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Kulfuur 
en nog wat 

De Kultaurraad voor Vlaanderen 
heeft verleden week aan de éérste-
minister een memorandum over-
han(' 4 dat deze week aan de pers 
wen Ttffiegedeeld. 

Wc Zijn er in de Vlaamse Bewe
ging al Icmg aan gewoon geraakt, 
dat de hemel moet bedankt worden 
voor iedere aarzelende stap vooruit 
en dat alle baten moeten helpen. 
Het dokument van de Kultuurraad * 
ontleent daaraan zijn relatieve 
waarde : op dit ogenblik helpen alle , 
baten, nu we geplaagd zitten met} 
een schaamteloze pseudo-splitsing | 
van het Departement en een S 
Vlaamse adjunkt van een Viraals 
siiper-minitter. 

Op zichzelf echter is de probleem-
slelling en de oplossing van de Kul-' 
tuurraad veel te fragmentarisch. 
Wanneer men vaststelt dat de uni
taire kultuurpoUtiek onhoudbaar is 
en dat dm een splitsing op het ter- i 

'r«"n van de kulluur zich opdringt, 
dm moet men konsekivent bjjven 
en eenzelfde splitsing voorslaan 
overal waar de unitaire politiek op 
endere gebieden onhoudbaar blitht 
t: zijn. Men zal daarop antwoorden f 
'dat zulks niet valt binnen de be- | 
'voegdheid van de Kultuurraad. 

Dit antwoord kan slechts bevre- \ 
digen wie naief is. Eén enkel voor
beeld : het tekort aan Vlaamse uni- ' 
'versitairen — ongetwijfeld een kul-

'tuurprobleem I — vindt zijn oor
sprong in de allereerste plaats bij \ 
de sociaal-ekonomische achteruit- \ 
stelling van Vlaanderen. Een auto- • 
nome Vlaamse kultuurpoUtiek zal ' 
aan dit tekort maar gedeeltelijk ' 
hunnen verhelpen. Slechts wanneer f 
tevens Vlaamse oplossingen gegeven 

worden aan de Vlaamse sociaal-eko
nomische problematiek, zal men het 
vraagstuk op zijn volle breedte 
hunnen aanpakken. 

Op de perskouferentie van de 
Kultuurraad is dit gebrek aan kon-
selwentie sterk opgevallen. Een Ne-
dcilandse joernalist vroeg, het me- ' 
moiandum te mogen beschouwen | 
als een eerste stap naar federalisme | 
De Voorzitter meende zulks te mo- i 
gen betwijfelen, alhoewel ook hij % 
er over akkoord ging dat de kultu-
rete en sociaal-ekonomische proble-

i malick in de praktijk niet kan wor
den gescheiden, Splitsing hier, ak-

I koord, maar dan ook splitsing daarl 
En geen schrik voor woorden I 

Wanneer splitsing op alle terreinen 
federalisme moet helen, dan moet 
het maar. De Voorzitter van de 
Kultuurraad is niet verplicht, liet 
woord te hanteren; hij is echter neg 
minder verplicht te beweren dat 
niemand eigenlijk iveet wat het • 

behelst. We kunnen de vraag van 
onze Nederlandse konfrater beves- ' 
tigend beantwoorden : het Memo
randum is een eersle stap naar fe
deralisme. Wanneer ergens op een 
Willekeurig terrein het bewijs 
wordt geleverd dat autonomie bo
ven hel unitarisme U te verkiezen, 
ian zal vroeg of laat ook elders de 
Hjn worden doorgetrokken. 

De geesten die thans worden op 
geroepen zal men niet meer be-
tivrren I 
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De aanslag op HaUe, Alsemberg, Dilbeek en St-Genesius-Rode 

door de verfransers is mislukt. Wij hebben de strijd gestreden 

samen met de Vlaamsgezinden uit het Brusselse. Het was in 

juni dat we de plannen van de verfranselaars te HaUe en te Al

semberg vernamen. Wij hebben er week aan week een hoofdar

tikel aan gewijd, tot na drie weken ook de Vlaamse C.V.P.-pers 

voelde dat ze moest meedoen. < Het Volk » was maar lauw; « De 

Standaard » heeft zijn best gedaan. De V.T.B, en het Davids-

fonds te HaUe sprongen krachtig mede in de bres. Zo ook het 

Vlaams Komitee voor Brussel en het Vlaams Verijond voor Aca

demici. Dit heeft ons groot genoegen gedaan. 

De aanval is afgeslagen. Thans moeten aUe Vlaamsgezin

den in de aanval. Vlaanderen moet gezuiverd worden van alle 

Frans onderwijs, zo staats als vrij. Wij hopen dat ook hierbij de 

Vlaamse verenigingen en de Volksunie schouder aan schouder 

zullen strijden om de Vlaamse ministers te verplichten deze al

gemeen Vlaamse eis in te willigen. 
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Wal met de M. P. W. 
(zie blz. 8) 

GEEN FRANS TAALGHETTO 
ENGELS 

raam op de wereld 

De verspreiding van de talen in de wereld zegt nog niets over hun ka 
rakter als wereldtaal. Zo is het Chinees veruit de meest gesproken taal 
600 miljoen. Toch is het geen wereldtaal Een wereldtaal komt er door een 
langdurig politiek en ekonomisch overwicht. 

Zo werd het Engels de voornaamste wereldtaal omdat Engeland eeu-
h . ? l ^ ° ^ * * \ K ^ ' ' " * ' P«""«»'« »»««»>* van de wereld was. Ongetwijfeld zou 

, A,^ ^"* "^" ''^'^'^ verliezen zo het alleen gesproken werd in En
ge and. Maar de Verenigde Staten hebben het politiek overwicht van En
geland overgenomen en zij werken de verdere verbreiding van het Engel , 
als wereldtaal in de hand. 

Het Frans dat in vorige eeuwen na het 
Engels eveneens een wereldtaal was boert 
ellc jaar achteruit omdat de politieke en 
ekonomische macht van Prankrijfe sterk 
achteruitliep. In deze eeuw werd het Frans 
als tweede taal zowat overal verdrongen : 
In Skandmavië en Kleln-Azië door het 
Engels, in Oosteuropa door het Russisch 
Aiieen voor de minder ontwikkelde Noord-
afrlkaanse Staten en voor Belgisch Kon

go is het Pi-ans nog internationale hulp-
taal. Maar ook daar wordt het reeds aan
gevreten door het Engels «ndat de lel-
dende zwarten van de thans onafhanke
lijke staten. Inzien dat ze met het Pran» 
niet verder komen dan Noordafrika. 

Loopt het Frans achteruit bij zover dat 
men logisch kan voorspellen dat het bin-
nen 20 Jaar nog aUeen als hulptaal wat 
zal gebruikt worden in de onmiddellijke 
buurt van Frankrijk, dan zien wij thans 
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Spijtig! We zijn al voltellig 
voor " leder zijn waarheid „ 
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h«t belang van het Russisch süjgen. Het 
Russisch treedt taallmperialistlsch op niet 
alleen in de Sovjetunie zelf maar ook in 
de satellietstaten. 

Het Russisch kommunlsme heeft ten 
andere een sterke staatsnatlonalistische in
slag. 

Al3 wij daarbij de groeiende politieke en 
ekonomische macht van Rusland zien met 
de daarbij gepaard gaande verspreidmgs-
kracht van haar taal dan begrijpen we 
dat het Russisch zich thans vooruitdringt 
als de tweede internationale taal. 

Door het feit evenwel dat het Spaans 
de taal is van gans Zuld-Amerika (Brazi
lië uitgezonderd) van Centraal-Amerika en 
Meksiko betwist ze als wereldtaal de twee
de plaats aan het Russisch. Het Spaans 
wordt trouwens in Amerika en Burc^» sa
men door 160 müjoen mensen ge^rok»n, 
net Russisch door 120 miljoen. 

Het Engels, veruit de voornaamste we
reldtaal, IS de taal van de Verenigde Sta
ten (180 miljoen inwoners) van Engelan^-i 
(52 miljoen) van Australië (10 miljoen) 
van Kanada (17 miljoen waarvan 12 mil
joen Engelstaligen) en van Nieuw-Zeeland 
(2 miljoen) om niet van Ierland en klei
nere eüandengroepen te spreken. Het is 
de moedertaai van 270 miljoen mensen. 
Het is de taal van belangrijke centra in 
drie kontmenten : de Verenigde Staten 
(Amerika) Engeland (Europa) en Austra
lië Het heeft de eeuwenlange traditie (En
geland) en de aktuahteit (Verenigde Sta-
ten). 

Feitelijk is het Engels de enige grote 
wereldtaal. Ver daarachter volgen het 
Spaans en het Russisch. 

Het Chinees (600 miljoen), het Hmdoe-
stan, voornaamste taal van Indië (180 mil
joen), het Japans (110 miljoen), het Duits 
(90 miljoen), het Bengaals (Indië • 90 
müjoen), het Araabs (80 miljoen), het Por
tugees (BrazUië, Portugal : 70 milJo=n) 
hebben evenals het Frans (70 miljoen) 
slechts een plaatselijke uitstraling. 

BINDEN AAN EEN LUK? 
Het Frans heeft in de wereld nog slechts 

een betrekkelijk belang. 

Alles wijst er daarbij op dat dit betrek
kelijk belang nog steeds vermindert. Het 
is dan ook onverantwoord dat we in Vlaan

deren verder kritiekloos het Frans al» 
tweede taal zouden aanvaarden. 

De afstanden in de wereld zijn zo ge
relativeerd dat de kontakten met Engels
taligen in sterke mate stijgen. Het geo
grafisch argument van het Frans ala 
grenstaal heeft daardoor een geduchte 
knak gekregen. 

4dor Vu.T^^fmOdCft 

Ook het argument van de tweetalige ad
ministratie dat voor vele jongeren een 
afdoend argument was om Frans als 
tweede taal te kiezen zal grotendeels weg
vallen nu we zien dat de Walen het be», 
glnsel van de eentaligheid ook in de ad
ministratie voorstaan. 

Het initiatief van Dr. Herman Bouche-
rij samen met Prof. C. Huymans, Nobel
prijswinnaar, en Prof. Max Lamberty, al
gemeen voorzitter van de Stichting Lode-
wijk De Raet om het Engels als 2de taal 
te aanvaarden komt dan ook op zijn tijd 

Het zal misschien te laat zijn voor dit 
Jaar, nu de ouders deze en volgende week 
reeds moeten kiezen welke 2de taal hun 
kinderen op de 6de latijnse en op de 6de 
moderne in het staatsonderwijs zullen vol
gen. Een grootscheepse voorlichtingskam
panje is echter gewenst opdat in de loop 
van volgende jaren een steeds groter aan
tal kmderen de werkelijke wereldtaal als 
tweede taal kiest. 

Wanneer voor acht kinderen op de zes
de latijnse of zesde moderne Engels als 
tweede taal gevraagd wordt moet het 
schoolbestuur dit verzoek inwiUigen. 

In praktisch aUe landen buiten de Rus
sische satellietstaten is het Engels tweede 
taal. Ook in Duitsland, Italië en Neder-
land. De toetreding van Engeland tot het 
Europa der zes zal eveneens tot gevolg 
hebben dat het Engels in West-Europa de 
leidende taal zal worden. 

Het is dan ook hoogst nodig dat de stu
derende jeugd degelijk voorgeUcht wordt 
over het overwegend belang van het En
gels en dat het Frans in Vlaanderen naar 
de derde plaats zou verwezen werden. 

Praktisch realisme Is hoogstnodig in on
ze moderne wereld. 



•Dl VOLKSUNIE • N' 36 • 9 SirTfMBER '«1 

peRNorcN 
SPRINGSTOF 

Uit goede bron vernemen wij het 
ontsteUende bericht dat de veilig
heid van de staat radeloos is. De 
reden : de menigvuldige verdwij
ningen uit springstotvoorraden van 
de mijnen en steengroeven in Wal
lonië. Zelfs het leger is er niet vrij 
van. Ooic daar verdwijnt dinamiet. 
De officiële diensten van de staat 
zijn het spoor bijster en geralcen de 
kluts kwijt. 

Heel anders dan toen het er op 
aan kwam er op los te kloppen op 
het hoofd van weerloze Vlamingen. 
Alleen de ministers leven onbezorgd. 
Moet dat bericht in verband ge
bracht worden met een ander ont
stellend nieuws als zouden de heren 
van de M.P.W. een honderdtal 
stoottroepen- en sabotagegroepen 
hebben gevormd, met of zonder 
hulp van achter het ijzeren gor
dijn ! Een vraag is of de regering 
zich hiervan wel bewust is en an
dere middelen overweegt dan een 
bedaringspolitiek op de rug van de 
Vlaamse gemeenschap. Een andere 
en meer pertinente vraag is hoe wij 
Vlamingen een voldoende tegenge-
wicht zullen scheppen tegen de 
Waalse agitatie. Zulk punt kan 
slechts als de openbare mening in 
Vlaanderen tot een scherp en snel 
toeslaan wordt gewapend, misschien 
minder gewelddadig maar even 
krachtdadig en gesloten. 

FOLIES BERGÈRES 
Op de, perskonferentie van de 

Kultuurraad voor Vlaanderen werd 
over alles, en ̂ ogjwat-gesproken, M 
ojn. ook over Vlaams toneel te 
Brussel. 

We kunnen het slechts betreuren 
dat sommigen de Folies Bergères -
Vlaams toneelgezelschap te Brussel 

- schijnen te beschouwen als een 
stukje fleurige doch overbodige 
folklore. 

De tijd dat de Folies stukken uit
sluitend in dialekt bracht ligt lang 
achter de rug. Het gezelschap ver
vult te Brussel een zeer belangrijke 
taak : toneel brengen, Vlaams to^ 
nee], voor de gewone man die an
ders nooit of nergens met de Vlaam
se toneelwereld in kontakt zou ko
men. 

Zonder de Folies geen K.V.S. ! Is 
men zich daar wel voldoende van 
bewust ? 
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I HOEVEEL ASOCIALE | 
i EN 1 
1 HOEVEEL VERPLAATSTE i 
I LEERLINGEN 7 | 
1 Onze volksvertegenwoordiger g 

= D. De Coninck heeji volgende par- | 
= Umeniaire vraag gesteld : g 

p WUIen de Heren Minister van Na- g 
= Uonale oproedinc en Kultanr in ver- = 
Ë band met de bijzondere taalklassen § 
= van ia«er middelbaar onderwijs te = 
1 HaDe en de voorbereidende lagere af- £ 
E dellnf aldaar, laten wetea welke de § 
E scboolbexettins is feweest van elk Ë 
i deier 3 klassen <6de - 6de - en 4de) = 
= en van elk der transmntatMüassen £ 
1 vanaf IMO tot beden telkens met de g 
= gemeente van herkomst der betrok- = 
£ ken leerlingen. ^ 
1 Hoeveel leerlingen ritten er thans in S 
= elke klas der bijr^ndere Middelbare g 
£ taaiafdeling, die ooit transmntatle- £ 
= onderwijs hebben gevolgd, en hoe- £ 
£ veel leerlingen van over de taal- S 
= grens? £ 
= Hoeveel leerlingen zitten er in het £ 
= 5de en 4de jaar der bijzondere taal- £ 
£ klassen van middelbare graad, die £ 
i het 6de jaar niet hebben gevolgd ter £ 
£ idaatse, noch ooit transmntatieon- £ 
£ derwijs volgdïn ? = 
= Hoe staat het met het officieel Mid- = 
= delbaar Onderwijs in de waalse ge- g 
= memten over de taalgrens en wan- £ 
= neer werd dit opgericht of nitge- £ 
1 breid TCBEKE en EIGENBRAKEL = 
£ eventneel andere gemeenten. £ I i 
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50 JAAR 
We betreuren het dat de Kultuur

raad voor Vlaanderen zijn perskon
ferentie zo slecht heeft voorbereid. 
Het gaat niet op, aan buitenlandse, 
Brusselse of Waalse journalisten te 
verklaren dat Vlaanderen kultureel 
wordt benadeeld, wanneer men 
zulks niet onmiddellijk met cijfers 
kan bewijzen. De cijfers bestaan, ze 
zijn welsprekend. Maar waarom ze 
dan niet gebruikt ? 

Dit tekort aan dokumentatie, aan 
cijfermateriaal werd door eenieder 
•cherp aangevoeld. 

Onder de weinige cijfers die dan 
toch werden gegeven, bevond zich 
een voltreffer : dhr Fleerackers 
hoopte, binnen een 50-tal jaren ons 
tekort aan universitalren overbrugd 
te hebben. 

Ook niet erg gehaast, die Fleer
ackers ! 

• • 

j Vijf voor Twaalf [ 
• » 

i Uit onze reportages over de uw- t 
5 serij hebben ome lezers kunnen Ie- S 
J ren dat het helemad.1 niet goed gaat ; 
j met de vissers. • 
S Er zijn er in totaal een t.000. Deze ; 
; mensen zien hun toestand verslech- S 
ï ten in plaats van verbeteren. S 
S Onze vissersvloot, die hoognodig ; 
i moet gemoderniseerd worden wil ze ï 
I opnieuw kunnen meetellen, heeft S 
l een gesehalte waarde van ongeveer ! 
! 900 miljoen frank. Van die 900 mil- i 
• joen zijn er ongeveer 490 miljoen t 
m schuld bij leveranciers en krediet- J 

maatschappijen I i 
Wat kunnen wij daar nu aan S 

doen f Zoals we met de hopboeren i 
gedaan hebben, zoals we naar Stan- ï 
lejstad geweest zijn om onze 8 sol- ï 
d<üen Ie gaan bevrijden, zó zetten ; 
we ons volledig achter de zaak van ; 
de vissers I Z 

m 

Volgende week meer hierover. i 
dr. Herman Le Campte. 

VERDRAAGZAAMHEID 
De liberale studenten vragen in 

een motie gerechtelijke vervolging 
van al wie voor federalisme ijvert. 
Tipisch staaltje van de zogenoemde 
liberale verdraagzaamheid. De he
ren studenten zijn stellig de mening 
toegedaan, dat ijveren voor zelfbe-
Bchikldng een misdaad tegen de 
mensheid is. Spijtig voor die liberale 
heren kenne'n zij de geschiedenis van 
hun dierbaar vaderland en van hun 
liberale voorgangers bar-slecht. 
Want anders zouden zij weten dat, 
na 1830, het ook en vooral liberalen 
zijn geweest die Orangistisch of 
kortweg Groot-Nederlands bleven. 

Volgens de liberale Fils-i-Fapa's 
dus een uitgesproken inciviek ver
leden voor de « blauwen > uit de vo
rige eeuw. 

IN ALLE STILTE 
In alle stilte willen de zusters van 

Heverlee hun franstallge afdeling 
uitbreiden. De oudere cyclus bestaat 
sinds langs, sinds een viertal jaren 
begonnen ze ook met een moderne 
afdeling die ze nu nog gauw willen 
voltooien. De katolieke pers zwijgt 
hierover als vermoord en ook de 
Vollisgazet en de Vooruit, die het 
helemaal niet erg vinden dat de 
Franse kastetaal in Vlaanderen ver
dere uitbreiding neemt. 

De universiteit gaat anderzijds 
eveneens voort diploma's af te le
veren in het Frans voor wetenschap
pelijke humaniora (het voorberei
dend jaar tot de universiteit). 

Wanneer zal Van Elslande deze 
varkentjes eens wassen ? Het wordt 
meer dan tijd dat al dit Frans on
derwijs In Vlaanderen nitgeroeid 
wordt. 

DE TWEEDE TAAL 

De Vaaanse ouders hebben er alle 
belang bij dat hun kinderen, naast 
de moedertaal, ook nog grondig een 
tweede taal aanleren die door zo
veel mogelijk mensen gesproken 
wordt. 

Om te weten welke taal de mees
te kansen biedt, volstaat het de sta
tistieken te raadplegen. 

Ziehier enkele gegevena : 
Spreken Frans : 50 miljoen men

sen. 
Spreken Duits z 80 miljoen men

sen. 
Spreken Spaans : 85 miljoen 

mensen. 
Spreken Engels : 220 miljoen 

mensen. 
Hieruit blijkt dus duidelijk dat 

van de Westerse talen, alleen de 
Engelse taal als een internationale 
taal kan beschouwd worden. 

De onderwijswet voorziet de mo
gelijkheid om de Engelse taal In de 
settelen als tweede taal te onder
wijzen. 

Het volstaat dat 8 huisvaders dit 
aanvragen. 

Het is wenselijk dat in elke school 
de huisvaders zo spoedig mogelijk 
kontakt nemen met eliiaar om ge
meenschappelijk deze aanvraag te 
doen. 

Personen die bereid zijn om mede 
te werken kunnen zich wenden tot 
de « Vereniging voor de verspreiding 
der Engelse taal » waarvan het voor
lopig sekretariaat gevestigd is: Be
gijnhofstraat 28, BrusseL 

VLAGGENROOF 

Een K.S.A.-groep uit Aalst had 
gedurende de maand augustus haar 
tenten opgeslagen in een weide aan 
de Semois te Foupahan (bij Bouil
lon) en aan de vlaggemast een 
leeuwenvlag gehesen. 

Dat lokte blijkbaar enkele heet
gebakerde walen die in een wagen 
kwamen rondtoeren. Tijdens de 
nacht werd de vlag dan gestolen. 

Klacht werd neergelegd bij de 
rijkswacht die een onderzoek in
stelde en daarbij geholpen werd 
doordat een der leiders van de groep 
het nummer van de wagen had ge
noteerd, die de vorige dag daar op 
geheimzinnige wijze was komen 
rondneuzen. 

De roof van de vlag wekte bij de 
ouders en familieleden van de 
K.S.A.-jongens zulke verontwaardi
ging dat er een omhaling werd ge
daan die spoedig het nodige geld 
opbracht voor een nieuwe leeuwen
banier. Al bij al kwam van het on
derzoek van de rijkswacht natuur
lijk niets in huis maar de zaak heeft 
toch een voordeel opgeleverd. De 
K.S.A.-ers en hun familie-leden zijn 
thans grondig overtuigd van de ver
draagzaamheid van de Walen. 

WOORD EN DAAD 

Een voormalig provinciaal raads
lid van de socialisten, Juul Ost 
schepene te Heme en thans parti-
kuUer sekretaris van Larock laat 
zich graag doorgaan voor een goed 
Vlaamsgezinde. De man heeft er 
voor gezorgd dat ook te Heme, 
Vlaamse gemeente op de taalgrens, 
een Vlaamse middelbare school 
kwam. 

Naar we vernamen doet hij echter 
uitermate zijn best om de school nu 
tegen te werken. Hij stuurt zijn kin
deren niet naar die school maar wel 
naar Edingen, omdat het onderwijs 
daar Frans is. 

Het voorbeeld van deze « Vlaams-
gezinde» sociaUst zal dankbaar ge
bruikt worden door de verfransers. 
En wat denken zijn -Vlaamse partij
genoten over hem ? 

123 sexies 
en kiesrechl' 

De wet van 30 juni 1961, die na eindeloze koehandel en ver-
minlcingen erdoor kwam, heeft niettemin bepaalde hateijorien van 
lichtgestraften oj niet-ge.iiraften zekere rechten terv</'(^e<jcven van
af 11 juli 1961, datum waarvf de wet in voege trad. 

Het is goed dit te weten met het. oog o'p de aan gang zijnde 
herziening der kiezerslijsten. 

Krijgen automatisch hnn kiesrecht terug : 
Zij die niet werden veroordeeld, maar van hun rechten ver

vallen verklaard ; 
Zij die het sfochtoffer werden van een bestuurlijke maatregel 

(afzetting); 
Zij die Of de ejmratielijsten van de krijgsauditeurs werden 

ingeschreven; 
Zij die door de krijgsraad werden vrijgesproken waar op de. 

epuratielijst gebracht. 
Krijgen eveneens automatisch hun kirsrecht terug, zij die 

door de krijgsraad tot 3 jaar werden veroordeeld en wter straf bij 
genademaatregel tot 3 jaar of minder werd herleid. 

Zij die, na genademaatregel of transactie, toch een straf van 
m^eer dan 3 jaar doch minder dan 5 jaar hebben behouden, kun
nen al hun rechten en kiesrechten terug bekomen door een ver-
toekschrift, liefst aanr/etekend te richten tot de minister van jus
titie, Poelaertplein, Brussel, mits zij in dat schrijven hun voor
nemen bekend maken om de wetten van het Belgische volk getrouw 
na te leven (art. 4 Par. 3 van de wet van 30 juni 1961). 

Dit herstel van rechten mag niet geweigerd worden indien uit 
de brief blijkt dat het verzoek ernstig is. 

Zij echter die jneer dan 6 jaar straf behielden, doch minder 
dan 10 jaar, kunnen door eenzelfde verzoekschrift hun rechten te
rug bekowcn, behalve het recht om te kiezen en verkozm te wor
den. 

Zij dte meer dan 10 jwir straf behielden, kunnen ten allen 
tijde teruggave van rechten bij de Rechtbank aanvragou, met uit
zondering van kiesrecht en zelfs van andere rechten indien de straf 
20 jaar bereikt. 

In deze la/itste gevallen, hangt volledige teruggave van alle 
rechten (kiesrechten en andere) af van het eerherstel. 

We raden alle betrokkenen dringend aan, ondanks alles, ge
bruik te maken van de mogelijkheden der wet van 30 juni 1961. 
Onze verkozenen en propagandisten hoiiden zich te hunner beschik
king om hen behulpzaam, te zijn bij het opstellen van hun verzoek
schrift. 

TURNHOUT 750 JAAR STAD 
In de dagbladen verschenen de 

fotos der administratieve persona
liteiten, welke de automatisering 
van het telefoonnet Turnhout heb
ben ingehuldigd, met het gevolg dat 
de centrale naar Herentals verhuist 
en de hoofdstad der Kempen een 
nieuwe aderlating ondergaat. 

Reeds vroeger werd de treinver
binding met Nederland afgesneden, 
daarna alle treinverkeer zelfs met 
het binnenland. Zou onze achtbare 
Minister van Spoorwegen het aan
durven, een Waalse stad van over 
de 30.000 inwoners, van elke trein
verbinding af te snijden met het 
binnenland of met de Franse grens? 
In dit geval zouden wij hem aan
raden eerst zijn testament op te 
maken. 

De buurtspoorwegen verdwenen 
daarna uit Turnhout, nu wederom 
de telefooncentrale. Aan wie de 
beurt? 

De Kempische hoofdstad verliest 
bestendig van haar pluimen en 
gaat stelselmatig achteruit. De 
vroegere nijverheid kwijnt weg en 
de nieuwe verhuist naar elders. 

Binnen afzienbare tijd « De Ver
loren Stad » in plaats van de vroe
gere « Eersten troon der Staten ». 

Maar om te besluiten hebben on
ze Turnhoutse overheden reeds aan 
het lot van het plaatselijk perso
neel gedacht ? 

Het ware misschien wel hoogst 
interessant ook even hun advies 
hieromtrent in te winnen! 

BOEREN-DIALEKT 
Volgens gezaghebbende Brusselse 

kulturele kringen is het Nederlands, 
zoals bekend, een taal die uitslui
tend gebruikt wordt bij. het uitmes
ten van de stal of het melken van 
de koebeesten. Er zou volgens deze 
kringen geen enkele reden bestaan 
waarom iemand anders dan een 
boerenknecht deze taal zou aanle
ren. Op een konferentie van hoog
leraren te Den Haag werd meege
deeld dat te Napete. te Praag, te 
Grand-Rapids en in een veertigtal 
andere universiteits-ccntra, Neder
landse taal en letterkunde wordt 
onderwezen. Ten behoeve natuurlijk 
Tan de plaatselijke keuterboerkens. 

FLINK ZO, OVERMAAS 
In de Voerstreek li ebben de 

Vlaamse voormannen flink werk ge
leverd. Daar waar tot nog toe alle 
kinderen na hun Nederlandstalig 
lager onderwijs in het Frans mid
delbare derlen te Wezet of Verviers, 
daar werd door de zorgen van Dr. 
Nijssen, Jef Ernst en vrienden elke 
dag een bus ingelegd naar Tongeren 
zodat dit jaar 28 kinderen hun on
derwijs voortzetten in het Neder
lands. Binnen enkele jaren zal Over
maas dus weer jonge intellektuëlen 
tellen die ook hun moedertaal het 
Nederlands, grondig kennen. 

Anderzijds werd door Jef Ernst en 
vrienden het plan opgevat een 
Vlaams huis op te richten in 's Gra-
venvoeren. De grond werd gekocht 
en het plan opgemaakt Tegen 
nieuwjaar hoopt men klaar te zijn 
met het « Hof De Voer ». 

Flink zo, Overmaas ! 

GENTSE BLOEMENCORSO 
Ter gelegenheid van de negende 

Gentse bloemencorso werd een of
ficieel programma uitgegeven, 
waarin een aantal aftandse hande
laars gemeend hebben een middel 
te zien tot het maken van eentalig 
franse propaganda. Deze handelaars 
of firma's zijn de volgende : Ets 
Gaston Verbist, Boulangerie Block, 

Patisserie Venddme, Coiffeur Ro
bert, Chemisier Roland, Agence 
Express en Jolybas. Wij raden onze 
lezers aan hiermee in het vervolg 
rekening te houden en enkel nog te 
kopen bij die firma's die in dat pro
gramma-boekje en elders, Neder
landstalige publiciteit maken. 

mmmmmimi 

SINT MARTENS BODEGEM 
Op zondag 17 september om i:SO n, 
zaal /•'. Van der Borgtü, Staiivnslr, 

G R O T E 
VOLKSV E R G A D E R I N G 

gehouden door : 

Meester Daniël DECOyil^CK 
volksvirteg'^nwoord'H'r 

Achiel VAS MALDhliHA 
' bediende 

Louis DE COSTHR 
architekl 

en een bekend Viioms voorman be
sluit met een ov<iiicht van de 
Vlaamse strijd. 

ALLEN D A A R H E E N 
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In het artikel hiernaast over de kernontploffingen herha
len we nog maar eens dat de Amerikanen niet in staat schijnen 
te zijn om po'lt ' ike munt uit de aktualitelt te slaan. Steeds 
sch'eten zij te kort wanneer het er op aan komt, bepaalde voor 
hen gunstige stromingen te verwekken. 

Zulks is eens te meer gebleken bij het bezoek van Mikoyan 
aan Japan. Japan behoort — het is één der eigenaardigheden 
van de ideologische aardrijkskunde — tot het Westers kamp en 
heeft met Amerika een pakt afgesloten dat een doom is in het 
oog van het Kremlin. Maar wanneer Mikoyan op bezoek komt, 
beoerkt alles zich tot eerder schuchtere betogingen van rechtse 
organizaties en tot een versterkt poütiekordon. 

Eisenhower echter in illo tempore geraakte zelfs niet tot in 
het Land van de Rijzende Zon. Zijn bezoek aan dit antl-kom-
munistisch land werd onmogelijk gemaakt door massale demon
straties van linkse groeperingen en de daaruit voortvloeiende 
b'oedige relletjes. 

We menen helemaal niet dat het Oosters blok monolitisch is 
en dat het politieke schaakspel er bedreven wordt met weten
schappelijke ernst. We stellen echter vast dat de Amerikanen 
praktisch nergens en nooit er in slagen, de kaas van het Krem-
linbrood te halen; het omgekeerde gebeurt dagelijks Zo'ook te 
Ber.ijn. Sinds jaar en dag weet men nu al, dat de Berlijnse 
kwestie vroeg of laat door het Kremlin ernstig op de agenda 
zou worden geplaatst. Maar in al die jaren Is Washington er niet 
in geslaagd, het voordeel dat op bepaalde momenten bestond uit 
te buiten. Men is zelfs niet eens tot een gesloten Westerse hou-
dmg gekomen. 

We schrijven dit niet omdat we ons verheugen in de supe
rioriteit van het Oosters apparaat, verre van daar. We menen 
echter dat het Oosters gevaar verdubbeld wordt door een ander 
gevaar, dat der grenzeloze Amerikaanse naïviteit. Er zijn com
mentators die juist uit die naïviteit het argument puren van de 
hogere Amerikaanse po'itieke zedigheid. Een troost gelijk een 
andere, en bovendien nog larie. Bij de vaststelling van de poli
tieke onbekwaamheid der Amerikanen dringt zich een konse-
kwentle op : die van de onbekwaamheid der Amerikanen om 
leiding te geven aan wat men — horribles slmplificateurs — de 
« vrije wereld » pleegt te noemen. Met andere woorden : die van 
een alternatief voor de huidige Westerse politiek. 

in Belgrado hebben de niet-verbondenen naar een dergelijk 
alternatief gezocht. Zonder veel bijval trouwens, wat nauwelijks 
verbazing zal wekken. Een der weinige dingen waarover men in 
het blok der neutralen akkoord gaat, is het feit dat men geen 
bk)k wU zijn. De neutrale wereld, die dan toch altijd 700 miljoen 
mensen vertegenwoordigt, blijft nog steeds militair en ekono-
misch een te verwaarlozen factor. Men kan trouwens de poli
tieke aspiraties-op-wereldniveau van tal van Aziatische en Afri
kaanse staatjes nauwelijks ernstig nemen. De konferentie van 
Be'grado heeft zich in hoofdzaak beijverd om lof en blaam in 
dezelfde verhoudingen over Moskou en Washington te verdelen, 
waarschijnlijk om noch de dollar - noch de roebelkraan dicht 
te draaien, 

t e n werkelijk alt-ernatief kan slechts gesteld worden daar 
waar het kan steunen op werkelijke m a c h t : ekonomische macht, 
diplomatieke ervanng, technisch vernuft. M.a.w. In Europa en 
nergens anders. Ondanks alle bezweringen van de ketter jagers 
blijft het zoeken van een Europees alternatief de belangrijkste 
opgave voor wie geen vrede wenst te nemen met de politiek van 
de leerling-tovenaars in het KremJin en in het Witte Huis. Een
maal zal er zwaar geoordeeld worden over de huidige leiders 
van de Europese politiek die het j 'al peur verheven hebben tot 
politiek evangelie. 

Naast de giftige paddestoelen aan de Oeral, naast de som
bere Vopos aan de Berlijnse grens, naast het onmachtig gesta
mel der neutralen verzinkt deze week het andere nieuws in de 
grond. 

We wachten nog een paar dagen om in ons aller Rode Vaan 
te lezen wat men zoal over de situatie denkt. En vooral wat men 
denkt van vo'gende verklaring van een zekere heer Kroesjtsjef, 
afgelegd nog niet zo heel lang geleden op een U.N.O-vergadering 
waar met de schoen op tafel werd geklopt : « de mogendheid die 
het eerst terug kemproeven zal doen, zal daarmee een ver
schrikkelijke verantwoordelijkheid op zich laden ». 

7.9.61. 

GEEN A ZONDER B ? 

DE PADDESTOEL 
Ergfens In Siberië en In de Kalmukken-

steppe tussen Stalingrad en de Oeral rij
zen weer de griftige atoom-paddestoelen nit 
de grond. Morgen zullen ze ook weer staan 
boven de woestijnen van New-Mexico. De 
groten zegrgen weer A, de A van A-bom. 

Op de laboratoria over de hele wereld 
wordt weer de radio-aktiviteit van de neer
slag gemeten. De atmosfeer krijgt opnieuw 
een dozis strontium-90, waarvan geen mens 
tot op heden schijnt te weten hoe gevaar
lijk het eigenlijk Is. 

Er Is echter een andere en minstens 
even gevaarlijke neerslag ; de neerslag 
van de radio-aktiviteit in de kranten. We 
hebben in de laatste dagen méér kruis
tocht-artikels en oorlogsproza gelezen dan 
In héél de voorbije twee jaar samen. 
Waarom eigenlijk 7 Wat 1» er dan veran
derd ? 

De Russen hebben destijds hun atoom
experimenten stopgezet en uit die stop
zetting het nodige propagandistische stof 
geklopt. De Russische atoomstop had niets 
met menslievendheid te doent de geleer
den van achter het IJzeren Gordijn zul-
len wel geoordeeld hebhen dat se voorlo
pig genoeg wisten. In het Kremlin was 
men er als de kippen bij om de Ameri
kanen — steeds een stukje trager dan him 
tegenspelers — de hak te zetten. De V.S. 
werden door de S.U. beladen met het 
odium van de Atomspielerei en moesten 
— om het gezicht te redden — op hun 
beurt ophouden met kemontplofflngen. 

In Geneve werd dan drie jaar aan een 
stuk onderhandeld over een atoomstop. 
Men kwam er geen stap vooruit. Telkens 
wanneer één der belde partijen uitpakte 
met een « realistisch » plan. stak de te
genpartij stokken in de wielen. Men was 
het er tenslotte — zoals elders en voort
durend — roerend over eens om oneens 
te zijn. 

Intussen kwam de Gaulle met zijn « po
litique de grandeur » : de giftige padde
stoel verrees boven de woestijnen van 
Afrika. 

De waarheid Is dat de groten (en de 
would-be groten) atoombommen smijten 
als het hun past en er mee ophouden al» 
het hun past. Alleen de Russen hebben 
daarbij kans gezien, zowel van hun stop
zetting als van hun hervatting voordeel 
op te steken. Propagandi<-tisrh voordeel 
Hf de stopzetting, taktisch \oordeel nu. 
Of niet missch'en 7 Wanneer in Londen 
tegen de A-hom betoogd wordt vand-^ig, 
dan is het voor de ambassade der V.S. ! 

Men kan de Russen dus verwijten dat 
ze misdadig zijn en sluw; men kan de 
Amerikanen verwijten dat ze misdadig 
zijn en naieif. Maar voor de rest U het 
verschil niet zo heel groot. 

We hebben niet de minste lust om 
thans, ter gelegenheid van de hervatting, 
maar weer eens te gaan praten over het 
" evenwicht van de terreur », over de al 
of n'et grotere kans op « klassieke » oor
logen, over gans de dialektiek van de 
atoomstrategie. 

We zijn te moedeloos daarvoor. Te moe
deloos omdat wij ons w er eens bmsk rea-
llzeren door wat een stel halfgare mis
dadigers tenslotte de wereld geregeerd 
wordt. Niet alleen In het Oosten ! 

Die moedeloosheid hebben we gekend 
toen we destijds begonnen aan de huizen
hoge stapel Mémoire's van de Groten uit 
de Ilde Wereldooriog, de groten uit beide 
kampen. Wie weten wil hoe de wereld ge 
regeerd wordt, herleze bvb. eens met 
vrucht de Mémoire's van een Churchll, 
een Truman of een Boontje Roosevelt. Hij 
herleze het verslag van de drinkgelagen te 
Yalta, Casablanca en Potsdam. Hij herle
ze hoe Roosevelt in een dronken bui op 
de grandioze idee van het « unconditional 
surrender » kwam. hoe Truman reageerde 
op de massamoord te Hiroshima. Of hij 
herleze de beschuldigingen van de huidi-
sre Kreminleiders aan het adres van Sta
in, de man die oor'ogje speelde in een 
'Choolatlas. Of hij raadplege de Nürnberg-

Tieef Koioot. Schild en Zwoord van Vlaonderen! 

^ ak»ji, 1SS-T 

dagdromerlj van een Alfred Rosenberg. 
Hij zal er zich voor hoeden, de dron

ken Kroesjtsjef, het rijkeloizoontje Ken
nedy, de hooghartige de Gaulle, de senie
le Adenauer hoger aan te slaan en ern

stiger te nemen dan . .»„, , . 
Als het waar is dat het mensrtom <»e 

regeerders heeft die hvi ver i • . n 
moet er met dat mensdom iets tauieliik 
fel uit de haak zijn. 

BINNENLANDSE SPIEGEL 

Het memorandum van de Kultuurraad voor Vlaanderen 
heeft er ons maar weer eens aan herinnerd dat ergens op een 
vergeten regeringszetel een zekere heer Van Elslande zit. Ge
durende de strijd om Halle, om Alsemberg, om heel Vlaams-
Brabant hadden we de aanwezigheid van dhr Van Elslande vol
komen over het hoofd gezien; het was niet onze fout. Ook bij 
andere gelegenheden schijnt zijn aanwezigheid geen diepe spo
ren na te laten. Zijn minister, dhr Larock, gaat stelselmatig 
voort met een eenzijdige benoemingspo'itiek zonder dat de ad-
Junkt daaraan kan verhelpen. Thans worden in het officieel on
derwijs ook die mensen geweerd, die een diploma van de Rijks
universiteit Gent hebben maar die humaniora Hepen aan een 
college. Aan het Konservatorium van Gent wil dhr Larock een 
Waal benoemen alhoewel Van Elslande zelf een poulain schijnt 
t« hebben. 

In Vlaams-Brabant althans werd een haH toegeroepen aan 
het frans kultuur-imperiallsme van de regering Spaak-Lefèvre. 
Niet door dhr Van Elslande natuurlijk Wel door de Volksunie 
die als eerste blad In Vlaanderen de kat de bel heeft aangebon-
flen, die de bijeenroeping van het Parlement heeft geëist en die 
bij het hernemen van de parlementaire bedrijvigheid niet zal 
na'aten, het offensief tegen alle frans onderwijs In Vlaanderen 
te ontketenen. 

Offensief dat trouwens niet alleen tegen het frans onder
wijs zal moeten gevoerd worden, maar nog tegen een paar an
dere kleinigheden. Dezer dagen werden weer sprekende en echt-
Belglsche cijfers gepubliceerd. Zo heeft de Borinage Jiog.maar 
eens 46.400.000 F gekregen, terwijl Zuiderkempen-Hageland het 
moeten stellen met de klassieke O F O et. Aan de haven van Luik 
wordt een slordig miljard gespendeerd, terwijl Ijet Waasland 
met zijn waterbouwkundige problemen weer eena naast het net 
vist. Men ontkomt niet aan de bedenking dat de heren van de 
Vlaamse Kultuurraad zich wel wat bezondigen aan lichtvaardig 
optimisme wanneer zij menen dat de door hun voorgestelde 
splitsing van Onderwijs het nee plus ultra van de Vlaamse ont-
voogdlngsstrljd is. 

In de pers is een oude draak weer opgedoken : de zetelaan
passing. Men zal zich herinneren dat deze zetelaanpaasing zo
wat in alle laatste verkiezingen als lokvogel voor de argeloze 
Vlaamse duif heeft gediend en ook bij ledere regeringsverklaring 
een klassiek ingredient is. Men schrijft deze regering het voor
nemen toe, de zetelaanpassing ten spoedigste door te drijven 
maar, voegt men er aan toe, er is veel weerstand. Ook en vooral 
weerstand vanwege hen die menen dat, nu er toch over federa
lisme moet gepraat worden In het Parlement, die zetelaanpas
sing nog wel een ogenblik kan wachten. Het Is verrassend hoe
veel unltairen plots menen dat over federalisme toch wel event
jes moet worden gepraat. 

De Wetstraat zit vol Gordiaanse knopen en ledereen vraagt 
zich af, hoe die nu moeten doorgehakt worden. De heren Spaak-
Lefèvre houden het voorlopig nog steeds bij het recept der « In
directe demokratie >, de fameuze volmachten. De heren van de 
regeringsgezinde pers hebben dan ook de handen vol om aan 
dlalektipche voorlichting te doen bij hun lezers. 

« In het najaar, als de bladeren vallen » zei dhr Churchill. 
Zal er in dit najaar behalve de bladeren nog iets anders vallen? 
Het heet dat dhr Van den Boeynants ongeveer klaar is met zijn 
C.V.P.-liberale p oeg en dat hij stellig de najaarswind wat zal 
helpen door aan de boom te schudden. 

Inmiddels begint de voorbereiding van 22 October op volle 
toeren te draaien. Er hebben reeds 320 Vlaamse gemeenten hun 
medewerking toegezegd. We zijn niet zo naïef te geloven dat 320 
Vlaamse burgemeesters met hun schepenen, met de he'e ge
meenteraad en de halve bevolking over de Emiel Jacqmainlaan 
zullen marsjeren, maar de oproep der inrichters heeft alleszins 
ruime weerklank gevonden bij gans het Vlaamse volk. 

Dhr Demany vindt dat zulks nog niet volstaat en brengt on
gevraagd zijn steentje aan door reklame voor de Marsj te maken 
In een dagelijks hetze-artikel. Van dhr Demany zijn we veel ge
woon, zelfs het zingen van de Vlaamse Leeuw op de Uzervlakte. 
Het verbaast ons hoegenaamd niet dat hij zijn zoveelste verzet 
organizeert om weer maar eens (mourir debout !) op de Brus
selse bamkaden te gaan staan. Wat echter bedenkelijk wordt is 
het feit dat hij zijn hetze mag voeren in < Le Peuple >, toch nog 
altijd het officieel orgaan van de B.S P En de B S.P. is zou ons 
dunken, toch nog altijd regeringspartner van de C.V.P. en van 
dhr Van Elslande voornoemd. 

7.9.61, 
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OPEN RAAM 
Op 1 september verscheen in de pers een interessante brief om de 

Vlaamse ouders aan te raden voor hun kinderen het Engels als tucede 
taal te vragen. De brie] was ondertekend door Prof. Corneel Heymans, 
Nobelprijs, Prof. Max Lamberty en Dr. H. Bouchery. Het sloeg in als een 
bom. Iedereen spreekt er over en met sympathieke instemming. Scrutator 
in De Standaard en E.V.C, in « Het Volk » deden zonder uitstel hun duit m 
het zakje. De kampanje is zelfs de Franstalige kranten niel ontgaan. « Le 
Peuple » en « La Libre Belgique » ergeren zich dood om deze « sabotage de 
la longue Fran^aise » en tonen hun kleinheid door geniepige aanvallen op 
de persoon van de eminente ondertekenaars. 

Wij van onze kant juichen hun initiatief toe. De Vlamingen zijn 
ALTIJD in België de polyglotten bij uitstek geweest. En nu is dat nog niel 
anders. Het belelte nochtans niet dat de Franstaligen te pas en te onpas 
insinueerden dat de Vlaamse leiders tegen het Frans waren om hun eigen 
volk dom le honden en dal uit eigenbelang. Geen enkel normaal mens in 
Vlaanderen heeft dat « argument » ooit ernstig genomen maar het maakte 
niettemin opgeld bij vele Brusselaars en Wq}en. En ondertussen vergatan 
zij dat hun « argument » hoogstens op henzelf van toepassing was en op 
hun enge Franse eenlaligheid. 

Onze posiiieue houding t.o.v. de kennis van het Frans is er nochtans 
oorzaak van geweest dat wi] de Franstaligen tegemoet kwamen in hun 
egoisme en onszelf vernederden tot eeuwige adjuncten en vertalers. Dat be
ginnen steeds meer Vlamingen in te zien. Meer dan ooit willen zij zich 
vreemde talen eigen maken, hoe meer hoe liever. Zij beseffen inderdaad 
dat zij in een verruimde wereld, naast hun moedertaal, een tweede taal 
kunnen nodig hebben van grote verspreiding. Een internationale taal in 
de ware zin van hel woord. Het Frans is dat een tijdlang geweest. Nu zeker 
niet meer, wat de Franskiljons ook beweren. Daarom ts het een uiting 
van werkelijk realiteilsbe?ef wanneer steeds meer Vlamingen gaan inzien 
dal enkel het Engels nu in aanmerking kan komen als tweede taal met 
universele verspreiding. Men moet maar even de statistieken nakijken. Wij 
hebben bovendien het voordeel dat wij deze taal veel gemakkelijker aan
leren dan het ons veel vreemder Frans. 

De Walen hebben het nut van de Engelse laai zelf reed* ingezien. 
Jaren geleden hebben zij hel Engels ah tweede taal voor hun kinderen ge
vraagd. 

Een verruimde kennis kan, naast andere voordelen, in België dat 

positieve element brengen dat beide volksgroepen elkaar kunnen verstaan 

op basis van gelijkheid en niet in de verhouding van heer en knecht. En 

met het Engels openen wij voor onze kinderen een werkelijk raam op 

de wereld. W. 

KOFFIE 
« Zwarte Kat » Is een goedbekend kaf-

flemeri£ maar op de nieuwste bokalen 
staat tegenwoordig C3HAT NOIR en dan 
de uitleg In 't Nederlands. 

Waarom moest die zwarte kat nu mééns 
een franse poes worden ? 

Ik vind er geen uitleg ap, tenzij het 
misschien zou kunnen dat bet « zwart » 
In zwarte kat teveel aan Incivisme doet 
denken R.M. - Deume. 

Bedaktte : Yan die kat dns geen kof
fie, maar andere van Vlaamse koffiebran-
ders. En straffe ! TensiJ bet ttmg Zwarte 
Kat wordt. 

APERITIEF 
Geachte Volksunie, 

ü zult zich nog wel het beklag herin
neren dat een van de lezers van « Het 
Pallieterke » zich maakte In verband met 
de franse reklame die CINZANO te Ant
werpen liet uithangen, waarop deze fir
ma In voornoemd weekblad een artikeltje 
Het verschijnen, dat zij deze franstalige 
aanplakbiljetten had laten aanplakken 
wegens het kosmopolitisch karakter van 
de stad. doch ze zou onmiddellijk het no
dige doen om ze te vervangen door neder-
landstalige 

Nu is het me opgevallen dat er geen 
nederlandstalige affichen in de plaats 
kwamen, maar wel affichen met it&llaan-
se tekst (« i, qué fiesta »), zodat CINZA
NO ons op een handige manier tracht om 
de tuin te leiden. 

Van dat vat geen .. aperitief. 
S.D. - Antwerpen. 

Bedaktie ; Van aperitieven gesproken! 
Wij geloven dat er een beter middel is 
om maatschappiien xoals Cinzano te doen 
inzien dat het niet opgaat de Vlamingen 
in het «otje te nemen en dat is voortaan 
aperitieven te kopen die door Vlamingen 
op de markt worden gebracht. 

Als wIJ ons niet vergissen is er zdfa 
een aperitief die nit Vlaamse druiven te 
Overijse-Hoeilaart wordt gemaakt l 

TWEEDE TAAL 
Waarde Redaktie, 

Deze week las ik een artikel betreffen
de « Vlaamse Ouders en de tweede taal ». 
Hierin zegt men dat de Engelse taal In 
Vaanderen als tweede taal mag onderwe-
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I Voor betere Kolen | 
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•en worden Indien acht hulsvaders per 
klas dit aanvragen. 

Moeten wij nog langer het Frans als 
tweede taal leren alleen voor de ogen van 
de Walen ? In Wallonië Is de tweede taal 
meestal het Engels. We mogen niet lan
ger de nederige dienaars blijven van « de 
beschaafde Belgen ». 

.Het zou ons allen ten goede komen in
dien onze Vlaamse hulsvaders ten gemeen
schappelijke aanvraag deden. 

Met de meeste hoogachting. 
E.R. - Schilde. 

Redaktie ; Volledig aldioord. Daarom 
maken we van dit simpatiek initattef ook 
gewag in onze pepernoten, en open raam. 

BIOSKOOP-UITBATERS 
Geachte redaktie, 
De bio^oopultbaters klagen steen en been 

over de slechte gang van zaken in htm za
len wegens de toenemende Invloed van de 
T.V. 

Om aan de geringe bioskooptoeloop een 
einde te maken, dienen, volgens mij, de 
volgende voorwaarden vervuld t« worden: 
— goede films verttmen, 
— zich populair maken. 

Het eerste ptmt ligt bulten dit kader, 
maar wat het tweede tietreft schijnen de 
Heren bioficoopuitbatexs aas echter tn het 
gezicht te willen slaan, want Is het U nog 
niet opgevallen dat de reklameplakaten 
met « beeldekens » op palen en schutsels 
en eveneens voor de uitstalramen van ca
fe's en winkels de tekst vsm de fHm in 
kwestie MET REUZENLETTERS IN HET 
FRANS (OP ENGELS) vertonen en dan .. 
omdat het spijtig genoeg niet anders 
gaat... met het overschot van de druk-
U^t een 3 tot 3 mm hoge Vlaamse tekst. 

Als de Heren bioskoopuitbaters nog wat 
mmder volk tn hun zalen wensen : één 
gouden raad : doe zo voort! 

HM. - Antwerpen. 
Redaktie : Onse lezer heeft grateodeels 

gelijk, maar toch willen wij er op wijzen 
dat een bepaald concern van filmzalen te 
Antwerpen sinds lange tijd aHe publici
teit in haar zalen en zelfs boven de toe
gang, eentalig Nederlands heeft gemaakt. 
We mogen ze dns niet allemaal over de
zelfde kam scheren ea we zonden bedoeld 
coneern zelfs een philm mogen gevei\ 
daarvoor. 

Op doorgang .naar de kust 

• bezoekt het • 

VLAAMS HUIS 
IJZERLAAN 83, OIKSMUIDE 

Lokaal van de Volktunis 

• Uitbater • 

Leo Devreese 

PERSSmOBU 

DE TEMPERATUUR 5TIJQT 
^ . , . . . „ „ „ „ , . . . . . » • • • • MISDADIG 

^•«•••••••••••«••••••••••••«•> •• j Senator Lejmen, alias Tenax, de pala-
; BOEKHOUDING IN 7 NEDERLANDS • dijn van het anti-federaUsme beijvert zich 
S - • om de Vlamingen te leren wat ze wel en 
2 S ^ra* ' e '''^^ mogen doen. 
• EXPERTISES j « E r zijn Vlamingen, die de grote on-
• FISKALITEIT ! voorzichtigheid hebben begaan na af-
: ORGANISATIE S looP '"^^ ̂ ^ Jongste stakingsbeweging, 
• RAMKKBEDIETEN • ** zeggen en te schrijven, dat men 
. D«mvRKtMieiEn . ^^ ̂ ^^ ^^^ moeten aangrijpen om met 
• • 5 Renard een dialoog aan te gaan over 
: 1^ ^ I de omvorming van het Belgisch staats-
: K . V . • bestel, en ze gebruikten de uitdruk-
ï I n - % & / : . > l « . < i i . . . . » a f l S ^^^ ^ " * '**'^^ Tafelkonterentle », 
• J . Ut V T i n a C S ï r a a T a o • « n te herinneren aan het precedent 
: l ^ . | i • ; met de Kongolese politieke leiders 
! L / I I D e e K • ^ ) j menen dat het misdadig zou zijn 
: • ! een dialoog te voeren met Iemand, die 
S T ' 9 1 1 A C f i • ^^^ enkele waarborg geeft dat hij In 
! I . Z I . I ^ . ^ O • de wettelijkheid wil bUjven, die voor-
S ns 18 u. • zichtlg genoeg is om te zorgen dat hij 
ï • niet onder toepassing van het straf-
fHn««uas«>»«n*««"»*>>»M>»»>»>«> wetboek valt, doch die niet verbergt 

dat hij zich voorbereidt om ziln defl-
^••••••••••«•••••••••••••••••••••«•••••••«•• i nitieve slag te slaan ». 
• • Het debat over federalisme gaat zijn 
• llllllllll • »a"*r- Terwijl de Vlaamse C.V.P.-kranfen 
• S verder afleidingsmanoevers Ditvoeren en 
ï , „ . ^ _4 u- u, • "•<* dwaas blijven afvragen wat federa-
. Wi« ö»nt bszeekr, ^ y^^^^ eigenlijk is, beijveren de Franstalige 
: Hol «tadhuli bewondert, i b^oudsgezinde bladen zich om antl-artl-
! J kris te schrijven. In de Vlaamse C.V.P.-
ï loopt zoker avsn »»n blf KIK, { bladen Is bovoidien een gekoördineerde 
• • aanval tegen het zgn. Renardisme begon-
Z S Ben, om bij de Vlamingen een anti-Re-
: : _ m»lA # / D I I R F K I C U O E n • nardkomplex aan te kweken In de hoop 
: i n C a t e « K U b t N a n U l " » : ^ ,^ ^^„ ^^^^ federalistisch Mnd met het 
: S R«nardistisch badwater niUen uitgieten. 
: BORLUUTSTRAAT 13, GENT : In « Le People », de officieele P.S.B.-
• • monitenr is de bemchte Demany een kam-

S paaje begonnen om de Brusselaars teilen 
* de Vlaamse mars op Brussel op te hitsen. 

• • Dat heeft voor dé orthodoxe B.S.P.-bon-
&••••••••••••••••••••«••»••••••«••• ••( zen het dnbbel voordeel dat daarmee de 

wind nit de zeilen genomen wordt van de 
• » • • • • • • • • • » • • • • • • • » • « « • • • • • • • » « » » • « • « Brusselse M.P.W. en dat bIJ de Vlamln-

• * gen de anti-Waalse gevoelens aangescherpt 

1 Zetelfabriek BoterlMrg | "^^"• 

\"°""" "" i De Standaard 
• AflMnvordaUf l S 
• Pi • a ^ * HUIVERIG... 
: E n g e l & C * • « HIJ hoopt met zijn Waalse stoot-
; l troepen een vollüsdemokraüsche staat 
• ,n ^ r * .P'*^"'"'* : op te richten, die niet alleen sociaal 
: Uitgabreid S»'"";» : en ekonomisch totaal breekt met de 
. Aan hui* fl«i«v«r€f j politiek, die de meerderheid der VI»-
t Prespcktus S mingen verkiest, maar bij wil ook op 
• op v«no«l- S Internationaal vlak een aparte, neutwi-
• TEt (0S3) 22S.60 • llstLsche houding aannemen .. Het is 
! ' ï om die reden, dat we huiverig staan 
• Voor lodon S tegenover diegenen die naiefwcg op 
• «n abonnoot • « federal isne » roepen en menen dat 
: Volksuni* : ; hiermee alles opgelost te » 
: 2 0 % K O R T I N G • 
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MAXWELL 
RESTAURANT 

warm* on koud* g«r«cht«n 

open dag an nacht 
• 

: Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

PROVINCI.AAL FEDERALISME? 
Leynen voelt anderzijds wel dat er iets 

•au het veranderen Is. Om in elk geval 
te voorkomen dat de hem zo dnurbare na
tionale eenheid in het gedrang zon ko
men. Daarom Iaat hij, nas^ aanleiding van 
een artikel over de mogelijke splits<ng der 
Msdommen, zijn voorkenr kennen. Niet de 
once. 

« Het kan sommigen misschien verba-
bazen, doch wij denken veeleer, dat 
een splitsing van de bisdommen de na
tionale saamhorigheid zou versterken. 
Elkeen weet, dat Inzake hervorming 
van het staatsbestel twee stromingen 
voor handen zijn : een eerste die de 
taalgrens tot een federale grens wil 
maken, en een tweede <welke onze on
dubbelzinnige voorkeur heeft) die een 
decentralisatie en deconcentratie 
wenst tot stand te brengen naar de 
negen provincies. Deze laatste streli-
klng lijkt ons veel realistischer en 
houdt meer rekening met de nationale 
saamhorigheid Een decentralisatie van 
de bl-sdommen, volgens de provinciale 
en arrondissementcle « administratie
ve » grenzen zou paralleel lopen met 
de streving naar provlneiaJe decen
tralisatie en het voorbeeld der Kerk 
zou derhalve — hoewel zo niet uit
drukkelijk bedoeld — de nationale 
saamhorigheid verstevigen ». 

LE SOIR 
VERDERFELUK FEDERALISME 

In « Le Soir » had L. Ameye bet «ver 
economisch federalisme. 

HIJ verwerpt het. Vanzelfsiirekend. 

In een federatie met eenzelfde ekono
misch stelsel, zegt hij, kan het federa. 
lisme niets veranderen aan het lot van de 
streken die met ekonomische moeilijkhe
den kampen. 

« Het federalisme Is zeker geen ant
woord op een bedreiging met ekono
mische achteruitgang IntegendeeL 
Men riskeert daardoor aan de bedreig
de gebieden de hulp te onthouden die 
het geheel, in een unitair kader, hen 
moet bezorgen door solidariteit en po
litieke overeenkom"! » 

En een federalisme waarbij de onder-
sch'Men delen een verschillend ekono
misch stelsel zouden hebbfn, acht Ameye 
totaal uitgesloten. 

« Een t)elangrtjk verschil In de ekon> 
mische en financiële politiek moet 
noodzakelijk, op een vroeger of latere 
vervaldag, leiden tot de scheuring van 
de staat die zulke ver<;chlllen zou dul-
flrn » 

DE NIEUWE GIDS 
KULTUREEL FEDERALISME 
ONONTKOMBAAR 

« Een tweede terrein, een echt strijd
perk, mogen wij wel zeggen, wasu-op 
de regering moet verschijnen, is dat 
der Vlaams-Waalse verhoudingen. Het 
Inwilligen van reeds oude eisen, zoals 
de gelijkheid In de diplomatie en In 
het leger, moet in versneld tempo ge
schieden. Aan het cultureel federalis
me kan men In België niet meer out» 
komen. Het taalgrensorobleem en het 
jwöbleem der hoofc''t«d vergen con
crete maatregelen om de rechten det 
Vlaamse volksgemeenschap volledig tC, 
beveiligen. 
Geen staatsman, die naam waardig, 
kan die problemen nog uit de weg gaan. 
Het is echter zeker niet redelijk van 
de huidige regering te eisen dat zij, 
na amper een half jaar bewind, alle 
oplossingen in een handomdraai voor
bereidt, voorbrengt en toepast. Ztj mag 
normaal op vier jaar rekenen, maar 
in ipder geval wor(?t van haar ver
wacht dat zij niet temporiseert. ZIJ la 
gedoemd tot handelen ». 

de rode vaan 
POSITIEF 

In al het gestook rond het Federalisme 
moeten wij ere geven aan wie ere toekomt 
en in dat verband verwijzen naar de posi
tieve wijze waarop E. Burnelle, voorzitter 
van dé K.P. het probleem benadert. 

« We zijn voor het federalisme omdat 
het een meer demokratiache «orm vaa 
beheer van de Staat is, omdat het de 
ontwikkeling van een meer reöe kon-
trole op het fimktloneren van onze In
stellingen toelaat en omdat bet meer 
burgers in het politiek leven van hét 
land lietrekt. 
We zijn verder nog voor het federa* 
Itsme, omdat het bijdraagt tot de bil
lijke oplossing van de specifieke pro
blemen en het de bloei van elk volk 
in gelijkheid van rechten In dï hand 
werkt ». 

VOLKSGAZE^ 
EERST SOCIALIST 

« Het wordt 0.1. de allerhoogste tijd 
om met een koele kop onze innerlijke 
problemen opnieuw ter hand te ne
men. Unitairen en federalisten In Wal
lonië en Vlaanderen zouden er goed 
aan doen zich te herinneren dat zij 
eerst socialisten waren, tot gisteren. 
De B.SP. en het ABV.V. moeten het 
middel vinden om snel te handelen. 
Ons huis moet rein blijven en wie 
daarin niet wonen wil moet verhul
zen ». 

Le Peuple 
DEMANY 

als zij denken het zich te mogen aan
matigen ons hun pietluttige fanati^k-
folkloristische manifestaties on te 
dr,ng«n, dat gaat werkelijk de grenzen 
van het meest elementaire fatsoen te 
bulten. Het is daarom dat Brussel en 
de Bru.s.5elaar8 er zullen voor zorgen 
dat hun fameuze mars op Brussel van 
22 oktober een klinkende mLsInklc'ng 
wordt » 

Red. : Voor on;, niet gelaten, Deniany ! 
PM. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Het Is de plicht van ieder Vlaming op 23 

oktober te Brussel aanwezig te zijn. 
Dringend Tragen wij al de deelnemers 

ENKEL per autokw naar Brussel te rei
zen De karavaan zou dus uitsluitend uit 
AUTOKARS dienen te bestaan. 

Tot dit doel werden reeds enkele kars 
vastgelegd Om alles in de beste orde te la
ten verlopen, vragen wl] beleefd aan alle 
deelnemers, zo spoedig mogelijk m te 
schrijven. 

Prijs per persoon : 45 F. 
Tiketten kunnen nu reeds afgehaald 

worden bij Wim Maes, Lanteemhofstraat 
28. Borgerhout 

V.M.O.-KOLPOETAGE 
Volgende zondag 10 september, kolpo> 

tage te DUFFEL. Alle militanten op post 
om 9 uur 15 aan de Nieuwe Carnot. An
dere medewerkers die wensen deel te ne
men aan deze kolp<Htage kunnen op de
zelfde plaats en uur samenkomen, of om 
10 uur aan bet gemeentehuis van Duffel 

V<H,KSUNIF. KINDERFEEST 

Arrondissement Antwerpen rensachtig 
St. Niklaas en Kerstfeest. 

Op zondag 34 december, tn de zaal 
t PALLADItTM i- Offerandestraat, 43, 
Antwerpen te 15 uur 

Met medewerking van de Poppenkas* 
t TYL », VJWO. en jeugdbeweging V N J . 
Grote Tombola, met eerste prijs, een Kin
derfiets. 

INRICHTEND KOMTTEE : Rudl Van 
Der PAAL, Joris Fwt-, Qommaar Oells, 
Rudl Van Boven, Wim Maes 

Dit feest staat onder de hoge bescher
ming van onze Senator, Volksvertegen
woordigers en Provincieraadsleden 

Vlaamse Handelaars, die ons willen hel
pen tot het wellukken van dit feest, wor
den beleefd verzocht het Provinciaal Se-
kretarlaat hiervan In kennis te stellen 
TeL 39J3 06. 

I*den die oos financieel wülen steunen, 
storten <^ postgiro van Wim Maes, Nr. 
6913.44 met vermelding Volksuniekinder-
feest. 

SCHOTEN 
De Vlaamse kuituur en ontspannings-

ta-Jig « T t J L > uit Antwerpen, verwacht u 

VERDIEN MEER 

5.000 i lO.OOO F p.m. kunt U 

bl}v«rdl«n«n mhi 2 4 3 avonden 

p week werk vr. public, organ. 

Ce»n tthrljfwerfc. EmitJg, ontw., 

vooruHstr., wonen. Brab, LImb., 

O VI Vr InlIcH. : schrijf aan 

pottbu» hr 4 fe Leuven 3. 

f u WENST pns , 

EEN BONTJASJE, 

of een pracht 

van een bontmantel ? 

Wendt U vol vertrouwen 
tot het huls 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK - BRUSSEL 

TEL.: 4S.37 01 

Alle Inlichtingen 
op verzoek 

.37 01 

g«n i 

stellig op zijn eerste tuinfeest met bal, za
terdag 9 september te 20 uur 30 In het 
prachtige kader van de Riddershoeve te 
Schoten. 

Wy verzekerden ons de medewerking 
van Rudl Slnia, de vituoos op hairunond-
orgel — de radio- en filmvedette konfe-
rencier J a n de Vel terwijl het orkest van 
Al Mine ten dans speelt. 

Deelname m de onkosten 25 F 
Bij ongunstige weersomstandigheden 

zal het feest plaats hebben in de Ridders
hoeve. 

^^ BRABANT-

BRUSSEL 
PROPAGANDATOCHTFN 

De verlofperiode is nu voorbij en er 
wordt op alle propagandisten gerekend om 
van onze tocht naar het kanton Asse een 
prachtige inzet van het nieuwe seizoen te 
maken. De troepen worden geschouwd op 
zondag 10 september om 8 uur 45 achter 
de KVS We rekenen vooral op de vrien
den, die over een wagen beschikken 
PROEFNUMMER AKTIE 

Ruim 3000 buitengewoon belangrijke 
adressen werden de jongste weken over 
gans het arrondissement bedacht met een 
proefnummer van ons blad Het lijdt geen 
twijfel dat de strijd voor ons veilig be
staan In het Brusselse gestreden wordt en 
dat het vooral de Vo'ksume Is die In de
ze strijd aan de spits s taan Zonder haa r 
had gans Vlaanderen zijn matten mogen 
opvouwen Door oase onverpoosde proef-
nummeraktle en propagandatochten moe
ten we zorgen dat alle Vlamingen, waar 
ze ook staan, nwroale Vlaamse komplek-
sen krijgen 

ZAVENTEM 
Ben pulk voorbeeld van doeltreffende 

werking levenlen onze propagandisten ta 
deze gemeente welke dank zij onze aktie 
aan franskiljonse verstikking Is on t snap t 
Twtntig nieuwe abonnementen werden er 
op zeer korte tijd gemaakt en de prooa-
gandamolen maalt er onverpoosd verder 

LEUVEN 
PROVINCIALE K4DERDAG BRABAVT 

Op zondag 24 september 1961 . lokaal 
Cnstal, Parljsstraat 12, Leirven. 

PROGRAMMA 

's Voormiddags 10 uur 3 0 - 1 3 uur : 
1. Propaganda, doOT N. Cuypers. 
2. Uitbouw der partij , door Mr. D De-

conlnck. 
3 Onderwijs, door Mark Pelgrim». 
Middagmaal (aan 25 F) . 
's Namiddags 14 uur 30 - 17 uur : 
4 Sociale zekerheid, door A Van Mal-

deren 

HERMES 
SCHOOL 
54. ZUIMAAN 

211. M. LEMONNIERLAAN 
r a 11 00 J3 

VOLLEDIGE SEKRETARIAATKUftSUSSEN 
STENO, en DAKTYIOGRAFIE 

In vier talen 

B O E K H O U D E N 
S O C I A L E W E T G E V I N G 

M O D E R N E T A L E N 

HANDEISCORRESPONDENTIE 

De School waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

BETER en VOOROaiGER 

DE VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Uitgave van de v z w. VOLKSUNIE 

REDAKTIE Mr. F. Van der Eist, Hoofdredekteur, 
Beizegemstraat, 20, N.O Heembeek (Brussel 12) . Tel 16 28 33 

Beheer 

Dr» Wim Jorissea Dr. L Wouters en Mr. De Conindc : leden 

Aile briefwisseling voor redaktie naar : Rotatyp, Dupuislaan 110, Bn».-?. 

1 Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1, Tel. 11 8216 
Alle klachten voor met ontvangen van blad op dit adres 

Jaarabonnement : 200 F - Halfjaarlijks : 100 F - Driemaandelijks : 55 F. 
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TONGEREN 
Te Tongeren werd na stelselmatige voor

bereiding overgegaan tot het stichten van 
een werkgroep voor de dlstrlkten Tonge
ren en Borgloon Onder voorzitterschap 
van Wim Jorlssen werden door een tien
tal j<Higere krachten een werkplan opge
m a a k t Voortaan zal de werkgroep Ton
geren - Borg'oon elke eerste zondag van 
de maand vergaderen te 10 uur onder voor
zitterschap van P Smets. 

GRUITRODE 
Ook het kanton Bree - Peer kreeg zijn 

werkgroep Voor een volle zaa! spraken 
Dra De Ooraeve, provincieraadslid en Wim 
JorlSÈKi. voorzitter Limburg Naderhand 
meldden zich tal van vrijwilligers om de 
hand aan de ploeg te slaan. De werkgroep 
zal hier elke derde zaterdag van de maand 
vergaderen te 20 uur Jn het bierhuis Uilen
spiegel, Dorp, Grultrodp Drs. De Graeve 
zal voorlopig voorzltt«- zijn. de heer Eü»-
vels sekretaris 

O-VLAANDEREN 

HAALTERT 
Op het HOF TEN BERG de SOO-jaar ou

de hoeve te Hastltert, on 9 en 10 september 
a s geeft de VLAAMSE KLUB een 

SCHITTEREND BREUGHELFEEST 

m samenwerkmg mei V T B . en V A B 
Aanvang te 17 uur 

Braadworst met roggebnx>d njs tpap 
met brume suiker, pannekoekeu en eier-
koeken, Oost-Vlaamse vlaaien. 

In de hoeve en de « beste kamers » 
wordt, benevens bier, oc* Rijn- en Moe
zelwijn en Duitse Sekt geschonken. Drie 
orkesten, waaronder een Zigeunerorkest, 
spelen ten dans. 

Reuzetenten op de boomgaarden be
schermen eventueel tegen regpn. 

Bestel dadelijk uw kaarten : voorbehou
den plaatsen 25 F , gewone kaarten 20 P. 

Het eeuwenoude HOF ten BERGE Is 
ge.egen aan de voet van de kerkberg van 
KKRKSEN op grondgebied Haaltert, be
zijden de steenweg Aalst-Gerawdsbergen. 

IM W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
STÜDIEVEBGADERING DER 
V tr.-JO*fGEREN BRUGGE 

AUe leden en simpatisanten worden uit
genodigd tot de studievergadermg die 
plaats heeft te Brugge op zondag 17 sep
tember 1961 te 10 uur 30 m he t lokaal 
« Vllssmghe », Blekersstraat 2 

Een gekend spreker zal tot U het woord 
nchten 

Na de sjweekbeurt gel^enheid tot de
b a t 

Ook ouderwi zijn welkom 

mmm 

WIE ANTWERPEN BE20EKT 

EET IN DE 

«OUDEN LEEREN EMMER » 
(achter de kathedraal) 

BLAUWMOE2EISTRAAT 9 

Voordelige prijzen 

Volledige maalHjd vanaf 30F 

Uitbater t L Wouter» 

DIKSMUfDE 
NIEUWE LEDEN 

Op enkele maanden tljds werden 100 
Udaiiatschapskaarten Ingeschreven, waar
van 64 voor nieuwe leden. 

Voor 1962 moeten 200 nieuwe leden wor
den aangeworven Aan 't werk dus 1 

Van nu af aan mogen nieuwe leden In
geschreven en de voorlopige kaarten 1962 
afgeleverd worden 

Prijs onveranderd. 

ABONNEMENTENSLAG 
Heden werd het 188ste abonnement in

geschreven, niet bijgerekend de abonne
menten rechtstreeks. 

- DIENSTBETOON -
ANTWERPEN 

5. HScooomische proWemen, door Ir. G. 
De Roo. 

8. Vlaanderen - E u n ^ » , óoor Toon van 
Overstraeten 

7. Slotbeschouwmgen, door Mark Pelr 
grims. 

Voor inlichtingen en mschrijvingen : 
Arr sekretariaat. Parijsstraat 12, te 

Leuven 

Mark Pelgrims, Sellekensstraat 41, Leu
ven 

Ach. Van Malderen, Nmoofsesteeuweg 
432, Anderlecht 

KORTEMARK 
Zeer geslaagde kolportage; 64 bladen 

verkocht. 

Een bijzonder dankwoordje aan de kol-
porteurs van verst-komend (Oostduinkerke 
en Hieuwpoort). 

4'pf'' 
Uf«l -t''' *iv 

ZOEKERTJ 

Bij het gezin Ward St<>ffens te Meche-
len werd een eerste kind geboren, een 
stamhouder Koenraad. HartelIJIte- geh*- • 
wensen 

HUWELIJKEN 
Te Puurs trad in het huwelijk Lena Her

tog; kleindochter van onze kandidaat Fr 
van de Moortel met de heer Jozef Harsten 

IN MEMORIAM 
Donderdag, 24 oogst had onder grote toe

loop de uitvaart plaats te Zottegem van 
Mevrouw Clara De Groote 

Het heengaan van C a r a laat een grote 
leemte na te Zottegem 

Steeds bereid iedereen te helpen was de 
Rflijvige, even rusteloos om de Vlaamse 
zaak gans onbaatzuchtig te dienen 

Onder de vele Vlaamse vrienden op de 
begrafenis bemerkten we vooral onze volks
vertegenwoordiger Dokter Van Leempnt-
ten. Senator Renaat Diependaele en fami
lie, de Heren De Troyer Arthur en Fritz 
De B'sschop 

De Vlaamse Klub Zottegem biedt nog
maals haar rouwbeklag aan de geachte 
famiUe aan en zal Clara nooit vergeten. 

Wie In LEUVEN 
de •lERKELDER nief bezocht, 

was in lEUVB^ niet 

Oude Markt 22 
Is eiue bieriieldef 

Algemeen agent voor België 

ABTS 
STEfNWEO OP TIENEN, 94 

KORBEEK-LO 

ZITDAG 
Voortaan houdt Reimond Mattheyssens 

zijn spreekuur op de 3de vrijdag der 
maand (en niet de 2de) te 20 uur in café 
Peter Benoit, Prankriiklet 8, Antwerpen. 

ANTWERPSE POLDER 
Diensbetoon door Staf de Lie op tele

fonische afspraak. Tel. 73.60 83. 

AALTER 
Elke zaterdag provincieraadslid D V. 

d Kerkhove Brugstraat 5. 

ST. MARTENS 
Vanaf deze maand richt de V.U. 

arrondissement Brussel sociaal dienstbe-
tooQ in te St Martens-Bodegem Zltdag ; 
elke eerste donderdag van de maand van
af 20 uur in het lokaal : « In de Sarma », 
Stationsstraat, bij dhr Massage Dit so
ciaal dienstbetoon wordt gehouden 'loor 
volksvertegenwoordiger D Deconiiick of 
door AchiUes Van Malderen. sekre'aris 
van de Vlaamse Ziekenkas. 

DIKSMUiDE 

18-jarige Jongen zoekt werk in het vak 
electricitelt 

Schr. : E Verlinden, Cronckenroystraat 
33, Edegem (Elsdcmk). 

Mannelijk bediende zoekt werk in ver-
koopdienst (7 jaar ervaring) of ala gerant, 
zelfs met borg. Is tevens bekwaam voor 
administratief werk als planning- of ver-
troowenspost Uitstekende referenties. 
Briefwisseling te sturen naar dlstrlkts^cr»-
tar laat Volksunie. Centrjimplein 26, Lede-
berg (O-VI) - ouderdom 38 J. 

GEBOORTEN 
Het mooi gezm van lic. en Mevr Hu

go De Vos-Van Renne werd verblijd met 
een derde blijde gebeurtenis. Onze harte
lijke ge'ukwensen aan de Jonge ouders en 
grootouders oud-schepen en Mevroaw 
Bert De Vos 

Opgepast veer nemeek DORT I 

Het Witte Paard 
WANOHtNGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEM 

PiSteod an sangeiieani Mcaal 
voor vergadormgen en klub». 

•eate énrttm 
toflen miHt* pHlien 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Te beginnen 2 oktober a s . zal volksver

tegenwoordiger Dr Wouters leder eerste 
m^Mindag van de maand, zitdag houden m 
het Vlaams Huis, te Diksmuide, Uzerlaan 
83, om 19 uur. 

BRUGGE 
Getrouw aan de stelregel : zitdag elke 

lantste zaterdag van de maand, zal senator 
Diep"ndaele ZITDAG HOUDEN In de her
berg « Vlisslnghe », Blekersstraat 2. Brug
ge van 18 uur 30 tot 19 uur 30. 

LIEDEKERKE 
DIENSTBETOON (ïitdagen) 

Te beginnen van 16 september ek zal 
doo- een onzer afgevaardigden zltdag ge
houden worden elke DERDE ZATERDAG 
van de maand, van 18 tot 20 uur, in het 
lokaal « 't KAPELLEKE ». blJ Janssens in 
de Oppers 'raat 

GENT 
Iedere vrijdag van 20 tot 22 uur lokaal 

Roeland, volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters, 4de zaterdag van 15 tot 17 uur lokaal 
Roeland, eveneens door volksvert Leo 
Wouters ' "' 

NIEUWPOORT 
SOCIAAL DIENSTBETpOJJ ,^ K 
" « n » *>iend * k i * i l l I t a i P f c J ï a d a l a a n , 
Nieuwpooit stelt zich ten dienste van on
ze vissers voor het oplossen van al hun 
moeilijkheden. 

JETTE 
Sociaal dienstbetoon : ie en 3e woensdag 
der maand m herberg «Het land van Aalst» 
Kardinaal Mefclerplaat* te Jet te 

KORTRIJK 
In het Vlaams Huis, Groenlngesü aat 19 

te Kortj-ljk. met Ingang van de maand 
september heljben hun zitdagen : 

1ste maandag van de maand van 4 tot 
7 uur Volksvertegenwoordiger Dr Leo Wou
ters wat betreft sociale zaken. 

3de zaterdag van de maano van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke, Herwyn. Juridisch 
raadgever, en de hr Wénes WlUy. fiskaal 
raadgever 

LIER 
Café « Eikenboom » Markt, elke Iste 

en 3de donderdag der maand van IS inrr 19 
to ' 14 uur 45 Ludo Sel& 

MALDEGEM 
3de zaterdag der maand lokaal Schouw-

bin-g van 15 tot 17 uur, gemeenteraadslid 
Gerard Storm en volksvert Leo Wouters 

MERELBEKE 
4de zondag der maand, café Kantten tje, 

Merelbeke statie, prov Jos De Moor 

MECHELEN 
Elke eerste maandag van de maand van 

19 uur 30 tot 20 uur 30 volksv R Mat
theyssens, Cafe Beffershof. Befferssiraat. 
Elke eerste vnjdag van de maand van 
19 uur tot 20 uur Wim Jonssen 

Dagelijks op afspraak bi] arr. voorzitter 
I r Oskar Renard, Hoveniersstraat 24 Me-
chelen. Tel 015-13314 

DUFFEL 
Iedere dcmderdag 16-lT uur bij Van Lo

ven, Kerkstraat , L*K1O Sels prov raadslid 

KONINGSHOOIKT 
Cafe van oen Wyngaert Dorp Elke eer

ste en de-de donderdag van 13 uur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels. 

ST. AMANDS 
Dagelijks ten huize van gemeenteraads

lid Frans van de Moortel, E. Verhaeren-
straat 14. Te! 052-323 94. 

HEIST OP DEN BERG 
Ten huize van de heer J . Hermans. Bie-

korfstraat 3. 

om béter te wonen 

srchltacfyur 
i n r i c h t i n g 
fcowfort • fcB^j• 

k«aderd« i i l o l o ' t 
• 4 v t « x * » « l i p t 
• i s u v * l d « » 4 i 
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^$$9«$««««9»»^ 
Bouw met ont de droom van uw leven I 
Eert heeriljk landhuU In een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

— onze priizen bulten konkurrentle 
— een zeer degeliike konïtruktle 
— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel. 

Voor alle inlichtingen -

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TEL. J3 85 6» 

Desgewenst bezoeken wij U graag thuis. 
Breng een bezoek aan onze bouvm/zerven 1 
Burelen 9-12 h. - 14-18 h - ook zaterdag 

•ESIPONESRB 

eUI^UWVOET 
uit de druiven won de vldamee gemeenten 

OVERIJSE-HOEILAART 
in de laoavallai 

_ EEN PRODÜKT ISCA 

VOOti ALLE INLICHTINGEN : 
ANTWf;pPEN : A. BORGS, 36, Lanteerahofstraal 

Borgerhout — Tel. 30.04.23 
Walter Verheirstraeten 
95, Kleine Molenstraat, AnderlecKt 
Tel. 22.88.98 
Van den Bussche, Hofstraat 2a 
Vlaeuns Huis 

* > H » " 

BRUSSEL 

OOSTENDE 
DIKSMUIDE 

Grote keui. 
GlAlBt «M MONTUREN. 
Gratit voor weirektrdan. 
Herstellinq«M tn «igen wertKuik 

WaHer ROLAND 
— G«dipUm**rd Optwkef — 

KerkstTAai, 56 — Antwerpen 
|L«t « u b ep het hunnummer Q 

TeMeeei ISMM 

10 % hoftin^ op veftoon dezer. 

«mew 
WIE SCHENKT ONZE REDAKTIE 

'^ Een draagbare bandopnemer, klein 
formaat en werkend op batteri|. 

'<̂  Een handige en draagbare schrijf
machine. 
IN RUIL KRIJGT DE FIRMA PUBLI
CITEIT IN ONZE UITGAVE. 

A an boord van een viermotorige Skymaster, van de enige luchtvaa/rtmaat-
schappif in ont Umd, die geleid wordt door Vlamingen, zijn wij naar 

Palma gevlogen. Palma, beloofde land I Dat wat het dan ook. Niet alleen 
wegent de komfortabele hotelt, maar vooral omdat de boeren er reedt tindt 
Kerttmit ijverig aan het bewegen waren met het doel regen te krijgen. Hun 
gebed blijkbaar niet verhoord zijnde, vermiti na vier maanden nog geen 
druppel gevallen wat, hebben wij daaruit afgeleid dat ont Heer een boontje 
moet over hebben v&or de reitagenten, hotelhoudert, bungalow-uitbateri, 
bar-houdert en al diegenen, dis via een zonnig Palmu, aan de kost moeten 

komen. "ffe: 

KATALANEN EN 
SPAANSE PREKEN 

De folders liegen niet. Palma la een 
t>aradl]s voor de toeristen. 

Maar er zijn grote tegenstel
lingen, want de gewone mens leeft meest
al nog op een wl]ze als deze blJ ona vijf
tig jaar geleden. 

Als 's zondags een boer en zijn vrouw 
met de ezelskar naar de kerk komen, dan 
Js dat het bewijs van hun welstand, een 
welstand die bij ona diegenen hebben die 
het per auto kunnen doen. 
HOKKEN 

Nochtans zijn de Öalearen samen met 
het overige deel van Katalonie (Barce
lona en onvgeving) het rijkste en welva
rendste deel van Spanje. Dat getuigt wel 
het feit dat talrijke arme lui ulthet Spaan
se binnenland en het Zuiden, afzakken 
naar Katalonie, naar de Majorkaanse ei
landen. Zij vormen de benden zigeimer? 
die aan de stadsranden leven. Die hok
ken op de mestvaalten, waar zij enkele 
rotsstenen op elkaar stapelen, ergens een 
stuk zeil, een kapotte etemite-plaat rree 
jutten en aldus een dakbedekking hebben 
voor wat hun woning moet zijn. De kin
deren lopen naakt. Het valt bijna niet 
meer op door de bruine kleur van hun 
huid en het vu'1 dat sinds hun geboorte 
ongewassen oo hun lijven klseft. Op en
kele tientallen vierkante meter mestvaalt 
leven daar dozijnen mensen in hokken 
waarin ge bij ons geen varken zoudt krij
gen. 

Anderen leven in rotsholen. Zij hakken 
een mangat in de wakke steenwand en 
diepen het hol verder uit naar hun be
hoeften aan levensruimte. Men moet naar 
deze « woningen » niet lang zoeken. 

Wie in Palma over de Paseo Maritimo — 

k JEURISSEN-CLOOSTERMANS 69 ZONEN 
p. V. 8. A. ZONHOVEN TS4.tsa.«t ! 

ÜOLLÜIKEN - ZONNETENTEN . ROLHEKICEN » SCHU4FHEICICEM . TEKRASMWBEIEM j 
EVENWICHTIG WENTELENDE QARAQEPOORTEN - VENETIAANSE BLINDEN "SOMBRILLA-FLEX" j 

TUINPARASOLS - ALLES VOOR AFSLWTINQ EN ZONNEWERINa - ltAMP«ERTENTE»l j 
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de weelderige zeelaan nabij de yachthaven 
— wandelt, ziet ze in de rotsen waarop in 
schreeuwende tegenstelling de meest lu-
xueuse nachtgelegenheden van de stad ge
bouwd zijn. 

In het beste geval leuren deze zigeu
ners langs de stranden, vooral met aller
lei stoffen. Komplete ellegoad-wink Is 
dragen ze mee. Zitten ze niet te bedelen 
aan de kerken dan slenteren ze rond al» 
schoenenpoetser. Zo leeft een volkje van 
leeglopers, aan de zelfkant van het leven, 
Ben volkje dat na een exodus, van hon
derden kilometer, een vlucht voor de ar
moe, aangel<rfct door het beloofde land, 
geloofde, zonder slag of stoot rijk te wor
den, maar er niet aan dacht dat in het 
land der Katalanen, het geld niet vanzelf 
uit de hemel valt, doch enkel verkregen 
wordt door hard werken. Dat volkje vormt 
een schaduwplek in het schone geheel van 
de werkzame, godsdienstige en vooral eer
lijke bevolking van het eiland Palma. 

MAJORKAANS KONINGRIJK 
Er is een tijd geweest dat er een Major-

kaans koninkr jk bestond, er is een tijd 
geweest dat de Katalanen een eigen be
stuur hadden. Die tijd is voorbij. De Ka
talanen — vijf miljoen in getal — staan, 
meer dan de rest van Soanje, ond~r de 
centrale diktatuur. Men voelt dat niet da-
deiijk aan, want pollticdiktatuur kan men 
het moeilijk noemen. Maar een paar 
Spaanse oo-'ogsschepen en enkele marine-
bazissen in de havens van het e land, met 
het Spaanse « Todo por Ia Patria », be
wijzen dat eventuele avonturen uitgeslo
ten zijn. Wie met de intelektuelen spreekt 
weet dadelijk waar het schoentje wringt. 
Er mogen geen Katalaanse kranten of 
boeken worden uitgegeven, er wordt In de 
scholen geen Katalaans onderwezen of m 
de kerken in die taal gepredikt. Zodat men 
het mee kan maken, dat de helft van de 
eerbiedig toeliüsterende ge'.ov'gen, geen 
jota begrijpt van al wat er gezegd wordt 
omdat zij enkel maar KataJaans spreekt. 
De enige uiting van Kata'aans nationalis
ms hebben wij kunnen merken in het dra
gen van het Ma-orkaanse wapen in het 
kno<H>9gat, het zmgen van de oude Kata/-
laanse liederen en vooral in het uitvoeren 
van de tioische Kata'aan^'e volksdansen. 
Het is n'et moeilijk voor de toerist, deze 
vo'ksdansen b J te wonen. 

Iedereen die deelneemt aan geleide be
zoeken of aan tochten, zal o.'wel naar het 
historische gebouw in het stadscentrum 
gebracht worden, gebouw dat « Oasa Oli
vier » wordt genoemd, of zal op doortocht 
naa- So Ier, in het oude klooster van Vall-
demosa gekonfrontee d worden met de 
vo!kszie'. die zich mt in de oude Kata
laanse dansen, zoals ze werden uitgevoerd 
door voorbi;e ges'acht n, eeuwen geleden. 
De gelaatsuitdrukking, de houding van de 
volksme'sjes en de \'o'ksjongens. die deze 
dansen uitvoeren, getuigt werkel'jk van 
een inn.rlijk gevoels'.even dat in de dans 
tot uiting wordt gebracht. Nooit hebben 
wij met meer overtuiging, mooier dansen 
zien uitvoeren, aUioewel deze soontaan 
worden geleerd in de bergdorpjes van het 
Noordwestelijke bergland, of in de don
kere — voor de zon gevluchte — steegjes 
van de binnenstad. 

IHtingen van nationa.isme ? Ze zijn niet 
talrijk. Tenzij men de klichten van de 
Majorkanen, over het feit dat zij en hun 
volksgenoten van het Katalonie op het 
vasteland, de meeste belastingen moeten 
betalen om het Zuiden recht te houden, 
als uitingen ervan zou kunnen aaimemen. 
In dat opzicht liebben de Vlamingen niet 
veel van hen te Ieren. Intussen spreekt 
de jongen bij de ontvangst van ons hotel, 
drie vreemde talen naast Kata'.aans. Zijn 
moedertaal die hij echter als zovelen niet 
schrijven kan. SJD.L. 

Wat te lien 
^feein volgend Jaar. zullen wil. naar 
wij hopen over meer plaatsruimte 
kunnen besrhildien, waardoor wij 
o.m. ook een toeristische kroniek 
zullen kunnen brengen. In'ussen 
vlogen wij door bemiddeling van een 
Vlaams reisagentschap datvliegiuig.n 
inlegt, naar het bekende eiland l'al-
ma. In dit verband en vooral om te 
wijzen op een Katalaanse minder
heid in Spanje hebben wij deze bij 
drage willen schrijven. Om het to°-
risme en hen die Palma nog wensen 
te bezoeken in het najaar of het ko 
mende voorjaar (wat gezien de al
daar heersende temperatuur de bes'e 
seizoenen zijn) niet te vergeten, no 
teren wij hier enkele tips. In de Ka 
tedraal te Palma ontdekt men naast 
talrijke andere kunstvoorwerpen, ook 
oude Vlaamse wandtapijten die daar 
in Spanje's gouden tijd naartoe ge
voerd werden. 

Buiten de talrijke muzea heeft men 
ook het kasteel, dat op een h uvel 
boven de stad werd aangelegd en 
waar naast talrijke oude voorwrpen 
o.m. Romeinse gebrulksvoo werp n 
en mozaïeken, vooral de buitengewo
ne architektuur van dit veertiende-
eeuwse vestlngswerk te bewonderen 
zijn. Wie een uitstap maakt niar een 
der grotten zal onderweg nog ezelt
jes bemerken die hun ganse leven 
niets anders doen dan in eendere 
pas het paardenmolen-ronde pad af
stappen, om aldus een primitief em-
merstei in beweging te houden dat 
water moet ophalen voor Af dors'ige 
grond. Zwarte varkens aan een lei
band, In een landschap van rotsen 
olijfbomen en amandelgewas, zijn 
geen uitzondering Wie de moeite 
doet om via Solier in Forna'uxs te 
geraken, komt in een paradijselij
ke vallei terecht. Welstellende men
sen leven er van de appelsienen- de 
citroenen - en de druiventeelt. Voor 
een appel en een ei kan men zich 
daar rond eten in de sappigs e 
vruchten die men zelf van de bomon 
mag plnidcen. Wie van vissen houdt 
kan een afspraak maken met een 
der vi.ssers van de prachtige baai van 
Sancta Ponsa, ora 's nachts mee 
jacht te gaan maken op inktvissen 
die aangelokt worden door het üch» 
van een lantaarn en geharpoeneerd 
worden. Deze inktvissen worden on
der meer gebruikt in de zeer smake
lijke schotels van het inlandse ge
recht dat <c paeHa » wordt genoemd. 
Natuurlijk laat men niet na Pa'ma 
bij nacht te gaan zl»n en een Palo 
te drinken, een tipisch Majo-kaanse 
drank. Wie door de talrijke winkel
straten van de stad dwaalt ontdekt 
dichtbij de wallen een der eeuwen
oude kunst - glasblazerijen en op een 
binnenplein waar bloem-n verkoch' 
worden, groeit een bananeniwom die 
reeds in het begin van april twee 
grote kolven met vruchten zat dra
gen. Ten minste a!s de boeren bee-
wegen doen om regen te krijgen .. 

BONDGENOOT OF VIJAND 

(Vervolg van blz. 8) 

hen ergwanend. Scwnmige P.G.T.B.-lelder8 
zoals André Genot hebben ondubt^elzr'ilg 
de zijde van Renard gekozen. En de niet-
Renardistische Waalse A.B.V.V.-ers wordt 
het bar moeilijk gemaakt. 

Dat de M.P.W. noch een syndikaat. noch 
een partij wil worden, wordt dan ook in 
sommige socialistische kringen met e.n 
korrel zout genomen. Hoe de M.P.W nu 
op korte tijd haar dosl w.1 bereiken is 
een vraagteken. Iedereen weet dat Ren.ird 
een voorstander is van de zgn. direkte ak-
tle. Gaat hij opnieuw de massa op straat 
brengen ? Hij beschikt In ieder geval over 
ettelijke geduchte « groupes de choc » — 
en sommige uitlatingen wijzen in een re
volutionaire richting. 

E!r zijn er echter die overtuigd zijn dat 
dit nonsens is. Waar zou Renard het geld 
halen om een nieuwe stakingsbew-ging — 
met — geweld te organiseren. Van het 
Waalse grootkapitaal ? Somm gen beweren 
het maar dat kan noga! absurd lijken In 
elk geval heeft de aktle van de M P W. 
reeds dat resultaat, dat in Brussel een 
soort angstpsychose werd geschapen wat 
minister Merlot bv toelaat aan chantage 
te doen Toegevingen doen om Renard de 
wind uit de zeilen te nemen ? Sommige 
B S P.-ers schijnen daar alle hei! van te 
verwachten, n etwaar minister Somoy ? Of 
het zal helpen valt zeer te betw'jfelen. 

Maar ondertussen kan Vaanderen eens 
té meer wachten. Daarom dei ken wij dat 
het klimaat van afdreig ng no? wel wat 
zal aanhouden. Maar eens toch zal Re
nard t.o.v. van zijn aanhangers bepaa de 
verwachtingen moeten voldoen. 

Wanneer ? Hoe ? Dat weet voorlopig nie
mand. 

De beste manier waarop wij, Vlamingen, 
ons daarop voorbereiden is onszelf go?d te 
organiseren voor alle eventua ileü-n. En 
de idee van federalisme ondertussen st rk 
te propageren. Er is nu een kans dat het 
er komt — maar dan moeten wij zorgen 
zelf sterk genoeg te zijn om ons woord mee 
te spreken. Zeker mogen wij niet het kind 
met het badwater weg gieten door mee te 
doen aan de hetze van de Conservatieve 
pers. Want andere motieven leiden hen 
dan het welzijn van bet Vlaamse volk. 

Daarom, meer dan ooit, zonder vrees en 
zonder naleviteit, voor federaKsroe vooruit. 
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OP HEI 
We hebben nooit last gehad 
met onse i:eestdrift voor de 
wielersport, waar de toeschou
wer meesta l slechts h e t resu l 
t a a t te zien kri jgt van drogeer-
middelen, afspraken, en de rge 
lijke zaken meer. Waar o m d a t 
F r a n s Melckenbeek een s t reek
genoot is, en de Zwitserse T e 
levisie-diensten zich bizon
der hadden ingespannen , h e b 
ben we toch m a a r eens ronde 
n a ronde h e t spektakel ge
volgd. 

Het is echter niet de bedoeling 
m e t deze regels ons debuu t als 
sport joernal is t te maken , m a a r 
we wilden doodgewoon Fred 
De Bruyn gelukwensen voor de 
manie r , waarop hi j ons de hele 
wedstrijd lang wist te ver te l 
len, wa t er eigenlijk te zien 
was. Wat we in Fred als repor 
t e r vooral waarderen , is de 
« exper t ». De ande re repor te r s 
doen h e t misschien ook n ie t zo 
slecht, m a a r Fred ken t de za
ken waarover hi j spreekt . En 
d a t m a a k t zijn vers lagen zo 
in te ressan t . 

Vorige week vri jdag konden 
we zowat de a v a n t - p r e m i e r e 
van h e t nieuwe schooljaar 
m e e m a k e n : we werden a l le
m a a l dr ingend verwach t in de 
« SCHOOL VOOR VOLWAS
SENEN » waar t a n t e Miep les 
gaf. 

Onze geestdrif t voor dit NTS-
p r o g r a m m a beperkte zich n a 
he t lesuur echter s t r ik t tot de 
overigens sch i t t e rende wijze, 
waarop de ak t eu r s zich van de 
hen opgelegde t a a k hadden 
gekweten. W a n t we k u n n e n 
toch moeilijk geloven, d a t de 
behandelde problemen door 
deze N o o r d n e d e r l a n d s e 
spraakwate rva l een degelijke 
oplossing hadden gevonden, 
l aa t s t a a n ze voor eeuwig van 
de baan zonden zijn ! We zul
len ons ongelijk g raag e rken 
nen ingeval een anders lu idend 
oordeel geveld wordt door 
mensen, die sinds dag en tijd 
met bewuste moei l i jkheden 
af te rekenen hebben. Maar 
we twijfelen er toch s terk a a n , 
of d a t wel nodig zal zijn. 

SCHERM 
Er zijn een reeks n i t d rnkk in -
gen in de film - joernal is t iek, 
die to t op de le t te r vers le ten 
zijn. Met een eerbiedwaardige 
reeks dergeli jke o u w e - t a n t e s 
werd vorige m a a n d a g een 
Bri tse film van J.L. T h o m p 
son aangekondigd : « DE DER
DE DEUR ». W a n t als we zo 
naïef zouden zijn. alle dagb la 
den en TV - t i jdschr i f ten te 
geloven, d a n gingen we ge
tuige zijn van w a t genoemd 
werd : « een d rama t i s che a a n 
k l ach t tegen de doodstraf », 
a a n k l a c h t die « schr i jnend » 
werd, « indrukwekkend » zelfs, 
al n a a r h e t handboek van de 
joerna l i s t in kwestie. 
Op gevaar af de mees t p r e t t i 
ge u i td rukk ingen n a a r ons 
hoofd te kri jgen, moeten we 
zeggen, d a t die hele zaak van 
Diana Dors op ons be t rekke
lijk weinig indruk heeft ge 
m a a k t . We k u n n e n er ons on 
mogelijk mee akkoord verk la
ren , d a t de doodstraf op der 
gelijke m a n i e r moet b e k a m p t 
worden : over de echtbreuk, 
h e t overspel en de moord 
wordt zeer zedig een laagje 
vernis ges t reken, terwijl m e n 
de s t raf in kwestie, en al les 
wa t er a a n voorafgaat , nog 
eens ex t ra dik in de verf z e t ! 
Da t is, op zijn mins t genomen, 
een bedenkeli jke a r g u m e n t a 
t ie-wijze ! 

We k e n n e n onszelf n ie t h e t 
r ech t toe h e t uiteindeUjk oor
deel uit te spreken over de 
mensen , die samen m e t ons 
over de wereld lopen. 

Zelfs de gemeens te misdad i 
ger is voor ons geen geklas
seerd gevaL M a a r we m e n e n 
toch, d a t er heel w a t i n t e r e s 
s a n t e r terdoodveroordeelden 
op h e t vuurpeloton of de elek
t r i sche stoel z i t ten te wach ten , 
zodat m e n in geen geval ver 
pl icht is, in de str i jd tegen de 
hoogste straf, individuen te 
gebruiken, wiens verleden ge
sierd wordt door de zoeven ge
noemde misdaden ! En l a t en 
we de hoofdrol te spelen ge
ven a a n i emand m e t een heel 
gewoon f iguurt je . Da t zal de 
a r g u m e n t a t i e zuiverder m a 
ken, en de film eerl i jker ! 

J.V.B. 

HUIS lUGDA 
H O O G S T R A A T 15^ en 17 - A N T W E R P E N 

"A" Slaapkamers - Eetkamers 
'^ Salons — Kinderwagens 
"ir Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDJGINO 

* K o n t a n t - K r e d i e t 
^ OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

• 

' 

Hel lalenprobleem in India 
I n de voormalige Engelse kolonie Ind ia , seder t 1947 een onafhanke l i jke 

federale republiek, s te l t zich een t a lenprob leem d a t n ie t al leen op z ich
zelf be langwekkend is, m a a r daa renboven veel gel i jkenis ve r toon t m e t h e t 
t a lenprob leem in Kongo. 

I n d i a is een r eusach t ig l and , bewoond door vele vo lkss tammen, die 
vele t a len spreken. Zoals voor Kongo heef t m e n ook voor I n d i a opzettel i jk 
h e t a a n t a l t a l en veelal overschat , door d ia l ek ten v a n eenzelfde t a a l a ls 
afzonderl i jke t a len te beschouwen. 

Ook wij, Vlamingen, werden door onre 
vijanden meer dan een halve eeuw be
streden met het dwaze argument dat v 
in Vlaanderen zove^ dialekten gesproken 
werden dat het onmogelijk was de belgi-
•che wetten In een andere taaa dan het 
Frans uit te vaardigen 1 Nu nog wordt 
door kwaadwilligen een onderscheid ge
maakt tussen Vlaams en Nederlands Zo 
heeft men beweerd dat er in India 225 
talen gesproken werden, dan wanneer er 
In werkelijkheid in de Indiase grondwet 
14 talen officieel erkend werden. In feite 
zijn er nog enkele andere talen die van 
wemig belang zijn omdat zij gesproken 
worden door enkele kleme stammen Wan
neer men rekening houdt met de uitge
strektheid van India — dat zo groot is 
ê.ls West- en Midden-Europa samen — 
dan blijkt dl* aantal talen niet overdre
ven groot. 

De grote moeilijkheid waarvoor India 
zich geplaatst ziet vloeit voort uit het 
feit dat de inlandse talen verwaarloosd 
werden en het land In het Kngels be
stuurd werd 

Om praktische redenen bleef het Engels 
na de onafhankelijkheidsverklaring een 
grote rol spelen In het staatsieven Wan
neer men echter weet dat in India m'n-
der dan 2 % van de totale bevolking een 
min of meer grondige kennis van de En
gelse taal bezit kan men zich rekenschap 
geven van het onzinnige van de huidige 
toestand, die dan ook orhoudbaar is Het 
gezond verstand alleen reeds zegt ons dat 
het onmogelijk Is het Engels als staat.s-
taal te handhaven en een gans land twee
talig te maken < 

Het zijn alleen bekrompen Belgen die 
«Ich inbeelden dat zo iete mogeliik is en 
die denken dat In Kongo bet Frans ziek 
gaat handhavm I 

In India — zoals thans ocric tn K.aag» 
— bevindt men zich In een overgangssta
dium De Inlandse talen moeten zich ont
wikkelen • doOT het fejt dat het hoger on
derwijs uitsluitend Eiigels was en de 
staatszaken uitsluitend in het Engels be
handeld werden zijn zij niet vo'doerde 
ontwikkeld, beschikken rij niet over een 
voldoende woordenschat aan valc-ultdruk-
klngen 

In India wordt dan ook door vaklieden, 
wider Impuls van de regenng. in koorts
achtig tempo gewerkt aan deze taal-ont-
wikkelmg 

Interessant Is het ook te vernemen dat 
de mnerlljke staatsstrufctmir in India 
reeds aangepast werd aan de taalgrenzen. 
Toen India In 1947 onafhankelijk werd 
nam het de struktmir aan van een fede
rale staat waarbij echter de deelstaten 
samen vielen met de bestaande « provin
cies » Deze waren echter op wfflekeurlgo 
wil ze door de Engelsen In iwt leven ge
roepen geweest, zonder rekenmg te hou
den met taal- of volksgrenzen. Het kwam 
dan ook spoedig tot moeilijkheden en tot 
een heftige stnjd tegen deze wfl'ekeunge 
en ormatuurhjke Indelmg van het land. Na 
heel wat voorbereidend werk kwam men 

SCHILDER THEUNYNCK 
TENTOONSTELLING 

Kunstschilder Gaston THEUNYNCK 
«telt te Brugge In het Concertgebouw, St 
Jacobstraat, zijn werken ten toon van »a-
tenlag 9 september tot 25 september. 

De vooropening, ingdeid door Drs. Al
bert Depoorter, konstcriticus, heeft ptiats 
op saterdag 9 september te 17 mir SO. 

De piaataelUke afdellnj van de Volks-
anie rieht een geleid bexo^ in, «p ion-
dag 17 september ie 16 mii. Venam^en 
man de ingang van het Ooneertcebouw. 

i 
SIEMENS 

DE VERMAARDE SIEMENS 
K O E L K A S T E N 

T.V. • Wasmachines • Radio 
-enx... 

AUE ELEKTRISCHE HUISHOUDTOESTELLEN 

Uw verdeler : A * B* K « 

Helmstraat 160 - Borgerhout - Antwerpen 
Tel. 49.49.29 

Stuur on* —n kaartje an vraag om dokuman-
tatio of het bezoek van onze provinciale 
afgevaardigde. 

VOOR lEZERS VAN ONS BLAD UrrZONDERtUKE VOORWAARDEN 

in 1956 tot een belangrijke hervormmg 
van de staatsmdelmg : in plaats van de 
27 deelstaten, kwamen er nu 14 deelsta
ten volgens de taalgrenzen, en enkele 
klemere, centraal bestuurde gebieden 

Dit was een uiterst belangrijke gebeur
tenis voor India. Daarmee waren nog met 
alle moeilijkheden en twteten opgelost • 
we denken o m aan de «tnjd om de stad 
Bombay. Het is evenwel niet mogelijk In 
dit kOTt artikel m blzonderheden te tre
den Hetgeen van belang is en het ont
houden waard. Is wel de algemene lijn van 
de onstuitbare ontwikkeling, waarbij de 
natuurlijke gemeenschappen die de taal

gemeenschappen zijn zich doorgezet hei»-
ben en hun erkenning afgedwongen h*|p 
ben 

Wat zich in India algespeeld heeft tm 
doorzet is ongetwijfe'd een aanwijzimt 
een voorbeeld voor wat ook In Kongo 
mag verwacht worden 

In het licht hiervan kan men de gees
telijke bekrompenheid en zelfgenoegzame 
domheid afmeten van onze bdgische va»» 
Iransers van Kongo 

We mogen er wel even aan herinneren 
dat nog ter gelegenhe d van de onafhan-
fceMJkheidsverklarmg van Kongo in de 
Kamer slechts twee vo ksvertegenwoordV-
gers weigerden hun goedkeuring te hech
ten aan het opdringen van het Frans aan 
de nieuwe Kongo-repuWiek, Payat en Van 
der Eist Het is zonder betekenis voor de 
toekomst dat ook m Kongo voorlopig hek 
pai-lement nog noodgedwongen gebruik 
maakt van het Frans Uiteindelijk zullen 
zich ook daar de eig n, inlandse talen 
doorzetten zoals in India. 

IV: wanneer ' l e d e r z^n waarheid ^ 

De Kinderen van Edward 
in de K. VeS. Ie Brussel 

< De KintJeren ran Edward * in de 
K V.S. te Brussel. 

Als tmet ran het nteuire setzoen 
tn de K.V.S. werd zaterdng t De 
Kinderen van Edivard » vpgevoerd, 
een Franse homedie van Sa uva jon, 
vrtj bewerkt noar c Love and Learn » 
van Jackson en Bottonüey. 

Het IS feitelijk een hernemuig want 
deze Front - Bntte kovi^die verd 
twee jaar geleden met tvlcse-s ge-
tpeeld. 

Het gegeven gaat de lichte (ot^-
waarschijnHjlte) kant uit, zonder 
daarom aanttJiot te geren, daar liet 
de auteurs er slechts om te doen was, 
door tal van koddige en onverwachts 
toestanden, het puhlielc een aange
name ontspanning te bezorgen : e» 
*r wordt gelachen f 

De deqehjke vertolhng wordt 
•Moral gedragen do»r Mevrouw GeUa 
AUaert, die van haar zware rol een 
geTtntpte tntheelding geeft, en M. 
Ant-on Peters, die een geweldig tipe 
op de hem eigen temperamentvolle 
manier weergeeft : dikke verf en hei
ig klenrtn ! 

Verder treden op : de dames Giel 
Vanden Branden, Vera Veroft, Fan
ny Steenacker en Irma De Veirm-an 
en de hh. Cyr. Van Gent, Senne Ron-
ffaer, W. Moeremmu, Fr. Bernard, 
Jan Gorissen (in vervanging van 
Bert Struys, die zaterdag wegens 
ziekte niet kon optreden), R. Bot-
saerts 

regis-

daar de offictéU opening plaats heeft 
op donderdag 14 dz. met « Knob' 
beltje » (BobosseJ ran de Frans* 
schrijver André Rovsstn, in de regit 
van Anion Peters, die hiermede m 
de K.V.S. voor het eerst als 
seur optreedt. 

Op 19 september kwnt het Satio-
naai Tondel naar Brussel met * Twet 
Edellieden mt Verona » (De Twe* 
Veronezen), een weinig gespeelde lo. 
medte tan Shakespeare. 

Op 27 september geeft de ^edef 
landse Cornedie een galavoor't/^Uinf 
van € Dona Diana » van de Sjjoans* 
auteur Moretc, met Ellen Vofjel in 
de titelrol. De m.ont^nng van dit stuk 
werd vong jaar gerealiseerd als Ne
derlandse prestatie van het « Holland 
Festival ». 

En om de maand te besluiten worél 
«p 29 september 't namiddags een 
premiere gespeld van het Engels9 
stuk voor de jeugd • • TAefje en het 
Beett » van N. Edward Gray 

J.V. 

Andere vertoningen m september 
indeK.V^. 

Feitelijk is de opvoering tan * De 
Kinderen van Edward » een voorsei
zoen — dat gaat tot 13 september — 

T.V. KÜRSUSSEN 
Gedurende de m a a n d e n sep-
t e n t ^ r en oktober org^anizeert 
he t Katol iek Rad io - en Televi-
s ieeen t rum een reeks kursussea 
over de diverse aspek ten van 
h e t leven in de s tudio 's De les
sen worden ^e^even te Antwer
pen, Brussel, G e n t en Hasselt . 
Wie meer in l ich t ingen hierover 
verlangrt, schri jf t n a a r : K a t o 
liek Radio- en Televisiecen
t rum, De Verg^nierstraat 41, 
Brussel 5. 
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MOUVEMENT POPULAIRE WALLON 

De Sfinx ••• 
Kort gesprek met ANDRE GENOT 

' VRAAG : De Vaamse federalisten zijn ervan overtol^rd dat 
de Waalse federalisten bondgenoten zouden kunnen cijn. Ze 
begrijpen echter bepaalde standpunten niet, zo o.m. de 
houding van de M.P.W. inzake de oprichting van een staaN 
bedrijf te Zelzate. Wilt U deze houding nader bepalen ? 

ANTWOORD : Ik geloof dat het standpunt van de M.P.W. in
zake Zelzate reeds voldoende omschreven is in onze publlka-
ties en studies terzake. Ik meen niet dat dit standpunt dan 
ook nader dient omschreven te worden. 

VRAAG : We menen, dat ook de Waalse federalisten ervan 
overtuigd zijn dat het probleem Brussel van zeer groot be
lang is en een toetssteen voor de federalistische bedoelingen. 
Welke is het standpunt van de M.P.W. t.o.v. het taahregime 
In Brussel en de randgemeenten 7 . 

ANTWOORD : Er zal vooreerst zorgvuldig een inventaris 
moeten opgemaakt worden. Wat het standpunt van de MLP.W. 
t.o.v Brussel betreft verzoek ik U de besluiten af te wachten 
van ons kongres van 19 november. Dit kongres zal zich on
der meer dienen uit te spreken over het federalisme met t of 
met 3. 

VRAAG : Ik preciseer mijn vraa«. Wat is het standpunt van 
de M.P.W. inzake het taairegime van de Brusselse randge
meenten ? 

ANTWOORD : Ik moet U nogmaals verwijzen naar wat ik 
daareven zei in verband met ons kongres van 19 november. 

VRAAG : Denkt U niet dat de Vlaamse socialisten en de 
Waalse katholieken heftige tegenstanders van het federa
lisme zuUen blijven omdat zij menen dat federalisme hen in 
een blijvende minderheidspozitie zal brengen ? 

ANTWOORD : Uw vraag betreft de poUtieke partijen en het 
Is niet zo eenvoudig daarop een antwoord te geven. Wat be
treft de Vlaamse socialisten verwijs ik U naar de open brief 
die de M.P.W. aan hen heeft gericht, zoals de M.P.W. trou-
M?"i 88{̂  ??R 9R?W j?rl9f richtte aan het Vlaamse volk. 

. . . heefi gesprolcen 

N. P. w. propagnnila 
De M.P.W. Is geboren uit de stakingsgolf van december-ja-

nuari, « par esprit de révolte ». Verbittering was de vruchtbare 
bodem waarin de Beweging vlug wortel schoot. In Luik zijn d« 
laatste stakers de eerste M.P.W.-ers geworden. Aan hen dankt 
de Beweging haar strijdbaar karakter. Maar o<* haar gebrek 
aan programma 

Renard wea[t het en nu de Beweging vaste v< 
t, T wordt hl, 
zorgvuldig 
A. Genot 
antwoord el 
dere taal 

De-SfrtbibJ 
mindeiv^Kwi 
niet jjBCHw^ 
Zelvftte in Vlaanderi 

ichtiger; de laatste tijd onf 
e principiële stellingnamcy 

dde onze vragen met vag^r ei 
propaganda echter he^ft d e ' 

heeft gekre-
dt hij zich 

luitenant 
'ontwijkende 
P.W. klaar

die iedere d a ^ nog mcffden v f t ^ p t ^ , zijn 
irer Zelzate : 4> de g t o » investerln^e^ zijn 
Sen metaalfibriek van 18 miljard vKtrIit te 

gebouwd. Misschfien »«lf ge eens de Vt^al-
se iioogovenV zien uitdoven ». 

van 

I Ook over * e t probleem Brussel werd klare taal gesp^<A:e^; 
Op\ 19 juni hield de Brusselse afdeling een grote vergadering 
wairop doo|^R. Latin, sekrêtorish-^enefual der ^^1*;$?.-een mot 
terWtemmi^g werd ge'ïgd, iril»K/%ie met overgrote mee 
wer^goedgekeurd. Het belanja-ijkste p 
behoad der nil^Q^lling te Brussel en in de j andgè 
het daKwa t A^lwenot in het\r£Jtoggesprek bï 
inven ta r iS i^ ie e ^ s t moet worden ftpgemaakt 

De verwij!tta9-naar het k^|*gres va 
dubbelzinnig aa^^jiaast de vaststelll 
ha^x~tedEh-^jMoep^^Bt-Terzet tegen 
2# «jetüljeiv e^^Tnie^naanlIt^voor heÉ 

naaV dlyPpef Brief aan het 
Vlaiinse ^ólk il̂  nogal goedkoop?^do€e Brtef worden de Waal
se grieven breed-uit aangehaald en'w>rdt met een ontstellende 
vanzelfsprekendheid voorbijgegaan a m de nochtans veel ge
gronder en dringender Vlaamse gri sveB^ 

Vele Vlamingen trouwens vin le^ het een onbehaaglijke 
vaststelling dat de Open Brief on^r te fe f in^s door de man die 
— nauwelijks vijf jaar g e l e p e n ^ - ^ p r g ü ^ a » ^ Vlaamse poten » 
en « stinkende boerenbeest 

Wij wensen niet voonfll t^Jdpen op de dingen en zullen 
vooralsnog het M.P.W.-kongrè£van 19 november afwachten. 
Daar zal definitief de goede federalistische trouw van de 
M.P.W. moeten blijken. Daartoe is het noodzakelijk dat het kon
gres de dagelijlise M.P.W.- Propaganda logenstraft. En dat in
middels de « direkte aktie » niet op de kongresbesluiten voor-
uitholt. 

BONDGENOOT OF VIJAND ? 

(Eportose P»«I M«rten« en Toon van Oventraeten) 

« De M.P.W. wil niet verward worden met, noch zich in de plaats stellen 
van bestaande politieke, ekonomische, sociale en kulturele organismen; de 
M.P.W. is noch een syndikaat, noch een partij, noch een kulturele vereni
ging; de M.P.W. is de verzameling van alle Walen, zonder onderscheid, 
rond eên programma van gemeenschappelijke redding ». 

(Uit het manifest van de M.P.W.) 

JANUARI 1961 : GEBOORTE M.P.W. ^jgir 

Sinds de stakingen van deoember-ja-
nuarl la geen enkele man méér In het 
nieuw» geweest dan Renard, en geen en
kele beweging wordt met méér aandacht 
gevolgd dan de M.P.W. Rond belden hangt 
een waas van onduidelijkheid en vraagte
kens. Wat wU Renard ? En wat beoogt hiJ 
met zijn M.P W. in feite ? 

De M.P.W. Ls ontstaan uit de grote sta
kingsbeweging van deze winter, toen Re
nard tot zijn woede ondervonden had hoe 
afhankelijk hij geworden waa van het nihli 
obetat der Vlaamse socialisten. Heeft hlJ 
er de konklusle uit getrokken dat het ver
kieslijker la de eerste te zijn in Wallonië 
dan de tweede in België ? Wellicht. Die 
konklusie had hlJ trouwens recda vroeger 
getrokken, zoals wlJ konden opn^aken uit 
de artikelenreeksen van c Tchantchèe », 
verschenen in « La Wallonië » In het na
jaar van 1980. Maar terzelfdw^ljd OM-deel-
de hij terecht dat een bredere stroming en 
een sterkere stimulans nodig waa om, al 
waa het maar in Wallonië a/lleen, de eko-
nomlsdie struktuurhervormlngen af t* 
dwingen die hij beoogt. Vandaar «ijn be
trekkelijk recente bekering tot het feder*. 
Uatisoh standpunt dat, gezien de recent* 
*oncHnlache en bevolkingsontwikkeling in 
Wallonië, vlug een ruime weerklank vond. 

Want Renard la een betrekkeUJk nleuw-
btókea federalist, hoewel in Wallonië reeds 
lang federalistischa stemmen zijn opge
gaan. WIJ denken hter bv. aan Albert 
du Bols en senator Dupont die zich reeds 
In 1905 voorstander verklaarden van fede
ralisme. WIJ denken aan Jules Destrée en 
zijn beroemde brief aan de koning in 1912. 
WIJ denken aan de Action WaUonne in da 
per»od« tussen de twee wereldoorlogen, aan 
het federalistisch wetsvoorstel van Truf-

fftUt, Martel en van Belle in 1938. Wij den
ken aan de ateUingname van de Wallooie 
Ubre en het Congres National Wallon 
sinds de jongste oorlog. Maar met Renard 
echter Is de idee voor het eerst In brede 
volkslagen bekend geraakt, waar de vroe
gere Waalse federalisten steeds min of 
meer op akademisch terrein bleven. 

En hij heeft daarvoor een goed ogenblik 
gekozen. In het Waalse land is er sinds 
enkele jaren in brede lagen een diepe on
gerustheid ontstaan omtrent de toekomst 
vï«i Wallonië. En niet zonder reden. Da 
demografische evolutie Is er werkelijk 
rampzalig. Sinds 1920 werden er voor 100 
huwelijken gemiddeld iSechta 167 geboorten 
genoteerd. Deze geven normaal gesproken 
mogelijkheid tot een 60-t«l huwelijken. 
Men kan zich de vraag stolen of er In het 
Jaar 2000 nog huwelijken onder Walen «ü-
len zijn ! Deze snelle veroudering, dit uit
sterven zelfs van de Waalse bevolking 
heeft een grot* weerslag op het ekonomi
sche leven en leidde o.m. tot massale aan
voer vwi vreemde arbeidskrachten. 

Bij de demografische crisis kwam dan 
de geleidelijke teloorgang van het mijn. 
wezen, de bedrijfstak die aan de basis lag 
van de industriële opgang van WaHonië. 
Dit leidt tot slmting van aUerlel andere 
ondernemingen zodat de Walen de indruk 
hebben dat een proces vtm deslndustrlaU-
aatie is ingezet. Dit wordt des te scherper 
aangevoeld daar de Walen d« indruk heb
ben dat een groot deel der nieuwe Inves
teringen te Brussel en in het Vlaamse land 
worden gedaan Daar zijn immers voldoen
de arbeidskrachten en allerlei andere voac-
delen. Vandaar de noodkreten « La Wallo
nië se meurt » « Wallon, tu ne lalssera pas 
mourir Ie Borlnage » en ander* die elke 

Waal aanspreken. Tc meer daar vele Wa
len geleidelijk aan een minderheidskomplex 
zijn gaan lijden. Zij zien het steeds groei
end aantal Vlamingen en het afnemend 
aantal Walen. In 1980 zullen er in België 
tweemaal zoveel Vlammgen zijn als Wa
len. ZIJ menen dat dit noodzakelijk een 
weerslag moet hebben in het parlement 
en op de machtsverhoudingen te BrusseL 
Zij vrezen, wat voorbarig, eens te onder
vinden wat Vlaanderen steeds heeft ge
kend : de hegemonie van de andere volks
groep. Vandaar hun voorstel van een pa
ritaire senaat, vandaar hun strijd voor fe
deralisme. Voor de socialistische Walen, 
momenteel nog een nipte meerderheid in 
Wall<Miië, komt er nog de vrees bij dat 
het stagneren of de achteruitgang van de 
industrie, hen hun meerderheid zelfs m 
Wallonië zal kosten. 

Dit alles heeft Renard zeer goed begre
pen en, profiterend van de sfeer van str'jd 
In de staking, heeft hij zijn M.PW. gelan
ceerd. HIJ beoogt daarmee niet enkel de 
socialistische Walen maar ook andere 
strijdbare Walen te verenigen, al was het 
maar tijdelijk, om het lot van WaUonië 
veilig te stellen en het zijn huidige voor-
ttelige positie te laten behouden. 

Dit althans zijn de objectieven waarmee 
Renard en de MP.W. zich tot de massa 
wendt : federalisme en ekonomisdie struk-
tuurhearormingen. Het eerste punt lokt de 
meeste Walllnganten, het tweede moet in 
de ogen van de socialistische en kommu-
nlstlsche Walen zijn nationalistische agita
tie vergoelijken. 

In hoever bij dat alles persoonlijke am
bities van Renard een rol spelen laten wij 
aan de Walen ter beoordeling OVJT. Dat die 
niet ontbreken, daarvan zijn zelfs trou
we aanhangers van zijn MP.W over
tuigd. Het ia In ieder geval een feit dat 
de Vlaamse en Brusselse socialisten niet 
enthousiast meemarsjeren, en niet om fla-
mingantlsche motieven. De manier waarop 
Renard het Waalse A B.V.V. uithrtt maakt 

(Lees door blz. 6) 

VLAAMSE M.P.W.«rs I 
Ergens aan e«n kruispunt nabij Luik 
staat een groep Limburgse arbeiders 
t« wachten op de mobielenbus. We 
vracren hen naar de M.P.W. » Maar 
wij zijn er aümoaal lid van, meneer. 
Bij ons op de fabriek is er maar één 
vakbond : het A.B.V.V. Twee maan
den geleden Is onze sindikale afge
vaardigde overgegaan naar de M.P. 
W. en sindsdien krijgen we gele ze
geltjes met een rode haan op onze 
kaart. We zijn geen socialisten, me
neer, maar de christelijken tellen UJ 
ons op de fatniek niet mee. En we 
moeten toch kunnen gaan doppen Uj 
ons op het dorp. Daarbij, we zouden 
het eens niet moeten doen... 

Ook in naam van deze Limburgse 
M.P.W.-ers - tegen - wü - en - dank 
vraagt Renard gerechtlghMd voor 
WaHonië .' 

r 
i 
i 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

LUIK WACHT 
Luik onder ean warme augustui-

zon. Op de ^aatke ien drie gekalkt* 
tetters : M.P.\V. Ergens op een muur: 
la Wallonië se meurt. Aan de gevel 
van de Grand Bazar, In het stads
centrum, de Waalse haan. Op de stoep 
daaronder de massa, waartussen 
voortdurend drukdoende Italianen. 

We vragen aan een postbode, of 
hij de M.P.W. kenf. « Le mouvement 
de Renard, mais naturellement >. Bij 
hem op de post worden de sindikale 
lidgelden «eg betaald aan het 
F.G.T.B. Binnenkort zal de M.P.W. 
ook daèr de zorg voor de sindikale 
organizatie overnemen en komen er 
op het lidboekje gele bijdragezegels 
met een rode haan. 

Een jonge Italiaan, fabrieksarbei

der, zegt ons dat al zijn werkmakkers 

lid zijn van < le mouvement de Re

nard ». Steeds de naam Renard ! Op 

de fabriek wordt druk gesproken 

over de ^ ^ % 1 ^ . a k t i e « die iedereen 

in september verwacht. 

Een bejaard spoorwegman meent 
dat « le mouvement de Renard > 
steeds uitbreiding neemt. Met die 
aktie in september zal het volgens 
hem wel zo'n vaart niet lopen, 
alhoewel er op Guillemins — waar 
de herinnering aan januari levendig 
is — toch wel iets verwacht wordt. 

Een oude bediende. M.P.W.? C'est 
de la crapule, monsieur. Komt er 

iets in september ? Ce n'est pas i 
souhaiter I 

Een herbergier, Limburger en sinds 

20 jaar te Luik : deze keer zal de 

middenstand er in schieten Einde 

januari ben ik over de kop gegaan. 

Ik had me voor een nieuwe zaak In 

de schuld gestoken en moest negen 

weken loon uitbetalen aan het per

soneel, zonder dat ik maar een cent 

verdiende. 

Een oude Italiaan rolt een sigaret. 
M.P.W. ? Je ne m'occoepe pas de 
politique mosjeu. Zijn Waalse werk-

makkar : we hebben er de buik van 
vol; la grève, c'était beaucoup de 
misère. 

Een nette, jonge bediende : na
tuurlijk moeten we naar federalisme. 
Maar verstandig, zonder geweld of 
straatherrie. De M.P.W. kan wel een 
stap in de richting zijn. 

Een arbeider laadt aardappelzak
ken van een wagen : «voor de 
M.P.W. moet ge in Seraing zijn, 
mosjeu, bij de métallo's. Moi je sul* 
inde pendant. 

In Seraing, even na vijf : de ein
deloze rij arbeiders op weg naar 
huis. De M.P.W. ? On en est mem-
bre. Renard ? Un costaud. Direkte 
aktie in september ? II y aura du 
mouvement! 

Op de burelen van La Wallonië en 
Combat herhaalt men het ons : In 
september komt er leven in de brou
werij ! 

Ergens op een trieste schutting 
tussen twee terrlls : non è Selzaele I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

•1 


