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MOTIE 
— De Volksume-fraUtie protesteert 
legen de wijze waarop door de eer
st e-minister dinsdag in de Kamer 
een verklaring afgelegd werd, zo
danig dat tegen de traditie in ieder 
debat over deze verklaring ge-
!• moord werd; 
— De Volksunie-fraktie wijst er op 
(lat de eerste-minister zich opwerpt 
ah de tuoordvoerder van de meest 
olkeurenswaardige vorm van natio-
ttali-;me, het staatsnationalisme dal 
aan de volksgemeenschappen zelf
beschikkingsrecht en autonomie wei
gert en het volksbelang opoffert aan 
e>-n staatsstruktuur en een verouder
de staatsidee, dat sedert 1830 het 
Vlaamse volk zich onafgebroken 
heeft moeten verzetten tegen dit 
onverdraagzaam en ondemokralisch 
Belgisch staatsnationalisme wii zijn 
meest elementaire rechten af te 
dwingen; 

— stelt vast dat ook de Iniidige re
gering, door dezelfde geest nog 
steeds bezield, een nieuwe aan
slag beraamt op de integriteit 
van het Vlaamse land; 

— stelt vast dat het aanprijzen van 
zogezegde tweetaligheid ais op
lossing voor de Vlaams-Waalse 
vraagstukken een terugkeer be
tekent naar sedert lang overwon
nen franskiljonse opvattingen; 

— stelt vast dat d* regering een 
politiek voert die in strijd is met 
de verklaringen over kulturele 
autonomie en decentralisering. 

JMMi 

'De Volksunie-fraktie, na onderzoek 
i'in hel wetsontwerp Gilson betref
fende de taalgrens, bevestigt haar 
unwrikbare wil niet af te wijken 
rm de beginselen die onbetwistbaar 
ten grondslag moeten liggen aan 
een bevredigende taalgrensregtlmg • 
1' Al de gemeenten of gehuchten 

die Vlaams zijn behoren zonder 
uitzondering bij Vlaamse be
stuurlijke omschrijvingen; 

2, Al de gemeenten of gehuchten 
die Waals zijn behoren bij Waal
se bestuurlijke omschrijvingen; 

S De taalhomogeniteit van beide 
landsdelen dient geëerbiedigd en 
iedere vorm van officiële twee
taligheid zoveel mogelijk geweerd 
of beperkt om zo spoedig moge
lijk te verdwijnen; 

i Het lot van de Platdietse streek 
en van de Duitstalige gemeenten 
dient geUjktijdig geregeld en niet 
over onbepaalde tijd; 

De Volksunie-fraktie stelt vast dat 
hel regeringsontwerp afwijkt van 
d. :e beginselen en van de besluiten 
van het centrum Hermei, in het 
nadeel van de Vlaamse gemeenschap, 

— Besluit dan ook dit in zijn hui
dige vorm gebrekkig en onsa
menhangend ontwerp te bestrij
den en de voor de hand liggen
de wijzigingen voor te stellen; 

— Verklaart zich nooit te zullen 
neerleggen bij een- voor Vlaan
deren nadelige regeling. 

* * * 
De Volksunie-fraktie besluit, na on-
derzoek van het wetsontwerp Ver-
baanderd dat de oprichting voor
ziet van een tweetalig en twee 
I laamse arrondUsementen binnen 
het huidig arrondissement Brussel, 
haar steun te verlerxen aan dit ini
tiatief dat reeds vroeger werd aan-
bevoUn door hU Verbond der 
i laamse AkademiM. 

I 
I 

WAARHEEN 
Het kongres van de M.P. W. heeft on, niet veel nieuws geleerd. De Wa

len willen wel fedcrahst zijn, maar ze zijn het nog niet. 
Weeree7is zagen u-e dat typisch gebrek aan logilca, .naar de volle maat, 

van het Waalse egoïsme. De Walen zijn de bedorven kinderen van hef Bel-
gisrh huishouden en ze willen het blijven. 

iMM« 

Zij willen wel de gelijkheid met 
de Vlamingen in het land omdat zij 
in de minderheid staan. Zij willen 
echter niet de gelijkheid te Brussel 
omdat de franstahgen daar de 
meerderheid zijn. 

Wij willen Renard en Co hierbij 
echter andermaal duidelijk zeggen 
dat ze met ons niet zullen noch 
kunnen handelen zoals met de 
Vlaamse socialisten. Wij zullen 
voor hen niet buigen. Niet zij zijn 
de eisende partij, maar wij. 

Wij zijn geen imperialisten, daar
om willen wij de Walen niet onder
drukken. Daarom zijn wij federa
listen. Maar wij zullen hun impe
rialisme voor Brussel niet nemen. 
De Walen zullen op dit punt fede
ralist moeten worden. Wallonië 
50 % in België goed. Maar dan 
Vlaanderen 50 % te Brussel. Het 
een gaat niet zonder het ander. 

De M.P.w. is een slecht advokaat 
voor de Waalse zaak. Zij schreeuwt 
tegen het toekomstig onrecht, maar 
zij hitst tot onrecht op en pleegt 
onrecht nu. 

Zuiver unitaristisch gezien heb
ben de Vlamingen het recht alle 
toegevingen aan WaUonié te weige
ren tot de achterstand van Vlaan
deren op Wallonië is ingehaald. Dat 
is het nochtans niet wat de Walen 
wensen ! 

Zij denken echter met luid te 
schreeuwen de kleurpartijen schrik 
aan te jagen en de Vlaamse volks
vertegenwoordigers in die kleurpar
tijen altijd maar opnieuw tot toe
gevingen te dwingen. Zij weten dat 
dit spelletje altijd gepakt heeft. 

Ondeniissen willen de Vlaamse 
socialisten daarom ballast uitgooi
en. Zij wUlen Waalse (en Brusselse; 
slokoppen paaien met Vlaajns 
grondgebied. 

Onder de leidspreuk dat ze niet 
vechten voor een hoeve willen zy 
tienduizenden Vlamingen aan ver-
fransing prijsgeven. 

- Wij hebben de laatste weken ech
ter tientallen en tientallen socia
listische intellektuèlen gesproken. 
Hun houding tegen de Vlaamse lei
ding van de B.S.P. is scherp afwij
zend. En in de leiding van de 
Vlaamse B.S.P. weet men het. Wij 
vertellen geen fabeltjes. 

door Vts.TVCmp^nóu^it 

Evenmin als wij, aanvaarden dia 
Vlaamse socialisten onrecht. Geen 
sociaal onrecht, geen nationaal on
recht. Als de Vlaamse socialisten 
geen strijd rond de taalgrens willen 
dat ze dan hun Waalse en Brusselse 
partijgenoten op hun donder ge
ven. Want het zijn zij die samen 
met P.V.V.-ers en C.VJ>.-ers die 
strijd voeren. Z)^ vechten om 
Vlaamse steden, om Vlaamse dor
pen en gehuchten oa om Vlaamse 
hoeven in hun bezit te krijgen. 

.>Zi« bic 2. 

Volgende weeki aO^ "ons Mad 
waarschijnlijk ,xeeds op het 
nieuw formaat .en ^p 16 blz. 
verschijnen. 
We zijn er vaa overtuigd dat 
onze lezers de«B iaspanningen 
zullen weten te waarderen. 

Op donderdag;) 30 nov. te 
19 uur 50 vrij politieke tribu
ne van de radl» votffbehoudeii 
aan de Volksunie.^ Spreker ; 
Wlm Jorissen. 

Belgische -
Voetbalbond 

De wraak 
De wedstrijd Eendracht Aalst-
Standard Liège op 5 november 
In het P. Comelis-stadion te 
Aalst heet voor het sportkomi-
tee van de Koninklijke Belgi
sche Voetbalbond zijn staartje 
gekregen. Gedurende die be
ruchte wedstrijd werden fou
ten gemaakt door beide ploe
gen, werd hard gespeeld voor
al door Standard dat zodoende 
slechts zijn traditie voortzette. 
De wedstrijd ontaardde vanaf 
het ogenblik dat scheidsrech
ter Blavier een verkeerde be
slissing trof. In het verder ver
loop van de wedstrijd bleek 
dat Blavier niet bij machte 
was de partij behoorlijk te lei
den omdat hij eerstens geen 
gebenedijd woord Nederlands 
kent, en omdat hij tweedens 
to.v. Standard niet over de no
dige onafhankelijkheid en ob-
Jektiviteit kon beschikken 
Inderdaad had Standard bij 
een vroegere gelegenheid Bla
vier reeds gewraakt; wie de 
positie van de Luikse ploeg in 
de Belgische voetbalwereld 
kent, verbaast er zich hoege
naamd niet over dat Blavier 
goede maatjes wenste te blij
ven met Standard. 
Blavier was te Aalst niet aan 
zijn proefstuk, zowel op zuiver 
voetbalgebied als op het gebied 
van talenkennis is deze Waal
se scheidsrechter reeds meer 
dan eens in opspraak gekomen. 
In Engeland heeft men hem 
liever verloren dan gevonden. 
Topmatches uit zijn loopbaan 
zijn : Antwerp-Anderlecht en 
Diest-Standard. 
Weygers werd m de wedstrijd 
Beringen-Turnhout van het 
plein gegooid omdat Blavier de 
taal van de Kempische Mena-
piers niet verstaat. 
Het is totaal ondenkbaar dat in 
enig ander land een onbekwa
me vlerk het zou brengen tot 

scheidsrechter in de hoogste 
voetbalafdeling, zonder dat hij 
de taal van de overgrote meer
derheid der spelers verstaat. 
Dergelijke ongehoorde toestan
den zijn alleen mogelijk in het 
unitaire België. Wij zijn er uit
gesproken tegenstanders van 
dat men de politiek en de sport 
zou vennengen, maar wanneer 
blijkt dat de meest nefaste 
Belgische politiek de gang van 
zaken in de voetbalwereld be
paald dan ontkomt niemand 
aan de vergelijking tussen de 
toestanden in de sportwereld 
met die elders in dit land. 

Om aan die vergelijking te 
ontsnappen hebben de Vlaam
se kranten dadelijk na de wed
strijd — na eerst warm gebla
zen te hebben — de hele zaak 
geminimaUseerd en hebben ze 
gemeend een serene uitspraak 
van de voetbalbond in het 
vooruitzicht te mogen stellen. 
Aan Waalse zijde zijn de joer-
nalisten blijven te keer gaan 
als echte vechthanen. 

Vlaamse makheid en Waalse 
hatelijkheid hebben geleid tot 
het vonnis dat voor Eendracht 
Aalst als eerste-klasser wel 
een doodvonnis zou kunnen 
worden. 

De voetbalbond die bij andere 
gelegenheden — zo o.m. inzake 
voetbal en T.V. — reeds heeft 
bewezen een bekrompen bende 
te zijn, die zich hoofdzakelijk 
bezighoudt met het bmnenrij-
ven van het geld der pronos-
tieken en het houden van ban
ketten, heeft zich thans ook 
definitief ontpopt als een der 
meest anti-Vlaamse instellin
gen in het land. De Vlaamse 
voetbalklubs zullen daaruit de 
nodige konsekwenties dienen 
te halen : de stal in de Gui-
mardstraat moet worden uit
gemest. 

T.V.O. 
S 
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peRNoreii 
OPEN BRIEF 

VLAMINGEN IN SPAARKAS 
Op de franskiljonse vergadering 

in de Magdalenazaal te Brussel, 
een paar dagen na de « Mars op 
Brussel >, werd o.m. het woord ge
voerd door Pauly, voorzitter van 
« La Wallonië Libre » in de Spaar
kas. In tegenwoordigheid van 
Royer, katoliek en direkteur van 
de Lijfrentekas, werden de Vlamin
gen er uitgemaakt voor nazis en 
ekstremisten. 

De aanwezigheid van beide « he 
ren » op deze hetzevergadering is 
voor de talloze Vlamingen op de 
Spaarkas het zoveelste bewijs van 
de ware geest die in de direktie 
heerst. Deze direktie sluit al de 
Vlaamse werknemers bij R.M.Z. en 
kompensatiekas aan op eentalig-
Franse borderellen. De benoeming 
van een Vlaams direkteur is sinds 
lang een dringende kwestie. Voor 
het dienstjaar 1959 hebben de Vla
mingen in de Spaarkas 5 % minder 
verdiend dan de Walen. Het to
taal aantal punten van het beoor
delingsblad der Vlamingen ligt la
ger dan dat der Walen. Er zijn 
minder plaatsen beschikbaar voor 
eerstaanwezenden omdat de kas 
zich onttrekt aan de wet van 1932. 
Bij het werkliedenpersoneel, de 
mekanografen, de monitrices, enz. 
18 gelijkheid slechts een ijdel 
woord. 

BENADELING 
fiêi jaotwoórd ~-vin"ée" IWlnister 

• a n R n a n c i ë n op de parlementaire 
vraag van Dhr Senator Hougardy 
• a n " 6i*-*«l', ' gepubliceerd In het 
Bnlletijn van Vragen en Antwoor
den van 3-10-61, geeft ons nog een 
raak Veoc1)tiei9 h o e «nze Vlaamse 
ambtenaren benadeligd worden te -
genovnr hun Waalse coliegas. 

Dit ;iintwo0rd verstrekt een op
gave van het aantal geschilbundels 
in 1960 behandeld door de verschil
lende directies der Directe belas
tingen. Hier volgen deze cijfers : 

Nederlandstalige 
directies 

Antwerpen I 12.712 dossiers 
Antwerpen II 13.754 dossiers 
Brussel II 16.015 dossiers 
Brugge 14.191 dossiers 
Gent 13.256 dossiers 
Hasselt 4.781 dossiers 

Op wat wacht onze « Vlaamse » 
C.V.P.-Minister Dequae (en zijn 
even « Vlaamse » B.S.P.-Adjunkt 
Tielemans) om minstens een drie
tal bijkomende Vlaamse directies 
op te richten, door de kennelijk 
overbelaste Vlaamse directies te 
ontdubbelen (zoals dit het geval is 
te Bergen) ? Onze Vlaamse ambte
naren kunnen de niet te versma
den directeursambten, alsmede de 
daaruit voortvloeiende hogere di-
rectieposten best gebruiken ! 

Of moeten onze Vlaamse ambte
naren voor dezelfde wedde nog
maals voor een tijdje wat harder 
werken dan hun Waalse coliegas ? 

ZO Udfi Vlaanderen 

Brussel I 
Bergen (Oost) 
Bergen (West) 
Luik 
Aarlen 
Namen 

74.709 dossiers 
Franstalige 

ltt.949 dossiers 
8.996 dossiers 
9.149 dossiers 

13.518 dossiers 
1.872 dossiers 
6.266 dossiers 

\ 

SO.750 dossiers 
Uit deze cijfers blijkt dat onze 6 

Nederlandstalige directeurs nage
noeg 75.000 bundels te verwerken 
kregen, tegen ongeveer 50.000 voor 
de 6 Waalse directeurs ! Men be
merkt ook dat AL de Waalse direc
ties (op Luik na) HOOGSTENS 
11.000 dossiers te behandelen had
den, terwijl AL de Vlaamse direc
ties (op Hasselt na) MINSTENS 
13.000 bundels te slikken kregen. En 
wat gedacht over de prestaties van 
de Directeur te Aarlen (1.872 dos
siers) die evenveel verdient als zijn 
Vlaamse collega te Brussel II (met 
16.015 dossiers) ! (Zie 2de kol.) 

WAARHEEN ? 
(Vervolx van blz. 1) 

Zij zijn de kolonialisten, de Im
perialisten. Het Algérie Iran^aise 
vullen zij aan met Bruxelles fran-
gais, Enghien frangais, Renaix fran
cais, Moulande francais. 

Het is aan die 19de eeuwse impe
rialisten dat socialisten, Vlaamse 
socialisten, de hand reiken. 

Het socialistische ideeëngoed 
wordt in Vlaanderen begraven. 

Door « Vlaamse » socialisten ! 
Wim Jorissen. 

Wij vernamen uit de Voer
streek : 

— Wie op het gerecht te Luik 
een vertaler wil aanvragen, 
krijgt van de advocaat te ho
ren, dat de zaai op voorhand 
verloren ts. 

— Tot voor een paar jaren was 
ie inspecteur, die onze la
gere nederlandstalige scho
len bezocht een eentalige 
Waal. De onderwijzer wijst 
op deze wantoestand. De in
specteur : « Les enfants ap-
prendront Ie frangais ». 

"-^^''Tot voor enkele inaanden 
was er een Frans-eentalig 
hriefdrager te Moelingen, 
die alle formulieren stelde in 
het Frans, ook voor de per
sonen die geen Frans ken
nen. 

— Douaniers van de Vliegende 
Brigade van Eupen spreken 
de mensen op dreigende toon 
aan : t Vous ne parlez pas 
Ie frangais ? i 

— Rijkswachters uit Vise heb
ben opzettelijk een verkeer
de bekeuring opgesteld ten 
laste van iemand die geen 
Frans kende. Het feit werd 
gesignaleerd aan het minis
terie van Binnenlandse Za
ken. 

— Een pasbenoemde burge
meester komt bij de arron-
dissementscommisaris. Deze 
laatste : « Wat doen we met 
de taal in uw gemeente f » 
De burgemeester : « Mij ge
lijk ». De arrondissements-
commisaris : < Vous êtes en
core un homme ». 

— Politierechtbank : Een be
keurde vraagt de Nederland
se rechtspraak. Antwoord : 
t Encore un énerguTnène & 
la Grammens ». 

— Een pasbenoemd franstalig 
schoolinspecteur voor de 
Voerstreek vroeg aan de on
derwijzers op de conferen
tie, alle briefwisseling, sta
tistieken en lijsten in het 
Frans op te stellen * pour 
qu'il comprenne mieua; ». 

— De elektriciteitsmaatschap
pij die onze dorpen bedient, 
laat het geld innen door 
eentalig - Franse bedienden. 

— Postbedienden die afhangen 
van Vise worden uitgeschol
den voor t flaming » en te
gengewerkt. 

— Gemeentelijke openbare 
werken die kennelijk slecht 
uitgevoerd zijn, worderi on
der druk van de overheid ge-
receptioneerd. 

EN DE PERSVRIJHEID 

Het is niet alleen bij de paus te 
Rome dat Theo Lefèvre baas jan wil 
spelen. Ook de C.V.P.-pers wordt 
duchtig door hem geroskamd. Zij 
schrijft te veel over de Vlaamse 
vraagstukken, behalve Hubert l e y -
nen dan in Het Belang van Limburg, 
maar die wacht op zijn ministerze
tel. Theo wordt ter zake trouwens 
flink geholpen door het Brussels 
potentaatje Gilson, die liefst heel 
de taalgrensstreek en gans Vlaams-
Brabant zou verfransen. Deze ver-
fransers krijgen de steun van de 
Vlaamse socialisten, zoals steeds 
kruipdieren tegenover de franstall-
ge socialisten. Ook al aarzelen ze 
thans onder de druk van de Vlaam
se openbare mening. Schreef Sindi-
kalist maandag 11. niet in de Volks
gazet «Wij zijn in dit land sedert 
1830 de toegevende partij geweest. 
In de socialistische beweging was 
het niet anders. Wij sullen wellicht 
nog ergens toegeven. Maar dat men 
begrijpe dat er ook voor ons gren
zen zijn ». 

Die grenzen blijken in elk geval 
niet overschreden met onze 300.000 
pendelarbeiders en werklozen. 

Heeft de Volksunie gelijk of on-
geUjk wanneer ze de Vlaamse kleur-
politiekers hun slaafsheid voor de 
voeten gooit ? 

Wedden echter dat Theo Lefèvre 
zelfs deze persvrijheid niet op prijs 
stelt ? 

INCIVISME 

Wanneer wij een paar maanden 
terug de vrijheid (dié we wettelijk 
hebben!) verdedigden voor som
mige kinderen Engels als tweede 
taal te kiezen in plaats van Frans 
kwam bij die Vlaamse journalisten 
die als vreemde taal alleen Frans 
kennen heel wat verzet los. Zelfs 
het vertrouwd begrip Incivisme 
kwam er bij te pas. 

Voor het schooljaar '57-'58 zagen 
we echter de cijfers van het Frans
talig staatsmiddelbaar onderwijs. 

Voor het 6de leerjaar kozen 1560 
leerlingen op 11.860 Engels als 
tweede taal, voor het 5de leerjaar 
929 op 9.423 en voor het 4de leer
jaar 611 op 6.956. Zoals men ziet 
stijgt percentsgewijze het aantal 
leerlingen in Wallonië dat Engels 
als 2de taal neemt, want in de 6de 
zijn het er 12 % tegen 9 % in de 
vierde. 

Als dit gebeurt, geschiedt dit 
krachtens een wet gestemd door so
cialisten en liberalen en later nog 
vergemakkelijkt door de C.V.P.-er 
HarmeL 

Alleen de Vlamingen zouden En
gels niet mogen nemen als 2de taal, 
maar zich moeten binden aan het 
Frans die als internationale taal 
elk jaar verder uitsterft, zodat men 
geen profeet moet zijn om te voor
spellen dat binnen 25 jaar niemand 
in de wereld er nog zal aan denken 
Frans als 2de taal te leren. Behal
ve een Theo Lefèvre misschien nog. 

FOSSIELEN 

De omgedoopte fossielen, de l i
beralen tonen nog eens treffend dat 
een nieuw vernisje de inhoud van 
iets moeilijk kan wijzigen. De libe
rale P.V.V.-ers van Kamer en Se
naat vergaderden vorige maandag 
om het wetsontwerp op de taalgrens 
te bespreken. Deze fransbezetenen 
vonden zelfs het beginsel van het 
vastleggen van de taalgrens ver
keerd ! Men diende alles te laten 
zoals het was, want alles was rus
tig, zei h u a voorzitter GiUon ! 

De liberMp partij verjongd tot 
PVV.? j f t 

Zij schifni Integendeel van de 
19de eeuw naar de 18de te zijn ge
sprongen. -^ 4 

aan dhr Spaak 
Minister van Buitenlandse Zaken 
NEW YORK (U.S.A.) 

Mon eher, 

Gij xijt onvervaard U.N.0.-waarts gelogen, gij hebt er de Magara v^ii 
uw welsprekendheid opengezet en gij hebt — zoals wijlen de vierde mus 
ketter — de degen gekruist met de onverlaten die uw en ons dierbaar 
poor little Belgium met alle zonden Israels hebben beladen. Het was mooi, 
het wat ontroerend, hel was de onvervalste tremelo van de grote dagen, 
het was als in ons vaderlands lied : après des siècles d'esclavage Ie Beige 
tortant du tombeau... Dat het daarenboven ook winderig, leeg en tamelijk 
hol was, werd alleen opgemerkt door mensen met galstenen, zoals uio 
dienaar. 

Gij hebt in essentie drie dingen gezegd, mon cher : teti errsle dal 
wij Belgen in Kongo het paternalisme te lang hebben getrokken, ten twee
de dat wij Belgen aan de Kongolezen te rap de onafhankelijkheid hebben 
verleend en ten derde dat wij Belgen vandaag de dag Kongo aan onze na
tionale boezem blijven drukken. 

Punt één is voor ons, Vlamingen, helemaal geen nieuws. Wij stam
men uit konlreien die door het Belgisch Colonial Office nu reeds ISl jaar 
met een welwillend paternalisme worden beheerd. Hoe zou hel ons ver
bazen dat uw paternalisme in Kongo na 80 jaar er nog niet ivas in geslaagd, 
«en 10-tal universiteitsgediplomeerden op te leiden; na veel meer dan een 
eeuw is datzelfde paternalisme er evenmin in geslaagd, de inboorlingen 
uit de polders en de kempen klaar te stomen voor bijvoorbeeld een belrek
king in de diplomatie. 

In punt twee zit er wel muziek, mon cher, maar uit uuj mond 
klinkt het liedje eerder vals. Gij zijl in Ulo tempore NATO-waarls gelrokken 
omdat het een bevoegdheid als de uwe Ie min was, zich in te laten met 
Belgische en Kongolese problemen. Uw partijgenoten die, zolang als ze 
geen vinger in de Kongolese pap hadden, nauwelijks wisten waar « ons 
Afrikaans bezit » lag, hebben zich gedurende de laatste jaren van het kolo
nialisme onvervaard in de strijd geworpen : voor het welzijn der bantoeS 
was het noodzakelijk dat alle verworvenheden van de Belgische kuituur zo 
vlug mogelijk naar de Evenaar werden overgeplant. Dus ook een school-
strijdje, een sindikaal strijdje enzoverder. En toen Kongo aldus op korte tijd 
uitgerust was met rode, blauwe en gele partijen, met rode, blauwe en 
gele partijleiders waren alle voorwaarden voorhanden opdat Kongo over
nacht in vrede en voorspoed zou kunnen gedijen. Unitair en welvarend, 
net zoals het moederland. 

Bij punt drie tenslotte hebben de galstenen me het meest last be
zorgd Het is mij hekend dat th aU belastingbetaler vandaag de dag nog 
steeds mijn steen • bijdragen tot de verdere groei en bloei van de 
grote republiek aü.. . . .umgostroom. Gij hebt me daarenboven duidelijk 
gemaakt, mon cher, dat gij en uu; spitsbroeders het onontbeerlijk achten, 
900 leerkrachten naar de broesse en omgeving te sturen. Gij voegt er aan 
toe : méér dan ten tijde van het kolonialisme. Et les cochons d'applaudir... 
Efkens oppassen, please. Méér dan ten tijde van het kolonialisme ? Dan 
was, mon cher, uw palernalisnu destijds toch nogal aan de gebrekkige 
kant. Want ik vraag me vergeefs af waarom de onafhankelijke Kongo anno 
1961 plots een verhoogde behoefte aan onderwijskrachten zou hebben t.o.v. 
de koloniale Kongo anno 1960. En ik vraag me eveneens af waarom ons 
dierbaar Belgenland moet instaan voor 900 Kongolese onderwijskrachten, 
op een ogenblik dat spoedkursussen dienen ingericht te worden om te 
hunnen voldoen aan de vraag naar onderwijzers op de Belgische school-
markt. 

Gij kunt hel schoon zeggen, mon cher. Maar punt nummer drie 
heeft er me eens te meer van overtuigd dat gij en uw spitsbroeders fees
telijk uw polleviekens vaagt aan de Belgische jeugd, de jeugd uil Vlaan
deren en Vl^allonië. Dat gij uw voelen vaagt aan de opvoeding en het onder
wijs van die jeugd. Dat gij er de voorkeur aan geeft, te fiew York met on-
vervalst j'ai-peur-accent te gaan belogen wat gij allemaal doel « op we
reldschaal ». Want voor een dikkerd zoals gij is België — nach wie vor — 
te klein. 

Vale, mon cher, en de komplimenten aan de Daloebas van 

uw dio Genes. 

NIEUWE INVESTITUURSTRIJD 

Het heet dat de pogingen van Theo 
Lefèvre, van de regering CVP-BSP 
en van het Hof om drukking uit te 
oefenen te Rome om de herindeling 
van de bisdommen te beletten en 
om kandidaten voor te dragen voor 
de funktie van aartsbisschop wat de 
spuigaten beginnen uit te lopen. 
Het begint aardig wat op de mid
deleeuwse investituurstrijd te gel ij
ken. Toen betwistten Hof en Rome 
elkaar ook de macht om bisschoppen 
te benoemen. Wij zijn benieuwd te 
weten of Rome de superpaus Theo 
Lefèvre wandelen zendt of niet. Dat 
het hekken echter niet zo heel lang 
meer aan de oude stijl kan hangen 
heeft Rome goed ingezien. De frans
kiljon Theo Lefèvre is een eeuw te 
laat geboren. 

HASSELT 
KADERDAG 

Op zondag 2ö noicmber heeft te 
Hasselt de Limburgse kaderdag van 
de Volksunie plaats, in het Hotel 
« Warson » (begin lö uur 30). Er 
zuUen uiteenzettingen gehoujien wor
den door volksvertegenwoordigers 
Mr Frans van der Eist en Mr Daniel 
de Coninck, Alg. sekretaris Wim Ja
nssen, Ir Colemont, provincieraads
lid Drs de Grave, Rvdt van der Paal 

en Toon van Overstraefen. 

Onze redoiteur Sini de Lie 'al 
aanwezig zijn om hctprekingen te 
voeren met de afi/eranrdigden van 
de Liiiihurgse pendelarheiders, dit 
een uur roor het begin ran de kader-
rergadering. 

Het belooft voor Limburg, dat de 
jonr/ste tijd geweldig vooruitgaat op 
Volksuniegebied r''" --'• ' '•""'••'Tie 
dag fp •"•'—'' 
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• Yenster op hel Buitenlani 

De moord op de Italiaanse piloten te Kindoe is een nieuw 
dramatisch hoogtepunt in de Kongolese tragedie. «Moord» Is 
tenslotte een Westers begrip dat totaal tekort schiet om de 
kannibalistische orgie te betitelen. De regering van Leo had be
loofd, de schuldigen zwaar te zullen straffen, doch schijnt noch 
gehaast noch bij machte om haar voornemens ten uitvoer te 
leggen. De macht van Leo is trouwens niet alleen in dit geval 
zeer beperkt : de Katangese afscheuring blijft aanslepen alhoe
wel het even leek dat Tsjombe het hard te verduren ging krij
gen; in het Oosten zit de sfinx Gizenga en broedt op een alter
natief voor de huidige situatie. Ook Gizenga's positie is — zoals 
alles in Kongo — eerder wankel, maar hij beschikt over stevige 
vrienden in het Oosterlij k blok. 

En — deze kleine «binnenlandse » parentezis dringt zich 
aan uw redakteur-buitenland op — in België maakt een ge
naamde heer De Schrijver zich klaar om op een C.V.P.-kongre3 
het (hoge) woord te gaan voeren. Ondanks Kongo, ondanks 
Kindoe, ondanks het hele drama waaraan die heer niet vreemd 
is. 

«Grote » staatslui, w.o. ook Belgische, benaderen het hele 
Kongolese probleem met een stierlijke ernst, behandelen de 
Kongolese politiekers alsof het werkelijk politiekers zijn, be
oordelen de politieke situatie in Kongo alsof er in dat land een 
politieke situatie zou zijn. De Kongolese werkelijkheid is een 
reuzachtig vacuum, vacuum dat wij noch door onze kolonizatie-
noch door onze dekolonizatiepolitiek hebben gevuld. Maar va
cuum waarin nog altijd onze belga's met miljarden gelijk wor
den gestort. 

Van Centraal-Afrika naar Noord-Afrika : de spanning in 
de Algerijnse kwestie is, na het stopzetten van Ben Bella's hon
gerstaking, ivat afgenomen. Voor de 4.000 mede-stakende Alge
rijnen in de franse gevangenissen is het een pozitief rezultaat 
geworden : erkenning van hun statuut als politieke gevangenen. 
Ea Ben Bella zelf schijnt wel de langste tijd te hebben vastge
zeten, terwijl hij daarenboven door zijn hongerstaking het mid
del heeft gevonden om de sleutelfiguur bij de oplossing der Al
gerijnse kwestie te worden. Noch Frankrijk, noch de voorlopige 
Algerijnse regering kunnen hem over het hoofd zien; het mag 
daarenboven voor Frankrijk een geluk geheten worden dat de 
man die jarenlang in een Franse gevangenis heeft gezeten tot 
de gematigde strekking behoort. 

K,..3'"^'^'^^^^ ^̂  ^^* ^°^ ^^^^^ ^«* OAS-, dat roet in het eten 
blijft gooien. De terreurorganizatie gaat tewerk alsof ze heel 
goed dat zulks niet het geval is en het c algérle francaise » is 
^ \ , l '̂ •®- ̂ ^ ^^^^ ^^" verdeeld Algerlë geworden, waarbij 
de Mohamedanen vrede zouden moeten nemen met het c Alge-

jier Joelen ». terwijl de pieds noirs de vruchbare kuststrook 
zouden willen voor zich houden. 

Bij dat alles werd de laatste dagen weinig over De Gaulle 
gesproken; de rol van de Franse prezident beperkt zich hoe lan
ger hoe meer tot een voorzichtig achternahuppelen van de ge
beurtenissen en tot vage verklaringen aan de schamele groep 
Fransen die nog in hem gelooft. 

Uit Rusland ditmaal een detektive-roman : de aanhouding 
en likwidering in Chicago-stljl .van Beria tijdens een vergade
ring in het Kremlin. En de Amerikaanse bevestiging dat Beria 
zijn diensten aan de spionage der V.S. had aangeboden. 

Maar ook ander Russisch nieuws : het Kremlin blijft druk 
uitoefenen op Finland opdat dit land zijn strikte neutraliteit 
zou opgeven voor een «welwillender» neutraliteit. De Russische 

nn.^? >f f ?. ^^l ^^"' *̂  "'^^'^ °^^* ^^^^ -̂ Het begon met een 
nogal beledigende Invitatie aan de Finse prezident en een dito 
S ^ f . ''^''"" ' e ^'^""^- ^^'^ Russische zijde werd met de 
Batlcnm J^^"" 'fn^^* ° " " ' militarisme in Skandinavië en het 
S r n,?. ^̂  ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ """"^^'^ ^""^"« i« 1̂  het Noorden ech-

aangezet tot stappen zoals de huidige; Het lijkt daarenboven 
onwaarschijnlijk dat Russische druk op Finland de Noren of de 
Denen zou kunnen bewegen om de Nato te verlaten 

ev.nt^^LT'^'^"^' ^^^" ^'* ^ ' " " ' " ^ ^^^^^Sd, mede te delen dat 
S r v f \ T . ? J . ^ ^ " '̂ "^ kernstopgesprek kan worden gedacht. 
Waarschijnlijk is men - na het ontploffen van de 50 megaton-
IZ ~ ''^^\ !^ maanden weer van de proefnemingsjob af 
wat _ zoals ook de Amerikanen vroeger reeds bewezen -
Plaats laat voor een serener kijk op de zaken. 

.xr ?f ^^^^ Adenauer kwam vermoeid en verkouden uit 
Washington terug. Zijn beprekingen met Kennedy warend lang 

5L?erTm w«*.-° ' . ' ^"^ ^^^^^"'̂  ""'' ^^^^^^^ '« hebben dan vroeger om Washington er van te overtuigen dat er voor de VS 
E , t ^""^'. ^""e^l^dse politiek is : die van Bonn Een l o 

heeft S è l e ^ ""^^ ' ' " ' ' ^ ' ' ' ^""' ^^ ^^" ^«'•"J"^ ^''^'^^ 
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Egqptïsche Koerswending 
1 Nu de Revolutie 

door Ral« Ibn Tskem (Cipo Parijs) 

I>« afsoheldinf vaa SyriC utt de Ter-
mlKde Arabische Republiek heeft voor 
Egrypte sowel gunstige ate ongunstige ge-
TOlgen meegebracht. Te Kalro was men 
werkelijk aan de grond genageld, door 
het brutale nleuwa uit Damascus. Vele yan 
de lezers zullen zich de T.V. of filmjour-
naals herinneren, waarop we een ontgoo
chelde en vermoeide president Nasser za
gen verschijnen terwijl hl] zijn « zonden » 
beleed voor zijn volk In een lange «elfkrl-
tlekrede. 

De positieve gevolgtr^iking van deze kifc-
tastroof voor Egypte Is dat de Egyptische 
Revolutie terug gebracht werd tot haar 
beginstadium. 

In 1952 had een groep jonge officieren 
koning Faroek's troon en kroon doen val
len en er een Baad der Revolutie In de 
plaats van gesteld. Deze Raad wilde 
Egypte een agrarische hervorming doen 
ondergaan, het land bevrijden van de ge
vaarlijke sekte « de Muzelmaanse Broe
ders » en een progressieve republiek stich
ten. Ze liepen zeker niet rond met plan
nen om de wereld te verstommen met 
annexatie- en expansiedromen. 

Het volstond hen hun 24 miljoen mede
burgers, die ten prooi waren aan ziekte, 
onwetenheid en armoede een nieuw be
staan te geven en te zorgen dat de na
tuurlijke hulpbronnen van een der mooi
ste en een der rijkste landen van het 
Midden Oostell. volledig zouden aange
wend worden om de Egyptische staatsin
stellingen totaal te vernieuwen, de levens
standaard op te voeren en een moderne 
staat te scheppen. 

Op dat ogenblik waren voor Nasser en 
«ijn vrienden de fellahin (boeren) en hun 
grote ellende de grootste zorgenkinderen. 
Maar ook door de NIjl stroomt veel wa
ter en er voltrok zich een totale omme
keer in Kalro. Men waande zich uitgeko
zen en belast met een kwasi mlstlpke zen
ding, dwz. geluk en welstand t« brengen 
aan alle Arabieren van aan de « Golf tot 
aan de Oceaan n. Ze begonnen aan deze 
reusachtige zending als aan een nieuwe 
« heilige oorlog ». 

Kairo wilde alle Arabische landen wak
ker schudden en propageerde de inslaan
de slogan der « Arabische Eenheid ». Al
hoewel men uit het oog verloor dat een
heid van taal, van godsdienst en geschie
denis, in de loop der eeuwen niet In staat 
waren geweest een Arabische Statenbond, 
laat staan een Arabisch Rijk op te rich
ten. 

Het « panarabisme », waarvan de Ara
bische Liga een juiste waarde weergeeft, 
leek de Egyptische revolutionairen een t* 
geringe draagkracht voor hun Ideën te 
bezitten. 

President Gamai Abdel Nasser opende 
de weg tot een « panislamisme » gecen
traliseerd in Kairo en Mekka en tot een 
« panafrikanisme » met natuurlijk ook 
Kairo als hoofdplaats. Dit beschreef hlJ 
in zijn boek « De Filosofie der Revolu-
tie », verplicht leesboek in alle onderwijs
instellingen van de V.A.R. 

Eerst de Muzelmaanse wereld en de 
Arabische wereld, toen Afrika en tenslotte 
bleek ook dat een te eng werkterrein te 
zijn, men wendde zich tot de gehele we
reld : « teveel en veel te vlug ». 

Nasser kende zulk sukses dat hij er 
ernstig aan dacht ook zii.n sending in 
Centraal- en Latijns Amerika te laten 
verkondigen. Er waren trouwens reeds 
plannen om deze landen op het einde van 
dit jaar te gaan (officieel) verkennen. 

President Nasser vergat echter dat er 
nog verschillende Arabische hoofdsteden 
waren die hij nog niet bezocht : Bagdad, 
Amman, Beyrouth en Tunis. Tevens stel
de men in Egypte zelf vast. dat de reor
ganisatie, zo fantastisch begonnen in 
1952, even fantastisch aan het achteruit-
boeren was. 

De opstand van Damas is er nodig ge
weest om Nasser's ogen te openen en hem 
aan te tonen dat hij de zaken te groots 
zag en aanpakte. 

Nasser werd een « halt ! » toegeroepen. 
Hij reageerde als een wijs man en stop-

In de plaats van door te hollen op h»t 
verkeerde pas, wat leder bloeddiktator — 
waarvoor hij toch versleten wordt hl on
ze westerse pers - zou gedaan hebben. 
Ook ditmaal zag hij af van enig wapen
geweld... Nasser trok de gevrtgen uit de 
geschapen toestand. Syrl« had zijn opne
ming In een Unie afgesmeekt in 1958 na 
lang aarzelen had Kafro toegegeven. XJlt 

Tjeef Kaioot. Schild en Zwaard van Vlaonderen I 

vrije wil gekomen, h men nn — alhoewel 
heel onbeschoft — vrijwllUg terug ver
trokken en kookt Damas opnlenw zijn el-
gen potje. 

De president van d« V.A.R. la ondertus
sen « nedergedaald » tot Egypte en de 
Bgyptenaren «n stelt slch tot doel van 

zijn land een modelstaat te maken op... so
ciaal, ekonomisch en politiek plan. zijn 
drastische maatregelen bewijzen dat hlJ 
het ernstig meent. Deze koerswending kan 
Egypte, het Midden Oosten en de gehele 
wereld slechts ten goede komen. 

R.LT. 

Men heeft In de stroom der welsprekendheid rezoluut alle 
schotbalken getrokken en sinds enkele weken vloeit het milde 
water van retorijke over het uitgedroogde land. Het groen 
sch et overal welig omhoog en zoals altijd : heel wat meer on
kruid dan bloemen. 

Retorisch onkruid op het M.P.W.-kongres. Men kan be-
zwaariijk zeggen dat dit kongres het Waalse « hora de verdad » 
het grote uur der waarheid is geworden. In het « Pallieterke »' 
wordt — niet helemaal ten onrechte — de MJ.W.-bijeenkomst 
vergeleken aan een oud-flamlngantlsche strljdvergadering De 
Luikse professoren — voor eenmaal weg uit de rust van "hun 
studeerkamer — hebben vinnig gereageerd op de prikkel van 
de schijnwerpers der publieke belangstelling. 

De toon van het kongres is er allerminst zakeUjk door ge
worden. En het professoraal federalisme is alles behalve aka-
demlsch; wel Integendeel hebben de heren verslaggevers zich 
behoorlijk wat moeite gegeven om te spreken in de ongenuan
ceerde, krachtige en lichtelijk gezwollen toon die het < bl] de 
bazls » — vooral wanneer die bazis Luiks is — goed doet. Geen 
eetelaanpasslng, geen Zelzate et les flamands dans nos uslnes. 
Een federalisme met twee-en-een-paardekop, waarbij Brussel 
lekker op de wip zit en het gewicht in zuidelijke richting naar 
beneden moet drukken. Referendums en volkskonsultatles over 
de afbakening der taalgebieden : talentellingen In het Weln, 
met de nodige propagandistische druk. " ' -•^•^' •' '̂  •• 

De macht van de M.P.W. ? Tweehonderdduizend leden zegt 
het Kongres. Maar dan 200.000 leden die veelal via hun gewone 
Hlndlkale organlzatie M.P.W.-er zijn geworden. En voor het 
overgrote deel Luikerwalen, weinig Henegouwers. Ook lieel wat 
Vlamingen, Limburgers die In de slndlkale MPW — zelf zijn bUJ-
ven liggen. Tenslotte toch nog steeds heel wat, maar blijkbaar 
niet voldoende om een Waalse heruitgave van de « Mars der 
100.000 » te Brussel te wagen. Dus maar te Luik en in mei. 

Dus aan de overzijde van de taalgrens nog steeds geen 
klaarheid doch wel een onheilspellende vaagheid over federa
lisme. Kortzichtige unitaristen verheugen zich daarin en menen 
dat het kongres van de M.P.W. een slechte beurt voor het hele 
federalisme is geweest. Van Vlaamse zijde zou men die heren 
kunnen attent maken op het volgende : wanneer de Walen 
unfaire gesprekpartners betreffende federalisme zijn, dan zijn 
het toch stellig niet geschikte partners in een unitair huls-
houden. 

Het komt er thans op aan, met verhoogde IJver in Vlaan
deren te werken aan een sterk federalistisch blok. Alleen zo kan 
Renard genezen worden van zijn waan, het lot van de Walen 
te willen bepalen over de Vlamingen heen. 

Niet alleen retorisch onkruid echter bij de M.P.W., ook ne
tels en distels in de Wetstraat. Eerste-Minister Theo Lefèvre 
hield maar weer eens een van zijn brandredevoeringen. Als par
tijvoorzitter kon hij zich de weelde veroorloven, alle tegen
spraak bl] voorbaat onmogelijk te maken. Als eerste-minister, 
voor het Pariement, is het ondemokratisch en onbeleefd, het 
debat te vervalsen zoals hij het deed met zijn rede. Ondemokra
tisch ook de wijze waarop hij de pers te lijf ging : wanneer een 
regering door onhandige of minder faire manoeuvers voor een 
opgeschrikte publieke opinie komt te staan, krijgen de jour
nalisten daarvan de schuld. Ondemokratisch tenslotte de wijze 
waarop hij zijn meerderheid de vleugels tracht te snoeien aan 
de vooravond van de belangrijke Waals-Vlaamse vervaldagen. 

Want met bekwame spoed nadert het ogenblik, waarop het 
Parlement zich zal moeten uitspreken over de taalgrens-plan
nen en de Brusselse plannen van dhr Gilson. Deze taalgrens-
plannen bevredigen niemad. Zij wijken op meerdere punten af 
van de besluiten van het centrum Harmel; natuurlijk ten na
dele van de Vlamingen. Tweetalige infektiehaarden blijven be
staan en zullen door « aanpassingsonderwijs » worden besten
digd. En « tweetaligheid » wordt het « nieuw » geheim wapen 
van het unitarisme. 

Dat men zich in de Wetstraat niet voorstelle, gebrekkige 
oplossingen er door te kunnen drukken. Aan Vlaamse zijde 
wordt op een zeer breed front zeer scherp toegekeken. 

In afwachting kabbelt rustig in de Kamer het begrotings
beekje. Alles moet eens gezegd en iedereen zal het eens zeggen. 
Maar het animo is er niet; men wacht op de komende dingen. 

Larock stuurde aan de lerarenkrops een nota betreffende 
de neutraliteit van het Rijksonderwijs. Deze nota lokt van ka-
tolieke zijde heel wat reakties uit en dreigt een nieuwe school-
strijd-In-het-kleln in het leven te zullen roepen. 

Wat doet de genaamde Van Elslande tenslotte op het De
partement ? 

En voor de petite histoire de la Grande Belgique : Ida Was
serman, echtgenote van Joris DIels, ontving in Nederland het 
Ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En in Bel
gië verbod om deze Nederlandse dekoratie te dragen. Want, 
mon cher, Ida Wasserman — tout en étant juiv* — Is getrouwd 
met een gevaarlijke nazi. 

23.11.61. 
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KRAAN DICHT ? 
Geachte Redaktie, 

Na de prachtig geslaagde mars op Brus
sel blijven wij het tegenover on^ zelf ver
schuldigd de sociaal - ekonomische, zowel 
als de kulturele gelijkberechtiging van 
Vlaanderen en Wallon ë, binnen een kort 
tijdbestek, tot een feit te maken. 

Indien Brussel en de regering niet kor
daat aan de wantoestanden verhelpen heb
ben wij een zeer handig en geschikt wa
pen om tot bekwame spoed aan te porren. 

Deze « 50 Megaton » bom is de finan
ciële droog'egging van Brussel. 

De ergerlijke wanverhouding tussen 
enerzijds de spaargelden, welke overwe
gend uit de Vlaamse gewesten komen, en 
anderzijds de beleggng dezer gelden in 
hoofdzakelijk waal.se nijverheden; toont 
zonneklaar hoe Brussel onze zuurgespaar-
de duiten schromelijk misbruikt in ons na
deel en tot profijt voor broeder waal. 

Jaarlijks worden miljarden uit de Vlaam-
le volkshulshouding weggezogen langs de 
gu'zige vangarmen van Brusselse of vreem
de verzekeringsmaatschappijen, banken, 
A.S.L.K., Gemeentekrediet en dgl. 

Moesten wij morgen met de slogan « EI-_ 
GEN GELD IN EIGEN HANDEN » de 
kraan van deze verkeerdgerichte geld» 
stroom dichtdraaien door geen poU.ssen 
meer af te sluiten bij antiverzekerings
maatschappijen, door geen deposito» meer 
te dragen naar de dienst der Postrekenin
gen of andere bovengenoemde instellingen, 
tOM zulks hellvol Inwerken op onze aarze
lende regeerders en bovendien de eigen 
Vlaamse instellingen en hierdoor de Vlaam
se ekonomie reusaehUg baten. 

Uit nog vrij jonge ervaring tijdens de 
roemruchte schoolstrijd weten wij dat ons 
ftUer lieve hoofdstad voor derge'llke argu
menten zeer gevoelig Ujkt. 

P.V.H. - Kempenhout. 

HUBERT LEYNEN EN 
OVERMAAS 
Geachte Redaktie, 

Naar we in uw blad lezen noemt die fa
meuze Tenèx (!?) Overmaas een verloren 
«aak. Kurieuze kerel I 

Waarom kwam Huberke dan vorige win
ter la BC Martens-Voeren spreken over 
Kongo, in ONZE MOEDERTAAI.? Al« de 
zaak verloren Is, waarom dan de taal van 
Racine niet roreken ?̂  

W a a r o m ' " ! ^ ' (fttn'zi^H vffend Bëfb-and 
sinds enkele weken ledere donderdag een 
apoorbus in van de Voerstreek naar Ton
geren ? Waarom is het « Belangske » ,rr 
dan zo op uit In Overmaas abonnenten te 
winnen en bloklettert het op propagandst-
brlefjes « brengt ook bet nieuws van de 
Voerstreek » ? 

Tenax heeft denkelijk te veel geflirt 
met 2tjn Eupener franskiljonse redakteur-
collega « die Spinne », die Overmaas voor
bijgestreefd noemde. 

Overmaas is meer dan ooit wakker aan 
het worden, want het ziet Frankrijk de 
dieperlk In gaan en Wallonië rott,en wijl 
het Vlaanderen om zijn heropleving be
wondert. Zoals bij Konings- en School-
kwestie zal Overmaas het met Vlaande
ren houden als België federaal wordt. 

Vooruit dan maar 1 
Hugo Flas. 

LEEUWEN EN HANEN 
Geachte "Volksunie, 

Op mijn brief « Leeuwen en Hanen » is 
dus reactie gekomen. Eerlijk gezegd, ik 
had opbouwender kritiek verwacht. Want 
het is toch niet omdat ik liet verstaan dat 
We meer begrip moesten tonen voor Re-
nard en zijn MPW, dat Mijnheer M.VX). 
bijvoorbeeld moest schrijven : « Ik heb 
f Combat », zijn Wad, gelezen en kan 
voor mensen die aanvaarden dat zo over 
ons geschieven wordt niets atiders beto
nen dan achterdocht ». 

Dank u voor die achterdocht. Maar mag 
ik doen opmerken dat ook Ik « Oombat » 
gelezen heb. en misschien meer eksempla-
ren dan mijnheer M V D . Ik heb er name
lijk een gelezen, dat ik gekregen had in 
het lokaal van de MPW te Brussel, ge 
weet wel, na de stoet toen we met enkele 
« Leeuwen » en « Hanen » daar naartoe 
trokken. Welnu, toen die Walen ons dat 

Wad gaven, voegden ze er verontschuldi
gend aan toe de inhoud met een korreltje 
zout te willen nemen, want « niet zeer ge
schikt zijnde voor onze gemoedrust ». c U 
begrijpt wel » voegde een waal er aan toe, 
dat, om de federalistische nagel In de hoof
den te alaan, we al eens te hard kloppen 
en niet alleen op de nagel ». 

Ik hoop ook dat M.V.D. genoeg gezond 
verstand kan opbrengen om te begrijpen 
dat de unitaristische propaganda, die ja
renlang in België langzaam ingezijpeld is, 
niet anders kan weggevaagd worden dan 
door radlkale houdingen, dit in elk geval 
wanneer men snel wil te werk gaan. In
dien de Volksunie en de MPW over een 
dagblad beschikten, zouden ze hun invlood 
ook langzaam kunnen doen inwerken op 
de te bewerken massa, maar dat zou traag 
gaan. Nu, België heeft 131 jaar gehad De 
federalisten maar enkele luttele jaartjes. 
Dat zij dus krachtiger termen moeten ge
bruiken, om het in slaap gewiegde volk 
wakker te schudden, is dus te begrijpen, 
en wie de Waaltjes kent, weet dat hun 
vurige aard hen nog harder doet schreeu
wen dan de verdrukte Vlamingen. 

Ik begrijp niet hoe MVD ertoe komt uit 
mijn brief te besluiten dat ik of diegenen 
die redeneren zoals ik, « als naïeve dro
mers handelen ». Integendeel heb ik in 
dat MPW-lokaal duchtig op de rechtvaar
digheid der V'.aamse zaak gewezen, in die 
men.sen geprent dat de Walen nog maar 
naar federalisme roepen s nds ze vrezen 
ons niet langer te kunnen uitbuiten. Ik 
meen dus dat MVD en ik volledig akkoord 
gaan dat « ze hun geschreeuw om fede
ralisme enkel gebruiken om nog meer gun
sten los te krijgen op onze kap j>. Maar ik 
houd niet van MVD *s schelden als « naïe
ve dromere * op diegenen die een andere 
mening toegedaan zijn Iemand beschim
pen is nooit een argument geweest en 
zichzelf als praktisch en nuchter beschou
wen is geen bewijs van zelfkennis, maar 
van elgendunken of eigenwaan. 

Ik behoor niet tot diegenen die steige
ren als ze een Prans woord zien gedrukt 
of horen gesproken, tk ben dus misschien 
geen echte Flamingant, wel een Vlaams 
Nationaal Vlaming, die de Pransdollen en 
de unitarlsten bekampt. En Indien wlJ 
mijnheer MVD moesten volgen, dan zou 
onze geroeen.schappelljke tegenstander : 
de unitaristische staat, er slechts goed blJ 
varen. Wij hebben verduiveld al tegen
stand genoeg om onze fedsrallstische ge
dachten te doen zegevieren, dan dat we 
de enige bondgenoten die we kunnen heb
ben, en dat Is de MWP, ook nog tegen 
zouden krijgen tot groot profijt van de 
unitaristische vijand. 

De houding van MVD lijkt me ook niet 
kons'kwent : het is niet omdat de Wa
len tn het water springen, dat wij het ook 
moeten doen. Of zijn wij dan zulke « mou-
tons de Panurge » ? Als de Walen veel op 
ons afgeven in hun blad « Oombat », moe
ten we dan een kuddegcestmentallteit 
aannemen en op onze beurt blaffen ? Laat 
de Waalse karavaan voorbijgaan, en bijt 
in de benen van de unitaristi.sche Walen, 
niet in die van de federaHstLsche Walen. 

Waar haal t de heer MVX> het in zijn 
hoofd de broederlijkheid d e op een gege
ven ogenblik tussen MPW en Volksunie 
kan bestaan, tussen federale Vlamingen 
en Walen kan bestaan, te verwarren met 
het door mij goedkeuren van Waals ge
schreeuw of door mij verzaken aan onze 
rechtvaardige eisen ? Ja, WAAR ? Akkoord 
dus met hem. « Zo lang het federalisme 
er niet IS, moeten wij DE VOLLE POT 
van ons unitaristisch recht eisen : zetel
aanpassing, enz. » 

Het is echter niet met het verkeerd m-
terpreteren van een brief, of het met een 
scheel oog aanz'en van zekere « broeder
lijkheid tassen Vlamingen en Walen (lees: 
federalisten) » dat eensgezind tegen de 
unitaire tegenstander kan opgerukt wor
den. Federale Vlamingen en Walen moe
ten hun krachten bundelen. 

Ik waardeer de kommentaar van « Volks
unie » die in mijn brief zag wat er ta te 
vinden was : < direkt kon takt met som
mige Walen kan nutt ig zijn ». 

V.T. - Antwerpen. 

Schuimrubbermatrassen 
met 
G«br«v«ta«rde bad*kklntlagon 
(Brevet ir 529768) 

Ressortmatrassen 
mat Gabravatearde karkauan 
(Bravat -k 512767) 

I mtrr 

BMEvtnr 

.STAR; 

Cewatteerde bedspreien 
iiiiiiiiii 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KINT, STUUR ONS EEN KAARTJE 

fH W^ ZENDEN U HLi ADRES VAN DE DICHTS1 BUGELEGEN VERKOPER. 
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EEN, BONTJASJE, 

of «ikn pracht 

van aan boritmantal T 
Wandt U vol-v«rrrouwen 
tot het huls 

W. GLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK - BRUSSH 

TEL.! 48.37.01 
Alia Inllehtingan 
ep verzoek 
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MAATKLEDING 
volgens hypermoderne methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BED.ENING 

TEL. 3 3 9 1 6 5 

Qia 
SINT-JANS VLIET 19 
(iOEIIl^E TUNNEL) 

ANTWERPEN 

PeR5SP/e6£L 

Het konsres 
van de M.P.W 

Het kongres van de M.P.W. te Luik lok
te uiteenlopende reaktles uit. Maanden 
had men Renard voorgesteld als de boe
man van het straatgeweld, en op hel kon-
gres was hij de gematigde bij uitstek. De 
Brusselse bourgeois en de bange « Vlaam
se » socialisten voelen lich wat opgelucht 
terwijl diegenen die In Renard de hef
boom voor het federalisme zagen wellicht 
wat ontgoocheld zullen zijn. Men kan zich 
afvragen welke de .juiste bedoelingen wa
ren van Benard toen hl.j op het fcongres 
Olie op de golven goot terwijl nochtans 
l i jn persorganen als « La Wallonië n en 
« Combat » reeds maanden lang hetze-
proza schrijven. De komende maanden 
zullen het uitwijzen. 

Ons standpunt is In elk gevaJ duidelijk. 
WIJ willen een eerlijk federalisme met 
twee, waarbij de bevoegdheid der deelsta
ten opgevoerd wordt tot het maxhnum dat 
verenigbaar is met het voortbestaan van 
België. Brussel wordt geen derde partner 
(en scheidsrechter) maar bondsRCbled en 
federale hoofdstad. Onze strijd voor het 
federalisme voeren wil zonder een enkele 
ImperiaJIsHsche bedoeling, dns niet tegen 
het Waalse volk maar tégen het unitaris
me en ziln steunpilaren en die vindt men 
niet In de brede lagen van het volk maar 
vooral onder de kapitalistische bourgeois 
In Brussel, in Vlaanderen en in Wallonië. 

Zolang de Waalse federalisten echter 
menen te moeten aanpappen met de Brus
selse bourgeois met hun beruchte " liberie 
du père de familie » zullen zij ons niftt 
kunnen overtuljren van. hun eerli.lke be-
dnelingen. En zeker niet wanneer zil zich 
bliiven moe'en on een onduldbare manier 
met zaken die ons alteen aangaan, Zel-
ïa te inbegrepen. 

DE GAZET 
« Renard is een man, die bewezen heeft 

een goei syndikaal voorman te ziln. Hij 
probeert thans een volksleider te worden, 
maar wij betwijfelen of het hem zal luk
ken. Toch 7x)u men ongelijk hebben hem 
nu reed.s af te .schrijven als oolitieke fi
guur, omdat de vuurproef ontbreekt. M o 
gelijk komt die tijdens de betoging te 
Luik, waar hij zijn macht zal moeten to
nen, en andcr.s moet die komen wanneer 
in Zel7Ate het door gans Vlaanderen een
drachtig g°ëiste staalbedrijf wordt opge
richt. 

Zelzate wordt hierdaar nog belangrijker 
dan het al was. Ekonomlsch onmisbaar 
voor Vlaanderen, wordt het tevens de 
proef op de som voor Renard en... voor 
de regering. Als deze zwicht voor de Waal
se bedreiging, krijgt zij gans Vlaanderen 
tegen. Steunt zij het plan tot oprichting 
van het staalbedrijf, dan moet Renard 
bewijzen wat hij waard is. » 

VOORUIT 
Publiceerde naar aanleiding van het 

M.P.W. kongres een motie van het gewes-
tellik bureau van het A.B.V.V. Gent-
Reklo ondertekend door A. De Keulenelr 
Daarin wordt o.m. gezegd : 

« 2) Als de Waalse federalisten logisch 
willen zijn met het door hen voorgesteld 
doel, een federale staat op te richten 
waarin twee gemeenschappen vredelievend 
moeten en kunnen samenleven in het be
lang van ekonomische en soc'ale vooruit
gang, zij bewijs moeten leveren van eer
lijkheid DOOR ZICH NIET TE BEMOEI
EN met het oprichten van een nieuw 
staalbedrijf In Vlaanderen, terwijl zij wel 
de oprichting van een nieuw staalbedrijf 
t/e Duinkerke hebben aanvaard, terwijl de 
Vlamingen geen verzet aantekenen tegen 
de oprichting van in Vlaanderen gevestig;-
de nijverheidstakken in Wallonië. 

3) Hel A.B.V.V hardnekkig op he t 
s tandpunt blijft staan dat Vlaanderen 
geïndustrialiseerd moet worden, hetzij als 
het niet anders kan, zoals in Wallonië op 
kapitalistische grondslag als het mogelilk 
Is In het raam van een ekonomische so
cialistische planekonomie ». 

YOLKSGAZ^ 
« Wij hebben dus de wedding gewonnen 

die wij een tiental dagen geleden aangin
gen met de Vlaamse katholieke hoofd-
redacteiu's ; liepen er 50 Vlaamse C.V.P-
mandatarlssen mee In de « Mars op Brus
sel », dan waren er geen dozijn soclalls-
tioche par'ementsleden op het Renardis-
tlach federalistisch congres I Da t ia maar 
goed ook en wanneer het tot ijesprekhi-
gen la l komen, «uilen wlJ, «ociaJiBtlsche 
Vlamingen. Tooraeker degenen die te Na
men afwezig bieren «te gekUger geqnreks-

I>artners aanzien dan degenen die er de 
onzin van de heer Perln gingen toejuichen 
en daarna aanvaardden om door Renard 
de bol te worden gewassen voor hun vol
gens de « chef » verkeerd geplaatste en
thousiasme. 

Wij aanvaarden onderhandelingen met 
oprechte en betrouwbare socialisten, van 
wie wij weten dat hun eerste zorg gaat 
naar de eenheid van de partij en het wel
zijn van gans de Belgische arbeidende 
klasse. 

Wij wijzen ze van de hand met mensen 
die eens te meer hebben verklaard dat alj 
zich aankanten tegan de oprichting van 
een groot staalbedrijf in Vlaanderen en 
met professoren die ons nog eens het ge
klets over « alle autostrades die in Vlaan
deren liggen » komen opdissen, om daar
na wrok te luchten omdat de Vlaamse ar
beiders liever dichter bij huls werk vin
den dan In een gewest, waar de Inheemse 
bevolking tegen hen wordt opgeruid. 

Die federalistische heren zouden moe
ten beginnen met naar hun eigen opvat
tingen te denken, dan zouden zlJ, Indien 
hun kennis van de aardrijkskunde temln-
ste voldoende Is. weten dat Zelzate In 
Vlaanderen ligt en dat zij er zich dua 
niet mee te bemoeien hebtjen I Nu nlcet... 
maar zeker niet meer na verweaenlljklnt 
van hun federallKme. » 

HET UATSTE NIEUWS 
« Het congies van de Waalse volksbewe

ging te Namen hf^ft bPwez^n, dat de aan-
hSTï-gers van André Renard op verre n a 
niet door alle Walrn worden gevolgd. Heft 
heeft ook duldpl'jk gemaakt, dat Vlamin
gen, die in hen een geldige gespreksge^ 
noot zien, zich vergissen. 

De Renardi.sten hebben blJ monde v a a 
hun leiders ten overstaan van de Vlamin
gen zoete broodjes gebakken en verklaard 
hun eisen voor gelijke behandeling te be
grijpen. In hun geschreven moties heb
ben zij geen begrip voor de gewettigde 
Vlaamse sociale, economische en oultureia 
ei.sen. » 

Verder zegt het blad s 
« Een laatste bewijs, dat Renard ï lch 

niet overal in Wallonië evenmin als t e 
Brussel, thuis voelt, is het feit, dat aljn 
beweging pas over zes maand en dan nog 
in zijn Luikse egelstelling zal betogen. > 

DE NIEUWE GIDS 
« Het zwaartepunt ligt voor een ander 

deel in de bedoeling het laken naar zich 
toe te halen in het zo gehate unitair* 
België. 

En indien wij een beweging als de 
M.P.W. kunnen begrijpen als drukking»-
groep op het sociaal-economisch vlak, moe
ten wij er ons uit alle macht tegen ver
zetten wanneer ae zich opwerpt ais een 
chantagewapen om de Vlamingen datgene 
te ontnemen wat hen toekomt, en zelfs 
het brood uit de mond te benijden. 

Neen, zl] hebben het tien en meer ke
ren gezegd, zij zijn niet tegen de Vlamin
gen, maar zij zijn tegen een staalt)edrljf 
te Zelzate. De strijd daartegen is het cen
trum van heel hun economisch betoog, 
dat, zoals al hun betogen in een professo
raal kleed Is gestoken. 

Men roept hier geen socialistische of 
internationalistische beginselen van ar-
belds-solidarlteit of broederlijkheid In I 
Geen dag gaat voorbij of de MPW.-pers 
vindt drek om naar de Vlamingen te wer
pen. 

Maar de M.P.W. mag gerust zijn, wl] 
maken ons daarover niet druk. Ook veel 
Vlamingen hebben het gekraai van Cante-
claer nodig om wakker te worden 

Zodat ook de M.P.W. In dien.st van 
Vlaanderen staat. » 

Bed. : Ha, ge weet h e t ! 

P.M. 
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ANTWERPEN 
Sint Niklaasfeest. 

Het Jaarlijks St Nlk'aasfeest wordt dit 
Jaar blzonder groots opgevat. Het heeft 
plaats zaterdag, 30 december i« 16 uur In 
feestzaal « Palladium », ©fferandestraat 
42, Antwerpen 

Inschrijvingsformulieren kunnen aang»-
rraagd woiden op het provinciaal sekr»-
tariaat, Lanteemhofstraat 28, Borgerhout 
(tel 39 92 06). 

Wie speelgoed, snoepgoed, of andere gif
ten wenst over te maken stelle zich met 
Wim Maes in verbinding Geldelijke bij
dragen kunnen gestort worden op postre
kening 6912 44, W Maes, Borgerhout 

Inrichtend komltee • Rudl Van der Paal, 
Wim Maes, Gommaar Cells, Rudi Van Bo
ven, Joris Perlr. 
Brosjuur. 

Heeft U reeds de nuttige brosjuur : 
C ANTWERPEN DOOR DE NATIONA
LISTEN GEZIEN » (E Slosse) Prijs : 
25 P Men kan bestellen op tel 39 92 08 of 
door overschrijving van 25 P op postreke
ning 6912 44, Wim Maes, Borgerhout 

Werftochten. 
Uitslag kolportages zondag, 12 nov 

(door VMO-ploegen) : Turnhout : 478 
bladen Boechout : 163 bladen 1ste wijk 
Antw stad : 66. 
ANTWERPEN 
Afd. Antwerpen-stad. 

Op 8-11-Jl weerom een drukke maande
lijkse werkvergadering Elk der 12 wij
ken beschikt thans over een flink bestuur, 
de propaganda draait op volle toeren 

Schitterende initiatieven door de 1ste, 
4de, 12de wjken om de door de B S P . in 
<le steek ge'aten Vlaamse arbeiders te be
werken en in te llcht«n werden doorge
voerd en successen reeds geboekt 

Mt«r H SchUtz gaf een meesterlijk oveN 
sicht v»n de politieke toestand 

De Voorz gaf nieuwe opdrachten voor 
de komende weken 

K V Marche werd als propagandaleider 
der afd aangesteld, Antwerpen 

Koltunr en Ontcpanning-skring c. Tyl » 
Op zaterdag 11-11 had de derde vow-

drachtavond plaats, voor dit wintersel-
loen, van deze aktieve vereniging De let
terkundige Domien V Rietvelde zou spre
ken over : 

<i De strijd onier voorgangers ». 
Op t laatst gaf deze echter belet en 

werd vervangen door niemand minder dan 
Volksvert Dr Leo Wouters die in een 
meesterlijk betoog een overzicht gaf van 
wat onze voorgangers In de periode van 
1918 tot 1940 tot stand brachten 

De avond besloot met een gezellig sa
menzijn, waarbij de fUm der Mars of> 
Brusse' van 2210 werd afgerold. 
ANTWERPEN-L.O. 

AMEDE VERBRUGGEN, uit Bazel 
werd zaterdag 18 dezer, 75 jaar oud De 
laatste zaterdag van februari brengen 
Antwerpen-Llnkeroever en het land van 
Waa» hem zeer hartei 'jk hulde Het aan-
bevelingskomltee wordt voorgezeten door 
apoteker Jef van E\'ck (Borgerhout) Na
dere inlichtingen omtrent dit huldebetoon 
volgen Emde februari brengt Vlaanderen 
terecht hulde aan de eenvoudige kassel-
legger van het land van Waas een der 
meest gevreesde debaters van het vooroor
logs nationalisme. 
BORGERHOUT 

De maandelijkse vergadering van de af
deling werd een waar sukses 

Nadat de voorzitter de aanwezigen had 
verwelkomd, verleende hij het woord aan 
gemeenteraadslid Juul Dil'en, die na een 
korte uiteenzettmg over de gemeentepoli
tiek Mter Hugo Schütz aan de aanwezi
gen voorstelde Het simpatieke gemeente
raadslid van Antwerpen bracht ons een 
duidelijk beeld van de houding der socia
listen in de huidige Vlaamse strijd Hij 
toonde aan dat de soc'allstische politiek 
In het verleden steeds een Vlaams asoekt 
vertoonde, en hun anti-Vlaamse houding 
van vandaag eerder gebaseerd is op een 
overdreven angst voor een kienkale over
heersing In Vlaanderen 

Hij toonde verder aan dat de Vo'ksunie 
zowel een sociaal-volkse rechtvaardigheid 
als een werkelijke godsdienstvrede in 
Vlaanderen nastreeft 

Rond 23 uur besloot de voorzitter de 
•ergaderuig, en kondigde tevens Karei 
Dillen aan als p r e k e r op onze volgende 

vergadering, welke plaat» vindt op maan
dag 4 december te 8 uur 80 In het lokaal 
« De Nleoiwe Camot ». 
DILBEEK * 

Zitdagen : 
— E51ke dinsdag van 20 tot 21 uur en 
— Elke zaterdag van 9 tot 11 uur of op 

afspraak Tel 21 28 84 - 21 99 74 ten hui
ze van arohltekt DE COSTER, Nlnoof-
sesteenweg 3, Dllbeek (Sleutelplas). 

DIKSMUIDE 
Het liefdadigheldsfeeat van J dec t«n 

bate van de beproefde families en de in-
clvieke gevangenen die na 16 jaren steeds 
nog vast zitten, belooft schitterend te rul
len worden 

De Voorzitters en propagandisten van 
bepaalde groepen hebben reeds ha lv* . . 
wonderen verricht 

Vooruit jongens laat ü w ha r t spreken, 
vergeet de ongelukklgen niet die steeds de 
gevolgen dragen van de onrechtvaardige 
repressie 

KOEKEIARE 
Wegens sterfgeval in de famUle Lootens 

werd het startsein voor de werkgroep Ko»-
kelare Leke, Keiem, enz . uitgesteld tot 
december of begin januari aanstaande 

Inmiddels gaat de abonnementenslag en 
ledenwerving immer verder onder leldlnf 
van Burgemeester E Lootens. 
MIDDFLKERKE 

De abonnementenalag en kaartenverkoop 
voor het 8 t Nlk'aasbal werd bljvalrijk In-
gezet 

De vrienden zullen er aan houden in 
groot aantal aanwezig te Eljn In de H. 
Mis ter nagedachten s van wijlen onae 
vriend Baert Uitnodigingen volgen 
MERKEM 

Het St Niklaasbal te Esen zal voorze
ker tot In de kleine uurtjes duren De op 
zondag S dec belegde vergadering wordt 
dan ook tot de volgende zondag (10 dec) 
verschoven 

Vergadering in café «De nieuwe Markt» 
bij Rich Bekaert De Arr Voorzitter J a n 
De Bondt zal een spreekbeurt houden Be
gin om 11 uur stipt Alleman op post 
DIKSMUIDE 

AANDACHT — Wegens belet op 20 nov 
kon de l i tdag van Burgemeester E Loo
tens niet plaats hebben en is verschoven 
tot maandag 27 nov om 10 uur 30 

De Vlaamse Vriendenkring 
uit de Westhoek 

verwacht U en Uw familie op het 
JAARLIJKS ST. NIKLAASBAL 

en vrolijk AVONDFEEST op later-
dag 2 dec. 1961 in de zaal TIROL, 
te Esen (Dlksmuide). 
WEBROM brengt St Niklaas een 
buitengewone verrassing (o a met 
edelstenen bezette gouden ringen, 
kostelijke geschenken, enz ) 

KANTON KONTICH 

De pas opgerichte propaganda-ploeg be
werkt stelselmatig dit kanton 

Op 29-10-61 werden met 7 deelnemers te 
Hove ruim 100 b'aden verko<ait 

Op 12-11-61 werden, niettegenstaande te
genwerking van de burgemeester van Boe-
chout, in deze gemeente bij de 200 num
mers verkocht met 13 deelnemerj. 

Volgende werftochten hebben plaats : te 
Mortsel op 26-11-61 — samenkomst aan 
de kerk v Morts«l-Dorp; te Lmt on 10-12-
61 — samenkomst aan de kerk te Edegem-
Elsdonk De bijeenkomsten zim telkens te 
9 uur 45 

MORTSEL 
Niettegenstaande een onvoldoende voor

bereiding werd de Openbare Vergadering 
van 31 okt j l toch een bijvalrijke ge
beurtenis 

De a'g propagandaleider Toon Van 
Overstraeten leidde de vergadenng in met 
een boeiende en overtuigende uiteenzet
ting over « De Vlaamse Stnjd » die hlJ 
de stnjd noemde voor de algehele Vlaam
se volksverheffing 

Onze volksvertegenwoordiger Relm<md 
Mattheyssens bewees, aan de hand van 
talrijke inslaande argumenten, de noodr 
zaak van Federalisme 

Dit zo zper brandend vraagstuk lokte 
verschillende vrag-^n uit bij de toehoor
ders, waarop dan een levendige en leer
rijke woordenwisseling plaats had. 

ZOEKERTJ 

Agentessen gevraagd in de voornaamst» 
Bteden voor duitse Bio-Kosmetlsche pro* 
dukten Schr. bur. blad : TX>. 

DRINGEND 

Extra bijverdienste voor jonge verkopers 
op de openbare weg in iedere gemeente. 
Voor Zondagexpress vanaf zondag 3 ü»^ 
cember 

Antwoorden : Ruisbroekstraat 35, Brus
sel I. 

Jong Nationalist, chocolade-fabrikant, 
wenst in kontakt te kamen met enkele 
Vrije reizigers om enkele waren te nemen. 
Bchr Goossens J , P Kuigerstraat 2, Ant
werpen. 
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GENT 

Sneyssens-krlng, 
Op 26-11 houdt de Sneysaenskring ö j n 

Jaarlijkse dodenherdenking Te 10 uur 15: 
korte plechtigheid op het kerkhof van 
Laame Gelegenheidstoespraak E P Van 
de WaUe 

Te 11 uur 30 mis bij de E P . Domlnika-
nen, Holstraat te Gent, aan het orgel Jef 
TlneL Te 15 uur SO m de feestzaal Roe
land : spreekbeurt door T van Overstrae-
ten, optreden van de klaviervirtuoos Rudl 
Slnla, voordracht van leden-dlchters uit 
eigen werk, vendelzwaalen Herkenning»-
teken (tevens Inkom) : 10 P 

Wij vergeten onze doden niet I 
« In stnjd met hetgeen vorige week ver

keerdelijk meegedeeld werd wordt er aan 
de deelnemers in het bezit van een herken
ningsteken GEEN toegangsgeld meer ver
langd » 

HOBOKEN 
Op 19 oktober U. kreeg de afdeling haar 

nieuw bestuur 
Het zijn • 

de Heren SEGEHS, Voorzitter, Julius de 
Geyterstraat 34, Hoboken; 
VAN REETH, Willem, Penningmeester, 
Antwerpsesteenweg 338, Hoboken; 
VAN HAERENBORGH Karel, Sekretaris, 
Berkenrodelel 119. Hoboken 

Ben eerste gezellig samenzijn van leden, 
sympatlsanten, vrienden en kennissen 
werd gepland op zaterdag 25 november 
a j te 20 uur In de zaal Flora, Kioskplaats, 
Hoboken 

KUURNE 
St Martensvrienden, Vriendenkring W 

61 Stemming Herfstfeest ten bate van 
onae verminkten en gezinnen. 

Orkest « Edelweiss », privé avondfeest, 
stadskledij op zaterdag 25 november te 
20 uur 30 in de feestzaal van Wonterghem 
te Kuume 

KANTON HALLE 
De schinerende verkoop van ons Wad 

op 19 november In de gemeenten Lot en 
Ruisbroek heeft bewezen dat men ook 
daar genoeg Ijetft aan woorden; men eist 
daden 
Brussel - Propajrandawegen. 

Een hartelijk dankwoord aan firma's en 
personen, die reeds zeer mild hebben ge
steund 

Zij die nog met in de gidegenheid wa
ren om hun deel In deze wagen te betalen, 
gelieve nota te nemen van ons PR 8654 50 
VOLKSUNIE ARRONDISSEMENT BRUS
SEL te Londerzeel 
KANTON SINT-KWINTENS LENNIK 

Deze maal is het weer eens de beurt 
aan dit trouw Vlaamse gebied om bezoek 
te ontvangen van onze propagandisten 

Biieenkomst op zondag 3 december 1961 
om 9 uur achter de KVS of om 9 uur 30 
aan de kerk van PameL 

KORTRIJK 
Op 18-11-1961 vond in het Vlaams Huls 

te Kortnjk een besloten vergadenng 
plaats van de VU arr Kortrijk 

Na een Inleidend woord door de WJL 
voorzitter, de h A Van Maldergem, wel
ke een dringende oproep deed tot mede
werking aan de uitbouw der V U , sprak 
de alg voorz Mr Frans Vanderelst over 
de Vlaamse beweging nu aan de hand van 
tal van cijfers bewees spreker de achter-
uitstelUng van het Vlaamse land en be
sloot met er op te wijzen dat alleen fede
ralisme de oplossing brengen zal aan de 
Vlaams-nationale vraagstukken 

Nuttige kontakten werden gelegd met 
verscheidene aanwezigen om de struktnur 
van het arrondissementeel bestuur vaste 
vorm te geven 
Werftocht. 

Groep Anzegem start op 25-11-1961 met 
haar eerste werftocht te Waregem 

Samenkomst om 9 uur aan de Kerk Ie
dereen welkom 

Groep Kortnjk • volgende kolportage : 
Harelbeke op 3-12-1961 Samenkomst aan 
de kerk om 8 uur 30. Iedereen <» pos t 
TORHOUT 

Het Sinterklaasfeest is nabij De Volk»-
unie-afdeling Torhout ontvangt de Sint, en 
brengt hem In de gezinnen van Vlaams-
nationale vrienden. 

Ouders die wensen dat Sinterklaas hen 
en hun kinderen een bezoek brengt op 
dinsdagavond 5 december, geven ten spoe
digste hun adres op aan Jef Duflou. Ho-
gestraat 79 

Celest Jacques. Markt 14 
of Rik Decan. Kwtemarkstraat 39 

ZOTTEGEM 
Vlaamse klub, Lns tmm ! programma. 

2 dec, receptie In « Ad Pundum », te 
Erwetegem 

18 dec groote Lustrumdansfeest, in zaal 
Parking 

27 dec Kabaret K<^ en Staart , In «aal 
Modem 

Ik zoek, voor samenwerking, tandteoh-
nlekers In alle steden en gemeenten in 
Vlaanderen Schr. voor inlichtingen : J . 
OLUYTENS, Grote Markt 28, Antwerpen 

GEBOORTEN 
Volksunie wenst Mr en Mevr MYIN 

vee' geluk bij de geboorte van hun tweede 
kindje IVO. 

DRINGEND GEVRAAGD voor Brussel 
Bekwame steno-daktylo nederl - frans 
Schrijv bureel blad (BM) of zich aldaar 
aanbieden (Lemonn'erlaan 82, Brussel). 

DAME zoekt bijverdienste als hulp In 
spijshuis of keuken (2 d per week) Schrij
ven bur blad XYZ. 

Oost-Vl zetel- en matrassenfabnek 
vraagt reiziger, beschikkend over wagen. 
Vertegenwoordiging In Oost-Vl, West-VI., 
Antwerpen en Brabant, of gedeelte ervan. 
Voornaam uiterlijk. Goede voorwaarden 

Te Perk werd In het gezin Hermans-da 
Backer een zesde kindje geboren Het 
werd Anneke gekerstend Hartelijke ge
lukwensen 

IN MEMORIAM 

Te Deurne overleed op 12 nov j 1 in 
de ouderdom van 96 jaar, Mevr Wed. O. 
Moermans, moeder van onze voorzitter 
Antwerpen-Stad dhr Stappaerts Wij bie
den hem en de familieleden onze oprech' 
te blijken van kristelijke deelneming aan. 

DIENSTBETOON 

ZAVENTEM 
Op 1 december a s . om 19 uur 30 be-
langnjke voorlichtmgsvergadenng in 
het lokaal « Bij Maria », hoek Groen
straat en Vilvoordelaan 
Mter Van der Eist, volksvertegen
woordiger en voorzitter der parti j 
ïal er het woord ^ r e z ^ j . 
Alle belangstellenden welkom. 

ANTWERPEN 
Antwerpen : Volksvert R Mattheyssens 

elke 1ste maandag en 3d« vrijdag vanaf 
20 uur in Peter Benoit. 
Frankrijklei 8, Antwerpen 
AALTER 

Elke zaterdag provtncieraadslld D T. 
d Rerkhove Brugstraat 5 
BOOM 

Volksvrt. R. Mattheyssens, elke 2<le 
maandag v. d. maand van 20 tot 21 uur 
Adres • Prans de Schutterstraat 17 
KWAREMONT 

Elke zondagvoormiddag van 10 uur 80 
tot 12 uur ten huize van arr voorz Glei 
Cosyns Tel 055-38161. 
BT MARTENS 
Elke eerste donderdag van de maand van 

af 20 uui in nel lokaai ° t In de Sarma », 
Stationsstraat bij dhr Massage, door 
volksvenegpnwoordigpr D Deconliick of 
door Achilles Van Malderen 
DIKSMUIDE 

Diksmoide : 1ste maandag van 19 tot 
21 uur in VI. Hul». 
Eitdag door Dr L Wouters, Volksvertegen-
woord ger, in het < Vlaams Huis », IJaer-
laan 83 Diksmu de om 19 uur 

Ieder DERDE maandag van de maand 
zitdag door Burgemeester E Lootens, 
eveneens in het « Vlaams Huis » om 10 uur 
30 

Voor eventueel terug bekomen van r <lh 
ten en kies-echt, i lch wenden tot de Ar-
rondissemente-voorzltter. J an De Bondt, 
IJz^rlaan 42. 
BRUGGE 

Café Vlissinghe, Blekerstraat, van 
11 tot 12 uur Elke 4de vrijdag van de 
maand Sen Diependaele. 
LIEDEKERKfc 

D enstbetoon elke DERDE ZATERDAG 
van de maand van 18 tot 20 ujir, in het 
lokaal c t KAPELLEKE », bij Janssens in 
de Opperstraat 
GENT 

Gent : Dr Leo Wouters in c Roeland », 
1ste. 2de, 3de vrijdag te 20 uur 
NEVELE-DEINZE 

Nevele : Dr Wouters 1ste zat van 18 tot 
20 uur bij Dr Wannijn 
JETTE 

1ste en 3de woensdag der maand m her
berg « Het land van Aalst > Kardmaal 
Mercierplaats te Je t te . 
LIER 

Café f Eikenboom i Markt, elke 1ste 
en 3de donderdag der maand van 13 uur 15 
to» 14 uur 45 Ludo Sela (Boerenfront). 
MALDEGfcM 

Maldegem : 3de zat van 17 tot 19 uur 
cafe « Scliouwburg ». 
MLRELBERE 

4de zonaag der maand, café Kantientje, 
Merelbtke statie, prov Jos De Moor 
MECHELEN 

Meche'en • volksvert Mattheyssens el
ke 3de maandag van 19 uur 30 tot 20 uur 
3C ir> « Opsinjoorke » (Katedraal) 
Elke vrijdag van de maand van 
19 uur tot 20 uur Wim Jorlssen. 
DUFFEL 

ledere donderdag 16-17 uur bij Van Lo
ven Kerkstraat . Ludo Sels prov raadslid 
KONINGSHOOIKT 

Cafe van den Wyngaert, Dorp Elke eer
ste en derde donderdag van 13 uur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels 
ST. AMANDS 

Dagelijks ten huize van gemeenteraads
lid Prans van de Moortel, E Verhaeren-
straat 14 Tel 052-'52'? 94 
HEIST OP DEN BERG 

Ten huize van de heer J Hermans. Ble-
korfstraat 3 
KORTRUK 

1ste maandag van 16 tot 18 uur Vlaams 
Huis Groenmehe Dr Wouters 

Sde zaterdag van de maano van 4 tot 8 
uur de tir Vandenbuloke Herwyn. Juridisch 
raadgever, en de hr Wénes WlDy. fiskaal 
raadgever 

CJafé Belfort, Grote Markt 52, 
van 18 tot 19 uur, telefoon 058-20125 elke 
4de vrtjd V d. maand Sen. Diependaele. 
TURNHOUT 

Jos Bruggen Graatakker 143, te Turn
hout. 

ST. MARIA-LIERDE 
Dagelijks van 8 uur tot 10 uur ten hui-

»e van arr raadslid Roger VAN DAMME, 
Dorp 30-31. 

Dr Ju r J . Belmans, Diestbaan 60, 
Geel 

Elke vrijdag van 18 tot 30 uur en op 
afspraak. 
AALST 

Elke 3de zaterdag van de maand van 14 
tot 16 uur zal In het lokaal « De Vriend
schap > zitdag gehouden worden door Dr. 
Van Leemputten, Vo'ksvertegenwoordlger. 
DENDERLEEUW 

Dienstbet door Hr J De Luyck itdeie 
zondag van 11 tot 12 uur In het café c De 
Vlaamse Leeuw ». Dorp te Denderleeuw, 
Tel 053-668 70. 
MORTSEL 

1ste maandag der maand - r Deumestr , 
70 van 20 uur t»t '21 uor " 

3de maandag der maand — In de < AR-
DEENSE JAGER » Gemtentcplein, van 20 
uur tot 21 uur 
BORSBEKK 

1ste zondag der maand — '• vooimld-
dags — F Beirenslaan 251 , 
EDEGEM 

Lic Hugo De Vos — elke derde vnjda< 
der maand van 20 uur 30 tot 21 uur SO. 

Willem Heneyrvstraat 10 Edegem 
Elke tweede en laatste zondag van de 

maand in de voormiddag, Mechelsesteen-
weg 314, Edegem 

Op telefonische afspraak nr 49 6083 
NIEL BIJ AS 

Provincieraadslid J De Graeve, elke dag 
ten zijne huize 
LEUVEN 

M Daniel Deconinck houdt zitdag i« 
Leuven lokaal « Onstal », Partjsstraat 12, 
elke 2de maandag der maand rond 19 uur. 

Haacht-'okaal «r De Wielewaal », Wespof 
laarstpenw elke 3de maandag der maand 
rond 20 uur 

Sociaal dienstbetoon op ons sekretanaat 
Panjss t raat 12, elke dinsdag van 20 tot 22 
uur en elke zondag van 11 tot 12 uur 30. 
VILVOORDE 

Op aispraak iedere dag : kan ton ia u 
sekre tanaai Prans Vandenhoute. Helden
plein 29. Vilvoorde Tel 6134 56 
MUIZEN 

ledere eerste woensdag der maand Biei-
huis Kasino, hoek Rtjmenamse en Bon-
he'densteenweg vanaf 19 uur 

ledere vierde zondag der maand Za-ii 
Bastmi Leuvensesteenweg 65, vanaf 
10 uur 30 
DEÜRNE-ZUID 

Storme. Boekenberglel 134 van 7 tot 8 
uur 1ste dinsdag van de maand. 
22 van 19 tot 20 uur. 
OUDENAARDE 

•""•nator Diependaele ui herberg « Di» 
Laars ». Hoogstraat, Oudenaarde, elke 1ste 
maandag van de maand van 14-15 uur 30. 
BORGERHOUT 

Alle dagen c^ afspraak ten huize van 
gemeenteraadslid Juul Dillen Buurtspoor-
weglei 87 Borgerhout, tel ^5 09 28 

NINOVE • Cafe De Ster, Stationsplein, 
van 11 tot 12 uur. Telefoon 054-320 95 De 
3de vnjd v d maand Sen Diependaele. 
LEDE 

Jef CXKJI, gemeenteraadslid, elke zon
dagvoormiddag vanaf 11 uur In het lo
kaal c Re-naert », en dage'ijks bij hem 
thu ' s Rammelstraat 7. 

Senator Diependaele, elke 3de vrijdag 
van de maand, van 16 tot 17 uur, lokaal 
f Remaert » 

WELLE • Cafe CJambrinus Grote Plaats, 
van 19 tot 20 uur 

EREMBODEGEM-TERJODEN • Cale 
Lamme Goedzak \ a n 20 uur 30 tot 21 uur. 
Sen Diependaele 
W i t R I J K 

G Cells J Moretuslei 346 (telefoon J 
88 42 81) of 

Mevr, E Breuge'mans, Twenblokstraat 
14 (tel 49 55 02) 
OOSTENDE 

ledere tweede dmsdag van de maanJ , 
zitdag te Oostende In café « Débarcadère » 
Paulusstraat, Oostende 

Deze zitdagen zijn vooral voor onze vis
sers Ingericht en worden gebottden door 
de heren MERTENS en DEBAMOUDT. 
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ONZE YERKOZENEN AAN HET WERK 
LAGE LONEN 

Oost-VIaanderen heeft een homogen» 
C.V.P.-meerderheld. 

Bij de algemene bespreking van de be
groting voor 1962 werd door groepsleider 
Van den Kerckove van de Volksranle de 
aandacht gevestigd op het feit dat Oost-
VIaanderen, spijts de rooskleurige voor
stelling van de C.V.P.-woordvoerder Stor. 
me, toch nog altijd de provincie blijft van 
de laagste lonen, de hoogste mobiliteit bij 
de arbeiders, dat buiten enkele prijzens
waardige resultaten In de kanaalzone Gent-
Temeuzen, in de andere arrondissemen
ten geen noemenswaardige uitslagen op 
gebied van werkverschaffing In eigen 
streek werden geboekt. Ook klaagde hij 
het feit aan dat de provincie sedert 1950 
geen enkele toelage had toegekend voor 
het IJzermonument, alhoewel Antwerpen, 
West-Vlaanderen en Limburg dit wel de
den. 

De woordvoerder van de Volksunie 
schandvlekte de onrechtvaardige wijze 
waarop de provincie werd achterultgesteld 
bij de betoelaging uit het Fonds der Pro
vinciën. Op tien jaar tijd (van 1948 tot 
1958) ontving Oost-Viaanderen 600 mil
joen frank minder dan Honegonwen, met 
nagenoeg dezelfde bevolking. 

E-3 EN DE WALEN 

Nog In de Oost-Vlaamse provincieraad, 
onderstreepte de woordvoerder der Vo'ks-
unle dat in de zaak van de E3-weg de 
Vlaamse provincies met de rug tegen de 
muur werden gezet. Hij vroeg ook of He
negouwen een bildrage moest leveren voor 
de « Route de Wallonië ». Wat de cijfers 
betreft, door de Deputat 'e medegedeeld 
over bet aandeel 1959 en 1960 In het fonds 
der provinciën, was de verhouding t.o.v. 
Henegouwen nog ongunstiger. « Waarom 
heeft Uw eerste minister Gaston Eyskens 
deze toestand niet recht gezet ? » vroeg 
Van den Kerchove. « Hadden tien Oost-
vlaamse C;V.P.-efs de moed gehad om '!« 
begroting van financiën toen niet goed te 
keuren, dan zou deze toestand geen dag 
meer geduurd hebben ». 

' g l l9& J,B0 »j:>»j»i~»J»--i'>"-

LUIDSPREKEftS EN JUKE-BOXEÏ^ 

Steeds in Oost-Vlaanderen : 
Een ontwerp van belasting op de luid-

•prekers (IM F per dag en per stuk of 
1.000 F forfaitair per maand) werd Inge
trokken nog voor het in bespreking kwam 
en werd vervangen door een taks op de 
elektrische blljarts (6.000 F per Jaar). De
ze belasting werd gestemd meerderheid 
tegen oppositie. 

Bij de voorgestelde taks op de juke.bo
xes (500 F per jaar) Is de Volk.simle tus
sengekomen en bepleitte vrijstelling voor 
de zelfstandigen, die reeds zwaar belast 
Eijn. Onder de druk van de oppositie en 
onzeker over haa r meerderheid, moest de 
Deputatie een nieuw ontwerp Indienen, 
waar onze mannen voldoening kregen. 
Daarom hebben zij zich onthouden. 

Jos de Moor kw4m nog tussenbeide om 
een toelage te bepleiten voor de atletiek-
bond. Depute De Wilde riep : « Wij heb
ben op V gewacht om dat op te lossen »; 
waarop Jos onmiddellijk antwoordde : 

« Juist daarom zijn we hier gekomen, 
mijnheer de Députi t » Verder verdedigde 
De Moor In de kommissie en In openbare 
zitting een hoger* toelage voor V.T.B. -
V.A.B, dan voor de Touring CHub de B ^ 
glque waar belden tot nu toe evenveel ont
vingen. Een toelage van 80.000 F voor het 
IJzermonument werd toegezegd en ook 
voor de V.T.B, is er veel kans op een gun
stiger verdeling der toelagen. 

Voor onze mannen wai het een veelbe
lovend debuut in de Oost-Vlaamse provin
cieraad en hun optreden heeft bij de an
dere partijen beslist eerbied afgedwongen. 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

Op voorstel van de C.V.P. werd In ds 
Antwerpse provincieraad een krediet voor
zien van 100.000 F ter bevordering van het 
universitair ondeiwijs. De fraktievoorzitter 
van de Volksunie in die provincieraad, W. 
Bolus heeft daarop ingebracht dat het veel 
beter geweest waren een gezamenlijk voor
stel te doen voor die kredieten. Hij stelde 
dan voor dat de stichting universiteit Ant
werpen van die 100.000 F zou kunnen ge
nieten. Dit voorstel werd aangenomen. 

GEI-DEN 

Nog in de Antwerpse provincieraad werd 
een rechtvaardige verdeling geelst van de 
gelden uit het fonds der Provinciën, waar 
de Vlaamse provinciën met een bevolking 
van 47,18 % slechts 35,39 % ontvangen in 
tegenstelling met de Waalse provinciën 
die met een bevo'king van 31,45 % niet 
minder dan 43,89 % van de gelden ont
vangen. Deze eis werd mede goedgekeurd 
door de Volksunie-fraktie. 

SCHELDEOEVER-VERBINDINO 

Door de Antwerpse provincieraadsleden 
van de Volksunie, de socialisten, de libera
len en de kommiuilsten, werd aangedron
gen op de spoedige derde verbinding der 
beide Schdde-oevers te Antwerpen, het 
verwezenlijken van de E-3 en het oprich
ten van een rijksuniversiteit te Antwerpen. 

Tipische bijzonderheid : de C.V.P. ont
hield zich Inzake de Antwerpse universi
teit : 

GRONDEN ONDER WATER 

Volksvertegenwoordiger Reimond Mat-
theyssens heeft in een parlementaire vraag 
aan Dhr Heger, de minister verzocht hem 
te willen meedelen welke initiatieven hij 
zal nemen om de afwatering te verzeke
ren van de beemden langs de beide oevers 
van de Kleine Nete die lussen Lier en 
Grobbendonk sinds juli 1960 onder water 
staan. Het wordt inderdaad meer dan tijd 
dat de minister van landbouw zich eens 
met dergelijke vraagstukken aktiet gaat 
liezig houden, 
ZAAKVOERDERS-VENNOTEN 

Aan Dhr Declerck, minister \ a n middon-

stand heeft volksvertegenwoordiger Ma*> 
ttieyssens gevraagd waarom het gunstig r ^ 
glem van loontrekkende voor geelnsvep> 
goedlng niet van toepassing la op zaak> 
voerders-vennoten belast met het dagelljk* 
beheer, wanneer milks niet volgens ds 
jongst* onderrichtingen, uitdrukkelijk la 
de statuten vermeld staat. 

BORINAGE EN CENTRUM 

Minister Spinoy (ekonomlsch* lalten en 
energie) heeft in een onlangs gehouden 
spreekbeurt het regerlngsplan niteen ge-
xet waarbij 16.000 nieuwe werkplaatsen 
zouden worden geschapen in de Borinage 
en het Centrum. In dit verband heeft 
Volksvert. Mattheyssens de minister ge
vraagd op welk bedrag de investeringen 
werden geraamd, wie de investeerders zijn 
en voor welk bedrag zij opkomen. 

SUPERMARKTEN 

Volksvertegenwoordiger Mattheyssens 
had de minister van middenstand een par
lementaire vraag gesteld In verband met 
het geknoei van de supermarkten. 

In zijn antwoord zegt de minister dat de 
regering wetsontwerpen zal indienen « die 
van aard zullen zijn, een meer normale 
mededinging te waarborgen »• 

Dit sluit de ministeriële afkeuring in 
van het geknoei, en kondigt een eerst* 
schuchtere stap aan In de goede richting. 
Dat Is reeds een eerste resultaat. Maar 
dat Is niet genoeg. Geen halve maatrege
len, geen « meer normale » mededinging, 
maar volledig normale mededinging 100 %. 
Dat is de eis van eerlijkheid en de onae. 

RIJKSMIDDELEN 

De tussenkomst van de fraktle-voorzlt-
ter van de Volksunie, Mr. Van der Eist, in 
het debat over de Rijksmiddelenbegroting 
heeft eens te meer bewezen dat de Volks-
imie kan meepraten ook in de moeilijk* 
problemen van de publieke financies en 
eigen inzichten en opvattingen verdedi
gen. 

De beide ministerg van financies, ds 
heren Dequae en Thllemans, moesten slch 
te weer stellen en kregen het op sommige 
punten erg te verduren. .. 

Het is ons niet mogelijlt de volledig* 
tekst van deze uitvoerige rede op te ne
men in ons blad, vnaAr wij geven toch 
enkele gedeelten die onze lezers suJlen in-
t&resseren. 

Mr. Van der Eist begon zijn tussenkomst 
met de regering In gebreke te «tellen om
dat zij de wet op de rijkscomptabilltpit 
niet naleeft : de minister van financiën 
moet ieder jaar, voor einde juni, de alge
mene staat van de Schatkist aan het par
lement voorleggen. De laatste algemene 
staat dateert echter van 1 januari 196S 
en werd pas in december 1960 ingediend. 
Anderzijds moet ieder afgesloten begro
tingsjaar door het parlement definitie* 
goedgekeurd worden in de najaar van hot 
daaropvolgend jaar : het laatste l)egro-
tlngsjaar dat aldus goedgekeurd werd Is 
het jaar 1955 . 

Ten slotte stelde p r e k e r vast dat noch 
de regering, noch het parlement voldoen
de rekening houden met de opmerkingen 
en de protesten van het Rekenhof. 

* Scliool-

* Bureel- e«i 

* Terrasmeubefen 

<r-

K immummmuumm 

Wat de finanoiël# toestand betreft s t e t 
dc Mr. Van der Eist vast dat de verdien
sten v « l de huidige regering zeer klein 
zijn. Het Is ntet d* huidige regering, maar 
de vorige die terugkeerde tot de budge-
taire orthodoxie. D« huidige regering 
heeft het groot geluk in een periode van 
hoogfconjunktuur aan het bewind te zijn, 
en toch slaagt zlJ er niet in de financiële 
toestand gezond te maken. Het Permanent 
Egalisatiefonds der begrotingen, opgericht 
i s 1959, wordt door de regering terug af
geschaft I Waarom ? Omdat dit fonds nu, 
In een periode van hoogkonjunktuur, loa 
moeten gespijsd worden. Dat kan de re
gering niet en zo wordt het sjsteem der 
cyclische begrotingen over boord gegooid! 

De financiële toestand is niet zo goed 
ais de regering voorwendt : het oorspron
kelijk deficit bij het indienen der begro
ting voor 1961 was 12 miljard F. Na 10 
maanden stellen wij vast dat de uitgaven 
reeds 6 miljard 314 miljoen F hoger lig
gen dan voorzien en de inkomsten 1 mil
jard 500 miljoen lag«r dan de raming. 
Dat maakt voor de eerste 10 maanden van 
het Jaar reeds een deficit van bij de 20 
miljard ! 

Wanneer m«n rekening houdt met de 
meer opbrengst der belastingen in 1961, 
ten gevolge van de belastingsverhoging en 
de hoogkonjnnktuur, die 6 miljard 854 
miljoen bedraagt, en de daling van som
mige uitgaven eveneens ingevolge de hoog-
konjunktmir, dan moet men de vraag stel
len waarin de inspanning en de verdien
sten van de regering bestaan 7 De rege
ring heeft tot nu toe geen enkel van de 
problemen in verband met de sanering 
der publieke financies (o.m. gemeentefi-
nancies, tekorten in de sektor der sociale 
sekerheid. Spoorwegen, e n z . ) opgelost of 
telfs maar een oplossing voorgesteld. ZIJ 
heeft Integendeel een nieuw probleem in 
het leven geroepen : hoe zal de verho
ging' der pensioenen gefinancieerd wor
den ? 

Mr. Van de Eist t>ehandelt dan een aan
tal technische problemen, o.m. In verband 
met de icrediet-transferten van het en» 
dienstjaar naar het andere; in verband 
met de viottende schuld en de l^etallng 
van een bedrag van 33 miljard, waarover 
de ministers geen uitleg kunnen geven ! 
Minister Dequae moet spreker gelijk ge
ven in zijn kritiek op he t cumuleren der 
deficiten. niet gedekt door vaste leningen. 

Spreker vraagt uitleg over de aanziezu 
lljke verhoging van de begroting van d* 
•erste minister 

Hij handelt ook over de nieuwe dollar-

lening in de V.S.A, en de voorheffing. 
Hierover ontstaat een vrij scherp inci

dent met minister Dequae die zich blijk
baar getroffen voelt. Mr, Van der Eist 
verwerpt de voorhefïing voor de staats
leningen, omdat in feite de Staat zich-
Belf belast.., de Staat moet de voorheffing 
uiteindelijk zelf bijbetalen. 

In het tweede deel van zijn rede ont
wikkelde spreker zijn opvattingen over de 
samenhang van de publieke financies en 
de sociaal-ekonomische politiek. -HIJ wees 
er op dat de rol van de minister van fi
nanciën veel belangrijker geworden is en 
deze zich niet meer mag beperken tot het 
innen van de belastingen en het betalen 
van de uitgaven Er moet een aktieve en 
dlnamische financiële politiok gevoerd 
worden, niet alleen om de konjonktunr-
schommellngen te bestrijden, maar ook 
Om de evenwichtige spreiding van de in
dustrie over gans het land te bevorderen. 

De andere landen van West-Europa ge
ven sedert vele jaren het voorbeeld Bel
gië bleef in gebreke, omdat de gewesten 
met gebrek aan werkgelegenheid allen in 
Vlaanderen lagen. 

In verband hiermee handelde Mr. Van 
der I^lst over het belangrijk probleem van 
de overheidsinvesteringen. Hij vergeleek 
met wat in Nederland gepresteerd wordt 
in zake overheidsinvesteringen en verwees 
naar de kritiek die tot uiting gekomen w£is 
op het Vlaams Wetenschappelijk Ekono
mlsch Kongres te Gent. 

Hij besloot met een scherpe aanklacht 
tegen de bevoordeling van Wallonië en 
Brussel : daar waar de overheidsinveste
ringen in België reeds onvoldoende zijn. 
gaat nog het grootste deel naar Wallonië 
en Brussel. Spreker citeerde In dit ver
band de studie van Dulbea waaruit blijkt 
dat de Staat In 1958 In Vlaanderen voor 
TOO F per Inwoner Investeerde, In Wallo
nië echter het dubbel : 1.400 F per inwo
ner ! 

Verveeld t racht te minister Dequae zijn 
verantwoordelijkheid af te wentelen eerst 
op de minister van openbare werken — 
waarop Mr. Van der Eist replikeerde dat 
in zake overheidsinvesteringen de minis
ter van financiën evenzeer en zelfs in de 
eerste plaats verantwoordelijkheid draagt 
— vervolgens door er op te wijzen dat 
deze cijfers voor het jaar 1958 gelden, 
waarop spreker replikeerde dat hij een 
wetenschappelijke studie citeerde en ove
rigens geen enkele reden had om te kun
nen veronderstellen dat de verhouding 
verbeterd was, integendeel, meer dan ooit 
gaat de bekommernis en de zorg van de 
regering naar Wallonië. 

9<%».è. ZONHOVEN m.tM.«i 
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MIDDELBAAB ONDERWIJS TE 
BRUSSEL 

Regelmatig poibliceert het maandblad De 
Brusselse Post stalistieken over het onder
wijs te Brussel 

In de scholen die De Brusselse Post tot-
nutoe tn haar statistieken kon betrekken 
werd voor het schooljaar 1960-1961 een 
aanwinst geboekt van 848 eenheden. Dit 
bracht he t nederlandstalig aandeel in het 
middelbaar onderwijs voor het Brusselse 
op 21,8 %, of een verhoging met 0,4 % 
tegenover verleden Jaar. 

Maar voor de eerste maal kreeg het 
blad oc* inzage van de cijfers voor het 
gemeentelijk middelbaar onderwijs. Vier 
gemeenten. tó Anderlecht, Brussel, 
Schaart>eek en Sint Joost-ten-Node bezit
ten bloeiende franstallge middelbare ge
meentelijke scholen Slechts Brussel pn 
Anderlecht hebben een nederlandstallge 
gemeentelijke middell>are schoo'. 

Hoe de schoolbevolking van die voor het 
eerst in de statistiek ijetrokken scholen het 
vroegere cijfer gaat beïnvloeden kan men 
afleiden uit volgende getallen : tegenover 
S.654 franstallge leerlingen ' t a an slechts 
346 nederlandstaligen. 
ANTWERPEN 

De kiesgerechtigden, die wensen na te 
gaan of zij op de officiële kiezerslijsten 
voorkomen, kuhnen deze lijsten gaan raad
plegen in de volgende lokalen : 

Eerste Wijk : 
Lokaal * Ouden leren emmer », Blauw-

moezelstraat 7. 
Tweede Wijk; Derde Wijk; Vijfde Wijkl 

Besde Wijkj Zevende Wijk : 
Lokaal « Peter Benoit », Frankrijklei 8. 
Vierde Wijk : 
« Brasserie Centrum », Lange Gtesthuis-

s traat 42 
Elfde Wijk; Twaalfde Wijk : 
Dubolsstraat 47, Dr. L. D* BOEL. 

Vlaamse Ziekenkas. 
Tak Bergerhout. 

Berchem (Groenenhoek) en Deurno-
Zuid A. Depauw, Thallastraat 82, Berchem. 
Tel. 30.28.fi0. 
Tak Berchem. 

J. Huybers, Eikelstraat 2, Berchem. Tel. 
89.10.38. 
NIJLEN 

Op zaterdag 3 december te 30 uur t s 
Nljlen grote voorlichtingsvergadering ge
volgd door stichting van de afdeling. 

Op deze vergadering belangrijke spreek
beurten door de algemene secretaris Wim 
Jorissen en door de algemene voorzitter 
Mr. F, van der Eist, volksvertegenwoordi
ger. 

De vergadering vindt plaats in cafe 
( De Valk », Broecnemse .steenweg 286. 

MEBELBEKE 
Zondag 26 nov. om 10 uur 30 distrikt-

vergadering In cafe Kantientje, Merelbeek 
statie. De algemene propagandaleider Toon 
Van Overstraete zal de noodzakelijke wer
kingmethode toelichten. 

LOVENDEGEM 
FederalLstische volksvergadering op za

terdag 9 dec. met als spreker volksvert. 
Leo Wouters. 

ZWIJNAARDE 
Op dinsdag 19 dec., In het vroeger lo

kaal, Heirweg Zuid, federalistische volks
vergadering met volksvert. Leo Wouters. 

DESTELBERGEN 
Zaterdag 25 nov., afdelingsvergadering, 

in het gewoon lokaal. 

GENT 
V.M.O. 

Twee schutterende kolportage's gehou
den op zaterdag 18 en zondag 19 nov De 
eerste vond plaats op de Brugse Poortwijk, 
de tweede te Zwijnaarde Bevindingen : 
interesse voor het federalisme bij de ar
beiders bevolking. 

Volgende kolportage : zondag 3 dec. te 
Lovendegem, 

Samenkomst 9 uur 30 aan de Roeland. 
8t. Niklaas. 

Wie in het Gentse zoals vorig jaar het 
bezoek van de H. Sint ontvangen wil, ge
lieve zulks te laten weten p /n R Van 
Damme, Jan Verhaegenwijk 36, Merel-
beke. 

LIER 
Op woensdag 29 november te 20 uur is 

het de Ijeurt aan de kern Lier om bevor
derd te worden tot zelfstandige afdeling. 
Sprekers : 

Daniel De Coninck, volksvertegenwoor
diger. 

Wim Jorissen, algemeen sekretaris. 
Rudl van der Paal, algemeen organisa-

tlelelder en provinciaal voorzitter Antwer
pen. 

De bijeenkomst heeft plaats in café 
( Eikenboom », Markt 
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OP HET 
i^ Wie vorige week via Dré 
Pof f e en <iDE WILDE EEND» 
voor het eerst kennis -maakte 
met Hendrik Ibsen, moet van 
die man teel een zeer eigenaar
dige indruk hebben meegedra
gen. Want Hendrik Ibsen is 
dan toch nog altijd Hendrik 
Ibsen, dat wil zeggen : de 
schrijver van « Spoken i , « A o-
ra » en € Peer Gynt ». En de 
wilde eend van vonge week 
vrijdag is in dat gezelscJiap 
toch eerder een vreemde eend 
in de bijt en in elk geval geen 
volgroeide vogel. 
Maar voor de eigenaardige in
druk uit de eerste paragraaf is 
niet alleen Ibsen zelf verant
woordelijk : de jongens van Dré 
Poppe hebben die wagen een, 
flink stuk in dezelfde richting 
gestuurd. Nu weten we wel dat 
het van onzentweqe zeer on
rechtvaardig zou zijn alle spe
lers over dezelfde kam, te sche
ren. Maar hoe dan ook, zelfs de 
uitzonderingen zijn er niet in 
geslaagd ook viaar voor een 

' ogenblik de zielige indruk van 
het geheel weg te nemen. 
Alkoord, een slecht stuk speelt 
moeilijk ' Maar u-e zijn er toch 
van orertuiod dat een opvoe
ring door de NTS stukken be
ter zou zijn geweest. Daar ge
beurt het niet zelden dat een 
slecht stuk door goed spel wordt 
gered. Hier is zelfs het omge
keerde niet uitgesloten ! 

i^ Vorige week mochten wij 
beleven dat het nastprogramma 
ï HET VRIJE WOOnn « te
gen alle avereenkomsten in 
werd uitgezonden gedurende 
het avondvrograTmTta. 
Tenrijl het totaal onverenig
baar schijnt met de demokrati-
sche opvattingen ran de BRT-
heheerrnad de Volksunie te la
ten deelnemen aan het politiek 
debat van t Ieder zijn waar
heid •», is er volgens de h. Ju-
lien Kuypers geen vuiltje aan 
dp demokratisrhe hemel \can-

SCHERM 
neer een gastprogramma naar 
de gewone zendtijd verhuist. 
Daarenboven werd de uitzen
ding f Beelden Spraken » dood
gewoon van het programjna ge
schrapt. Maar het is voldoende 
geweten dat de belangen van 
de kijkers voor de instelling 
van de h. Van Den Bussche 
met het minste belang hebben. 
De belangen van de katolieken 
evenmin trouwens, want in de 
beheerraad van de BRT heb
ben de vijf vertegenwoordigers 
van « de enige partij , die op 
een doeltreffende manier de 
vrijheid en de rechten van de 
burgers, inzonderheid van de 
katolieke burgers, behartigt », 
niet het minste hezwanr ge-
maaJct tegen deze vrijzinnige 
opdringerigheid ! 

•ir Deze week donderdag kre
gen we dus terun « IEDER 
ZIJN WAARHEID ». De 
Volksunie was er natuurlijk 
niet bij, de partij van Van Ai^ 
denhove daarentegen wel. Dat 
wij in de provincie Antwerpen 
ongeveer zo sterk zifm, als de 
PVV, zonder belang ' Dat wij 
voor de arrondissementen Roe-
selare - Tielt en St-Niklaas 
diezelfde PVV reeds voorbij 
ziin, van nul en oenerlei be
tekenis ! De demokratie bhjft 
het monopolie van de unitaire 
partijen. 

ir Volgende u-eek dinsdag 
neemt de Vlaamse TV eert 
NT S-toneeluit zending over 
( Principes ». Het is een sati
rische komedie van - Herman 
Bahr, voor de rest weten we er 
niets over. 

Maar we wilden tQ.^^t'nifi^ na
laten het even te vermelden, 
omdat een van de »pel«rs JO
RIS Dl ELS heet. De'jon geren 
moeten maar eens aa^n ,hm). ra
der vragen wie dat is. Ze zul 
len dan onmiddellijk begrijpen 
waaróm ve het extra vermel
den. 

Modelonderu/ijs fn het Meetjesland 

\MaovscY\ootse gemeenteschool 
in tram van Leopold n 

I n een tijd waxirin de demokratisenng van het onderwijs vaeer dan ooit aan 
de orde is, vraagt het een zekere moed » elite-onderwijs » in stand te hou

den of Of te richten. 
Deze verdienste kan men alleszins niet ontzeggen aan het dynamische 

gemeentebestuur van Waarschoot. Door de gedurfde initiatieven waarmee 
het heden ten dage het gemeentelijk onderricht naar hoge toppen voert, heeft 
dit gemeentebestuur zich ongetwijfeld in de onsterfelijkheid gehesen. 

Vorige generaties neoben de strijd 
verhaald : de gemeenteschool, door 
haar Kristelijke tegenstrevers devo-
telijk < geiizenschool » geheten, te
gen de aangenomen, vrije inrich
ting. Een tijd van homerische 
straatgevechten, bloedneuzen en 
blauwe schenen, waarbij elders de 
strijd tussen Kerk en Staat in het 
niet verzinkt» 

Na een periode van verval beleeft 
de gemeenteschool thans, ten jare 
1961, een ware renaissance. In af
wachting reeds meer dan een jaar 
dat de nieuwbouw klaar is, bereikt 
men inderdaad duizelingwekkende 

PLASTIEK ! PLASTIEK ! PLASTIEK ! 

* ACRIPLASTIC * 
1, AUG. LUMtERESTRAAT, BRUSSEL 19 

TEL. 43.60.83 '» avonds 

L) 
In de K.y.S. 

'^Urfaust^' en 

pedagogische hoogten, waarbj reso
luut de allernieuwste snnfles van 
wetenschappelijk denken en hyper 
modern komfort worden aangewend. 
De grenzen tussen heden en verle
den worden hier werkelijk uita;ewist 
en de opvoeding in vaderlan'^^'ietde 
en burgerzin is van een zeldzaam 
gehalte. 

Hoe zou het ook anders kunnen ? 
Toen er op gans Waarschoot geen 
plekje meer te vinden was, waar ze 
hun leerlingen konden herbergen, 
trad plots de onvervalste genialiteit 
der vroede burgervaderen aan het 
licht. Hun redenering was zo helder 
als glas. Welk onderricht is het best 
aangepast aan de noden van deze 
tijd ? Een « mobiel » onderricht, le
vend beeld van ons Jachtige ver-
keersleven. Daar nu een auto te 
klein, een trein te groot en een 
vliegtuig niet voorhanden w£is, 
greep men als vanzelfsprekend naar 
de oplossing : de tram. (Zoals alle 
geniale vondsten lijkt het eenvou-
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Het Witte Paard 
WANOELINGENSTRAAT, 1 4 

«a I f U V f N 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vorgaderingar' an klubs. 

ntalfva prltaan 

De kreatie alhier van « Lijmen » door 
Manuel Van Loggem, naar « Lijmen » en 
« Het Been » van Willem Elsschot, had 
donderdag plaats in de K.V.S. 

Het is een leer moeilijke taak een ge-
riaagd toneelwerk nit een'roman te halen, 
vooral als het gaat om het nuchter *ar-
kastische werk van een koel realist, die 
zakelijk en raak weet te vertellen, met 
een bitter-komische humor, die alle Illu
sies fnuikt. 

Deze specifieke eigenschappen gaan in 
het opgevoerde stuk gedeeltelijk verloren 
of, als ie aanwezig zijn, vormen ze geen 
voldoende stof om van waar toneel te kun
nen spreken. 

Daarbij werd het door de opvoering 
maar weinig gediend : de regie van Ed
ward Deleu getuigde van weinig vinding
rijkheid, het dekor gaf een stuntelige in
druk en de grote bezetting vertoonde ette
lijke hiaten. De keiharde Baarman werd 
vertolkt door Anton Peters, die een mer
kelijke Inspanning leverde, maar zijn per
sonage nog geen definitieve gestalte heeft 
kunnen geven. 

Een hoogtepunt van de gastvoorstellin-
gen in de K.V.S. was zeker de vertoning 
van Goethes « ürfaust » door de « Wup-
pertaler Bühnen »• 

De « Crfanst » Is het schoonste en meest 
tipisch dramatisch getuigenis van Goethes 
« geniezeit » : de grondtoon is deze van 
zijn eigen revolutionaire jeugd, zodat het 
niet nodig was — zoals in de lat«re, twee
delige Faust gebeurt, simbool van de zoe
kende kultnnrmens — dat Faust een ver
jongingskuur moet ondergaan; we missen 
er de feem van de Fanst-legende : dezes 
Innerlijke worstelingen en rijn verbond 
met de Duivel wijken voor de in Goethes 
tijd zo gewilde stof van het <' verleide 
melijc » — Oretchen ea b*»r tragedi« — 

die ruim de 2/3 van het geheel beslaat; 
de figuur van mephistofeles is geheel ge
wijzigd tegenover de voorgaande, volgens 
de sage gevestigde, opvattingen en de 
sombere gevallen engel wordt er omvormd 
tot een vrijmoedige « geest, die steeds ont
kent », exponent van innerlijke twijfel, 
ongeloof, negativisme. 

We zijn de <• Wuppcrtaler Bühnen » 
dankbaar ons dit zeldzaam gespeelde werk 
te hebben vertoond : we hebben werke
lijk genoten van een voorstelling die moei
lijk zou kunnen verbeterd worden en met 
een zodanig juist begrip werd opgevat dat 
het melodramatische, dat er in schuü 
gaat, a.h.w. onopgemerkt blijft. Regisseur 
Werner Kraut is eei^ meester in het vak: 
de spelers heeft hij een soliere, maar toch 
sterke zegging opgelegd en overal heeft 
hij de passende opstelling, de flukse gang, 
het juiste detail aangewend, hierbij mach
tig geholpen door het in sombere tonen 
gehouden, eenvoudige maar stijlvolle en 
door de geest van het werk geïnspireerde 
projektiedekor van Frans Masereel, de 
Vlaamse garneerder en kunstschilder. 

Joachim Böse is als Faust een schone 
figuur, die beschikt over een sterke voor
dracht en diktle, Frieflel Bauschulte een 
Imponerende Mephistofeles met verfijnde 
schakeringen in woord en spel, terwijl 
Christine Ostermayer als gretchen een 
drievoudige gestalte heeft uit de beelden 
en het op onvergetelijke manier heeft ge
daan : de onschuldige maagd, de vurige 
minnares. de ontroerende, opgesloten 
waanzinnige; reeds met haar aangrijpen
de voordracht van « Meine Buh ist hin. 
mein Herz ist schwer n l)ekwara »e een 
open doekje. 

Aan de ovatie, die éeze uitzonderlijke 
vertoning te beurt viel. scheen geen eb» 
de te komen. 

« Wuppertaler Bühnen » : out Wieder-
sehen ! 

J.V. 

ALLE SCHILDER

EN BEHANGWERKEN 

Van den Broek Adolf 

ALLE 
VLOERBEDEKKING 

DROGERU 
DIE TOREN 

KNYFFSTRAAT, 32 
DEURNE ZUID 

ANTWERPEN 

TH. : 36.21.14 

WORTELS EN SAVOOIEN 

In de Meetjeslandse gemeente 
Waarschoot gaan 38 jongens en 
meisjes naar de gemeenteschool. 
Hun « school » bestaat nit twee ou
de trams met 36 zitplaatsen maar 
ook staanplaatsen op het achterbal
kon. In de zomer stijgt de tempera
tuur er tot 37, in de winter is het 
er ijskoud. 
De grote tram Is bovendien niet wa
terdicht. 
Als speelplaats beschikken de kinde
ren over een klein moestuintie vol 
wortels en savoolen. 
Dit sterk verhaal zal iedere kunst
bladzijde \aii iedere krant ons be
nijden. 

dig, maar men moet er aan den
ken ) 

Dit echter is nog niet alles. Op 
de keu7e van de tram kwam het 
aan 

En hier hebben deze bestuurders 
hun hoge vaderlandslievende zin en 
de echte geaardheid hunner inoorst 
geopenbaard : na uitputtende op
zoekingen werd een historisch mo
nument gevonden, de tram waarin 
koning Leopold II met de leden van 
de koninklijke familie en zijn hof
houding, indertijd uitstapjes maak
te doorheen de Vlaamse badsteden. 

Geen twijfel mogelijk» In deze 
tram, hun klaslokaal, stappen de 
leerlingen letterlijk de historie bin
nen; dit is levende geschiedenis en 
feitenmateriaal dat zelfs de beste 
instituten in Rus'and of Amerika 
ons kunnen benijden. 

Wat geeft het dat deze jongens 
en meisjes op elkaar zitten geperst 
als haringen in een tón. Sat het '« 
7omers gloeiend heet en 's winters 
bijtend koud is. 

Wat doet het er toe, dat de jon
gens de straat op moeten als de 
meisjes naailes krijgen, ongeacht 
zon, regen of wind ? Ze weten im
mers tot een eliteklas te behoren, 
tot de bevoorrechten van een gan
se generatie. 

F.V. 

VLAMINGEN I 
Voor uv/ mazoet 
Gasolie 1.95 
Lichte stookolie 
1^2 per liter 
Antwerpse omgeving 
minstens 1000 liter 
slechts één adres 

PRIMAL MAZOET 
K. UYTTERHAEGHE 
TEL. (03)49.55.29 

om beter te wonen 
m a a n d b l a d 

KUKI 
architectuur 
i n r i c h t i n g 
komfort - Vuntt j 

honderd«n ioto's 
i d v i « z « i i * l i p t 

tuw« i d « t é n 
jnielte documentatie 

vraafl gratis proefxr. 
hene§ouwcRstr. 7 - ĉnt" 

HUS MAGDA 
H O O G S T R A A T 15* en 17 - A N T W E R P E N 

i^ Slaapkamers - Eetkamers 
-^ Salons - Kinderwagens 
•^ Wasmachines - T V . 

10 TOT 20 •/. OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

if Kontanfr - K r e d i e t 
1 OPEN ALLE DAGEN V A N 9 TOT 20 UUR 
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Bii het derde 
kongres van ''Band'' 

Het algemeen tenia van dit derde kongres was c Hoe onze 
jeugd voor ons behovden » en opvallend wa^, zowel bij de inlei
ders als bi] de meeste aanwezigen die in de besprekingen tussen
kwamen, de grote bezorgdheid om een oplossing te vinden voor 
dit probleem, waarmee uiteraard heel de Vlaamse gemeenschap in 
WaUlonié te strijden heeft. 

Het aanpassingsvermogen van de brave doorsnee — vlaming 
was — en is ! — algemeen bekend : vien denke slechts aan de 
slokop Brussel. Maar bepaalde Waalse streken hebben ook al 'n 
verbazend aantal Vlam.ingen verslonden en t er goede walen van 
gemaakt » zoals een onzer Regeerders het jaren geleden in een 
luciedc bui uitdrukte. Een ernstige en sistevnatische studie van 
de Vlaamse inwijking in heel het Waalse grondgebied is nog 
nooit gemaakt, maar intussen beschikken wij over cijfers uit een 
pair industriecentra, die werkelijk voor zichzelf spreken : 

— Montignies s/Sambre telt nu een bevolking van 35.365 inwo
ners; hiervan zijn 55 % tot 60 % van Vlaamse oorsprong I 
Thans vindt men daar nog hoogstens 200-300 Vlamingen^ 
ouderlingen meestal. 

— Jemeppe siMeuse telt 14.120 inwoners; 50 % tot 55 % van 
Vlaamse oorsprong. Nu nog amper 150 Vlamingen ! 

De oorzaken van dergelijke ontstellende ontwikkeling zijn 
niet zo ver te zoeken : de meeste Vlamingen die zich metterwoon 
in Wallonië vestigden, deden het om aldaar werk te vinden : 
landbouwers, mijnwerkers, vietaalbewerkers, mensen dus van 
meestal bescheiden afkomst, in de eerste plaats bekommerd om 
een behoorlijke broodwinning te bekomen, en te behouden, en dis 
alleen daarom al, zich zo weinig mogelijk als t anders » wilden 
later, opmerken. De traditionele Vlaamse makheid deed de rest. 
De kinderen kwamen in scholen terecht waar alles franstalig wa» 
omgangstaal, leerboeken, leraars, medeleerlingen — daarbij lie-
'.pen ze wat verloren in een volkomen vreemd midden, loaar ze 
uiteraard nogal eens als voorwerp van spot dienden. Primaire 
reaktie : zich voordoen, spreken, en handelen als de anderen : min 
of meer behoorlijk Frans leren, en zo weinig mogelijk herinne-
ti^e.ji behouden aan het « boerentaaltje » van hun geboorte-

itree.'c -a-w^** ï i . . ' 

Dè'mötitTt ja^en komt er — niet het minst door de werking 
vart'* 'Hand t en da hernieuwde aktiviteit van heel wat Vlaamse 
kringen in Wallonië wel ee n kentering ten goede, t Band » legt 
er trouwens vooral de nadruk op, dat de allervoomaamste Vlaam-
te opvoeding in de hiiiskring begint : als de ouders, ondanks alles, 
steeds de moedertaal blijven spreken met hun kinderen, zich abon
neren op een paar Vlaamse tijdschriften, enz., is al heel wat ge
wonnen . 

Radio en T.V. zijn ook bij het Vlaams houden van de fami
lie een steeds sterkere faktor. De Vlaamse radioprogramma's wor
den dan ook nog druk beluisterd; met de T.V. is het echter min
der gunstig gestemd, want de Vlaamse kan men in het grootste 
deel van Wallonië niet opvangen. Iets zou hier toch al kunnen 
verbeterd worden; terecht werd dan ook in de kongresresolutiet 
aangedrongen op nederlandse onderschriften bij de franse TV-
programma's. Dit verzoek werd ook aan de bevoegde minister 
overgebracht; men wake er nu op, dat er ook wat van komt I 

Intussen blijft het wel duidelijk dat het echte knelpunt 
voor de jeugd blijft : het onderwijs. Teoretisch wordt het « ne-
derlands » natuurlijk wel onderwezen op de waalse scholen. Wat 
gebeurt er echter in de praktijk ? Veel leraars kennen in de ver
ste verte de taal, die ze ondersteld worden te onderwijzen, niet. 
Ze kunnen wat « vlaams > brabbelen en zijn de koning te rijk alt 
ze in hun klas een kleine Vlaming ontdekken : die mag dan gans 
de duur van de Nederlandse les < voorlezen » dit verplicht de 
andere leerlingen tot niets en... de leraar is er gemakkelijk van 
af f Natuurlijk moet hier veel veranderen : Laten eens de zo tal
rijke Vlaamse kultuurverenigingen de stem verheffen, en naast 
de t Band 9-mensen, eisen dat onze taal naar behoren onderwe
zen wordt; dat men geen leerboekjes uit het jaar nul gebruikt 
(zoals door verschillende kongressisten opgemerkt werd) maar 
behoorlijk, modern didaktisch materiaal;dat de leraars op dehoog-
te zijn van Kun opdracht. Alvast ligt hier 'n mooie taak voor 
jonge leraars, die in de omgeving van de taalgrens wonen. Waar
om zouden zij niet postulere n als leraar-nederlands in een kollege 
of andere middelbare scholen in Wallonië f Het moet ons inziens 
mogelijk zijn, dat enkele van onze mensen zich aan dit echte 
missie-u-erk-bij-eigen-rolksgenoten wijden. Hier is zeer veel te 
doen. 

Tenslotte weid te Namen ook het plan naar voren gebracht, 
als definitieve regeling voor een volwaardig nederlands onderwijs: 
het inrichten, in de centra, van Europa-scholen in de trant van 
deze te Mol. Scholen dus welke open staan voor kinderen van 
alle niet-waalse volksgroepen in Wallonië, en daar elke groep in 
eigen taal onderwijs hekomen kan. Wij deden wel de indruk op, 
dat de t Band t-leiders het zelf nog niet geheel eens zijn, hoe 
dergelijke Europa-school praktisch dient opgevat te worden. 
Uiteraard betreft het hier een initiatief dat grondig dient onder
zocht, en waarover nog wel inkt zal vloeien. 

... Intussen zou het goed zijn, dat ook de lezers van < De Volks
unie » hun mening vertolkten, zo over het probleem van het on
derwijs, als over de andere vraagstukken, waarvoor onze volks
genoten in het Waalse landsgedeelte geplaatst zijn. Voor opmer
kingen en suggesties houden we ons dan ook gaarne aanbevolen. 

Roeland Roes 
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Meestó ólge^clioolden uit onze werklozenrangen 

Bijna 2«2SO Vlaamse 
- -.7 *6/.^, 

arbe iders bi9 Sfinx 
BP 

'Dringend loonaanpassingen en sociale voorzieningen 

W 

(Van onze redakteur) 
IV 

ij hebben in onze kontakten met pendelarbeiders, die naar Nederland gaan 
werken, verschillende meningen gehoord die tamelijk sterk uiteenliepen, 

Alnaargelang het bedrijf waar de arbeiders werkzaam zijn, is men tevreden 
of minder tevreden over lonen en sociale voorwaarden. Wij hebben er reeds 
op gewezen dat de meeste prive-bedrijven in Nederland de lonen van de 
Vlaamse arbeiders aangepast hebben aan de Belgische normen, wat echter 
in staatsbedrijven 7"p'"fol n^'cf het geval is. 

Ook op Nederlandw scheepswerven wer ken Vlamingen. 

2000 F FEB WEEK 

J 

WIJ hebben het voorbeeld van « Van 
Gend en Loos » — de grote Nederlandse 
vervoermaatschappij — een prlve-bedrijf 
dat blJ onze Noorderburen het werk doet 
ten onzent verricht door' verschillende 
spoorwegdiensten. Hier zijn de werkvoor-
waarden en de lonen voor de Vlaamse ar
beiders zeer goed. Dat getuigt wel volgend 
vraaggesprek met een van die arbeiders : 
« U verdient 35 P per uui bij van Gend en 
Loos, la dat een uitzonderingsgeval ? — 
Voor mij wel, mijn Nederlandse koUega'a 
hebben maar 76 Pi. (ong. 1100 P) per week. 
Waarom worden Belgische arbeiders aan
genomen ? — Bij gebrek aan werkkrach
ten in Nederland en men neemt daar 
liefst Vlamingen omdat ze beter werken 
dan andere vreemde arbeiders. 

De reisvergoeding wordt volledig uitbe
taald, als eerste of tweede overuur, dat 
maakt dan jjer week zeven of acht uren 
die wij Vlamingen uitbetaald krijgen te
gen 42 F (35 F + 1/4) ». 

Op deze wijze komt een Vlaamse jjen-
delarbeider aan een weekloon van 1800 
tot 2000 F. 

« Ik ben daar zeer tevreden over en ik 
moet er dan nog aan toevoegen dat wij 
onder de werktijd gratia koffie of tee ont
vangen ». 

Wij geloven dat de hogergenoemde cij
fers voor zichzelf spreken en wij willen er 
enkel nog maar aan toevoegen dat de ar
beider die ons de inlichtingen verschafte 
bij Van Gend en Loos werkzaam is als 
loodsarbeider, iets wat bij ons een « Ma
neuver » zou genoemd worden. 

ONTEVREDEN 

Veel minder tevredenheid sprak uit het 
hiernavolgend vraaggesprek dat wij had
den met iemand die afkomstig is uit Lim-
hvrg en die bij de Sfinx-fabrieken in 
Maastricht werkzaam is. Van de grote 
bedrijven in Nederlands-Lunburg is Sfinx 
wel datgene waar de meeste Vlamingen 
werken. 

« Hoeveel mensen werken er bi] Sfinx? 
— In het totaal zesduizend en daarvan 
zijn er ongeveer 37,5 % buitenlanders, 
praktisch allemaal Vlamingen, dat maakt 
iets meer dan 2.200 1 » 

Een belangrijk getal dus in het totaal 
van ongeveer 10.000 Vlamingen die in Ne
derland werken. 

« Welk werk doen onze mensen daar? 
— Het werk dat zij daar doen is over het 
algemeen het minste, het vuilste, zij zijn 
de meesten ongeschoolden ». 

SLECHT BETAAI.& . 

« Hoe wordt U vervoerd ? — Wl] hebben 
gratis vervoer, de bussen komen langs de 
dorpen, er zijn er ongeveer een dertigtal. 
Er zijn mensen die meer dan twee uur 
per dag in de autobus bitten. » 

« De meesten van <ms konden In ons 
land geen betrekSmg Ifrijgen. De meesten 
hebben de indruk dafc'zlj maar voorlopig 
bij Sfinx zitten, alhoewel zij daar waar
schijnlijk nooit meer zullen weggeraken, 
als de toestan4 blijft zoals hij nu Is. Het 
is zo dat de mgpsen Ja. eigen streek wil
len werk«i maar zij vinden w niet» tn 
moeten ivs naar Sfinx gaan hoewel zij er 
ontevreden zijn ». 

Onze welbespraakte zegsman zet dan 
Ulteefr WBftTQm de arbeiders In de kera-
miekfabrleken met tevreden zJJtr : f Het 

is over het algemeen zeer vuil werk en 
het wordt slecht betaald. Zij zijn trou
wens politiek onmondig. Een voorbeeld : 
er bestaat een fabrieksraad, daarin moch
ten alleen Nederlanders komen, geen Vla
mingen ! Nu zijn er dan toch vier van 
onze arbeiders toegelaten geworden, om 
de belangen te verdedigen. Maar het is te 
weinig. Er Is vanwege onze mensen nooit 
enige reaktie gekomen. Ik meen persoon
lijk dat, moesten de Vlamingen in die fa
briek samenwerken, zij veel zouden kun
nen bereiken. Een staking, een georgant-
zeerde staking komt in Nederland prak
tisch niet meer voor, het is een georganl-
zeerde staat. Nu is het al wel eens voor
gevallen dat Vlaamse arbeiders een dag 
gestaakt hebben in Nederland en ze ver
kregen onmiddellijke toegevingen. 

PENDELEN 
OF 

STEMPELEN 

door Staf de Me 

dreven zijn, dan bulgen de Nederlanders 
onmiddellijk. Het komt er op aan de on
geschoolde massa te leiden. De lonen blJ 
Sfinx zijn laag, het zijn Nederlandse lo
nen. Ook het kindergeld is laag, niet aan
gepast aan het Belgische, eigenaardig dat 
er nog geen reaktie op gekomen is. alhoe
wel men de fabriek gemakkelijk kan dwin
gen deze kindergelden aan te passen ». 

« Alhoewel onze arbeiders in Nederland 
in bepaalde industrieën lage lonen verdie
nen kan men dat de Nederlanders todi 
niet verwijten, want ook hun arbeiders 
verdienen naar verhouding niet meer. In
tegendeel soms moeten zij het aan zien 
dat Vlaamse werklieden meer hebben dan 
zij. » Aldus onze zegsman die toegeeft dat 
« de Nederlanders overigens toch erg 
voorkomend zijn tegenover ons ». 

« Niet de hogere fabrieksinstantles. die 
zijn niet erg soclaalvoelend en mag Ik er 
dan vooral op drukken dat de direkteur-
generaal van Sfinx, een Belg is die nota 
bene In de provincieraad van Limburg 
zit ». 

Om samen te vatten kunnen we dus over 
Sfinx zeggen dat de Vlaamse arbeiden 
daar in de meerderheid zijn en het vuil
ste werk hebben en dat op andere bedrijven 
de Vlamingen in de minderheid zijn maar 
de mogelijkheid hebl>en hogere pozlties te 
verkrijgen. Het U langs de andere kant 
een feit dat de meeste ongeschoolde ar-
I>eiders daar terecht komen waar men ze 
het meest nodig heeft en dat is bi] Sfinx 
wel het geval. Al bij al durven trouwens 
de meeste arbeiders die enige opgang ge
maakt hebben, niet tussenkomen ten 
voordele van hun andere werkmakkers. 

S.D.L. 

De brug naar Nederland . 
Als men daar de « goeie » middelen toe

past, middelen die zij in Nederland veelal 
niet kennen, maar waarin wij meer be-

PENSIOEN 

De pensioenregeling voor onze arbei
den tn sommige Nederlandse bedrij
ven is zeer mank ingericht. Wie bij
voorbeeld voor het tiende wericjaar 
ontslag geeft, riet deze werkjaren 
vervallen. 

Bij dit ontslag ontvangt de arbeider 
wel een briefje waarop aangeduid 
staat hoeveel hl] betaald heeft, maar 
hl] trekt van dit bedrag niets terug. 
Op dit gebied zou de Belgische re
gering tussenbeide moeten komen. 
Het gaat inderdaad niet op dat een 
arbeider zijn pensdoengeld betaald 
en nadien tot de vaststelling moet 
komen dat het boter aan de galg is 
geweest. 

ROLUS & VAN DER PAAL p. v. b. a. 

ONS LANDHUIS p. v. b. a. 

ADRESWIJZIGING 

Door uitbreiding van d« raak weerden vanaf één november '61 

de zetel «n de kantoren van de maatschappijen « Rolut & Van 

der Paal > «n « Ons Landhuis >, Lange GatthuUttraat, Antwer

pen, overgebracht naar ruimer* lokalen te 

BERCHEM (Antwerpen) 

Grote steenweg, 159 (Mrtte verdieping) 

vlak bij gemeentahutt en Driekoningenttraat - tram : 7 en IS. 

Telefoon : 39 69 57 

Open : van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. ^oek de zaterdag) 

ONZI AKTIVITEITEN: gronctverkavalingen • het bouwen van landhuizen - hypote-

kan - verzekeringen • geldbeleggingen. 

BH, ONS OP: wij staan enmiddellllk te uwer beschikking. 


