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KREDIFin/RRf FN'NG VOOR 
EKONOMISCHE EXPANSIE 

60% WALLONIË 
24% BRABANT 
16% VLAANDEREN 

Zoals m e n weet «ijn Wallonië en Brussel ekonomisch onderon t 
wikkeld en te l t V laande ren t e veel fabr ieken. . . 

^niiniiiiiiiiiiiiuinitiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiMiiuiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitmiiiiiiiiiiiiiimtiiiiHiiiiiiimmiiiiHiiiiiiuiiiiii^ 

C.V.P SlEUm M LWERALE HANDBi 
.!/(•/ (/f siculcl fiiii Ai/.^lwiii, giiig de ('A'.t'. — volgens haar 

kicsbeJoften, de Staatskas bewerken, om aUes eens dvchtig te on
derzoeken en er alles vit te halen voor het welzijn van Walen en 
Brv.i^elaars, en wat er overschoot voor de Vlamingen. 

De socialisten, die deze Staatskas al duchtig hadden geplun
derd ircigerden mede de inventaris op te maken. 

De liberalen aanvaardden in de regering te treden, op voor
waarden dat de sleutel aan hen zou overgemaakt worden. Aldus 
honden zij beslissen welke uitgaven van belang waren, en waar zij 
bij voorrang dienden besteed. 

s 
1 

Ons 6"* Kongres 

Sirijdbereid, loekomsrzeker 
k n indrukwekkend Bilan 

Leo Wouters, kons:resvoorzitter. a a n he t woord 

i '^" .9"/ Kgskens, atm de liberalen, de slentel van nndrncijs. \ 
I en deze mankten er gebruik van, om in hef Staatsonderwijs meer \ 
I dan de 3 4 der plaatsen nan linksen toe te vertrouwen. \ 

I , '^ " ' ' ' ' " ' ' ^ ' ''''"'•' onderwijs, na twee jaar. regering steen en = 
I been geklaagd wordt om de hun toegezegde toelagen te'ontvangen. = 
I zegt de liberale minister ij.<>koud, dat de kas zulks niet meer'toe- = 
I laat en dat er ± 1 112 miljard moet bezuinigd worden En hij = 
I steekt de .<:leutel in zijn broekzak. i 
I De sleutel van economische zaken, wus ook voor de liberalen = 
I en van de investeringsgelden ging 3'4 naar Wallonië. \ 
I A)/ het geld op is, mag Ey.-kens nnn ekpansie doen. 1 
I Tot aan de volgende verkiezingen heeft hij nog achtten maan- 1 
g eten tijd om de plannen op te maken. ' = 

I Plannen voor Vlaanderen, uitvoering in Wallonië. = 
I Openbare werken, zag ook een liberaal met de sleutel spelen. 1 
I Hier werd een vijftien jarenplan opge.<:teld onder goede li- = 
p beraal-waalse inspiratie : ' = 
i ^^'-^ miljard voor iiegrnbond, 1 
I 20..'; miljard voor Brussel en M'allonië, 1 
I 70..5 miljard voor Vlaanderen ' | 

I In de eerstkomende 10 jaar zullen daarvan in Vlnandeien = 
I amper 4 miljard besteed worden, 72..7 miljard in Wallonië. | 

I _ .^'''^^est drukke en noodzakelijkste weg eender .olechtste ook 1 
I IS de Autosnelweg Antwerpen-Gen.t-Rijsel. Deze is echter niet in 1 
^ tiet vi]ftien]aren plan voorzien ! 1 

I De Autosnelweg Lvik-Bergen zal voor 1968 voltooid zijn... 1 
I L/aar wordt de economische e.rpan.^ie bij voorrang uitgewerkt. | 

I ^«•. ^rerklozcn uit de provincies Oost- en 'West'-Vlaanderen 1 
I laclien m hun haard, omdat zij gedurende jaren nog niet hoeven f 
I te werken, en de tienduizenden mobielen zijn tevreden dat zij 1 
I ^^"g zovele jaren, hun dagelijks uitstapje mogen doen. 1 
I Met trots schreef kamerlid Po.'>.':on in de Standaard, dat op 1 
i 'iMz^L''*'"!-''^, '^^ Vlaamse C.V.P. parlementairen, die hun 1 
I ntKK-gebied hebben langs de lijn Antieerpen-Rijsel bijeenge- 1 
I komen waren, om te spreken over dat schromelijk verzuim van f 
g minister ^ an Audenhove. = 
I Een delegatie bezocht de munster. Deze was zeer sympafiek f 
I en betreurde, dat er spijtig genoeg geen geld ivas voor 'die auto- 1 
I snelweg. Alles was al uit de kas, en hij had de sleutel. Als u die f 
I weg wilt hebben, zei de brave minister, zoekt dan hef geld bij de 1 
I Vlamingen, die er belang bij hebben. 1 
I Dat is een goed idee zegt Posson. u-e zullen er eens gaan voor 1 
I zorgen. En dat noemen die C.V.P.-ers een prachtig initiatief. § 
= TV .f^^ .^'^"^'"9^'" betalen reeds voor meer dan 60'% de wegen in | 
I WaUonië, en hun eigen grote dwarsweg moeten zij daarenboven = 
I voor 100 % uit hun eigen zak halen. | 
1 O, C.V.P. wat hebt gij met vw sleutel gedaan ! 1 
1 Dr. Leo Wouten. i 
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Het 6de Jcongres van de Volksunie Is ui tgegroeid to t he t beste kongres, 
d a t onze jonge par t i j al gehouden heeft . Ru im 800 kader leden waren op
gekomen : beproefde p ropagand i s t en . De gezichten, die m e n s inds Ja ren 
k e n t w i s s e l e n af m e t die van de Jongste l icht ing , die s inds enkele m a a n 
den h a a r sporen a a n he t ve rd ienen is. Overtuigd, gehard , s t r i jdbereid e n 
toekomstzeker , zo is ons kade r : de onbreekbare ruggegraa t van onze j o n 
ge Vlaams na t iona le p a r t i j . 

P ropagandis t i sche bereidheid 's morgens wanneer een paa r honderd 
wagens de Gentse agglomera t ie doorkruis ten om t ienduizenden s t rooibr ie-
ven a a n de m a n te b rengen terwij l een a c h t t a l lu idsprekers l ie ten ho ren 
waarom he t ging. Een indrukwekkende ver toning. 

Ernst ig onderzoek in de vroege n a m i d d a g wanneer in de sekties be
paalde v raags tukken van sociaal-ekonomiscli en van kul ture le aa rd onder 
zocht werden (de lezers v inden de liesluiten gedeeltelijk op biz. 7; de rest 
in volgend n u m m e r ) 

Een meeslepende en eivoUe zaal in de la te re n a m i d d a g wanneer de a l 
gemene vergader ing p laa t s vond. Men voelde zo de bezielende k r a c h t die 
over h e t verlopen j a a r aanle id ing geg even heeft tot de grote voorui tgang 
die de Volksqnie wist te verwezenlijken. 

Dr Leo Wouters, voorzit ter Oost-
Vlaanderen en ondervoorz i t te r van 
de Volksunie, zat de a lgemene ver
gader ing voor. In een kor te ope
ningsrede schets te hi j he t doordr in 
gen van he t Volksuniegedachten-
goed gedurende he t jongste j aa r . 
Waar wij j a r e n te rug al leen s tonden 
me t progrant-a^nten als zelfbestuur, 
amnes t i e en Industr ia l iser ing van de 
Vlaamse gewesten d a a r zijn deze 
ideeën sinds een p a a r j a a r en vooral 
de jongs te m a a n d e n gemeengoed 
geworden van allerlei kul ture le en 
politieke ki rngen. 

De a lgemene sekre ta r i s Wim J o -
rissen, door Leo Wouters beti teld 
als de scharn ie r waar rond de Volks
unie draa i t , wees me t de h e m ken
merkende bescheidenheid deze be
t i te l ing van de h a n d en b r a c h t 
hulde a a n de meest verdienstel i jke 
abonnementenwerver s van Jiet l aa t 
ste j a a r . die luide toejuichingen 
m o c h t e n in on tvangs t nemen . Net 
zoals de a r rond issementsbes tu ren 
van Antwerpen, Oudenaa rde -Ronse 
en Brugge waar de a b o n n e m e n t e n 
aanwins t he t grootst was. Nadien 
droeg Wim Jorissen he t j a a rve r 
slag voor. 

moet verdwijnen. 
Spreker wijst er vervolgens op 

d a t de Vlamingen geen enkele r e 
den hebben om deze regering t« 
spa ren : voor de Vlaamse noden en 
eisen bleef de reger ing Eyskens i js
koud; geen de mins t e i n spann ing 
werd gedaan om de Vlamingen 
rech t te l a ten wedervarei- ; ir.t'.o-o , . 
deel, in ta l van aange legenheden 
bleek de reger ing volkomen onbe
t rouwbaa r en an t i -V laams geïnspi
reerd. Het vols taa t te he r inne ren 
a a n he t deba t rond de ekonomisch« 
expans iewet ten en a a n de t a len te l -
llng. Niet temin werd deze reger ing 
steeds gedwee gesteund door de 
« Vlaamsgezinde » manda t a r i s s en 
van de regerende par t i jen , op een 

zeldzame ui tzonder ing j ia . 

I I t po( | :um bij he t kongres . Van l inks n a a r rech t s : Jos De 
Moor, Wim Jor issen (op spreekgestoel te) , Leo Wouters , F r a n s 
Van der Eist, Rudi Van der P a a l en Kamiel Van D a m m e 

De Volksunie groeide in 1960 me t 
meer dan 2.000 abonnees, wa t s inds 
de jongste verkiezingen een a a n 
groei be teken t met meer dan 3.000 
abonnees . De losse verkoop steeg 
eveneens aanzienl i jk, zodat de op
lage van 15.000 (1959) opliep tot 
20.000 dit j a a r . Het l e d e n a a n t a l n a m 
he t jongste j a a r toe me t 40 % en de 
f inant ië le s teun met 50 %. Te Den-
dermonde , St Niklaas en Mechelen 
groeiden nieuwe kolportageploegen. 
De Volksunie heeft t h a n s vier be
stelwagens in eigendom (Antwerpen, 
Schoten, Gen t en Brussel) en kan j^ ' ***»* 
zondag op zondag, beschikken over ; 
drie ande re (St Niklaas, Mechelen, 
Dendermonde) . T e Antwerpen werd 
een Volksuniemuziekkapel opge
r icht en kreeg men een eigen d ruk 
keri j . 

de rampzal ige Kono-poli t iek, a n 
derzijds de sociaal-ekonomische 
s t agna t i e van he t land en de on t 
redder ing der publieke financies. 
T h a n s wordt a a n he t land de r e 
kening aangeboden van een e rbar 
melijk regeringsbeleid : op een 
ogenblik da t n a b u u r l a n d e n k u n n e n 
overgaan tot be las t ingsverminde
r ing, ziet de reger ing zich verpl icht 
de belas t ingsdruk te verhogeA to t 
een nooit gekend peil. 

Welnu, een regering die na twee 
j a a r a a n he t bewind geweest te zijn 
he t land in dergelijke krisis gestort 
heeft, heeft he t r ech t of he t gezag, 
niet meer om offers en i n spann in 
gen te eisen. Deze regering van de 
onbekwaamheid en de o n m a c h t 

W a t bewijst d a t de Vlamingen 
hun houding moeten l>epalen tegen
over de politieke pa r t i j en als d u s 
danig en nie t tegenover de indivi
duele gekozenen of kand ida ten , 
vermi ts deze zich onderwerpen a a n 
de p a r t i j t u c h t en steeds de p a r t i j 
politiek s t eunen in l aa t s t e i n s t a n 
tie, wannee r er In h e t pa r l emen t 
moet gestemd worden. 

Er is ech te r in de t radi t ionele bel-
gische politiek van de k leurpar t i i en 
t.o.v. Vlaanderen geen verander ing 
te verhopen. Wie deze pa r t i j en 
s t eun t vers te rk t de gevestigde 
m a c h t e n en bestendigt de bes t aan 
de toes tanden ! Mr. Van der Eist 

(Lees door blz. 2) 

AAN ONZE POST ABONNEES 

De nuch te re , waarl ie idsgetrouwe 
cijfers, grotendeels reeds vermoed, 
l ieten een diepe indruk na. DeS 
grondslagen van de Volksunie wor- i 
den stevig gelegd. ? 

De hoofdschotel van de a lgemene 
s lotvergadering was een grote rede 
van de voorzitter van de pa r t i j . 
Mr. Van der Eist begon zijn rede 
m e t een overzicht van de politieke 
toes tand : a a n de h a n d van t a l 
van voorbeelden en gegevens m a a k 
te hi j de to ta le mislukking van h e t 
regeringsbeleid duidelijk. Enerzijds 

Begin december zal de post overgaan to t de hern ieuwing van de 
a b o n n e m e n t e n . De post zal daa r toe kwi j t ingen aanb ieden van 
200 F. Om de vereenvoudiging van de admin i s t r a t i e heeft h e t 
beheer ook liefst d a t per j a a r betaa ld wordt. 

Wij vestigen er ech te r de a a n d a c h t op van onze abonnees d a t 
7ij - zo zij he t verkiezen - de postbode ook voor een half j a a r 
nOO F) of zelfs voor drie m a a n d (55 F) k u n n e n beta len . 

Wij hopen d a t a l onze pos tabonnees ons weekblad zullen t rouw 

blijven. Wij zullen ook in de eerstvolgende n u m m e r s een reeks 

technische verbeter ingen doorvoeren terwijl onze redakt levoor t 

durend uitgebreid wordt om een nog r i jkere verscheidenheid 

van de ar t ikels te bereiken. 

•»»»»t*»o»»»»< 
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Slrijdbereid, 
loekomslzeker 

(vervolg van blz. 1) 

pleit voor politiek realisme : alleen 
Lïngs een Vlaamse politieke partij 
kan een doeltreffende drok uitge
oefend worden en kan de strijd 
voor federalisme, voor een grondige 
gtruktuurhervormlng van de Staat 
gevoerd worden. Het is onloeisch 
«n Inkonsekwent het federaUsme 
<te verdedigen en toch de unitaire 
belgische partijen, die de trouwe 
weerspiegeling en de steunpilaren 
Bijn van de unitaire, centraliseren
de Staat, te steunen of aan te han
gen. 

D« Vlamingen moeten de moed 
hebben voor hun politieke overtui
ging In het strijdperk te treden en 
ophouden aan struisvogelpolitiek 
4e doen. Wie niet akkoord kan gaan 
inet de politiek gevoerd door de 
onltaire belgische partijen, moet 
fconsekwent zijn. 

Spreker gaf vervolgens een over-
«Icht van het programma van de 
Volksunie en wees er op dat velen 
Bit onwetendheid de Volksunie be
schuldigen van negativisme of 
•enzijdigheid. 

Het is ons evenwel niet mogelijk 
wegens plaatsgebrek deze rede, die 
herhaaldelijk door toejuichingen 
onderbroken werd, uitvoeriger sa
men t« vatten. 

De ganse zaal was een en al geest
drift na deze rede, die eindigde met 
f t a bezielende oproep tot strijd-

tedigheId In dienst van on» 
ti. 

TE MIJDEN 

Geregeld wordt er In de Kato-
lieke kringen lijsten aangelegd van 
de «goede» pers en van degene, die 
«te mijden» is. ' t Fallieterke hekelde 
terecht die lijst omdat het weekblad 
«Post» bij de reeks «te mijden» staat, 
terwijl «Het Belang van Limburg» 
met zijn uitesproken moordverha-
len tot de «goede pers» gerekend 
wordt. Men kan er aan toevoegen 
dat tot die «goede» pers ook «La 
libre Belgique» behoort, die tijdens 
het Kongolees drama onrechtstreeks 
tot moord ophitste door te schrijven 
dat enkele leiders in Kongo reeds 
lang dienden neergeknald te zijn! 
In het, ook op godsdienstig gebied, 
achterlijke Vlaanderen Is het on
derscheid echter vlug gemaakt. De 
goede pers Is de C.V.P.-pers, om het 
even wat ze schrijft. De pers, die 
niet C.V.P. is, Is uiteraard slecht. 

«Post» dat het meest verspreid 
Vlaams ge'fllustreerd weekblad Is, 
kreeg hier zeker een vriendendienst-
Je bewezen door «Ons Volk» en 
andere C.V.P. weekbladen, die door 
haar voorbijgestoken werden en die 
thans hun kleine weerwraak namen 
door hun Invloed aan te wenden om 
«Post» op de «slechte» lijst te bren
gen. 

O potsierlijk Vlaams klerikalisme! 

l 
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^_ AdvlM «n bemiddeling 
, 1 In alle 

FISCALE GESCHILLEN 

Boekhouding 
Sedste Wetlen 
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BOREFI Fiductalre | 
Omer DE RAUW | 

Etplanadesfraat 7 = 
AALST I 
Tel. 053. 221.42 1 
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BESPARINGEN... 
De eerste-mlnister hee't de mond vol 

«ver besparingen en bezuinigingen, over 
ioberheid-spolitiek, inspanningen en offer». 
Ondertussen Mijlit uit het antwoord op 
een parlementaire vraag dat aan de leden , 
van het kabinet van minister Moureaux 
alleen per maand 809.278 F. uitbetaald 
wordt, straks 1 miljoen frank per maand! 
In 1958 kostte het kabinet van de mini»-
ter van openbaar onderwijs per maand 
532.4,38 F. 

En toch lijn er niet dan klachten over 
minister Moureaux. 

Als de liberalen nog lang In de regering 
bUjven zullen uiteindelijk al de propa
gandisten van de liberale partij ergena 
hl het kabinet van een Uberale minister 
Bitten en op kosten van de belastingbeta>-
lers de Uberale partij dienen. 

Wel te verstaan was één van de pro
grammapunten van de liberale partij blJ 
een vorige verkiezing 25 % vermindering 
van de belastingen ! 

60 • 24 - 16 

Dat zijn de percenten voor kre
dietverlening voor de ekonomische 
expansie of groei. Denkt de lezer { 
dat die 60 % ervan maar het onder-
geindustrialiseerde Vlaanderen ging? 
Die argeloze zou zich vergissen. Die 
60 % ging naar Wallonië, waarvan 
40% alleen voor Luik. Die 24% 
anderzijds ging niet eens naar 
Vlaanderen maar wel naar Brussel! 
Vlaanderen kreeg 16 % 

Dit onder de regering met een 
meerderheid van C.V.P.ers, die twee 
derden van hun stemmen uit Vlaan
deren haalden! En onder leiding van 
de flamingant Eyskens! 

GAAT DE S.P.D. DEZELFDE 
WEG OP ALS LABOUR ? 

Het schijnt wel overal in Europa slecht 
te gaan met de « socialistische n partijen. 
In Frankrijk zijn zij gemuilband door do 
Gaulle en ook in België zijn ze maar heel 
flauw geweest in hun oppositie tegen het 
katoliek-Iiheraal monsterverbond. 

De Britse Labourpartij schijnt, na haar 
laatste kongres vooral, helemaal op weg 
te zijn naar de inwendige ontbinding. De 
strijd woedt er tussen de syndikallsten en 
de partijleiding. 

Nu Wil de Sozialistische Fartei Deutsch-
lands blijkbaar dezefde weg op : de syn-
dikaten van metaalbewerkers hebben zich 
op hun jaarlijks kongres uitgesproken ten 
voordele van de etatizatie der sleutelin
dustrieën. De verburgerlijkte SJ'J).-l«i-
ding wil daarvan echter niet weten. Zij 
wü bij de aanstaande verkiezingen voor 
4e dag kemem met hetzelfde program als 
Adenauer. 

Voorwaar, weer een mooie gel^enheid 
TOOT de kwnmanisten «m wat meer te 
tefUttercn. 

BELGIË UITGEJOUWD 
In de algemene vergadering van 

de U.N.0. te New-York werd de bel
gische minister van buitenlandse 
zaken, Wigny, van de tribune weg-
gejouwd en belet te spreken. Hij 
was verplicht een perskonferentie 
in te richten om de verdediging van 
België tegen de scherpe verwijten 
van Hammerskjöld te kunnen voor
dragen. 

Daaruit kunnen wij afleiden hoe
zeer het prestige van België in de 
wereld door de Kongo-affaire gele
den heeft, alhoewel eerste minister 
Eyskens dit durft ontkennen. De 
regering heeft meer schade berok
kend aan het land dan gans de kol-
laboratie van tijdens de oorlog. 
Niettemin klampt zij zich vast en 
voert hare erbarmelijke politiek 
voort : tot schande van het land. 

SCHOOL - BUEEEL -
EN TERRASMEUBELEN 

DE WROETERS 

De Walen uit dè Borlnage ma
ken groot misbaar over « hun » ar
beiders die werkloos vallen bij bet 
sluiten van enkele mijnen. Daar
om zijn we de ^Ijfers een» gaan 
nakijken over het aantal vreemde
lingen dat in de nii|nen w»kt . 

Wij vonden de volgende officiële 
cijfers van de tewerkgestelden In 
de ondergrond «9 il december 
1959 : " ' ' ' i , ^ ^ 

In de Borinage 59 % Belgen te
genover 61 % vreemdelingen (waar
van 41,3 % Italianen), In het Cen
trum 35,1 % Belgen tegen 64 *» % 
vreemdelingen, in het Zuiders > k-
ken 30,8 % Belgen tegen 69,2 % 
vreemdelingen, in Charlerol-Namen 
25,7 % Belgen tegen 74,3 % vreem
delingen, In Luik 28,3 % Belgen te
gen 71,7 % vreemdelingen. 

In de Kempense ondergrond 
daarentegen werken 68,7 % Belgen 
tegenover 31,3 % vreemdelingen. 

Men ziet het verschil. 
Wanneer we daarbij bedenken 

dat in de Waalse bekkens een mas
sa Vlaamse mobielen In de onder
grond werken dan zijn we er niet 
ver naast wanneer we voorop zet
ten dat het aantal Walen in de on
dergrond tussen 10 en 20 % ligt. 

Zijn er voor hen dan zoveel 
nieuwe f abrieken. nodig, Vlaamse 
socialisten ? .̂^ »>*,, 

En moet Gaston Eyskens hen h e ^ 
wat meer ter wille zijn dan de 
Vlaamse werklozen ? 

AAN ONZE 

PROPAGANDISTEN 

Het aantal nieuwe abonnees 
voor 1961 overschreed reeds de 
150 grens terwijl ook^reeds een 
200 abonnees spontaan door 
overschrijving op postgiro hun 
abonnement hernieuwden. Ter
wijl ook onze losse verkoop 
voortdurend stijgt loopt ons 
aantal abonnees yerder op. 

Steeds meer en beter. Elk 
nieuw abonnemei^t verhaast de 
heropbloel van de Vaamse Be
weging. 

1 

DE NIEUWE KAPITALISTEN 

10,5 MIUARD PER JAAR 

Het gemiddeld loon in Vlaande-
deren is 28,47 F. per uur, in Wallonië 
33,45 F. wat ongeveer 5 F. verschil 
uitmaakt. Per week van 45 uur 
maakt dat per arbeider 225 F. en 
per jaar 11.700 F. Vlaanderen telt 
900.000 arbeiders die op haar grond
gebied zelf werken. Voor die 900.00 
arbeiders maakt dat 10,5 miljard 
minder inkomen per jaar. 

Als we daarbij bedenken dat een 
werkloze nog geen 15 F. per uur 
krijgt en dat de mobiele arbeiders 
heel wat vervoerkosten hebben en 
dus ook minder geld thuis brengen 
en dat we ongeveer 300.000 van bel
de kategoriën samen hebben, mogen 
we het geringe arbeiderslnkomen 
voor Vlaanderen op 14 miljard per 
Jaar schatten. 

Hoeveel zou ook de levensstan
daard van onze middenstanders en 
landbouwers kunnen stijgen zo er 
In Vlaanderen jaarlijks 14 miljard 
meer in omloop was ? 

Speciale modellen op aanvraag 

A. JEURISSEN -
CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z<»fHOVEN - Tel : (011) 182.81 
Boioeki o m e toonialen 

Het A.C.V. heeft 740.000 leden. Al 
eens uitgerekend lezer hoeveel in
komen dat sindikaat heeft per jaar? 
Elke arbeider betaalt ongeveer 940F. 
Wanneer wij die 940 F. afronden op 
l.OÓO en die 74.000 tot 700.000, om 
het evenwicht te herstellen dan 
krijgen we het aardig bedragje van 
700 miljoen frank per jaar. Stakin
gen zijn er ongeveer niet meer, zo
dat de uitgave daarvoor zeer ge
ring zijn. Wat doet het A.C.V. met 
al dat geld? En het A.B.V.V. dat 
toch ook ongeveer eenzelfde aantal 
leden heeft? 

Daarbij krijgen ze 3.000 F. per 
maand en per 200 aangesloten werk
lozen, wat 15 F. per maand en per 
werkloze is of 180 F. per jaar. Er 
zijn gemiddeld 130.000 werklozen. 
Ook dat maakt 23,4 miljoen per 
jaar ! 

DE ZIEKENFONDSEN 

Voortdurend komen er schan
daaltjes aan het licht waarbij de 
ziekenfondsen briefjes van artsen 
vervalsen. Soms om de artsen te 
pesten en hen meer belastingen te 
doen betalen. Soms ook om er zelf 
voordeel uit te slaan. Een van de 
grootste schandalen zijn de radio
grafische toestellen in poliklinieken 
en aanverwante instellingen. Men 
maakt onnodige foto's aan de lo
pende band zodat men de instru
menten kan afschrijven op 2 maand 
en de rest van de tijd (vaak 10 jaar) 
alaat men er zuivere winst nit. De 
s«aat, dit wU zegen alle belasting
betalers, dokken toch. 

Over die besparingen spreekt S k a -
^•iMtna EiskeiM seer «ehüg. 

KONGO - POLITIEK 

De Kongo-politiek van de rege
ring Is absoluut niet klaar : het Is 
een feit dat enerzijds de regering 
steeds beweert tegenover het land 
en het parlement dat zij zich niet 
Inlaat met de binnenlandse poUtiek 
van Kongo, terwijl anderzijds voor 
ledereen duidelijk is dat de regering 
in Kongo een duistere politek van 
inmenging voert die rechtstreeks ge
ïnspireerd is door de koloniale maat
schappijen, waarvan de minister 
van Afrikaanse zaken de vertrou
wensman is. Het is alles behalve de-
mokratisch wanneer een regering 
een poitiek voert waarvoor zij niet 
openlijk durft uitkomen en waar
voor zij de poitieke verantwoor
delijkheid niet durft opnemen. Kan 
dergelijk geknoei tot iets anders 
leiden dan tot nieuwe ontgooche
lingen ? Ondertussen worden de 
oud - kolonialen aan hun lot over
gelaten en tasten zij nog steeds in 
het duister over de inzichten en be-
doehngen van de regering. Straks 
zullen de zes maand verstreken zijn 
gedurende dewelke hun wedde ver
der uitbetaald werd en er zal nog 
niets gedaan zijn om hun toestand 
te regelen. De regering maakt zich 
geen zorgen : het land zal het toch 
betalen ! 

WETEN WAT MEN DOET 
De Brusselse liberalen maken heel 

wat misbaar over de talentelling, on
der leiding van Charel Jansens, de 
man die geen ministertas kreeg. 
Van oppositie van de Vlaamse libe
ralen bemerken we niet veel en zo 
de liberale partij het voor het zeg
gen had zou die talentelling er vlug 
zijn. Denken de « Vlaamse » kiezers 
van Grootjans, van Lahaye en van 
D'Haeseleir daar wel eens aan ? 
Hun partij Is de grote verantwoor
delijke van de steeds verder door
gevoerde verfransing. En uiteinde
lijk zijn zij, hun kiezers, het, die dit 
de liberale partij mogelijk maken. 

BELGIË BIJ DE INTERNATIO
NALE ORGANISMEN 
1. Vaste Afgevaardigde bij de Or

ganisatie der Verenigde Naties 
te New-York : 
W.L. — Frans diploma — FYan-
se taalrol. 

t . Vaste Afgevaardigde bij de Raad 
va—n het Noord-Atlantisch Pact, 
te Parijs : 
A. de S. — Frans diploma — 
Franse taalrol. 

S. Vaste Afgevaardigde bij de Eu
ropese Organisatie voor Econ. 
Samenwerking, te Parijs : 
R.O. — Frans diploma — Franse 
taalrol. 

4. Vaste Afgevaardigde bij de Eu
ropese Gemeenschap, te Brussel: 
J.V. der... — Frans diploma — 
Nederl. taalrol. 

5. Vaste Afgevaardigde bij het Eu
ropees Bureau der Verenigde 
Naties, te Genève : 
E.L. — Frans diploma — Franse 
taalrol. 

6. Vaste Afgevaardigde bij de Raad 
van Europa, te Straatsburg : 
JJS. — Frans diploma — Franse 
taalrol. 

(Vragen en Antwoorden — 21 Juni 

1960 — N. 80) 
1. Monetair Comité van de Euro

pese Econ. Gemeenschap en In
ternationaal Muntfonds : 
W.M. — Frans diploma — Fran 
se taalrol. 

S. Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (E.G.K.S.), Eu
ropese Econ. Gemeenschap en 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Eurotom) : 
G.P. — Frans diploma — Franse 
taalrol. 

3. West-Europese Unie (W.E.U,) J 
P.H. — Nederlands diploma — 
Nederlandse taalrol. 

(Vragen en Antwoorden, 19 juli 
1960. N. 34) 

De vaste Belgische afvaardiging 
bij de UNO te New-York telt zes 
Ffanstaligen en geen enkele Vla
ming. 

De vaste afvaardiging bij de 
NATO te Parijs telt acht Franstali-
gen en geen enkele Vlaming. 

De vaste afvaardiging bij de 
EOES te Parijs telt vier Frtestal l -
gen en geen enkele Vlaming 

De vaste afvaardiging bij het 
Europees bureau van de Uno te Ge
nève telt twee Franstaligen en 
geen enkele Vlaming. 

Indien men wenst dat deze toe
standen blijven voortbestaan moet 
men maar verder blijven stemmen 
voor de regerende parti.1en en voor 
< de goede Vlaamsgezinden > in de
ze partijen die deze toestanden 
Jaar na jaar goedkeuren ! 

D A M E S , 
u wenst pels, 
een bontjas je 

of een pracht van een bontmantel? 
Wendt U vol vertrouwen tot het huis 

W. CLAYKENS - NEVEN 

Oudergemselaan 328 Etterbeek-Brus, 
TeL : 48.37.01 

Alle inlichtingen op verzoek. 

Geen talenfellingr nu niet en nooil meer! 
11 december 

DAG VAN DE RANDGEMEENTEN 
Al le Vlaamse automobil isten nemen deel aan deze gemo-
torizeerde optocht doorheen de bedreigde Brusse lse rand
gemeenten . Vertrek Sfrombeek-Bever te 10 uur. Aankomst 
W e m m e l te 17.30 uur. 

S tuur onmiddellijk onderstaand deelnemingsbullet in n a a r : 
Centraal Sekretariaat Dag der Randgemeenten, Obberg-
straat, 215, Wemmei . U ontvangt het autokenteken en e e n 
ui tvoerig programma. 

Naam 

Adrts .» I 

Mtmt wiet xifn wagen deel * M de Dag pan de Randgemeenten. 
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BINNENLANDSE SPIEGEL 

Zeldea oi" iiooit beleefden we saaier politieke weken In dit 
land. Het gekke van het geval is, dat er nieuws te over is. Dit 
nieuws wordt nu echter reeds in lengte van dagen geleverd door 
twee-drie taaie problemen, waarvan eenieder stilletjesaan ge
noeg begint te krilgcn. 

Er zijn eerst en vooral de Zaven Droeve Misteriën van de 
regering Eysken*. 

Na eindeloos g&*chipper tussen de beide regeringspartners, 
na weinig frsAle 8t<*(rpen boven en onder de gordel van C.V.P.-
ers onderling, n* enkele radio-speeches en brandkonferenties 
van dhr Eyskens zelve is de beruchte kaderwet eindelijk voor 
het parlement gekomen. He* vertoon loonde werkelijk de moeite 
niet. De socialistische oppositie in de Kamer wou het hele wet-
geval maar liefst naar de Raad van State verwijzen, doch de 
heer Kronacker stuurde de socialisten met een klontje (suiker) 
in het riet. 

We schreven het reeds weken terug : ook slecht nieuws in 
grote doses werkt op de duur verdovend. Temidden van de pu
blieke onverschilligheid maakt de regering zich gereed om het 
land de belastingsstrop rond de nek te doen. 

We beschikken thans over de cijfers; het wordt beslist geen 
min gevalletje. 

De overdrachtbelastmg (die door haar weerslag op de prijs 
van alle verbruiksgoederen wel zeer speciaal onder ieders aan
dacht komt) verhoogt zo maar eventjes met 20 %, De successie
rechten en de belastingen op de vzvvd's gaan met 10 % omhoog. 
Op de aankoop van autos zal voortaan 16 % belasting dienen 
gekweten te worden i.p.v. 13 %, enz., enz. De oorspronkelijke 
6 miljard blijken maar een fraktie te zijn van de totale nieu
we belastingsverhoging. 

Bij dit alles betreuren we vooral dat er nog steeds ge\in 
sprake is van enige ernstige socialistische oppositie. Wanneer 
ooit een regering om haar onbekwaamheid, of kwade trouw 
en misdadigheid diende verjaagd te worden, dan was het wel 
deze rampzalige C.V.P.-liberale ploeg. Het schijnt echter dat de 
socialistische politici meer in beslag genomen worden door het 
verlangen, ministrabel te worden of te blijven dan door de ver
dediging van het nationaal belang. 

De publieke opinie zelf reageert maar matig. 16 jaar poli
tieke koehandel sinds de oorlog, 16 jaar waarin de partijen hun 
aanhangers-herhaaldelijk ophitsten tot op de grens der revolu
tie om^ven later zelf met de politieke tegenstrever een knus 
handeltje op te zetten. 16 jaar waarin geen enkel essentieel pro
bleem werd opgelost hebben de man-met-de-pet er van over
tuigd dat het toch allemaal vergeefs is. 

Tekenend voor he't klimaat van halfheid, van politieke dub
belzinnigheid, van gebrek aan fantazie en moraal was o.m. de 
speech die Nato-sekretaris Spaak voor de Franse rechtsfakulteit 
van de (katolieke) universiteit te Leuven kwam houden. De ro
de bourgeois en ex-straatschender ging er met de hem kenmer
kende diepzinnigheid in één adem het kommunisme, Kongo en 
de Algerijnen te lijf. Het is een veeg teken dat toekomstige ka
tolieke intellectuelen het zich laten welgevallen dat een derge
lijk beginselloos opportunist hen komt vertellen wat zij te doen 
en te laten hebben om het christendom en de westelijke be
schaving te verdedigen. 

Een ander taai en onverteerbaar probleem blijft Kongo. 
België werd de jongste weken herhaaldelijk en scherp in UNO-
kringen aangevallen om zijn Kongobeleid. De heer Wigny is 
daarop naar New-York getogen om eens uit de doeken te doen, 
hoe flink wij ons altijd hebben gedragen. Hij kreeg zelfs niet 
de kans, het woord te voeren voor de UNO-vergadering. Het mag 
dan al zijn dat ook de UNO-poUtiek in Kongo vatbaar is voor 
ernstige kritiek, een feit blijft dat we bitter weinig kunnen sian-
merken op de verklaring van Ralphe Bunche als zou nooit een 
koloniaal volk zo slecht op de onafhankelijkheid voorbereid ge
weest zijn als het Koneolese. En dat blijft toch des Pudels Kern. 
menen we ! 

Op het talentelhngsfront een nieuw schaamteloos manoeu-
ver van Gaston Eyskens : nu wordt ook de algemene volkstel
ling verschoven tot einde 1962. Meer en meer bUjkt dat het ver
zenden van tweetalige telformulleren niets anders was dan een 
open provokatie om, via de te verwachten reaktie in het Vlaamse 
land, het ganse probleem te verdagen tot na de e.k. verkiezin
gen. Het manoeuver heeft alvast één goede, alhoewel niet geplan
de, kant : de Vlaamse weerbaarheid wordt er door gestijfd. En 
ook voor blinden wordt het nu duidelijk dat Eyskens glimla
chend de Vlamingen verraadt om zijn rampspoedig beleid met 
een paar weken of maanden te rekken. 

Een straf staaltje van kwade trouw werd ons geleverd door 
Laken : de beruchte GuUlaume werd aangesteld tot « coordina
tor » bij het huwelijk van ons aller Boudewijn. De Vlaamse re
aktie liet niet op zich wachten en een paar dagen later reeds 
had de Boemerang-baron «ijn zendiiig volbracht... 

Dat is dan het enige verheugend verschijnsel : alleen de 
Vlaamse beweging ontsnapt aan de algemene onverschilligheid 
en laksheid. Dag voor dag beleven we het wonder van een zich 
zeer snel herstellend, zelfzeker Vlaams besef. 

Het Volksunie-kongres te Gent was er het zoveelste bewijs 
van. 15.11.60. 

NIEUWE START IN AMERIKA ? 

KENNEDY WORDT PRESIDENT 
Een Amerikaanse verkiezln|:sJcanii>anje 

blijft voor de g^emiddelde Europeaan een 
verbijsterende gebeurtenis. Het begint mei 
de partijkonventies die het voor ons on
danks alles altijd nog ongewoon spektakel 
bieden van een openlijk en vaak brutaal 
gevecht van partijgenoten onderling. Volgt 
dan de eigenlijke kampanje, waarin twee 
grote partijen tegenover mekaar s taan 
met programma's die slechts in detail-
punten geringe afwijkingen vertonen en 
waarbij de volle nadruk gelegd wordt op 
de uiterlijke kwaliteiten van de beide pre
sidentskandidaten. Naar het einde der 
kampanje wordt de president, die naa r 
Europese begrippen toch de scheidsrech
ter buiten en boven de partijen hoort te 
zijn, mee de tent iiigesleurd om er voor 
eerste kiesdraver der natie te spelen. De 
verkiezing zelf lokt de kansspelers tot een 
gokje en de electrotechnische bedrijven 
tot grootse reklamestunten met electro-
nenbreinen. Wat uit de bus komt Is het 
resultaat van enkele peperdure TV-uitzen-
dingen, perfect georganiseerde reklame-
veldtochten met inl>egrip van verborgen 
verleiders en een paar miljoen handdruk-
ken-mef-de-glimlach. 

Een voor de gemiddelde Europeaan ver
bijsterende, doch tevens belangrijke ge
beurtenis. Het leiderschap van de V.S. In 
de zgn. « vrije wereld » is nu eenmaal een 
feit waaraan niet te tornen valt en met 
een nieuwe president kiezen de Amerika
nen meteen de man die geroepen is om 
leiding te geven aan het Westers bond
genootschap. De gemiddelde Europeaan 
tracht dan ook enige lijn te ontdekken 
in de Amerikaanse politiek en zoekt zich 
de man, die hem het meest waarborgen 
schijnt te bieden. 

Dit zoeken kan — zoals hierboven ge
zegd — niet gel>euren aan de hand van 
een partijprogramma. We hebben te on
zer beschikking sdechts het verleden van 
de kandidaat-presidk-nt en de duizend en 
één wilde verklaringen die hij tijdens zijn 
kampanje aflegt. 

Deze elementen volstonden nochtans om 
onze voorkeur In de richting van Kennedy 
te doen gaan. 

We kenden Nixon's verleden. Gedurende 
zijn eerste ambtsperiode moest Eisenhower 
hem een paar maal de hand boven het 
hoofd honden omdat hij de steen van gro
ve financiële schandalen op de kop dreig
de te krijgen. De beide ambtsperiodes van 
Eisenhower waren geen onverdeeld succes; 
het einde ervan werd gekenmerkt door 
het opmerkelijk faljlet van de topkonfe-
rentie te Parijs. De rol van Nixon beperk
te zich tot een gehoorzaam draven in het 
door Ike voorgeschreven pad, met hoog
stens een succesnummertje in keuken-
meidenstijl tegoiover Kroesjtsjev. 

Nixon pakte de verkiezing op zijn Ade
nauers aan « Lass es beim Alten bli-
ben ». De heer Adenauer heeft echter zijn 
Wirtschaftswunder en het hersteld Duits 
prestige om deze sSogan kracht bij te zet
ten; voor Nixon beperkten de argumenten 
zich tot enkele zeer twijfelachtige over
winningen op het gebied van buitenland
se politiek en tot de belofte dat de Ame
rikanen ook wel op de maan zouden ge
raken. 

Kennedy's aanpak was realistischer. Zijn 
kampanje ging uit van de vaststelling dat 
het Amerikaans prestige in de wereld on
der het republikeins bewind tot een onge
kend laag peil was gezakt en dat er dus 
nodig iets moest veranderen. Hij bepleit
te een krachtige ekonomische inspanning 
en beweerde dat men de Russen moest 
slaan met hun eigen wapens en op hun 
eigen terrein : het probleem der onder
ontwikkelde naties. Het moest uit zijn 
met de politiek die geleidelijk - aan de 
neutralen in Afrika en Azië van Amerika 
had vervreemd en naar Rusland toe had 
gedreven. 

Naast deze realistische aanpak werd on
ze voorkeur verder bepaald door het feit 
dat de republikeinse partij toch neg al
tijd konserï-atiever blijft dan de demo-
kratische. 

Het Amerikaans kiezerskorps heeft deze 
voorkeur bekrachtigd. We hopen har ts-
grondig dat zolkjl gunstiger en verstrek
kender gevolgen zal hebben dan alleen 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwaard van Vlaanderen! 

maar onze persoonlijke voldoening. We 
hebben redenen om te geloven da t zulk* 
het geval zaï zijn. Zo o.m. heeft het Krem-
Un niet lang op zich laten wachten om 
de overwinning van Kennedy toe te jui
chen ala de overwinning van de krachten 
van de vrede In de V.S. Zulks mag dan 

al een beleefdheidsformule naar RussiaOh 
recept heten, één zaak blijft zeker ; over
leg tussen de twee groten zou slechte 
moeilijk op gang zijn gekomen met aaq^ 
de Amerikaanse kant van de konferentl»»' 
tafel de erfgenamen der Eisenhower-*^ 
mlnlstratle. 

Een goed deel van de headlines in de Belgische politiek 
werd ook In de laatste twee weken geleverd door Kongo. De 
Wetstraat voelde zich vooral op de tenen getrapt door de be
schuldigingen die in U.N.O.-kringen t.o.v. van België's koloniaal 
beleid werden geuit. Inmiddels is de toestand in Kongo zelf er 
nauwelijks op verbeterd. 

In Katanga steeds dezelfde moeilijkheden : de Baloeba-rel-
letjes zijn thans uitgegroeid tot regelrechte strooptochten. Een 
patrouille werd door Baloeba-krijgers in de pan gehakt : elf 
Ierse blauwhelmen verloren daarbij het leven. In Noord-Oost-
Katanga heeft de Baloeba-oppositie op haar beurt een onaf
hankelijke staat uitgeroepen. De U.N.O. trekt haar troepen uit 
de bedreigde gebieden terug. In E'stad - petite Belgique - wordt 
daarom niet al te zeer getreurd en viert men 11 november en 
de dag der Belgische dinastie met alle luister van de koloniale 
periode, met als enig verschil dan dat een (zwarte) Belgische 
president het Te-Deum bijwoont I.p.v. een (blanke) gouverneur. 

In Leopoldstad werd de toestand zo mogelijk nog verwarder, 
Loemoemba wordt nog steeds stevig bewaakt in zijn residentie 
doch vindt af en toe de gelegenheid om de een of andere pers-
man zijn toekomstplannen te ontvouwen. Het gezag van Mo-
boetoe wordt meer en meer aangetast, bij zoverre dat Kamitatoe 
het ogenblik rijp achtte om een open pro-Loemoemba-offenslef 
te starten. Daarvoor bleek het nog net even te vroeg en Kami
tatoe belandde voor een paar dagen achter de tralies. Met de 
nodige U.N.O.druk en een doekje voor Moeboetoe's bloedende 
neus was hij weer gauw op vrije voeten. 

Kasa-Voeboe trok naar New-York om er zijn land in de 
U.N.O. te vertegenwoordigen. De Russen, bij monde van Zorin, 
verzetten zich sterk tegen de aanwezigheid van de Kongolese 
president en kregen daarvoor steun o.m. van de meeste neu
tralen en van Zweden. Dank zij de Amerikanen steunde de 
geloofsbrlevenkommissie uiteindelijk dan toch maar de presi
dentiële delegatie. 

Van heel veel belang is dat voorlopig allemaal niet. Het 
blijkt hoe langer hoe meer dat de U.N.O. met Kongo volledig 
in het slop geraakt is. Wanneer de één of andere Kongolese 
leider er binnen redelijke termijnen niet In slaagt, definitief 
en stevig het heft in handen te nemen, dan kan de toestand 
weer gevaarlijk worden. Eerste slachtoffer van het politiek 
touwtrekken is natuurlijk de Kongolese bevolking zelf. Het laat 
zich aanzien dat de U.N.O. uiteindelijk toch de drastische me
thodes zal moeten aanwenden, waarvoor België zelfs in volle 
kolonialisme nog even terugschrikte. Het Is alleen te betreuren 
dat België ook de andere methodes onbeproefd heeft gelaten... 

De Algerijnse kwestie schijnt nu zeer vlug naar een hoog
tepunt te evolueren en wellicht is er op het ogenblik dat dit 
blad van de pers komt reeds beslissend nieuws. De feiten volgden 
mekaar in snel tempo op : 1 november trok generaal Salan naar 
Spanje waar hij niet weinig kwistig was met de kritiek op DE 
GAULLE en met verzekeringen omtrent de Franse toekomst van 
Algerië. 3 november begon te Parijs het barrikaden-proces met 
o.m. Lagaillarde op de beklaagdenbank. De opstandelingen van 
Algiers benutten er volop de kans om het beleid van de Franse 
president aan te vallen. 4 november sprak De Gaulle voor de TV: 
zijn verklaring bevatte toch een paar nieuwe elementen. Het 
werd een onverholen waarschuwing aan de oppositie zowel van 

links als van rechts ; de generaal zegde dat hij niet zou aarzelen 
om gebruik te maken van de diktatoriale volmachten die de 
nieuwe grondwet hem biedt. Het belangrijkste woord uit zijn 
verklaring was echter wel dit : de Algerijnse refpubllek. Sinds
dien wordt te Parijs voortdurend druk overleg gepleegd. De 
Gaulle schijnt snel te willen handelen : oprichten van een uit
voerende raad in Algerië met medewerking van één of meer 
Algerijnen die het vertrouwen der rebellen genieten, referen
dum In Frankrijk. Of de president de wedstrijd met de tijd zal 
winnen Is een andere zaak : de hogere legerleiding laat hem 
meer en meer in de steek, zijn administratie In Algerië brokkelt 
af. Voorlopig zijn de wlntsposten onverdeeld voor de Algerijnen. 

Op 7 november werd te Moskou de verjaardag van de okto-
ber-revolutle gevierd met o.m. een grootse raketten-parade. 
Vooral de aanwezigheid van de chinese president Lioe en de 
afwezigheid van Mao Tse-Toeng werden opgemerkt. Lloe ver
klaarde te dier gelegenheid dat de leiding van het kommunis-
tische kamp berust bij Rusland en dat oorlog niet onafwend
baar is. De Russische-Chinese kontroverse, die gedurende maan
den in het Westen voedsel gaf aan de wildste spekulaties, schijnt 
wel bijgelegd, althans ten voorlopige titel. Met de stijgende mili
taire en ekonomische macht van China zal het vraagstuk vaker 
en vaker aan de dagorde komen, Er is tussen de Russische en 
Chinese kommunisten niet alleen een verschil in dialectische 
Interpretatie ; oude Chinese wrok voor de Russische afzijdigheid 
bij de revolutie In China speelt een belangrijke rol. Mao ziet 
daarenboven met lede ogen dat Rusland zich belangrijke in
spanningen getroost om minder-ontwikkelde gebieden ter hulp 
te komen i.p.v. deze Inspanningen te koncentreren op een uit
bouw van de Chiese macht. 

Er zijn al Amerikanen, die luidop dromen van een Russlsch-
Amerikaans bondgenootschap tegen het Gele gevaar. Feit is, 
dat het zwaartepunt van de wereldpolitiek zich langzaam maar 
zeker naar het Oosten verplaatst. 

H 15.11.1960 

% ' 
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WIE DICHT MEE ? 
Eens te meer is geblekrn dat de a4er der dichtkunst In het Vlaam»-

natlonftllsme ver van opgedroogd Is. Wie de stapefa brieven op onze (wank-
kele) redaktletafel ooit mocht In ogenschouw nemen, lal geredelijk aan
vaarden dat de Vlaamse beweging rolm zoveel dichters als technici in tko^ 
nomlsche of binnenlands problemen telt. Het partljkongres In 1961 cal hier
mee rekening moeten houden; van nu af aan reeds worden de plannen ulti-
gewerkt voor een speciale sectie » de Poëzie in onze ontvoogdlngsstrljd », 
waar geleerde referaten zullen voorgedragen worden door nucht<'rc specialis
ten zoals dhr Remi Zwartckens en Jan D'Haesip. 

De berijmde (en nasale) verklaring van P.W. Segers werd op min of 
meer gelukkige wijze angevuld door o.m. : 
— P.G. te Brugge : . « naar de B.S.P. vluchten ». 
— H.D.P. te Brugge : ...(( alles eens met rood verluchten ». 
— T. v/d B. te Brussel : «...een roder dekor voor zijn kluchten ». 
— M.A. te Goort-Bljgaarden ; K... met rood het Oordeel ontvluchten ». 

De (voorlopig nog niet gedevalueerde) Belga bracht een gelukkige ontn 
knoplng I de Heldeland-pocket gaat ditmaal naar Dendermonde en wel bij 
dhr R.M. voor : 

Er lopen bepaalde geruchten 
dat Theo Gaston niet kan luchten : 
Gaston vrijt met blauw 
en Lefèvre wil gauw 
aan een rode boezem gaan zuchten. 

Dit (rood) Intermezzo heeft onze aandacht slechts even van het tel-froiit 
afgeteld. De thans ook verdaagde volkstelling Inspireerde ons tot : 

Opdat Gaston niet zou vallen 
verbood hij alle getallen. 
De flakus blijft wel 
van enige tel 

VERSCHAEVE H S BEELDHOUWER 
' ^ 

Ondanks verhoogde fiskaliteit : opnieuw een Vlaanwe pocket van Helde-
land voor de boste treffer. Oplossingen zoals steeds voor donderdag a.s. per 
adres de redaktie aan 

nw dienstwillige Emesl. 

Van Ostaijen en de Belg 
Over de uitgave van Paul Van 

Ostaljen's < Verzameld Werk » Is 
niet veel slechts te vertellen. 
Daarentegen kan men dè samen
stellers enkele pikante dingen ver
wijten. 

Om te beginnen heeft men de 
dagblad- en tijdschriftbijdragen die 
Van Ostaijen tijdens de eerste we
reldoorlog over de Vlaamse en 
Groot - Nederlandse problemen 
schreef, opgenomen. In het Vlaan
deren der Belgicisten heeft men dat 
potje voorlopig liever gedekt gela
ten, om er vooral niet te moeten op 

HET GENEREUZE 
FRANKRIIK 

Van overheidswege werd de Pa-
rijse Opera Comique de opvoering 
verboden van «Le Silence de la Mer» 
een muzikale aanpassing van 't werk 
van de weerstander André Vercors. 

Dit werk werd verboden omdat 
Vercors te samen met honderd 
twintig intellektuelen van la douce 
France een manifest ondertekende, 
gericht tegen het Franse beleid in 
Algerië en ten voordele van de 
dienstweigeraars uit gewetensbe-
Ewaren. 

Tegen andere ondertekenaars van 
't manifest werden sankties getrof
fen en er werd verbod opgelegd hun 
werk in radio, televisie, theater enz. 
te presenteren. Voordien reeds ver
bood het Franse gerecht de ver
spreiding van « La Cravache » (De 
Zweep), een vertaling van 't nieuw
ste werk van de Roemeen Gheorgiu, 
die met zijn boek « Het Vijf-en-
Twintigste Uur » In de wereld ophef 
maakte. 

Zoals het gewoonte is werden de 
aangeslagen exemplaren van Gheor-
giu's boek...verbrand. Ook in Frank
rijk herleeft dus de geest van de in
quisitie en de middeleeuwen. 

Het is normaal dat Gheorgiu 
heeft gereageerd. Naar alle vrien
den en bekenden stuurde hij een 
rouwbrief om het verbieden van 
zijn werk aan te kondigen en om 
er op te wijzen dat vele boeken die 
in ' t verleden tot de brandstapel 
werden verwezen, een lang en 
vruchtbaar leven hebben gekend. 

Met al deze feiten is Frankrijk, 
het land van de vrijheid bij uitstek 
(sic), zich onsterfelijk aan... 't bla
meren. 

(ïheorgiu's boek werd verboden, 
(Hndat het de waarheid zegt over 
zekere geallieerde lafheden bij het 
opstellen van ' t verdrag van Jalta 
begaan. Omdat het de waarheid zegt 
ever de Russen en over de manier 
waarop Roemenië, met geallieerde 
toestemming, aan zijn aartsvijand 
de Sovjet-staat werd uitgeleverd. 

Van het genereuze Frankrijk van 
wdeer bleef niet reel meer erer» 

wijzen dat Van Ostaijen aan de 
kant van de aktlvlsten stond, en 
zich tegen Vermeylen en de «Vere
niging van Vlaamse Letterkundigen» 
keerde, omdat ze bepaalde leden 
wegens incivisme hadden uitgeslo
ten enz. 

In het werk van Paul Van Ostaijen 
zit er echter nog genoeg stof om het 
Groot-Nederlandse bewustzijn van 
de Antwerpse dichter te onderstre
pen. Hij schreef zeer scherp en 
zéér anti - Belgisch over bepaal
de toestanden. De dood van Her
man Van Den Reeck inspireerde 
hem tot een gedicht en op bepaalde 
ogenblikken kon hij heftig uitval
len, zowel tegen de Hollandse «smal
heid» als tegen de Belgische be
krompenheid, die de Dietse kul-
tuureenheid in de weg stonden op 
de meest flagrante manier. 

Er is bij Van Ostaijen altijd een 
beetje pose geweest (bij welke dich
ter is dat niet te merken ?), maar 
niettemin nam hij zo daadwerke
lijk deel aan de Vlaamse strijd bij 
het einde van de eerste wereldoor
log (vertelt men niet dat hij met 
rotte tomaten smeet toen Kardinaal 
Mercier zijn civieke intrede te Ant
werpen deed), dat hij het achteraf 
geraadzaam vond, kwestie van niet 
in de Antwerpse Begijnenstraat te 
geraekn, om naar Berlijn u i t te 
wijken waar hij o.a. als liftjongen 
een zéér harde korst brood verdien
de. 

Om de ironische en anti-Belgische 
houding van Van Ostaijen te illus
treren volstaat het wellicht een 
stukje uit zijn «Diergaarde voor Kin
deren van Nu » over te schrijven. 
Het stukje heet « De Belg » en... 1« 
nog heel dikwijls aktueel ! 

« De.Belg is een kalkoen die in de 
waan leeft pauw te zijn. Zo gebeurt 
het dat de Belg beproeft zijn staart 
tot het halfronde siersel te maken 
dat hij bij de pauw heeft opgemerkt. 
Natuurlijk gelukt dit de kalkoen 
niet : Immers hij heeft geen pau-
westaart. Alleen heeft dit tot gevolg 
dat de kalkoen zijn staart in de 
hoogte houdt, aldus zijn achterzijde 
ontblotend. Dit noemt de Belg «pau-
westaart maken in de zon». Dat de 
luidjes van het neerhof zozeer daar
om lachen, kan de Belg niet begrij
pen, en om het lachen zelf maakt 
hij zich heftig boos. 

De Belg weet dat hij een nuttig 
dier is. Inderdaad het is tot het be
wustzijn van deze kalkoen doorge
drongen dat zijn laatste verschij
ning op aarde deze is van fraai 
broingebakken gevogelte op de 
feestdis van deftige burgers. 

Dat hij daartoe uitverkoren wordt, 
maakt de kalkoen zeer fier. Deze 
fierheid openbaart xich duidelijk in 
het misprijzen dat de Belg aan de 
dag legt tegenover arenden, reigers, 
alien en andere naar lijn meninf 
umnttlKe, 4.IUL oneetbare Tegels». 

Reeds geruime tijd waren we 
zinnens een kroniekje te wijden 
aan het weliswaar dun, maar toch 
Interessant en rljk-geïllustreerd 
boekje van Dirk V^nsina dat on
der de titel « Verschaeve als beeld
houwer » (prijs 100 F) door de Zee
meeuw-vereniging werd uitgegeven. 

We zijn deze week speciaal in on
ze pen geklommen over het the
ma Verschaeve omdat de kritikus 
met dienst van Volksgazet, name
lijk de literator Hubert Lampo, het 
nodig gevonden heeft de kapelaan 
van Alveringem een paar weken ge
leden voor « namaakgenie » te 
schelden. 

We zullen het Lampo, het typi
sche voorbeeld van de verpolitiekte 
partljschrijvelaar, niet helemaal 
kwalijk nemen dat hij Verschae
ve niet kent en dat hij niets snapt 
van diens belangwekkende persoon
lijkheid. 

We weten zelf dat de werken van 
Verschaeve, afzonderlijk genomen, 
heel wat kritiek toelaten en dat 
Verschaeve zich af en toe door zijn 
barokke natuur en door zijn dweep
zucht tot zekere artistieke over-
dljvingen Het verleiden. 

Maar dat alles doet niets af aan 
de totale betekenis van Verschae-
ve's werk. Lampo, die nog het abc 
van Verschaeve te leren heeft, ver
keert nu net niet in de gunstigste 
omstandigheden om te kunnen 
vermoeden dat de Westvlaamse 
geestelijke, op elk gebied waarop 
hij werkzaam was. Iets oorspronke-
lljks voortbracht. Deze oorspronke
lijkheid moest men vooral zoeken 
in. de opvatting van zijn werk. 
Dit werk verkrijgt maar pas zijn 
volle betekenis, wanneer men het 
zien kan als kunstrijk merkteken 
van een uitzonderlijk rijk geestes-
en zieleleven. 

De schampere opmerkingen van 
heertjes k la Lampo veranderen 
bovendien niets aan het feit dat 
Verschaeve voor zijn tijd en voor 
zijn volk een ziener was. Het zou 
voor de Lampo's niet slecht zijn 
moesten ze ooit in de gelegenheid 
worden gesteld de redevoering te 
lezen die Verschaeve heeft uitge
sproken tijdens de oorlog op de 
kultuurdagen te Mechelen en waar

in hij, onder de schreeuw « Zij die 
gaan sterven, groeten U » op een 
adembenemende en vlslonnaire 
wijze de ondergang van het avond
land, van het aloude Europa aan
kondigde. 

We vonden het nodig deze enkele 
zaken aan te stippen, vooraleer 
naar het thema van de beeldhou
wende Verschaeve terug te keren. 
Als beeldhouwer had Verschaeve 
geen beroepsambities, al meende 
hij het met zijn skulpturale bestre-
vingen zéér, zéér ernstig. 

Reeds als kind leerde Verschaeve 
in zijn geboortedorp Ardoole met 
boetseerklei omgaan in het atelier 
van Pleter Boncquet. 

In 19111 ging hij zich weer toe
leggen op het boetseren, wat hij 
sinds zijn kinderjaren niet meer 
had gedaan. Verlof gangers brach
ten voor hem uit Parijs de nodige 
plasticine mee, en hij kreeg de be
schikking over degelijke handboe
ken in de anatomie. Bij de wapen
stilstand in 1918 kon hij aan een 
vriend meedelen dat hij vijf beel
den had staan. Van toen af zal de 
beeldhouwkunst hem evenveel — 
tijdens sommige perioden zelfs 
meer — in beslag nemen dan zijn 
literaire arbeid. Doch zij staat de
ze laatste niet in de weg. Beeld
houwen is voor hem verpozen. 

Zoals Vansina is zijn boekje te
recht aanstipt werd Verschaeve's 
beeldhouwwerk door twee steeds 
terugkerende thema's gekarakte
riseerd : zijn Vlaams bewustzijn 
en zijn Christelijk-prlesterlijke le
venshouding. 

Spijt de gebreken die zij soms 
vertonen, zegt Vansina verder, 
spreken al de beelden van Ver
schaeve ons aan door het leven dat 
in hen huist en door de onmisken
bare overtuiging waarmede zijn 
figuren doen wat ze doen. Deze tot 
leven gewekte figuren zijn op
recht; zij huichelen niet, zij doen 
niet ateof. 

In de beeldengalerij van Ver
schaeve zijn geen theaterhelden, 
geen holle grootsprekers, geen po
seurs te ontdekken. Men heeft aan 
de schrijver Verschaeve al te licht
zinnig vals pathos aangewreven. 

J.K.H. NOLET DE BRAU-
U/ERE V/AN STEELAND 

Na de Omwenteling van 1830 ontmoeten we in de Vlaamse 
letterkunde een paar Noord-Nederlanders, van wie Nolet de 
Brauwere de opmerkelijkste figuur was. Hun aanwezigheid in 
onze literatuur was alleen al daarom belanrijk, omdat ze de 
eenheid van het Nederlands taalgebied in deze sombere perio
de scherp onderstreepte. 

Nolet de Brauwere werd in 1815 te Rotterdam geboren, doch 
kwam reeds in 1825 voorgoed naar Vlaanderen, Hij publiceerdel 
•en viertal dichtbundels, waarvan het episch gedicht « Ambio-
rix » wel het meest werd opgemerkt. 

Door zijn gelouterde smaak, zijn veelomvattende literaire 
kennis en zijn kritische begaafdheid heeft hij er veel toe bij
gedragen, onze ontwakende letterkunde naar omhoog te helpen. 
Zijn volledige werken verschenen in 1874 bij Hasselt te Amster
dam. Vandaag nog blijven delen van zijn werk genietbaar om
wille van de smaakvolle, gezonde humor die het voornaamste 
kenmerk was van het werk van Nolet 

Het onderstaande gedicht zegt ons o.m. iets over het begrip 
€ België », zoals het in die dagen in Vlaanderen werd gehan
teerd : 

DE BEIDE NEDERLANDEN 
Hield hen sinds te lamj gescheiden 
Enige politieke zin, 
Trouwe vriendschap snoert thans beiden 
'In den band der broedermin. 
Ja, — als eens in vroeger dagen, — 
Handen weer ineengeslagen : 
'Weer elJcander aangeleund I 
Wat geen zwakke alléén bewerkte, 
Eendracht schaft hem dubbele sterkte, 
Waar zijn recht op bondsmacht steunt. 

'En waar ooit een duistre wolk schiet^ 
'Eensgestemden, trouw en heusch, 
'Paart steeds aan 't oud-Vlaa/msche volkslied 
't lAed van Bosch- en Watergeus, 
't Galme saam, met vast gelooven, 
Hollands kreet : € Oranje boven I i 
België's : t Vlaanderen den Leeuw 1 » 
Dai de wolkbreuk van on» drijve, 
'En aan Ne&rland zelfstand blijve^ 

uu .:. .- Ongettoord, wm eetw tot eeuw I 

• H M M I 
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Het ontbreken van iets dergelijlai 
bij de beelden geeft ons een a a n . 
wijzing te meer dat. wat bedoelA 
werd. in andere termen moet wor
den uitgedrukt. Hoe ook : de beeldt 
houewr is nooit slordig en blijfl 
steeds zichzelf meester. Zijn bewo-< 
genheid is nooit willekeurig docb 
is steeds de resultante van een \n$< 
tense beleving. 

Indien wij de beeldhouwkunst 
van Verschaeve niet een enkel 
woord moesten karakteriseren zou
den wij dit met het woord « barox 
quisme » doen. Met baroquisme be» 
doelt de Spaanse kunstkritikue 
Eugenio d'Ors, die het in zwang 
bracht, een motorische kracht die 
noch aan een bepaald tijdperk uit 
de kunstgeschiedenis noch aan een 
bepaald volk is gebonden. 

Bij Verschaeve worden wij aan 
werken uit Burgondië en uit de 
Germaanse landen herinnerd die 
in het overgangstijdperk van laat
gotisch tot vroegrenaissance zijn 
ontstaan en waarin eveneens goti
sche zielsexpressie, anatomische 
korrektheid en idealisering van 
realistische lichaamsvormen, nel
gingen bleven die niet alle volko
men werden bevredigd en die, alle 
samen, eerder een ietwat heteroge
ne bundeling vormen. 

Zo men aan Verschaeve een ge-; 
grond verwijt mag maken dan Is 
het dit : dat zowel de dichter aLs 
de beeldhouwer niet altijd over 
een onfeilbare smaak beschikken. 
Daarentegen kan men in beiden 
een levensdrift loven die nimmer 
tekort schiet. Het is opvallend hoe i 
juist deze zelfde hoedanigheid en 
ditzelfde gebrek bij de meeste i 
meesters van het baroqufeme kan 
worden aangewezen. 

Zij zondigen nooit tegen het le
ven; doch zij zijn niet altijd in 
staat om de diverse krachten van 
het leven te dwingen binnen rte 
perken van de juiste maat. 

De beste beelden van Verschae
ve zijn rijk aan pla"5tische waar
den. Verschaeve be^^^irt niet tot de 
beeldhouwers die imponeren door 
de monumentale c p h c r - hun 
volumen. 

Hoe stond Verschaeve zelf tegen
over zijn beelden ? Het antwoord 
kan kort zijn : zij waren hem lief, 
en des te liever naarmate zij hem 
meer zorg en kommer hadden ge
kost. 

Tijdens de jaren twintig stond 
Verschaeve vrij sceptisch tegen
over zijn beeldhouwwerk en zocht 
hij volstrekt niet het aan de be
wondering van zijn vrienden op te 
dringen. Het was merkwaardig dat 
hij op eigen handje, zonder ate
lier, zonder modellen, zonder be
hoorlijk materiaal, met een mini
mum van onontbeerlijke benodigd
heden het ambacht in zoverre on
der de knie kreeg, dat hij tot het 
maken van genietbare beelden in 
staat was. Het is wel het vermel
den waard dat hij nooit een stu
diebeeld heeft gemaakt; ook niet 
wanneer het hem mogelijk werd 
naar model te werken. 

Hij leerde al doende bij het uit
werken van doorgaans zware opga
ven die hij zich stelde. In deze 
jaren was het boetseren dan ook 
geen spel, doch een hardnekkige 
worsteling met de stof om ze "^ar 
ziin inzichten te dwingen. Beter 
dan w'» nok ya-^K. hij van d» onvol-
ko»*ipTiTiof''>ti b"wust dfe *>ij T"i<r 
fctnac*- -^^tr werken. 

/ " i f s n a een arbeiri van een 
Üpntal l a ren , on een t'^'ï«*'n d a t 
he t vofïïig-evpn hem v'"*- v i n de 

(r^p-n hiii'r vüT, fle 7f>1f7plrprhei«' die 
7o 1ro»i<:''*^»ts«»tif? w>s voor dc schriJ-
ve"* en de gccstelüke leidc*. 

Hepl a a n h e t p!"<1p •""-< "ïin I 
ven. fnpn Ver«''^3<»v-> zich in bal-
Jitip-c^lior» fn Tirftl bevon^fl en h'1 

fiori»in»'in(r irnri terng7'«"' warcn 
d«» me<*st geHe'de tnf zulke heer-
li<irheden onwretoverd, dat hH "<» in 
Ivrische bewoordigen moest ''«zin
gen. 

In Tirol ging de hele aandacht 
van Vers'-^acvp echter naar Se m-
dere"<Te doofl die Ml, meef en meer, 
aU zHn naa.ste toefcomsf Hn<r rfen. 
m i schreef dan ook : « Nu wacht 
tk nog enkel on beeldhouwer Dood, 
die een engel Gods Is! >. 
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VERGEET NIET : WIJ WERKEN ! 
Oeachte Redaktle, 

Hedenmorgen heb Ik een «torttag jpe-
doan yoar een abonnement op uw pittig 
blad. Maar toch vernam Ik graag : HOB 
Z U T U AAN MIJN ADRES GEKOMEN? 
De ben lid van een kiüttirele vereniging tn 
mijn gemeent« en Ik veronderstel dat u 
daar op een of andere manier mijn adres ' 
hebt loegekregen. Ik neem dat In het ge
heel niet kwalijk, want alzo leerde Ik uw 
blad kennen, maar.. . er ilJn misschien 
IKH klelnzerigen, die daaraan zouden aan-
•toot nemen. 

PS. - Hlsena 
•OMMENTAAR VAN DE REDAKTIE 

U zljt niet de eerste die op die manier 
• ie t onze partij in kontakt kwam. 

Het is namelijk geweten dat wij pro
pagandisten hebben die werken. De enen 
kopen de kiezerslijsten van hun gemeen
te; de anderen pluizen het telefoonboek 
sU om de kranige Vlamingen op te spo
ren, die in het Brusselse in het Neder-
lu ids Ingeschreven staan; nog anderea 
nemen nota van de adressen, die naa«t 
êe bdknop in het Nederlands aangetekend 
i teaa . Op die manier kan uiteindelijk geen 
«nkele goede Vlaming uit het Brusselse 
t a n onze propagandisten ontsnappen. De 
Tolknmie beschikt over het meest uitge
breide adressenstel van Brusselse Vlamtn-
fen en is daar fier op. Indien andere par
tijen te lui lijn om dezelfde inspanning 
te doen of de Inspanning misbruiken van 
hun sociale organizaties (socialisten doeti 
dat veel) of van de K.A.-organiialies 
(hiertn specializeert zich de C.V.P.) dan 
to dat hun zaak, MAAR ONZE MENSEN 
WERKEN. 

Met fierheid verklappen we bv. dat in 
de loop van 1980 ruim 30.000 proefnum
mers van ons blad in Oroot-Brussel wer
den verzonden ! En om te tonen dat wij 
grootmoedig zijn : indien men ergens in 
het Brusselse een zuiver-Vlaamse vereni
ging wil oprichten (ANZ, VTB, Vlaamse 
Vriendenkring, enz.), dan mogen de inl-
ttatlefnemers op ons rekenen. Ons doel is 
de Vlaamse zaak te dienen. 

MIDDENSTAND T 

Het kan niet anders, of ook wij ver
heugen ons In het feit dat c De Volks
unie » weldra een weekblad word t ! 

Wij durven hopen dat de aelfstandigen 
en meer bepaald de handelaars van aTle 
slag In de toekomst hun rubriek, kolom 
of plaata In ons weekblad nullen hebben 
en weiten te vullen ! 

Ik hoop daarom dat mijn. eerst» art i
keltje aJs Inzet, navolging zal hebben, en 
nog andere er zal toe aanzetten ook af 
en toe een bijdrage te bezorgen 7 

WIJ zijn ontegensprekelijk een macht I 
Maax 7 betekenen nleta, opdat wlJ niet 

verenigd zijn, zoals de a;rbeldeirs bv. In 
him onderscheldeHJke sjTidlkaten I 

Kunnen de handelaars bv. In de diverse 
voedingsbedrijven hun belangen verdedigd 
en behartigd zien worden door één der 
drie unitaire par t i jen? 

Ik meen van NIET! . . . en kijk waarom 
niet I 

In de C.V.P.-partlJ, doet het Nat. Chris
telijk Mlddenstandersverbond wel poging
gen cm ons de hand te reiken, bijzonder 
rond de verkiezingstijd. 

Hebben wij daar niet de « sympatift-
ke » figuur vaji Minister Van den Boey-
nants die ons t racht te doen geloven dat 
wlJ blemien afzienbare tijd op gelijke 
voet zullen worden gesfteld met onze vrien
den de arbeiders. 

Mar det kunnen zij nu preclea niet 
omdat In de O.V.P. de syndlkaten de bo
venhand hebben kwestie van getalsterkte, 
en het Christen Syndlkaat en zij boven
dien ook HUN Coöperatieve- Insteailngen 
hebben waar hun volgelingen kunnen (zou
den moeten) kopen n.1. de « Welvaart » 
winkels. 

Zelfs steenkolen kunt ëe in HUN lo
kaal der Pletlnckxstraat bekomen, ook het 
dagelljk.<5 brood bij HUN bakkerij. 

Bij de Belg. Socialistische Part i j de
zelfde geschiedenis als reeds hierboven 
aangehaald, ook zlJ hebben hun C.O.O.P. 

vinkel.-! kolenhandetezaak en bekkerlj. 

Hoe wilt ge daji da t zfj vooa- ons han-
delaara Iets zouden kunnen doen. 

Blijft dan nog de liberale part i j over. 
Iedereen zal thans echter n a de rege

r ing Van Acker en pa de regering Eyskens, 
waarvan zlJ telkens deel uitmaakten gezien 
hebben dat de belangen van de Midden
stand hen koud Iftten. 

De liberale part i j is de partij van het 
gi-ootkapitaal. En het groot icapltaai ver-
.•Jtaat zich goed met de syndikatenop de kap 
van de middenstand. Hebben ze ook zo in 
de Verenigde Staten de Middenstand niet 
uitgeroeid 7 

Zo gezien worden de handelaars aan 
hun lot overgelaten, en zien zij hun toe
komst meer dan ooit bedreigd. 

WIJ durven hopen dat eenmaal dat 
de « Volksunie » meer gestalte, en macht. 
Ik bedoel wettelijke macht zal en moet 
krijgen, wij in deze parti j onze laatste 
hoop mogen gevestigd zien I 

V.V. 

Handelaar te Brussel. 

KOMMENTAAR 

Onze mlddeaaUuiders hebben Inderdaad 
niets te verwachten van de llbemlen die 
eerst onder de socialist Van Acker, thans 
onder de O.V.P.-er Eyskens steeds meer 
de belastingen helpen opdrijven. De libe
ralen steunen ultaluittnd het groot kapi
taa l da t tegen de middenstand is net zo 
goed als het kommimtïme. In de Vere
nigde Staten van Amerika waar het groot
kapitaal baas is, werd de middenstand 
ervenzeer uitgeroeid als in Rusland In 
Rusland zijn he t staatswinkels, In de Ver
enigde Staten kettlngwlnkels afhankelijk 
van de trusts, waar de winkeliers nog 
rtechts bedienden zijn. Dat de C.V.P. en 
de B.S,P. tegen de middenstand hande
len, hoeft wel geen nader betoog. Niet 
alleen spelen zij ttAt grootwarenhuis met 
hun coöperatieven en Welvaarten maar 
ook sparen zij angstvaJlig het groot kapi
taal bij het heffen van belastingen en 
mag de middenstand de groe sommen be
talen. 

LEUVEN 
OPENINGS VERG ADERING 

Maandag 24 oktober opende he i V.N.S.tJ.-
l euven haar jaarwerking met een kon
taktevond in de « Crislal ». Als sprekers 
traden volksvertegenwoordiger Frans Van 
der Eist op en de Fr. De Coninck. Preses 
Jef van Himbeeck heette de telrtjk opge
komen vergadering welkom, stelde de 
sprekers voor een verleende dan het woord 
aan de Hr. De Coninck. 

Meester De Coninck verheugde er zich 
over dat de specifielc Vlaamse politieke 
problemen bij de studenten een groeiende 
belangstelling schijnen te wekken. HIJ 
meent dat er nu In ieder geval meer be
langstelling is en vooral een realistischer 
Hjk op de zaken dan in zijn jeugd. 

De federalistische s taatss tmktuur is nog 
de enige weg die onze Vlaamse belangen 
doeltreffend kan tegemoetkomen. Vervol
gens ontleedde de heer De Conhick de ver
schillende aspekten van deze federale 
s tniktnur : de ministeries, de administra
tie en het georganiseerde sociale leven. 
Hierin getuigde spreker ongetwijfeld van 
onderiegdheid over het probleem. 

Naast de hoopgevende perspcktleven die 
federalisme voor de nationale problemen 
ogent steunde de spreker ook op de 
uitzichten welke het biedt in verband met 
de Europese eenmaking en de interaaUo-
nale betrekkingen (o.a. de uitschakeling 
van de 90 % Franstalige ambassade*). 

Vervolgens kwam de heer Van der Etot 
aan het woord. Hij onderhield cms over 
zijn belevenissen (om niet te zeggen avon
turen) In de Kamer. 

Er moet vooreerst een onderscheid ge
maakt worden, aldus de spreker, tussen 
wat er in de Kamer gezegd wordt en wat 
de pers over de zittingen schri jf t 

De verdagen zijn dikwijls zo sterk vei^ 
wrongen dat ze voor de onschuldige woor
den i< snbjektleve InUrpretatie » moeten 
bezwijken. Het spreekt dus vanzelf dat 
men deze met een zeer kritische reserve 
moet onder ogen nemen. 

Een tweede onderscheid — niet min,\sr 
belangrijk — is dit tussen hetgeen gezegd 
of geschreven en gedaan wordt : de koo-
krete houding die de Vlaamse parlemen
tair aanneemt als het er op aankomt 
Vlaamse wetsvoorstellen t« steunen. Hier 
Is het maar a| te duidelijk dat hij tekort
schiet. De Vlaamse kwantitetleve meerder
heid in de Kamers doet zich absoluut niet 

POPERINCE 
LEURiDAN H ; : R D E N K I N G 

Ter geleernhpid van de J. Leuridan Her
denking die nlaats heeft op zondag 20 no
vember 1960 te Oostvleteren en te Popo-
rlnge wordt te Brugge een auto-karavaan 
gevonnd om deze plechtigheid bij te wo
nen. 

Alle autobezitters worden uitgenodigd te 
verzamelen langs de Koning Albertlaan 
(richting station). Vert-rek te 9 uur 30 
«eer sUpt. 

Wie nog wenst te genieten van een ge-
beuxlijke vrije plaats kan zich wenden 
tot Kameraad J. Van Tulden, Verbrand 
Nleuwland, 25, Brugge. 

BRUGGE 

GESLAAGDE LEDENVERGADERING 
Vrijdag 4 november werd te Brugge in 

het lokaal « Vlissinghe » een zeer geslaag
de arroodissementele ledenvergadering Be
houden. 

Voorzitter Jan Van Tulden kon met 
weugde de zeer talrijke opgekomen leden 
varweOkomen en legde de nadruk op de rte vertegenwoordiging van de gemeen-

Ooatkamp. 

De deelname aan het 6de" KÓngres te 
Gent werd bespreken. 

De plannen voor het voeren van de 
abonnementenslag voor het volgend Jaar 
werden medegedeeld en druk bediscus
sieerd. Iedereen was overtuigd van de 
noodzaak het aantal te vetliopen en be
loofde dan ook mede te helpen om dit te 
bereiken. 

In de be.ste stemming werd de verga
dering besloten. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

P H n m n m 

^ ' e in LEUVEN de BIER-

LEUVEN niet (Oudt Markt, M). 
Oude Markt 22 Is ONZK I>l«r. 
kelder. 

^r"'ek-t""'» " ' " " " ' "' 
Opgrepait Toor namaak DOET I 

HET WITTE PAARD 
WandeUngenitraat, 14, te U u -

PMMnd aangenaam lokaal Toor 
•err«aeriacen tn klnbi. I 
J 5 j ^ « r . n k . . teten « . « . J 

DR. FRANZ OP DE BEEK IN DE BRES 
Onze Vlaams-naüonale kandi<&tat te 

Brugge, Dr. Pranz Op de Be«*, kon door 
zijn bemlddeUng bij het Schepencollege 
bekomen dat oc* Brugge zich aansloot bij 
de houding van de overige VTaamae ge
meenten en het Ministerie van Binnen
landse Zaken veraocht eentalige formulie
ren te sturen. 

Bij deze gelegenheid mag niet nagela
ten worden de houding van de socialis
tische partij te laken die op gemeentelijk 
plan, in casu raadslid Verstappen, de fla
mingant uitbeeldt terwijl de grote bonzen 
te Brussel, zoals oud-mlnister Vermeylen 
de talentelling eisen. 

STEENBRUGGE 
DOM VAN ASSCHEHEBDENKING 

Vond dit Jaar plaats op zondag 30 okto
ber en werd naar loffelijke gewoonte ge-
Tolgd door honderden trouwe vereerders 
Tan onze Vlaamse martelaar, als daar 

Z.E.H. Kannunlk De Puydl - ZJE.H. pas
toor van Erembodegem (Aalst) - Oud gou-
vemeur Bulkaert - Jetf Goossenaerts - va
der en zoon Slntobin - Frans Vonden-
driessche - Vandepitte - Geldhof - vader 
Roelof - Six (Vlamertinge) - Som De-
rr iendt - Van Tulden - J a n Do Bondt en 
nog hcmderdei aanwezigen, veel te talrijk 
em allen te kunnen vermelden. 

Br waren meer dames aanwezig als vo-
•ige jaren. 

Ook meer en meer jongeren die spijt 
Btortregen en hevige windvlagen van ein
de en ver gekomen, per fiets of brommer 
de lastige reis hebben gemaak t 

GEWEST SCHOTEN 
WIJNEGEM 

a) Kent een ongemoie be*ijvlgheld op 
Vlaams-nationaal gebied. 

Na een VOS-afdeling werd nu ook nog 
officieel een Bedevaartkomltee gesticht, 
dat een Willem De Meywr-avond inricht 
in het e Hof van HoCand » op »-12-«0 

b) Wljnegem tmm grootscheeps deal 
aan de VI. kameraadschapsavond te Scho-
ten. 

Drie der alkracboonste prijzen werdol 
t>i« i e n l i n i > e u en d* d M t o a a » « M I M 
W o e da» eea f*flek«elite biu<U«nM inoee* 

Ingelegd worden. Vlaamse sta-ljders uit 
Wljnegem, als puntje blJ paaltje komt, kunt 
U ook op belangsteiaing uit de gan.se Voor
kempen rekenen ! 

c) De ab. prijs voor het vernieuwde 
Malnertuus werd voor 1961 op 20 P. ge
steld. Wljnegem was er als de kipnen bij * 
om hieraan dadelijk gehoor te geven ! 

d) Op 2»ndag 16-10^0 kolportage met 
de mikrowagen. De tocht ging langs de 
Turn. Baan. de Wommeteemse steenweg, 
de Koolsveldlaan. De verkoon en de be
langstelling varen uit.gtekcnd. , 

'S-G RA VEN WEZEL 

a) Deze gemeente, werd verleden maand 
flink bewerkt met propagandanimimers 
van de Volksunie. Het abonnementen-
aantal groeide. 

b) Zondag 23-10-60 kolportage met de 
mikrowagen doorheen de gemeente. 

SCHILDE *Ivs" **̂  
a) Zelfs uit het verre Schilde kwamen 

Vlaamse vrienden naar ons feest. 
b) Op zondag 16-10-60 werd ook hier een 

koüDortage met mikrowagen gehouden. En 
niet zonder sukses, verre van daa<r. 

LOENHOUT 

Een zeer mude steun voor het Wagen-
fonds bereikte ons uit deze gemeente. Ü 
moogt ons binnenkort met de mikrowagen 
verwachten. 

BRASSCHAAT 

a) Ook de Afd. Brasschaat was op de 
kameraadschapsavond vertegenwoordigd. 
Onze vrienden l<^>en met plannen rond 
om ook een Vlaamse avond in te richten. 
Wij zeggen hun bij voorbaat onze steun 
toe I 

b) Wij ontvingen oek uit Brasschaat 
steun voor he t Wagenfonds. 

c) Het aanta l abonn«nenten groeide 
insgelijks. 

ST. J O ; B 

Het aanta l abonnementen groeit oc* 
hier gestadig. Zondag 23-10-60 kolportage 
met mikrowagen doorheen de gemeente. 

BRECHT 
Insgelijks kolportage met de V.M.O.-

ploeg Noorderkempen 23-10-60. 

SCHOTEN 
a) Abonnementensl^ . Alhoewel onze 

propagandisten de ganse maand hun duit 
In 't zakje deden om de VI. Kameraad
schapsavond voor te bereidden, vonden ze 
t»ch nog de tijd om abonnees te werf en. 
Hun opgelegd kworum werd bereikt; de 
enkele abonnementen van voor anderhalf 
j aa r zijn thans tot een zwaar pak gewor
den, die over heel Schoten uitgedragen 
wwden : Deuzeld, Oentrum, Bloemendaal, 
Sint^Pilips, Schotenhof, Kwiingshof... 

Verstandige abonnees tellen nu reeds 
htm centjes af voor de Temleuwlng. Want 
Tcrgect he t niet I On» blad is nu een 
WEEKBLAD geworden, maar de prijs is 
fa erenredlgheld geetegwi. 

Voor h u n onverdroten Ijver oa d e tal
rijke «b. die w m be l eerste h a U j M * 

I960 in de wacht sleepten, werden kmd. 
en W.P.. P.V., T.L.J., M.D. en P.V. letter
lijk en figuurlijk door het hoofdbestuur 
In de bloemen gezet. 

En nu. vooruit. Jongens ! Nog een ek-
stra inspanning voor 1961 t 

b) Vlaamse Kameraadschap.savond. Het 
sukses was overweldigend. Er was volk en 
er was stemming, enkele « technische en 
organizatorische .itoringen » ter zijde ge
laten. Onder de talrijke aanwezigen — er 
was op een gegeven ogenbUk wel 500 man 
In de Riddershoeve — willen we enkel 
aanstippen dat er buiten volksvertegen
woordiger Mr. Van der Eist, weinig man-
dataris.sen aanwezig waren. 

We zagen er wel Bert Goedgebuei- van 
de Vlaamse televlzie, E.HJl.V.. en talnjke 
leiders en leden van Vlaamse kultuurorga-
nlzaties en de Volksunie. 

Een welgemeende dank aan onze mid
denstanders die met circa 70 prijzen de 
tombola begiftigden. 

BERENDRECHT 

Na een « ruisende balnacht », waren 
onze V.M.O.-ers op zondag morgen, 9-10-60 
toch weer paraa t en trokken reeds naar 
Berendrecht toen de meeste vierders nog 
in de pluimen lagen. 

De geplande betoging van de Polderbe
woners werd VERBOTEN, zodat de aktle 
van onze propagandisten beperkt werd tot 
he t bussen van circa 800 V.U.-nummersi 
te Berendrecht door de Noorderkempen, te 
Zandvliet door Antwerpen. 

Onze vriend S.D.L. zal gemerkt hebbeu 
dat ons blad er gretig gelezen werd. 

Pcfl Venken. 

KANTON HALLE 
Op din.sdag 22 november e.k., om 20 u. 

worden alle leden en slmpatizanten van 
ons kanton verwacht « In De Sleutel » op 
de Grote Markt te Halle. Sprekers zijn 
Drs Wim Jorissen en Mr. Daniea Deco-
nlnck. Deze vergadering is strikt privé. 
Wie, bij vergissing, liiervoor geen uitno^ 
diging mocht ontvangen hebben, gelieve 
se onmiddellijk aan te vragen op het kan-
tMmaal secretariaat, p.a. B e n Lauwaert, 
Kerkstraat2 te Buizingen, Telefoon 56.72.14. 
TER HERINNERING 

De leden en slmpatizanten van de af
deling Dworp, vergaderen steeds de laat
ste zaterdag van de maand, om 20 uur in 
« De Vlaamse Leeuw ». 

gelden op specifiek Vlaams terrein (In t« . 
gensleBing met de Walen die zeKs e«A 
aggressleve houding durven a a n n e n i ^ 
daar waar he t gaat om onwettige beUu». 
gen zoals de in standhouding van de vest 
liestetende mijnen). Op de wantoeetandeA 
In de departementen van l andsverded i f^* 
en buitenlandse zaken regeert men . s t e o S 
weer met bedreigingen. iT^ 

Daar blijven de zo dringende Vlaamse 
problemen als repressie, talenteUIng, kuoN 
luurautonomie. arheidersmobiliteit werk» 
loosheid, i n d u s t r j . ' . , . • " . . e- - o n o m i s c h * 
expansie aan.slencn. 

Kortom de Vlaamse Bewe-ing is n ie i 
vertegenwoordigd in het pariement noch 
In de senaat. De grootste reden hiervan 
Is volgens de spreker wel het jn l ta l r ka
rakter van de huidige partl len die vanul» 
een zeker stendnunt als betengenrrnepeo 
kunnen beschouwd worden en met aJa 
hoofdbelang : behoud ï-an de eenhHd en 
de macht. 

De noodzaak van aan dit stetus qoo 
een einde te maken moet dus van buiten 
de part i j komen van daar dat een naSve 
houding van afzijdigheid r i e t verder meev 
mag voortleven _ vooral niet bij d« 
Vlaamse bitelleklueien want niet meedoen 
betekent de wantoestanden te bevestigen 

Na een daverend appUus dankte vice 
preses Lode Glelens de sprekers en open-
de het debat dat nog nilm drie kwaHIe» 
In beslag nam. 

^r^u ^:^-^^ ^ " k t Ia"SS deze weg £ 
Volksnnleieden die de wrgadering hebl.en 
bijgewoond. 

Beste leden VNSU-ers laat ons zral» 
maandagavond afgesproken strijden voo» 
een Vlaams Vlaanderen, helpt ons daad-
werkeliik, komt naar onze debat avonrien 
en andere aktiviteiten die V ter gepo<rte 
tijden zullen aangekondigd worden. WIJ 
gaan dit Jaar trachten onze mensen on 
te lelden tot Intellectuelen op Vlaams ee. 
bied, dwz. voortrekkers die de gcw iie 
mensen menigte kunnen vooriichten, toe
spreken en die ook andersdenkenden op da 
gepaste wilze van antwoord kunnen HJe» 
nen en di» op een stijlvolle manier Z' •!« 
van hoogstndenten mag verwacht worcTen. 

Mogpliikhrtd tet Inschrijven bij de p r ^ 
oagandisten, in de Crista!, Parijsetraat o# 
bij Pallieter Oud" Markt te Leuven 

GFNT 
OPENINGSVERGADERING 

O D 11 oktober gaf de Vlaam.s-Nationalo 
Studentenunl<> haar eerste ooenbare ver-
gaderins? In de Roeland. Pres"s de Von 
leidde de eer.<5te sweker. lic. Walter Luy-
ten in. Luvten is de man, die vwrl'-d'^ 
Jaar Oii.stle Oii.sen i.it de b^V deed o r t -
slaan door het voeren van p-m non-ritop 
sgl 'at 'P in Leuven ondcr de '^.iidenten. 
Aan de hand van dit en an<iere voc-^ 
beelden illustreerde hil de t « i s dat de 
hoofistndent p°n benaalde plaats Innee-^t 
In de Vlaamsp Beweetner en dat hll n o ^ 
wel onmiddellijke resultaten kan bereiken 
ook, als hl] maar wil en de ««"-"«t/. j^pi 
tode aanwendt. 

Dr. Wouters leidde ver^-olge-^s ^v.'vat .\Ir. 
van Dieren in. die in een vurige improvi
satie de studenten aanzette tot, emsti?-e 
studie, om — zoals hitzelf — goede ad-
vokatcn (enz.) te worden, maar ook om 
hun energie, hun talent en hun machf-s-
positie aan te wenden tot heil van hun 
volk. Een pleidooi dat verdiende on plaa» 
opgenomen te worden, als onvergankelijk 
getuigenis van een groot advok?at en vart 
een groot flamingant. 

De vers;adering werd oesloun met eert 
debat, geleid door Dr. Wouters. 
PREZIDIUMVERGADERING 

Aanwezig : preses, vice-preses-hoofdie-
dakteur. propagandaleider, sekretorts, a * 
Junkt^sekretaris en leider-thuisweirklng. 

Aanstellen van een leider voor ri" thuis-
werking. Bespreking van de ledenslag. 

Bespreking der definitieve statuten : 
deel I (verhouding tot de partij), eenparig 
goedgeketird; deel n (inwendige veThoUr 
dingen), gedeeltelijk besproken en eenpa. 
rig goedgekeurd. Ve rdoe bespreldng op 
volgend prezidium. 
ANDERE AKTIVITEITEN 

Reeds de eerste dag, bij de opening de* 
universiteit, werd ons blad c DELTA > 
Copvolger van « De Torens > en« De 
Weg ») kosteloos uitgedeeld. Het verschijnt 
nu regelmatig om de maand en op 8 blz. 
in plaats van 3. 

De volgende dagen werden stelseJmaLig 
Rozier, Plateaustraat, UniveraiteitstraaB 
6n R.H.T.S. bedacht met Delta en med 
strooibriefjes. 

Op 10 oktober werden enkele honderderi 
gestencilde oproepen verspreid ter aankoiv 
diging van onze openingsvergaderlng. 
VOORLICHTING BTHTENLAND 

« Ons Verbond », he t degelijk 2 m a a n d t i 
blad van he t K.V.H.V. zal in 't vervolg of ' 
zijn eerste blz. een korte samenvatting af* 
drukken In he t Engels. Het tijdschrifl j 
wordt aan tientallen buitenlandse dagbla»- | 
den en tijdschriften toegestuurd onde» 
vorm van ruilabonnement. Een doenlnft 
die steun verdient. 

piiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

I HOOGSTRAAT 15a en 17 — ANTWERPEN 

i S l aapkamers — E e t k a m e r s — Salons — T.V. ^ - W a s m a c h i n e s — 

i Gasvuren — Kinderwagens — Sw)ven 

1 25 to t 30 % op de ge tekende pri jzen op Tcrtoon van deze 

3 aankondig ing . 

I SContant 3Crediet— 
i O p e a a l l e d a g c n v a n 9 t o t 20 u u r 

ImmiuHmiffiffiBBmRnHiiiffiinmmiwfliwiiHmitiiwwffliitimiRiiiummfflHminin^ 
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ANDERLECHT 
Thajna heeft he t dit kanton de hand-

BChoen opgenomen. 
Voor het komende jaai- willen zlJ de 

eer opeisen het grootste aantal nieuwe le
zers voor ons blad te hebben gemaakt». 
Deze eer werd In het verlopen Jaar bo-
twist door de kantons Molenbeek. A . m 
Halle, S ln t Joos t en Schaai-beek, Da t heB 
in het kanton Andea-lecht ernstig gemeend 
Is bewijzen de nieuwe abonnementen, dlfl 
reeds geplaatst werden in St-Martena-Bo-
degem en DUbeek. 

AMTWFRPEH 
ETipEN»'" MANNERQUARTETT 

OD zaterdag 28 november I960 te 20 U. SO 
t ieedt he t Eupener Mfinnerouartett oo m 
de zaal vsn de Handelsschool « M ^ e 
j c i n n e » TaV^ksvest 12. Antweroen. 

Oo zonda<? 27 november I960 te 20 uur 
treedt het Eupener Mftnnermiartett on te 
puurs in de zaal De Hert, Brug. Kalfort-

Dit zo overbekende koor voorstellen 
lijkt totaal overbodig. 

Onder de kundige leiding van Willy 
Mommer. zal dit koor U een avond vol 
kunstgenot aanbieden. 

Deze avond wordt U aangeboden door 
het Algemeen Nederlands Zangverbond en 
Btaat onder de auspiciën van de Dienst 
•oor Volksoplelding van het Ministerie 
Vftn Doenbaar Onderwijs. 

Algemene Inkom : 20 ^ 

9 uT «« Kerk dei- Paters Donünlkaneot 
Provlnclestraat : Plechtige H. Mis me* 
Bormoen door E.P.M. Btaunai s.J. 

10 u. 30 Feestzaal V.T.B. St. Jakobs-
maa-kt 45. 

Voordracht door Povl Skadegard. 
IS u. — Jeuedzaal V.TB., St. Jakob»-

markt 4S : f PERMONT IN ZIJN EN IN 
ONZE T I J D ». 

Oo uitnodiging van Jongeren ontmoeten 
Jeugd en ouderen elkaar rond Permont 
en zijn offer. Samenzang, voardracht, 
tildsbeelden en vrllmoedlg geaprek. 

Oeldelijke bijdragen voor de Bloemen
hulde en het onderhoud van Permont 's 
Graf kan men storten, op postrekening 
4332.54 van het B .P .HC. vzw. , Groen
plaats 9 Antwernen 

« Pallleters »-Bal In de laa l « Concor
dia ». Korte Nieuwstraat 42. Antwerpen, 
heden, «aterdagavond. 19 november, te 
20 uur. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

Talrijke hulabezoetofi \rarde& affg^gd 

«n nieuwe abonnementen aangeworven. 
Meer 

gebiwt. 

Naast de praklisciu uitbouw onzer af
deling, die er In de allereerste plaats op 
gericht is onze gedachte en sti-ijd in nil-
iriore ifving te doen doordringen, is er ook 
de scholing en voorlichtingsaktie. Deze 
heeft voornameliik tot doel. de schakel t« 
hersmeden, die na de heksenlacht v a i 
1944 waa afgebroken. Deze knUuwle ak-
t i - wil de voorgaande gen«i-atle van 
VHams-Nationale striiders. in een pie-
teiUsvol annden'-en, zoals het hen toe
komt, danken p.-i eren Wil willen daar
door de bevestis;ing brengen, dat de of-
fe-s onzer voorgangers niet vergeefs zijn 
gebracht en dat hun naam dankbaar in 
ere bin ft gehouden in onze kringen Te
vens als bewila van de ononderbreekbare 
oontinui(«it vnn het Vlaams-Natlonallsme 
en om de solidariteit te bevestigen van de 
hi'idlge generatie met de voorgaande. 

Voor de jongeren onder ons dienen zij 
als voorbeeld voor wat eens de bevruch
tende '•••'̂ '«ht VRn het V1aam<!-Nationale 
y i „ o „ i . -^ vev^ocht. Dit winler.seizoen 
W"'di mwzet met een herdenking van DT. 
Edgard MuvUe. Over deze VI. Nat. figuur 
uit de Antwerpse - voorstad, zijn aoosto-
laatsoDvattlng van zijn geneesherentaak 
en zün voiksgetrouwheid zal zijn oude 
vriend en mede-stvitder Aooth. Jaf Van 
Ei'rk ons onderb'^uden op zaterdag 26 no
vember a.s. In de gi'ote zaal vn het lo
kaal « Peter-Benolt ». Prankrijklei 8. te 
Antwerpen, en dit om 20 uur 

WIJ hopen, dal de ouderen, die deze In-
goede, fiere Vlaming gekend hebben hem 
de hulde zullen breneen van hun aanwe-
Elgbeid oo deze herdenking. De jongeren 
roeoen wil op, opdat zij bif de soms zware 
opgaven, die onze noodzakelijke strijd en 
kampformatie van allen vergt, zich zou
den komen spiegelen aan de vele offers, 
die gebracht werden om tot het klimaat 
te komen van vandaag. Daarom Is het 
plicht voor alle Antwerpse VI. Nat aan
wezig te zijn op deze huideavond. Na de 
herdenkingsvoordracht blijven ouderen en 
Jongeren een paar uurtjes gezellig bij me
kaar ter bevordering van de noodzakelijke 
kameraadschap onder strijdgenoten Ka
meraad Gilbert De PiUecyn zal zorgen 
voor de passende VI. Nat. sfeer. Wij ver
wachten U allen ! 

Wate 

PROVINCI\LE KADERDAG 

Ruim tweehonderd kaderleden uit de 
provincie Antwerpen woonden op 30 ok
tober de kaderdag bij. Reimond Mattheys-
•ens, die de bijeenkomst veoraat, begroette 
de aanwezigen en gaf onmiddellijk het 
woord aan Rudi Van der Faal. die in een 
kon, referaat het onderwerp behandelde ; 
« de organisatie van een afdeling ». Na
dien volerde een levendige bespreking. 

Reimond Mattheyssens gaf daarop een 
voortreffelült beeld van de politieke toe
stand, waarna de klankfilm (( Landdag 
1960 » afgerold werd. 

Wlm Macs deed een vinnige oproep voor 
de ^ n t w r n s e autokaravaan naar het kon-
gres. 

Met ue ••'iaamse Leeuw besloot deze 
ceer gelukte fcaderdag die o.a. werd bij
gewoond door volksvertegenwoordiger Van 
der Eist. Wim Jorissen, de provincieraads
leden Rolus en Ceuppens, ir. O ^ a r Re-
nard, Herman Bosnians, Dr. H. Ballet, Dr. 
Karel Delahaye, Bernard Stappaerts, ge
meenteraadslid Juul Dillen, Ingenieur Fr. 
Broos, Verschaeren, Fons van de Werf. 
ADRESVERANDERING 

Advokaat Hugo Schiltz, ons gemeente
raadslid te Antwerpen, laat ons weten dat 
hij verhuisd Is naar WETSTRAAT, 103, 
Antwerpen 

UITNODIGING 

POVL SKADEGARD (Denemarken) alg. 
sekretaris van de Europese Federalistische 
Unie van Etnische Gemeen.schappen 
(U.F.C.E.) behandelt op zondag 20 no
vember 1960 te 10 u. 30 v.m. : EUROPA, 
Statenbond of volkerenvertwnd ? 

Toegang 20 P. 
Feestaaal V.T.B., St. Jacobsmarkt 45. 
Ingericht door « Pax » In samenwer

king met tal van kultui-ele verenigingen. 

ANTWERPEN 
XXVIIde JAARLIJKS BERTEN FER-
MONT HERDENKING 

Zondag 20 november 8 u. — Sc^oonsel-
kerkhof Bloemenhulde ea Gebed bij he t 
Oraf. 

BERCHEM 
D<- Vlaams-nalionale gekozene in de ge

meenteraad te Berchem, do heer Carlo 
Relners heeft zich verzet tegen het .stem
men van 50 000 F toelagen voor het Na
tionaal Komitee Kongo omdat het niet 
duidelilk is of dit geld in handen van ex-
kolonialen zou komen en zo wel of het 
de behoeftlgen zullen zUn die er van zou
den genlelen. In dit verband viel hij het 
Rode Kruis van België aan da t voort
durend geld mobiliseert maar toch bil el
ke ramp een speciaal fonds ooent. Wat 
gebeurt er met het « normale » opge
haalde geld ? De steun aan getroffenen 
oud-kolonialen moet vrijwillig zijn en hij 
moet in hun handen terechtkomen. 

De toelage werd gestemd met 24 (C .VP-
BSP-libei-alen> tegen 1 (Carlo Relners>. 

dan 4 000 stroolbrlefJeB worden 

DENDERLEEUW 
Dinsdag 22 november bestuursvergade

ring te 20 u. in het lokaal f De Vlaams» 
Leeuw ». Dit bericht geldt als enige ver
wittiging. 

DIKSMUIDE 

Zaterdag. 3 december e.k. te 20.30 uur 
richt ' de Volksunie-Berchem een geielllg 
8amenzi.in in te Berchem in feestzaal 
« Rubens ». Statiestraat, 175 (vlakbij Ber
chem station). 

Toegangsprtji : 20 F. Alle leden en sym-
patiiKtnten van de Volksunie van har te 
wel'" om ! 

BORGERHOUT 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
10 OKTOBER 1960 
ONZE VERTEGENWOORDIGER. 
JUUL DILLEN. INTERPELLEERT 

In de raadszitting van 10 oktober 1980 
werd door gemeenteraadslid Juul DlUea. 
In verband met de volkstelling welke ein
de van dit Jaar moet plaats hebben, vol
gende vi-aag aan de heer Burgemeester 
Sled.sens gesteld 

Mijnheer de Burgemeester, door de dag
bladen heb ik vernomen dat het Minls-
tei-ie van ekonomische zaken In verband 
met de volkstellmg een aanvang heeft ge
maakt met het verzenden van tweetalige 
formulieren, wat in sti-iJd Is met de wet 
van 1932 op het gobri"'- c* -r tn'-^n in bel
de taalgebieden. 

Ik meen. heer Burgemeester, dat ik U. 
uit naam van deze raad (gezien ons raads
besluit van 10 Juli 1959) mag verzoeken 
aan deze heren van Brussel het enig ant^ 
woord te geven dat hierbii """ ' : TERUG 
AAN AFZENDER. 

Waarna de heer Burgem..'eo^er wees op 
de houding die hij in deze te samen met 
de heer Senator De Boodt in het Parle
ment had aangenomen, en verklaarde in 
de gemeente eenzelfde houding te zullen 
aannemen, en tevens te voldoen aan de 
wens van genoemd raadslid, zodra de for
mulieren te Borgerhout zullen toekomen, 
wat tot heden nog niet het geyal la 

BRUGGE 
Het bestuur verzoekt de postabonnen-

ten de brievenbesteller niet teleur te stel
len wanneer hij he t betalingsbewijs aan
biedt en hun alxMinement op de « VOLKS
UNIE » te hernieuwen. 

De personen die inschreven op een 
abonnement « onder band » zullen zoals 
vorig Jaar aan huis bezocht worden. 

De « VOLKSUNIE » wordt vanaf 1 ja-
nuai i 1961 een weekblad en het abonne
mentsgeld bedraagt : 

1 kwartaal : 55 P. 
1 semester : 100 P. 
1 Jaar : 200 F. 

DEURNE 
WOMMELGEM 

TaU-ljke huisbezoeken afgelegd met 
zeer goed gevolg 
BROECHEM 

Zeer goede rezultaten. Er werd beslo
ten op 26 november een stichtingsverga
dering te organiseren voor Broechem en 
omliggende. 

BORSBEEK-WOMMELGEM 

V.M.O kolportage In beide gemeenten; 
er werden talrijke nummers verkocht en 
nieuwe kontakten gelegd. 

DEURNE 
Algemene vergadering met spreker —' 

Karel Dillen, Op meesterlijke 'Wijze ont
leedde hij de nadelige gevolgen van he t 
C.V.P. congres te Charleroi. Daarna deed 
de gewestlelder een oproep om deel t e 
oemen a a n de ^ r o o m l«arldaiiherden> 
king te PQperinge. 

De vergadering, welks op Bondag 10 ok
tober J.1. plaats vond, kende een «eer le
vendige belangabelling en een buitengewone 
bijval. 

Ons « Vlaams Huls » was nauwelijks 
groot genoeg, om all* kameraden een 
plaatsje te bezorgen I 

Voorzitter, Jan De Bondt, strijdvaardi
ger dan ooit, sprak een welkomstgroet uit. 
en dankte de talrijke aanwe^ilgen voor 
hun zeer flinke en «tipte oDkomet Dear-
na besprak hIJ, op de hem eigen bezie
lende toon, de verachlllende punten van 
de zeer overladen agenda, welke In het 
kader van dit beknopte verslag, onmoge-
gelijk kan uitgediept woden. Br weae ech
ter ongemerkt, dat de besluiten van de 
agenda, door de Voorzitter voorgedragen, 
met volledige instemming van de aanwo-
Blge leden werden goedgekeurd I 

Mr Van In weidde daarna langdurig 
uit over de groot.-'ve Leuridan herdenking, 
hij deed een warme oproep tot algemene 
deelname aam deze plechtigheid, welke 
moet uitgroeien tot een schone-dlep-men-
selltke hulde aan de held. die voor Vlaan-
dei^en In het algemeen, en voor West-
Vlaanderen in het bitzonder, een symbool 
was van Vlaams-natlonale trots en onver-
Bettelllkheld I Deze oproep werd door de 
in geestdrift ont^stoken vrienden zeer 
warm onthaald en met een daverend ap
plaus begroet ! 

We houden er van, langs deae weg. on
ze Gouwsekretarls hartelijk te danken 
voor zijn gewaardeerde medewerking in 
ons arrondissement, en hopen hem me
nigmaal in onze kring te mogen terug 
Eien I 

De Voorzitter nam dan opnieuw hel 
woord, en Ijesprak de laatste agendapun
ten; hij drukte Bljn misnoegdheld uit 
over het te geringe aaiital nieuwe abon
nementen gedurende het Jaar 1960 ge
worven, en deed een krachtige oproep to* 
alle propagandisten, om voor het Jaar 1961 
een speciale inspanning te leveren, ten
einde het abonnementenaantal aanzien
lijk te verhogen, en opnieuw een ereplaats 
In de algemene rangschikking te verwer
ven 1 Ieder propagandist werve minstens 
•IJf nieuwe abonnementen ! Dat weze he t 
parool en het voornaamste streven van 
leder van ons voor de volgende maanden I 

De oudere Nationalisten, getroffen door 
het bezielende voorbeeld, en de aanhou
dende aktle van de eeuwig herbeginnende 
en zegedrlftlge Voorzitter, zijn thans in 

KITDAOEN IN HFT GENTSE I 

Al wie inlichtmgen wil of geholpen 
worden moet, kan zich. hetzij voor pea-
sloen aangelegenheden, kinderbijslag, eer
herstel, enz., op volgende dat» en pJaaV 
Ben wenden : 

GENT : iedere zondag van 11 lot H 
uur. lokaal Roeland, kr. I^eo Wouters; 

GENT : ledere dinsdag van 19 tot 20 
mir : Volk.sunle Sekret. Struifstraat 5, J an 
Steurs; 

ST. AMANDSBERG : iedere eaterdag 
van 9 tot. 11 uur : Ir. J an RltJien. Grond-
Wetlnnn <*'^ lel. 51 OR .IS; 

M W R I W J B E K E • behalve vrlldags alle 
dagen van 14 tot 18 uur : J De Moolr, 
Himdplovmsestr. 49. tdl. 92.10.11 

NEVFLE : behalve vrildag alle dagen 
vnn 18 tot 20 uur : De Dhfttser, Molenstf. 
6, tel, 74.51.75. 

In talrijke plaatsen zullen zltdagen ge
houden worden oo nog vast te stellen da
ta te Delnze. Oenthniece. SemmeT'*»ter, 
Oostakker, Zwllnaarde. enz 

De lezers uit het arr, Gent-Eekio ver
zoeken we deze data en nlaat,<!en die 
regelmatig In ons blad i:ullen verschij-
n'^n, in het oog te houden. 

rebeek en Sl-Stevens-Woluwe), Brussel 
(Haren en Neder-overHeembeek), Ander-
lecht (Itterbeek), Wolvertem (Wemmei). 
Tkans kwam het kanton Asse aan de 
beurt met Liedekerke. Het jongste num
mer van de Volksunie bracht waai-heids-
vitaminen In al de gezinnen van deze ge
meente. 

Wie eender waar In he t land geldelijk 
wil bildragen om oo die manier ook In 
ziln gemeente ons bln/l Inngs de nost te 
laten versoreiden, richte zich tot het 
hoofdsekretarlaat. 

MACHFI EN 
Dank aan de milde schenkers Cachter-

blllvers bezoeken we nog wel) die onze 
ooi-oep tot steun en vooral tot medewer
king niet onhptuied hebben gelaten 

De onbrensrst zal dienen om te Mach»-
len wat gezonde lektuur te bezorgen san 
hen die ons goed gezind zijn. tevens om 
de lauwen wat meer vuur en strljdvaar-
dicheld te vraaen 

Vo<yr alle verdere samenwerking en op
bouwende kritiek ; Prans Vandenhoute 
Icantonaal sekretarlaat Heldenplein 29, 
Vilvoorde. 

Kent Iemand te Machelen een geschikt 
lokaal om plaatselijke zitdag te houden t 

MOI FMRfPir- 'PTTE 
PROPAGANDATOCHT met onze mi-

krowagen on zondag 20 november a s . 
Biieenkomst oo het Kardinaal Mercler-

plein. Jette, te 9 U. 45. 

GENT 
VLAAMSE KULTUURKRING 

Zaterdag 19 november 1960 te 20 um
in de 7ja.\ « ROELAND », Korte Mrute-
straat. 3 te Gent, soreekt de bekende let-
terkundicre EmieU VAN HmvTELDONOK 
over RUST.AND, HET RODE RAADSEL. 

Deze Interessante voordracht wordt ge-
ïllusbi-eerd met een mooie reeks lichtbeeC-
den. 

WERF ABONNEMENTEN NU I 

GISTEL 
KOLPORTAGE 

De kolportage te verilep Gistel (9-11) 
onder hevige regen en wind. 

Toch xrerden 48 bladen aan de man ge
bracht en 4 nieuwe abonnementen voor 
1961 gemaakt. 

We keren terug met beter weer.,.-

LIEDEKERKE 

lüilois 

Waütenhum 
Jtht 

SEKTKELLEREI 

iSCHLOSS WACHENHEIMAG 

FIJNKOST P.V.B.A. 
T e l . ( 0 3 ) 35.38.54 

P O T H O E K S T R A A T , 142 
A N T W E R P E N 

VILVOORDE 

Onze Volksunleafdelmg Liedekerke 
heeft een brief geschreven aan het sche-
penkollege aldaar waarin het scherp ver-
t e t aantekent tegen het feit da t het ge
meentebestuur de tweetalige volkstelUngs-
formulleren nog niet teruggezonden heeft. 

Liedekerke behoort Inderdaad tot de 
meerderheid van de Vlaamse gemeenten 
die dit nog niet deden. 

Nadat ajle gezinnen uit de landelijke 
gemeenten van de kantons Halle, Schaar
beek, S t Kwintens en Vilvoorde een proef
nummer van ons blad In de tms kregen, 
werd met hetzelfde doeltreffende werk 
begonnen in de kantons Slnt-Joost (Ster-

WiJ danken de Vilvooixlse blauwselmao-
nen (hoeveel leden tellen die nog) voor 
de publiciteit. 

De liberalen specialisten der halfslach
tigheid verdraaien eens temeer onz^. woor^ 
den. daar waar onze aki ie niet TEGEN 
de handelaars ging, doch als een vinger
wijzing was bedoeld — een vingerwiizlng 
In de goede richting om alle tweetalig
heid te laten varen — meenden zij an-
dei-s te moeten ageren. 

Vilvoorde heeft beslist geen groot ten 
honderd franissorekenden, handel en nering 
teren mede on het platte'andspubllek der 
omligcende gempent<»n dewelke geen frans-
taligen omvatten. Waarom dan die schrik 
dat de franssorekenden naar Brussel zou
den trekken . voor de grootwarenhuizen 
moeten ze het zeker niet laten. 

Als besluit en om over Iets andei-s te 
spreken : 

Zouden diezelfde blauw.selmannen on* 
soms kunnen mededelen waar de telling»-
foi-muUeren verblijf houden ? 

Of worden deze toch teiitg gezonden I 

WESTHOEK 
ST. NIKLAASBAL ( 3 DEC.) 

De Vlaamse Vriendenkring van de Wee*» 
hoek die gezegd St. Nlklaasfeest Inrichti 
feest reeds overal In de Westhoek* vw-
maard voor het meeet vrolijke en guitig» 
avondfeest, ijvert voor een nog meer 
schitterend bal dan verleden Jaar. 

In de tussenpoz>en zullen samenzangea. 
declamaties en studentikoze salamander» 
uitgevoerd worden. 

St. Niklaas zal geschenken meebrengen 
en voor een buitengewone VERRASSINO 
zorgen. De behoeftige kinderen uit zwaar-
beproefde gezinnen worden niet vergeten. 

Het is de uitdrukkelijke wil van de In^ 
richters dat het feest telken Jare van elk* 
politieke kleur of stellingname gespaard 
blljve. Bij St. Niklaas zijn we alle broe
ders en zusters onder elkaar, zodat TD-
DEREEN WELKOM is 

EKERTJESI 

Vlaams-nationalist vraagt thuUwerk 
Typen fakturen - brlefwlsaeüng - enz. MvT* 
Pauwels - Aendenboom G , Schoolstraat, 
73, Sint-Nlklaa,« 

gp-oten getale teruggekeerd! Mogen zo 
volhouden en opnieuw een sterke steun 
vormen in onze schone, grootse strijd I 

Dat de vele jongeren thans met eerbied 
en bewondering opzien naar het prach
tige voorbeeld van hun dappere vaderen, 
en onze' rangen vervoegen ! 

Van hen vooral wordt zeer veel ver
wacht I 

Op hen vooral wordt hoopvol gebouwd ! 
Vooruit met de Volksimie ter Zege I 

naar Zelfbestuur, Amnestie en Geen Ta
lentelling I 

De sekretaris, 
Bultinck CyrieL 

ABONNEMENTENSLAG 

Moet absoluut meer beslist en met 
MEER IJVER aangepakt en doorgedreven. 

Sedert Jaren wordt op ledere vergade
ring over de mogelijkheid gesproken, tot 
vervelens toe, voor het bekomen van eea 
WEEKBLAD. Thans komt he t «o lang 
verbeidde .weekblad. De propagandisten 
Bullen he t aJs h u n Volksunle-pUcht be-
Bchouwen eea groot aan te l abonnementea 
t e rekruteren. 

HUWELIJK 
Heden, zaterdag 19 november treden In 

den echt Walter DE BONDT, uit Malde-
ren, en Alma VAN DER MASSEN, uit 
Zottegem. 

Wij wensen het Jonge paar alle heil en 
voorspoed toe. 

Te Bilzen overleed op 49 jarige leeftijd 
de trouwe Vlaams nationalist Guy VRIJ-
ENS. Aan mevrouw, kinderen en famill» 
betuigt de Volksunie haar innige deelne
ming 

Uit Kortrijk vernemen wij het afster
ven van de Heer Gustaaf Van Maldergem, 
vader van onze propagandist Albert Van 
Maldergem, te DIksmulde. 

Bij deze betuigt de Volksunie aan d« 
familie Van Maldergem, inzonder aan pro
pagandist Albert, haa r kristelljke deelne
ming. 

Z e e r g r o t e k e u s 

G L A Z E N E N M O N T U R E N 

— G r a t i s v o o r v e r z e k e r d e n —• 

G E D I P L O M E E R D O P T I E K E R 

WALTER ROLAND 
K e r k s t a a t , 58 — A n t w e r p e n 

,— T e l e f o o n 35.86.62 — 

10 % k o r t i n g 
o p v e r t o o n d e z e r a d v e r t e n t i e 

^ ' ^ ^ j ^ j f c ^ ! 



M VOIKSUNII . N' M - 19 NOVIMBIR 'éft-
• * 

Kongresbesl ui ten 
^xervormin^ van de mótellingen 

en van de openbare ^unkti^^ 

'M^ 

De VOLKSUNIE in kong^es verenigd op 
18 november 1960. 

Kennisnemend van de voornemens en 
ontwerpen van de regering. 

Stelt vast dat de na-male verhoudingen 
OP het parlementaire, gouvernementele en 
Administratieve vlak in België woi-den 
Vervalst door een stilzwijgende of uitdruk
kelijke evenwichtspolitiek van de ethni-
•che groepen in eenzijdige richting tel
kens wanneer het de Vlaamse bevolklngs-
Overwlcht noTnaal zo«i moeten tot uiting 
komen. 
e tel t eveneens vast dat de Vlaanw Waalse 

Terhoudingen en de bekommernissen die 
hiennede verband houden remmend in
werken op het g«nse openbare leven van 
België. 

OP ALGEMEEN WETGEVEND EN 
UITVOEREND PLAN 

Waarschuwt ten zeerste tegen eenzijdige 
hervormingen van de senaat die niet zou
pen sam^igaan met etn £Eplitsing van de 
bamers in twee autonome gewestelijke kar 
mers. 

E s t dat de voorstellen inzake pailemcn-
ialre hervorming niet zouden beperkt blij
ven tot oppervlakkige wijzigingen In da 
werkwijze, maar ook de federale Hypo
these zouden onder ogen nemen door he t 
Instellen van een gewestelijke Vlaamse 
en Waalse autonome kamer naast een ge
meenschappelijke senaat wat trouwens 
•en doelmatige werkverdeling zou bevor-
éeren doordat de twee autonome kamers 
«n de senaat elk een eigen taak zouden 
loebedeeld krijgen. 

Eist dat hiermede aansluitend ook de 
regeringsfunkties zouden verdeeld worden 
©ver een centrale en twee gewestelijke re-
feringen. naar gelang ze algemene vraag-
Btukken betreffen of belangen die eigen 
WJn aan de twee volksgemeenschappen. 

OP ALGF,M5EN. .GOf.\£ïiSEmiN<SgJ, 
PLAN r 

Laakt het feit dat de huidige regering 
tfechte evenveel Vlaamse als Waalse mi-
alsters telt en dan nog slechts door toe-
v o ^ n g van meer Vlaamse onder-staats-
èekretarissen. 

Eist de oimiiddellijke splitsing van de 
Ministeries van onderwijs en kulturele 
•aken in een Vlaams en Waals departe-
toent respektievelijk opgedragen aan een 
Vl. en W. titularis, noemt de funktie van 
de huidige Vlaamse onderstaatssckietaris 
Tan kultmele zaken, zoals ondei-worpoi 
ean het toezicht van Harmei en zonder 
•nige administratie, een bespotting voor 
de Vlaamse gemeenschap. 

Laakt het feit dat de eerste minister, 
voor het departement van arbeid en te
werkstelling, beroep deed op een titularis 
die voorheen al zijn krachten heeft in!i='-
Bpannen om de streekontwikkeling van 
de Vlaamse noodgewesten af te leiden 
naar Wallonië. 

Steunt anderzijds op een algemeen plan 
de Inspanningen om te komen tot een 
grotere cooi-dinatie in de sektoren van so
ciale bestedingen, economische aktivltei-
ten en institutionele aangelegenheden, 
doch tjetreirrt dat het fundamentele hier-
bleem der VL Waalse verhoudingen hier
bij woa-dt doodgezwegen en weggewerkt 
hoewel het niettemin overal akuut aan
wezig Is als medebepalende faktor. 

Eist voor de Vlaamse gewesten een el-
gen samenhangende politiek van ekono-
mische coördinatie m^., valorisatie van de 
eigen hulpbronnen in eigen streek cmdea: 
Inzet van eigen spaar en investeringsmo
gelijkheden en met maximale valorisatie 
wan de eigen arbeidsreserves. 

Eist op sociaal gebied, naar het vb. van 
andere landen in zake huisvesting, de op
richting van een afzonderlijk ministerie 
van ruimtelijke ordening en huis^'esting 
dat de verspreide diensten ter zake ZQU 
groeperun en een duidelijke verantwoorde
lijk instellen over de gevolgde po l i t i e In 
het VI. en Waalse landsgedeelte m zake 
algemene vormgeving der nederzettingen 
en oriëntatie der vestiging (vooral In VI. 
en W. Brabant) . 

Eist dat de ziekteverzekermg zou losge
maakt worden van sociale voorzorg en aan
gehecht worden bij volksgezondheid waar 
i e normaal thuishoort *en zich dient te 
ontwikkelen in de lijn van een veralg.> 
meende vrije en kosteloze geneeskunde 

Vraagt dat eveneens meer belang zou 
geheclit worden aan een geordende poli
tiek van burgerlijke bescherming en bij
stand voor alle gevallen van rampbestrij
ding en noodhulp die wel onderscheiden 
tijn van eigenlijke sociale voorzorg en ge-
Kmdheidszorg en waar soms de ergerüjlt-
6te leemtes wantoestanden en wanverhou
dingen beslaan. 

Eist dat de politiek van sociale voarzorg 
«1 zekerheid niet langi» aou gedikteerd 
worden door de eisen van de Waalse n»-
t&llteitspc^tiek maar aangepast aan het 
Vlaamse L«ad dooc een rulmer familiaal 
karakter en een ruimere steun aan de 
Snote BBrtnnpn. 

OP ADMLMSTEATIEF GEBIED 
Laakt de schromelijke achteruitzetting 

• van de Vlamingen die na dertig Jaar taal
wetgeving en zgn. streven naar een bfl-
Mjk evenwicht blijft voortbestaan en In 
de ontelbare nieuw opgerichte diensten en 
parastatalen de meest ergerlijke proporties 
aanneemt. 

Eist de splitsing van öe diensten en ad
ministraties in VI. en W. afdelingen en 
de vervanging van de taalrollen door taal-
kaders, steunt de actie van het V.V.O. 
ter zake. 

Klaagt aan dat van da huidige gemeng
de administraties geen voldoende sane
rende invloed kan uitgaan over het VI 
en W. land en te Binssel, en dat ze een 
voortdurende drukking uitoefenen op de 
ambtenaren om zich te schikken In de 
fran.stalige voogdij. 

Klaagt aan dat de oprichting van ze
kere parastatalen van kulturele aard, vol
gens pai-itaire maatstaven gebeurt In 
plaats van de wet der proportionele auto
nomie te volgen, waardoor ook op het 
kulturele plan Vlaanderens aandeel wette
lijk wordt beperkt tot het plafond van 
WaUonië. 

Klaagt vooraj de vei-fransende unitaire 
voogdij aan in de traditionele ministeries 
van Buitenlandse zaken, landsverdediging 
en Afrikaanse zaken waar het Vlaams 
aandeel in leidende kaders blijft scham-
melen tussen 5. 10 en 20 % terwijl de mi
nister van landsverdediging zich hier nog 
Het. ondei-scheiden door een ontstellende 
benoem ingspolitiek. 

Stelt vaft dat alleen een federale her^ 
vorming bij machte is ons poliUek leven 
en administratief apparaat grondig te sa
neren. 

OP SOCIAAL GEBIED 
Stelt vast dat het vrije geoiganiseerde 

.sociale leven dat, langs wegen van ad
vies of medet)eheer, medezeggen.schap op
eist tn de oi-iënterlng der volkshuishouding 
door het voorbeeld en de aanti-ekktngs-
pool van de unitaire staatsinrichting wordt 
vei-vftlst. 

Betreurt aa t 
van sociale 
p.sychologlsche 
aan de twee tan 
boven toe geen.e; 

•n. Vlaamse vleugel 
tTes, ondanks een 

lassing naar beneden 
treken niettemin naar 

zeggingsmacht kun
nen ontwikkelen ,«n moeten afzien van 
specifiek Vlan?"'"' »'^"n op kultureel en 
socia^ ekono bied als de ver-
vlaanabi#*ran . . . . ... ..;ijfsleven In Vlaan
deren of dé els tot IndustrtevegHging in 
de Vlaam.<!e gewesten. 

Stelt anderzijds vast dat de invloodjijke 
werkgeversgroepsTOgen hoofdzakelijk op 
volstrekt u n i t a t o n ^ fran.<)e leest zlja ge-
.schoeld, zondïf ; J ^ B organisch begrip 
voor de sociale « M M ^ o n d van hnn ak-
Uvtteiten. *^'' 

Vestigt de aanciiéht op het feit van de 
onvoldoende v^tegenwoordiglng van de 
Vlaamse belanggji In de ontelbare advies
organen en hog*-raden die de onderschei
dene ministère n en bijstaan in 
hun ontwerpr' ' geving en uitvoe
rende opdracliU;ii. 

Stelt tenslott» 'naA da t het scheppen 
van een f e d e r a a ü a d e r de onmisbare voor
afgaande voorwaarde en uitgangsbasis uit
maakt voor een aangepaste en doelmatige 
organisatie van de sociale leven van ona 
Tolk. ^ 

IN ZAKE F E D E É U L E HIIRVOBMINGEN 
De vergadering Is van oorden dat de 

federale s t ruk t iu r de enige aangepaste 
uitdrukking is WB de demokratle In een 
plurinationale at#at en dat de girote na
tionale politieke'^ partijen zijn demotar»-
tische regeringsvèrin waarop ze rich be
roepen vervalsen;, éoor hun unitAire ge
richtheid die geifti aangepaste pc^itleke 
uitdrukking toelaAt van de venetskringen 
van het Vlaamse {fk Waalse volk; stelt met 
genoegen vast dM de federale gedachte 
in alle geledereiwaroeit en da t be i besef 
rijpt van haar wtfnxatigheid als grond
slag van een mooeme organisatie van het 
staatsie ven. 

Wijst meteen op het feit da t de fede
rale gedachte '"" gezonde basis uit
maakt van ,ile samenwerking 
In Europese ' 

j5eóluiten Inzake 

j5ruóóel en taalgrenó 
De VOLKSUNIK in kongres verenigd op 

13 november 19()0. 
Stelt vast dat de taalwetgeving m be

stuurszaken, gevolgd door nog andere taal
wetten duidelijk gebaseerd is op de er
kenning en bevordering van de eentalig
heid van Vlaanderen en WaUonië op 
grond van een absolute gelijkheid en we
derkerigheid; dat buiten de tweetalige 
agglomeratie wettelijk beperkend tot de 
16 gemeenten (thans 19) aan de taalgrens 
zelf geen echte tweetalige gemeenten wer
den erkend tenzij tengevolge van een sa
mengaan van gehuchten nlt verschillende 
taalgebieden, dat hier trouwens een pro
cedure werd in nitzicht gesteld om vol
strekte administratieve eentaligtaeid mo
gelijk te maken 

Stelt vast dat in de hoofdstad en in de 
centrale administratie de wetgever aan 
lijn vooropgestelde hoge bedoeling is te 
kort geschoten door aan de gemeenten de 
hoofdstad toe te laten het nederlands nlt 
de Interne diensten te bannen terwijl hlJ 
het taalprobleem der centrale diensten 
met loveel concessies voor de franstaligen 
in het Vlaamse land heeft geregeld dat 
de Vlamingen praktisch tweetalig moeten 
zijn terwijl de franstaligen steeds hun be
schermende eentalighcid Inroepen. 

Klaagt de antinationale en geniepige 
houding van de hoofdstedelijke en cen
trale instanties aan die de reeds zo ge
brekkige taalwetgeving fai de praktijk 
steeds verder uithollen en straffeloos over
treden door de taaiverhoudingen los te 
maken Van het geheel der maatschappe
lijke problemen als een bijkomend wissel
vallig probleem van taalgebruiken af te 
wimpelen als een probleem van tweede 
rang zoniet als een vals probleem. 

Stelt vast dat de regering en de natio
nale partijen telkens hun verantwoorde
lijkheid ontvluchten wanneer het er op 
aan komt een politiek uit te stippelen om 
doelbewust de integriteit en va.n het 
Vlaams volksgebied te vrijwaren en zijn 
homogene ontplooiing te verzekeren, dat 
ze het er in tegendeel op aanleggen de 
tweetaUgheid uit te breiden ten nadele 
van Vlaanderen en de zgn. kontaktvlak-
ken te vermenigvuldigen wat opnieow een 
ontFluchting van verantwoordelijkheid be
tekent evenzeer als het onrechtmaUg laten 
voortbestaan van de misdadige speculaties 
der franstalige Inwijkelingen en bouw
maatschappijen om het taairegime van 
Vlamnse gemeenten «nver Ie werpen, eist 
t e n a k e dat men «Ich hoade aan de be-
shdten vso het Hannelcentnan. 

Brengt hulde aan het Vlaams aktie-
kemJtee voor BrmMl « • de taalgrcBa « 
de daarU) a a n g t r t r t m VtauuMe TWCÜI-

gingen, aan het Vlaams Komitee voor 
Brussel en dit voor de randgemeenten voor 
de hardnekkige wijze waarop zij het 
Vlaams eerstgeboorterecht verdedigen te
gen imperialistische manoeuvcrs der frans
taligen; brengt tevens hulde aan de 
Vlaamse gemeentebesturen die In tegen
stelling met de direktieven van de rege
ring en van de partijleidingen de ziens
wijze van de Vlaamse komllees «ijn bij
getreden. 

Bevestigt zijn steun aan deze aktie om 
geen duimbreed Vlaams grondgebied af te 
staan en zegt zijn steun toe aan de voor
genomen algemene betoging en die van 
11 december voor de randgemeenten, 
dringt daarenboven aan op het nemen 
van positieve maatregelen ter bescherming 
van het Vlaams erf gebied o.m. door af
schaffing van de transmutafieklassen 
door een wetsbeschikklng dat aan de 
schoolplicht slechts voldaan wordt in de 
taal van de woonstreek en een bewuste 
oriëntatie der vestiglngspolitiek in het 
raam van een breed opgevatte politiek 
van ruimtelijke ordening daar het orde
loos uitzwermen der Bmsselaars in hoofd
zaak gebeurt met overheidssteun bij vrijze 
van premie, lening of andere faciliteiten 
zodat hier een aangrijpingspunt voorhan
den Is om de stroom te richten naar 
Vlaams en Waals Brabant in overeenstem
ming met de taal van de streek. 

Eist de vastlegging der taalgrens op ba
sis van objektieve faktoren met aanpassing 
van de bestuurlijke en rechterlijke om
schri jvingen'en met ruime erkenning in 
de betwiste grensgevallen van de primau-
teit der oorspronkelijke kultuurgemeen-
schap. 

Vestigt er tenslotte de aandacht op dat 
alleen de beschikking over eigen staats
organen in een federaal kader een af
doende sanktionering uitmaakt op de taal
wetgeving en dat juist de unitaire s taat 
de Vlaamse gemeenschap verplicht tot 
meest strikte waakzaamheid door elke 
toegeving uit goedheid of hoe ook door 
de franstaligen onmiddellijk tegen de W. 
gemeenschap wordt uitgespeeld. 

Roept de Vlaamse gemeenschap op tot 
verhoogde waakzaamheid en strijdvaardig
heid nu de tegenstrevers er in geslaagd 
zijn de algemene volkst^ling samen met 
de talentelling uit te stellen, en waai^ 
schuwt de Vlaamse publieke opinie voor 
de zgn. nationale verzoenmgawaunlssie 
die zal pogen het thans ingenomen ge
meenschappelijk standpunt en gemeen-
meenschappetijk front aan Vlaamse zijde 
te verzwakken, waarschuwt tevens tegen 
het gevaar het taatregime van sommige 
gemeoitca te Tcrandereu onder het nK«n 
• a a bergroeperiaff <cr gemeentes. 

.het ENIQB doeltreffende middel : 
VOLKSUNIE ! 

UTV STEUN AAN Ml 

Op 5 november werd Koninklijk besluit van kracht 

MINISTER MEYERS 
Is geen duivenmelkei 

VOGELHOUDERS EN DUIVENLIEFHEBBERS 
KRIJGEN HET MES OP DE KEEL 
Weinigen zal het opgevallen zijn dat op 2S februari van dit jaar een Ko-

nlnklljk bedult verscheen, waarin de « vogelkwAeriJen » onder he t regletn 
van de hinderlijke bedrijven vallen, zoals dlnfmietfabriefcen.petroteumraffl-
naderijen, garages, enz. 

Dat besluit treedt In werking op 5 november eji. en wil de verspreiding 
van <i ornithosis » en « psittacosis » tegen gaan zodat de nieuwe wet van toe. 
passing Is op alle fokkerijen waar minstens twintig vogels gehouden worden. 
Dat zijn dus praktisch alle vogelhouderijen en ook alle duivenhokken. 

Zeer waarschijnlijk had minister Meyers 
(Volksgezondheid) gehoopt dat deze da-
tirni van 5 november ongemerkt zou voor
bijgaan zodat hlJ de politie opdracht 'JOW 
kunnen geven overal N ''-^.-l,^o^pn te Iwü^ 
nen gaan opmaken. t f l fc ïü 
ALLERLEI KOSTEN 

EJr zijn in ons land om en bij de 25.000 
vogelllefhebbers, zonder dan nog te spre
ken van de honderdduiaenden die (vooral 
In Vlaanderen) duiven houden. Door de 
nieuwe wet worden al die mensen ver-
jMlcht een vergunning aan te vragen die 
250 P. kost, bedrag dat moet gestcsrt wor
den op de postrekening van het ministe
rie, ze dienen een uitreiisel van het ka
dastraal plan voor te leggen (prijs 300 tot 
400 P.) en moeten daarbij nog het gemeen
telijk tarief voca- onderzoek de commodo 
et incommodo betalen. IV Antwerpen bv. 
kost dit 2.000 P. Ten lange laatste moe
ten dan de geburen nog akkoord zijn. Ge 
ziet van hier tot wat dit aanleiding kan 
geven I Er zijn altijd mensen die geen ge-
kwetter van parkieten of gekoer van buur-
mans duiven kunnen uitstaan. Daarbij kan 
men zich afvragen waar minister Meyers . 
het gaat zoeken, de veelal enige liefhebbe

rij van vele arbeiders op die wijze te ko
men beknotten en dwarsbomen. 
PROTEST T • , . . . , . , 

Wetenschapsmensen hebben tn verband 
m r t _ d ^ wet yw*laard dat njen hier In 
o n i ' l a i i d een ziekte wil gaan begtjrijden 
met name de « papegaaiziekte » die vrij
wel niet meer bestaat. Er zijn de Jongste 
vijf Jaar hoogstens nog zes gevallen van 
menselijke ornithosis vastgesteld. • Daarbij 
kan deze ziekte ev'engoed verspreid wor
den door vogels in de natuur evenals door 
katten en honden. Zeer terecht laat men 
opmerken dat de vrees voor onaangename 
reuk, voortwoekerlng van insekten en op
hoping van gistlge afval, die aan de ba
sis van dit K.B. liggen, niet moeten ge
zocht worden bij de vogelllefhebbers. 
Moesten deze hun dieren niet verzorgen 
dan kwamen de beestjes logLscnerwiJze om. 

Wij vernemen dat verschillende lief
hebbersverenigingen reeds prote.stvergade-
rlngen hebben belegd. Wij hopen dat vele 
anderen zullen volgen, desgewenst kunnen 
zij op ons een beroep doen om de dwaze 
maatregel tegen de vogel- en duivenUef-
hebbers in het parlement te bestrijden. 

SX).L 
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i Zetelfabriek Boterberg i 

I L E D E Z I J D E - L E D E | 

I Alleenverdeler ENGEL & Co f 

I Eigen produktie i 
1 Uitgebreid gamma = 

Ë Aan huis geleverd 1 
i Prospektus op verzoek i 

I Tel. (053)2£5.60 | 

i Voor leden en abonnees = 
I Volksunie : 20 % korting. | 

nitllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIillllllllllli 

B I J IS GELL'KKIG 
Op dit ogenblik zijn er in West-Dtuts-

land meer dan een half miljoen ariseids-
gelegenheden vrij (om Juist te zijn : 
624.000). Naar het schijnt heeft men het 
op de Duitse konsulaten m ons land nog 
nooit zo druk gehad met aanvragen voor 
werk vanwege onze arbeiders. De gel)eur-
tenissen herhalen zich dus weer eens. 

Inderdaad tijdens de oorlog gmgen er 
ook reusachtig veel werklieden naar Duit
se fabrieken werken om er mede wapens 
te maken en aldus mee te werken aan de 
oorlogvoaing. Na de oorlog werden zij allen 
gered door de socialistische partij en op d< 
duur was het zover dat zij bijna als hel
den tjeschouwd werden en voorgesteld als 
€ weggevoerden ». Het is echter zo dat zlJ 
toen. net als nu, maar al te blij waren 
naar de vijandelijke fabrieken te kunnen 
gaan werken. De slogan c hij is gelukkig. 
hlJ werkt ta Duitsland > la weer aktuele-
dan ooit geword«i. 
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ZWAAR GECOUNTERD 

,, OVERWINNING" 
WERD NEDERLAAG 

D e b e s U s s i n g v a n d e r e g e r i n g E y s -
k e n s d e t a l e n t e l l i n g t e v e r d a g e n t o t 
e i n d e '62 k o n a l s e e n o v e r w i n n i n g 
b e s c h o u w d w o r d e n o m d a t e r e e n 
k a n s b e s t o n d d a t ze e r n i e t m e e r 
z o u k o m e n . D e t a l e n t e l l i n g w a s i m 
m e r s a l t i j d g e b o n d e n g e w e e s t a a n 
e e n v o l k s t e l l i n g . E n d e v o l k s t e l l i n g 
z o u g e h o u d e n w o r d e n o p 31 d e c e m 
b e r 1960. D e t a l e n t e l l i n g z o u e r d u s 
m a a r k u n n e n k o m e n d o o r e e n of
f e n s i e f v a n d e f r a n s t a l i g e n . T h a n s 
Is d e t o e s t a n d o m g e k e e r d . V e r m i t s 
e r v r o e g of l a a t e e n v o l k s t e l l i n g 
m o e t k o m e n , d a a r d i e o m a l l e r l e i 
r e d e n e n - o o k V l a a m s e - w e n s e l i j k 
i s . z a l d e t a l e n t e l l i n g s l e c h t s k u n 
n e n v e r m e d e n w o r d e n d o o r e e n 
V l a a m s o f fens ie f . H e t v e r s c h i l Is 
g r o o t . H e t is o n h e i l s p e l l e n d d a t m e n 
b e i d e t e l l i n g e n u i t s t e l t t o t v l a k n a 
d e v e r k i e z i n g e n . M e n r e k e n t e r o p 
d a t h e t h o u d e n v a n e e n t a l e n t e l l i n g 
v l a k n a d e v e r k i e z i n g e n w e l i s w a a r 
d e w o e d e v a n d e V l a m i n g e n z a l o p 
w e k k e n , m a a - "*^' d a t d i e 
w o e d e d e d i . v o l g e n d e j a 
r e n d i e d e v e r k i e z i n g e n z o u d e n 
v o o r a f g a a n z o u b e k o e l d z i j n e n d a t 
h e t 130 j a a r o u d e s p e l l e t j e v a n b e 
d r o g e n d i e f s t a l t e n n a d e l e v a n d e 
V l a m i n g e n w e e r rust ier z o u ' ' e n k u n 
n e n v o o r t g a a n . 

E r z o u e e n t a l e n t e l l i n g k o m e n of 
e e n t a a l v e r g e l i j k d a t d e z e l f d e g e -
vo l j j en zou h e b b e n . . I e d e r e e n h e r 
i n n e r t z i c h h e t b e r u c h t e t a a l k o m -
p r o m i s v a n h e t C.V.P. k o n g r e s t e 
C h a r l e r o i , d a t - v e r g e t e n w i j h e t n i e t 
- a a n v a n k e l i j k o p g e j u i c h o n t h a a l d 

w e r d d o o r « D e S t a n d a a r d » e n d o o r 
« H e t V o l k ». D e e e n h e i d v a n d e p a r 
t i j v o o r a l l e s ! H e t g e b o n d e n o f f e n 
s ie f v a n d e V o l k s u n i e e n v a n d e 
k u l t u u r v e r e n i g i n g e n h e e f t d a t v e r 
g e l i j k v o o r l o p i g d o e n s c h i p b r e u k 
l i j d e n o m d a t d e C.V.P. d i c h t b i j d e 
v e r k i e z i n g e n e r d i e n d e o p t e l e t t e n 
d e s t e m m e n v a n d e l e d e n v a n d e 
k u l t u u r v e r e n i g i n g e n n i e t n a a r d e 
V o l k s u n i e t e j a g e n . 

T h a n s w a c h t m e n t o t n a d e v e r 
k i e z i n g e n . Zo d e V l a m i n g e n z i c h 
n i e t l a n g e r l a t e n b e d o t t e n e n V o l k s 
u n i e k i e z e n d a n is v o o r V l a a n d e r e n 
d e s l a g g e w o n n e n d a a r m e n o o k 
v o o r d e o o r l o g a l t i j d g e k a p i t u l e e r d 
h e e f t v o o r o f f e n s i e v e n v a n d e 
V l a a m s e p a r t i j o m n i e t t e v e e l s t e m 
m e n t e v e r l i e z e n . S l e c h t s d e a n g s t 
Is v o o r d e k l e u r p a r t i j e n h e t b e g i n 
v a n d e w i j s h e i d . 

Z o u m e n d e v o l g e n d e v e r k i e z i n g e n 
h a l e n z o n d e r d a t d e V l a a m s e p a r t i j 
ve ld w i n t d a n is d a t h e t s e i n o m r u s 
t i g v e r d e r V l a a m s g r o n d g e b i e d t e r o 
v e n . H e t V l a a m s e r u n d h e e f t d a n b e -
w e z e n d a t h e t n o g n i e t b e g r i j p t d a t 
m e n h e t w i l a f s l a c h t e n . D a n k a n 
m e n d a t r u n d r u s t i g n a a r h e t s l a c h t 
h u i s l e i d e n e n a f m a k e n . 

K r e g e n w e m a a r e e n v e r k i e z i n g 
m e t e e n o v e r w i n n i n g v a n d e V l a a m 
s e p a r t i j , d e t a l e n t e l l i n g e n w a r e n 
v o o r a l t i j d u i t g e s c h a k e l d . 

D i e o v e r w i n n i n g is h e t e e r s t n o 
d i g e , v o o r a l l e n d i e i e t s v a n d e 
V l a a m s e B e w e g i n g b e g r i j p e n . 

W I M J O R I S S E N 

Het In zwang t ieden van he t Beneltix-
TJnie-Verdrag op 1 noveml>er J.1. Is bij&a 
onopgemerkt voorbij gegaan. En dlfc 
hoeft ona niet te verwonderen. 

Benelux, als ekonomlsch Integratiever-
Bchijnsel, 18 zeker een belangrijke faktor 
In de ontwikkeling van de drie betrokken 
landen. Maar het ha r t en het gemoed 
zijn er niet bij betrokken. De man-in-de-
stiraat weet niets af van de geleidelijke 
marktveinruimlng waartoe de in Londen 
verblijvende Belgisch», Nederlandse en 
Luksemburgse regei-lngfen destijds beslo
ten hebt)en. 

Op S september 1944 werd een verdrag 
iti die ^ n ondertekend, en vl» de in 1948 
verwezenaijkte tolimle is de marktveireni-
glng verder dooa-gedreven, veel verder dan 
degenen vermoeden die alleen maar de 
onvolkomenheden van Benelux onderstre
pen In de landbouwsektor, in haven- en 
scheepvaartekomomle, inzake deskirtoiinoi-
tie bij openbaa-e aanbestedingen, en wat 
er zo nogal in het Benelux-klachtenboek 
voorkomt. 

Het in zwang tn-eden van he t Betielux-
ünie-VeiPdrag op 1 november laat deze en 
andere hinderpalen onaangeroerd. C5p 
1 november deed zich geen enkel nieuw 
fèlt voor. Maar wat er Inzake Integirale 
verwezenlijkt wed'd. in de Jongrste jiuren, 
werd in definitieve teksten Juridisch vast
gelegd, en de di'ie landen namen de vea--
pllchtlng op zich, gedurende de volgende 
jaren afspraken toe te passen betreffende 
de vooralsnog niet geïntegreerde sektoren, 
bv. de eenmaking van het beleid In de 
buitenlandse handel (op 1 Januari 1981)', 
de vrijmaking van het goederenvervoer 
over de weg, de Integratie van de land
bouwmarkten (op 1 november 1965). 
NOG VELE ONOPGELOSTE 
VRAAGSTUKKEN 

Zelf.s wanneer dit pi-ogramma in de vol
gende jaren kon afgewerkt worden, wach
ten nog vele andcro vraagstukken op een 
oplossing. 

Bij een van de schaarse plechtigheden 
ter gelegenheid van het in zwang treden 
van het Benelux-Unle-Verdi'ag noemde de 
voorzitter van de adviserende inteiparle-
mentaii-e Benelux-Raad, volksvertegen
woordiger Pierson. enkele van die vraag
stukken op 

Hij weea o.m. op de gelijkschakeling 
van lonen en .sociale lasten, de haltnoni-
satle van dé wetgeving op velerlei gebied 
zoals de directe belastingen, he t intensive
ren van de samenwerking op cultureel ge
bied, de eenmaking van het recht, het op
lossen van de vraagstukken van de haven.s 

Het Bcnelux-Unie-Verdrag 
HVat betekent ket voor ^laanderetx^ ? 
en waterwegen en de samenwen-king op 
he t In t e rna t iona l politieke vlak. 

Op een te Brussel gehouden perskonfe-
rentle wees een van de sprekers, Ijaron J. 
Snoy et d'Oppuers, op de moeilijkheden 
die de landbouwintegratle in de weg 
Btaan. De prijzen van vele landbouwiiPo-
dukten verschillen gevoelig In België en 
In Nederland. En ook ala de basisprijzen 
op zlch2»lf niet zo ver uiteenlopen — dat 
la bv. het geval voor de melk — volgen 
de produkten een zo .sterk verschillende 
bedrijfskolom en zulke uiteenlopende 
marktwegen. da t integratie en vooraf
gaande harmonisatie van het beleid niet 
In een handomdraai kunnen bereikt wor
den. 

VIJFTIG SIGAREN OF TWINTIG 
SIGAREN ? 

Ben der leidende Beneluxpersonnalitei-
ten, bajxMi van Lynden, sekretaris-gene-
raal van de Benelux-Ekonomische-Unie. 
verklaarde op een pea-skonferentie dat er 
weliswaar betekenisvolle uitdagen op de 
weg der Integratie bereikt werden, maar 
da t de openbare mening daarover niet 
voorgelicht is. Tekortkommgen wor
den echter des te beter opgemerkt. 

De inwoners van de Benelux-landen ne
men, wat sommige produkten betreft, een 
minder voordelige positie in in het Intra-
BeneluiTerkeer dan buitenlanders. Buiten-
llander.s mogen bijvoorbeeld uit Nederland 
60 sigaren vrij in België invoeren, terwijl 
de inwoners van de Benelur-landen er 
slechts 20 vrij mogen uiivoei-en 

Dat ti-eft de verbeelding meer dan d» 
Statistieken die aantonen dat Benelu» 
toch wel iets te betekenen heelt 

BENELUX EN VLAANDEREN 
Benelux is in zijn oorsprong en in zijn 

voortschrijdende verwezenlijking niet ge
voed door wat we nu de Vlaamse Bewfe-
ging in haar ruimste betekenis zullen he
ten. 

De Vlaamse Beweging is in al haar ja
ren nochtans gekonfronteefi-d geweest met 
Rijks-Nederlandse werkelijkheid. De in
tensiteit waal-mee het bewuste Vlaande
ren zijn verhouding tegenover het noor
den als een hoofdprobleem van zijn vei--
leden en zijn toekcTist heeft aangevoeld 

De einoeloze reek5̂  schandalen 

Zo handelt Brussel 
^v, j^ip 

Te Brussel-blad wordt het schepenkoUege gevormd door liljeralen en 
C V.P.-ers. Natuurlijk zitten daarbij ook enkele van die typische C.V.P.-fl*-
mingantcn, 7o sihepeiie Ue Rons, waarvan de aanweiigheid alleen onze fla
minganten schijnt vertrouwen te schenken. Dat vertrouwen is goed geplaatst. 
Onze flaminganten zijn vlug tevreden. Denken ze er niet aan da t ze zo me^ 
verantwoordelijk zlji- voor de verdere verfransing in vlug tempo van 
Brussrl ? 

In ihet door Brussel aangehechte, docü 
doorvlaams gebleven Laken, protesteerden 
Vlaamse ouders omdat hun kleine kinde
ren, in de klndertuin, een onderwljzetea 
hadden, die geen Nederlands kende, en 
derhalve de kleuter'- oo'- niet kon ver-
stasai of helpen 

EE.V GEZONDDENKENDE V^ALIN 
De dlrektrice van de klndertuin, een 

Walin. gaf de ouders volkomen gelijk. ZIJ 
zegde bij het stadsijestuui' geprotesteerd 
te hebben. Zij eiste een Nederlandstalige 
froebelonderwijzeres, maar Icreeg er geen. 
De administratie vond er geen. « Wel », 
zegde toen Mevrouw de Bessturster, « in
dien U er een kunt vinden, signaleer zo 
mij, en ik doe mijn best opdat ze aan
vaard worde ». 
DE VOLKSUNIE HlbLP 

Toen wij zuUcs vernamen ti-offen wij 
een positief besluit en plaatsten in ons 
blad GRATIS een aankondiging, waarbij 
voor Brussel II een Nederlandstalige froe
belonderwijzeres gevraagd werd. Aange
zien de hoofdstad Brussel te a rm is wn 
iets voor de Vlamingen uit te geven, is 
de VOLKSUNIE dan maar biiijespron-
gen. 

Het resuiia<ïi overtrof alle verwachtin
gen. Uit alle hoeken van Vlaanderen kwa
men kandidaturen binnen. De stad Brus
sel kon 7o meteen een paar tientailen 
klas.seu \ • M , .•-„ viaam.se leer
krachten. 

De Waalse cinekti... n . c . woord. De 
eeisie kandidate die zich aanmeldde kreeg 
de raad schriftelijk haar aanvraag bij het 
stadsbestuiu: in te dienen. Zulks geschied' 
de. En andere jiiffrouwe" • ' • •' dib 
voorbeeld. 
GEEN VLAMINGEN GEDUL. 

Al die brave kinderen kregen liet, vol
gende geijkte. gestencile«-d officieel ant
woord : 

Stad Brussel 
Openbaar Onderwijs 

Bnissel ...7. •• 
.....ijUiïrouw, 
In antwoord op uw -schi-ijven van 

hebben wij de eer U te laten weten da t 
de Stad Bru.ssel alleenlijk hare onder
wijzeressen oproept onder de van hai-e 
normaalschool gediplomeerde leerlingen. 

Het spijt ons uw aanvi-aag geen gunstig 
gcvo'.g te kunnen geven. 

Ontvang, Mejuffrouw, de verzekec-ing 
o r - e r hoogachting. 

Van wege het CJollege, Het Oollege, 
De Sekretaris, 
D Bnchet Lucien Oooremans. 

ONWETTELIJKHEID en AANMATIGING 
Het feit gediplomeerden van andere 

aonnaalscb ' - ' t" schakelen Is niet 

alleen onrechtvaardig, he t Is bovendien 
onwettig. 

Uit de brief van het stadsbestuur walmt 
U de pestilentie van de grootste aanma
tiging toe, want waarop steunt de Stad 
Bnissel om te beweren, da t alleen leer
krachten, komende uit hare normaal-
scholen bevoegd zouden zijn de Brusselse 
Jeugd op te voeden ? 

EEN NORMAALSCHOOL-
DIREKTRICE 

Maar nu volgt het schoonste, of als U 
wil, het lelijkste deel van de geschiedenis. 

Een Vlaamse vader, wakend over de 
toekomst van zijn dochter, wellicht ver

nomen hebbende, dat er voor zijn Vlaam
se dochter te Brussel geen toekom.st a3u 
froebelonderwijzeres bestond, tenzij zij 
haar .studies deed aan de Brusselse nor
maalschool in de Kapucienensti-aat, zond 
aan Mevrouw de Directrice van die schooi 
volgend briefje : 

Mevrouw de Directrice, 
Betreft : Opleiding tot Froebelonderwij

zeres. 

Met genoegen vernam Ik de voorwaar
den en de mogelijkheden om in uw school 
ingeschreven te worden als leerlinge voor 
de sektie « Proebelonderwijzeressen » 
(Nederlands taalstelsel). 

Moest zulks in Uw school niet mogelijk 
zijn, dan zoudt U mij genoegen doen in
dien U mij de onderwijsiarichting, beho
rende tot de Stad Brussel, Het kennen 
waar zulks wel zou mogelijk zijn. 

Mijn oudste dochter is dit jaar name
lijk haar laatste jaar Lyceum begonnen 
en wenst n-oebelonderwijzei-es te worden. 

Uw antwoord tegemoet ziende, dank ik 
U bij voorbaat, Mevrouw de Directrice, en 
teken met bijzondere hoogachting, 

(Volgt handtekening). 
Die vader had Mevrouw de Directrice 

maar « laag op » toen hij ou zijn Neder
landstalig schrijven na een paar dagen 
reeds een PRANSTAIJO ANTWOORD 
ontving,, dat luidde als volgt : 

VILLE DE BRöXELLES 
Ecole Normale Emile André 

58, rue des CJapucins 
Bruxelles 

Bi-u.\elieb, Ie ; 
N. réf. 338/GS 

Objet : CJonceme votre lettre du 4 cou
rant . 

Madame, 
Par la présente, je vous infonne que la 

Vllle de Bruxelles n'a pas d'école troebel 
régime linguistique néerlandais, maïs vous 
pouvez vous adresser a eet effet è, l'Ecole 
Normale de 1'Etat. rue CJharles Bogaert, a 
Bruxelles 2. 

Je vous prle d'agréer. Madame, mes sa
lutations distmaTK''-'^ 

"La Directrice, 
(s.) O. Schmitz. 

(Wij vertalen ten behoeve van « les sa-
les flamins »). 

Voorwerp : Betreft uw brief van 4 de
zer 

Mevrouw, 
Hiei-bij deel ik U mee. dat de Stad Bru-

sel geen froebelnormaalschool met Neder
lands taalstelsel bezit, maar te dien «>in-
de kunt U zich wenden tot de Rijksncjr-
maaLschool, Karel Bo^aertstr"" ' ff Bru.s
sel 2. 

Gelieve. Mevrouw, n.ijn « gedistingeer
de » groeten te aanvaarden. 

De Directrice, 
"^ Schmitz. 

HUICHELAP.: 
Uit gans deze historie blijkt met welke 

huichelarij het stadsbestuur tegenover de 
Vlamingen handelt. 

Geen leerkrachten, dan deze uit onze 
normaalscholen ! zegt Brussel. 

Maar in de Proetiehiormaalschool be
s taat geen Nederlandstalige afdeling 1 
BESLUIT : 

Geen Nederlandstalige opvoeding voor 
onze VLAAMSE KINDEREN te BRUS
SEL, en NA de TALENTELLING ook nie* 
meer in de randgemeenten 

Te Brussel wordt onze Vlaamse jeugd 
vanaf de kleuterschool aan ons volk ONT
STOLEN en geestelijk VERMOORRD. 

711 een geel of blauw schepene of ge
meenteraadslid van Bi-u.ssel de MOED 
HEBBEN dit schandaal openlijk aan te 
klagen in de gemeenteraad en met ona 
de onmiddellijke inrichting van een Ne
derlandstalige stedelijke Froebelnormaal
school EISEN •> 

ZIJ zullen dit slechts doen als de BRUS
SELSE VLAMINGEN hun verstand en 
hun macht zullen gebruiken om UITSLUI
TEND VLAAMS-NATIONAAL VOELEN
DE MANNEN EN VROUWEN in de be
sturen van land, provincies en gemeenten 
te kiezen. 

Ondeitussen STEELT BRUSSEL HET 
BROOD uit de mond van onze Vlaamse 
onderwijzeressen. En verfranst het al on
ze Vlaamse kinderen. 

Wanneer toch zullen de Vlamingen be
grijpen dat alleen Vlaams radikaUsme in 
s taat is op te wegen tegen het fanatisme 

-dat kenschetsend is voor de oivergrote 
meerderheid van de franstaligen. 

vertoont echter opmerkelijke verschillen. 
Na 1944, ala Benelux zijn langzame ont-
wikkeUngsgang Inzette, was het Vlaams-
natlonade potentieel op een dieptepunt 
Dit verklaart enigszins onze tekortkamln. 
gen. 

Benelux is institutioneel en in zijn mt-
werking beheerst door kringen en perao-
nahtel ten die aan de Vlaam.se en Dietae 
beweging vreemd zijn. Maar dat is nog 
geen verontschuldiging voor hetgeen wlJ, 
Vlamingen, nagelaten hebben te zeggen, 
te schrijven en te doen over en voor Be
nelux. Wij zijn te kort gekomen. 

Afzonderlijke en sporadische Initiatie
ven, hoe verdienstelijk ook, kunnen die 
leemte niet aanvullen. 

We moeten in genen dele de oifflciële 
Benelux maar achterna hollen. Wel kri
tisch en doeltreffend, deelnemen aan een 
ontwikkeling die in feite verloopt vol
gens lijnen die ons niet mishagen, wab 
ook de beweegredenen mogen zijn van de 
promotors van Benelux. 

Wij moeten eraan deelnemen volgens 
onze beginselen. Dat is een heel werkiro-
gram. Er werd hier en daar een aanloop 
genomen. Zijn we tot niet meer en tot 
beter in s t a a t ? 

Pr. De Backen 

DE KOP V A M DE WEEK 

L EURIDAN 
De inrichters van de Jcroom Leuridan-

herdenking, die op zondag 20 november 
plaats vindt in Oostvleteren en Poperlnge, 
hebben de uitnodigingen verlucht met 
een portret van Jeroom. Die tekening kan 
een kunstwerk zijn — aan anderen, daar
over te oordelen — maar ze geeft in elk 
geval de Lcuridan niel weer tot wier her
denking we opgeroepen worden. 

Ze is integendeel het portret van een 
veel-te-vroeg-oud, versleten, gebroken man, 
van iemand die letterlijk opgebrand^ Il 
in de gloed van zijn hartstocht, zoals de 
dtchterUJk-aangelegden het zouden uit
drukken. 

Die harlstorht van Lcuridan was de 
liefde tot Vlaanderen en tot de mensen, 
vooral de kleine mensen in Vlaanderen. De 
hartstocht van de westvlaamse boerenzoon 
met het sterke lijf en het scherpe ver
stand. 

Die. hartstocht van LeurldaA was d« 
lier deed ijveren in de aloude, vrije 
Vlaamse studentenbeweging, en die hem 
als vrijwilliger naar het front riep; de 
hartstocht van de moedige soldaat die bij 
één van zijn talrijke bravourestukjes 
zwaar gekwetst werd; de hartstocht van 
de jonge doctor in de germaanse filolo
gie die na enige weken in het onderwijs 
een rustige loopbaan opgaf, ontslag nam 
— werkelijk ontslag — om zich, in 1921, 
op aandringen van vrienden, kandidaat te 
stellen voor de Frontpartij, op een ogen
blik dat er maar zeer weinig kans tot 
slagen was. Men moest het optimisme en 
de ijzeren wilskracht van Jeroom Leuri-
dan hebben, om daarna nog vlug het doc
toraat in de rechten te behalen, en dan, 
als advokaat in leper, de moeizame pro
paganda voor de radikale Vlaamse ge
dachte voort te zetten, in dat uitgestrekte 
arrondissement Oostende - Veume - Diks-
muide; zonder geld, zonder organisatie, 
met slechts een beperkt aantal zeer-toe
gewijde medewerkers, die echter voor 
hem door een vuur zouden lopen, omdat 
HIJ werkelük voor geen enkel vuur zou 
stilgestaan hebben. 

Hoeveel honderden meetings zou Lcu
ridan niet gehouden hebben van 1919 to4 
1929, het jaar waarin hij tot volksverte
genwoordiger verkozen werd ? 

En in welke omstandigheden ! In dorps
herbergen, als men er een kon krijgen, 
maar even dikwijls in de open lucht, op 
een stoel, een tafel, een boerenkar. Hoe 
heeft hij de radikale Vlamingen uit de 
Westhoek, maar ook ver daarbuiten, niet 
bezield, hij , de kloeke, rondborstige fi
guur met de vranke, blijmoedige blik, de 
energieke kin en het borstelige oudstrij-
derssnorretje. Hoe wist hij zijn toehoor
ders mee te slepen, niet enkel de boeren, 
arbeiders, middenstanders en \is8ers ott 
zijn streek, maar ook de studenten, de In-
tellektuelen — en dat zowel door zijn pit
tig, welluidend, westvlaams getint en 
westvlaams gekleurd Algemeen Beschaafd 
Nederlands, als door de breedgeborstelde 
taferelen die hij zo welsprekend schil
derde, als door de gloed die werkelijk van 
hem uitstraalde — waardoor SPREKEN 
voor hem werkelijk een slopende karwei 
was. 

Leuridau heeft nooit een mandaat ge
wenst, nooit om stemmen gel)edeld. HIJ 
zette zijn program uiteen : radiliaal 
Vlaams, antil>elgiach, integraal e^rootne-
derlands. Zo op de meetings, zo in het 
parlement. Hij werd hartstochtelijk ver
eerd door duizenden volgelingen, harts-
grondig gehaat door de franskiljonse 
« renegaten » en door sommige minima
listische zogeheten « trekpaarden » (die 
niet wilden trekken, naar zijn mening, en 
daarom de zweep nodig hadden). Het lag 
in de lijn der dingen dat hij tenslotte 
met de Duitsers in botsing kwam en als 
Slachtoffer der repressie in de gevange
nis van leper overleed. 

Over zijn programma en taktiek kan 
men nu oordelen zoals men wil, één zaak 
Is onbetwistbaar : hij heeft met heel dl* 
Inzet van zijn edele en sterke persoonlijki 
held de radlkaal-VIaamse en grootneder-
landse idee gediend, volkomen onbaat
zuchtig, en werkelijk trouw-tot-terdood I 

O.T,K 

http://viaam.se
http://Vlaam.se
file:///is8ers

