenheden rond het 
nieuwe jaar reeds heel oud. 
Denken wij hierbij aan het 
bedelzingen dat nog zeer ver
spreid is en dat als over
blijfsel van de oude misterie-
spelen kan beschouiwd wor
den. Tn talrijke streken van 
Vlaanderen gaan de kinde
ren op oudejaarsdag van 
deur tot deur en zingen 
daarbij liedjes cm. het ge
kende « Nieuwejaarke Zoe
te ». 

• Hanske Knap. 

In de streek van Wichelen, 
Heist - op - den - Berg trok 
men rond Nieuwjaar in ver
klede groepen met een geke
tende beer of een monster 
door de straten. Dit moet 
een overblijfsel zijn van de 
oude Driekoningenspelen 

waarbij Herodes de boze 
geest verpersoonlijkte. 

In dit verband moet ook 
« Hanske Knap » worden ge
zien. Hanske Knap is de fi
guur die in de Antwerpse 
Polder nog veelvuldig wordt 
uitgebeeld. Op verloren 
maandag trekken groepjes 
zangers bij valavond door de 
straten. Iemand met een 
zwart gemaakt gezicht en 
een konijnenvel over het 
hoofd beeld de beer uit en 
wordt geketend rondgeleid 
door een paar gezellen waar
van er één een « hans > 
draagt, een klomp waarvan 
de kap werd afgezaagd en 
weer bevestigd met een stuk 
leder zodat het geheel kan 
klepperen. Dit geklepper be
geleid een eentonig liedje : 
« Hans Knap ». 

Hans Knap, knap, knap, 
een duitje of een centje 
om Hanskes baardje af te doen 
' t Is in geen Jaren meer afgedaan 
Ziet eens wat een lang baardje dat 

[hij heeft 
How hans. How hans, 
Steekt toch een centje m den Hans. 

Via de klep die met een 
touwtje opengetrokken wordt 
icunnen de mensen geldstuk
ken in de klomp steken. 

• Roepen om 
een goedsdeel. 

Rond Denderleeuw roepen 
de kinderen rond Nieuwjaar 
aan de deuren om het 
«goedsdeel» of het Gods-
deel dat vroeger ook door de 
bedelaars en de bedelmon
niken werd gevraagd. Men 
deelt dan speciaal daartoe 
gebakken koeken, vlaaien, 
sinaasappelen, noten of geld 
uit. 

Dikwijls gaat het goeds-
deelroepen gepaard met het 
monotoon getomp van de 
Rommelpot, of de « goebe >. 

Dit gebeurt ook in de Ant
werpse Polder waar op oude-
jaaravond groepjes rommel
potzangers uittrekken en 
hierbij het oude rommellied 
zingen : 
« 'k heb zolang met de rom
melpot gelopen ». 

'k heb zolang met de rommelpot 
[gelopen 

nog geen duit om brood te kopen 
Alle bakkerij, steekt hem m de zij 
Steekt hem in den hoed 
Ziet toch wat de speelman doet 
Vrouwke laat het deurke open 
Laat de speelman binnenkomen 
Schipper gij moet strijken 
Speelman gij moet wijken 
Steekt uw handjes in den pot 
nog geen duit m de rommelpot. 

Een ander oud lied is het 
« Klein zieltje » dat even
eens onder begeleiding van 
de rommelpot, gezongen 
wordt : 

Klein zieltje, klein zieltje. 
Waar treurde gij reuren, 
GiJ moet er niet treuren 
Voor ' t Hemels gebod 
Valt op uw knieën en bidt voor 

[God ; 
Met groot fatsoen. 
Dan zal Hij den hemel wel open 

[doen. 
Hij heeft den hemel wel open-

[gedaan 
Voor een houten kist met strooi-

[band aan 
Zo keert gij naar een ander land 
Van 's morgens vroeg tot 's avonds 

[laat 
' t Zonneke schijnt er zo helder en 

[klaar ; 
Ik wens U een zalig nieuwjaar 

• Zangers in de nor. 
De rommelpotzangers gaan 

gekleed in een buitenste-bin-
nen getrokken mantel of in 
een kafbaal waarin gaten ge
sneden werden. Een van hen 
heeft een beurs .bij voor het 
geld en de gekregen waren 
worden opgeborgen in een 
kopzak. Vroeger deelde men 
veel worsten, bloedpensen en 
varkensgebraad aan deze zan
gers omdat men in de Nieuw
jaarstijd gewoonlijk een vet 
varken in de kuip had zitten. 
Na afloop van het zingen 
werd er in de herbergen een 
waar feest aangericht met 
pensen, appelen, koeken en 
bier. Onder de anekdoten die 
men in de Polder over het 
Nieuwjaarzingen vertelt wordt 
met voorliefde deze van twee 
dronkemannen aangehaald 
die in zakken gehuld, de ge
zichten zwart gemaakt, naar 
Antwerpen trokken om daar 
op de Meir en de Keyserlei te 
gaan zingen. Zij kwamen in 
de Begijnenstraat terecht 
waar zij gedurende enkele 
dagen opgesloten werden. 

dwenen is, was het branden 
van koningskeerskens» da^ 
vooral in Limburg gebeurde. 
Drie kaarsen werden boven de 
deur te branden gezet ter ere 
van de drie koningen. 

Wij geloven niet dat in hef 
Payottenland en in het land 
van Aalst nog de « bedeltoch-i 
ten > bestaan, waarbij sei
zoenarbeiders, die tijdens dé 
wintermaanden zonder werk 
waren, met hoepelpaarden het 
land doortrokken om, tot 
meerdere eer en glorie van 
Nieuwjaar en de drie konin
gen en tot het spijzen van 
hun beurs, oude bijna onver
staanbare liedjes te zingen. 

HimiminDtiiiitimiiiitmiitiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimifli 
liimHiiiiiiinHHiuMtiMiiimmuitiinttHiHiitiimiiiiH 
imHimuiuuminiiimHimHHiiiitimiiMuiiiiiiiiiiiii 
ffminiMJHUitiinniiiitiiiiUHtiiMiiiiiiHiiiitiituiiii 
Ü><>ii)iipnHiiumiiiiiiiiiiHUtiNiiiiiitiiiitiiniif 
HHimiMitmuinuiHimiHiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiuii 
IIHIflltlii!li>>"><>><"""Mllllj«lllllllllttUlitlHllimill 

iiiHiiiiitiii.., «.iuiiiiiiuiiimimuiiiiMitiiiiii 

imniilmiiiiuutiHtiiimiiMMinuniuiiiiMiiitiiiiiiiii 
nuiHiUMttttUHUiHiiHiuiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiniii 
HHHiHflfnBi|HHiH«imimtiiN»HttUiiuiiiinm 
irniHHttMmmuHiiHunuuiMutMiiuiuiHiiiitHiii 

!

ntHHIU|milHKUUIjil|IINIIHIUIIIUUUtlltHHIilU 
HuitiifmïiffimmniRmmmuiiuiiiiMiiNiuiuiiifiu 
iimtttUMuiHimummiiuflutiiiuuuiiiiiUHiiiutiii 

itmmiiffiHiHiiiiijwmitmiiunituimiMiiHiiiHiii 
imntMiniMmiwHnuwiHmuuuuimiiiiiiiiiiii 
iHUUHpiiiiiuuwimtmiiiiuuiiuiiiHiimiiiiiimiii 
uminulyuuuwiuHitmiiiuHiiiiiiHininmiUHiiiHi 
HiimuiUmuiuwuiiHuuwHiiiitmHuiiiuitmi 
uuHmiimiiHHWimiitmmimwHHHuiuiiuuHiuit 

« Wij komen van Oosten, 
wij komen van ver... 

• • J » «IJS 

• Veel verdwenen. 

Terwijl het koningskiezen 
(door middel van koningEv-
brieven) en het wieroken 
praktisch geheel uitgestorven 
is wordt er in somjnige stre
ken van Vlaanderen tijdens 
de nieuwjaarsnacht nog wel 
geschoten met klakkebussen 
en rondgelopen met de bel. 
Dit lawaaimaken dient in ver
band gebracht met het verja
gen van boze geesten. Een an
der gebruik dat praktisch ver-
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Cedert 1948 — datum waarop te Waregem in 
West-Vlaanderen de 1ste Frans-Vlaamse kul-

tuurdag werd georganiseerd door André Demedts 
en Luc Verbeke — is de belangstelling voor de 
± 200.000 Nederlandssprekenden in Frans-Vlaan-
deren in belangrijke mate toegenomen. Het posi
tieve en opbouwende idee dat aan de grondslag 
ligt van deze kulturele ontmoetingsdag — die se
dert 1956 ook in Nederland wordt georganiseerd 
o.l.v. Dr. Paardekooper — ligt aan de basis van 
een indrukwekkende lijst van praktische verwe
zenlijkingen ten voordele van het Nederlands in 
Noord-Frankrijk. 

ons 
In 1951 werd overgegaan 

tot de oprichting van « No
tre Flandre - Zuidvlaams 
Heem », het enige Vlaams
voelende tijdschrift door en 
voor de Frans - Vlamingen 
in stand gehouden. Vier jaar 
later, in 1955, maakte de in
tussen beroemd geworden 
toneelvereniging « Verbroe
dering » uit Westouter een 
eerste toernee door Frans-
Vlaanderen. Sedert deze da
tum hebben reeds meer dan 
honderd toneelopvoeringen 
In onze taal in Frans-Vlaan-
deren plaats gehad. En de 
opvoeringen gaan verder 
even suksesrijk door. 

Momenteel wordt op 6 
plaatsen in Frans-Vlaande-
ren Nederlands onderwijs 
gegeven en tijdens de jong
ste grote vakantie organi
seerde de « Werkgroep Ne
derland » drukbezochte va
kantieleergangen in het Ne
derlands. Dezelfde « Werk
groep Nederland » kanali
seert sedert jaren het 
Vlaamse en Nederlandse 
jeugd toerisme naar Frans-
Vlaanderen. 

Op de eerste zondag van 
september jl. werd voor het 
eerst in Frans-Vlaanderen 
een Vlaamse dag gehouden. 
Deze dag werd geleid door 
Frans-Vlamingen zelf en de 
voertaal ervan was Neder
lands. 

Dat is slechts een belang
rijk deel van de verwezenlij
kingen voor dat taal- en 
kultuurverwante gebied. 

In 1957 verscheen ook het 
1ste nummer van het drie-

erfdeel 

maandelijks kultureel tijd
schrift « Ons Erfdeel ». Een 
tijdschrift dat in Vlaande
ren en Nederland belangstel
ling wil wekken voor het kul-
tuurprobleem der Frans-Vla
mingen. Het is meteen een 
tijdschrift dat door uitgeko
zen en overzichtelijke arti
kelen over de kunst in Ne-
derlajid, Vlaanderen en 
Zuid-Afrika de kulturele sa
menwerking die allereerst 
moet gebaseerd zijn op een 
betere kennis van mekaar, in 
de hand werkt. Het situeert 
Frans-Vlaanderen in het ge
heel van onze kultuurge-
meenschap waardoor het 
door zijn verleden en de 
werkelijkheid van het heden, 
thuishoort. 

In het nummer 1 van de 
Vide jaargang, september jl, 
lezen we in het hoofdartikel: 
« Het moet mogelijk zijn dat 
Frans-Vlaanderen, deel van 
de Franse staat, tevens voor
post is van de Nederlandse 
kuituur in het zuiden. Het 
meest dringende probleem is 
het onderwijs van onze taal 
in dit gebied. » En verder : 

€ De taak van Nederland en 
België ligt voor de hand : 
door doelbewuste samenwer
king van Frankrijk verkrij
gen dat de kleine tweehon
derd duizend taaigenoten in 
Noord-Frankrijk door het 
Nederlands onderwijs deel 
kunnen hebben aan het kul
tureel leven der Nederlan
den ». In datzelfde nummer 
brengt de stichter van het 
vooroorlogse « De Vlaemsche 
Stemme in Vrankryk » een 
ontroerend getuigenis uit 
Frans-Vlaanderen. Luc Ver
beke vervolgt zijn historisch 
overzicht van de « Taalstrijd 
en Vlaamse Beweging in 
Frans-Vlaanderen » en de 
Amerikaanse Professor Dr. 
Lagerwey onderzoekt hoever 
het staat met « De studie van 
de Nederlandse taal en kui
tuur in de Verenigde Sta
ten ». De Nederlandse histo-
rikus Dr. WiUemsen schrijft 
een in alle opzichten opmer
kenswaardige bijdrage over 
« De integratie van de ge
scheiden delen van de Neder
landse kultuurgemeen-
schap >. Verder biedt dit 

de taalgrens 

la frontlère linguistique 

DR M. VAN HAEGENDOREN 
Taalgrens - nr 938 in 
Amsterdam. 16 blz. 
ƒ 0,50. 

• 

de AO-reeks, 30.11 
geïllustreerd, 7 F 

De 
62, 

o\ 

JBen bli/ft van de groeiende 
Kourdnederlandse belangslelUng 
voor de Vlaamse Beweging is het 
verschijnen in de gekende AO-
reeks, die wekelijks een aflevering 
wijdt aan één o/ ander onderwerp 
uit de aktualiteit, van een inleiding 
tot het taalgrensprobleem door M. 
Van Haegendoren. Het is niet de 
eerste maa] dat de AO-reeks be
langslelUng toont voor de Neder
landse problematiek buiten Noord
nederland : de naam Paardekooper 
leerden tue kennen als steller van 
en teer degalljk AO'tje over Frans-
Vlmnderen. En nog niet zo lang 
geleden schreef prof. dr II. V^n 

Werveke een aflevering over het 
taalprobleem in België. 
Het AO'lje dat thans uit de pen van 
dr Van Haegendoren is gekomen, 
is een zeer overzichtelijke inlei
ding tot het probleem van talen-
lelling, taalgrens, randgemeenten 
en vastlegging der taalgrens. De 
auteur heeft de juiste toon te pak
ken om de (ondeskundige en on
voorbereide) Noordnederlandse le
zer de gegrondheid van het Vlaams 
standpunt te doen inzien en hem 
er van te overtuigen dat de vast
legging zoals ze is geschied, méér 
tot het domein van het politiek 
mogelijke dan van de rechtvaar

digheid behooH. 
Dr Van Haegendoren hm in de 

16 blz van het boekje nutuuilijk 
maa? weinig nieuws - althans 

voor een Vlaams lezerspubliek -
brengen. Nochthans zullen ook 
Vlamingen graag hel AO'tje in 
hun bibliotheek hebben omdat 
het zeer handig het ganse pro
bleem samenvat. 

Maar waarom in Godsnaam een 
paar onnauwkeurigheden, o.a. in 
het kaartenmateriaal ? Waarom 
op blz. IS « Tourncppe (Dworp) » 
en in hoeverre is bv. Sippenaken 
méér tweetalig dan Teuven o) 
Remersdaal ? 

1. - ^':£&iik:£ & M^ 

kerstmis aan 

de schelde 

Achter de kale nolelaren van de Scheldedijk ligt in deze winterse 

dagen stiller en poëtischer dan ooit het schilderachtige Vlasbenbroek 

Kent U het mooie, oude kerkje dat door de beeldhouwende pastoor, 

Z.E.H. V. Siuyver, opgeknapt werd en dat thans één der merkwaar-

dtgste kerkinterieurs van Vlaanderen heeft ? 

Hierboven een kerstkribbe van Z.E.H. Valery Siuyver, zoals de 

meeste zijner werken gekapt uit een ruwe boomtronk. 

nummer, zoals gewoonlijk, 
een uiterst degelijke voor
stelling van een belangrijk 
hedendaags dichter, deze 
keer is het de Nederlander 
Leo Vroman. De Vlaamse 
musikoloog J.E. Van Ackere 
handelt over « Twee toon-
dichters uit Frans-Vlaande
ren ». 

De mens Michiel de Swaen 
wordt nader belicht door Raf 
Seys en in een « Kulturele 
Kroniek •>> van een tiental 
bladzijden worden alle be
langrijke kulturele en artis
tieke gebeurtenissen van ge
heel het Nederlands taalge
bied voorgesteld. In een ru
briek « Aantekeningen en 
Verslagen » worden alle 
praktische verwezenlijkingen 
voor Frans-Vlaanderen op 
de voet gevolgd en daaruit 
blijkt o.m. dat een indruk
wekkend aantal mensen zich 
praktisch dagelijks inzetten 
voor deze taaigenoten. 

Dit eerste nummer van de 
Vide jaargang telt 86 blad
zijden en is biezonder fraai 
en rijk-geïUustreerd uitge
geven. 

Om een beeld te geven van 
de waardering die dit tijd
schrift in ons taa'gebied ge
niet, enkele pers-t^mmen : 

« In de vijf jaren van zijn 
bestaan is Ons Erfdeel uitge
groeid tot een tijdschrift dat 
in geen schoolbibliotheek of 
op geen tijdschriften taf el 
mag ontbreken. We hoeven 
geen bekrompen chauvinis
ten te zijn of met « Groot-
nederlandse » gedachten 
rond te lopen om toch verde

digers te zijn van de kuituur 
der Lage Landen waar deze 
bedreigd wordt, zoals in 
Frans-Vlaanderen, om voor
standers te zijn van de meest 
uitgebreide samenwerking op 
kultureel gebied van de Ne
derlands sprekenden, waar 
ook ter wereld ». (Levende 
Talen, Groningen). 

« Wat dadelijk en zonder 
voorbehoud noopt tot sym
pathie, is dat hier nu eens 
niet aan kleurenpolitiek 
wordt gedaan en dat alle 
medewerkenden, onafgezien 
hun wereldbeschouwing of 
politiek land van herkomst, 
zich blijkbaar eensgezind 
hebben geschaard om de 
schone verzuchting van Mar-
nix van Sint-Aldegonde 
« Hoe cond ick u mijn broe
ders oyt vergheten, waar wij 
toch zijn in eenen stronck 
gheplant ». (De Standaard). 

« We kunnen het hoge ge
halte van dit tijdschrift en 
zijn fijne, aristokratische 
prezentatie niet genoeg be
wonderen; het verricht voor
treffelijk prestigewerk in de 
dienst van zijn verheven 
idealen; het is een verheu
gend teken van het stijgend 
kultuurpeil in Vlaanderen 
en het verdient om al die 
redenen de daadwerkelijke 
steun van elk bewust Vla
ming » (De Autotoerist). 

Ahonnement, voor 4 rnim-
wers, samen meer dan 350 
hUidzijden : 60 F, een steun-
ahonnement 100 F, te storten 
op fostrehenmg 1313.-59 van 
J. Declercq, ReJclem (West-
VL). 
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P£RSSP/EGEL 

deze 

week 

strandgoed 

Nakaarten over het Kong:res vim 
bet ABVV, stellinffnameai rond het 
federalisme en een greep uit ar
tikels die kunnen doen blijken dat 
de Vlaamse euforie waar sommi
gen bewust naar toe sturen, abso
luut niet verantwoord is, dat is 
weer de overvloedige oogst van 
een week « gepers » in de binnen
landse publikaties. 

VOLKSGAZ 
Zich baserend op de stemmings-

cijfers die een duidelijke meerder
heid gaven voor de leiding van 
het ABVV wil Sindikalist van uit 
de houding van de goedwillende 
overwinnaar de Lu'kenaars tege
moet treden, 

« Wij geloven dat nei congres 
duidelijk heeft gemaakt dat het 
A.B.V.V. in zijn grote meerder
heid gehecht blijft aan zijn een
heid. Wij geloven dat zelfs in een 
politiek gefedereerd België de 
Waalse, Brusselse en Vlaamse 
werknemers in één vakverbond 
moeten verenigd blijven 

Voor de rest kunnen wij in de 
contactgroep die de innerlijke pro
blemen zal onderzoeken onze 
Luikse syndicalisten vrank en vrij 
tegemoet treden. Het recht op 
tendens wordt aan niemand ont
zegd. En ook verschillende opvat
tingen over de structuratie vian 
het A.B.V.V. zijn niet uit den bo
ze. Het komt er op aan dat het 
ene en het andere zioh manifes
tere op de juiste plaats en op het 
juiste ogenblik. » 

Legt zich, als Waals socialis
tisch federalist, niet neer bij de
ne Vlaamse meerderheid en inter
preteert de cijfers aldus : 

« Dat wat moet betreurt is, dat 
de vertegenwoordigers van de 
meerderheid het debat hebben 
doen afwijken en dat ze zich be
perkt hebben wat patos te bedrij
ven en wat persoonlijke zaken te 
behandelen, terwül het er op aan 

kwam de feiten te onderzoeken 
en een oriëntatie vast te leggen... 

Men moet ook onderlijnen dat 
de meerderheid van de Waalse af
gevaardigden (55 %) zich hebben 
uitgesproken tegen het moreel 
verslag... Enkel 4i % hebben het 
aanvaard en 3 % onthielden zich. 
Dat kon ontsnappen aan niet-in-
gelichte toekijkers. » . 

Dat lijkt nog niet erg op een 
overwonnenen - mentaliteit. De 
kaarten worden herschikt wel
licht tegen heit reeds aangekom-
digde speciaal kongres over enke
le maanden. 

Standaard 
Meent ook dat de beslissingen 

slechts verdaagd zijn. 
« Wij geloven verder (tenzij 

men ons van socialistische zijde 
zou tegenspreken) dat men voor
af was overeengekomen geen 
stukken te maken. Dat wil zeg
gen : dat zowel de MPW als het 
ABW hun posities tegenover het 
publiek zouden handhaven, zon
der de schijn te wekken dat men 
de eenheid in de socialistische ge
lederen zou verbreken. Ten slotte 
heeft men daarmede bereikt dat 
de Ml'<ff met haar demagogische 
campagne kan voortgaan, zonder 
dat het tot een openlijke breuk 
komt Kiet de socialistische par
tij. » 

DE NIEUWE GIDS 
Dit CVP-regeringsblad, dat ge-

wo i«ajK tie adem van Lefevr» ver
raadt, heeft twee vaststellingen 
gedaan. 

« De eerste, dat men vrijwel 
Uitsluitend met Luikse opponenten 
te doen heeft gehad, die zich lie
ten inspireren door een verouder
de opvatting inzake rechtstreekse 
actie, 

U2 twcfcQo, üdt de woordvoer
ders van deze groep zich op het 
sjmdicaal terrein hebben gehouden 
« en niet voor de dag zijn geko
men met de nationalistische klets-
praat, het anti-Vlaams gestook, 
dat wij dagelijks In « La Wallo
nië » en wekelijks in « Combat » 
moeten lezen. » 

« Nu is een statutair congres van 
een vakbeweging niet de geschik
te plaats voor extremistisch natio
nalisme. Maar het komt ons voor, 
dat op het gebied van de sociale 
realisaties de minderheid vee! ge
vaarlijker zou zijn indien zij niet 
liep achter de vaandels van een 
professor Perin en andere natio-
na,ii.<!tische negentiende-eeuwers. » 

U^^ilkasêand 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF I 

te Leuven 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF II 

te Antwerpen 

Weldra Dortm. Thierbrauhof III en IV ? 

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

baas of gerant. Zich wenden : 

Abts, Tiensesteenweg 120 Korbeek-Lo. 

KERST EN 

NIEUWJAARSF 

DORTMUNDER 

THIERBRAU 

IN FEEST,! 

Wij verwachten U. 

Wijst erop hoe deze Waalse jon
gens toch niet moeten onderschat 
worden en in elk geval in dit ab
normale huishouden meer weten 
te bereiken dan de brave jochies 
uit Vlaanderen die wel stemmen 
voor iets, zingen van Leopold, Leo
pold maar op het beslissend mo
ment de weegschaal nooit in hun 
richting krijgen. 

« In het vuiu; van de debatten 
werden af en toe interessante, 
zelfs ophefmakende bekentenis
sen, losgelaten... Een Luikse afge
vaardigde wees erop dat het "Waal
se federalisme geen nieuw ver
schijnsel is. « In 1950 », zo riep 
spreker uit, « ten tijde van de Leo-
poldistische crisis, hebben wij 
zeer dicht gestaan bij de vorming 
van een Waalse Staten-Gene-
raal ». Het is misschien weinig ge
weten, maar wij kunnen bevesti
gen dat het inderdaad zo is dat 
de uiteindelijke beslissing van ko
ning Leopold om afstand te doen 
van de troon gevallen is, nadat 
een Waalse afvaardiging hem was 
komen spreken en gedreigd had 
dat de (linkse) Walen zouden wei
geren nog langer naar het parle
ment te komen maar te Luik een 
Waalse Staten - Generaal zouden 
vormen. » 

Pourquoi'Pas? 

Geen betere bron om te bewij
zen dat het toch niet zo bloedig 
was te Antwerpen dan dit Brus
sels Vlamingenvretend b'ad. Enke
le uittreksels uit hun verslag over 
de « Slag va*i Antwerpen » volgens 
Volksgazet. 

« Oef, riep meneer Van Mol uit, 
ik ben tevreden dat er niets ge
broken is. » De direkteur van het 
Billard Palace was er inderdaad 
goed aan ontsnapt.. 

Marsliederen, rolfluitjes, slo
gans uitgebruld door een honderd
tal tegenmanifestanten verhinder
den de redenaars van het komitee 
zich verstaanbaar te maken. 

Het buitengaan. De leden van 
het komitee en de aanhangers gin
gen buiten in kleine groepjes. 
Maar de politie kon niet verhin
deren dat hoeden in de lucht vlo
gen. De atmosfeer deed denken 
aan diegene die moet geheerst 
hebben te Parijs als de aristocra
ten van de gevangenis naar het 
schavot gingen, door een huilende 
menigte. Inderdaad zoals de eerste 
minister het voorspelde, we bele
ven begeesterende tijden. » 

Het verschil : de voorvechters 
van de vrijheid van 1789 <i egali
seerden » de aristos met een guil
lotine, wij zijn tevreden als zij van 
hun voetstuk afkomen door zich 
in de taal van ons volk te richten 
tot dit volk op wiens arbeid onze 
franskiljons zich rijk maken 

Sommige reakties van ons zijn 
dan wellicht te verklaren als on-
geduldreaktles. 

DE G A 2 : E T 
Ook brave Louis Klebooms her

innert aan die feiten, maar geeft 
met veel CVP-schijnheiligheid de 
Volksunie een vees uit da pan. 

« De Volksgazet » neeft zopas 
de geweldmetodes van de « Volks-
imie » aan de kaak gesteld, en 
wij ook betreuren dat men van 
die zijde het experiment met de 
partijmilities schijnt te hernemen, 
maar wij doen beleefd opmerken 
dal sedert de bevrijding, vooral 
de Waalse socialisten, herhaa'.de 
malen en op een heel wat drama
tischer wijze, men aenke aan de 
1.600 aanslagen tijdens, de stakin
gen, en voordien aan de rellen tij
dens de koningskwestie, blijk heb
ben gegeven eveneeös door een 
echte fascistische geest te zijn be
zeten. » 

Eén reeks fascisten vergeet 
Louis : degenen die onder CVP-lei-
ding de ministers van de linkse re
gering op andere projectielen ont
haalden tijdens de schoolstrijd 
dan wij de franskiljons te Antwer
pen. 

De bond 
Om spoedig tot een oplossen van 

de aanslepende Vlaamse Bewe
ging te komen doet de Heer Van 
Haegendoren van de Lodewijk de 
Baeststichting een oproep om ein
delijk de oude paden van de 
Vlaamse verdeeldheid te verlaten 
en samen te vechten voor ons 
Vlaams recht. Een uittreksel uit 
dit lezenswaardig artikel : 

« Als Vlamingen in Europa moe
ten wij er niet beschaamd over 
zijn een waakzaam oog op onze 
eigen Vlaamse belangen te houden. 
Het is de taak van iedere mensen-
groep eerst en vooral de eigen pro
blemen op te lossen, ten einde de 
anderen niet tot last te dienen. 
Wij zijn dus ongeduldig om bin
nen afzienbare tijd van die ellen
dige Vlaamse Beweging- verlost te 
geraken, zodat wij ons in onze 
Nederlandse cultuur normaal kun
nen ontplooien. Slechts een gezond 
Vlaanderen is volledig paraat om 
zijn bijdrage tot Europa en de 
wereld te leveren. 

Om de Vlaamse emancipatie tot 
een goed einde te brengen is er 
samenwerking onder Vlamingen 
geboden. Wie geen aanstoot neemt 
aan de samenwerking van katho
lieken en vrijzinnige zakenlui in 
de beheerraden, moet het ook lo
gisch vinden dat katholieke en on
kerkelijke Vlamingen solidair age
ren voor onze Vlaamse ontvoog
ding. » 

De samenwerking met behoud 
van meer eerbied vo<w ieders over
tuiging heeft inderdaad reeds zijn 
deugdelijkheid bewezen in de 
Stichting, ook in de Bond der Gro
te Gezinnen en last but... ook in 
de Volksunie. 

EUROPA EEN 
Dat Vlaanderen In zulke brede 

geest bereid is mee te werken aan 
het groeiende Europa bevestigt dit 
blad van de Europese Vlaamse fe
deralisten. 

De Heer Walter Kunnen keert 
zich tegen de dwepers (of dikwijls 
gekamoefleerde staatsnationalis-
ten) die schermen met het begrip 
Europese Volk in de geest van «sen 
unitair Europa in plaats van een 
gezonde Federatie van de Europe
se Volkeren, 

« Op nationaal plan, zullen wij 
trachten met de positieve krach
ten van de nationale raad samen 
te werken en in elk geval een 
« good-will »-poIltiek te voeren te
genover al degenen die zich daad
werkelijk om Europa bekommeren. 
Hier mogen de nationale geschil
len, de zogenaamd Waals-Vlaamse 
verhoudingen noch de tegenstel
lingen tussen links of rechts, een 
rol spelen. Onze Minister van Bui
tenlandse Zaken moet weten dat 
hij het gehele land achter zich 
heeft om een uitgesproken federa
listische politiek te voeren in Be-
nelux-verband en op Europees 
plan. Qua politieke handigheid 
moeten wij hem werkelijk geen 
lesje geven ! 

Het is niet de taak van onze Bd-
weging, een andere rol te spelen 
dan van hoog tot laag de politieke 
premissen te scheppen die in ons 
land een federaal europees gewe
ten moeten wakker roepen. » 

LA LIEEE BELBIQUE 
Vergelijk het ^ z a van groot

moe (La Belgique de grand-ma-
man) met dit van de twee boven
staande bladen. 
« Het federalisme werd op 12 mei 

41 warm verdedigd door « Le nou
veau Journal », met toelating van 
de Propaganda-Abteilung, in deze 
termen : het beeld van een fede

raal België, saamgehouden door «te 
monarchie en twee autonome ad
ministratieve delen bevattend, dl* 
in evenwicht zouden worden ge
houden door de streek Brussel, dit 
beeld dringt zich op de achteiv. 
grondperspektie aan alle mensen 
met gezond verstand die over die 
dingen nadenken. 

Alzo? 

Wie gaat die temas, duurbaaraao 
de nazis en hun knechtenbenda, 
overnemen ? Wie heeft hen reed» 
overgenomen, tenzij een meerder
heid van ekstremisten waartegea 
de nationale partijen als tegea-
weer al te dikwijls slechts een 
schuchtere houding aannemen. 

Is het nodig een zwartboek van 
het separatisme te publiceren ? t 

Antwoord op grootmoe : de Ba»-
sen zijn voor de vrede... dus is 
de vrede slecht Leon Degrelle wam 
voor België... dus België is stecitti 
Punt andere lijn. 

BURGER 
WELZIJN 

Hekelt minister Segers om zijn 
verkeerde voorstellingen over d« 
Vlaamse verhoudingen in het to-
ger. 

« Om taaiverhoudingen staat 
sinds enkele weken de katoUeKe 
minister van Landsverdediging. 
P.W. Segers bloot aan kritielt, 
want hij onderneemt weinig fA 
niets om het taalevenwicht In h ^ 
leger na te streven. Zijn interpre
tatie van de cijfers inzake bevor
deringen werd deze .week zelfs door 
de Vereniging van Rezerve-Ofö-
eieren foutief of leugenachtig ge
noemd, omdat het kabinet van de 
minister opzettelijk bevorderingen 
met benoemingen en aanstellingen 
verwart waardoor de zogenaamde 
politiek van minister Segers voor 
herstel van het evenwicht in da 
taalrollen tot zeer kleine afmetin
gen wordt herleid. De minister 
doet aldus zijn faam van « ra^ 
biaat vlaamskiljon » zoals de Brus
selse pers hem noemt, geen een 
aan. Indien hij het ritme van zijüf 
t saneringspoUtiek » op het zelfde 
tempo behoudt, dan zullen we in 
het jaar... 2000 taalevenwicht In 
het Belgisch leger hebben 1 Ver
der kommentaar Ujkt ons over-, 
bodig, stellen we aUeen vast, dat 
er nog een zogezegd vlaamsgezlnd 
minister van zijn voetstuk is ge
vallen... » 

'[ Pallielerk 
Hekelt de grote schande die het 

kleine België in zijn pietluttige 
heersers zelfs niet meer aanvoelt. 

« Dat Is het grote Belgische 
schandaal van Kestmis 1962. Ter
wijl de mistletoe wordt opgehan
gen, de Kerstmispoëzie wordt op
gepoetst en de Stille Nacht-mu-
zlek aan de oren ruist, terwijl mi
nisters hun jaket naar de nieuw
kuis zenden om in vestimentaire 
properteit te kunnen reveillonne-
ren laat men mensen die volgena 
alle regels van aardse gerechtig
heid met boete hun vrijheid hel>-
ben verdiend, in de gevangenis 
kreperen. Ver van hun familie, 
van de Kerstboom. 

En intussen laat men officieel 
nog eens de engelen komen en pre
velt men met de iippen over vre
de aan degenen die van goeden 
wille zijn. 

Maar in hun hart, wat zeggen 
ze daar, de ministers, de p^aatba-
rakkers en de souvereinen van het 
Hof : foert Beth'.ehem, driemaal 
foert ! » 

Wli. 

Bet modernste buueii.iks S 
werk. j 

Huwelijk roor iedereen J 
Snelle resultaten S 
Schrijf Irdaen Pierre \ 

Postbus 186. Uostende ï 
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gen voor « De menselijhe stem n 
van Jean Cocteau zeer gespannen. 
Men had Ellen Vogel's monoloog 
« knap )>, « boeiend » en « gaaf » 
genoemd, en het is dan ook be
grijpelijk dat we deze avond niet 
wilden missen. 

Dat hel knap ivas en boeiend, 
helemaal akkoord. De (enige) ak-
trice is volkomen geslaagd in 
haar poging om deze eigenaardige 
tekst'van Jean Cocteaa gestalte *e 
geven zoals de schrijver het moet 
hebben bedoeld. Vijflig niinuten 

* VOOR BOER 
EN TUINDER 

We hebben hiei altijd de nodige 
waardering gehad voor ir Arthur 
Tollenaere, prezentator van het 
veertiendaags programma « Voor 
boer en tuinder ». ^'iet alleen mcl 
zeer veel kennis van zaken, maar 
eveneens met het nodige begrip 
voor het medium « TV » verzorg
de hij de hem toevertrouwde op-
dtacht in deze landbouwersuit
zending naar behoren. 

van volksvertegenwoordigers ge
stuurd door de CVP-kiezers van 
het arrondissement Leuven. In
dien het de bedoeling geweest is 
ons een propaganda-uilzending te 
prezenteren, is het alleszins een 
gelukt programma geworden : op 
de toon van een kiesmeeting wer
den daar zondagnamiddag een 
reeks oppervlakkigheden gedebi
teerd, waarvoor we ons petje af
nemen, al was het maar omwille 
van de hoeveelheid. 

Wat dat alles nu met de boer-

3»r L D L 
OP ZOLDER 

De onimlprezen Louis De Lent-
iecker is de nieuwe prezentator 
van het maandelijkse « Schatten 
op zolder». Indien we ons niet 
al te zeer vergissen, heeft hij tot 
vandaag reeds drie uitzendingen 
op zijn aktief. Dat is op zichzelf 
nog geen indrukwekkend aantal, 
maar in het geval van LDL vor
men deze drie programma's toch 
«en merkwaardige reeks, al was 
hel maar omwille van het respek-
tabel aantal kernels, die de man 
sedert woensdagavond 2i oktober 
reeds heeft omgelegd. 

Na de derde uitzending is hel 
ons nu toch te gortig geworden. 
We vinden dat zelfs de Vlaamse 
TV naar wat degelijkheid meet 
streven en liefst niet moet ver
drinken in de frazen naast de 
kwestie. Wie de laatste aflevering 
gezien heeft, zal ons begrijpen. 

Waar de vroegere Jan Kuypers 
een goed afgewogen belangslel-
Ung toonde voor de technische 
hanten van zijn uitzending en de 
bijgeroepen eksperl dus in die zin 
vragen stelde, blijkt LDL voor dat 
facet van de zaak blind en doof 
te zijn. Wanneer de man weet of 
de meegebrachte u schat » een 
waardevol stuk is, hoeveel de 
koopwaarde ervan zou kunnen zijn 
en wal de eigenaar er nu denkt 
mee aan te vangen, is zijn belang-
êtelling uitgeput. 

Het spektakulaire van de moge
lijke prijs en hel sensationele van 
k wat de eigenaar er nu gaat mee 
doen », beheerst de hele uitzen
ding. De rest volgt in kleine let
ter en op de dertiende bladzijde. 

* D E MENSELIJKE 
STEM 

ffa de meestal zeer vleiende kom
menlaren in de Noord-yederlandse 
hranten, waren onze verwachtin-

Keistmis in de Ï .V. : Biact Kativily, on\e i jeleli jk p rog ramma vau verleden zondag. 

lang heeft ze elke inzinking ver
meden, heeft ze al het menselijke 
van de tekst tot uiting gebracht, 
en we achten het niet overdreven 
te zeggen : haar spel was af ! 

Een enkele opmerking hebben 
we echter te maken. We hebben 
ons gedurende de hele duur van 
net telefoongesprek met kunnen 
ontdoen vun de 4ndrvk 'dat er 
toneel gespeeld werd. Er bleef, 
naar ons gevoel, steeds een scène
sfeer omheen het spel hangen. 
We kunnen niet bepaald zeggen 
waarom, maar die indruk van 
toneel-matigheid wou maar niet 
wijken. 

Dat verhindert ons echter niet 
Ellen Vogel op onze beurt geluk 
te wensen met haar prestatie en 
haar te danken voor deze avond 
onvergetelijk toneel. 

Zeer lot ons ongenoegen had hij 
zondagnamiddag echter gemeend 
het scherm en onze TV-taks te 
moeten in dienst stellen van mej. 
Godelieve Deuos, naar de Kamer 

en tuindersproblematiek te mak'in 
had ? Niets natuurlijk, want mej. 
Devos bleek inzake hoeve-organi-
zatie even deskundig te zijn als 
de doorsnee Argentijn inzake Chi

nese spraakkunst l En dat de 
ongezonde toestanden op onze 
Vlaamse hoeven voor een groot 
deel hun oorzaak hebben in de 
(uitblijvende) beslissingen van de 
kabinetsraad te Brussel, daarover 
werd met geen woord gerept. Het 
IS met de gezondmaking van het 
hoeve-leven nochtans zoals met 
een goed-beleefd geloof : er is een 
zekere vorm van welstand voor 
nodig t 

* EN WAAR 
DE STER... 

Over de TV-bewerking van Tim-
mermans' beroemde kerstlegende 
moeten we zeer genuanceerd zijn. 
Fred Engelen heeft hierin, naar 
onze mening althans, twee minder 
gelukkige beslissingen genomen. 

Vooreerst blijft in de TV-versie 
nog veel dialekt staan. En voor
al dan omwille van het feit, dat 
deze uitzending door de NTS werd 
•overgenomen, kunnen we dat niet 
toejuichen. We moeten het noor
den nu precies niet op onze blote 
knieën om belangstelling en waar
dering voor al wat Vlaams is gaan 
smeken, maar we moeten ander
zijds de brug ook niet te eng 
maken. 

Een tweede vergissing dan i$ 
gebeurd tijdens het inkorten. Het 
mag dan al waar zijn dat het stuk 
niet integraal kon gegeven wor
den, zeventig minuten vonden we 
maandagavond te kort. 

Voor het spel van Jos Gevers 
(Suskewiet), Robert Marcel 
(Schrobberbeek) en Charles Jans-
sens (Pitje Vogel) zwaaien we vol
op wierook. Dat kon niemand hen 
verbeteren, en zó moet Felix Tim
mermans zijn figuren gedroomd 
hebben. Groter lof kunnen we hen 
bezwaarlijk toezwaaien I 

Jvb. 

toneel fe brussel 
Met « He t Strooien Hoedje » van Labiche heeft de 
K.V.S . voor de Kerst- en Nieuwjaarsdagen een goede 
keuze gedaan. 

«Het Strooien Hoedje» is 
een der meest gekende wer
ken van deze Franse schrij-

DEZE 
ZONDAG 

WEEK OP 
• DINSDAG 

UW SCHERM 

W 00 • Reibroutes Met Bernard Hen
ri naar Israel (2) — 16 30 • Het jaar 
to beeld ; een overzicht van de be-
Umgrijkste gebeurtenissen m het 
buitenland tijdens 1962 (wederuitz ) 
— 17 00 : Klem, klem, kleuterke 
17 20 tot 18 05 : Sport in beeld : 
een overzicht van de belangrijkste 
^>ortgebeurtenissen m de loop van 
1B62 — 19 00 • De koning van de 
dieren : poppenfilm — 19 15 : Reis 
naar het einde van de wereld ; 
fllmreportage over een ontdekkings
tocht doorheen Patagonie en Vuur-
land — 20 00 : TV-nieuws — 20 25; 
Het manneke — 20 30 : Wie weet 
w a t ' Spelprogramma — 21 15 : 
Bportweekend sportactualiteiten 
tol woord en beeld — 22 15 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
15 30 tot 17 30 ; Rechtstreekse re
portage van de finale van het ijs-
hockeytomooi te Davos (Zwitser
land) (Eurovisie overname van de 
Zwitserse televisie - SRG) 19 00-
Tienerklanken _ 19 30 Stalen ze
nuwen : Mistletoe (3e afl ) — 
19 45 : Zoeklicht op de kulturele 
aktuahtelt — 20 00 . TV-nieuws — 
20 15 : Nieuwjaarstoespraak van dhr 
Paul Vandenbussche. Direkteur-Ge-
neraal — 20 25 Er wordt gedanst 
vannacht Oudejaarbavondrevue . 
Orkest o 1 v Prans Cauwenberg,. 
Muziek : Jeï van den Berg — 21 5-5 
Jij hebt geluk b.j de vrouwen : een 
gelilmd TV-showprogramma met 
populaire melodien van Theo Mac-
kebcn — 22 45 : Boulevard : een 
prog.amma uit Treslong te Hille-
Bommet : opgenomen programma 
Jf'i^'^'^ '^•^^ ( K R O ) — 23 30 tot 
Zi du : Oudejaarsavondviering op 
liet Bal van de Afrikaanse Loteril 
to do Leonardo da Vlnci-zaal van 
toet Rogiercentrum te Brussel met 
o a Rocco Granata. Linda Kerby, 
The Harmonica Bv^\s o^ hrt Amuse
mentsorkest van de BRT o 1 v. Fraii. 
vu Bay. 

1215 : Nieuwjaarsconcert door de 
Wiener Philharmoniker m m v. het 
Ballet van de Weense Staatsopera 
Uitzending uit de Grosser M\isik-
vereinsaal te Wenen (Eurovisie : 
overname van de Oostenrijkse tele
visie - ORP) — 13 30 tot 15 30 : 
Rechtstreekse reportage van het 
skispringen te Garmisch-Partenkir-
chen (Eurovisie : overnname van de 
Westduitse televis e-ARD) — 19 00-
Het laar in beeld : een overzicht 
van de belangrijkste gebeurtenissen 
uit eigen land m de loop van 1962 
19 30 : De stalen kringloop • Svaj)-
pavaara. Malmber^et en Lulea ge
filmde reportage — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 : Het manneke — 
20 20 : Speelfilm • De gebroken pul 
avonturenfilm van Delmer Daves 
met Deborah Page, James Stewart 
en Jeff Chandler — 21 50 • Tony 
Sandier-show — 22 20 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
kijken — 19 00 : Mijn vriend Plicka 
(38e afl ) — 19 25 : Autorama : het 
magazine voor de automobilisten— 
20 00 : TV-nieuws — 20 30 • Schip
per naast Mathilde — 21 10 : Ko
ningin Christina m Rome • docu
mentaire film van Lennart Ehren-
borg over de grote en omstreden 
liguur van Koningin Christina van 
Zweden. Bijdrage van de Zweedse 
tolevisie (SRT) tot de Italiaprijs 
1962 — 21 55 : Optreden van het 
kwintet George Shearing (opgeno
men programma v d NTS -AVRO) 
•— 22 35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
17 00 tot 18 00 : Filmprogramma 
voor de jeugd • - De avonturen van 
« De dappere Tien » - Sleepbootka
pitein op de Theems - Als de sneeuw 
vaU. filmschets - De avonturen van 
Poo-Poo, tekenfilm — 19 00 : Tie

nerklanken — 19 30 : Penelope — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Het 
manneke — 20 30 : De toekomst is 
begonnen : een gefilmd documen
tair programma over de Zuider
kempen — 2100 • Het meisje van 
buiten • TV-spel door Clifford 
Odets (Overname van de NTS -
AVRO) — 22 20 : Tweede nieuws
uitzending. 

• VRIJDAG 
17 00 tot 18 05 : Filmprogramma 
voor de jeugd ; - De avonturen van 
«de dappere Tien» - Plets (Plapp) 
- Te veel dieren in huis, filmschets 
— 19 00 • Internationaal jeugdma-
gazme — 19 25 : Arena : het veer
tiendaagse sportmagazme — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 : Wij zoeken 
teksten : een cabaretprogramma 
met o.a Jef Burm, Miei Cools en 
Henk van Montfoort — 21 05 : Ver
over de aarde • Ten huize van... 
uw brem : wetenschappelijke re
portage — 21 55 : Première — 
22 40 : Tweede nieuwsuitzending. 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 ^ Kom toch eens 
ki)ken ; wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 2 januari — 
18 15 : Rechtstreekse reportage van 
de volleybalwedstrijd Nederland-
Belgie Ixïtwist te Groningen in het 
kader van het tornooi voor het 
Westeuropees kampioenschap (over
name van de Nederlandse Televisie-
stichtmg - NTS) — 19 30 : Echo — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 : Het 
manneke — 20 30 : Het is altijd 
Dennis (17e afl ) _ 20 55 : Canzo-
nissima : zevende van een reeks 
preselecties met het oog op de Gro
te Eurovisiepnjs van het lichte lied 
1963 met o a Chris EUis, Eny De-
nita, Freddy Sunder Jean Walter, 
en Will Perdy _ 21 50 • 't Is maar 
een woord : quizprograrama — 
22 20 : The swinging years : een 
filmmontage met de orkesten Gene 
Krupa, Glenn Miller Bob Crosby 
Tommy Dorsey en Woody Herman 
— 23.05 : Tweede nieuwsuitzending 

ver, die er ongeveer een hon
derdtal schreef, waarvan de 
meeste in samenwerking met 
een vijftal mindere goden van 
het Franse boulevardteater, 
de zgn. « nègres ». Ze munten 
uit door een pittige, zuiderlij-
ke levensvreugde, een zeer 
spirituele taal die vooral in 
het Frans tot haar recht 
komt en een plezierige geest, 
de burgerlijke «esprit gau-
lois», die tot het klowneske en 
het fantastische kan gaan, 
maar in de meest buitenge
wone situaties en de meest 
onwaarschijnlijke taferelen 
een zwierige natuurlijkheid 
behoudt, die de toeschouwer 
onweerstaanbaar meesleept 
en tegen de tijd bestand is ge
bleken : getuige hiervan «Het 
Strooien Hoedje » dat in 1851 
werd geschreven en als het t i -
pe van het werk van deze 
vruchtbare en persoonlijke 
schrijver kan aanzien wor
den. 

De K.V.S. heeft aan dit stuk 
veel werk besteed en het op
gevat als een non-stop revue, 
met tal van inlassingen: gags, 
zang en dans, die over het al
gemeen geslaagd zijn. Som
mige vondsten zijn heel kos
telijk, bv. het optreden van 
de burgerwacht; andere zijn 
het minder; waarom bv. moet 
Christine Lomme van het 
schuchter boerenmeisje Hele
ne een trapgans maken ? 
(Men moet Labiche niet over
al willen verbeteren...). 
De samenwerking van Nand 
Buyl als regisseur, die het 

stuk in 1900 situeert maar 
ook liedjes van later inlast, en 
van Anton Peters in de 
hoofdrol, die steeds zijn per
soonlijke stempel op zijn ver
tolkingen legt (en ditmaal 
weer met volle overtuiging !) 
leidt tot een gelukkig rezul-
taat . Uit de talrijke bezetting, 
die er een vinnig tempo op 
nahoudt, laten zich vooral 
Senne Rouffaer (een afge
werkt tipe als de dorre Vezi-
net, in een genre dus waarin 
we hem niet gewoon zijn) en 
Jan Roussens (als de onbehol
pen boekhouder) opmerken. 
Met Bert Struys beleven we 
wat we reeds meer hebben 
meegemaakt (bv. in Maribel, 
het vorige s tuk) : deze eerste-
planspeler, die de beste pres
taties op zijn aktief heeft, 
wordt eens te meer bedacht 
met een onmogelijk rolletje : 
onbegrijpelijk ! — maar hij 
doet pUchtgetrouw zijn best. 

Met « Het Strooien Hoedje > 
is een avond leute verzekerd, 

J.VL. 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste gre-
heimhouding. zonder on
derzoek bij ceburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
13, 18, .24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 
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pleidooi 
M r Hugo S c M t z , got te^nfteeat^!^^ rua ê» 
.Volksunie te AntweEpen, Keefe reaih&dsn 
week in de gemeenteiaEid een scKltterencie 
tussenkomst gehouden, een pleidooi voor hét' 
b ehoud en de ontwikkel ing van de A n t w e r p 
se luch thaven te D e u r n e . Verschi l lende k r a a -
ten hebben aan deze tussenkomst een grote 
belangstel l ing verleend, terwijl ook de open
ba re opinie en niet in het mins t de be t rokke
nen bij de luchthaven, zeer guna^g gerea
geerd hebben. 

voor 
deurne 

Mr Schiltz stelde eerst vast 
dat er over het al dan niet 
behouden van de Antwerpse 
luchthaven een vrij bitse po
lemiek tussen Antwerpen en 
Brussel aan de gang is. Hij 
Eelf kiest stelling voor het 
behoud van de vlieghaven 
maar niet op grond van een 
lokaal Antwerps patriotisme. 

Ete uiteenzetting toonde 
trouwens duidelijk aan dat 
h.et V.U.-gemeenteraadslid 
Beer sterke redenen kon naar 
voren brengen om he t be
houd te eisen van de lucht
haven. 

. P Belangri jk w a p e n . 
De Antwerpse haven is het 

belangrijkste wapen in de 
strijd voor een herstel van 
Vlaanderens ekonomische 
welvaart en macht ; wij moe
ten er in slagen, op vrij kor
te tijd, deze haven, ook in 
de ruimte, samen met de 
ontworpen industrialisering 
van Noord-Brabant, om te 
bouwen tot een machtig aan
eengesloten haven- en n i j -
verheidscentrum. 

Ook de Nederlandse kui
tuur kan niet ajiders dan 
baat vinden bij een dergelij
ke ontwikkeling. Inderdaad, 
er is een sterke ekonomische 
onderbouw, gepaard aan 
grote sociale rechtvaardig
heid, nodig, Om als volwaar
dig kultuurvolk in Europa te 
kunnen binnentreden. 

Dat het mogelijk en wen
selijk is de luchthaven in 
stand te houden met het oog 
op een doorgedreven indus
trialisering en havenuit-
breiding, ook bij de steeds 
meer uitbreiding nemende 
Industrie in Noord-Brabant, 
hoeft niet bewezen te wor
den. 

• Noodzakeli jk. 
De luchthaven te Deurne 

is op dit ogenblik uitgerust 
om het landen van allerlei 
vliegtuigen, sommige super-
grote straalvliegtuigen uit
gezonderd, mogelijk te ma
ken. Het gaat hem echter 
niet om de interkontinentale 
passagierslijnen maar om 
vliegtuigen die nuttig zijn 
voor de industriële, de ha
ven- en handelssektoren. 

Een wetenschappelijk ge
schoolde verkcersspecialist, 
de heer De Waele, heeft for
meel bevestigd dat Antwer
pen in de toekomst zonder 
twijfel behoefte zal hebben 
aan een eigen luchthaven. 

Naast deze nuchtere, we-
tenschaope'ijke stellingname 
kan ook het advies van de 
Antwerpse Kamer van Koop-

-Jaandelr v-an de Ekonomische 

Raad der provincie Antwer
pen, van het Vlaamse Eko
nomische Verbond en van de 
Vlaamse Toeristenbond -
Automobilistenbond gesteld 
worden. 
Daartegenover staat de bru
tale aftakeling, de afschrij
ving van de betrokken lucht
haven. 

Door het ministerie van 
Verkeerswezen waren zells 

Jan Olieslagers, de Vlaamse 
luchtvaartpionier, wijst te 
Deurne vergeefs de weg aan 
de moderne Vlaamse jeugd... 

geen kredieten meer voor
zien voor het lopend onder
houd ervan ! In dit verband 
heeft volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens trouwens de 
minister geïnterpelleerd. 

Een tweede argument is de 
financiële kant van de zaak. 
Men voert aan dat de onv 
vang van het luchtverkeer te 
Deurne niet c^weegt tegen 
de hoge uitbatings- en on
derhoudskosten. Dit argu
ment gaat niet op daar men 
met cijfers uit het verleden 
schermt en men hiermee 
hoegenaamd niet kan bewij
zen dat bij een verwachte 
uitbreiding van de Antwerpse 
haven, geen renderende 
luchthaven zou kunnen be
trokken zijn. Het is daarbij 
onjuist de vergelijking uit-
bating-onkosten te maken 
daar het belang van een 
luchthaven moet gezien wor
den in het kader van het ge
heel van de ekonomische 
baten voor de gemeenschap. 

• Sabotage 

vanu i t de hoofdstad. 

Mr Schiltz viel zeer scherp 
het valse spel aan, dat Brus
sel speelt. Vanuit de hoofd
stad wordt de Antwerpse 
luchthaven stelselmatig ge
fnuikt en gesaboteerd en 
thans gebruikt men het re-
zultaat van deze nefaste po
litiek om het afschaffen te 
verrechtvaardigen. Als voor
beelden kunnen aangehaald 
worden de afschaffing van 
de Sabena-lijn Antwerpen-
Londen in 1961 door de Bel
gische luchtvaartmaatschap-
pi] (die in haar beheerraad 
een hoge ambtenaar heeft 
welke rechtstreeks meester 
is over het wel en wee van 
de Antwerpse luchthaven) 
en dit hoewel bewezen is dat 
het sukses van de lijn steeds 
maar steeg. Men voerde aan 

veW te dicht bij Brussel ligt, 
weigeren de pilotenschool 
van de Sabena, die op het 
vliegveld van Grimbergen 
gevestigd is, vliegveld dat 
meerdere dagen per week on
bruikbaar is, over te brengen 
naar Deurne met als argu
ment dat Antwerpen te ver 
van Brussel ligt ! 

De Sabena laat verder da
gelijks een twintigtal lan
dingen met DC-S toestellen 
te Deurne uitvoeren bij wij
ze van oefening en betaalt 
voor elke landing 850 F asm 
de regie. ZIJ weigert echter 
met deze toestellen lucht
vracht mee te nemen op de 
terugweg naar Zaventem. 
Deze vracht wordt per 
vrachtwagen van de Sabena, 
van Deurne uit vervoerd t e 
gen een kostprijs van 15 F 
per kilometer ! 

Verder heeft een belang
rijke luchtvaartindustrie tot 
tweemaal toe gevraagd zich 
te Antwerpen te mc^en ves
tigen en druk gebruik te 
maken van he t vliegveld. 
Een der betrokken firma's 
heeft zelfs aangeboden op 
eigen kosten de startbaan te 
verlengen. Ingevolge druk-« 
king van hogerhand werden 
deze firma's verplicht zich üx 
Wallonië met name te Char
leroi en te Gosselies te gaan 
vestigen. 

• Niet ui tbreiden. 

Pan American Airways 
heeft tot in den treure ge* 
vraagd, de luchthaven op el-! 
gen kosten te mogen vergro
ten; dit werd geweigerd. Zo 
ook werd K.LM. afgescheept 
bij een vraag om met regel
matige lijnen te Antwerpen 

nu zelfs geen onderhoudsgelden meer 
• Brussel wil verdwijning. 

Door de administratie en 
bepaalde centraliserende 
kringen wordt doelbewust 
aangestuurd op een zeer 
spoedige verdwijning. Zij 
voeren aan dat Antwerpen 
op een geringe afstand van 
Zaventem gelegen is. Deze 
kwestie is — aldus gemeen
teraadslid Schiltz — van on
dergeschikt belang. 

Er dient toch op gewezen 
dat de verbinding in vogel
vlucht betrekkelijk klein is, 
maar in werkelijkheid niet. 
Daarenboven verplaatst het 
zwaartepunt van de ekono
mische bedrijvigheid in de 
streek rond Antwerpen, zich 
meer en meer in noordelijke 
richting. 

dat men om prestige-redenen 
Caravelle-toestellen moest 
inleggen, hoewel dit zeer 
duur uitvalt en vreemde 
maatschappijen (o.m. Engel
se) haast allemaal DC-6 toe
stellen op hun inter-Europe-
se lijnen mzetten. 

Caravelle-toestellen kun
nen te Deurne niet landen 
omdat de baan te kort is. Dat 
is het hoofdargument, dat 
Brussel uitspeelt. Langs de 
andere kant spreekt men van 
meer komfort voor de reizi
gers en een kortere vluchti-
duur, die alles bijeengere-
kend vijf minuten bedraagt ! 

• Boycot. 
Dezelfde hogere ambtena

ren, die Antwerpen willen af-
H8Fhaile^..«nOmdat het vli.^g-

te mogen landen, met ver
trekken naar verschillende 
steden in West-Europa en 
o.m. naar Franse en Spaan
se centra Op bevel van de 
Brusselse administratie mag 
geen enkel vliegtuig na half
vijf op Deurne landen, zodat 
nachtvluchten niet kunnen 
uitgevoerd worden, hoewel 
het vliegveld daartoe uitste
kend is uitgerust. Private 
binnenlandse en buitenland
se maatschappijen die te 
Antwerpen een dienst willen 
inrichten worden geboycot 
op een ongelooflijke wijze. 
Zo ook worden finantieel lo
nende en voor handels- en 
industriecentra belangrijke 
chartervluchten ondermijnd. 
Een voorbeeld vormt de 
.^aatschappij Bias die jaar

lijks duizenden passagiers 
(voor 80 % uit de Antweri>-
se omgeving) vervoert en 
die Antwerpen heeft moeten 
opgeven in het voordeel van 
Zaventem en Rotterdam 8' 
Het vervoer van scheepsbe-* 
manningen en ijlvluchten, 
waarvoor plannen bestaar^ 
wordt tegengewerkt, taxi^ 
vliegtuigen of eigen toestel» 
len van Industriëlen uit herf 
buitenland, moeten tussen 9|| 
en 16 uur 30 landen, anderg, 
sdjn zij verplicht naar Roti«i 
,terdam of Zaventem te vlieJ 
gen. Wat een indruk moeS 
dit maken ! 

in aniwerpse 

gemeenteraad 

hield v.u.-lid 
mr. schiltz 

een schitterend 

betoog voor 

behoud van 

de luchthaven 

Na de opsomming van deze 
doorslaggevende argumeii)-
ten, vroeg gemeenteraadslid 
Schiltz dat onverwijld, met 
alle middelen, door het koU 
lege zou aangedrongen wor
den bij de regering en in hef 
parlement, af te zien van het 
dodelijk centralisme der ad
ministratie en de Antwerpse 
luchthaven een eerlijke kans 
te gunnen. De hele Antwerp
se bevolking van welke opl-' 
nie ook, staat achter onze 
verkozene bij de eis voor het 
behoud van de luchthaven. 

De voL'edige valorisatie 
van de Antwerpse haven en 
de industrialisering van de 
haar omringende ruimte als 
noodzakelijk kristalisatie-
punt en machtscentrum van 
de Vlaamse volkswelvaart, 
als belangrijk element in de 
konkurentiestrijd van onze 
ekonomie binnen Euromarkt, 
maakt de handhaving van 
een luchthaven te Antwer
pen hoogst noodzakelijk. 

S.D.L. 
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ANTWERPEN 

Vlaamse Wub Mechelen no
digt uit : op zaterdag 12.1.63 in 
de zaal A.B O., Bruul te Meche
len, Nieuwjaarsbal met het or
kest Jo3 van Beek en anima

tor Jef Burm. Begin 20 uur 30. 
Deelname in de kosten : 50 F. 
Plaatsbcspreking en kaarten : 
Boekhandel Leemans, Gulden-
straat 19 

KATtLUNE-WAVLK 
Onder leid'ng van de arr voor-

satter en sekretaris werd overge
gaan tot de aanstelling van een 
aktleve werkgroep die na Nieuw
jaar zal uitgebouwd worden tot 
een bloeiende afdeling. 

Koordmatie : Laurent Carpen-
tier, Netestraat 5, St Kathelijne-
Waver 

MËCUELEN 
Voor de Kontaktklub sprak 

Tolksvert. Van Leemputten over 
de toestanden in de Sovjet-Unie. 
Deze fel gesmaakte voordracht 
werd opgeluisterd met prachtige 
kleurllchtbeelden. Het bedankings-
woord werd uitgesproken door Os
kar Renard. Onder de aanwezigen 
bemerkte men Mr Jan Ryckeboer, 
Ir Brams, Herman Keldermans en 
de heer Verschaeren. 

BIJMENAM 
In het kader van de voorlich

tingsvergaderingen in het arron
dissement was er te Rijmenam een 
flinke opkomst voor de Volksunie
meeting. 

MACONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

*° Brussel 

Kostuums naar maat 
grote keuze van gemaakte 

mantels, zowel voor de 
man als voor de vrouw 

nieuwe stoff°n 1963 

Zuidlaan 52 
(tegenover K A.J.-centrale) 

BRUSSEL 
telefoon 11 77.10 

staaltje van de vooruitgang van 
de Vo'ksunie smds de verkiezin
gen : het aantal aanwezigen was 
vervierdubbe'd ten opzichte van 
de verkiezing<:t^jd. Ludo Sels, Wim 
Jonssen en Walter Luyten wisten 
ieder op hun eigen manier de aan
wezigen te boeien. 

WILLEBBOEK 
Donderdag 20 december werd 

overgegaan tot de statutaire op
richting van de afdeling n̂ aanwe
zigheid van Oskaj Renard en Wim 
Jonssen. Kr werd een daverende 
start genomen op bazis van de bij
na 100 abonnenten die op 2 maan
den tijd door de vriend Lode Ver-
strepen werdefi gemaakt. 

Het bestuur werd als volgt sa
mengesteld : 

Voorzitter : lic. Pierre Desmedt, 
Captain Trippstraat 53. 

Sekretaris : Ward Peeters, Lan-
degemstraat 66. 

Leden ; Guido Heyvaert, Theo 
De Block, Flor Cools. 

B E C O Mazout 

BRABANT 

ASSE (kanton). 

Onze eerste kolportagetocht van 
zondag, 16 dezer, werd door de om
standigheden tegengewerkt. Stu
denten ontbraken ingevolge eksa-
mens en verschillende afdelingen 
gaven belet. Zonder van het slech
te weder te spreken... 

Toch kregen we zeven man bij
een. 

Het barre weder was dra verge
ten, te Merchtem, want naarmate 
de tocht verliep, steeg het aantal 
verkochte nummers tot 137. Wer
kelijk een sukses ! Het moet ons 
aanzetten tot volharden. 

We doen een oproep tot al de 
aangeslotenen van het kanton deel 
te nemen aan onze volgende kol
portagetocht, zondag 6 januari 
1963 ! Verplaatsingskosten worden 
voFedig vergoed. 

Belangstellenden worden ver
zocht met de kantonnale gevol
machtigde, Amerijckk Paul, Markt, 
172, Opwijk, in verbinding te ko
men. 

BOORTMEERBEEK 

Groot Vlaams bloemenbal inge
richt door de Volksunie, 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 ! 

VORST 

Met veel tamtam werd onlangs 
een grote meeting aangekondigd 
van de « Avant-garde wallonne » 
in het Liberaal Huis op het Sint-
Denijsplem. 

De vergadering kon niet door
gaan wegens gebrek aan belang
stellenden. 

De Waalse strijders zijn te vad
sig om naar een stnjdvergadering 
te komen; aan hun beeldekensra-
dio is het gezelliger 

Op de vergaderingen en feesten 
van de Volksunie in het Vlaams 
Huis van Vorst is wel volk Wat 
nog maar eens bewijst dat de Vla-
m'ngen anders zijn. 

Vlamingen nit Vorst, lezers van 
ons blad, wordt dit jaar lid van 
de bloeiende afdeling van uw ge
meente. Komt kennis maken met 
uw strijdgenoten, die reeds aan
sloten Uw lidkaart verschaft u 
bovendien een aantal rechtstreek
se voorde'en : toegang tot de pri-
veeklub Die Ossewa, gevoelige 
prijsvermindering op meer dan de 
he'ft der door ons ingerichte ak-
tiviteiten en, last but not least, el
ke maand kosteloos ons eigen af
delingsblad De Olievlek, dat u op 
de hoogte houdt van het leven on
zer afdeling. 

Stort 50 F Op postrekening 
4733.00 van M. Vanthournout, En-
gelandstraat 420 te Brussel 18, en 
u zijt lid voor 1963. 

ilMBUR& 
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 zal 

plaats hebben in zaal « De Kring» 
Stationsstraat 26 te Landen, met 
het gekende orkest « Het Freddy-
Christens Ensemble », onder lei
ding van Freddy Christens. 

Reservatie der plaatsen ; café 
« De Kring », Stationsstraat 26, 
te Landen, (vanaf 22 december. 
Tel. 011-82.232. 

B E C O Stookolie 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 
Gewatteerde bedspreien 
Wollen dekens 
Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü bet adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper Star Zele 

O^VLAANDEREN 

EREMBODEGEM 
De feestavond, ingericht voor le

den en abonnenten in een sympa-
tiek drankhuis op de Hogeweg, 
mag geslaagd genoemd worden. 

Toen te 20 uur 30 onze voorzit
ter allen welkom heette en de heer 
P. Martens als eregast voorstelde, 
was de gelagzaal volgelopen. 

De heer Martens betoogde o.m. 
dat onze strijd nog lang niet ge
streden is; hij belichtte de edele 
figuur van Priester Daens en zet
te, als besluit, ons aan tot onver
poosd ijveren voor leden- en abon-
nentenwerving. 

Een lekker avondmaal volgde, 
prima bereid door een paar be
stuursleden, specialisten m het 
vak. 

Tot slot kwam een mooie tom
bola met kerstkorfjes, bloemen en 
een nikkelen stoeltje dat per op
bod de som van 950 P opbracht. 

Aan al de milde s 'denkers, in
zonderheid aan onze ere-voorzitter, 
de heer Neukermans (weerhouden 
wegens sterfgeval) een hartelijke 
dank. 

Resultaat : 18 nieuwe leden wer
den geboekt. 

Het bestuur blijft niet bij de 
pakken zitten en zal meer kontakt 
nemen met leden en symphatisan-
ten door het inrichten van reizen 
en uitstapjes. 

ST. NIKLAAS (O. VI.) 
Voor de aankoop van de mikro-

wagen kwamen reeds heel wat bij
dragen binnen. Dit stelde ons in 
staat een eerste flinke afbetaling 
te doen. 

Wij blijven beroep doen op Uw 
milde steun om deze wagen verder 
af te betalen (P.C. 325.33 van de 
Kredietbank voor nummer4713 van 
de Volksunie). 

Binnen enkele dagen rijdt onze 
mikro-wagen zijn eerste propagan-
datocht. Het ganse Waasland komt 
aan de beurt. 

Het arr. Bestuur biedt la-ngs de
ze weg aan alle leden en sympa
thisanten de beste wensen voor 
1963. 

B E C O - OKe ! 

GEBOORTE 
Op 6 december 1962 kregen Koen 

en Erik Versweyveld een zusje 
Veerle. Hartelijk proficiat aan de 
gelukkige ouders, dhr en mevr. A. 
Versweyveld-Trollin te Deurne. 

Het gezin van onze goede vriend 
Lode De Smedt uit Asse werd op 
13 december vergroot met een Ze-
ger, een broertje voor Christel, 
Machteld en Steven. Peter was 
volksvertegenwoordiger D. Deco-
ninck. 

Aan het ganse gezin De Smedt> 
Janssen onze hartelijke gelukwen
sen. 

Bij de familie J. Wild'ers - Did-
dens te St. Katelijne-Waver werd 
een derde dochtertje geboren, 
Greetje. Hartelijk proficiat ! 

OVERLIJDENS 
Te Breendonk overleed mevrouw 

Meyers, moeder van onze vriend 
L. Verstrepen. In een treffend 
doodprentje bracht de zoon hulde 
aan de moeder. Aan onze vriend 
Lode en achtbare familie onze in
nige deelneming. 

70EKERTJ 
Gevraagd zeer bekw. en ernst, 

persoon om bestuur en boek
houding van financieringsmaat
schappij in het Gentse waar te 
nemen. Schrijven met curr. vi-
tae kantoor blad. Voorkeur lic. 
econ. - fmanc, dr In de rech
ten of ekspert boekhouder met 
ervaring. 

Zeer bevoegd zijn op boek-
houdk. en rechtskundig gebied. 
Onmiddellijke indiensttreding. 
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N.V. Mavalon, Schooltraat 79, 
Opwijk, bediende voor bouwbe
drijf gevraagd. Meestergast -
schrijnwerker en timmerlieden 
gevraagd. Tel. 052-355.61. 
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Gevraagd dienstmeisje - hulp in 
huishouden met 3 kindjes. Het 
zwaardere werk wordt gedaan door 
werkvrouw. Goed loon - betaald 
verlof - regelmatig vrijaf. Liefst 
inslapen. Verdere voorwaarden of 
wensen te bespreken. Zich melden 
Mr. Jan Verniers, advokaat. Wal
burgstraat 21, Sint-Niklaas 

Ziekenfonds Flandria, in volle 
groei, vraagt hulpkrachten te 
Gent, Geraardsbergen, Kortrijk, 
Maldegem, Ninove, Sint-Niklaas, 
Stekene, Zelzate, liefst jongge
huwd, niet inwonend, VI. natio
naal, bestand tegen ontgochehn-
gen, energiek, geschikt voor 
avondwerk. 

Vergoeding volgens prestatie. 
Toekomst. Centr. Sekretariaat : 
Gavere steenweg 92, Merelbeke. 

Jonge man, 23 jaar met goede 
kennis van Nederlandse, Engelse, 
Duitse en Franse handelskorres-
pondentie, met goede noties van 
het Spaans zoekt passende betrek
king 

Schrijven : kan.oor 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 
Deftige ernstige huisvrouw ge

vraagd. Zich aanbieden Coupure 
137 te Gent. 

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

DB 220. 
Jong licentiaat in ekonomische 

wetensch. zoekt werk in vlaams 
bedrijf. Schrijven kantoor blad. 

B E C O Prijzen 
Mazout 

Lichte stookolie 

Benzine super 
(hoge kwaliteit) 

IMet minimum van 
voor gans het 
Direktie ; 

zone 0 
2,04 

zone 0 
1,57 

zone 0 

6,98 
2000 1. 
l a n d . 

B. van IVlaldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
Tel. 056/10937. 

• ̂ • 5 » ' ^ • . ^ ^ ^ • ^ • ^ • • ^ • ^ • ^ • ^ • • ^ • ^ • ^ - ^ ' ' ^ -

OP ZONDAG 
3 FEBRUARI 

TE BERCHEM 

— Plechtige inhuldiging van het nieuw Volksuniesekretarjaat 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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; Aandach t ! Aandacht, • 
ï V.M.O, Film Sektie stelt voor: ; 
! 2de Mars op Brussel in kleuren ; 
: + nog andere waardevolle fil- i 
• men ; 
: Voor al uw avonden. • 
: Wij filmen gratis. i 
! Pr, Lauriks. Offerandestraat ï 
ï 68, Antwerpen • 

ANTWERPEN 

Ledenvergadering Antwerpen- Stad. 
Gaa t bij uitzondering de tweede 

dinsdag van januar i door; 8 j anua . 
ri om 20 uur in 't Vlaams Huis 
f Peter Benoit », Prankrijlcllei 8. 

Mr. H. Schiltz en Karel Dillen 
behandelen de aktuele politieke 
toestand. 

Gastspreker : Dhr. Van Diest 
• a n het Onafhankelijk Vakver
bond. 

Hij spreekt over « De verlam
ming van onze ekonomie en ar
beid door het huidige kapitalisa
tiestelsel ». 

BOBSBEEK 
Op 29 en 30 december in het 

Kultureel Centrum, F rans Beirens-
laan 281, te Borsbeek, tentoonstel-
Img « Academia »; werken der 
leerlingen. 

Toegang zaterdag van 17 tot 20 
uur, zondag van 10 tot 12 uur en 
van 14 tot 20 uur. 

HALLE-KEMPEN 
ZANDHOVEN 
PULDERBOS 

Wenst u zich te laten abone-
ren op he t weekblad « De Volks
unie » of wilt u zich laten aan
sluiten als lid ? 

Verlangt u alle mogelijke in
lichtingen over de Volksunie 
wendt u dan tot propagandist : 

Lode Verhoeven, Liefkenshoek 
23, HaUe-Kempen. Tel. 79.01.24. 
NIEL 

Zaterdag, 29 december 1962 
wordt te 11 uur in de O.L.-Vrouw-
kerk te Niel een plechtige jaar-
dienst opgedragen ter nagedachte
nis van Dr Walter Mees zaliger, 
de « dokter der a rmen ». 

De Mis wordt opgedragen door 
Mgr. Prof. Dr. A Janssen, algem. 
voorzitter Davidsfonds, bijgestaan 
door Z.E.H. Kanunnik E. Van 
Aelst en Z.E. Pater A. Taymans, 

WILLEBKOEK 
Er schijnen dwanggetallen te be

staan. Voor onze propagandist Lo
de Verstrepen schijnt dit het getal 
36 te zijn. Op een korte t i jdspanne 
bracht hij ons twee reeksen van 
36 nieuwe abonnees binnen, hoofd
zakelijk uit de rode burcht Wille-
broek. 

Onze hartelijke gelukwensen. 
IWie doet het hem n a ? Wie doet 
be t e r ? 

BRABAMT 

BRUSSEL 
Op zaterdag 12 januar i r icht de 

Peter Benoit Harmonie, Brussel 
(de voormalige Vlaamse Hanno-
nie) een filmavond in, in de bo
venzaal van he t drankhuis Graaf 
van Egmont, J . Van Praa ts t raa t . 

De film handel t over Expo 58 en 
Is het werk van kineast Gaston 
De Vroede. 

Deze vertoning is gratis voor alle 
leden en hun familie. Andere sim-
pat isanten : 10 F. 

BOORTMEERBEEK 
Op zaterdag 29 december te 20 

uur groot bloemenbal in de zaal 
Movl. Iedereen wordt stellig ver
wacht 

LEUVEN 
Het V.N.S.U. Leuven is op schit

terende wijze van wal gestoken. 
Haar eerste publieke vergadering 
was een groot succes : meer dan 
80 man hadden de sneeuw- en re
genvlagen getrotseerd en vulden 
de zaal tot in het laatste hoekje 
Dank aan alle aanwezigen. Hierbij 
willen wij dan nog een warme op
roep doen om ons zoveel mogelijk 
te steunen en in he t nieuwe j aa r 
bij al onze aktiviteiten aanwezig 
te zijn. Verdere inlichtingen over 
en steun aan V.N.S.U. : Cristal, 
Pari jsstraat 12, Leuven. 

LINKEBEEK 
Op zondag 6 januar i zal ons blad 

in deze gemeente verkocht worden. 
De deelnemers aan de werftoch-

ten, aan wie voor 1963 het beste 
gewenst wordt voor h u n persoon
lijk geluk, worden talrijk verwacht. 
Bijeenkomst te 9 uur achter de 
KVS of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Linkebeek. Ditmaal wordt 
vooral gerekend op de ploeg uit de 
afdeling Ukkel-Vorst. 

SCHAARBEEK 
In een brief aan de burgemees

ter vraagt de plaatselijke afdeling 
da t het nodige zou gedaan worden 
om de bestaande reglementering 
waarbij de stedelijke binnendien
sten enkel het Frans erkennen als 
diensttaal, te vervangen door de 
reglementering welke in het Brus
selse alleen door Evere wordt toe
gepast : gebruik van Nederlands 
en Frans voor de blrmendiensten. 

Indien men het ernstig meent 
met Brussel dan moeten de ge
meentebesturen spontaan beide 
landstalen op gelijke voet plaat
sen. 

I.p.v. het fransdoUe « Bruxelles 
frangais », « Brussel tweetalig ». 
Zoniet zal de Volksunie andere 
middelen gebruiken bij de komen
de gemeenteverkiezingen. 

Wie ons hierbij wil steunen, 
storte op postrekening 8654.50 van 
Volksimie, Arrondissement Brussel. 

LIMBURG 

• LIMBURG : 
: We willen er de aandach t • 
: van de afdelingsbesturen op • 
• vestigen dat de abonnementen- ; 
: werving nog gedurende enkele • 
S weken moet volgehouden wor- • 
• den. Mogen we hen vragen, • 
• eens enkele avonden op huis- i 
i bezoek te gaan. Het geeft be- • 
ï slist goed resultaat. • 
• • • • • • • • • • • B I . ' ' 

BEVERST 
Hoofdbestuurslid Renaa t Van-

heusden vergezeld van Lowie Vrij-
ens, secretaris Bilzen, hebben een 
reeks huisbezoeken gedaan 

Zij maakten een tiental abonne
menten en een reeks leden. 

BILZEN 
Niettegenstaande het koude we

der werd de kolportage met suc
ces gehouden. De verkoop was 
goed. 

Gratis werden bladen uitgedeeld 
aan de kerken van Hoeselt en Be-
verst. 

HERDEREN 
Heden avond 29 dec. : publieke 

voorlichtingsvergadering in de ge-
meentezaa!, voorgezeten door dhr 
Peumans. Twee gekende sprekers 
I r Olem Colemont en Drs Wim Jo-
rissen, zullen er handelen over de 
problemen waarvoor ons Vlaamse 
volk geplaatst wordt. 

Iedereen welkom 

HOESELT 
Een der p'aauselijke propagan

disten heeft beloofd tijdens het 
Kerstverlof een volwaardige afde
ling te stichten. Eerstdaags zullen 
dan ook huisbezoeken gebracht 
worden. 
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LANAKEN 
Bestuursleden uit de gewesten 

Maaseik en Tongeren hielden een 
bijeenkomst te Lanaken o.m. i.v.m. 
de aankoop van een tweede pro-
pagandawagen. Drs Degraeve en 
Ir. Clem Colemont waren aanwe
zig. Gustaaf Begas werd als voor
lopige secretaris van het arr. ver
kozen. 

LOKSBERTEN 
De plaatselijke propagandist Fi-

lip Verhemeldonk, vergezeld door 
Ir. Clem Colement, bracht enkele 
huisbezoeken met het oog op het 
werven van leden en abonnemen
ten. 

MAASEIK 
Piet Vanvenckenray werd voor 

kanton Maaseik aangeduid als 
kantonaal verantwoordelijke voor 
de uitbouw. We wensen hem veel 
succes. 

Maaseik heeft een grote aan
winst geboekt inzake leden en 
abonnenten. 

Ook wordt goed gewerkt in de 
omliggende dorpen Verschillende 
nieuwe propagandisten traden toe 
tot de werkgroep. 

ST. TRUIDEN 
De werkgroep vergaderde vol

tallig tijdens de voorbije week. 
Advokaat Jef Libens opende met 
een korte toespraak de vergade
ring en wees op de aangroei van 
de afdeling. ' Nadien gaf prov. 
secr. Clem Colemont een overzicht 
van het te volgen werkschema 
voor de komende weken. 

Gezien de aangroei van de af
deling moest overgegaan worden 
tot het kiezen van een bijkomend 
bestuurslid. Terzelf dertijd werd 
lic. Eug. s'Heren aangesteld als 
verantwoordelijke voor propagan
da in het kanton. 

Vermelden we nog dat aUe aan
wezige propagandisten vast beslo
ten hebben een intense ledenwer
ving op touw te zetten. 

VELM-HALMAAL 
Volksunie-bdaden werden aan de 

kerken uitgedeeld door de propa-
gandaploeg St. Truiden onder lei
ding van Bugeen s'Heren. 

ZONHOVEN 
Dhr. Fons Jeurissen en Ir. Re-

naa t Vanheusden hebben interes
sante kontakten gelegd in de ge
meente met het oog op de uit-
Ixiuw. Er wordt gepland, een voor
lichtingsvergadering te houden. 

O-VLAANDEREN 
AALST 
Propagandisten. 

Op donderdag 3 januar i 1963 te 
20 uur 30 vindt in « De Vriend
schap » uw eerste vergadering 
plaats van het nieuwe jaar 

Komt zo talrijk mogelijk en 
brengt vrienden mee, want het 
nieuwe jaar brengt ook nieuwe 
aktiviteiten. 

De propagandisten die nog in 
het bezit zijn van voorlopige lid-
kaarten (drieluik, te gebruiken bi] 
het maken van nieuwe leden) zon
der stempel der afdeling zijn 
vriendelijk doch dringend ver
zocht Ze binnen te brengen 
Aan onze leden en abonnenten. 

Vanaf januar i 1963 zal er steeds 
de 4de woensdag van iedere 

ï UW GESCHENK 
• 
• 

: 5en nieuwe meesterlijke ro-
! man van Marcel Matthijs 
• WIE KAN DAT BEGRIJPEN ? 
• 
• Het eeuwig probleem van de 
ï jeugd uitgebeeld in een ontroe-
• rende literaire schepping van 
• eerste rang. 
! ü Vandevoorde, de bekende 
• kritikus. schreef o.m. over dit 
: boek : « Men vindt in « Wie 
• kan dat begrijpen... ? » de 
• schrijver van « Een Spook op 
ï zolder» in onverminderde, veel-
! eer versterkte kracht, terug. De 
• greep naar de mysteriën van 's 
; mensen lotsbestel is pakkender 
: en feller. En weer is het werk 
• geschreven in een naakte strak-
; ke stijl », 
• 182 blz. mooie druk op hel-
: der wit papier. 
• Ingenaaid 60 P ; gebonden lu-
• xe ex. 110 F. verzending franco 
: Een waardevo. boek biezon-
: der geschikt voor Kerst- en 
• Nieuwjaarsgeschenk Te bestel-
; len door overschrijving van het 
• aankoopbedrag op postrekening 
• 4367 52 van de auteur te Oede-
; lem. of door gewone briefkaart. 
: Ook nog enkele ex in voor-
• raad van « Onder de toren ». 
• 295 blz., ingenaaid 115 F, ge-
: bonden 145 F. 

maand, in het lokaal De Vriend
schap, Kerkstraat 9, Aalst, een 
bijeenkomst plaats vinden die 
open s taa t voor alle leden en 
abonnenten. 

Het doel van deze bijeenkomsten 
is : 

onder de leiding van het bestuur 
een open gesprek te voeren over 
alle aktuele problemen, zo plaat
selijke als nationale; 

opleiding van sprekers 
Deze bijeenkomsten zullen 

steeds de voorafgaande week in 
het blad aangekondigd worden, 
met het onderwerp. 

Verwacht dus geen persoonlijke 
uitnodiging. 

DENDERLEEUW 
Abonnememtenslacg. 

Allen die reeds geabonneerd zijn 
op ons blad voor het jaar 1963, of 
zich voor 31 januar i laten abon
neren, ontvangen aan huis een bil
jet van onze gratische tombola. 
Wie tevens lid is ontvangt een 
tweede biljet. Er zijn prachtige 
prijzen te winnen. 

De plaats en de datum van de 
trekking worden einde januari be
kend gemaakt. U kunt zich bij een 
der bestuursleden laten abonne
ren. U kunt ook de 200 P leesgeld 
voor 1963 storten op postrekening 
2519.74 van Wilfried De Metse-
naere, Sportstraat 2 

Beste vrienden, ta lmt niet lan
ger en sluit U aan bij de steeds 
talrijker wordende lezersschaar 
onzer afdeling. 

Zo steunt U ons in onze strijd 
en U t>ekomt wekelijks ons uitste
kend gedokumenteerd kampblad. 
En misschien wint U er nog een 
prachtige prijs bij 1 

GENT 
Op zaterdag 19 januar i 1963 gaat 

het vijfde Gala-Avondfeest « Gent, 
Oud en Jong » door in de salons 
van de Opera te Gent 

Het beroemde orkest Malando 
speelt ten dans op dit rendez-vous 
van Vlaamse akademici. Al wie be
lang stelt in dit Vlaams galabal 
kan een uitnodiging aanvragen 
a a n het K.V.H.V, Slnt-Pieters-
nleuwstraat 120-122 te Gent. Tel. 
09-25.11.52. 

W-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
Kameraadschapsfeest. 

De afdeling Blankenberge sluit 
haa r winterwerking af op zaterdag 
30 maar t 1963 met de inrichting 
van een Kameraadschai)sfeest. 

Nadere inlichtingen worden ver
strekt. 

BRUGGE 
Verwachtingen 1963. 

Het arr. bestutir wenst aan alle 
leden, abonnenten en simpatisan-
ten een voorspoedig 1963 en dankt 
nu reeds alle militanten om hun 
noeste werking Inzake leden- en 
abonnementenslag. De getallen 
van vorig jaar zijn reeds ver over
troffen. 
Lente-avondfeest. 

Het Lente-avondfeest dat door 
he t arr . te Brugge in de Stads-

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

E e n g o e d ü u r w e r l r 

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 

O 

Hugo Delanghe 
Groenplaats, 8 

Antwerpen 

Tel. 32.93.81 

Alle herstellingen. 

halle ingericht wordt op 2 m a a i t 
1963, moet een sukses worden. 

Alle afdelingen verlenen hui» 
medewerking. Ook velen van b u t 
ten het arr worden verwarht. 

KNOKKE 
Dienstbetoon 

Iedere zaterdag voormiddag van 
10 uui- 30 tot 11 uur 30 in het se-
kretariaat, Elisabethlaan 105, 1ste 
verdiep, Knokke. 

Ook uitbetaling mutualiteit tn 
vakverbond 

SINT-ANDRIES 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voorm'ddag vaa 
10 tot 12 uur. 

Adres : de heer Etienne M a e ^ 
Lange Molenstraat 64, Sint-Aa> 
dries. 

Of op afspraak : tel. 379.74. 

SINT-KRUIS 
Dienstbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag van 
10 tot 11 uur bij de heer Mara 
Vandemoortel, De'aplacestraat 121. 
Smt-Kruis (tel. 320.91). 

ledere dinsdag avond van 18 iivr 
tot 19 uur bij de heer Marcel Le-
roy, Vuurkruisenlaan 8, Sint-
Kruis (tel. 302 34). 

POPERINGE S 
Op zaterdag, 12 januari 1963, j 

te 20 uur in de feestzaal « Het I 
Belfort », Grote Markt te Po- S 
peringe : | 

GROOT VOLKSUNIEFEEST • 
Overhandiging der V.U vlag S 

aan het arrondissement leper S 
door Wim Jorissen. i 

Hulde aan Daniel Deconinck, S 
Volksvertegenwoordiger. | 

Luisterlljk bal, opgeluisterd | 
do<» het orkest « Melodia » S 
met de medewerking van «an- | 
ger Jonny Carton. j 

• . . . . . . . . . a M l 

Diepest raat 44 (tel : 32.44.30) 

ANTWERPEN 
Alle kwaiiteitsspeeigoed 

Spellen voor grbót en klèiin 

Wilt U UW nieuwjaars
wensen smaakvol ver
zenden ? 

l\i^ 
Wilt U 2 jonge viaam-
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 kuns'n euwjaars-
kaarten, gedrukt met li-
nosneden van L. Claes-
sen en L. Van Aken. 

&NTVERP9A MEUBELEN 
St Gummaru .ss t raa t 58 
Antwerpen 
• 
De nieuwste modellen 
voor het 
komende seizoen. 
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D E werkgroep tot voorberei
ding van de Grondwetsherziening bemoeit er 
zich om, de Vlaams-Waalse verhoudingen te 
harmoniseren. Volgens dhr Wigny, die zich fel 
op de voorgrond dringt in verband met de 
grondswetsherziening, is de vraag aldus gesteld: 
« Van 1947 tot 1960 is de bevolking aangegroeid 
met 666.000 eenheden, die in het parlement niet 
vertegenwoordigd zijn Een half miljoen daar
van zijn Vlamingen ». 

Indien de demografische perspektieven de
zelfde blijven, zullen er in 1980 drie Walen zijn 
voor zes Vlamingen en één Brusselaar. De frans-
sprekenden erkennen het principe van de zetel
aanpassing, maar zij aanvaarden slechts dat het 
toegepast wordt op voorwaarde dat tezelfdertijd 
nieuwe formules worden gevonden ter bescher
ming van de minderheid. 

D E werkgroep voor de grond
wetsherziening is nu druk bezig, die nieuwe for
mules uit te kienen. Men zoekt op centraal vlak 
in de richting van een wijziging van de Senaat: 

1) Nieuwe samenstelling op paritaire, pro
vinciale, geografische of meer gepondereerde 
grondslag. De paritaire Senaat steekt al te zeer 
de ogen uit om hem te durven aanhouden in 
unitair verband; wij hebben dan ook nooit aan 
die mogelijkheid geloofd. De provinciale grond
slag is verraderlijker (Mouvement des provinces 
wallonnes van de konservatieve katholieke Wa
len, ook Van Zeeland) maar ocharme : er zijn 
twee of drie provincies waar de socialisten een 
verzekerde meerderheid hebben, tegenover 6 
voor de katholieken, waaronder de minderbe-
volkte provincies Limburg, Namen en Luxem
burg. Men zoekt verder vruchteloos naar een 
meer gepondereerde (uitgebalanceerde en uitge

wogen) formule waarin de tegenstellingen Vla
ming en Waal, vrijzinnig en katholiek, konser-
vatief en progressist, tegen elkander opwegen. 

2) Nieuwe funktie toe te kennen aan de Se
naat , door hem om -te vormen tot een Kamer 
der gewesten of tot een sociaal-ekonomische 
raad met vertegenwoordiging der bedrijfstakken 
en pressuregroepen, aangevuld met deskundi
gen. 

Spaak liet een proefballon op in die rich
ting, die leidt tot een half corporatieve, half ge
westelijke belangenvertegenwoordiging Weinig 
kans ! 

3) Nieuwe wi]ze van stemuitbrenging in de 
Senaat door een zgn. gekwalificeerde meerder
heid. Deze stelling, voorgebracht op het C.V.P.-
kongres van Oostende, werd in het jongste kon-
gres van die partij opnieuw bevestigd. De be
doeling is, na de regeling der Vlaams-Waalse 
vraagstukken, over een aantal kritische materies 
in het vervoeg slechts te beschikken bij twee
derde meerderheid. 

Een grote opwerping is, dat de Brusselse 
toestanden zonder federalisme geen enkele be
vredigende oplossing toelaten. De twee-derde
formule dient dus uitgesteld tot ze overbodig 
wordt. Maar gesteld dat ze er toch komt, zal ze 
de geest van immobilisme en onmogelijke kom-
promissen nog versterken. 

4) Een vierde formule, van dhr Wigny, komt 
neer op de twee-derde-formule van de C.V.P., 
aangevuld — voor het geval de 2,3 niet worden 
bereikt in eerste stemronde — met een bepaalde 
procedure om kompromissen uit te werken De
ze kompromissen zouden dan uitgewerkt worden 
door een paritair komitee van senatoren, aange
duid door de senaatsvoorzitter. Over de voor
gestelde oplossing zou dan ongewijzigd door de 
beide Kamers met eenvoudige meerderheid wor
den beslist. 

H ET heeft er de schijn van, dat 
de voorkeur van de werkgroep voor de grond
wetsherziening thans gaat in de richting van de 
oplossing door de C.V.P. voorgesteld en door 
Wigny bijgewerkt. 

Het gestelde probleem is echter het sa
menleven van de twee gemeenschappen. Waar
om dan niet rechtstreeks de koe bij de horens 
gevat en een federalistische struktuur bedacht 
die door een verregaande autonomie aan de 
twee gemeenschappen recht laat wedervaren en 
voor de gemeenschappelijke belangen een ge
meenschappelijke beslissing voorbehoudt ? 

Maar neen, de struisvogelpolitiek is ook hier 
het land meester ! 

D E werkgroep voor de grond
wetsherziening heeft zich in twee afdelingen 
gesplitst : één voor de centrale problemen waar

van hierboven sprake en één voor de geweste
lijke provinciale problemen. In de werkgroep 
voor gewestelijke problemen is men bezig met 
dokteren aan decentralisatie over de provincies 
(goeverneur en deputatie) en deconcentratie 
van ministeriele diensten naar de gewesten (mi
nisteriële buitendiensten). 

Men vergeet hierbij één ding : nl. dat de 
materie die voor decentralisatie in provinciale 
of gemeentelijke autonomie in aanmerking 
komt zeer gering is, terwijl als alternatief alleen 
de ministeriële buitendiensten worden gesteld. 
Het hele opzet dreigt te eindigen in een opera
tie in het luchtledige. 

E R bestaat echter een derde 
alternatief, dat tot nog toe niet werd over
wogen : het invoeren en opvoeren van het me
debewind (zelfbesturende medewerking) van 
provincies en gemeenten die, te voorbereidende 
titel en door zijdelings medezeggenschap, zou
den medewerken met de centrale besturen in 
die zaken die niet rechtstreeks tot hun eigen 
autonome kring behoren, maar toch een lokaal 
aanknopingsvlak vertonen (sociaal-ekonomische 
en kulturele prob'emen). Het laatste woord be
rust hier natuurlijk bij de centrale departemen
ten die ook alle uitgaven terzake voor hun re
kening nemen. Doch de provincies zouden niet
temin in de gewestelijke algemene welvaart-
politiek kunnen ingeschakeld worden. 

ƒ% NDERZIJDS kan men ook in 
de sfeer van de primaire autonomie van pro
vincies en gemeenten als gedecentraliseerde be
sturen een grote vereenvoudiging en bezuiniging 
doorvoeren, door middel van een provinciale 
harmonisatie van alle toelagen aan provincies 
en gemeenten uit eenzelfde fonds. 

Zoals rren op het stuk van de coëxistentie 
van de twee gemeenschappen het ware probleem 
door juristerijen tracht te omzei en, zo blijft 
men ook op het stuk der decentralisatie en de
concentratie slechts aan de oppervlakte van het 
probleem. 

Werkelijke ontlasting van het centrale 
staatsbestel onderstelt een werkdadige politiek 
van medebewind door de provincie en deze is 
slechts realiseerbaar als we tegelijkertijd over 
een federaal kader kunnen beschikken, waarin 
de Vlaams-Waalse problematiek een adequate 
uitdrukking vindt. 

W AT meer is : ook voor Brus
sel is slechts in hetzelfde perspektief en met be
hulp van dezelfde middelen, een aanvaardbare 
oplossing te vinden, die tegelijk rekening houdt 
met alle aspekten van het probleem ener twee
ledige federale hoofdstad. 

MAATKLEDING 

Een 
ultra-moderne zaak 
tot uw dienst 

• 
Tel. 33 91 65 

G.BERGERS 

SINT-JANSVIIEI 19 
(Kleina Tunnal) 
AhnWERPEN 

Fantastische Oudejaarsavond! 

Maandag 31 december 
trekking te Brussel van de 

SPECIALE TRANCHE 
CRT 

EINDEJAARSFEESTEIS 

van de Afrikaanse Loterij 
HOOGSTE LOT 10.000.000 

T w e e hoge loten van 2 .000 .000 
Een hoog lot van 1 .000.000 

en 58.026 loten van 400 tot 500.000 F 
VOOR EEN TOTAAL VAN 60.000.000 F 

Per Biljet 2 0 0 F Per Tiendebiljet 21 F 

- N E E M D E K A N S WAAR l -

WENTEIPOORUN 
In hout, staal, slumlnlnm 
of plastiek. 
Standaardoitvoertns ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan d* 
lard van het boatrwerk. 
Band- of elektrische bedlenlnK. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS 21 ZONEN PVBA 

«OLLUIKEN 

ROtXtnKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand' ot elektrlseh* 
bedienins. 
AUe tyitemen. 
VENETUANSB 
ZONNBBLIMDEM 
Bediening met 
koorden'ot met 
•tang M windwerk 

TEL 132 31 
A.JEURISSEfl-CLOOSTERMANSi: ZONEN PVBA ZONHOVEN 


