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I Bü het huwelijk 1 
I van de Koning I 
£ = 
1 Op Ij december e.k. wonll i 
1 Fabiola loningin van alle Bel- 1 
= yen. Wij wensen haar eii haar 1 
I echtgenoot een schoon hiiwe- i 
= lijksleren en een schoon gezin. § 
1 Mogen de dromen uit haar i 
Ë mooie kindersprookjes in ver- 1 
E ntlling gaan, en niet gestoord 1 
§ irorden door de boze geesten 1 
Ë ran de Belgische Camarilla die 1 
E helaas, haar troon steeds zullen = 
E hola gen. = 
E PFa/(/ J/i //fför nieuw rader- E 
§ /rtfti gcscluedt sinds 1.30 jaar i 
g dagelijls groot onrecht aan de i 
Ë meerderheid van haar ondcrda- 1 
E '(en. M 
g /i<>/ 1 laamse volk, dat roor = 
= /O jiiieti met meer dan 70 % § 
§ :/y» trouw aan het vorstenhuis i 
E In-tuigde, niettegenstaande de = 

rcle grieren die het daartegen 1 
nanrori-en Ion, teerd on zijn 1 
trouw niet hard beloond. 1 

Dat schijnt normaal iii Bel = 
f/ië. f 

Veelei r ircrd hei Waiil.'.e = 
g rolksgedcelte. dat roor fiO % i 
£ ;/;"/? anli-dgiinsfieke gevoelens 1 
= /«f uiting bracht. f/cLontcrd rn i 
= hevoordechl. = 

S ö c ]'laamse recht se i.•'t,,, nui- 1 
§ de7i nog dagelijks genegeerd, de 1 
g I laamse craugsUikken kregen = 
i "ongeen begin van oplossmq. | 

g f/rtt sinds meer dan 1000 jaren = 
§ Aore/i (/e taalgrens zijn ]'la(ims- i 
g //f/J bewaarde, wordt op dit = 
1 cgenhlik dodelijk bedreigd in i 
= liet oude Vlaamse hertogdom i 
1 Brabant, waarvan haar echtge 1 
i " w f de Hertog wordt genoemd, i 

g Daarom zijn wij verplicht, 1 
g /'/;• dif koninklijk huwelijk, te ë 
I verklaren, dat Vlaanderen met f 
g zijn leirnsfe lagen een onver- 1 
= l'iddellijke strijd zal voeren om E 
E het behoud van zijn eigen we- 1 
i :cn, dat Diets is tot aan de tanl- 1 
^ grens. = 

i Wij zijn een Volk, in wezen 1 
1 verschillend ran het Waalse Ë 
ë Volk dat Frans is. Wij leven | 
Ë samen m één Staat, maar met | 
E ongelijke rechten. 1 

I Unitair ingericht, misbruikt f 
g een anti-]'laams ingestelde = 
1 Staaf.•^leiding sinds 1.10 'jaar de | 
I Staatsmacht om het Vlaamse f 
= volk in een minderwaardige po- = 
i SI tie vast te metselen. ' f 
E Van de patriotische uitbar- | 
1 stlngen na twee oorlogen werd = 
"• telkens een grof misbnnk ge- | 

maakt om het Vlaamse volk in = 

15 JARENPLAN VOOR AUTOSNELWEGEN 

10 MILJARD VOOR VLAANDEREN 
20 MILJARD VOOR BRUSSEL-WALLONIE 

2» drukste weg van België : 
ANTWERPEN - CENT - KORTRIJK - RIJSEL 

GEEN AUTOSNELWEG DE EERSTE 15 JAAR 

De krisis van hel regime 

Verdere aftakeling 
van regering en partijen 

(Doorlezen blz. 2) = 
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De politieke toestand in ons land 
wordt gekenmerkt door een verval 
dat regelrecht leidt naar een krisis 
van het regime. Het meest opmer
kelijk Is daarbij dat het pai-lemen-
talr regime in ons land niet aan
gevallen wordt door vijandige 
machtsformaties, maar dat het be
dreigd wordt door zelfontbinding. 
De schuldigen zijn zij die steeds de 
mond vol hebben over de verdedi
ging Van het regime en daarbij 
graag het spook oproepen van het 
rexisme, waarvoor zij destijds zo 
gebibberd hebben. Hun houding en 
hun gedragingen zijn inderdaad 
van aard om een nieuw rexisme In 
het leven te roepen 

Daar hebben we nu weer het ge
val De Vleeschauwer. Op zijn minst 
staat het vast, nu reeds, dat baron 
De Vleeschauwer van Brakel maar 
gekompromitteerd is. Indien hij 
recht in zijn schoenen stond moest 
zijn eerste reaktie na het verschij
nen van het berucht artikel in de 
« Pourquoi-pas ? » geweest zijn een 
proces wegens eerroof in t e span
nen tegen dit blad. Dit heeft hij 
niet gewaagd, hij heeft alleen maar 
zeer kategorieke verklaringen afge
legd, waarvan op dit ogenblik reeds 
vaststaat dat zij niet met de waar
heid stroken, om het beleefd te 
zeggen. Klaarblijkelijk een politico-
financieel schandaal waarvan wij 
wellicht nooit de volledige en juiste 
toedracht zuUen kennen. Want de 
vraag dient gesteld : indien de pers 
geen ruchtbaarheid gegeven had 
aan de zaak wat zou er dan gebeurd 
zijn ? Immers deze zaak sleept reeds 
jaren aan; het staat vrijwel vast 
dat zowel de eerste-minister als de 
voorzitter van de C.V.P. sedert lang 
op de hoogte waren. Stilzwijgende 
medeplichtigheid ? Men zou het wel 
denken wanneer men va^t stelt dat 
zelfs bij de jongste regeringsomvor
ming de gelegenheid niet benut 
werd om voorzichtigheidshalve de 
baron uit de regering te verwijde
ren. Voor de C.V.P. is dit het twee
de geval op korte tijd. Deze kriste-
lijke heren zijn niet kieskeurig ! 

Opvallend is voor ieder waarne
mer de onverklaarbare houding van 
de socialistische oppositie, die al
lerlei vermoedens oproept. Een on
derzoek naar de bezittmgen van 
onze vooraanstaande politiekers in 

Kongo zou tot verrassende onthul
lingen kunnen leiden. 

Het gedwongen ontslag van de 
minister van landbouw (wat moe
ten de boeren wel denken over de 
avonturen van hun minister ?). 
werd door de eerste minister en de 
C.V.P.-leiding dankbaar aangegre
pen om de Vlamingen nog eens 
flink te vernederen en op hun kop 
te slaan : de Vlaming De Vleesch
auwer werd vervangen door de Waal 
Heger... 

Kostelijkst was 4e argumentatie 
om deze keuze uif.te leggen : men 
moest een ter zajce bevoegd man 
hebben... Alsof Orban ook geen oud-
minister van landbouw is. Van He-
melrijck onder-vo«rzitter van de 
Boerenbond en De poodt de aange

wezen man voor landbouw ! Sukke
laars die met dergelijke uitleg wan
delen gestuurd worden ! 

En die er zich bij neerleggen. 
Ondertussen wordt er in de kom

missies druk gewerkt aan de be
ruchte eenheidswet, waarvan de 
eerste minister plechtig verklaarde 
dat zij te nemen of te verwerpen 
was. doch dat de regering geen 

amendementen zou aanvaarden 
Het zal onze lezers misschien inte
resseren dat de regering zelf tot 
nu toe reeds twee en twintig amen
dementen ingediend heeft op haar 
eigen wetsontwerp. . Dit geeft een 

-L 

idee van de ernst waarmee het 
voorbereid werd en van de waarde 
die men dient te hechten aan 
plechtige verklaringen van onze 
eerste minister. 

Zo wordt het land geregeerd en 
zo worden de Vlamingen behandeld. 
Hoe lang nog ? 

Het is toch duidelijk dat er geen 
verandering in de traditionele bel-
gische politiek der zich opvolgende 
regering te verwachten is, zolang 
de Vlamingen voortgaan met de 
unitaire partijen te steunen. Een 
massale on onmiskenbare stemmen
verschuiving naar de Volksunie bij 
de eerstvolgende verkiezingen is de 
enige waarschuwing waarvoor zij 
gevoelig zullen blijken te zijn. Pas 
dan zal het veranderen ! 

Klaarheid regen dubbelzinnigheid 

DE BE^SSIKG IhTAOERT 
Na de nederlaag; die Eyskens de 

Vlamingen toediende door de talen-
tellinsr niet af te schaffen maar ze 
opnieuw bij de volkstelling te voe
gen is er een pauze ingetreden, pau
ze die ons echter allerminst voorde
lig is omdat zolang de wettelijke 
toestand blijft zoals hij is. de ver-
fransing zowel in de Brusselse rand
gemeenten als te Brussel zelf door
gevoerd wordt. De Belgisch unitaire 
verfransingsmachine werkt verder 
en de grenzen van Vlaanderen lig
gen nog steeds open. 

De C.V.P. kiesbeloften : vastleg
ging van de taalgrens volgens de 
besluiten van de kommissie Harmei 
en een degelijk tweetalig taalsta-
tuüt te Brussel zijn natuurlijk ijdel 
gebleken. 

Men moet ook niets over de ge
schiedenis van de Vlaamse Bewe
ging kennen om die C.V.P. belof
ten ooit ernstig opgenomen te heb
ben. En zeggen dal er vorige verkie
zingen flaminganten waren die 
maar niet konden begrijpen dat wij 
on«e schouders ophaalden over dat 

C.V.P. prorammapunt. 130 jaar ge
schiedenis voor de Vlaamse Bewe
ging spreken voorzich zelf. Het zal 
bij de kleurpartijen altijd een ge
baren blijven, nooit een doen, tenzij 
onder druk van een Vlaamse zweep 
partij . Dat is de les uit de geschie
denis. 

De bedoelingen van onze frans-
taligen zijn thans duidelijk. Zij 
aanvaarden het argument van hun 
Vlaamse partijgenoten dat een ta
lentelling nu fataal tegen hun par-

lij zou uitvallen en de Volksunie 
zou bevoordelen. Zij zullen dus 
wachten tot vlak na de verkiezin
gen om hun slag te slaan. 

Zij hebben reeds een bijkomende 
voorzorg genomen door in de een
heidswet een artikel 86 in te lassen 
waardoor bij koninklijk besluit de 
grenzen van de gemeenten o.m. om 
taalkundige redenen kunnen ver
anderd worden. Aan de proteste
rende Vlaamse C.V.P. kamerleden 
wordt gezegd dat van dit artikel 

geen misbruik zal gemaakt worden 
en dat het parlement er mede zal 
over moeten beslissen. 

En zo is het voor hen natuurlijk 
weer goed. 

Alsof we niet uit ervaring weten 
dat waar geest en letter van de wet 
verschillen de franstaligen de hun 
voordelige uitleg ervan toepassen \ 
Wat is echter gemakkelijker te 
paaien en te stropen als een kleur-
flamingant? 

Ondertussen bereiden de Brus
selse liberalen, Janssens en Co, hun 
verkiezingskampanje voor. 

Het wetsvoorstel van senator 
Hougardy geeft ons een voorsmaak-
je. Een gordel van 15 tot 20 km. 
rondom Brussel inbegrepen zelfs 
Halle en Lembeek, moet tweetalig 
worden wat onderwijs en gemeen
tebestuur betreft. 

De Brusselse liberalen zullen de 
talentelling als verkiezingstrek
pleister gebruiken en er zetels bij 
winnen. Zo een motief doet het al
tijd bij de Franstalige Brusselaars. 
Ook dat leert de politieke geschie
denis van België. Op grond van die 

(Lees door blz. 2) 

Prof. Gaston : . . . . weerom een van die ongeletterden, die onzeedele bedoelingen niet begrijpt !... , 

AAN ONZE POST ABONNEES 
Begin december zal de post overgaan tot de hernieuwing van de 
abonnementen. De post zal daartoe kwijtingen aanbieden van 
200 F. Om de vereenvoudiging van de administratie heeft het 
beheer ook liefst dat per jaar betaald wordt. 

Wij vestigen er echter de aandacht op van onze abonnees dat 
zij - zo zij het verkiezen - de postbode ook voor een half jaar 
(100 F) of zelfs voor drie maand (55 F) kunnen betalen. 

Wij hopen dat al onze postabonnees ons weekblad zullen trouw 
blijven. Wij zullen ook in de eerstvolgende nummers een reeks 
technische verbeteringen doorvoeren terwijl onze redaktievoort
durend uitgebreid wordt om een nog rijkere verscheidenheid 
van de artikels te bereiken. 
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NOVEMBER 
1. Benelux economische unie gaat 

onopgemerkt in 
Wie boter op het hoofd heeft, 
moet niet in de zon gaan staan. 

5. UNO assemblee vol vijanden 
van Belgen 
Vrienden in d'unood, honderd op 
een loot. 

7. Prof. Frank Baur in T.V. : 
Hollanders grootste taalbedervera 
De Frank verwijt de gulden dat 
hij bleek ziet. 

11. Baron Guillaume : opdracht 
voltooid dag na benoeming. 
Le style c'est Lomme. 

16. Minister de Vleeschauwer van 
Brakel moet ontslag nemen 
De Wil Is goed, maar de Vlee» 
Is «wak. 

21. Waal Heger wordt minister van 
landbouw op verzoek van Eys-
kens 
Voor het algemeen waalzijn 
zorgen. 

?1. Liberalen tegen voorafbetaling 
van dividendbelasting 
Morgen betalen wij. 

29. Loemoemba weer eens gevlucht 
met hulp van Uno ? 
Zijn vijanden In 't unootje ne
men. 
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I BIJ HET HUWELIJK 1 

I VAN DE KONING f 

i (Vervolg van bla. 1) i 

1 zijn nationale leiden te treffen, 5 
= om het aldus onmondig te hou- g 
g den. I 
1 Het Koninklijk huwelijk § 
1 biedt ons de gelegenheid, om f 
1 'plechtig te eisen dat tijdens g 
i dit bewind, Vlaanderen rijn § 
§ volkse rechten zal bekomen, | 
I fl[.«>i«v ué-at' .hei. zijn - eigen § 
i yjimn\SAX^6r^\,gjm 'parlement, g 
1 CT/w, ei^ea staatsinstellingen zal 3 

kui^nen .vormen, in een fedtra- S 

GEEN GESCHIKT VOORBEELD ZEGE DOOR EENDRACHT 
Het bloed kruipt waar het niet vloeien 

kan. Waar heel wat koUegeleraars hun 
leerlingen voor de jongste verkiezingen 
naar huis stuurden volgepropt met sleu-
telplannenlyriek over Gaston Eyskens, 
daar kunnen ze thans bezwaarlijk nala-
ten hun oud-idool zo maar t€ laten af
slachten. Een Petrus was Eyskens wel
licht niet want een sleutel bleek hij al
leen op affiche te hebben. Maar toch moet 
hij 10 een verstandige vent zijn dat tal 
van leraars en leraressen in kolleges en 
meisjespensionaten van Zuid-Limburg er 
hun leerlingen, nu nog, uren kunnen over 
praten. Zij stellen hem terzelfdertijd voor 
als een modelleerling sinds zijn jeugd af. 

Hier nu dreigt gevaar. Ons Zuidlimburgs 
lerarenkorps is klaarblijkelijk niet op de 
hoogte van het feit dat Eyskens van li
beralen huize is, niet kollege maar wel 
ateneum liep en daarenboven aldaar geen 
godsdienst volgde maar wel zedenleer. 
Men tein «ijn jeugd dus niet met die 
van St Jan Berchman vergelijken. Toen 
hij later te Leuven kwam en een loop
baan van professor en politicus voor zich 
sag is de man politiek katoliek geworden. 

Trouwens wie scherp toekijkt ziet nof 
de kenmerken van de liberaal in hem t 
•ijn zucht om — koste wat het wil — een 
rol te spelen naast zijn weergaloze aan
matiging en zijn zielige opsnijderij. 

Diezelfde Schildwacht acht de Vlaamse 
Beweging weer gered want schrijft hij er is 
een Vlaams eenheidsfront van socialisten, 
liberalen en C.V.P.-ers. Dat eenheidsfront 
kunnen we inderdaad elke dag vaststellen. 
Het eenheidsfront Vlaamse liberalen en 
C.V.P.-ers schenkt ons thans 3 Nederlands
sprekende ministers op 20. Dat eenheids
front schenkt ons de vlugge verdere ver-
fransing van Brussel, Overmaas, Ron.se en 
Edingen. Dat eenheidsfront schenkt 
Vlaanderen met het vijftienjarenplan van 
de regering Eyskens 10 miljard aan we
genbouw in Vlaanderen tegen 20 miljard 
voor Wallonië en Brussel. Dat eenheidv 
front schonk ons het opnieuw koppelen 
van de talentelling aan de volkstelling. 
Van Schildwacht en dat eenheidsfront 
verlos ons, Heer. 
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RUBBEHSl 

DE GROTE MANNEN 
De C.V.P. heeft altijd graag geschermd 

met haar grote staatslieden. 
Iedereen heeft thans echter kunnen 

zien wat ze waard zijn. 
Er was de grote ekonomist : Gaston 

Eyeftens. ledereen ziet thans hi wat die 
man kan. Er is een groot verschil tussen 
een professor en een staatsman. 

tief. verband met Wallonië. g 
Van koning en koningin dur- § 

-Ben wij verwachten, dat zij § 
Ttiet al hun krachten, deze le- § 
venseisen van het grootste § 
volksdeel in hun staat, zullen i 
steunen, opdat eens en voor- S 
goed het evenwicht op recht en 3 
waardigheid zou icorden geves- 1 
iigd. 1 

Dr. I^eo Wauters. 1 
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DE BESLISSING NADERT 
(vervolg van blz. 1) 

overwinning zullen zij beweren dat 
de Belgische kiezers de talentellinjr 
willen. Wat zal Vlaanderen daar
tegenover stellen ? 

Kiebooms, Verroken, Van Elslan-
de, Karel van Cauwelaert, Groot-
Jans en Fayat ? ZIJ zullen, voor zo
ver zij wiflen vechten, verstikt wor
den in hun eigen unitaire partij . 

De Vlaamse kiezers kunnen slechts 
duidelijk en ondubbelzinnig op één 
tnkele wijze antwoorden 1 een zui
ver Vlaamse partij steunen. 

Slechts zo kan de Vlaamse open
bare mening tegen die van Brussel 
gezet worden. 

Zo niet, Is Vlaams-Brabant ver
loren. 

Wim Jorissen. 

BIJVERDIENSTE 
Vlaamse Boekb. zoekt t« Qent va om-

gev. werkzaam «n eeiUJk persoon 85 è 
88 P. goed voorkomen, voor verkoop aan 
partikulieren. Indien mogelijk enige erva
ring hebben of met kllenten kunnen om
gaan, goede verdienste voor werkz. ele
ment, onnodig te schrijven tndiai niet ern
stig. Antw. bureel blad. 

ZONDAG I I DECEMBER 
DAG DER RANDGEMEENTEN 

10 uur : Kerk Strombeek-Bever 
11 uur tZaventem 
12 uur : Wezembeek-Oppem 
15 uur : St Genesius-Rode 
17 uur : Wemmei 

ALLEN OP POST 

VLAAMSE MINISTERS 
Na het vervangen van De Vleeschauwer 

door Heger somt De Standaard nog eens 
de ministers op. 

12 franstaligen schrijft ze : Lefèvre, 
Wigny, Harqiel, Gilson, Servais, Moureaux, 
Van der Schueren, Van Offelen, d'Aspre-
meat-Lynden, Urbaln, Van den Boeynants 
en Heger. 

Daartegen 8 Vlamingen : Eyskens, Van 
Houtte, Lilar, Dequae, Vanaudenhove, 
Meyers, Vreven en Segers (welke laatste 
De Standaard vergeet). 

We hebben er reeds op gewezen dat 
•lechts Eysken.s, Dequae en Segers het 
Nederlands als huistaal hebben. 

Bij de liberale ministers heeft geen en
kele het Nederlands als hnistaaL 

Denken de Vlaamse kiezers van Groot
jans, Lahaye of D'Haeseleir daaraan ? 

Van de 13 C.V.P. ministers zijn er 8 
Kederlandsteligen. Denkt het half mil
joen flaminganten, dat C.V.P. kiest, dat 
xo «ij de C.V.P. verlieten er minder Ne
derlandstalige ministers zouden zijn dan 
thans ? 

Het tegendeel Is waar ! Omdat de fla
minganten alles slikken geeft men hen 
•Hes te slikken. Zelfs Heger. In de poU-
tkfc winnen alleen' de opstandigen, no<rft 
de schapen. Zelfs niet als ze blaten om
dat men weet dat ze toch niet kunnen 
bijten. 

Likeuren en genever 

ZELE 
S 
i 

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. C L A Y K E N S - N E V E N 

Oudergemselaan 328 Etterbeek-Brus. 
Tel. : 48.37.01 

All« Inlichtingen op verzoek. 

TOEGEVINGEN 
« La Wallonië Libre » van novemlwsr ML 

hnldigt in een hoofdartikel « L« leson 
que les Wallons doivent tirer du (non) re-
eensement llnguistique » het federalistisch 
beginsel maar vraagt ter zelfdertljd toe
gevingen voor de franstaligen In de Brus
selse randgemeenten omdat zij omwille 
van de «ncht naar gezonde lucht naar de 
Brusselse randgemeenten uitweken. Prak-
ÜBdk was het een verplichte verhuis. En 
de franstaligen werden er niet van vei^ 
wittlgd dat Ze in Vlaamse dorpen zouden 
terecht komen 1 Als de franstaligen na 
eens een beginsel huldigen, dan ziet men 
de eigenaardige toepassing ervan ! 

Zonden zij dan ook niet eens sprdien 
over de tienduizenden Vlamingen die zich 
gingen vestigen in de slechte lucht van 
de Waalse fabriek^emeenten omdat zij 
door de onderindustrialisering van Vlaan
deren gedwongen waren In Wallonië te 
gaan wonen. 

En de Walen hopen hun doel te berei
ken door Karel van Oauwelaert, de 
« Schildwacht » van Het Volk, de man 
van geen morzel Vlaamse grond die mocht 
verloren gaan. Want het bewuste artikel 
eindigt als volgt : 

« Nous espérons done, qu'après müres 
reflexions, lea Flamands de bon sens a©-
cepteront de faire en faveur des franco
phones actuellement établis dans ces lo-
calités de Ia frontière une derogation pra
tique an principe de l'unilinguisme, tant 
sar le plan de I'administration locale que 
•or celui de l'école primaire. C'est «e 
qn'cm pent déduire des declarations con-
eiUantes de M. Karel Vsa Cauwelaert an 
Sénat, dans sa réponse a M. Duvieusart tt. 

De Walen zoeken het «wakke pmit in 
het Vlaamse frMkt. Zij m«ien het gevon-
ita ie bebben. 

i STEEDS DE BESTE | 
= s 
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ONUITPUTTELIJKE 

KLEINMOEDiGHEID EN 

LAMLENDIGHEID 

Scrutator in « De Standaard » (22 no
vember 1960) vestigt zeer terecht de aan
dacht op de ontstell«9ide zwakheid van de 
Vlamingen : de Vlaamse meerderheid In 
het land beschikt wdiswaar in zijn strijd 
om recht en gelijkheid over onweerlegbare 
argumenten, doch i » éé praktijk zijn de
ze waardeloos « OM DE EENVOUDIGE 
BEDEN DAT EB GEEN MACHT ACH
TER STAAT ». Scrutator vervolgt : << Wij 
beschikken in de wetgevende kamers over 
een Vlaamse meerderheid doch de meeste 
gekozepen gedragen zich als tamme scha
pen, die in plaats van de leiding te ne
men in de verdediging van de bdangen 
hunner gekozenen, steeds door een sche
pershond moeten opgedreven worden, wil
len zij in beweging geraken ». En In ver
band met de aanstelling van een Waal tot 
minister van landbouw ; « Zou de h. Eys
kens het aangedurfd hebben . indien hij 
er niet van overtuUd was dat de tamheid 
der Vlamingen geen grenzen kent en er 
van die kant toch nooit enige reaktie te 
vrezen is ? Het feit alleen reeds dat men 
het aandurft hen op zulke uitdagende wij
ze te kleineren, nadat zij in de regering 
een zoveelste " voorwaardelijk vertrou
wen » hadden uilgesproken, bewijst vol
doende over welke' gevestigde reputatie van 
kleinmoedigheid zij beschikken >i 

Inderdaad ! Zeer juist gezien : wanneer 
in het parlement en door de opeenvol
gende regeringen zo lichtzinnig heen ge
stapt wordt over de Vlaamse eisen en 
klachten, Is dit de schuld van de zg. 
o Vlaamsgezinde'» gekozenen, die over ge
nerlei gezag of invloed beschikkar'Inge
volge bu^ lamlendige houding. Ten over
staan vstta de yUfamse openbare taehing 
doen l i j zich vo<>r {als Vlaamsgezindeh, on-
dersclwijven allerlei moties, spreken Zich 
uit te^en de talénteUing, manifesteren 
voor amnestie, «ijn aanwezig op Vlaamse 
manifestaties, maar in het parlement mis
sen «ij veelal de Qioed om konsekwent te 
zijn en bokken geéwee voor de partijtitcht. 
Met hnn Ijdele dreigementen lacht gans 
het parlement en wanneer er moet ge
stemd worden vei6>ochenen ^ him eigen 
woorden. Herinneren wij slechts aan het 
lamentabel slot van de interpellatie Vei^ 
loktn tegen de talent^Iling ! -Zelfs de tn-
terpellant stemde tegen de motie van Van 
der Ebt waardoor de regermg verzocht 
werd de' talentelling af te schaffen. 

Trouwens : behoort de eerste minister, 
prof. Eyskens, ook niet tot deze « goede 
Vlaamsgezinden n ? Wanneer wij deze ko
medianten aan de kaak stellen dan neemt 
men het ons van zekere zijde nog kwar 
lijk! Wij zouden- ze moet^i sparoi ea 
bewierroken .. 

Evenmin als een professor noodzakelijk 
ook een goed voetballer is, evenmin is hij 
noodzakelijker wijze ook een goed poli
ticus. Twee en haU jaar Gaston Eyskens 
als eerste-minister bewijst dit ten over
vloede. 

Er was de grote man van Londen, de 
ontwerpen van de repressiewetgeving en 
de schoonmoeder van de C.V.P, August de 
Schrijver. Iedereen heeft hem bezig ge
ilen als minister voor Kongo. Wegens ge
brek aan elementair inzicht heeft de 
C.V.P.-er Eyskens «elf hem moeten aan 
de kant zetten. 

En er was Albert de Vleeschauwer, lar 
ter baron Albert de Vleeschauwer en nog 
later Baron Albert de Vleeschauwer van 
Braeckel. Nog een Londens licht en een 
sieraad van de partij. In de grond nog, 
hoewel een bullebak, de meest persoon
lijke van de drie. De man heeft naast 
zijn politiek tijdverdrijf altijd veel zaken 
gedaan — evenals de meeste andere mi
nisters trouwens — maar naar het schijnt 
heeft hij niet erg nauw gekeken. 

En het is uitgekomen. Zo is zijn naam 
thans weer verlengd en wordt het : Ba^ 
ron Albert de Vleeschauwer van Braeckel 
de Socoga. 

De Vleeschauwer was de eerste kandi
daat op de Kamerlijst voor Leuven, Gas
ton Eyskens de tweede. Thans zal Gaston 
Eyskens zijn kollega-professor en zijn 
boezemvijand kwijt zijn. Of hij leedver
maak koestert? Wij weten het niet. Want 
ook hij denkt aan zijn uitersten. 

Zijn einde als eerste-minister is nabij. 

GEEN GRATEN 
« Het Volk I) vond klaarblijkelijk geen 

graten in het feit dat de Waal Heger een 
van de schaarse Vlaamse Ministers op
volgde. 

« Het Volk » drukte er op dat Heger 
«en Vlaamse kabinetchef zou nemen. 
Juicht A.C.V. flaminganten, juicht! 

LEUGENS 
* Deze zware uitspraak van « Het 

Volk» doet ons denken aan die an
dere zware zelfveroordeling die Eys
kens uitsprak toen liij zijn nieuwe 
belastingen aankondigde. « Het uur 
der waarlieid iieeft geslagen » ver
klaarde iiij. Zodat we meteen wis
ten dat Iiij twee Jaar lang onwaar
heden verteld had. En dat hij ook 
vooruit wist dat er geen plan voor 
ekonomische welvaart, geen «sleutel» 
en geen « beste kans » was. 

Nochtans heeft hij dit laatste 
door meer dan twee miljoen onno
zelaars doen slikken, toen hij ze 
overhaalde voor zijn parlij te kie
zen. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

ZWARE VEROORDELING 
« Het Volk » schreef onlangs dat 

een minister die Vlaming durft blij
ven metterdaad als hij minister is, 
nooit geen kans meer krijgt om het 
opnieuw te worden. De A.C.V.krant 
haalde daarbij de namen aan van 
senator De Boodt en van volksver
tegenwoordiger Van den Daele. 

Welnu zo spreekt «Het Volk» met
een de zwaarste veroordeling uit 
voor die «Vlaamse» C.V.P.ers die 
herhaaldelijk minister werden zoals 
De Vleeschauwer «van Braeckel» P. 
W. Segers en Gaston Eyskens. 

Wij verwachten van die ministers 
niets, maar het is belangwekkend 
dat ook « Het Volk » deze waarheid 
durft te schrijven. 
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Dingen 

ALLE BELGEN GELIJK 

De «aak De Vleeschauwer is niet die 
een gewoon Belgisch onderdaan. 

Reeds zijn machtige invloeden bezig om 
deze Londonieter en beschermeling van het 
Hof te redden ait de klauwen van het ge
recht. Slechts de argelozen denken dat in 
België iedereen gelijk is voor de wet. Zo 
onze lezers binnen enkele maanden vast
stellen dat die «aak De Vleeschauwer 99 
een sisser uitloopt moeten d j niet al t« 
seer verwonderd «Un. ZIJ «uilen eens te 
meer moeten beseffen dat In België 80 % 
van d« poUtiek ntet voor maar w ^ a c h t » 
4e aehermen gevoerd wordt 

COÖRDINATIE | 
1 _ Wat bestudeert gij daar, Casimir, vroeg ik aan mijn | 
1 vriend die verdiept scheen in de studie van een groot woorden- ^ 
= bofik • • — 
i — Ik zoek naar het woord « coördinatie ^ antwoordde hij. | 
1 — Wij hebben een minister van coördinatie en niemand ^ 
1 weet wat hij doet. ^ ^ ^. ..„v,,.!,;^ v,<̂ t = 
1 — Ah hier is het riep hij uit, het staat hier dichtbij het | 
1 woord « compromittant >, het betekent : * aaneenschakeling, g 
1 rangschikking in onderling verband ». En gij moogt mij gelo- | 
1 ven sprak hij, nu versta ik niet waarom baron Gmllamne be- ^ 
1 last' werd door het Hof met de aaneenschakeling van het huwe- | 
1 lijk van koning Boudewijn terwijl wij toch een minister van ^ 
= coördinatie, dus van aaneenschakeling hebben ,^-,^ = 
1 _ Bij het Hof is aJles mogelijk, Casimir, het is voldoende 1 
1 de Vlamingen te pesten om er welkom te zijn. Want baron | 
i Guillaume behoort tot die kliek. Alleen is het te verwonderen | 
1 dat zij de populaire Ganshof van der Meersch met aangesteld g 
i hebbei , w S ^ d i e weet wat coördinatie is tussen de Vlamingen = 
i en de ^vangenis . In ieder geval heeft de opdracht van baron | 
1 Gmllaume maar vijf dagen geduurd. Want de leeuw heeft ge- f 
1 bruid en dat is het enig Vlaams geluld dat ze soms horen aan | 
i het Hof. En geen mens weet wat Wj op die 7« ^agen geco^^^^ | 
1 neerd heeft. Het schijnt dat de madam van Mijr^heer GuiHaume 
1 die de vulgaire naam van Wittouck draagt, ziek is van spijt | 
1 S J d a t de loordinatie afgelopen is alvorens zl begon. Want er ^ 
i was nu een mogelijkheid om bij de vele coordinatie-gelegenhe- = 
I l e n haa7"uwelen en pelsen te laten ^ 7 ° ^ ^ f ff ' " ^ ^ ^ s ' 1 
1 maar om Paola, de cha-cha prinses, de loef af ^f fteker^Mi^-
1 schien kan de toestand nog gered worden als ze baron G^Uao ^ 
i me aanstellen om Fablola Nederiands te leren. Want in dit land ^ 
I is alles mogelij^k.^^ ^^^^ ^^^^ coördinatie nadenk, zei Casimir, | 

i denk ik aan een nieuwe toepassing van dat woord, een toepas- | 
1 Sng g e m ^ t door niemand minder dan Lüiane, dochter v « i | 
1 de medestichter van het A.V.O.H.V. Terwijl in aUe scholenom- ^ 
1 halingen worden gedaan ten voordele van ^e Dierenbeschernung 
1 (met een hoofdletter) verscheen in de dagbladen het verheu- ^ 
1 gend nieuws dat onze nationale en populaire Liliane dne her- | 
1 ten had dood geschoten. De foto toonde haar stralend van geluk | 
1 naast de lijken van die arme dieren. Dat ook is een vorm van | 

I ' ^ " " ^ ^ r wat doen ze met het geld dat voor de dieren wordt j 
i rondgehaald, vroeg ik aan mijn wijze vriend | 
i — Als het geld voor de dieren wordt besteed, dan stel ik mi] | 
i voor dat iedere hond, kat, koe, stier, zwijn of vogel een extta = 
1 S e krijgt, zo dat e^n dier een ander dier tot lekkernij krijgt 
1 w a n t met geld kan een dier niets doen. Waar dat naartee gaat ^ 
1 moet ge vragen aan het ministerie waarvan de Dierenbescher- ^ 
i mine afhankelijk is. ^ ^ .4 „ TV. ; 
1 - Er wordt ook geld ingezameld voor de Ouden van Da- , 
1 gen Ik ben een Oude van Dagen, en ik heb niets gekregen. Waar ^ 

I ^ " l ^ S ' v S j L spoorloos. Dat i . de nationale oplossing. | 
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Er is dan toch even sensatie geweest in het overigens saai» 
binnenlands nieuws ; baron de Vleeschauwer, minister van 
Landbouw, nam ontslag Ontslag « nemen » is in dit geval wel 
bijzonder zacht uitgedrukt; zijn waarde kollega's en politiek» 
vrienden zorgden er voor dat hl]- zijn portefeuille met da no
dige bekwame spoed indiende. 

De vraag is gesteld geworden, of Eyskens reeds op de hoogt» 
was van de zaak Socoga op het ogenblik dat hij de baron in zijn 
regeringsploeg opnam. Insiders beweren dat het schandaal reeds 
sinds jaren In zeer ruime kring bekend was en dat met name 
talrijke joernallsten van de C.V.P.-pers helemaal niet verwon
derd opkeken toen de bom barstte. Het was uiteindelijke de 
« Pourquoi-pas » die de kat de bel heeft moeten aanbinden en 
die de baron deed struikelen korte tijd voor de verjaring der fei
ten. < Het woord is thans aan het Belgisch gerecht » (o, ironie 
van het noodlot dat gewild heeft dat deze fraaie zin uit de pe
riode 1944 thans in verband met een I-ondens minister werd uit
gesproken ! Niet alleen het faiijissement Socoga zorgt voor een 
gevulde « chronique scandaleuse *; het zal wellicht even inte
ressant zijn te vernemen op welke wijze Socoga enkele jaren 
goede zaken heeft gedaan in onze (voormalige) kolonie en wel
ke hooggeplaatste personen er voor zorgden dat het order-book 
van deze firma steeds flink gevuld bleef. 

Baron de Vleeschauwer (die behoorde tot de Lakense stal 
en een poulain was van de prinses van Retie) werd vervangen 
door de Waalse C.V.P.-er Heger. Deze benoeming is wel de tref
fendste illustratie van de platvloerse kruiperigheid van Eyskens 
tegenover de Walen. 

Heger is van Namen en de Naamse C V P . leeft officieel in 
onmin met de regering omdat deze laatste de zetelaanpassing 
in haar (hoeveelste?) regeringsverklaring had opgenomen. Toen 
Eyskens Heger aanzocht om de portefeuille van Landbouw op te 
nemen, moest de kandidaat-minister zich dan ook eerst tot zijn 
plaatselijk partijbestuur wenden om hiervoor verlof te krij
gen. Heger zal zijn Naamse vrienden er stellig hebben van we
ten te overtuigen, dat hij in de regering ook inzake zetelaanpas
sing een belangrijke rol zal kunnen spe'en. 

Niet alleen wordt een Vlaamse minister vervangen door een 
Waal, niet alleen wordt daardoor de verhouding Vlamingen-
Walen In die regering nog ongunstiger; de pas-benoemde excel
lentie moest daarenboven nog iemand zijn die het nooit onder 
stoelen of banken heeft gestoken dat hij het niet eens was met 
één der punten van het regeringsprogramma : de zetelaanpas
sing. Eyskens heeft zich met een brede zwaai ontdaan van de 
laatste vliegenvanger-voor-flaminganten uit de verkiezingstijd 
en vaart nu volledig een open anti-Vlaamse koers. 

Een andere Belgische excellentie die zeer scherp in het oog 
moet worden gehouden is de heer Wigny. Wigny is sedert ge
ruime tijd de speelbal geworden van de groepen die in en buiten 
het kabinet aanstuurden op een « harde > Kongolese politiek. De 
minister van Buitenlandse Zaken heeft zichzelf en België een 
paar maal onsterfelijk belachelijk gemaakt, o.m. door zijn ver
klaring te New-York dat België de UNO zou verlaten indien amb
tenaren van dit organisme zouden doorgaan met het uitbrengen 
van beschuldigingen tegen ons land. 

Een dergelijke verklaring was een nieuw staaltje van het zo 
vaak geroemd « Belgisch > gezond verstand; noch bv. Zuid-
Af rlka, — noch Frankrijk — beide landen die in de UNO vaak 
en scherp werden aangevallen — hebben zich ooit genoodzaakt 
gevoeld, « manhaftige » verklaring'^n van dat kaliber af te leg
gen. 

Een man, die zich op dergelijke groteske wijze heeft aange
steld, mist alle gezag om zijn land in het buitenland te verte
genwoordigen. 

En om de rij van Don Quiohotte's af te sluiten : generaal 
Janssens, gewezen opperbevelhebber der Kongolese weermacht, 
heeft een memorandum gepubliceerd om eens en voor altijd uit 
de doeken te doen dat er in de Kongolese branding slechts één 
rots onwrikbaar bleef en deze rots heette Janssens. Hij somde 
de redenen op die, volgens hem, geleid hebben tot de teloorgang 
van de Belgisch-Kongolese gemeenschap onder één Kroon; 
daarbij vergat hij niet te wijzen op de «rampzalige taal twisten > 
^ e vanuit het moederland kwamen aangewaaid en op de ge
brekkige kultuurpolitiek die belet heeft dat Kongo « één grote 
franssprekende natie » werd. De (rappe) generaal wordt be
paald misselijk waar hIJ het heeft over de onmogelijkheid om 
over te gaan tot afrikanizering van het legerkader. Het is niet 
overbodig In dit verband er op te wijzen dat België in twee we
reldoorlogen een Inlands leger heeft op de been gebracht en in 
het vuur gejaagd, maar dat onder het slachtvee niet één exem
plaar waardig werd bevonden om het bevel te voeren over een 
eenheid van zegge en schrijve 30 soldaten. 

« Sire, lis vous l'ont cochonné ! » 

30.11.60. 

DE KALE REIS VAN UNCLE SAM 

AMERIKA BEDELT OM MARKEN 
wie in 1945 voorspeld zou hebben dat 

binnen een niet al t« la.nge termijn twe* 
Ameriliaanse ministeri zich zouden aan
bieden bij de Duitse C.O.O. om er wat 
steung^eld te ontvangeen, zou dadelijk 
knetterg^ek zijn verklaard en met kort ce
remonieel overgebracht naar Geel. 

Itmiiddels is het zo ver. De heren Dil
lon en Anderson kwamen speciaal van 
Washington over om in Bonn te verkrij
gen dat de Bondsregering zou opdraaien 
voor circa 600 miljoen dollar als bijdrage 
tot de stationeringskosten van het Ame
rikaanse leger. 

De Duitsers bleken langs die kant wat 
hardhorig en wel om verschillende rede
nen. Eerst en vooral beweerden zij — ge
lijk de meeste rijkelui — dat zij er niet 
zo warm inzitten als algemeen wordt ver
ondersteld. Zijzelf hebben sinds enkele 
jaren een zware bewapeningslast te dra
gen, het Berlijns paradepaard is een zeer 
hongerig dier, de vluchtelingenlast drukt 
zwaar op de staatskas, de Bondsrepubliek 
besteedt belangrijke sommen aan minder-
ontwikkelde landen, de oorlogsschulden 
zijn verre van gedelgd, enzoverder enzo
voort. Daarenboven zijn de Duitsers bijzon
der op het gebied van-de huisvesting van 
vreemde troepen zeer kittelorig geworden 
— onze eigen minister van landsverdedi
ging weet daarover mee te spreken. Ze 
worden liefst niet herinnerd — en dat 
zeker niet « in natura n — aan de onza
lige tijden waarin de huidige wapenbroe
ders doodeenvoudig bezetters waren. 

Ze vrezen — en waarschijnlijk niet ten 
onrechte — dat het inwilligen van de 
Amerikaanse eis door de NATO-bondge-
noten als een precedent zou worden be
schouwd en dat zowat iedereen zou ko
men aandraven met rekeningen voor het 
herbergen van <( Auslander ». 

Tenslotte zal n der \ l te » wel niet ge
neigd zijn om, kort voor nieuwe verkie
zingen, de sociaal-demokrallsche oppositie 
een zo dankbaar verkiezingsthema aan de 
hand te doen. 

Hoe dan ook, de beide Amerikanen kre
gen nul op het rekwest en de hele zaak 
is wel van aard om de gemiddelde Duit.ser 
er verder van te overtuigen dal Gott wel 
degelijk mit uns Is. 

üiiion en Anderson zijn aan maar aan 
andere deuren gaaa kloppen. Te Parij», 
waar sinds de Gaulle het beginsel van de 
geheime diplomaUe weer in ere is her
steld, lekte weinii; uit; dat weinige was 
echter genoeg om er uit af te leiden dat 
Frankrijk wel andere zorgen om de kop 
had. De ontvangst te Londen was — zelfs 
voor deze tijd van het jaar — bulten-
Kewoon koel en voor het eerst sinds lang 
kon men In de Britse hoofdstad weer be
grip opbrengen voor een Duits stand
punt. De Britten zaten op dat ogenblik 
nogal erg verveeld met het bod dat Henry 
Ford II gedaan had op de Engelse F t l d -
fabrleken. In het Lagerhuis werden er 
harde en onvriendelijke woorden gespro
ken, zowel door sommige konsenatieven 
als door her Majesty's opposition. 

Kortom, West-Europa heeft een ogen
blik genoten van de weerwraak voor het 
« cigarette for papa .. uit de jaren '44. 
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Tjeef Kaloot, Schild en Iwaard van Vlaanderen! 

Inmiddels is echter gebleken dat da 
Amerikaanse schatkist dus In nauwo 
schoentjes zit. Sinds maanden verschijnen 
af en toe gezondheidsbulletijns die niet 
erg veel goeds voor de dollar voorspellen. 
De Amerikaanse betalingsbalans vertoont 
een tekort dat de vier miljard dollar ruim 
te boven gaat. 

Het Amerikaanse kapitaal, aangetrokken 
door de hogere Europese rentevoet, vlucht 
naar het buitenland; de weerslag hiervan 
blijkt ook hier te lande uit de sinds en
kele maanden sterk toegenomen Ameri
kaanse belangstelling. Enkele weken te
rug gaf de onzekere toestand aanleiding 
tot «en echte goldrush die de prijs van 
het goud op korte tijd de hoogte injoeg. 

De Russen zijn er als de kippen bij ge
weest om de grote propagandatrora te roe
ren. Voor enkele dagen maakten ze m^l 
veel omhaal bekend dat volgend jaar een 
nieuwe, sterke roebel zal worden ingesteU 
en dat de Sovjet-ünie op dat ogenblik n l 
beschikken over de meest stabiele ntont 
voor de Internationale handeL 

De hele zaak Is tipisch voor de verschui
vingen, die sinds enkele tijd op het we
reldvlak plaats grijpen. Ze wettigt het ver
moeden dat Amerika in niet zo bijster 
gunstige positie vertrekt voor de grote 
slag die voortaan meer en meer op hat 
ekonomisch plan wordt uitgevochten. Ze 
Illustreert, hoe gek een dubbeltje rollen 
kan... 

Het Kongolees politiek forum gelijkt wel wat op een schiet-
kraam waar een draaiende schijf altijd weer voor nieuwe pij
pen zorgt. Is de laatste pijp dan eindelijk toch van de schijf ge
schoten, dan komt de baas van het kraam een nieuwe reeks ste
ken. 

Kasa-Voeboe schoot te New-York op een pijp en hij meen
de, dat het de laatste was. Hij kwam er aanspraak maken op die 
retel van Kongo in de UNO. Aanvankelijk leek de kans dat htJ 
de zetel in de wacht zou slepen, eerder gering. De Afro-Azlaten 
en het Oosters blok maakten het hem alles behalve gemakke
lijk. Op het laatste ogenblik nog trachtte Ghana een stemming 
in de algemene vergadering te beletten. De stemming na dit 
vergeefs manoeuver was een meevaller voor de Kongolese presi
dent. Niet alleen leverde ze hem de zetel op. maar ze bracht 
ook een diepe verdeeldheid onder de Afrikaanse UNO-leden aan 
het licht; Kasa-Voeboe kreeg zeven Afrikaanse stemmen voor 
en slechts zes tegen. 

Via Parijs spoedde hij zich met een Sabena-vllegtulg terug 
naar Leopoldstad, om daar eens definitief orde In de zaken te 
brengen. De Ronde Tafel, die een maand geleden was opgedoekt 
geworden, werd terstond weer te voorschijn gehaald. De presi
dent zelve kon zich In alle gemoedsrust naar de overkant van 
de stroom begeven om te Brazavllle blJ neef Joeloe t« graan 
feestvieren. 

Intussen werd te Leo een nieuwe schijf pijpen gestoken : 
Loemoemba wist uit zijn bewaakte residentie te vluchten en U 
op dit ogenblik nog altijd spoorloos verdwenen. Er wordt ver
ondersteld dat hij op weg Is naar de Oostprovincie, waar hij be
schikt over een sterke aanhang en waar hlJ wellicht zou oiver-
gaan tot het oprichten van een eigen staat om zodoende een 
zware troef op de Ronde Tafel te kunnen werpen. Deze ontwik
keling wordt niet alleen in Leo bezorgd gevolgd; een onafhan
kelijke Oostprovincie zou — via Soedan — sterk kunnen gaan 
aanleunen bij de V.A.R. 

De schieterij in het Kongolese kraam is dus voorlopig nog 
niet uit de lucht. 

Inmiddels is Hammerskjoeld bezorgd geworden over de be
narde kastoestand van de UNO. Hij voorziet dat het organisme 
In 1961 meer dan 16 miljoen dollar per maand zal nodig hel>-
ben, waarvan dan 10 miljoen voor Kongo alleen. De Russen 
hebben al laten weten dat ze niet thuis zullen zijn, wanneer de 
ontvangkaart wordt aangeboden. De Amerikanen willen wel, 
maar niet ten eeuwige dage. Zodat de UNO wel eeng zou kun
nen verplicht worden, haar pijp aan Maarten te geven. 

Verder Afrikaans nieuws : er Is een haar in de boter tussen 
Tunis en Marokko. Dit laatste land meent rechten te kunnen 
doen gelden op Mauretanlë; Tunis daarentegen steunt de zelf-
standiheid van dit zopas onafhankelijk geworden land. De boae 
woorden komen vooral uit Marokko; Tunis heeft ons eens t* 
meer aangenaam verrast door het « fortiter in re, suaviter in 
modo » dat door zijn diplomaten o.m. ook inzake Kongo en Al-
gerië werd hooggehouden. Een land dat een zeer positieve rol 
vervult op de belangrijke Noord-Afrikaanse draaischijf I 

Meer en meer blijkt dat 4 november in de Algerijnse kwestie 
toch een belangrijke datum zal blijven. De Gaulle schijnt dit 
keer zinnens, zich door niets meer te laten weerhouden cp het 
door hem ingeslagen pas. De vrijlating van Lagaillarde in het 
Barrikaden-proces kon nog door enkelen uitgelegd worden als 
een uitdaging van het leger aan het adres van de president, de
ze laatste echter schijnt zich van deze uitdaging — voor zover 
ze bestaat — weinig aan te trekken. Op 8 Januari komt het 
referendum en het is zeer waarschijnlijk dat de Gaulle — on
danks getaand prestige — nogmaals het vertrouwen van het 
Franse volk, dat de Algerijnse oorlog méér dan beu is, zal kri j
gen. 

Inmiddels heeft de generaal reeds gezorgd voor enkele be
langrijke wijzigingen aan de top van zijn Algerijnse adminis
tratie. De echte vuurproef staat echter nog voor de deur : over 
het lot van Algerië wordt Immers niet alleen te Parijs beslist. 
En hoe men het draaie of kere : de Algerijnse politiek van de 
Gaulle staat of valt met de mogelijkheid van een open gesprek 
met het FLN. Frankrijk heeft te veel tijd verloren laten gaan 
om nu nog binnen een zeer beperkte tijdsruimte in Algerië met 
welk hulp- en ontwikkelingsprogramma ook veel simpatie te 
oogsten. Om één en ander nog eens extra te onderstrepen zijn de 
rebellen in de laatste dagen weer overgegaan tot akties op gro
ter schaaL 

Europa komt weer maar eens achteraan (en spijtig genoeg 
niet alleen in deze rubriek) ; op het S.P.D.-kongres werd de 
West-Berlijnse burgemeester WWy Brandt thans officieel aan
geduid als socialistisch kandidaat voor het kanselierschap blJ 
de volgende verkiezingen. In Engeland Is er even heel wat herrie 
geweest over de aankoop van Ford-Dagenham door de Ameri
kaanse Ford. Aan de bazis van de transactie ligt de vrees van 
Henry Ford voor een devaluatie van de Amerikaanse dollar. 
Maar over de dollar-perikelen elders In dit blad méér... 

30.11.60. 
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U/IE DICHT MEE ? 
In onze kinderjaren hebben we een echte dichter van nabij gelicnd : 

een verre oom die door het leven wandelde met een sma<>hlende bliii, lange 
haren en een flodderdas. « Door het leven wandelen » is slechts een benade
rende uitdruliking; i e betekent eenvoudig dat hij lange aJ'standen te voet af
legde bij lijn voortdurende pogingen om geld te ontlenen bij zijn talrijke 
vrienden en verwanten. In de familie werd hij over het algemeen als een 
(( onpraktisch Iemand >- ucstempeld. 

Het ware echter \erkeerd, te veralgemenen : niet alle dichters lijn on
praktisch. Vrouwen lijn per definitie praktische wezens en het aantal vrou
welijke inzendingen was deze keer verrassend hoog. We verdenken heti er
van, op kosten van ons aller blad een goede St. Niklaas-beort te willen ma
ken bij hun (soms) dierbare echtgenoot. 

Een forse greep dus maar in de grabbelton : 
— A.G. te Antwerpen : « men zit In de zak van ons allen ». 
— T.V.B, te Leuven : « ze houden ons wel voor mallen ». 
— K.E. te Oostende : « de fis-judas-kus van de kwallen ». 
— SJ).B. te St Truiden : « maar de Volksunie staat op de wallen ». 

De Belga die (zoals we reeds vaker aanstipten) zelfs onze heimdijkiste 
gedachten raden kan, viel drie keer kruis en drie keer munt \oor de inzen
ding van Mevr. M.V. (zo is er maar eentje) te Brussel 5 : 

Opdat Gaston niet zou vallen 
verbood hij alle getallen. 
De fiskus blijft wel 
van enige tel 
om 't leven nog meer te vergallen. 

Genoeg geteld echter; er is ernstiger werk te doen. Met verenigde krach
ten gaan wij ons wijden aan het herverguldcn van een (lichtelijk getaand) 
Uazoen : 

't Is nodig — dat weten de boeren — 
de beerton somtijds eens te roeren, 
want er zit in die ton 
af en toe een baron 

5^et ^^laamóe ^PolkótoneeL 

En nog maar eens een Vlaamse pocket van Heideland voor de biste Ini 
zending. Oplossingen zoals steeds voor donderdag a.s. per adres de redaktie 
aan 

uw dienstwillige Ernest. 
P. s. — De briefwisseling \an Emest heeft weer wat vertraging opgelo

pen. HIJ rekent op zijn stijgende popalariteit om vergiffenis Ie krijgen. 

De rol van 

Staf Bruggen 
Na het vertrek van Johan de 

Meester naar Nederland, hadden 
Antoon Van De Velde en Renaat 
Verheyen zijn regiewerk bij 't 
Vlaamse Volkstoneel overgenomen. 

Een samfinloop van omstandig
heden echter bracht het Volksto
neel in moeilijkheden. Tenslotte 
werd het gesplitst In twee groepen. 
Anton Van De Velde bleef leider 
van het Vlaamse Volkstoneel en 
Staf Bruggen stichtte het Nieuwe 
Volkstoneel. Nog een paar jaar zou 
Anton Van De Velde het volhou
den, gesteund door één onzer merk
waardigste toneelvernieuwers, nl. 
Lode Geysen, maar hij kon niet be
letten dat het Vlaamse Volkstoneel 
In 1932 ontbonden werd. 

Ondertussen echter zou Staf 
Bruggen nog tien jaar de Volks
toneelidee verdedigen en In een 
gedeelte van West-Europa de leef
baarheid van onze toneelbeweging 
bewijzen. 

Om de rol van Staf Bruggen in 
ons Vlaams toneelleven beter te on
derstrepen, kunnen we ons eens te 
meer wenden tot Toon Van Der 
Plaetse en «Ijn « Herinneringen 
aan het Vlaamse Volkstoneel », ver
mits Toon die laatste jaren als ak-
teur van zeer, zeer nabij heeft ge
volgde. 

Het Nationaal Vlaams Toneel 
(nieuwe naam van de groep Staf 
Bruggen) Is de derde grote faze 
van het legendarisch Volkstoneel 
geworden. 

De Gruyter haalde de achterstand 
in op het gebied van de toneelli
teratuur en van de verfijnde taal. 
De Meester huldigde het standpunt 
van het dynamisch spel, de ritmiek 
van het menselijk lichaam op de 
scene; Staf Bruggen verkondigde 
de ethiek van de volkse en natio
nale beginselen in ons theaterle-
ven. 

Binnen de enge tijdruimte van 
twintig jaar werd in onze gewesten 
een artistiek monument opgericht, 
waaraan andere volkeren een eeuw 
met tientallen figuren zouden ar
beiden ! 

Tien jaar heeft Staf Bruggen de 
Volkstoneelidee verdedigd met een 
rijk geschakeerd repertorium, een 
bezielde speeltrant. Benevens suc-
eesstukken, vertoonde hij ook hoog
geprezen Nederlandse en buiten
landse meesterwerken. 

Weliswaar werd niet meer geëx
perimenteerd, doch de laatste pe
riode van het Volkstoneel is geken
merkt door soliede toneelkunst, 

verrijkt met modernistische mid
delen. 

Over alle moeilijkheden heen is 
Staf Bruggen de bezielende kracht 
en het grote aantrekkingspunt van 
deze laatste periode geworden. Hij 
werd de volksgeliefde akteur bij 
nitstek. Men herkende direkt zijn 
persoonlijke stijl : expressieve zeg
ging, aangrijpende emotie, losse 
speeltrant. 

Zijn rijk temperament en zijn 
•verweldigende pathetiek verover
den onvoorwaardelijk de toeschou
wers. Een vreemd timbre gaf een 
eigenaardige bekoring aan zijn stem 
en intonatie, het klankgamma en 
het volume bleven enigszins be
perkt, doch ieder woord klonk mu
zikaal-bezield; de hartstocht brand
de even sterk in tedere gevoelsuit
ingen als in schrijnende tragiek. 
Bovendien wist hij spontaan te im
poneren door mimische vermogens, 
houding en gebaar; het spel met de 
handen was op zichzelf een beeld 
van innerlijke dramatische bewo
genheid. 

Onvermijdelijk ging de sympathie 
naar de groep Staf Bruggen, waar
van sommige akteurs door het pu
bliek omweven waren met een soort 
mythe. 

Evenals De Gruyter en Jan Boon 
zou Staf Bruggen gehinderd wor
den door financiële moeilijkheden. 
Het Volkstoneel van 1920 tot 1940 
heeft (tot schande van een land 
dat voor Vlaamse kultuuraktivi-
teiten al te vaak slechts aalmoezen 
over had) uitsluitend moeten leven 
van de opbrengst der vertoningen. 
Dit verhinderde een behoorlijke in
kleding en de uitbreiding van het 
gezelschap. Dit dwong een Staf 
Bruggen (evenals zijn voorgan
gers) om toe te geven aan de ver
langens van de massa, kwestie van 
de kas te spekken. 

De laatste twee seizoenen waren 
voor de groep Staf Bruggen niet 
rooskleurig. 

De sociaal-ekonomiscbe krisis 
deed zich gevoelen. Door de mobi
lisatie werd de groep helemaal uit-
eengerukt en werden alle bespro
ken vertoningen afgelast. 

In de herfst van 1939 probeerde 
Staf Bruggen het nogmaals, maar 
toen zakte het doek. Het Volksto
neel werd tijdens de eerste wereld
oorlog geboren. De tweede wereld
oorlog heeft het gewurgd. 

Toon Vander Plaetse, de bekende 
deklamator en regisseur, vroeger 
ook toneelspeler, heeft een nieuw 
boek uitgegeven. En welk een boek : 
«Herinneringen aan het Vlaamse 
Volkstoneel». Herinneringen dus 
aan één van de mooiste bladzijden 
onzer kulturele ontvoogding. Herin
neringen aan een Vlaams theater 
op Europees peil. 

Het is goed dat Toon Vander 
Plaetse dit boek heeft gepubliceerd. 
Omdat het Vlaamse Volkstoneel 
méér dan gelijk welk ander organis
me in ons land het artistieke en na
tionale leven in Vlaanderen gedu
rende bijna twintig Jaar zo diep
gaand heeft beïnvloed. Op een be
paald ogenblik was het Vlaamse 
Volkstoneel een voorbeeld voor alle 
revolutionaire theatermensen in heel 
Europa. In binnen- en buitenland 
was die groep de kulturele ambas
sadeur van het Vlaanderen tussen 
de twee oorlogen. In alle dorpen en 
steden van Noord- en Zuidneder
land, in de centra van Wallonië, in 
Westduitsland, in Parijs, in salons 
en parken van edellieden, in dorps
zalen en stadstheaters, in weiden en 
steengroeven, op markten en kerk
pleinen, ]a zelfs in het Paleis te 
Laken droeg het Volkstoneel de 
boodschap van de toneelvernieuwing 
in Vlaanderen uit. 

Toon Vander Plaetse is zelf een 
kind van dit Volkstoneel. Op 6 juni 
1926 (hij was toen nog geen drie
ën-twintig jaar) heeft hij voor de 
eerste keer onder regie van Johan 
De Meester gespeeld. Het gebeurde 
te Geraardsbergen en ïiij vertolkte 
de rol van Abel in «De Paradijs-
vloek » van Laudy. Hij had geaar
zeld om het aanbod te aanvaarden, 
Inroepend dat hij onvoldoende 
scholing genoten had. Daarop ant
woordde Jan Boon. toentertijde se-
kretaris van 't geselschap : «Wij 
geven de voorkeur aan jonge ele
menten die naar onze speelstijl 
kunnen worden geoefend, dan er 
te moeten nemen die verknoeid zijn 
in konservatorium of schouwburg. 

Tot in 1939 is Vander Plaetse bij 
het Volkstoneel gebleven. De ge
schiedenis van dit gezelschap heeft 
hij dag aan dag meegeleefd. Terug
denkend aan die Jaren heeft hij brie
ven en dokumenten verzameld en 
die, aangevuld met zijn herinnrin-
gen, in boekvorm uitgegeven. 

Dit boek nu, getiteld «Herinne
ringen aan het Vlaamse VolkstoneeU 
leest als een roman. Het is een on
misbaar dokument voor al diegenen 
die zich een beeld willen vormen 
van ons kultureel leven tussen 1918 
en 1940. Het is een levendig en een 
persoonlijk boek. Het bevat menige 
rechtzetting, menige verklaring van 
verdoezelde feiten. Het Is soms 
agressief. Het verdedigt terecht een 
De Gruyter en een Wies Moens en 
het onderlijnt de openlijke of ge
niepige manier waarop het Volks
toneel, dit unieke kultuurwapen In 
de Vlaamse strijd tussen te twee 
oorlogen, werd gesaboteerd of aan
gevallen. 

Wanneer de stichting van het 
Vlaamse Volkstoneel ter sprake 
komt Is daaraan in de eerste plaats 
en onverbrekelijk de naam van Dr. 
Jan Oscar De Gruyter verbonden. 
De geboorte van het toneel ala 
kunstvorm, het literair theater met 
Europese allures, hebben wij immers 
te danken aan de grootste toneel-
hervormer sedert de scheiding van 
de Nederlanden : Dr. De Gruyter. 

Reeds vóór 1914 was De Gruyter 
in zijn Gentse geboortestad begon
nen met baanbrekend werk op to
neelgebied en trachte hij, vertrouwd 
met enkele nieuwe theaterstromin
gen van zijn tijd, een andere rich
ting In te slaan. Als frontsoldaat 
voelde De Gruyter, flamingant bij 
uitstek, de noodzakelijkheid om 
langs het toneel zijn frontmakkers 
tot het besef van hun persoonlijke 
en nationale waarde te brengen. In 
december 1917 stichtte hij dan ook, 
samen met Jul. Platteau en luite
nant Danckaert, het Fronttoneel. 

De eerste vertoning van het Front
toneel werd gegeven te Hoogstade in 
de «Schouwburg der Koningin >. 
Het stuk. Hooft» «Warenar> werd 
een triomf : een maand lang moest 
het gespeeld worden; sommige sol
daten trokken uren te voet om aan
wezig to xljn. 

Ondertussen had Staf Bruggen, 
samen met Edgard De Pont, als 
krijgsgevangene te Göttingen 
(Duitsland) vertoningen georgani
seerd onder de benaming : « Vlaam
se Schouwburg voor krijgsgevange
nen ». Na de oorlog speelde Bruggen 
bij het Fronttoneel dat door Juliaan 
Platteau, na het heengaan van De 
Gruyter, werd geleid. 

Achteraf kon Dr. Jef Goosenaerts, 
ontwerper en promotor van zoveel 
verenigingen in Vlaanderen, De 
Gruyter en Staf Bruggen overtuigen 
dat slechts één groep leefbaar was : 
een keurgroep samengesteld uit de 
beste krachten van het Fronttoneel 
een aangevuld met spelers uit de 
schouwburg. Zo ontstond het later 
l)eroemd geworden Vlaamse Volks
toneel. 

De Gruyter en 

Generaal Bernheim 
Anekdoten bevat het boek van Toon 

Vander Plaetse over het Volkstoneel ge
noeg. 

Eén daarvan moeten we beslist naver
tellen. Toen De Gruyter te Hoogstade 
Hooft's (I Warenar » speelde voor de sol
daten, pronkte op één der vertoningen de 
beruchte generaal Bernheim, die zo ake
lig met de Vlaamse frontsoldaten (of moe
ten We zeggen het Vlaamse kanonnen-
vlees) heeft omgesprongen. 

Bernheim had plaats genomen naast... 
Cyriel Verschaeve, die hem niet groette. 

Het tafereel waarin Warenar wanhopig 
jankt om het verlies van zijn gestolen pot, 
zijn schat, gaf aan de vertoning plots een 
geweldige betekenis. 

De Gruyter kroop als een razende naar 
het voorplan, strekte zijn houterige vin
ger naar de pronkerige mondheld en 
schreeuwde als een bezetene : » Jij daar, 
met je kromme neus, de schat heb jij ge
stolen ! 1) De toeschouwers begrepen de 

.zinspeling, veerden recht, floten in de 
richting van de generaal en juichten De 
Gruyter toe. 

Later, tijdens een voordrachtavond te 
Follinkhove, waagde De Gruyter het tot 
slot Rodenbach's Klokke Roeland te de-
klameren. Eén van de drie aanwezige ge
neraals stond perplex en zei tot De Gruy
ter : « Mais vous êtes un passionné, mon
sieur De Gruyter ! » Waarop soldaut De 
Gruyter antwoordde : i' Oui, mon gene
ral ! » 

Zo was Dr. Jan Oscar De Gruyter : een 
gepassioneerde met een groot hart. 

De Gruyter, zo noteert Toon Van
der Plaetse o.m., kreeg een enige 
kans om het toneel in dienst te stel
len van de taal- en kultuurstrijd in 
Vlaanderen en van de Vlaamse Be
weging. Tot aan zijn dood in 1929 
bleef hij dit standpunt trouw en 
verdedigde hij het hardnekkig. Hij 
was de schepper van een artistiek 
en literair theaterleven in onze ge
westen. 

Het Vlaamse Volkstoneel is ge
groeid uit nood aan kulturele stan
ding. Jarenlang vervulde het de taak 
welke door de gegoede standen, de 
Intellektuelen, de administratie en 
het onderwijs werd verwaarloosd. 
Op het gebied van de nationale ont
voogding heeft het Vlaamse Volks
toneel onschatbare diensten bewe
zen. Zeer vlug veroverden de spelers 
het publiek, evengoed in grote ste
den als in dorpen; er was Innig kon-
takt tussen scene en toeschouwers, 
ledere avond kwamen mensen uit 
alle standen de zaal overrompelen, 
soms waren reeds weken tevoren de 
plaatsen besproken. Het volk kreeg 

.inzicht in het theater van de klas
siekers, van de Europese letterkunde 
en van een reeks belangrijke werken 
van de Nederlandse dramatiek. 

Vier jaar lang heeft De Gruyter 
met zijn groep (in 't begin samen
gesteld uit : Dolly De Gruyter, Roze 
De Pauw, Lievens De Gruyter, Mau-
rits Hoste, Gust Maes en Free Wae-
les) in stad en dorp volgens zijn 
vooroorlogs standpunt gewerkt. 

Vlaanderen had een eigen theater 
verworven, leerde beschaafd spre
ken, maakte kennis met de eigen 
en vreemde dramatiek; de liefheb
bers werden geprikkeld tot zuive
ring van taal, repertorium en spel. 
Het publiek was deelachtig geworden 
aan een stijltheater. Het zuiverings
proces was gewonnen. In de geest van 
Stanislawski en Copeau, in de «tijl 
van Gordon Craig, heeft De Gruyter 
het Vlaams toneel op een peil ge
bracht, de toenmalige Europese dra
matiek waardig. 

Nadat De Gruyter benoemd werd 
tot direkteur van de Antwerpse KNS 
kon hij zijn aktivitelt bij het Volks
toneel niet meer op peil houden. 
Allerlei omstandigheden hebben 
hem dat belet. Een verandering 
bleek noodzakelijk en zo werd In 
1924 « Het Vlaamse Volkstoneel» als 
samenwerkende maatschappij wet
telijk gesticht. 

Als literair adviseur en gevol
machtigd sekretaris van de ver
nieuwde groepering, zo vervolgt, 
Toon Vander Plaetse, engageerde 
Wies Moens de Noordnederlandse 
regisseur Johan De Meester Jr., zoon 
van de bekende romancier. De Jonge 
intelligente regisseur, met het ruste
loos temperament, was uitmuntend 
vertrouwd met de artistieke bewe
gingen in Europa en elders. Wies 
Moens is, aldus doende, de grondleg
ger geweest van de nieuwe toneelbe
weging op Europees peil. Het «stijl
theater > van De Gruyter «werd om
vergeworpen en vervangen door het 
strijdtheater». 

Met zijn regie vond De Meester 
de formule om furore Ie maken, om 
het publiek voor ot tegen in het 
harnas te jagen. Met de presentatie 
van Vonders «Lucifer» heeft De 
Meester tenslotte de scherpste vorm 
van zijn theorieën verwezenlijkt. 
Met deze «Lucifer •» veroverde het 
Volkstoneel op 31 mei 1927 ook... 
Parijs. Het succes was zo overge-
weldigend dat in juni van 't zelfde 
jaar een tweede keer «Lucifer» 
moest gegeven worden in de Licht
stad, 's Anderendaags gevolgd door 
de toen ophef makende « Tijl }• van 
Antoon Van De Velde. 

Hoewel de regering elke toelage 
aan 't Volkstoneel bleef weigeren, 
kon het hof niet meer onverschillig 
blijven. Vooral niet na de vertonin
gen in Brussel waarvan de kreatie 
van «De Geschiedenis van de Sol
daat» van Ramuz (op muziek van 
Stravinsky), In 't Paleis voor Schone 
Kunsten een enige gebeurtenis 
vormde. In Juli 1929 volgde dan de 
fameuze voorstelling op het paleis 
te Laken; heel wat stof deed op
waaien. De vertoning te Laken was 
echter de laatste schrede van de 
zegetocht. Johan De Meester voelde 
dat zijn mogelijkheden uitgeput 
waren en vertrok definitief naar 
Nederland, waar hij door Verkade 
was gevraagd. 
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DE VOGELVANGST. EEN MFNS-

ONAVAAKDIG BEDRIJF 

In < De Volksunie » van 6 nov J1 in 
de rubriek « Zo leeft Vlaanderen », ver
scheen een korte reportage met als ti
tel • f Vlaamse stempelaars verdlen'^n 
een stuiver bl] doe»- vogelvangpt » 

Dit artikel, onjrtwljfeld geschie%en 
«loor een onpaj tijdige hand met de beste 
bedoelingen — getekend SX)L. — wekt 
•chter een sjmpatieke belangstelling voor 
de vogelvangers en hun bedrijf, die deze 
•eker niet verdienen Vooral daar waar 
de vogelvangst wordt vxwrgesteld als een 
Melne bijverdienste voor de werklozen, 
kan men niet anders dan spwitaan uit
roepen : Ze kunnen hun vrije tdjd voor 
wat beters gebruiken ' 

Dat niet ledereen de vogelvangst in het 
har t draagt, wordt in het artikel toegege
ven waar het schrijft • « Er xljn vele fie-
genstanders van het vogelvangen te vin
den, vooral bij meisen die slch als va--
dedigers van de dieren opwerpen, enz. 

Mag Ik als entoesiast natuur- en vogel-
lleihebbaa- enkele punten onda^strepen 
waarom dit bedrijf — of misdrijf — dient 
»an de kaak gesteld? 

Volgens de segsman in het artikel wor
den de dieren niet slecht behandeld De 
vogelvangers trachten Immer, ten over-
i t ean van de vogelbesch«Tners, hun doe
ning goed te praten door er cp te wijzen 
da t Ze de dieren niet mishandelen (dit 
«Ou er nog aan ontbreken), dat re goed 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

worden verzorgd, regelmatig te eten m 
te drinken krijgen, enz. Daardoor verleg
gen ze moedwillig he t «waagstuk, om al
dus de Indruk te wekken alsof de vogel-
besciiermeirs enkel de mishandeling be
strijden 

De OJd dat men de vogel de ogen uit
brandde om hem beter te doen zingen la 
ongetwijfeld lang voorbij Het gaat tegen-
wowxllg om heel wat m e e r n l de to
tale afschaffing van de vogelvangst ' 

Dat de vogel geen rechts t rekse mishan
deling ondergaat, kan waar blijken doch 
Is bedrieglijk Di» argument wordt, tegen-
ge^B-oken dooi enkele fenomenen die 
«ich tydens de trekperiode bij de vogel
vangst voordoen De diertjes worden ' i j -
dens deze pe ode aangegrepen door een 
kxaclitige vcia aats j igsdtung de t«-k-
* i f t Dit heeft als gevolg dat de gevan
gen vogels m hun kooien (welke kleme 
kooitjes, vaak ') opgesloten gedurende 
dagen heftig tegen de tralies opvliegen 
Hun trekdrang stuwt hen voort Ze wor
den daarbij vaak gekwetst en hun geve
dei e deerlijk gehavend 

Naar eten of drinken siet de vogel 
meeval niet om Uiteindelijk zal hij — 
uitgeput — on zijn gevangenschap berus
ten 

Is dat geen marteling geen « onrecht-
•treekse » mishandehng ' 

Heelwat van onze lezers, getroffen door 
repressie en epuratie, weten wat gevan
genschap betekent zi j die aan de tralies 
bebben gerukt weten wat vrijheid i v Zll 
sullen begnjpen ! . 

De vogel wordt do<»- de mens in sijn 
be<taan meer en meer bedreigd 

Deze bedieiging Is velerlei : Daar is 
het omzetten m kull^uuiland vaa alle wil
de gionden, het rooien van bossen, het 
dempen van vennen en moerassen, het 
weghakken van struikgewas, wat als ge
volg heeft de veirdwijnlng van geschikt* 
broedplaatsen en het daarbij hoienda 
voedsel 2 De immer verder schrijdende 
urbanisatie, het levende gioen wordt ver
vangen dooi steen en beton. 3. De che
mische bemesting en bestj-ijding óei in-
sekten Dit laatste de voornaamste voed-
selbion van de meeste vogels 4 Het plun
deren der nesten door de Jeugd, fi De vo
gelvangst ! 

Het is uit hoofde van deze bedreiging 
dat heel wat naties overgegaan zijn tot 
de totale vogelbescherming Dit is o a het 
geval voor Duitsland, Oostenrijk, Zwit
serland, Denemarken de Skandlnavische 
landen, enz 

Ook m Nedejland is de vogelvangst — 
op enkele punten na — geheel verboden 

Zelfs in vele Franse departementen, 
waar vroeger de vangst welig bloeide, 
werd ze vei boden of zeer beperkt Alleen 
in België en ook nog wel in Italië » vo
gelvangst — alhoewel gereglementee.vl — 
nog toegelaten Het gevolg hiervan is dat 
meerdere soorten die In de omliggende 
landen door de wet worden beschermd, 
bij ons worden buitgemaakt Deze han
delwijze is dan ook, tegenover onze buui^ 
landen niet fair Wij vernietigen wat zij 
sparen 

Het ligt voor de hand dat deze toetand 
niet kan blijven duren Nieuwe bescher
mende maatregelen dringen zich dan o<A 
op De vogelvangst Is een mensonwaardig 
bedrijf, waaivoor slechts één doeltreffeii-
de oplossmg besuiat de totale afschaf
fing of andeis gezegd de integrale vogel
bescherming 

«Lezers die iets voelen voor vogelbe-
schei-mlng en daartoe ook iet« willen bij
dragen schrijven op ondea Maande letters 

L M B 9 

H I J hebben het stuk enigszins moeten 
Inkorten. WIJ hebben thans ook deie klok 
laten lolden en hopen dat de v ogelliefheb-
ber» de Volksunie niet rullen beschoowen 
ais Tijand. H i j hebben zo al vijanden se-
noee 

BIJ DE K KOP VAN DE WEEK » 

Hoe Jammer 1 G v B vergat he t bizon-
derste bij zijn beschouwingen over Pro
fessor GEYL HIJ veigat da t O v l de 
geestelijke vader is van het v^kse Dietse 
nationalisme in Vlaanderen en daardoor 
de gangmaker van het anti-Belgisch 
staats-« verraad » van zovele Vlaamse Na
tionalisten Want hl] schonk hen de groot-
nederlandse vizie, die de tijdbom werd 
onder het s taatkundig kraam dat op die 
historisdie achtergfond van geen bete-
koi is meer was, en het woord mspireer-
de da t Cviiel VERSCHAEVE geldend 
maakte • « Ven-aad is het verkopen van 
een hogere liefde voor lagere doeleinden y 
GEYL legde de kiem van het nationaal-
volkse en dus nede iandse besef m de 
besten van de jeugd in Vlaanda-en in de 
ja ien tussen tvyee wereldoorlogen 

Dat is geen verwijt. Dat is een hulde 
Voor ons is Ge>l trouwens geen socialist, 
zoaJs GV.B beweert Voor ons Is Cïeyl 
een NATIONALIST, een « NEDERLANDS 
NATIONALIST », zoals H van Galen Last, 
hem terecht beschrijft « i noemt in zijn 
artikel < Prof Cïeyi : een nedea-lands na
tionalist », in het f Hollands Weekblad » 
van 3 juni 1959 

Doch iets is meer dan spijtig in het 
leven van Geji dat zijn mtieme vriend
schap met Hei-man Vos, o de charmante 
Herman Vos » zoals G v B hem noemt, 
niet heeft verhinderd da t dr BORMS 
werd gefusilleerd toen Vos minister was I 
Dr Borms, de nobelste figuur in onze ran
gen Dr. Borms, die door Herman Vos pp 
tientallen meetings — in der tijd — ge
noemd werd «MIJN BROEDER BORMS» 
Woog het leven van een BROEDER min
der zv^aar dan een mtmsterpoi tefeuiUe, 
die Vos amper een jaar later, toch zou 
verliezen ' 

ABONNEER NU 

OP DE VOLKSUNIE 

« Een slag die hem zwaar trof », dixit 
Gevl Het verlies van de ministerporte
feuille, bedoelde Ge>l Wel vreemd voor 
Iemand die « zonder ambitie » wordt ge
noemd ' Voor hem en voor alle die ovei 
enige Invloed beschikten in die rampza
lige dagen, geldt toet wrekend vers dat, de 
In Noord-en-Zuid bekende en geachte, au-
tem- W^ülem Eteschot, schreef in zijn 
« BORMS » gedicht dat het a Verzameld 
Werk ï van deze onlangs overleden schrij
ver afsluit (1) : 
« Gij zljt mij vreemd geweest, vermetele 

oude vriend, 
maar dat giJ Nederlands vaan manmoe
dig hebt gediead, 
dat weet ik niettemin zoals 't een ieder 
weet 
die nu. m dit onf land zijn brood in 
schaamte eet 

En de Regent keek toe (2) stilzwijgend 
onverstoord, 
maar nam zijn pen niet op voor t 
schrijven van een woord 
O lafheid, ongehoord O met te delgen 
schand, 
waarvan 't infame merk ons op het 
voorhoofd brandt » 

Kg 
(1) Willem EtoBClTot weigerde een offi

ciële hulde, hevw dan zijn < Borms-ge-
dlcht » te verloochenen 

(2) En ook de nuaisters van die Regent 
Inclusive Herman Vos 

Redahtie : Graag laten we hierbij eens 
een oudere uit het revolutionaire tijdperk 
van de Vlaamse Beweging aan het woord 
In een « Kop i kan men natuurlijk niet 
aHes schrijven De sch^lJ^e^ ervan w u 
een ganse brosjnre kunnen schrijven over 
" Gevl en de Vlaanse Bevteging ». On
dertussen hebben ome lezers ook eens de 
stem van een onder» gehoord 

ORANJEKALENDER 1961 
De « Litgaven Oranje >, Staatsweg 130 

Zulte-aan-de Leie heeft ook dit jaar een 
kalender op de markt gebracht, >oor el
ke maand krijgen we een Vlaamse kop, 
achtereenvolgens Reimond Tollenaere, Er-
nest van der Hallen, August Borms, Joris 
v»n Scveren, Priester Daens, Wülem van 
Oranje, Zannekin, Karel De Feyter, Al-
brecht Bodenbach, Cyriel Verschaeve, Lo
de Dosfel Alleen voor maar t Js er geen 
kop, maar wel de gedynamiteerde IJ ier-
toren (16 maar t 19M). Alle tekeningen 
zijn van de hand van Romain Witdouck. 
Prijs 20 F. 

NEGATIVISTEN ? 

Wij lijn gewoon uitgemaakt te worden 
voor « negatfristen n wanneer wij kritiek 
dnrven uitbrengen op de regering of de 
C-VJ». Maar wat dan gezegd van volgen
de verplettwende kxiU*, die niet van 
•ns komt maar die verscheen m « De 
8taadaard » van 19-20 november ü. en 
ffle vloeide uit de pen van de parlemen
taire redakteur van dit achtbaar blad 
voor tnteilectnelen ? M G B . ook al een 
negativist ^ 

Sedert de Kongolese katostrofe — of 
misschien reeds : sedert de akebge schok 
van het volksoproer In Leopoldstad — 
weegt een loden druk op het Parlement, 
eoi verlammende onzekerheid, een kollek-
tlef trauma. Het t rauma van het schuld
besef, van de onmacht, van de eigen, be
schamende mislukking Niemand o n t s n ^ t 
« a a n . De mjiister niet en o (^ de kleine 
man uit het vergetoi arrondissement m e t 

Men zoekt krampachüg naa r nieuwe for
mules, naar toverwoorden die het failjiet 
moeten uitwissen, doen vergeten Maar 
meeds weer vmdt men dezelfde namen 
terug, dezelfde programma's, dezelfde be-
toogen, dezeUde gnoepen. Men draait rond. 
B e i knarsende kMTnismolen met geschon
den paardjes. 

Wie gelooft nog in beterschap? Mea 
noudt vol ? Waarom •> Hoelang ? Wie zal 
bet zeggen ? De eerste-minister wla is ver-
•atwoopdehjkheid in de Kongolese affaire 
«waar la — alleen reeds wegens zijn on-
«racnUligheid en onwetendheid i n a k e de 

HIERENELDEHS '^'4 

mSSPISGBL 

Een en ander over het onlangse bezoelc 
van de Gaulle <ian het wingewest Bre-
tanje 

Toen vernomen werd dat « mon géné^ 
ral » zou komen, bcgon de boerenveirni-
ging meteen reeds al haa r leden aan te 
zetten hem niet te gaan toejuichen, want 
de bowen hebben he t niet goed In Bre-
tanje Herinner U de kleine artisjokken-
oorlog van deze zomer 

Ook de scheepsbouwers van Loiient ont
haalden hem maar koeltjes 

Daar was de politie met vreemd aan 
want zij had de namen genoteerd van alle 
bewcxiers van huizen langs de weg der 
« blijde Intrede » en wie daar niet woon
de werd er weggehaald In Ooncaa-eau en 
andere plaatsen was het zelfs verboden 
een verster te openen Men zou gedacht 
hebben dat het niet van de Walle was 
die op bezoek kwam, maar Fosty Druk
kers, die niet de gewoonte hadden aan de 
staatsveüigheid te vertellen wat bij hen 
op de peisen kwam, werden in 't oog ge
houden en met huiszoekingen vereerd. 
Zij konden wel eens pamfletten drukken 
Verscheidene leiders der Bretoense Natio
nale Bewegmg werden prevenUef aange
houden, soms vijf dagen lang, soms met 
vrouw en kind ei bij Jongeren, die in 
Rennes vlugschriften uitdeelden, werden 
opgesloten Schoolkinderen (nog met va
kantie) werden opgevorderd om te Jui
chen langs de weg De parochies werden 
verplicht hun klokken te lulden 

De reakt.e der Bretoenen was d ^ ook 
niet mals In zeven steden werden aan 
van de Walle en Debré peUties overhan
digd in de aard van deze welke de Prana-
Vlanüngen hem vroegpr reeds lieten ge
worden Behalve het onderwijs van de 
Bretoense taal en ewbled voor het Bre
toense grondgebied (Piankrljk heeft na^ 
melljk onlangs Nantes van Bretanje toe
gemaakt zonder talentelling), eisen zij 
nog de oprlchUng van een Bre toaw par
lement Men verwacht geen antwoord 

In bijna alle plaatsen waar de OauUe 
vo<H bijkwam wei-den duizenden atrool» 
briefjes verspreid, waarop de Bretaenen 
« werk m eigen streek » en f stop aian 
de mobiliteit > (« deportation ») edsea 
Andere pamflet ten eisten he t onderwlja 
van de Bretoense taal en c zelfbeatour >. 
In Samt-Thuriau en Bennes werd van de 
Walle s zegewagen erme© volgestort De 
srteden plakten vol affiches voor « Vrij 
Bretanje » De Franse pollUe sloeg ttasx 
het aftrekkMi, zoals we da t elders nog 
menen gezien te hebben 

In Concarneau werd een Pi-anse vlag 
afgerukt en verscheurd en de muren wer
den volgekalkt met hatelijkheden aan he t 
adres van de Gaulle In Lorient werd zijn 
retoriek onhoorbaar gemaakt door het la
waai van een fabneksirene In MOrlalx 
antwoordde het volk f Hoe-hoe » op d« 
Gaulle's slotaJdtoord « vlve la Prance » 
KBIS-KRAS DOOR BRtTANJE 

Men s taa t soms verstomd over de pun
ten van gelijkenis tussen onze Vlaamse 
Beweging en de strijd der nationale min-
derheden over de wereld; nu wee» heeft 
eerste minister Debré van Pran i r i jk do 
Bretoenen verweten dat ze te veel klnde-
len kopen 

Een voorbeeld voor onze broeders in ' t 
Noorden is de solidariteit van d« Kelti
sche volkeren ondereen c Breton News », 
het blad van de internationale Bretoense 
Informatiedienst, wordt uitgegeven in de 
Republiek Ierland Waarom 7 Omdat he t 
in Frankrijk (Liberté, égalité. fratemlté) 
wel tekens zou aangeslagen worden. 

In een hoofdartikel van «Breton News» 
vraagt steller zich af wat Zuld-Vlaande-
ren en Elzas-Lotarlngen eigenlijk m 
Frankrijk liggen te doen. 

Er zijn er nog die zich dat afvragen. 
Een soort mensen vraagt zich dat niet 
af : de Fransen Die vragen zidi e<rd4r 
af waai om niet heel Europa zich schaar t 
onder de moederlijke vleugels van Kttrei 
van de Walle. En waarom Algerlë daar 
kost wat kost onderuit wil 

Schu in i rubbe rma t r a s i en 

m e t 

Gebreveteerde bedekkinirslafen 

(Bre \ e t S tar 529768) 

STAK' 

Ressortmatrassen 

met 
Gebreveteerde karkassen 

(Brevet S ta r 512767) 

Gewat tee rde bedspreien 

2ELE 
: T e I 44641 en 44642 Wollen dekens 

j Indien V s een verkoper in uw omtrek kent , s tuur ons een kaar t j e en 
: we zenden V he t adres van de d ichs t bij^elej^en verkoper 

WIJ ZOEKEN 
halve gast typograaf vcxjr de 
verzorging van ons blad Bij 
voorkeur in de omgeving van 
Brussel wonende. 

S c h n j v e n beheer blad 

Afrikaanse kwesties — is te vwstandig 
om het gevaar met in te zien Hij denkt 
aan het land. aan de partij, maar ook 
aan zichzelf HiJ heeft nog een toekomst 
voor zich, een naam te verdedigen, een 
faam te verhezen Hij is nog te Jong on, 
zoals een De SchrijvH-, heen te gaan met 
de berusting van de illuzieloze. De eer-
ste-nunister vecht. Met woorden. Met tek
sten Maar de pers<Hien en de groepen 
ajn sterke dan woorden en teksten Be
loften moeten wwden lierroepen Minis
ters bhjven aan die men liever zou uit
spuwen omdat ziJ lui zijn, onbevoegd of 
verdacht. ZIJ blijven aan onder de be
scherming van geheumzinnlge machten 
waar zelfs een eerste-nunlster voor buigt 
Vrienden met wie men graag had willen 
wa-ken, blijven aan de kant van de weg 
É*aan. Omdat ziJ geen hoop en geen ver
teouwen meer bezitten. 

De e«-tóe-mm^ter is ontgoocheld en moe 
HIJ schreeuwt zijn ontstemming nlt : Ik 
had zo graag met anderen gestart 

M.OR 

KOUD EN WARM 

Die Schüdwacht uit ii Het Volk » Is op 
ïijn minst een eigeasurdig man. Hij be
gint thans triomf te sdtreenwen en zijn 
lezers voor te sst^Ota dan de Vlaamse 
Bew«*mg zo goed ais gewonnen spel heeft 
door de VUamse eendracht ! 

Daarom da t we dan ook zo vrij zijn 
hen» even aan siin tigen woorden te her-
l a n e r a i en zijn artikel « Neen ! » van 
29 september a Wat schreef hij t o e n ? 

« Dit hoofdartikel zal uitzonderlijk kort 
rijn, maa r ook zeer klaar. 

» Naar wij vernemen wordt van zekere 
Uberale zijde een inspanning gedaan om 
de Eerste-Minister en de Vlaamse minis
ters AF TE DREIGEN fa zake de talen
kwestie en de Eerste-MInIster en de rege
ring te doen tcmgkemen op de verklft-
ring w d k e de Eergte-MInister eergUterea 
(Ï7 september 1M4) m «Ie Kamer van 

Volksvertegenwoordigers ter zake htef t 
afgelegd. 

» Men zou namelijk willen bekomen 
da t de talenteBing niet zou gescheiden 
worden van de algemene volkstelling, maar 
dat en de talentelling en de volkstelling 
zouden worden UITGESTELD TOT 1962. 

1) De bedoeUng van dat manoeuvre is 
duidebjk : INDIEN GEDAAN WOEDT 
WAT DE EERSIE-MINISTEB IN ZUN 
VERKLARING GEZEGD HEEFT, DAN 
ZOü DE TALENTELLING WORDEN LOS
GEMAAKT VAN DE VOLKSTELLING 
EN ZOU EEN NIEUWE WET NODIG 
ZIJN OM EEN TALENTELLING IN TE 
RICHTEN, EEN NIEUWE WET DIE TER
ZELFDER TIJD DE DATUM EN DE MO-
DAUTEITEN ERVAN ZOU MOETEN BE
PALEN. 

BRUGGE 
Op 11 dec a.s vmdt de dag d« rand

gemeenten plaats te Brussel tegen de ta
lentelling De kulturele verenigingen van 
het Gewest Oostende leggen een autoka
ravaan in we verzoeken al onze Vlaamse 
Nationalisten die wensen aan deze mani
festatie deel te nemen, zich tijdig aan te 
geven Vooral diegenen die over een wagen 
beschikken, worden dringend verzocht 
hun naam, en de nog beschikbare plaat
sen Op te geven op volgende adressen waar 
alle nadere Inlichtingen zullen verstrekt 
worden 

Namens de V.TB M Moerman, E3i-
sabethlaan, 285. 

Namens de V.V.B M Van de Weghe, 
P!aat«istiaat, 75. 

Storm op zee - Oostende 

OOSTENDE 
Aan al de geabonneerden van het Ge

west Oostende die hun V.ü. blad langs de 
post met ontvangen, vragai we beleefd 
zohaast mogelijk klacht in te dienen op 
het postkantoor, zo deze zcmder gevolg 
blijft, wendt men zich tot het Hoofdse 
kretariaat, Lemonnierlaan, 82, Brussel, dat 
de zaak zal regelen. 

Storm op zee - Oostende 

îniiiniiiiiiiininuiimiiiniuiiiiiiiiiiiiuuuuuitiiuiuiiiiiiiüiiiUË 

WERF ABONNEMENTEN NU ! i 
Advies en bemlddelfng 
fn alle 

» In elk geval, de Vlamingen zullen zich 
een dergelijk manoeuvre niet laten wel
gevallen. Ofwel blieft de regeringsverkla
ring in zake talentelling wat zij eergiste
ren was, ofwel zal de regering bei ver
trouwen van de Vlamingen met meer heb
ben. Klaarder kan het niet. De liberalen 
moeten weten welke de gevolgen zullen 
lijn ». 

Ondertussen is de talenteUmg opueow 
gekopi>eld aan de volkstellmg en zal men 
ze houden vlak n a de verkiezingen. En wat 
IS het gevolg? Dat de regering het ver
trouwen van K a r d van Catiwdaert wel nog 
heef t ! 

Is hi j een volksbedrieger of is hi j he t 
n i e t ' » " ^ 

I FISCALE GESCHILLEN f 
I i 
= Boekhouding g 
S Sociale Wetten S 

I BOREFI Fiduciaire | 
i Omer DE RAUW 1 

S Espisnadeitraat 7 ^ 
1 AALST 1 

i T*l. 053. 221.42 1 
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AALST 
De laatste weken, «n dit van verschiUeo-

de zijden, werd ons herhaaldelijk gevraagd 
hoe het kwam dat er zo weinig ove* 
VOLKSUNIE afdeling AALST te lezen 

Wij zouden — zoals de grote partijen 
trouwens doen, want wat storen die zich 
a a n hun kiezers — de schouders kunnen 
ophalen erbij mijmerend, wlJ hebben Uw 
centen (abonnement) en voor de rest hoe
pel op. Maar neen dat doen wij niet, want 
wat zou Vlaandei-en zonder deze mensen 
zijn, die in deze materialistische- en zelf-
zuchUge tijd, nog interesse opbrengen voor 
de Vlaamse problematiek ? 

Nu ter zake : De laatste maanden wa
ren er absoluut geen van inaktivltelt, doch 
wel van Intense voorbereiding op de ko
mende wintermaanden, waarbij onze acht
bare vrienden en simpatlsanten, meer dan 
Bij nu vermoeden, bij de plaatselijke ak-
tie zullen betrokken warden. 

Het is dan ook met gi'oot genoegen dat 
wij, onze vrageis naar meer nieuws, kun
nen melden dat vanaf toekomende week 
opnieuw de huisbezoeken en dit op grote 
schaal zuUen hernomen worden. We zijn 
dan ook zeker da t onze propagandisten 
overal welwillend zullen ontvangen wor
den. ^ ._, 

De simpatlsanten die sedert verscheidene 
maanden de Volksunie gratis aan huis be
steld krijgen, zullen eveneens met een be
zoekje bedacht worden, in de hoop dat na 
de langdurige en goedkope kennismaking 
met ons blad, de goede wil en het gezond 
verstand het mogen halen. Tot ziens... 

Die van Aalst. 

werkt. Nadat er gedurende enJcele weken 
een reeks proefnummers werden gestuurd 
zullen nu de huisbezoeken aangevangeo 
worden. We twijfelen er niet a a n dat de 
kern Beringen een bijvalrijke ulslag 2»! 
b a a i e n . 

BORGERHOUT 

ANTWERPEN 

Op 7 november 1960 hield d» afdeling 
Borgerhout haar maandeUjkse vergade
ring voorgezeten door gemeenteraadslid 
Juu l Dillen In vervanging van voorzitter 
Ferd. Geerts, veront«;huldigd wegens 
ziekte. 

Juul Dillen opende de vergadering om 
8 uur 30 met een beknopt poliUek over
zicht waarin hij bijzonder de nadruk leg
de op het sociale doel onzer partij , en da 
sociale verwarring van deze tijd. Hij be
handelde in het bijzonder de a.sociale 
houdmg van sommige Nationale Bouw
maatschappijen, die met het geld dat him 
wordt toevertrouwd om degelijke arbeids-
woningen te bouwen luxe appartementen 
oprichten, die dan tot 2000 P. onder de 
normale huurwaarde worden verhuurd 
aan partijbonzen of hun aanhang. 

ABONNEER NU OP DE 

VOLKSUNIE 
VERBOND VAN VLAAMSE 
K ÜLTÜURVERENIGINGEN-

Op maandag 14-U J.1. kwamen voor de 
tweede maal, op Initiatief van de Vlaam
se vrlendenkring-Antwerpen, afgevaardig
den samen van een dertigtal Vlaamse 
Kulturele verenigingen, met het opzet de 
heroprichting te bewerkstelligen van het 
Verbond van Vlaamse Kultuuiveirenigin-
gen van Antwerpen. 
De besprekingen verliepen in een geest 
van vertrouwen en goede kameraadschap. 
Deze heuglijke gebeurtenis had plaats in 
de mooie, stemmige grote raadszaal van 
het V.T.B, bondsgebouw, bereidwillig, voor 
dit doel. door V.T.B, afgestaan. Er heerste 
een volkomen overeenstemming voor wat 
In grote trekken, de bedrijvigheid van dit 
Verbond zijn zou. De taak, ondernomen 
door de VI. Vr. Kring-Antw. nam dan ook 
een einde door de aanduiding van een 
voorlopig bestuurskomitee dat voor de ver
dere werking zal moeten instaan. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

Met algemene instemmmg werd het be
stuurskomitee als volgt samengesteld : 

Voorzitter : Dr. Rob. De Beule. 
Onder-Voorz. : De Heer Somme Herman. 
Onder-Voorz. : De Heer Stappaerts Ber

nard. 
Secretaresse : Mej. De Gi-oodt Magda. 
Hulpseor. : Advokaat Hugo Daeseleire. 
Hulpseor. : De Heer A. Van Heulekom. 
Financiebeheer : De Heer Frans De 

Bois. 
Er is dus reden te over om grote ver

wachtingen te koesteren over de werking 
van deze, in een sterk verbond gekoördi-
neerde krachten. 

De afwezigen op deze bijeenkomst, maar 
die reeds hun medewerking toezegden, 
kunnen zich thans richten naar he t se-
kretariaat op adres van : Mejuffer Magda 
De GToodt — Hofstraat 14, Antwerpen. 
Tel. : 32.04.64 (tussen 19 en 22 uur) . 

De Vlaamse-Kulturele organismen, van 
welke wijsgerige of filosofische strekking 
ook, die tot op heden verzuimden present 
te zijn en, voor volgende bijeenkomst wen
sen uitgenodigd te worden, kunnen zich 
eveneens aan het bovengenoemd secreta
riaatsadres melden. 

Het Siiit-Niklaasfeest voor alle propa
gandisten van de partij in de provincie 
Antwerpen werd één week uitgesteld, en 
vindt definitief plaats zondag, 18 decem
ber 1960 te 15 uur in feestzaal « Rubens », 
etat iestraat , 175, Berchem (vlakbij Ber-
chem-station). 

De propagandisten zullen dus goed no
t a nemen van deze nieuwe datum, en niet 
vergeten hun inschrijvingsformulier in te 
isaiden aan Wlm Maes, Lanteemhofstraat , 
28, Borgerhout (tel. 39.92.06). 

VLAAMSE KRING ANTWERPEN 
Voor de zesde maal richtte de Vlaamse 

Kring-Antwerpen een herdenkingsmis tn 
te r nagedachtenis van Bruno de Winter 
en van de overleden bestuursleden Mar
cel ü s é en JOB de Groof. 

Het Is onmogelijk hi«- de lijst te geven 
van de zeer vele representatieve figuren, 
die ervan gehouden hadden de mis bij te 
wonen, die zich wederom mocht verheu
gen in een enorme belangstelling. 

De kanselrede weid gehouden door Pa
ter dr. Vandewalle, O.P., terwijl de mu
zikale omlijsting verzorgd werd door 
Ogier Demeyere. 

BERCHEM 
Zaterdag e.k., 3 december te 20 uur 30 

in feestzaal « Rubens », Statiestraat, 175, 
r icht de afdeling Berchem een gezellig 
samenzijn in. Het programma voorziet : 
dans, zang en tombola. 

AUe vrienden en leden van de Volksunie 
worden daartoe van har te uitgenodigd 1 

HiJ l)esloot zijn korte uiteenzetting met 
er op te wijzen dat ook n a het tot s tand 
komen van het Federalisme onze taak 
niet ten einde is, dat wiJ integendeel on
ze opvattingen over een degelijk staats
beleid dienen naar voren te brengen, en 
dat zij, die nu aan de leiding van de uni
taire Belgische staat staan, en mede d« 
oorzaak zijn van het achteruit stellen van 
het Vlaamse volk in deze staat, niet het 
recht hebben morgen (als ons volk zal 
doordrongen zijn van de noodzakelijkheid 
van het Federalisme) de leiding hiervan 
in handen te nemen. 

ZIJ ZIJN GEWOGEN EN TE LICHT 

BEVONDEN. 
Hierna werd het woord verleend aan 

de Heer Frans De Meyen-. die in het kort 
het belang van de Vlaam.se fonoplaai naar 
voren bi-acht. Hij drong er op aan opdat 
iedereen waar zulks mogeijk is zou aan
dringen op het ten gehore brengen van 
Vlaamse fonoplaten (hij bedoelde hiermee 
bijzonder onze Nat. Radio en T.V. uitzen
dingen». Verder stelde hij voor dat ook 
diegenen onder ons welke beschikken ovec 
een platendraaier toch minstens eniga 
van onze eigen Vlaamse platen zouden 
bezitten of aanschaffen. Tot slot bracht 
hij ons enige van de laatste nieuwe uit
gaven ten gehore. 

Na rondvraag werd deze geslaagde ver
gadering gesloten. 

BRUGGE 
Op maandag 5 december 1960 te 20 uur 

grijpt er een « KNALAVOND » plaats in 
de Volksschouwburg. Oude Burg, 15, 
Brugge, onder het motto « Sinterklaas
avond » of « Sinterklaas komt ». 

Deze avond wordt Ingericht door 't 
Vlaams Jeugdkomitee - Brugge met mede
werking van het K.V.H.V.-Gent. 

De ingangsprijs voor deze avond wordt 
zeer lawig gehouden en bedraagt 25 P 
voor balkon en 20 F voor de zaal. 

Kaar ten op volgende adressen : Volks
schouwburg, Oude Burg, 15, Brugge; Mej. 
Hilde Boey, Prins Alexanderstraat, 55, As-
sebroek; Mark Steel, Beenhouwerstraat, 
122, Brugge. 

GROOT-BRUSSEL 
Met een taaiheid, die men enkel bij 

Volksuniërs kan vinden, werden de laatste 
weken vlugschriften rondgedragen over 
gans het Brusselse en... het is nog niet ge
daan. Het aan ta l uitgedeelde vlugschriften 
overtreft de 50.000 en, zx>als te verwachten, 
heeft er hier of daar een sukkelaar of een 
franskiljon met woede kennis genomen 
van de pakkende waarheden, die wij aan 
de man brengen. 

Een werkelijk prachtige verzameling 
vlugschriften, waarop smakelijke onnozel-
heden en VOOT ons vleiende scheldwoorden 
s taan neergeschreven, werd aangelegd op 
het sekretarlaat. Op de ene s taa t : A Bru-
xelles nous sommes éi Pairis; op de andere 
s taa t « Terug aan afzender in het Frans 
a.u.b. » en zoveel grapjes meer. 

Op één van onze vergaderingen moeten 
die prachtige bewijzen van imltaire stomp-
zlimlgheid eens tentoongesteld worden of 
verkocht per Amerikaans (^bod. 

Geen Inwoner van Groot-Brussel zal ech
ter aan onze vlugschriften ontsnappen; 
op een goedkope manier bereiken we er 
ledereen mee in de stilte van zijn huiska
mer. En iedereen, die het har t op de rech
t e plaats draagt, zal erkennen : J a de 
Volksunie is een partij die werkt en die 
eerlijk werkt; het Is de enige parti j die 
voor Brussel, als hoofdstad van een fede
rale staat, DE oplossing brengt. 

Wie in zijn s t raat of in zijn wijk een 
paar avonden wil besteden aan het ver
spreiden van onze goede pamfletten, wende 
zich tot het hoofdsekretariaat. Er is nog 
veel papier in ons land en de Volksunie 
doet niets liever dan het. bedrukt met de 
waarheid, overal uit te dragen. 

We doen een beroep op alle natl<Kialistenr 
Jongeren en ouderen — die met on» op 
de zondagvoormlddageQ willen deelnemen 
aan de propagandatochten door Brabant 
en in het bijzonder door de belangrijke 
gemeenten van het Arrondissement Brus
sel. We hebben gezien wat onze groep In 
Jet te presteerde. Niet ledereen Is in s taat 
om door koppig volgehouden huisbezoeken 
abonnementen te maken of steun rond te 
halen, maar ledereen kan met ons In ka^ 
meraadschap mee de s t raat op gaan. 

Wie wil in aanmerking komen voor dit 
doeltreffend werk. gelieve zich te melden 
op het sekretarlaat voor Groot-Brussel bij 
A. Van Malderen, steenweg op Ninove, 342, 
Anderlecht. 

Wie Jong Is of Jong voelt mag bij deze 
kolporlages niet ontbreken. 

DEINZE-NEVELE 
Op de maandelijkse bijeenkomst van 

bet bestuur werd besloten de nodige huis
bezoeken te doen voor het werven van 
nieuwe abonnementen op het blad. In de 
loop van de week werden strooibiljetten 
verspreid aan fabrieken te Deinze, Zult«, 
Aalter, huis aan huis gebust te Nevelen en 
bladen kosteloos uitgereikt te Landegem. 

Autoweg Gent-Kortrijk. Op dit baan
vak gebeuren zoveel botsingen met dode
lijke afloop dat men straks verplicht zai 
zijn borden te plaatsen met : c Mijd de
ze weg, doodsgevaar ». Voor de autosnel
weg Antwerpen-Kortrijk is in het fameus 
15 jarenplan niet voorzien. Men wil 1e 
Brussel de zaak afwentelen op een zij
weg : de Vlamingen kunnen zelf betalea 
en de fondsen zoeken Waarom geen tol-
slagbomen zoals in 1890? Toch wonder : 
Brus.sei en Wallonië hebben steeds voor
rang. 

Dat is het sleutelfJlan van de CV P. 

ESEN (DIKSMUiDE) 
JAARLIJKS ST NIKLAASBAL EN 
GROOTS AVONDFEEST IN DE ZA.\L 
« TIROL » 

Reeds vermaard in gans de Westhoek, 
belooft het liefdadigheidrfeest door de 
Vlaamse Vrienden van de Westhoek in
gericht (3 dec.» het schitterend fee.st van 
verleden jaar nog t« xullen overtreffen. 

De vrienden rijn ijverig aan het werk 
en vinden overal bijiondere belangstel
ling. 

De Panne-.Minkerke Veume leggen een 
autobus in. Elders stellen de vrienden die 
over een wagen beschikken de nog over
blijvende plaatsen in hun auto, ter be
schikking van mede-reliigers naar het 
feest. 

Dr. Devoldere die lijn lo «eer simpa-
tleke en belangrijke medevperklng ver
leent, seint dat de belangstelUng te Gis
tel, Ichtegem, Eernegem, enz... nooit lo 
groot was. 

Ook in 't Roeselaarse wordt er flink 
/ gewerkt, mede in de streek van Ardooi* 

waar Dr. De Voldere geen onbekende is. 
Reeds l i jn verscheidene adressen bin

nen gekomen van behoeftige kfaideren uit 
twaar beproefde getinnen. Deze kinde
ren zullen aan St. Niklaas aanbevolen 
worden. 

St Niklaas en zijn medewerkers uit 
Middelkerfce, zullen nog eens voor... IETS 
BUITENGEWOON PUIKS zorgen. 

ALLEMAN WELKOM ! 

door noodgedwongen Ingekorte kolportage 
werden 90 nummers verkocht, en moch
ten we ons voor wat de meeting betreft» 
we bepi-oefden het tweemaal In een meer 
dan bevredigende bijval verheugen. Tel
kens hadden we een 200 toehoorders, die 
aandachtig onze argumenten aanhoorden. 
De belastingbetaler wordt het beu altijd 
maar het gelag te betalen, hij zoekt naar 
een verandering in de politiek, omdat zijn 
gezond verstand hem diets maakt dat er 
in de eerste plaats verantwoordelijkheid 
dient gedragen te worden door de gezag
dragers. Verantwooa-delijkheid is meer dan 
nodig, hetgeen dan ook in zich sluit dat 
de olficiële benoemingen op bekwaamheid 
dienen gesteund en niet meer op de parti j
lid maatschapskaart. De slokop administra
tie kon op die wijze duchtig besnoeid wor
den. De man in de straat wil het ook zo. 

Niet alleen te MALDEGEM ondervon
den we zulks maar ook de volgende week 
daarop in LOVENDEGEM. Wanneer ge 
ziet dat de landbouwers bij het huiswaarts 
keren van hun fiets springen om naai
de stem van het Vlaams-Nationalisme te 
luisteren, wanneer de autorijders hun wa
gen stationeren om ijeter te kunnen vol
gen, dan mag er wellicht getuigd dat er 
niet langer meer in de woestijn gepredikt 
wordt. Men is de toestand beu, niet al
leen voorwat het de financieele zijde t»-
treft, dit wanbeheer loopt werkelijk de 
spuigaten uit, maar ook — en dit is ver
heugend — ook op specifiek Vlaams ge
bied worden onze mensen zich van hun 
volkszijn bewust. We worden opnieuw een 
bewust volk, en wij Vlaams nationalisten 
hebben dit in grote mate bewerkt. We 
hebben het recht trots te zijn op al het 
werk dat een kleine minderheid in deze 
veramerikaan.se tijd, door aanhoudend 
doorhameren, verricht heeft. 

Tot die minderheid behoren eveneens 
onze voorgangea-s, de V.O.S.-sen. We on-
dei-vonden het opnieuw op de Jaarlijkse 
H. Mis gehouden in de kerk van de paters 
Dominikanen, waar We traditie getrouw 
natuurlijk ook op 11 november kolporteer-
den. Tenslotte moeten we langs deze weg 
al onze militanten bedanken voor hun 
inspanning op 13 novemljer, met de mach
tige rondrit gehouden door Gent. 

Hou ze». 
Die van Gent. 

DAG VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Wij verzoeken onze lezers in groten ge
tale deel te nemen aan de geraotorizeerde 
solidariteitskaravaan door de bedreigde 
randgemeenten. De deelnemers nit het arr. 
Gent-Eeklo vertrekken in karavaan vanuit 
Ledeberg. Verzamelen op de voorl>ehoudeil 
parkeerterreinen naas t de botldlng van de 
Union Cotontère (juist over de Lievene-
bnig) tussen 8 uur en 8 uur 30 's morgemk 
We vertrekken stipt te H.ALF NEGEN 
daar wij om 10 uur moeten Aansluiten btj 
de grote karavaan te Strombeek-Bever. Te 
Aalst sluiten de deelnemers uit de andere 
Oost-Vlaamse arrondissementen aan. Deel-
nemingsformulieren zijn verkrijgl>aar In 
Roeland, bij de V..A.B. (Kalandenberg) en 
bij K.V.H.V. (St. Pietersnieuwstraat) of 
rechtstreeks op het Gewestelijk Sekreta
rlaat. Melkwegel, 31, Heusden (VI.) TeL 
S2.72.47. Geef zo vlug mogelijk uw naam 
en adres op. Zo worden V tijdig de ver
dere richtlijnen verstrekt. De deelnemer» 
worden verzocht de auto's ( moto's en bus
sen te versieren met de leeuwenvlag. 

EKERTJES 

GENT-EEKLO 

Wl« In LEUVEN d« B I E R -
K E L D E R Bie t b c s o c h t , wjia in 
LEUVEN n i e t ( O ü d t M a r k t , tl). 
O u d * M a r k t M U ONZE b i e r -
k«Mcr . 

' A l g e m e e n a g e n t voor Belc lS : i 
A B T S , S t e e n w e g op T i e n e n , 9 4 , ' 
K o r b e e k - L o . 
O p g e p a s t voor n a m a a k D O R T ! 

H E T W I T T E PAARD 
W a n d e l l n g e r a a t , 14, t« Leu
v e n . 
P a s s e n d a a n g e n a a m l o k a a l voor 
v e r g a d e r i n g e n e n k lubs . 
B e s t e d r a n k e n t e g e n m a t i g e 
p r i j z e n . 

dito café om de Volksuniestem te aan
horen. Ook hier deelden we ± 700 bladen 
uit en busten we onze strooibrietjes. Een 
reaktie van de toehoorders : « Die zeg
gen de waarheid; zij hebben gelijk ». Wat 
als bewijs gelden kan voor de noodzaak 
aan waarheidsget rouwe voorlichting. 

Die van Gent. 
14 J.^NUARI 

Houd die datum vrij. voor onze feest
avond, ons pensenkermis in de Roeland 
om 19 uur. Als intermezzo enkele prach
tige krachttoeren en een reuze gratis tom
bola waar lang over nagepraat zal wor
den. 

Uitnodigingen volgen nog. 

LAKEN 
Een huldegioet aan de flinke Brussels» 

propagandist, die op één namiddag een 
paar duizenden pamfletten uitdeelde aan 
het station te Laken. Daarmee werd In 
evenveel Lakense gezinnen en In de mo-
blelengezinnen nog eens de aandacht g»-
vestigd op de enige partij die vrank en 
vrij m de tees staat voor de Vlaams» 
mensen. 

MALDEGEM 
De gemeenteraad is er het har t van ta. 

Bij hun beste vrienden van hun eigen 
partij geen cent los te krijgen voor her
stel van de Staatsbanen In de kom van 
Maldegem. En kwaad en verbolgen heeft 
de Raad een daad gesteld. 

Br worden borden aangebracht ! « Ge
vaarlijke Staatsweg ». Ruiselede heeft da t 
eerst gedaan, nu Maldegem. Wie volgt e r t 
Voor Luik en Brussel en de Borinage, geld 
en miljoenen vooruit en voor aL D« 
Vlaamse gemeenten kunnen fluiten en 9iM 
ze voort braaf blijven mobielen leveren 
die 12 en 13 uur van huis weg zijn. 

Is Maldegem nu al testgebied 7 
Vlamingen van Maldegem, treft een be

sluit : steunt en versterkt de Volksunie en 
keeit de C.V.P. en d» liberalen de ru« 
toe. 

Vl.-Nat. alleenstaand Jongeman zoekt 
betrek, magazijnier (t>oekhandel, voedings
waren of derg.). Schrijven kantoor blad 
W.O. Brussel. 

In het gezin Alfona Roelandt-De Vis-
scher te Aalst werd een zoon sfeboren, die 
Hendrik gekerstend werd. 

Hartelijke gelukwensen. 

We zijn dus, zoals voorgenomen, gestart 
met ons dienstbetoon. 

Ter herinnering : wij houden zitdag te : 
GENT : iedere vrijdag om 20 uur, lo

kaal Roeland. 
ST AMANDSBERO : iedere zaterdag 

van 9 tot 11 uur. Ir. J. Ritzen, Grondwefr-
laan 95. Tel. 51.08.33. 

MERELBEKE : ledere dag van 14 tot 
18 uur, Jos De Moor, Hundelgemsesteen-
weg, 49. Tel. 52.70.11. 

NEVELE : behalve vrijdag, alle dagen 
van 18 tot 20 uur. De Dhoker, MolenstJT. 
«. Tel. 74.51.75. 

AALTER : iedere zaterdag van 14 tot 
18 uur. Van de Kerkhove, Brugstraat, 3. 
Tel. 74.11.44. 

ASTENE : Onder grote belangstelling 
werd hier met de mikrowagen rondgere
den, enkele toespraken gehouden en 400 
nummers gratis uitgedeeld. 

NAZARETH : In een typisch westers 
regenweertje, met hernieuwde sympathie 
ontvangen in gans de gemeente. 

Terzelfdertljd meer dan 750 bladen uit
gedeeld en evenveel stroolbrlefjes gebuat. 

EKE : Eten toespraak werd gehouden 
op het gemeenteplein. De aandachtige 
luisteraars verlieten hun stamtafel In hun 

NEERPELT 
Het bestuui- van het kanton Neerpelt 

kwam samen om zijn winterplan op t» 
maken. De taken werden verdeeld en een 
eerste reeks nieuwe abonnees binnen g»-
bracht. Te Lommei werd een plaatselijk 
sekretarlaat opgericht van waaruit de ver
spreiding van bladen zal georganiseerd 
worden. 

BERINGEN 
Kanton Beringen hield haa r maande

lijkse bestuursvergadering waarop weer 
eens belangrijke initiatieven werden uitge-

RADIOWAGEN - KOLPORTAGE IN 
BRABANT 

Te Jet te was er geen ton en de regen 
maakte ons wel dooma*, maar de zon was 
In ons hart, en he t « i t h a a l was zo 
slmpatiek dat we aange^xwrd werden om 
elke zondag met onze kolpoi-tage dooc te 
werken. 

Uit Borgerhout vernemen wij het over
lijden van onze Vlaamse vriend de Heer 
René Verbruggen, namens de Volksunie 
bieden we zijn Weduwe onze iimlge deel-
nemnig aan in het smartelijk verlies dat 
haa r komt te treffen. 

I n NeeroetMen overleed Mevrouw Maria 
Pllpkens, echtgenote van de heer Mathleu 
Verheyen. Aan de achtbare famUle biedt 
de Volksunie liaar christelijke deelneming 
aan. 

GENT 
Op 30 oktober in een aanhoudende re

gen, kolporteerden we ia MALDEGEM en 
Ijeproefden tevens de nieuwe metode om 
aan de keiit terzellder tijd een meeting 
te houden. Spijt de regMi en de daar-

GRUWELEN IN CONGO ?... 
NEEN, GRUWELEN IN BELGIË ! 

Leest en verspreidt nu « Onder de To
ren >i de ophefmakende repressieroman 
door Marcel Matthijs. 

Het boek dat door de officiële Belgisch» 
kritiek angstvaUig wdrdt doodgezwegen. 

Het boek dat een onuitwisbaar schande-
merkteken brandt op het voorhoofd van 
degenen die de repressie hebben uitge
dacht en doorgevoerd ! 

Het best geschikU Kerst- en Nieuwjaar-
geschenk voor alle beproefden en all» 
Vlaams-Nationalisten ! 

294 biz. Ingen. 115 F. Gebonden in fraai 
linnen band 245 F. Franco verzonden. 

Men bestelt per eenvoudige briefkaart 
of door overschrijving op P.R. 4367.52 van 
Marcel Matthijs, Oedelem. 
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Besluiten van de sociaal 
economische Seklie 

De optfanale ekonomiacbe rroel der 
Vlaamse gewesten lal verwezenlijkt wor
den : 
— door de uitbreidinf van de sektoren ia 

expansie (vooral metaal- en chemische 
nijverheid); 

— door de rationalisatie van de sektoren 
In contractie (o.a. landbouw, distribu
tie, sommige textielsektoren). 

De uitbreiding van de expansieve sek
toren vereist het groeperen van de nieu
we bedrijven in industriële zones en ker
nen. Deze Industriële zoning zal aanlet- ' 
ding geven lot nieuwe bevolkingsconcen
traties. 

1. Het is voor de Vlaamse gemeenschap 
Tan het hoogste belang dat de industria
lisering en de wijzigingen in het bevol
kingspatroon op een ordelijke en doelma
tige wijze geschiedt Daarom is de Volk»-
nnie voorstander van een vonn van plan
ning die niet enkel de locallsatie omvat 
van de industriële zones en kernan, maar 
tevens de uitbouw van residentiële, verzor-
flngs- en ontspanningscentra. 

2. Zij staat er echter op dat de plani-
flcatie zon gebeuren met Inachtneming 
van de kulturele gaafheid van het Vlaam-
•e volk, zodat de Industriële groei en de 
nieuwe agglomeratievorming tevens de 
kulturele ontplooiing van de Vlaamse ge
meenschap zon bevorderen. 

S. Daarom wijst de Volksunie op de 
dringende noodzaak In Vlaanderen zelf
standige sociaai-ekonomlsche ontwikke-
Iingsp<den op te richten, die een tegen-
gewicht zouden vormen tegen de onge-
londe centralisatie van het sociale en eko-
nomlsche leven in de grootstad Brussel. 

Als ontwikkclingspolen van eerste rang 
In Vlaanderen dient in de eerste plaata 
gewezen op de havenzones (Antwerpen, 
Gent, Brugge, Zeebrugge) en de zone 
feung^een het Albertkanaal. 

Het is van het hoogste l>elang dat de 
havens en de havenzones in een snel 
tempo degelijk zouden worden uitgerust. 

Deze ontwikkelingspolen moeten door 
een horizontale verkeersas met elkaar 
verbonden worden. 

4. Wat de uitrusting \au residentiele ker
nen betreft wijst de Volksunie er met de 
grootste nadruk op dat de grondspeculo-
tle een der belangrijkste hinderpalen 1» 
voor een sociale bouwpolitiek. 

Het beginsel van de onteigening ten al
gemene nutte, dat toepasselijk is op de 
industriezones, moet eveneens toegepast 
worden op de residentiële zones. De Volks
unie zal niet aarzelen dit als een van 
baar programmapunten aan de publieke 
opinie voor, te leggen. 

5. De Volksunie nteent dat de vorming 
van industriële kernen en bevolkings
concentraties belemnijerd wordt door d« 
handhaving van te kleine gemeenten als 
bestuurlijke eenheid; betreurt tevens dat 
sommige gemeenten en de grote steden 
een al te partikularistische politiek voe
ren; zij moeten in deze gewichtige periode 
van ontwikkeling het algemeen Vlaams 
belang stellen boven hun lokale belangen. 

6. Eveneens met het oog op het alge
meen Vlaams belang, acht de Vlaams na
tionale partij het noodzakelijk dat de 
diensten, die zich met de streekplanning 
en de ekonomisehe ontwikkeling der 
Vlaamse gewesten bezighouden institutio
neel samengebundeld zonden worden. Hoe
wel de Volksunie het grote nut en de waar
de van de regionale ekonomisehe raden en 
werkkomitee's niet onderschat, is het haar 
toch duidelijk dat dit regionalisme leidt 
tot versnippering van krachten, tot tegen
stellingen tussen personen en groepen on
derling, waar\-an Brussel en bepaalde cen
trale organisme gebruik maken om hun 
eigen Inzichten en plannen door te voe
ren. 

Hoewel de V(rfksunie overtuigd b dat 
de Vlaamse expantiepolitiek slechts dege
lijk kan gevoerd worden wanneer de w ^ 
gevende en de oitvoerende macht In fede
rale zin wordt Ingericht, zon de bnnde-
Bng van de onderscheiden regionale eko
nomisehe diensten in één Vlaams plaa-
hureau in grote mate bijdragen tot eea 
gemeenschappelijk Vlaams inzicht in de 
ekonomisehe problematiek, tot de koördina-
öe van de studie en de planning en tot 
de daadwerkelijke doelmatigheid en In
vloed van het plan. 

7. De Volksunie stelt vast dat de w ^ 
fevtng ep de ekonomisehe expantle (kre-
dletverienlng, fiskale ontlastingen, andere 
voordelen) een algemeen karakter heeft 
en als dusdanig neerkomt op een verdere 
benadeling van het Vlaamse land; i t ^ t 
vast dat het grootste deel der kredietoi 
«1 voordelen gegaan is naar gewesten m 
nijverheden die geen stimulans voor hun 
verdere ontwikkeling behoefden. 

De Vcriksunie eist dat deze wetgeving on
verwijld herden wordt en de overheid»-
stenn op een verantwoorde wijze verdeeld 
en toegekend op bazis van ernstige krit«-
rla, waarbij voorrang toekomt aas de 
Ylmamse noodgebieden. 

Als waarborg en noodzakeUjke voor
waarde voor een rechtvaardiger politiek 
eirt de Volksunie de oprichting van een 
•tionderlljke investeringsmaatschappij 
voor het Vlaamse land o i de splitsing van 
het programmatiebureau. 

8. De Volksunie stelt vast dat de centra
le organismen in hun plannen de wensen 
van de Vlaamse studiediensten en de 
Vlaamse Provincies over het hoofd zien. 

In dit verband klaagt de Volksunie voor
al met de grootste beslistheid het nefaste 
van het Vijftienjarenplan van Minister 
van Andenho\e aan. Dit plan dat op het 
eerste gezicht een gelijkberechtiging der 
verschillende gewesten voorstaat, beoogt 
In werkelijkheid op geniepige wijze de 
dere bevoordeling van Brussel « • 
Waalse ontwlkkelingspol^ 

In dit verband dient gewezen op vol
gende anomaliën van het plan t 

a) De uitvoering van de autosnelweg 
Antwerpen-Kortrijk-Rijsel is niet In het 
plan voorzien. 

Deze weg wordt door alle Vlaamse in-
ftanties sinds jaren unaniem als de cen
trale slagader van de Vlaamse ecoumnle 
aangezien. Om de merkbare ontstemming 
bij bepaalde Vlaamse groeperingen te su»-
sen, heeft de regering een tweede moge
lijke oplossing in het vooruitzicht gesteld 
nL de financiering van deze autosnelweg 
door het publiek. 

De Volksunie iuin met deze oplossing 
decht« akkoord gaan, als de Overheid zo
wel de plaatsing van deze lening, als de 
uitvoering van het project binnen een re
delijk termijn waarborgt. 

b) De Vlaams Nationale Partij stelt 
daarentegen met verbazing vast, dat er 
wel een autosnelweg tussen Antwerpen en 
Noord-Frankrijk la vooropgezet LANGS 
BRUSSEL EN BERGEN OM. 

Deze autosnelweg zal niet enkd de tra
fiek van de baan Antwerpen-Gent-Rijsd 
kfromen, maar bovendien een opeenhoping 
van trafiek, op de reeds overbelaste auto
snelweg Antwerpen-Brussel veroorzaken. 
Dit zal dan weer een nieuwe autosnelweg 
tossen Antwerpen en Bruss^ noodzakelijk 
maken. 

«) De Volksunie stelt daarbij aao de kaak 

dat 65,9 % der totale investeringen \ oor-
zien voor autosnelwegen, in eersrte instan
tie aan Brussel en Wallonië ten goede ko
men, en slechts S4,l % aan de Vlaamse 
gewesten. Van de Investeringen voorzien 
voor het Vlaamse land, hebben nog 9,7 % 
betrekking op autosnelwegen, geaxeerd op 
Brussel. 

Van de investeringen voorzien voor hei 
Vlaamse land zullen slechts 50 % aJ'ge-
werkt zijn tegen 1970 : d.l. in de ecjrste 
Uen jaar van het vijftienjarenplan. 

Van de globale voorzieningen gaan : 

— de nieuwe autosnelweg Brussel-Antwer-
pen buiten beschouwing gelaten, tuss«» 
1960 en 1970 slechts 12,7 % naar Vlaan
deren en 38,5 % naar Brussel en Wal
lonië dJ. 8 I meer voor deze laatste, 
Brussel en de Waalse ontwikkeling»-
p«Hen krijgen dus niet enkel het leeu
wenaandeel van de Investeringen toe
gewezen, maar vöT^aren bovendiwi 
een voorrang bij de uitvoering. 

De Volksunie zal in de komende maan
den pogen de Vlaamse publieke opinie te 
winnen voor haar inzichten inzake Vlaam
se economische expansie. Ze »»1 tevens 
met alle beschikbare middelen de Vlaamse 
gemeenschap alarmeren en op haar hoede 
stellen voor nieuw-geplande onrechtvaar
digheden, die eens, te meer uitgaan van 
het nefaste centraal bestuur te Brussel. 

Her kolenvraagsruk 

Limburg en Wallonië 
Iedereen is het er reeds jaren over 

eens dat in de Belgische steenkool-
nijverheid grondige struktuurher-
Tormingen nodig zijn, zonder de
welke de verhoopte sanering nooit 
kan verwezenlijkt worden. 

Wat stellen we vast In dit ver
band ? 

Dat deze sanering In Wallonië 
reeds een hoge graad van verwe
zenlijking bereikt heeft. 

1. Door FUSIE : Zowel in de Bo-
rinage als te Charleroi en in het 
bekken van het centrum werden 
verschillende mijnen samengesmol
ten In één enkele grote maatschap
pij. 

2. Door SLUITING VAN NIET-
RENDABELE ZETELS gepaard 
gaande met de schepping van 
nieuwe werkgelegenheden, alhoe
wel men in de mijnen over onvol
doende werkkrachten beschikt. 

3. Door INTEGRATIE : Alhoewel 
de meeste waalse mijnen reeds ge
ïntegreerd zijn met kolen verbrui
kende industrieën werden de jong
ste jaren nog verschillende neven-
bedrijven opgericht. 

Zo de electrische centrales van 
Baudour, van Auvelais, gefinan-
ceerd door de E.G.K.S. en die van 
Monceau-Fontaine. 

Anderzijds zagen we de uitbrei
ding van de cokesfabriek te Tertre. 

Deze sanering van de Waalse 
bekkens werd doorgevoerd dank 
zij een staatstoelage van S5 mil
jard. 
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I Zetelfabriek Boterberg 1 

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

1 AUeenverdeler ENGEL & Co i 

1 Eigen produktie 
1 Uitgebreid gamma 

Voegen we daarbij de volledige 
afwezigheid van staatssteun dan 
kennen wij de twee grote verant
woordelijken voor het gemis aan 
nevenbedrijven in Limburg. 

Uit het feit dat d« kolenmijn van 
Zwartberg geïntegreerd is Wj Coc-
kerllI-Ougrée en onlangs de mijn 
van Winterslag bij Espérance-Lon-
doz aan%loot verlaagt de kans voor 
de spoedige oprichting van een co
kesbedrij f in het Luikse. De kolen 
vinden nu trouwens vaster afzet
gebied in Wallonië en de Limburg
se arbeidei§ jpoeten maar volgen I 

1 Aan huis geleverd 
= Prospektus op verzoek 

I TeL (053)225.60 

i Voor leden en abonnees 
I Volksunie : 20 % korting. | 
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Deze subsidiëring gaat nog steeds 
verder door, spijt de grote winsten 
afgeworpen door de bij deze mij
nen geïntegreerde bedrijven. 

Hoe zit nu de toestand in het 
Limburgse bekken ? 

Geen enkel van de 7 bloeiende 
mijnen boekt voor het ogenblik nog 
enige winst, wel reusachtige vee-
liezen. 

De financiële tousts hebben weA 
gedurende jaren de winsten van 
deze ondemetuingen afgeroomd, 
doch sedert '47 geen nieuwe inves
teringen in deze mijnen gedaan. 

Hoe noodzakelijk de nevenindus-
trieën voor Limburg zijn blijkt uit 
het feit dat voor de komende 15 
jaar de actieve bevolking zal aan
groeien met r 86.000 eenheden en 
dat de toename van werkgelegen
heid in de sectoren buiten de steen-
koolnijverheid in de periode van 
80-6-57 tot 30-6-58 slechts 200 per
sonen omvatte. 

H e t . sporadisch oprichten van 
klein-- en middelgrote bedrijven, 
hoe aanbevelenswaardig ook, kas 
deze dramatische toestand niet 
verhelpen. 

Kan dete sociaaNeconomische 
wantoestand verholpen worden ? 

Ja ! Op korte termijn door het 
ontginnen van de gunstigste kolen-
aders en door de beperking van d« 
invoer van b|xl;tenlandse steen
kolen. : ^ """-^^'^ 

Op lange termijn anderztjds door 
bet in concessie geve» van de re
serves B en C, door de oprichting 
van een cokesbèdrijf naast de uit
breiding van de gasbedeling In Lim
burg, door de valorisatie van de 
minderwaardige producten, en het 
aldus ter beschikking stellen van 
goedkope energie. 

Wat anderzijds het benutten van 
de scheikundige valorisatie - moge-
lijitheden van rfe Limburgse steen
kolen betreft verklaren de teehnld 
eensgezind dat op dit gebied grote 
mogelijkheden voorhanden zijn. 

Het is noodzakelijk, wil men bet 
failjiet van het kolenbekken zelf 
niet veroorzaken dat de staat aan 
een dergelijk investeringsprogram
ma degelijke financiële hulp ver
leent. 

Daarvoor moet nu reeds een 
fonds aangelegd worden. Dit ^ u 
tevens de onrechtvaardigheid her-
steUen van de 35 miljard welke 
aan de Waalse mijnen als subsi
die, zonder waarborg werden ver
leend. 

De (schijn) heilige man bezoekt de brave kiezertjes. 

Beschuldigd van hoogverraad 
Sommige Vlaamsgezinde C.V.F.-ers be

klagen er zich wH eens over, dat wU de 
C.V.P. te veel aanvallen. En zelfs Is het 
al gebeurd dat wij die klacht In eigen ran
gen hoorden. De C.VJP., zo zeggen dan d»-
•e zegslieden. Is toch de meest Vlaams-
gezinde partU, tak wij zonden haar d w 
het minst moeten aanvallen. Deze mensen 
lijn het slachtoffer van een doortrapt 
C.VJ.-maneuver. 

De C.VJ*. b geen Vlaamagezinde partU, 
en kan het niet zIJn. De C.V.P. la een Bel
gische unitaire partij. De C.V.P.-voorzitter 
noemde haar self (akelig) d« partij vaa 
de doorsnee-Belg, en hij bedoelde daar
mee iets lovends. Hijzelf noemt zich een 
Belglcist, en hij blijkt er nog trots ep te 
cijn ook. 

Na 1944, toen de Vlaamse Beweging was 
uitgeschakeld, en wij terug naar toestan
den van na '18 dreigden te gaan, schreef 
een Vlaams C.V.P.-blad, dat de Vlaamse 
kwestie was opgelost en de Vlaamse Be
weging tot de geschiedenis behoorde. In 
de hoogste nood werd de Vlaamse Bewe
ging door de Vlaamse C.V.P.-pers in de 
rug geschoten. Onder druk van de Vlaam
se openbare mening — die zelf onder 
druk \an de feiten reageerde — deed de 
C.V.P. in Vlaanderen zich allengs als 
Vlaainsgezind voor. Na haar nederlaag 
van '54 kloeg zij in Vlaanderen Vlaamse 
noden aan, die zij als homogene regering 
of als regrringsparttj zelf had in het le
ven geroepen of had laten voortbestaan. 

Met de verkiezingen van '58 gaf zij een 
brochure « \1aam8e zorgen n uit waarin 
zij zich liet doorgaan voor Vlaamse par
tij. Haar gekozenen schreven in hun 
krant dat de meeste C.V.P.-parlements-
leden Vlaams nationalisten waren. In haar 
\erluezingscampagne richtte zij zich tot 
de goedgezinden met de belofte de Maam-
se kwestie op te lossen. Met de stem van 
de Maamsgezinden zonden zij Vlaanderen 
industrialiseren, de taalgrens vastleggen 
en in de Brusselse agglomeratie gezonde 
toestanden scheppen, zij zou de gevolgen 
van de repressie opruimen. De Vlaamsge-
zindcn ga\en hun stem en de C.VJ^ indo»-
trialiseerde Vlaanderen met. Zij begun
stigde verder Wallonië, zij liet de werk
loosheid verder woekeren, zij liet d' pen
delarbeiders verder versjouwen, zij liet 
het loonpeil in Vlaanderen op het zelfde 
lage niveau. Zij ruimde de gevolgen van 
de repressie niet op, maar Bet die voort-
kankeren. De C.V.P. legde ét taalgrens 
niet vast, maar wil de gebledsroof organi
seren. Zij liet de beschamende toestand in 
het Brusselse verder bestaan. De C.V.P. 
heeft geen enkele Vlaamse belofte Inge
lost. Wij schrijven met opzet « In Vlaan
deren n want In WaDonié en Brussel veinst 
deze Vlaamsgezinde partij zelfs geen 
vlaamsgezindheid. 

Gei^aatst voor dit faOjiet, zeggen de 
C.V.P.-kopstokken, dat zlJ, het anders had
den gewild, maar dat zij aangezien zlJ 
de volstrekte meerderheid niet in de K»-
mer hebbrai — moeten afrekenen met een 
temlugSiTtner . 8<AnU heeft bier»»a de 
Velkaanie. 

Dat is een stuitende manier om de f e t 
ten te verdraaien. Had de C.V.P. de vol* 
•trekte meerderheid In de Kamer gewenst» 
dao had zij die maar voor het grijpen. De 
heinogene regering Ey^ens, die geen part
ner vond, had met het stemmen tof de 
belofte te stemmen) van de verhoogde oa-
derdomspensioenen en de 12 maanden-
dienst spelenderwijze de onbeduidende 

stemmenaanwinst geboekt, die nodig was 
voor de volstrekte meerderheid in de Ka
mer. Waarom Uet zij die enige kans voor
bij gaan 7 Omdat zij met die volstrekte 
meerderfarid verveeld zon hebben gezeten. 
Eyskens heeft het zdf gezegd. Zij konden 
hun programma dat sIJ zo luldkeela had
den gepropageerd niet uitvoeren. Als alibi 
voor die mislukking sochten zij een rege
ringspartner. 

Maar de aocialisten en da Uberalea, zal 
de argeloze Vlaamsgezinde zeggen, zij 
doen oek niets voor de Vlaamse noden. 
En dat Is Juist De Vlaamae liberalen zijn 
In meerderheid anti-Vlaamse fossielen. De 
Vlaamse socialisten, zijn wegens hun min
derheidspositie, gedweeë knechtjes van de 
Walen. 

Zij doen echter geen beroep op de stem
men van de Vlaamsgezinden, zij hebben 
geen Vlaams programma. Geen enkele 
Vaamsgezinde zal het In zijn hoofd halen, 
om Vlaamse beweegredenen, voor hen te 
stmmen. De C.V.P. echter misleid honderd 
duizenden Vlaamsegezinden die normaal 
hun stem op een Vlaamse partij hadden 
moeten uitbrengen. Door bedrieglijke be
loften door druk op de gewetens, met as
sistentie van Monseigneur, ontsteelt zij de 
Volksunie een massa stemmen. 

r ••'rifff'jJMuuwif 
V O L K S U N I E W E E K B L A D 

J a a r a b o n n e m e n t : 200 F. 

H a l f j a a r : 100 F. 

De C.V.P. Is het verder die ons bestaans
recht lietwist. Zij stelt ons voor als scheur-
partij, alhoewel geen enkele van de lei
dende mensen ooit lid van de C.V.F. is ge
weest. Hoewel wij een andere ideologie en 
een ander programma hebben. Op zui\ er 
staatkundig gebied verschillen wij mi -
van de unitaire C.V.P., dan de C.V.P. \ er-
schilt <<an de unitaire B.S.P. Hij is diegene 
die om eigen belangen of om bijkomstig
heden het grote gemeenschappelijk doel 
keldert. Het is de C.V.P. die de ingemene 
sperclausule tegen ons uitvond. 

Om enge partijbelangen — die ambitie 
en persoonlijke belangen insluiten — pro
beert zij de opgang vu i de zo noodzake
lijke Vlaamse partij onmogelijk te maken. 
Daardoor schaadt zij wetens en willens de 
Vlaamse belangen méér dan om het even 
welke andere partij. Dat aan te klagen is 
onze irticht. Omdat wij dat deden eea 
voorspelden dat nl de Vhuunse bdoften 
kiesbedrog was, omdat wij van ons grond
wettelijk recht gebruik maakten om onze 
Vlaamse plicht te dom, door met de ver
kiezingen op te komen, daarom werden 
wij door de vrome Schildwacht van « Het 
Volk », in zijn gewone daverende stijl be-
schuldigd van hoogverraad tegenover 
Vlaanderen. Wij zullen deze achtbare sena
tor — want dat Is hIJ geworden, niet door 
de kiezer maar door de C.V.P.; wegens be
wezen diensten — niet te UJf gaan met 
zware beschuldigingen. HIJ en al de 
« Vlaams nationale » C.V.P. heerschappen 
werden Immers reeds zwaar veroorde^ 
door de fdten. Tot lc\enslange Vlaamse 
onbetrouwbaarheid. 

Reimond MATTHEYSSEK8. 
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file:///1aam8e
file:///erluezingscampagne


8 •DE VOLKSUNIE • N' 23 . 3 DECEMBER '60 

De nieuwe Minister 

Valse argumenten legen de Vlamingen 

DE HAVEN VAN GENT 

OE KOP VAN DE WEEK 

Mevrouw DOSFEL 
Mevrouw Uost'el doet mij dikwijU den

ken aan enkele van de beroemde vrou
wen uit de laatste tientallen jaren van de 
Ierse vrijheidsstrijd. Ze ïou nochtans wei
nig geschikt «ijn om in rumoerige ver
gaderingen of op de straat revolution-
naire redevoeringen te houden, en nog 
minder om een parlement op stelten te 
belpen zetten. l ie t is ook niet omwille van 
haar grote simpatle voor Ierland en hare 
meer dan gewone bekendheid met de ge
schiedenis van de Ierse strijd, noch om
wille van de historische romans die zij, 
met haar man of alleen, vertaald heeft. 
Neen, als zij aan het steeds enig.tzins mys-
ti.<<che Ierse nationalisme doet denken, 
dan is het om de fiere bescheidenheid 
waarmee zij een NA.\M behoed heeft, en 
evenzeer om de rotsvaste trouw waarmee 
zij een BIOGINSEL handhaafde en ver
kondigde. 

De naam was die van de edele man met 
wie zij in 1922 trouwde : Lodewijk Dos
fel, en het beginsel was het meest-radi-
kajl Vlaanis-nalioniile, Diets-nalionale, in 
de strakke formulering van Wies Morns 
— de jongere vriend en lotgenoot van Lo
dewijk Pfi§(pl — h^J ^olksrOielse begin
sel, waarop in 1931 door Van Severen en 
zijn \riend Moens liet Verdinaso geslicht 
werd. 

Het was Mevrouw Dosfel die vanaf 
I93(> in het door haar geleide tijdschrift 
GLDRÜN, naast de jonge mannen van 
het Diets .leugdverbond niet DE BLAUW-
VOI-; r, de ^ olks-üietse leer van Moens 
tijdschrift DIETBKAND verder verspreid
de. Zij deed dat, ook in haar toespraken, 
zeer bedaard en zeer vrouwelijk, maar 
evenzeer goed doordacht en evenwichtig 
verantwoord, har t en geest voortreffelijk 
in harmonie voUedig naar de t ran t van 
de zo evenwichtige denker die Dosfel was. 

Angela Tysmans, die geboren is In He-
miksem, en gedurende de eerste wereld
oorlog in Engeland verbleef, was immers 
één van de eerste Vlaamse meisjes die ho
ger onderwijs genoot, in het Nederlands, 
aan de toen pas opgerichte « Hoge$>chool 
voor Vrouwen » te Antwerpen. Zij ge
droeg zich nochtans nooit als een " ge-, 
emancipeerde » vrouw; in dat geval zou 
«ij ook wel nooit (( mevrouw Dosfel » ge
worden zijn, waardig om in het leven te 
treden, en daardoor mede het vertrou
wen te genieten van Dosfels « zielsvriend n 
Verschaeve. In het Verzamdd Werk van 
Verschaeve (derde deel, blz. 335) is ook 
een huwelijksverg opgenomen, het enige 
van die aard in zijn gelegenheidsgedich
ten. « ü nam de haa t gevangen . » co 
begint het, maar de samenstellers ver
zuimden te vermelden, dat het geschre
ven werd voor Lodewijk Dosfel en Angela 
1'ysmans. 

Drie jaar later stierf Dotfel, en van 
dan af zou zijn weduwe zich door het le
ven slaan met de stille dapperheid die één 
van haar kenmerkende hoedanigheden is. 
Zij had een kind op te voeden, en een 
grote naam te behoeden. Dit laatste heeft 
zij gedaan, tegen vijanden, soms ook te
gen vrienden In. Zij heeft bij voorbeeld 
nooit een kandidatuur op een veriiiezings-
lijst aanvaard, is nooit lid geworden van 
enige partij. Zij heeft, nadat Julia Put
man in het klooster trad, de leiding aan
vaard van de Rooms-Katholieke Lands
bond... later de Dietse Bond voor Vrou
wen en Meisjes. Zij was de uitgeefster 
van het weekblad JONG DIETSLAND, 
waarin Viktor Leemans zijn jeugdige ge
leerdheid uitstalde, en toonde zich in 1940-
1911 tegenover de Duitse censuur zo on
verzettelijk Diets, dat er na korte tijd 
e geen papier meer beschikbaar » was 
voor GUDKüN. Natuurlijk werd zij niet
temin in september 1944 aangehouden, en 
opgesloten in de Woliestraat, waaruit zij 
wegeis ziekte ontslagen werd. « Heren » 
van de uitzonderingsrechtbanken veroor
loofden zich nadien onheuse woorden over 
wijlen Lodewijk DoatCel, met het gevolg 
dat Me\Touw Dosfel die ic heren » geen 
woord meer waard achtte, en zich nog 
hever stilzwijgend liet beroven van haar 
burgerlijke en politieke rechten, dan zich 
tegenover zulke (( rechters » te verdedi
gen. 

Zij IS op en top een \TOUW. 
ook omdat zij nooit iets anders 
nagestreefd heeft dan de leuze van 
haur <( Bond » in daden om te zetten. Die 
lenze is eenvoudig : « Ik dien », 

G.vJB. 

Onder deze opschriften verscheen een 
hoofdartikel In o De Standaard » van 
21 november U, over de opvolging van de 
Vlaamse minister De Vleeschauwer door 
de Waal Heger, 

Vooreerst wordt de zucht van Heger om 
toch minister te worden uitermate nega
tief belichi; Van wie leert « De Stan
daard » dit negativisme? Wij hebben In 
elk geval nooit zo iet« geschreven. Luister 
naar De Standaard ; 

« De tl. Heger heeft zaterdagochtend 
zijn arrondlssementsbestuur geraadpleegd 
en hij heeft het en kunnen van over
tuigen dat de landbouw niet langer zon
der hem voort kon. Misschien heeft hij 
de verbintenis aangegaan een einde te 
maken aan de regenperiode. Het aaTon-
dissement heeft toegegeven. » 

Tegen een Vlaamse opvolger voor De 
Vleeschauwer heeft Gyskens Idaarbltjke-
lijk het argument ingeroepen dat ze geen 
ervaring hadden ! Nogal potsierlijk als 
men weet dat zowel senator De Boodt 
en senator Van Hemelrijck toch even 
« deskundig » zijn in zake landbouw
vraagstukken als Heger. En dat de Vlaam
se C.V.P.-vleugcl nog over een echte oud-
minister voor l a n d ^ a w J>eachlkt en wei 

Korte beschouwing bij de J. Leuridan-herdenking 

West - Vlaanderen gedenk ! 

W e s t - V l a a n d e r e n h e e f t o p w a a r 
d i g e w i j z e e e n g r o o t V l a m i n g h e r 
d a c h t : 

M r . J e r o o m L e u r i d a n , d e o n v e r 
m o e i b a r e v o o r v e c h t e r v a n h e t 
V i a a m s - n a t i o n a l i s m e in d e W e s t 
h o e k i n d e p e r i o d e t u s s e n d e t w e e 
w e r e l d o o r l o g e n , e e n v a n d e m e e s t 
s t r i j d b a r e e n r a d i k a l e f i g u r e n u i t 
h e t V l a a m s - n a t l o n a l e k a m p . 

D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g 
s p r a k i n z i j n s l o t w o o r d e e n b e d e n 
k i n g u i t d i e o n s u i t d e m o n d g e 
g r e p e n w a s : « D e z e h u l d e z o u e e n 
h o o n z i j n i n d i e n wi j d e s t r i j d n i e t 
v o o r t z e t t e n i n d e g e e s t v a n d e g e 
h u l d i g d e ». 

W e l n u , i s h e t n i e t t r e u r i g t e m o e 
t e n v a s t s t e l l e n d a t d e V l a a m s - n a -
t i o n a l e m a c h t d i e J e r o o m L e u r i d a n 
zo m o e i z a a m e n m e t d e i n z e t v a n 
g a n s z i j n p e r s o o n l i j k h e i d , j a m e t 
d e i n z e t v a n z i j n l e v e n m o g e n w e 
i n w a a r h e i d z e g g e n , o p g e b o u w d h a d 
i n z i j n g e b o o r t e s t r e e k , i n p u i n l ig t . 

I s h e t n i e t t r e u r i g e n p i j n l i j k d a t 
h o n d e r d e n v a n z i j n v r i e n d e n w e l 
b e r e i d z i j n o m e e n s n a a r e e n h e r 
d e n k i n g t e k o m e n , m a a r d a t z o v e -
l e n v a n h e n n i e t b e r e i d z i j n o o k 
m a a r i e t s t e d o e n o m z i j n w e r k i n 
z i j n g e e s t v o o r t t e z e t t e n : h u n 
h u l d e i s i n d e r d a a d e e n h o o n v o o r 
d e n a g e d a c h t e n i s v a n M r . J e r o o m 
L e u r i d a n , w a n t d e e n i g e h u l d e d e 
ze g r o t e f i g u u r w a a r d i g b e s t a a t e r 
I n t e h a n d e l e n i n z i j n g e e s t . Z i j n 
g e e s t w a s e e n g e e s t v a n o n b u i g 
z a m e , o n w r i k b a r e s t a n d v a s t i g h e i d , 
v a n n o o i t - a f l a t e n d e s t r i j d b a a r h e i d : 
w a t is v a n z i j n g e e s t i n h e t d o o d s e 
W e s t - V l a a n d e r e n o v e r g e b l e v e n ? I s 
h e t n i e t p i j n l i j k - z i e l i g d a t z e l f s 
n o g i n d e u i t n o d i g i n g v o o r d e z e h e r 
d e n k i n g o p a a n d r i n g e n v a n s o m 
m i g e n u i t d r u k k e l i j k m o e s t v e r m e l d 
W o r d e n « d a t d e h e r d e n k i n g z o u 
d o o r g a a n los v a n e l k e p a r t i j p o l i t i e 
k e s t e l l i n g n a m e » ? I s d a t d e g e e s t 
v a n L e u r i d a n ? D e n k e n « s o m m i 
g e n » m i s s c h i e n d a t L e u r i d a n m o e s t 
h i j n o g i n l e v e n z i j n I n d e r a n g e n 
v a n d e C.V.P. z o u s t a a n ? 

Of h o o p t e n zi j d a t d e C . V . P . - e r s 
m i s s c h i e n z o u d e n d e e l n e m e n a a n 
d e z e h e r d e n k i n g ? G e l u k k i g m a a r 
b l e v e n zi j w e g . . . 

D e f i g u u r v a n L e u r i d a n z o a l s 
d i e d o o r d e s p r e k e r s g e s c h e t s t e n 
o p g e r o e p e n w e r d is d e v e r l o o c h e 
n i n g zelf v a n d e n e g a t i v i s t e n e n 
p a s s i v i s t e n , o o k v a n d* o p p o r t u 
n i s t e n d i e h e t w i l l e n p r o b e r e n 
« l a n g s d e g r o t e p a r t i j e n » of « b u i 
t e n e n b o v e n d e p a r t i j e n ». 

M o g e d e g e e s t v a n L e u r i d a n t e r u g 
o v e r W e s t - V l a a n d e r e n v a a r d i g 
w o r d e n ! 

Voor o n s is d e z e h e r d e n k i n g e e n 
a a n m o e d i g i n g g e w e e s t , w i j h e b b e n 
a a n g e v o e l d h o e z e e r w i j l e v e n e n 
h a n d e l e n i n d e t r a d i t i e v a n h e t 
w a a r a c h t i g e n l e v e n w e k k e n d 

V i a a m s - n a t i o n a l i s m e . w a a r v a n L e u 
r i d a n e e n d e r v a a n d e l d r a g e r s g e 
w e e s t is . 

H e t i s o n z e v u r i g e w e n s e n o n z e 
h o o p d a t d e z e p r a c h t i g g e s l a a g d e 
h e r d e n k i n g v o o r W e s t - V l a a n d e r e n 
e e n k e e r p u n t z a l z i j n : d e o n m i d 
d e l l i j k e a a n l e i d i n g t o t e e n g e w e 
t e n s o n d e r z o e k e n h e t v e r t r e k p u n t 
v o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e i n 
s p a n n i n g v a n o u d e r e n e n j o n g e r e n 
o m h e t V i a a m s - n a t i o n a l i s m e t e 
d o e n h e r l e v e n i n z i j n o u d e s t r i j d 
b a a r h e i d e n m a c h t . 

over senator Orban. Dat vergeet De Stan
daard, die we thans verder aanhalen : 

« Er zijn nochtans in de Vlaamse C.V.P.-
mannen genoeg die bekwaam zijn om mi
nister van landbouw te worden. Dat zij 
c Ingereden » moesten worden, lijkt ons 
een klein bezwaar, gezien men zo licht 
d'Aspremont-Lynden aan het hoofd van 
de Afrikaanse zaken heeft geplaatst, en 
dan nog in volle krisis. Of moeten wij 
van Ganshof van der Meersch spreken, 
die nota bene nooit minister geweest zijn-
do, plots tot opdracht kreeg de Kongo
lese regering in mekaar te steken (en wij 
weten hoe hij het gedaan heeft). 

Langs Pi'ansspaekende zijde schijnt er 
bijgevolg geen bezwaar te zijn met de 
routine. Die zijn al bij voorbaat « inge
reden ». Maar de Vlamingen I Die heb
ben maanden nodig voordat ze een dos-
slei- van hun hun seki-etari.s-genei-aal kun
hen ondertekenen, (Wat denkt de lezer 
over die « typering » van de Belgische 
ministers 7 Red.) 

Een regering die reeds zo vaak over
haast en onverantwoord ministers aan het 
roer geroepen heeft, bezit het recht niet 
zich op een dergelijk argument te Ijeroe-
pen. Misschien bestond er een andere re
den : dat de Vlamingen die in aanmar-
king kwamen voor landbouw, wellicht al 
te stijf op het anU-talentelling - s tandpunt 
zouden staan meer dan sommigen lief is. 
(De ministers in -funktie staan inderdaad 
al te stijf op dat anti-talentelling stand
punt : Red.) 

Men heeft de h. Heger genomen om zijn 
l>ekwaamheid, om de zaak spoedig te re
gelen, maar ook omdat men aan hem en 
aan een Waal de vooi-keur gaf en men 
liever toegevmgen doet aan Walen (die 
een regeringsontweip vea-wei-pen) dan 
aan Vlamingen (die eisen dat de rege
ring woord zou houden. 

Weihoe ? De Standaard schijnt verwon
derd te zijn dat men toegevingen doet 
aan degenen die oppositie voeren dan 
aan brave kinderen ? 

Dat is nochtans een beginsel in de Bel
gische politiek. En niet alleen in de Bel
gische ! 

Men zal opnieuw het vooisje zingen : 
het waren biezondere omstandigheden. 
Dat argument klinkt de Vlamingen voort
durend in de oren. Toen men eersit de 
h. Scheyven, en daarna de h. Ganshof bij 
de minister van Kongo voegde, 7,ei men 
tot de Vlamingen : wij welen het wel, 
het zijn Walen, maar de tijden zijn ern
stig. Maak het ons a.u.b. niet te lastig 

Telkens als de Vlamingen om een taal-
«venwlcht vragen, zegt men : de tijden 
zijn ernstig, spreek nu niet over mindeiv 
waardige taalkwesties. Hel land moet be
stuurd worden ! 

Alsof het land minder goed zou be
stuurd worden door Vlamingen dan door 
Pranssprekenden. De kwaliteit zegt men I 
Men treft in onze ka-ingen evengoed kw»r 
liteil aan als in de Pranssprekende. Dat 
alles zijn sofismen die wij lang genoeg 
gehoord hebben en die wij afwijzen. De 
brave Vlamingen krijgen altijd het re
frein : toekomende jaar misschien, als g« 
wel leert en braaf zijt. Braaf zijn vooiral, 
dat wordt van de Vlamingen verwacht. 
Het is volgens sommigen hun enige deugd. 
Laten wij integendeel zeggen dat de b«u-
vigheid hun gi'ootste ondeugd is. Zij is 
er de oorzaak van dat wij liehandeld wor
den zoals telkens weer geljeuit. 

Als de Franssprekenden eisen, dan zegt 
men : wij moeten tegenover hen inschik
kelijk zijn, want de tijden zijn ernstig. 

Als de Vlamingen eisen, roept men hOT, 
bij zich en men spelt hen de les : hoe 
kimt ge nu zo iets eisen, de tijden zijn 
ernstig ! 

Wat zal men nu weer doen om de Vla
mingen te paaien ? De volgende keer zal 
het een Vlaming zijn 

Wij antwoorden : de keuze van de h. 
Heger is en blijft onaanvaardbaar, niet 
omwille van zijn persoon, maar uit l>9-
ginsel, omdat wij in verzet zijn legen de 
manier waarop men de Vlamingen steeda 
ijehandelt, zij. die, het kan niet genoeg 
onderstreept worden, zestig procent van 
de iDevolking uitmaken. 

Wij vei-weipen de besh-ssmg die men 
heel t genomen. Een regering die in een 
dergelijke houding volharot, vei-beurt het 
vertrouwen op Vlaams gebied. Wij zeltw» 
de Vlaamse parlement.sleden er toe aan, 
samen met de Vlaamse opinie, daar te
gen op te komen 

Luc D. 

De kritiek van « De Standaard » is 
raak, maar het besluit is maar zwakjes. 
Wanneer nien dergelijke beschuldigingen 
uit, dan schenkt men degenen tot wie 
men die waarheden richt geen vertrou-* 
wen meer. En dat blijft « De Standaard n 
doen, nu en zeker weer bij volgende ver
kiezingen. Dus heeft men geen schrik 
voor De Standaard en handelt men ver
der anti-Vlaams zoals altiid. En De 
Standaard is daar door haar lunnnelach-
tige en belachelijke houding zelf dr grote 
schuldige van. 

Kwekers fluilen mee 
naar beloofde miljard 

Willoofschouwlje spuwl 
geen gouden dukalen uil 
Vlaamse wiatergroenie ia Engelaad zeer gewaardeerd 

Witloof is een Vlaamse groente bij uitstek. Zij wordt voortgebracht in 
de streek rond Brussel, rond Mechelen en in mindere mate ook in de 
Antwerpse Polders waar men sinds enkele jaren begonnen is aan de teelt 
op grote schaal. Per jaar brengen onze witloofkwekers zowat 35 miljoen 
kilo op de markt. De witloofkwekerij is een tipisch familiebedrijf zoals er 
in Vlanderen maar al te veel zijn. Er moet met man en macht gezwoiegd 
worden, jaar in Jaar uit om tot een redelijke opbrengst te komen. Daarom 
hebben wij er hier de aandacht op willen vestigen. 

Inderdaad het rokend schoorsteentje 
van de witloofstokerij kondigt wel de na
kende herfst aan maait* spuwt geen gou
den dukaten uit voor zijn kromgewerkte 
eigenaar. De zuurverdiende stuivers die 
het opbrengt zijn verdiend in lange da
gen en nog langere winteravonden wan
neer de witte groente in de gekende mand
jes met het blauwe Inpakpapier gedaan 
wordt en gei-eedgemaakt voor de verkoop 
WEBK VOOR EEN GANS JAAR 

Wij iiebiien m de buurt van Mechelen 
een voortbrenger bezocht. De man was 
net bezig kolen te versjouwen In de rich
ting van een grote zandrug waarlxiven de 
pijp van het witlooflfacheltje stond te 
dampen. Het kacheltje werd bijgevuld met 
eierkolen terwijl een waterketel van nieu
we voorraad water werd voorzien. 

« Dat is mijn centrale verwarminfj » zei 
de witloofkweker. 

Witloof telen vergt enorm veel tijd en 
moeite. Het begint in mei, wanneer het 
zaad (dat tussen haakjes gezegd zeer 
duui- is) aan de grond wordt toevertrouwd. 
Onmiddellijk wanneer de jonge planten 
liun kopje t)ovensteken moet er geharkt 
worden. Dat gebeiut meestal met een 
kleine harkmachine, een « duwertje » of 
een gewone hark. De plantjes worden 
daarna op een afstand van 10 centimeter 
van elkaar geschoven zodat zij helemaal 
vrij c^ zichzelf staan. 

Tussendoor moet er altijd aan voor ge
zorgd worden dat het jonge loof van on
kruid ontdaan wordt WlUoofwortels blij
ven trouwens maandenlang zeer klein, tot 
zij plots de^gj^oei te pakken krijgeruen in 

een week of drie bijna volwassen worden 
Einde september laegint men de wortels 
te rooien. Dat gelseurt veelal met een spe
ciale ploeg die de peeën tot op een ze
kere hoogte gelijkmatig afsnijdt. Dit 
« vroegloof » zoals de witloofboeren het 
noemen, blijft een dag of tien op het veld 
liggen, zodat het voedsel uit het loof te
rug In de wortel dringt. Dan kan eigen
lijk het werk voor het witloof pas begin
nen. Dat duurt een ganse winter, zodat 
de kwekers om zo te zeggen gedurende 
gans het jaar de handen vol hebl)eri. 
DRIE WEKEN STOKEN 

De ganse voorraad wortels wordt naa; 
huis gehaald, op een akker nabij het be
drijf. Daar gaan zij in Isedden van 2 bij 
7 meter. Zij worden zo nauw mogelijk te-
gsen elkaar in de daartoe uitgegraven kuil 
getast. Stuk voor stuk worden de liedden 
nu met centrale verwanning, om zo te 
zeggen « uitgel>roed ». 

De wortels zijn natuurlijk ontdaan ge
worden van hun loof. Het « raam » van 
de verwarming, d.w.z. het buizenstel waar
door het warme water vloeit, wordt in 
de gi'ond tussenin, om de wortels heen 
geplaatst en boven de peeën' komt veiTol-
gens een 20-tal cm. gi-ond. Hierlxiven 
wordt dan nog een dak van golfplaten 
grelegd, want het^ witloof moet in volle
dige duisternis groeien. Voor men met het 
stoken een aanvang neemt laat men de 
wartels een drietal weken in de grond 
zitten waarna men met het verwarmen t>e-
gint Dit wachten dient om de peeën toe 
te laten kleine worteltjes te schieten die 
het ,nodige water kunnen opzuigen, want 

het loof heeft zeer veel vocht nodig. 
Bij koude winters moet er minstens drie 

weken lang gestookt wcaden op een tem
peratuur van 18 tot 20 graden. Deze tem
peratuur, die regelmatig met een warmte
meter in de grond nagegaan wordt, nu)«t 
regelmatig blijven. Wordt zij te laag dau 
krijgt men geen loof, gaat zij te hoog 
dan rotten de wortels. 
UITVOER BEGUNSTIGEN 

Als vervolgens het witloof hoog genoeg 
zijn kopje opsteekt dan wordt de aard-
laag erboven verkruimeld en kan de oogst 
met de grootste voorzichtigheid binnen
gehaald worden. Witloof moet Inderdaad 
erg voorzichtig behandeld worden, bij het 
minste kwetsuurtje ontstaan er rode vlek
ken die weliswaar met de smaak, maar 
zeker het uitzicht ijederven. Het sorte
ren t)egint nadat de buitenste bladeren 
afgetrokken zijn. De oogst wordt verdeeld 
in twee soorten, het mooie loof dat 10 tot 
15 cm. lang is (een « span » heet het in 
vaktermen, zijnde de afstand tussen duim 
en middenvinger van een geopende hand) 
en het slechte loof dat gekenmerkt wordt 
door vlekken, verwrongen of openstaande 
bladeren. 

Terwijl het witloof uit de Antwerps* 
Polders (dat een zoete smaak heeft) uit
sluitend in eigen streek verkocht wordt, 
gaat de voortbrengst van de kwekers rond 
Mechelen en Brussel (dit witloof heeft 
een bittere smaak) veelal ook naar het 
buitenland waar ons witloof zeer gekend 
is, vooral dan in Engeland, een onzer 
afnemers. Wij twijfelen er niet aan dat 
de voortbrengst van witloof zou kunnen 
opgedreven worden indien een gezond 
landbouwbeleid de kwekers zou steunen 
en de uitvoer zou bevorderen. Dat is tot 
nu toe nog zeer weinig het geval geweest. 
Zonder rijkstoelagen za] de Vlaamse wit
loofkweker blijven zwoegen tot hij er bij 
neervalt want de verkoopprjs ligt te laag 
naar verhouding van het geleverde werk. 
Het witloofschouwtje spuwt geen gouden 
dukaten. 

S.D.L. 
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