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dat in de eerstvolgende dagen
de postbode het kwijtschrift
voor de hernieuwing van uw
abonnement zal aanbieden.
Alhoewel we thans op 16 biz.
verschijnen blijft de prijs dezelfde :
Jaarabonnement . . 200 F
Halfjaarlijk» . . . . 100 F
Driemaandelijks . . 55 F
Gelieve, in geval van afwezigheid, uw familieleden te verwittigen dat de postbode het
leesgeld zal komen ontvangen.
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SUPERMARKTEI
Ik ben zelf geen middenstander
maar volg met interesse de strijd
van die Volksunie ten voordele van
de middenstand.

FRONT
Waarde redactie,
Het verzet tegen de aangehoadigde belastingshervorming groeit
met de dag Na de geslaagde massamanifestatie van het « SociaaJ
Verweer » is ook de Unie van de
Middenstand gestart mei een reafcs
protestmeetmgs over het gan"«
land. Zondag 10 decemter a.s.
kent deze protestactie zijn bekroning tijdens een nationale meeting In het Sportpaleis te Brussel.
Uit aHe hoeken van het land zullen middenstanders op komen om
hun onwrikbaar verzet tegen deae verkapte belastingsverhoging te
bewijzen.
. ,
Op het N.C.M.V moet niet gerekend worden. Kadaverdiscipline
van de partij Toch zullen veel leden op eigen houtje hun solidariteit betuigen te Bru.ssel.
Voor wanneer een eensgezinde
actie der drie groten, de Unie. het
Sociaal Verweer en het N.C.M.V.,
op looter sociaal plan ? Of blijft
de kapelletjesgeest DE grote oorzaak van de onmacht der middenstanders ?
Alleen een een.-gezind verzet
der 800.000 middenstanders zal de
muur van de geel-rode regeerders
omverhalen
Boven alle meningsverschillen
heen, front tegen de nieuwe belas
tlng«i.
J.D.M. - Gent

VOOR DE KEUZE
Geachte Redaktie,
Wordt het niet tijd de volgende
Terlaezingen voor te bereiden ? of
te dreigen met zeer aanstaande
verkiezingen 7
D« Volks^mle moet de kleurpartijen voor de keuze stellen : Geen
faciliteiten 'in dè randgemeenten
of d» val van de regering. In de
C.VJ. zijn er meer en meer die
onder de druk van de Volksunie
dit standpunt bijtreden.
Het wordt tijd onze mensen op.
hun hoede te stellen voor de taktiek van de regering :
Vastlegging van de taalgrens +
zogeaegd tweetalig Brussel MAA.1%
faclBteiten >n de randgemeenten.
Daarom koppelen zij de twee .«amen. Zeer sluw gezfen.
De kleurijartijen zuOen zeggen:
laten wij aanvaarden wat wij nu
• krijgen kunnen • de taJrtlek van
130 laar.
Ondertussen hebben wif NIETTS
gewonnen.
WIJ moeten de kleurpartijen
voor de randgemeenten zetten

A.CV., VISSERS EN WfJ
< Onze vriend DRIES CXAEYS
beeft sedert 1958 toooaangevend
werk verricht <m> de visserij tot
nieuw leven te wekken SK schrijft
« VOORWAARTS », het maandblad van het A.CV.-Ooetende
Veiune - Diksmuide.
Wat DRIES CLAEYS betreft ik
denk te weten dat op de openoare
vergadermg te Oostende op 22-961. waar toch de zoon van Dries
Claeys aanwezig was. net werk van
Uw vriend niet werd vernietigd,
maar dat aan zijn goede bedoelingen hulde werd gebracht. Indi-^i
Uw beweringen waar zijn, waarom
heeft de zoon ons niet weerlegd ?
Of «as hij al'een gekomen oei

Indien ü persoonlijk aan een
gedetineerde te St. Gilis een bijdrage als Kerstgeschenk wilt .stor
ten kunt U b'j ons steeds een naam
en een adres ontvangen.

Ijverig notas te nemen ? Het is
spijtig voor DRIES CLAEYS en
voor onze vissers dat hij zo wein g heeft kunnen bereiken want
met al dat baanbrekend en toonaangevend werk. groeit het aantal
schepen die in de hoek liggen dageHiks aan Spijts al he: werk van
het A.CV blijft het een feit dat
onze vissers hun pensioen op 55
jaar nog niet bekomen hebben, en
dat hun loon per zeeuur 6 ft 7 F
bedraagt. De VOLKSUNIE zal zich
inderdaad inspannen zender vrijgestelden, zcmder bezoldigden en
zender kapitaal om de rechtmatige
eisen van onze vissers te verwezenlijken.

IEDER ZIJN WAARHEID
Beste redaktie.

M.Z. - Gistel.

OPROEP K.V.H.V.
Zeventien jaar zijn thans voorbij sedert het definitieve beëindigen van de oorlog. Nog steeds oevinden zich echter een tachtigtal
gedetineerden als gevolg der oorlogsvonnissen in de gevangenis te
St. GiUis.
Ook dit jaar zal het Katoliek
Vlaams
Hoogstudentenverbond
Leuven ter gelegenheid van Kerstmis zijn traditionele aktie voeren
ten voordele van deze gedetineerden te St. Gillis.
Speciale aanplakbrieven, die de
aandacht der poblieke opinie op
dit zeer menselijke probleem trekken, auUen ter gelegenheid van
«leze aktle in omloop worden gekracht. Deze aanplakbiljetten kunnen gratis besteld worden op ons
»^na : Voortstraat 65. Leuven.
Op Kerstmis zelf zal deze « bannelmgea » persoonlijk een Kerstgeschenk aangeboden « « d e n , zo
zal Kerstmis misschien voor hen
ook een Hoogfeest zijn. Daarvoor
doen wij heel speciaal 'n beroep ap
ü » menslievendheid, en rekenen
zeker op üw medewerknag en
steun. Stortingen zullen met dank
aanvaard worden. Ons gironummer : 4750.30 van het K.V.H.V.
liKoven. Vermelden t Ketstmla.
aktie.

Ik geloof dat het hoog tijd
wordt om een gezamenlijke protestaktie te organiseren tegen hst
verder weren van de Vo'ksunie uit
televisieprogramma « Ieder zijn
waarheid ».
Meent de B.R.T. dan werkelijk
dat de officiële diensten nog zeer
lang de werkelijke politieke toestand in Vlaanderen zullen kunnen over het hoofd zien ?
Ik zou dan ook voorstellen dat
alle lezers van ons strijdblad volgend protcstschrijven richten aan
de programmator van « Ieder zijn
waarheid », B.R.T. Flageyp-cin
Brussel 5 :
Geachte heren.
O kunt toch niet blijven ontkennen dat ook de Vlaams-nationale partij een belangrijk deel der
Vlamingen vertegenwoordigt.
Het televisieprogramma « Ieder
zijn waarheid » in zijn huidige
Yorm vaart in werkelijkheid onder valse vlag, daar een deel der
waarheid wordt verzwegen, en het
dus tijd wordt ook aan die Vlaamsnationale parti.i de gelegenheid te
geven c haar waarheid » eens te
mogen bekend maken.
Va de hoop dat in de volgende
uitzending de oppositie eveneens
«en Kd van de Volksunie zal trillen
Aanvaardt, Mijne Heren, mijn
oprechte groeten.
Indlett de B J t T . enkele duizenden protestbrieven bekomt, zal
men in Brussel misschien o ^
eens aan de waarheid geven wat
haar toekomt.
D. - Wemmd.

Te Mortse!. in het centrum- van
d° gemeente is een nieuwe sunermarkt van de « GRAND BAZAR »
geooend Dit magazijn is liefst van
nsgen uur 's morgens *o* negen
uur 's avonds ooett
Er 'S ook snrake van — »«w «v
ver het er nog niet door is — dat
de grote magazijnen minstens 1
daar in de W"ek 's avonds zouden
onenWljven Daarbij komt dan nog
dat de middenstand een das verplicht* s'nitin? heeft, terwiil de
grote maer^ziinen gans de werkweek otJ^n blijven.
Kan de Volksunie geen wetsontwerp indienen dat dergelijke magazijnen bv om zes uur 's avonds
verplicht moeten sluiten ?
J.V. - Edegein.
Red. — We honden de zaak in
het oog !

mm \
Nu de laatste uitlatingen in de
pers over de Mars der 100 OOn wat
verwaa'd zijn past het een woord
van warme, zeer warme hulde te
brengen aan het Aktiekomitee
voor Brussel en Taalgrens, dat
maanden lang gewerkt en gewroet
heeft om alles in orde te krijgen
en er ook wonderwel la is geslaagd. Het za! zich ongetwijfeld
ruimschoots beloond voelen v»or
zijn prachtige werking en voer de
geestdrift die het heeft kunnen
wekken.
Ook de ordedienst verdient een
grote pluim ! Iedereen iBeeft kunnen vaststellen dat hij perfekt
werk beett geleverd'.
Het mag eehter daarbij niet blijven, en wij zijn erva» overtwigd
dat het kinni^e dat oek zelf diei»
aamwelt. Indien zijn Vteaanse eigen niet TOTAAL, worden ingewilligd, moet er een tweede Mars
worden Ingericht. Het Waamae
volk staat achter het Komltee en
bet zal k> nog «eeji iptoter getal
opstappem
Laat de Regering HU inzien, dat
de tiiterste grens ia bereikt. Laat
aij Biet Hi«t vuns gpelea em «erdev uitdagen. Anders «cvdt Jij
kar^iandig weggeveegd'...
Strefrite - G««L
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HOOGSTRAAT YS" en 17 - ANTWERPEN
Slaapkamers — Eetkamers
Saiorts — Kinderwagens
Wasmachines
T. V.
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Wie in LEUVEN de BIERKELDER niet bezocht, was in Leuven niet
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EEN BONTJAS.^.
of een pracht
van een bontmantel T
Wendt U vol vertrouwen
tot het huis

W.CLAYKENS-NEVEII
OtnJERGEMSaAAN 328
ETTERBEEK - BRUSSEL
TEL. : 48.37.01
Alle inlichtingen
op verzoek
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ABTS
SfKNWEG OP TIEhCN 94, KORBEEK-LO
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Opgepast voor nanaak D O m !

• • • •
Het Witte Paard

WANDELINGENSTRAAT 14, te LEUVEN

GELD!
Tel.
055/23198
SOGREFINA
ZUIDSTRAAT

RONSE
. ">«*efld Ml aangenaam lokaal voor vergaderingen en klubs
Best* dranken tegen matige prijzen

— vanuit kazernes gelegen op
het Vlaamse grondgebied vertrekken telegrammen tot wederoproeping aan militairen die m de
randgemeenten wonen en die tot
de nederlandse taalrol behoren.

— Het, leger voert de korrespondentie met vele nederlandstalige
firma s in het frans (hier dient
vermeld dat sommige Vlaamse firma's te laks zijn om hun briefwisseling met militaire diensten m
het Nederlands te voeren).
— Nederlandsonkundige
cieren en onderofficieren
wen hun bevelen in het
schijnen verwonderd dat
Vlamingen dan niet te
hoorzamen.

offisclireeufrans en
sommige
vlug ge-

— De heren officieren belast
met de kulturele en sociale aangelegenheden schijnen een zwak te
hebben voor franstalige kranten;
de informatiezalen schijnen enkel
voor de walen ingericht,
— Het militair tijdschrift « Onze Macht • is een praditvertaling
van het franstalig zusterblad «Noe
Forces»; men gf^at zeHa zover dat
men artikels ingestuurd dooi Vlamingen in « Nos Poroes » vertaalt
zonder de toelating te vragen aan
de auteur.
,
Daarom houdt de 'naming niet
van het Belgisch militarisme. Benstemmig zeg ik met de Noordnederlandse dichter Gresboff : « O
ftaasg het schandepak der dienstkftarheld, nooit om uw jonge vrijgeboren fcden... » Wie ach in leuzen en cÈevrons vermeidt is altijd
v*ft verAchte zeden I In een kader dat onze rechten miskent Is
ytem plaats voor ons 1 Daarom
• « ^ e n wie ons teweer stellen, optreden
tegen elk
taalvergrijp.
•«LAANDEREN WAAKT ! Nu we
ket definitieve, beslissende offensief hebben ingezet, laat de Vla•tkig ook het leger niet los" 1 DAT
MOErr VERANDEREN I met of
aondier c deutelplan s.
Frans.

WEZET

U onze bierUelder

•

— rekruten van Brus-'el of de
randgemeenten afkomstig, alhoewel' van huize uit nederiandstalig,
worden on de franse taalrol ingeschreven ;

na 18 m

Oude Markt 22
AJtgemeen agent ««or Be>gië :

Ook in 1961 blijft de Vlaming
een tweederangsburger in ons
Belgisch legertje. De oversten,
waaronder zelfs militairen van het
lager kader, miskennen al te dik.
wi'ls het taalstatuut voor de
krijgsmachten van 1938 Misprijaen voor de Vlaming, voor zijn
enanie en voor zijn taal zijn scher'B^ en inslag Vooral de administratieve diensten die in rfe p"r'te
Dïaats het taaistatuut dienen t«
eerbiedigen, laten veel te wensen
over en b'ijven in de eerste olaats
frans. Enkele flagrante overtredingen die dagelijks in de militaire
bin-eatTcratie voorkomen :

T. 2T.14.5a

U WINST PELS,

OPEN AttE EsAGEN VAN 9 TOT 20 UUft

WIJ EN HET LEGER

— Vlamingen worden met franstaligen vergunningen in verlof gezonden.

Vrsa^ bil het Inrichtei» wan wm wonaig raad; b^

ASSENEOE

UC V^i-ivJWMI^

1ste en 2de rang
hypottwken

Mijne Heren,
Op pagina 2 « Zo leeft Vlaanderen » :
Ri:^swachters uit Vise., enz.
Gelieve nota te nemen dat VISB
in. t Vlaams WEZET Is.
Met alle achting.
^
TJ5.C. - Dilbeek.

KLERIKALEN
Het is een geweldige smeerlapperij van de Vlaamse socialistische
kopstukken him kiesvee wijs te
maken dat alle gelovigen aUo
Vlaamse kristelijke leiders, aUe
westelijken, klerikalen lijn, waaraan de vrijzinnigen het ergste te
verwachten hebben In het vrijheidslievende Vlaanderai is er ook
voor het klerikalisme geen plaats.
En voor het Idiote anti-klerikalisme evenmin
Gelovigen en Vrijzinnigen moeten samen, hand in hand. met
respekt voor ieders overtuiging,
strijden voor een groot en welvarend Vlaanderen : een federalistisch Vlaanderen.
H.V. - Antwerpen.
Bed. — Volkomen akkoord.
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BLAD V A N DE V L A A M S N A T I O N A L E PARTIJ

Een overzicht
door drs Wim Jorissen
Radiorede uitgesproken voor de « Vrije Politieke Tribune » van de B.R.T.

H

t el grondvraagstuk
van de Belgische samenleving, de
Vlaams-Waalse verhouding,
dat
tot voor de jongste verkiezingen
tol een schijnvraagstuk uitgeroepen werd door de andere parlij'
en, blijft het politiek leven in ons
land beheersen.
Om het federalisme, dat de enige oplossing van dit vraagstuk is,
te ontgaan, schermt de regering
en vooral de C.V.P. mei een politiek van decentralisering.
Dit nu is zuivere afleiding, zo
niet misleiding.
Die politiek van decentralisenng
dagtekent bij de C.V.P. immers
al van in 1945 toen zij haar Kerstprogramma uitgaf, waarin de decentralisering als oplossing van
hel volkerenvraagstuk in dit land
duidelijk vermeld stond.

T-"
^

oen v'oor''&M paar
weken de
Volksuniekamerleden,
bij de goedkeuring van de oprichting van het
kolendireclurium,
voorstelden dal er ook een onderverdeling zou komen in een
Vlaams en Waals gewestelijk directorium, vonden zij in het Parlement geen steun. Ook niet bij
de C.V.P. Nochtans was dit een
klassic': voorbeeld voor «en politiek van ekonomische decentralisering.
Woorden zijn geen oorden.
In een ander vraagpunt van de
Vlaams-Waalse verhouding en wel
in zake de taalgrensregeling zien
wij dezelfde dubbelzinnigheid en
dezelfde poging tot misleiding.
Minister Gilson en de regering
beweren te steunen op het duidelijk beginsel dat wat Vlaams is
Vlaams moet blijven en wat Waals
is evenzeer Waals dient gehouden.
Een voortreffelijk en juist beginsel.
Anderzijds beweren ze zich te
richten naar de besluiten van de
kommissie Harmei.
Welnu, in de praktijk volgen ze
geen van beide.

D

e kommissie Hiermei, samengesteld uit Vlamingen,
Walen en Brusselaars,
zag
Ranse en Edingen als zuiver
Vlaamse steden. Het regeringsontwerp echter wil van Ronee en
Edingen tweetalige steden maken
en dit voor Edingen zelfs met het
Frans als basistaai.
In de Voerstreek bedraagt het
aantal Walen ten hoogste 5%, wat
net één derde is van de 15% Vlamingen die in het naburig Waalse
stadje Vise woont. Toch wil de
regering de Voerstreek tweetalig
en blijven de zes Voerdorpen in
het wetsontwerp van de regering
bij de provincie Luik.
Anderzijds stelden de besluiten
van de kommissie Harmei voorop
dat de Brusselse agglomeratie dejinilief zou beperkt worden tot de
huidige 19 gemeenten en dat anderiijdsde randgemeenten Vlaamse gemeenten waren.
Ook hier wil de regering afwijken van de besluiten van de kommissie Harmei want
minister
Gilson heeft reeds laten horen dat
hij ook hier de tweetaligheid wil
invoeren.
Onverantwoord
in zake het
taalgrensdebat it de houding van
de Vlaamse socialisten die onder
voorwendsel dat de strijd om de
verdediging
van een boerderij
langs de taalgrens hen niet aanbelangt, bereid schijnen tienduizenden kleine Vlaamse mensen aan
de weeën van de verfransing over
te leveren. Hun houding is des te
minder begrijpelijk, daar de fronstalige socialisten wel bereid zijn
om de strijd voor de verovering
van Vlaamse gehuchten,
dorpen
en steden te voeren. Overal staan
zij inderdaad in de eerste rijen
van de imperialistische verfransers
Nochtans verzetten de socialisten,
overal in de wereld, zich tegen het
imperialisme. Men kan dan ook

de
stelling
niet
ontkennen
dat de Vlaamse socialisten alleen
willoze werktuigen zijn in de handen van hun franstalige partijgenoten, die evenmin nog schijnen
te weten dat echt socialisme het
imperialisme dient te bevechten
en niet te steunen.

M,

• aar niet alleen op
het gebied van 4« taulpoliliek van
de regering heerst er wrevel in
onze Vlaamse gewesten, ook en
vooral de sociaal-ekonomische politiek van de regering schept diepe mistevredenheid.
De Vlaamse arbeider wordt zich
geleidelijk bewust van de achterstand
van
Vlaanderen
op
sociaal-ekonomisch
gebied. Hij
begint te beseffen dat men in dit
land doelbewust ds industrialisering van Vlaandereijt remt.
En die industrialisering is nochtans de sleutel voor het Vlaamse
arbeiders- en bediendenvraagstuk.
Driehonderdduizend van hen zijn
ofwel werkloos ofwel gedoemd om
dagelijks verscheidene uren te verliezen bij verplaatsingen naar hun
werk te Brussel, in Wallonië
Frankrijk, Nederland of DuiUland.
Zij zijn werkelijk de zigeuners van
West-Europa.

E

' n nochtans zijn al
de voorwaarden voor de industrialisering van onze Vlaamse provincies voorhanden : de nabijheid van
de zee naast flinke en overvloedige
arbeidskracht. En die nijverheid
zou er ook komen, zo de regering
maar behulpzaam was in plaats
van af te remmen. Lazen we niet
enige tijd geleden in een brief van
de eerste minister, oj'gesteld door
de Ekonomische Raad voor Vlaanderen, dat d^ regering een fabriek
die zich te Tessenderlo wou vestigen door bijkomende voordelen.

langs de EGKS.
om te verstrekken, naar Wallonië lokle.
En dit is geen alleenstaand geval.
Men scliijnt anderzijds wel SO
miljard te kunnen vinden <, |i
nieuwe industrieën in de Borinage op te richten, waar geen werklozen zijn.
Maar voor een ES, zo noodzakelijk voor de ekonomische onderbouw in Vlaanderen, heeft de regering geen geld.
Zowel Brussel als Wallonië verzetten zich tegen de industrialisering van Vlaanderen omdat ze
een Vlaamse arbeidsmarkt
als
wervingsreserve willen in stand
houden. En de Vlaamse ministers
en Vlaamse parlementsleden evenals de Vlaamse vleugels van de
syndikaten dulden dit reeds sinds
tientallen jaren omdat ie Walen
«n Brusselaars niet willen ontstemmen. Ze offeren de Vlaamse
arbeiders en bediende op het altaar van hun partijeenheid.

E

fn niet alleen de
Vlaamse arbeider en bediende
wordt geslachtofferd. De Vlaamse
land- en tuinbouw verkeert in hetzelfde geval. Er is weinig land- en
tuinbouwpolitiek
in dit land en
voor zover ze bestaat is ze hoofdzakelijk op Wallonië afgestemd.
Hel zijn de tarwe en de suikerbiet, hoofdzakelijk Waalse teelten,
die het meest bescherming genieten.
Bij handelsakkoorden
worden
daarbij de Vlaamse landbouwprodukten maar al te vaak opgeofferd
aan de Waalse grootindustrie.
Er is de blijvende anti-sociale
achteruitstelling van dt landbouwer en middenstander, op het gebied van de pensioenen en van de
kindervergoedingen.
Een sociaal stelsel dat meer kindervergoedingen toekent aan be-

drijfsdirekleurs die een maandweddc hebben van SO of 50 duizend
frank, dan aan de kleine boer of
aan de kleine middenstander, loopt
mank en is sociaal gesproken een
vloek.
Al te zeer schijnt men te vergtten dal de meerderheid van de
middenstanders
zou toch hel
Xiooi rechten zijn. De meerderheid
van hen heeft het hard.
De middenstand klaagt thans
over de moordende
konkurrentie
van hel grootkapitaal dat met zijn
siipcrbazars de kleine midderx^
slander zoekt uit te schakelen.
Dit nu hebben de middenstat^
ders te danken aan de vorige regering, die verzuimde de grendelwet
te verlengen.

:^- •
f r f é f e ^ e n In di»
vorig» regering ?
Onder meer de haidige partijvoorzitter tian de P.V.V., de heer
Van Audenhove en de huidige pariijvoorzitter van de C.V.P. de heer
Van den Boeynants.
Nu verdedigen ze de middertstand weer. Tot ze nog eens rrUnister worden. Ook voor onz«
middenstanders
zou toch
het
verdwijnen van de Vlaamse ekonomische achteruitstelling
grote
voordelen bieden omdat er meer
koopkracht zou komen.
De ervaring heeft ons echter geleerd — ISO jaar lang — dat in
de unitaire Belgische stwit, Vlaanderen steeds achteraan komt op
elk gebied. Daarom dat het voornaamste programmapunt van de
Volksunie het federalisme is. Wij
willen baas zijn in eigen huis.
Wanneer wij onszelf besturen,
los van de voogdij van Walen en
franstalige Brusselaars, zullen wi]
iedereen werk kunnen verschaffen in eigen streek, een Vlaamse
land- en tuint>ouwpolitiek kunnen
voeren en voor onze middenstand
kunnen zorgen.

BUITENGEWOON KONGRES VAN DE VOLKSUNIE
ANTWERPEN - 17 DECEMBER 1961
HOTEL BIUARTPALACE, KON. ASTRIDPLEIN 40
In de voormiddag: SEKTIEVERGADERINGEN. Begin 10 u. 30. Biljartpalace.
Sektie Taalgrens — verslaggever: drs Wim Jorissen.
Sektie Federalisme — verslaggever: mr Daniel Deconinck
Sektie Brussel — verslaggever: mr Frans Van der Ost.
In de namiddag: SLOTZITTING. Begin 15 u. Biljartpalace.
Alle kaderleden van de partij worden dringend tot dit buitengewoon partijkongres uitgenodigd.
Gelegenheid voor middagmaal in Hotel BUjartpalace.
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Menu's aan 6 0 — en 5 0 , — ; koude schotel 4 5 — F .

llllllilllliili

DE V(^LA.:>UNIE

€Kwmm
NET Er VAN COLOMBUS
Een bruikbaar voorstel tot oprichting van twee nieuwe (Vlaamse)
arrondissementen binnen de provincie Brabant werd zo juist door de
kamerleden Verbaanderd en Vanderpoorten op het bureau van de
Kamer ingediend. De provincie zou
dientengevolge drie Vlaamse arrondissementen tellen : Leuven, Vilvoorde en Halle-Asse. Voor de kiesomschrijving zouden Vilvoorde en HalleAsse als een arrondissement worden
aanzien. Verder blijft het franstalig
arrondissement Nijvel : het tweetalig- arrondissement Brussel wordt
herleid tot de huidige negentien gemeenten die van de agglomeratie
deel uitmaken.
Het is niet onze bedoeling dit voorstel te bespreken. Er moeten trouwens nog enkele korrekties aangebracht worden. Maar het biedt oplossingen — en dit zonder veel moeilijkheden te scheppen.
Zo wordt de verdere verfransins
Tan Brabant ingedijkt, de randgemeenten blijven in een Vlaams a r rondissement terwijl op elektoraal
gebied het misbruik wordt weggewerkt dat de Vlaamse stemmen in
het arrondissement Brussel moeten
dienen om franstaüge en franskiljonse kandidaten te helpen verkiezen die er slechts op geslepen zijn
het Vlaamse recht met de voeten te
treden.
Brussel wordt in zijn huidige
omvang behouden wat de zin van
xijn rol en bestaan wettigen kan :
ontmoetingscentrum tussen Vlaanderen en Wallonië. Verbindingsteken
En geen teken van tegenspraak. Noch
bruggenhoofd van Franse verovering.

melcentrum en tegen de regeringsbeloften en verkondigde principes in
kreeg nu buiten het peterschap van
de franskiljon Gilson ook de naam
van een zogenaamde Vlaming toegevoegd - Renaat de Zwijger, uit Lot,
van wie men onlangs zo typisch heeft
geschreven dat hij begon waar Frans
Van Cauwelaert eindigde, heeft er
geen graten in gevonden dat hij aan
7ijn onterend adjunktschap nog een
verdienste zou toevoegen ; het onaannemelijk ontwerp van de Brusselaar Gilson mede patroneren om er
bedrieglijk enkele angels in te deponeren betreffend het gebruik van
talen in het onderwijs.

WALLONIË BENADEELD
Hard schreeuwen kent in België
altijd bijval. Daarom dat de Walen
sinds jaren schreeuwen dat Wallonië
benadeeld wordt.
Laten we de investeringscrijfers
voor 1958 spreken.

BELGISCHE EKONOMISCHE
POLITIEK
Met een paar minuten tussenruimte
riep onze Belgische radio twee berichten rond. Het eerste dat er 20
miljoen voorzien werd voor de omscholing van mijnwerkers die zonder
werk gevallen waren. Het tweede dat
er een tekort aan mijnwerkers is en
dat men opnieuw een beroep zal moeten doen op buitenlandse werkkrachten.
Dat noemt men een geordende
ekonomische politiek.
1!^
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Open brïef
aan een lezer
van V De YolUsunie »
ergens in Vlaanderen

GUNSTIGE VOQRUITZIOHTEN
Ekonomisten hebben de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Vlaanderen bestudeerd voor 1970.
Welnu, in dat jaar zullen geen werk
vinden in de eigen provincie : in
Oost-Vlaanderen 115.000 arbeiders,
in West-Vlaanderen 100.000 en in
Limburg 80.000.
Volgens het jaarboek van de Limburgse ekonomische raad verloor
Limburg vorig jaar werkgelegenheid
in plaats van er bij te winnen. En
elk jaar komen er in Limburg 2.500
nieuwe werkkrachten bij.
De werkloosheid steeg in Limburg
van 5.154 in 1957 tot 8.975 in 1958 en
tot 13.953 in 1959.
Bij de volkstelling van 1947 waren
er anderzijds in Limburg reeds 18.600
pendelarbeiders
(waarvan
11.537
naar Luik en 3.479 naar Nederland).
Sindsdien zijn er vele duizenden bijgekomen. De volgende volkstelling
zal dit duidelijk aantonen.
Voor het ogenblik telt Limburg
over de 40.000 werklozen en pef delarbeiders. Limburg was, zoals men
weet, sinds tientallen
jaren de
Vlaamse provincie met de rooskleurige toekomst.
En wanneer thans de staat 20 miljard wil investeren dat gaan die niet
naar Limburg waar 40.000 arbeiders
en bedienden geen werk vinden in
de eigen provincie, maar wel n a a : de
Borinage waar geen Waalse werklozen zijn.

Vriend lezer.
''-<</"
Gij hebt het niet meegemaakt, deze week in de drukkerij.
Gij zijt er niet bij geweest toen op de nieuwe mastodont-pers
de laalsle tandwielen, assen en stangen werden aangebracht.
Gij had er geen vermoeden van dat op het allerlaatste ogenblik alles dreigde in de honderd te lopen omwille van een
dwaze elektrische motor.\ Gij hebt waarschijnlijk rustig in
de armen van Morpheus of één zijner zusters gelegen toen de
reusachtige machine voor hel eerst — nog wal kortademig —
tot leven kwam. Gij hebt niet gehoord hoe de redaktie zenuwachtig de « werkwinkel » binnenstoof om er de naam
Gods ijdel en vaak te gebruiken.
Maar gij hebt op dit ogenblik uw blad in handen, een
nieuwe Volksunie, op zestien bladzijden en aan dezcljde prijs.
Hog wat smoezelig vanwege de nieuwe machine die men —
net als een vrouw — moet leren kennen met de tijd. En
maar in één kleur omdat een tweede kleur er werkelijk niet
meer bij kon; dan waren we niet klaargekomen.
« The show must go on » zegt men in de cirkus- en
tealerwereld. « Het blad moet er zijn » heet het op een échte
redaktie, waar .men hart heeft voor het beroep, waar men
iedere week nog als de eerste keer het mirakel beleeft van
een razende rolaliepers die haar licnduizenden
exemplaren
spuwt.
Het blad moet er zijn, omdat de lezer er is. De zetter,
de invormer, de man aan de pers en de man aan de schrijfmachine werken in de eerste plaats voor hun kliënl, de lezer.
Dat is hun werkelijke opdraclilgever, niet de parlij of de direkteur van de krant of de uitgeverij. Zowel in de werkwinkel
als op de redaktie weet men dat een krant in de eerste plaats
is : liet leesgeld van vïld duizende lezers. Zonder lezers geen
blad.
U ij iicbben voor U, vriend lezer, hel mirakel volbracht
van de IG bladzijden per 1 december — want een mirakel is
het geiuecsl. Minder dan een jaar geleden hebben we de
sprong in hel ijle gedaan : een weekblad. Twee keer in nauwelijks een jaar tijd hebt gij ons in de mogelijkheid gesteld,
een reuzesprong vooruit te doen. Voor U, maar ook dank zij UI
Vi^anneer in de toekomst deze solidariteit blijft ties taan,
wanneer de onzichtbare band die van de redaktie over de
werkwinkel en de pers naar de lezers loopt nog versterkt
wordt, dan zal uw blad beter dan ooit in staat zijn, zijn laak
te vervullen : week aan week vrij en onafhankelijk VlaamsTialionale informatie brengen.
Weeli aan week werken we voor U, vriend lezer. Een keer
per jaar moet gij ons in slaat stellen, dit werk voort te zeilen :
nu, in deze dagen, als de postbode zijn ronde doet met het
kwijCschrift voor de
abonnemenlshernieuwing.
Uit wat gij voor ons doet en wij voor U, uit onze wederzijdse samenwerking groeit dan een sterke
Volksunie-pers,
Maanderen ten bate.

FEDERAAL AARTSBISDOM
Onder deze titel brengt het Pennoen van november 1961 een bericht
dat wij hier reeds publiceerden, nl.
de druk van regering en hof op de
pauselijke nuntiatuur in ons land
zelf- en de stappen die te Rome bij de
Belgische ambassadeur aan de H.
Stoel worden gedaan om te verhinderen dat men tot een deconcentratie
der bisdommen zou overgaan. Het
Pennoen haalt als bron het Verbond aan, het blad van het Gentse
K.V.H.V.
Het schrijft dat Mgr. Suenens dhr
De Smaele, direkteur van de Standaardgroep, bij zich geroepen heeft,
in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de Vereniging van Katholieke
Dagbladdirekteurs om hem de opdracht te geven de herinrichting der
bisdommen verder onbesproken te
laten.
En dit bevel, zo laat het Pennoen
opmerken, werd vanzelfsprekend opgevolgd.
Waar blijft dan de persvrijheid,
grondwettelijk gewaarborgd ? Waarom — zo heet het verder — de kerkbij het unitaire stelsel willen betrekken ?
En dit op het ogenblik dat de leken bij het leven van de kerk aktiever worden betrokken en dat men
Baar
groter
dekonfessionnalisatie
streeft.

PROJEKT GILSONVAN ELSLANDE
Het fameuze regeringsprojekt voor
vastlegging der taalgrens, dat er op
neerkomt de franskiljons en franstalige imperialisten voldoening te
schenken over de gehele lijn, ten
koste van de besluiten van het Har-

Er werd toen geïnvesteerd door
groepen en personen :
In Vlaanderen : 5.800 F per hoofd.
In Wallonië : 6.900 F per hoofd.
In Brabant : 8.800 F per hoofd.
Ook de staat investeerde en wel :
In Vlaanderen : 700 F per hoofd.
In Wallonië : 1.400 F per hoofd.
En de Vlaamse kleurpolitiekers
zwijgen.
De Standaard
schrijft
ze'.fs dat we begrip moeten hebben
voor de Borinage.

Vw zeer genegen
dio Cencs
N.B. : En toch kleur l

m

ZO GAAT DAT...
Vorige week is de h. Theo Lefèvre
in de Kamer heftig tekeer gegaan
tegen wat hij noemde neo-nationalisme. Hij zei dat dit een verouderd
iets is in een tijd dat we aan Europa
bouwen.
Ziehier nu hoe unitair-gerichte militanten van de Europese beweging
denken over. diezelfde Theo Lefèvre. In « Het Europese Volk» van
april 1958 lazen we : «De voorzitter
van de Belgische CVP, de heer Lefèvre, heeft ontslag genomen als lid
van het « Comitee van actie voor de
totstandkoming van de Verenigde
Staten van Europa»: (...) Het aftreden (...) vond zijn oorzaak in de
ontevredenheid over het standpunt
van het Comitee inzake de actie, die
ten doel heeft Brussel tot Europese
hoofdstad te maken. Zo gaat dat in
dit soort Comitee's, waarvan de l e den de mond vol hebben over Europa. Als ze hun zin niet krijgen, dan
lopen ze eenvoudig weg. We vragen
ons alleen af wat deze «Europeanen»
gaan doen als het over werkelijke
Europese problemen gaat, die heel
wat belangrijker zijn dan de keuze
van een zetel voor enkele instelingen.
We houden ons hart vast ! » Zonder
kommentaar !

ST GILLIS EN DE BLINDEN
Door de politieke gevangenen in St
Gillis werden in de loop van de
voorbije jaren 7.786 bundels in brailleschrift samengesteld. Een bundel
is 100 bladen en per blad moeten
1.000 braillepunten worden gemaakt.
Eén blad vraagt ongeveer 20 minuten werk.
Daarenboven werden, onder redaktie van Van de Wiele, ongeveer 1.520
geluidsbanden gemaakt; de belangrijkste werken uit de wereldlitteratuur werden zo in het bereik der
blinden gebracht. Tevens werden 518
kursussen eveneens op geluidsband
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opgenomen. De lektor moet rekenen
op 7 uur werk per band-uur. Kursussen voor blinde studenten, over geneeskunde, kernfisika enz. werden
opgenomen in 4 talen.
Van de Wiele alleen vergaarde op
deze wijze 3.700 valorizatiedagen;
voor één dag gepresteerd werk woidt
de straftijd nl. aangezuiverd met 1/3
dag valorizatie, voor één dag zwaar
werk een halve dag valorizatie en
voor één dag extra-zwaar werk een
ganse dag valorizatie.
Drieduizend zeveniionderd dagen,
dat zijn tien jaar die gevoegd moeten worden bij de 16 jaar gevangenis
die al achter de rug liggen. Zes en
twintig jaar — méér dan een kwarteeuw, met als kwotering van de gevangenisdirektie : voorbeeldig.
Wordt het dan nooit genoeg ?

TV EN FEDERALISME
Elders in dit blad — met name in de
T.V.-rubriek — wordt één en ander
gezegd over de modderfiguur die de
drie titelhouders van «Ieder zijn
waarheid » sloegen tijdens de uitzending van vorige week.
Er is echter meer. Een debat over
federalisme, gevoerd door drie uitgesproken tegenstanders ervan, kan
niets anders dan een fopspeen zijn.
Een dergelijk debat verraadt het onstellend gemis aan objectiviteit en
fair-play van het «Ieder zijn waarheid «-programma. Het onderstreept
nog eens duidelijk, hoe oneerlijk het
is — ook en vooral tegenover de kijkers die recht hebben op eerlijke
voorlichting — de «Volksunie» uit
de T.V.-studio's te weren. De Volksunie heeft in een motie protest a a n getekend tegen de wijze waarop het
« d e b a t » over federalisme voor de
camera werd gebracht. Deze motie
schijnt niet doorgedrongen te zijn
tot bij de nieuwsdiensten van radio en
T.V., alhoewel ze via de gebruikelijke
weg werd doorgegeven.

DË WURGING
De C.V.P. heeft een nieuw program
uitgewerkt dat een moord wil zijn op
de Vlaamse Beweging. Franse scholen in de randgemeenten; Brussslse
gemeenten mogen zelf het aantal bepalen van de Vlaamse bedienden; de
geografische senaat wordt vervangen
door de bepaling van de 2, 3 meerderheid waardoor de Vlaamse meerderheid opgedoekt wordt en dit zonder
zelfbestuur, zonder federalisme !
De Brusselse franskiljon Van den
Boeynants gaat zijn gang ! Men voelt
dat hij franstalig is. Voor die plannen doet hij een beroep op alle « gematigden »
Wij denken dat hij alleen onnozelaars zal hebben om hem terzake (e
volgen. Hij schijnt er zich trouwens
van bewust want de laatste dagen
heeft hij een krachtige druk uitgeoefend op de Vlaamse C.V.P.-pers om
de persberichten van het Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens
te weigeren.
Zo denkt hij zijn schelmstukken te
kunnen voltrekken.
Het zullen hypergematigde Vlamingen moeten zijn om dfe C.V.P.-leiding
te volgen.

HET BOERENFRONT
In een uitstekend hoofdartikel «Een
«gebroken» landbouwpolitiek» neemt
Marcel Reinders, hoofdredakteur van
het weekblad «Het Boerenfront» in
het nummer van 25 november stelling
tegen de gebrekkige landbouwpolitiek
van de regering.
« Moeten wij nog herhalen dat onze boeren en tuinders geen voordelen
vragen, maar zij willen evenmin als
paria's behandeld worden, zij moeten
hun deel krijgen in de stijging van
het nationaal inkomen, zij moeten
eveneens genieten van de aangroei
van de algemene welvaart.

Het publiek mag blijkbaar niet vernemen dat men het tijdens «Ieder
zijn waarheid» op stopen heeft getrokken. Geen vrees echter, het pubhek heeft dat wel zelf gemerkt.

BRUSSEL :

Hun aandeel in de uitgaven van de
Staat moet in evenredigheid zijn met
het belang dr.t onze agrarische bevolking betekent voor de algemene
ekonomie van het land.
De uitgaven van de Staat stijgen
op duizelingwekkende wijze, 's Lands
begroting zal voor het dienstjaar 1962
de. fabelachtige som van honderdtweeSnderüg miljard frank bereiken.
Landbouw wordt hierin bedacht met
één miljard 390 miljoen F., dit maakt
één percent van de algemene begroting. Dit povere één percent schijnt
wel het plafond te zijn dat in ons
land voor Landbouw niet mag overschreden worden. Het budget van
Landbouw ligt voor 1962 weliswaar
85 miljoen hoger dan dat van het
vorig dienstjaar, maar
ongeveer
tweederden van deze verhoging gaan
naar bezoldigingen van het personeel
en andere uitgaven van algemeen bestuur. Na de ophefmakende verklaring van de «offensieve landbouwpolitiek » en al het bazuingeschetter
van de ministeriële redevoeringen
hadden wij toch een minder armzalige begroting van landbouw mogen
verwachten ».

DE TOL
De kneep van Gilson is doorzichtig : het statuut der randgemeenten
wordt gekoppeld aan de belofte van
tweetaligheid te Brussel. Wat het
met deze papieren
tweetaligheid
zal worden, is gemakkelijk te raden.
En men noemt dan deze belofte
een «toegeving», waarna men ons
verzoekt op onze beurt ook een toegeving te doen in de randgemeenten.
Ons antwoord daarop is duidelijk :
tweetaligheid in Brusel is ons meest
vanzelfsprekende recht. En voor ons
recht betalen wij geen tol !

AKELIGE COMEDIE I
Een tweede golf van heftige protestmeetings, ingericht door de on-

afhankelijke
middenstandsverenigingen, gaat over het land.
Weer zullen tienduizenden n a a r
Brussel stromen om op 13 december
te Brussel te protesteren. Be gehale
middenstand is in beroering. De bonzen van het N.C.M.V. beginnen het
benauwd te krijgen, nu de oproerigheid naar hun eigen rangen overwaait.

AKELIGE COMEDIE II
Het N.C.M.V. is de mantelorganisatie van de C.V.P. voor de middenstand, vermomming waarvan slechts
weinig N.C.M.V. leden op de hoogte
zijn. Om hun leden te sussen zijn de
N.C.M.V. menners verplicht nu ook
wat te doen. En zij richten tamme
« Waarschuwingsvergaderingen » in.
Waarschuwen tegen wat ? Tegen de
vraatzucht van de minister van flnenciën, en de laksheid van de minister voor middenstand. Maar zowel minister De Quae als minister
De
Clerck
zijn
vooraanstaande
N.C.M.V. bonzen. Dus waarschuwen
tegen de eigen voormannen. Als de
zelfstandigen, die verzeild zijn geraakt in deze C.V.P. filiale, ook maar
eens eventjes zelfstandig wilden
denken...

DEMOKRATiE IN DE RADIO
Luc Varenne is zich in de franstalige radio in de reportage over de
wedstrijd Eendracht Aalst-Standaard
Liège te buiten gegaan en heeft zich
in de meest ergelijke termen uitgelaten tegenover de Vlamingen. Dat
wordt allemaal toegelaten maar In
de Vlaamse radio worden de reporters
blijkbaar gecensureerd net als onze
vriend Wim Jorissen, die In de vrije
politieke tribune geen woord mocht
zeggen betreffende het schandaal
van de moord op Eendracht.
Dat noemt men Belgische demokratie.

ACHTERSTAND

In « Speculations et placements »,
een Zwitsers financieel maandblad
lazen we volgende cijfers over de stijging der beurswaarden sinds 1955 ;
— Parijs
140%
— Amsterdam 73%
— New York
45%
— Londen
40%
— Brussel
7%
Volgens het Zwitsers vakblad bengelt Brussel aan het staartje o.m. om
volgende redenen : de zware Kongomep en de lange stakingsperioden, de
Waals-Vlaamse verhoudingen en de
fiskale hervorming die — steeds volgens de Zwitsers — nogal koel wordt
onthaald.
Men zal opmerken dat deze diagnose geen andere ziekten vernoemt
dan ziekten die verwekt werden door
het virus van de politiek der grote
partijen. Men weet het dus ook reeds
in Zwitserland.

BLAVIER
In onze radiorede was het verboden
de naam van scheidsrechter Blavier
te vermelden. In de sportmagazine
van vorige dinsdag om 18.50 uur werd
de man echter wel weer vermeld omdat op de basketballmatch Antwerp
Giants - Royal IV een nieuwe Blavier
rondliep. Die man kende evenmin
een woord Nederlands en interpreteerde een vraag als verwijt en kende
daarvoor twee straf worpen toe ! Het
publiek riep duchtig : Blavier. Het
wordt hoog tijd dat de Augiasstal
van de Belgische sport eens duchtig
uitgekuist wordt.

Eendracht in de Guimardstraat,, even voor het vonnis.

KBVB EN
SCHEIDSRECHTERS

mingen straffeloos
kan
beledigen, dan hebben de
Vlamingen zelf daaraan
voor een goed deel schuld.
De
K.B.V.B.-afgevaardigden van de Vlaamse
klubs hebben vaak tussen
pot en pint gezegd «dat
het nu gedaan zou zijn ».
In Brussel echter lieten ze'
het bij een schuchter p r o - '
test of zwegen ze als vermoord. Het zijn in de eerste plaats de voetbalklubs
uit het Vlaamse land die
nu eindelijk in de Guimardstraat eens orde op
zaken moeten stellen.

Tijdens de betoging die
de Aalsterse studenten op
touw hebben gezet tegen
de beslissing van de Voetbalbond in de zaak Eendracht
contra
Blavier,
werd ook volgende eis gescandeerd : geen Waalse
scheidsrechters meer op
Vlaamse bodem.
Deze eis — parafrazeri-ig van een berucht
woord van Renard — zal
voorlopig nog wel een
vrome wens blijven. Van de
De zaak Blavier doet
negen scheidsrechters die denken aan de zaak Guilgedurende het laatste jaar laume. Ook het incident
naar eerste klasse werden Guillaume deed een golf
bevorderd zijn er slechts van verontwaardiging door
twee Vlamingen.
het Vlaamse land gaan.
Maar dergelijke incidenten
deden zich jarenlang daKBVB EN
gelijks tientallen keren
voor zonder dat de publieke
VLAAMSE KLU3S
opinie — en zij die de publieke opinie vormen
De verontwaardigde rereageerden.
akties zowat overal in het
Vlaamse land na
het
Beter Iaat dan nooit
KB\'B-vonnis tegen Een- echter ! Dat de Vlaamse
dracht Aalst zijn zeer be- klubs de Guimardstraat
grijpelijk. Ze komen ech- aanpakken zoals de Vlaamter wat laat. Wanneer de se opinie destijds Guillauvoetbalbond thans de Ma- me heeft aangepakt.

GEEN SPANDOEKEN

der stad met een oorverdovend fluitjesconcert en
De Aalsterse studenten luidruchtige eisen langs
hebben verleden week een een radiowagen.
betoging gehouden tegen
de straffen die de KBVB
Het stadsbestuur had
Aalst heeft opgelegd. Een « welwillend » beschikt
driehonderdtal studenten over het verzoek om te
trokken door het centrum mogen manifesteren.
Er
was echter één enkele
voorwaarde : geen spandoeken.
De vroede stadsvaderen
hebben waarschijnlijk gevreesd dat een onvertogen
studentikoos woord onze
lieve Waalse broeders zou
kunnen kwetsen. Inderdaad hadden de studenten
op doek geschilderd : geen
Waalse scheidsrechterspoten op Vlaamse bodem. Dat
kon nu toch werkelijk niet
door de beugel!
Dat men van Waalse zijde niet zo fijngevoelig is
en dat bladen als a Les
Sports » de bestraffing van
Eendracht hebben gëeist,
heeft de vroede Aalsterse
burgervaderen
kennelijk
niet genezen van hun unitaire bezorgdheid.
Waar gaan we naartoe
als zelfs de studenten «hun
woordeke niet meer mogen
piaceren » ?

«••
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ROTTERDAM
•

vlaams bezoek
aan
ekonomische
hogeschool

Op uitnodiging van het
Verbond der Katolieke Stu'denten aan de Ekonomische
Hogeschool
kwam
hier
woensdag 22 november spreken de volksvertegenwoordiger der Volksunie, dr Leo
'Wouters.
De grote betoging te Brussel op 22 oktober heeft hier
in Nederland het probleem
van de verhoudingen tussen
de Waalse en de Vlaamse gemeenschappen volop in de
schijnwerper geplaatst; de
belangstelling
voor
de
Vlaamse spreekbeurt was
dan ook reusachtig.
Dr Leo Wouters gaf een
breed - opgezet en nuchter
overzicht van het ganse probleem, waarbij uitteraard de
belangstelling van de jonge
ekonomisten uit onze Hogeschool in de eerste plaats
ging naar de sociaal-ekonojnische verhoudingen in België. Dit kwam trouwens tot
uiting tijdens de lange bespreking na de urteenzetting
;Van de Vlaamse gast, bespre,king waaraan talrijke aanwezigen deelnamen en die op
een hoog niveau kon worden
gehouden.
Een dergelijke avond met
een Vlaams - nationale gastspreker vormt een gelukkig
tegengewicht voor de uitteraard zeer eenzijdige informatie die langs de officiële
kanalen
naar
Nederland
komt.

In navolging van wat hij
vroeger heeft gezien en gehoord, de Vlaming anders
beschouwen dan als onder Be'g ? Tot wat deze Belgische mentaliteit, overgeplant
naar Maniema, kan leiden
heeft het drama in Kindoe
aangetoond.

ELISABETHSTAD
•

kleine geschenken
onderhouden
de vriendschap

Het is algemeen bekend
dat Brussel sinds geruime
tijd ook andere kaarten
speelt dan de Katangese.
Tsjombe op zfjn beurt is al
vlug te weten gekomen dat
hij niet uitsluitend is aangewezen op de grote Belgische monopolie - maatschappijen : voor de Katangese
rijkdommen bestaat overal
in de wereld belangstelling.
De Katangese prezident heeft
het reeds meer dan eens duidelijk gezegd : « We kunnen
wel de verworven rechten
eerbiedigen, maar van mdustriéle of finantiéle monopolies kan geen sprake meer
zijn. De deur staat wijd open
voor iedereen ».
Toen Tsjombe te Geneve
verbleef, stond de deur van
zijn verblijf er dan ook voor
iedereen open. Velen kwamen en brachten wat geschenken mee : enkele kisten stenguns voor de gendarmerie, een paar helikopters, een half dozijn tanks.
Big business weet de geschenken te kiezen.
Het verbaast dan ook niemand dat de Katangese gendarmes de best-betaalde soldaten ter wereld zijn en dat
de Katangese troepen uitgerust zijn met massale hoeveelheden moderne wapens.

BONN
•

ook in het westen :
misselijke
autokritiek

Von Brentano, de vorige
minister van Buitenlandse
Zaken der Bondsrepubliek,
slaagde er in zich te onttrekken aan dienstplicht gedurende de Ilde wereldoorlog door af en toe een beetje te manken. Zijn opvolger
Schroeder vertelt dat hij
« gedwongen » werd, lid te
worden van de N.S.D.A.P. en
de S.A. Om zich boven alle
verdenking te verheffen beroept hij zich op het feit dat
zijn vrouw een joodse is.

Italiaanse vliegers :
« sales flamands ! »
Een korrespondent van het
Franse blad L'Express vertelt de dood der Italiaanse
«vliegers als volgt : « De
moord werd op een afschuwelijke wijze bedreven. Toen
de muitende en door hennep verdoofde soldaten in
Kindoe, hoofdstad van Maniema (Maniema betekent
In swahili : het land der
«nenseneters), bij een temperatuur van 40" in de schaduw de Italianen hadden
aangehouden, beriepen deze
Jaatsten zich op hun UNOBtatuut. Sales Flamands !
antwoordden de negers.
Grofste belediging in de
mond van een Kongolees
die, om onbegrijpelijke redenen, de Vlamingen beschouwt als een soort onderBelgen (des sous-Belges).
Voor de korrespondent mogen het dan al « onbegrijpelijke redenen » zijn, het zal
in Vlaanderen niemand verbazen dat de neger van zijn
Belgische voogden de grenzeloze verachting voor alles
wat Vlaams is heeft geleerd.
Waarom zou een Kongolees,

STRAATSBURG
•

de Caulle :
van stroper
lot jachtwachter

Prezident De Gaulle bracht
een bezoek aan Straatsburg
ter gelegenheid van de 17de
verjaardag van de bevrijding
van deze stad door de Franse tweede pantserdivizie onder bevel van Leclerc.
Tijdens dit bezoek richtte
de Franse staatsman het
woord tot 3.000 officieren van
zijn weerspannig leger. Hij
verklaarde o.m. : « Maar
wanneer de staat en de natie eenmaal hun weg hebben
gekozen is de plicht van het
leger voorgoed vastgesteld.
Indien de strijdkrachten hun
plicht niet doen, is er geen
discipline meer, maar slechts
losse soldaten >.
Deze woorden herinneren
sterk aan wat Pétain tot het
leger zegde, toen in 1940 het
lot der wapenen Frankrijk
ongunstig was geweest. Ook
Pétain nep het leger op om
de weg van de staat en de
natie te volgen. De Gaulle
verkoos op dat ogenblik,
« losse soldaat » te worden.
Het dubbeltje is, zoals bekend, gemaakt om te rollen.

meest belangrijke zaak ter
wereld, tussen naties onderling >.

PRETORIA

Het feit dat de Russische
ortodokse kerk te New-Dehli
vertegenwoordigd is, werd
op de Wereldraad der Kerken
als een gebeurtenis van ongemeen belang bestempeld.
Zowel in Rusland als daarbuiten heeft men een ogenblik de illuzie gehad dat, na
de grote vervolgingen uit de
twintiger en dertiger jaren,
de kerk in Rusland volledig
had afgedaan. De « vaderlandse oorlog > bracht in
1941 een ommekeer : om alle
krachten van het gehele land
samen te ballen, achtte Stalin het nuttig aan de kerk
wat meer bewegingsvrijheid
te geven. Na de oorlog Hepen de Westerse meningen
over het godsdienstig leven
in Rusland sterk uiteen : de
enen houden het er bij dat
het kommunisme gerust wat
minder agressief mag gaan
optreden nu de kerk toch
verlaagd is tot een gewoon
staatsapparaat waarvan niet
de minste godsdienstige invloed meer uitgaat; anderen
houden hardnekkig vol dat
' in de Sovjet-Unle een echte
godsdienstige
hernieuwing
grote kansen maakt en dat
het « ex oriente lux » in dit
verband stellig mag worden
gebruikt.

9

samenwerking
met gans afrika

Dr. Verwoerd verklaarde in
Pretoria, dat de Republiek,
Afrika's ontluikende landen
haar bijstand en samenwerking aanbood. Volgens zijn
mening bestond de doelmaDe Duitse politie wist on- tigste hulp die zij kon geven,
in de beschikbaarstelling van
langs de hand te leggen op haar « kennis en kunde »
een Yoegoslaaf die geduren- voor- het aanpakken van
de de oorlog drie Duitse sol- practische
vraagstukken.
dalen vanuit een hinderlaag Haar technische scholing
neerschoot en bij die gele- moge wellicht niet zo vergeheid optrad in burger. In de vorderd zijn als in sommige,
buiten Afrika gelegen lanDuitse pers begon onmiddel- den, zulks neemt niet weg,
lijk een verontwaardigde dat deze superieur was, in zokampanje ten voordele van ver ze tot ontwikkeling gekode Zuidslavische partizaan. men was binnen het kader
Alle kranten vergaten als bij der specifiek-Afrikaanse omtoeval te melden dat de aan- standigheden, en in zover ze
hiermede rekening hield Dr.
klacht niet sloeg op de oude Verwoerd betoogde, dat Zuidmoordaanslag, maar wel op Afrika hoopte, dat het overecente spionage voor een rige vasteland zijn hulp zou
kommuniiStisch land.
^ M - aanvaarden, zelfs mettertijd,
diegenen
die momenteel
De brullerige arrogantie hiertoe nog niet genegen zijn.
van de lilde Rijkers is om- Als tegenprestatie wenste
geslaan In een misselijk ver- Zuid-Afrika vriendschap en
toon van zelfbeschuldiging goede verstandhouding, < de

NEW-DELHI
•

russische kerk
op wereldraad
der kerken

Finland: gifzelaar ?

KINDOE
,.• dood der

en zelfbeklag In de Bonn'se
ministeries krioelt het van
mensen die hun € goede
diensten » en « speciale bevoegdheden » sinds 30 jaar
onafgebroken ten dienste
stellen van het vaderland.
Aber kelner ist dabei gewesen...

De Russen hebben een
vreemd voorwendsel gezocht om sinds een paar
weken Finland onder druk
te zetten : het herlevend
Duits militarisme en de
verhoogde Duitse militaire
bedrijvigheid in het Noorden en in het Balticum. In
het verleden reeds heeft
het Kremlin deze argumenten gebruikt om scherpe notas te sturen aan Denemarken en Noorwegen.
Deze Russische bezorgdheid is inderdaad bevreemdend : de situatie in
Noord-Europa
is noch
nieuw noch voor Rusland
speciaal alarmerend. Zweden houdt strak vast aan
een politiek van neutraliteit; de Finse neutraliteit
wordt binnen strikte banen gehouden door het
Fins-Russisch verdrag en
door de gemeenschappelijke grens tussen beide landen; het Balticum ligt
meer dan ooit aan een
Russische « mare nostrum ».
Denemarken en Noorwegen behoren ab initio
tot de N.A.T.O.; de « Polaris-strategie > heeft hun
pozitie op het schaakbord
niet gewijzigd. Men kan

dan ook moeilijk aanvaarden dat het Kroesjtsjev
t.o.v. Kekkonen er alleen
om te doen geweest is, de
Noord-Europese N.A.T.Olanden te intimideren. Het
besluit dringt zich dan ook
op dat de Rus verder heeft
willen grijpen en dat zijn
Finse politiek er op gericht is, het kleine buurland te gijzelen.
Zulks blijkt trouwens reeds
uit de manier Waarop
Kroesjtsjev met een onbeschofte uitnodiging tot

KEKKONEN

de Finse prezident de ondergeschikte en kwetsbare
pozitie van Finland heeft
willen onderstrepen : het
is totaal ongebruikelijk
dat vreemde staatshoofden ergens in een Siberische stad hun opwachting
moeten gaan maken bij
een Kroesjtsjev die daar
even op doorreis is.
De gunstige afloop van
de besprekingen te Novosibirsk is bij dit alles niet
zo onverwacht. Het is er
de Russen niet om te doen
geweest, rezultaat op korte
termijn te boeken. Ze hebben het Westen er even
aan herinnerd dat zij nog
altijd een Finse slag om
de arm hebben. Daardoor
bekomen zij in de eerste
plaats dat de huidige toestand in Noord-Europa zal
worden bevroren. En in de
tweede plaats hebben ze
duidelijk gesteld dat de
kwestie der Finse neutraliteit nauw verband houdt
met het « herlevend Duits
militarisme », m.a.w. met
de Duitse kwestie. De verdere ontwikkeling van het
Duitse vraagstuk zal dan
ook beslissend zijn voor de
toekomstige pozitie van
Finland.

DE VULKSUNiE

PERSSmSBl
Verleden zonda? stelde de h. Van d e n
Boeynants, C.VJ'.-voorzitter « a kruisvaai^ter
van het unitarisme, a a n de pers h e t nieuwe
CV.P.-kompromis in2ake Vlaams-Waalse verboudingen voor. De katolieke b l a d » i reageerden over h e t alpemeen gunstig;. De anderen zwijgen voorlopig en wachten af wat
e r zondag te Oostende g*at gebeuren. Niett e m i n worden zowel in de Vlaamse bladen
a l s in de Franstalige pers verscheidene punten uit h e t programma m e i veel voorbehoud
behandeld. I n Vlaanderen zal er ojn. over
h e t « voorstel » om Franse klassen o p t e
richten in de randgemeenten en over de 2/3
meerderheidiAivesile n o g heel w a t gezegd
wo*den.

DE NIEUWE GIDS
N I E T a IDEAAL »
« De voOTgedragen formules zijn. zoals de
voorstellen die door hel congres v a n Charleroi werden aangenomen, de v n i d i t v a n een
gesprek, v a n een botsing v a n gedachten, v a n
voorstellen en tegenvoorstsllen tussen »lle
betrokken partijen : Vlamingen, Walen e n
Brussslaars. H e t is gemakkelijk voor bewegingen, verbonden, unies, e.djn voor Vlaanderen of voor Wallonië « ideale » oplossingen voor t e dragen die s'echts een v a n öe
betrokken partijen bevredigen. H e t is n o g
gemakkelijker de openbare opinie op t e zwepen voor dergelijke formules, m a a r een dusdanige facüiteitspolitiek heeft slechts t o t
gevolg d a t de wonde voortkankert en d a t
d e bruggen, waarover ieder een deel van de
weg moet doen, worden c^geblazen. Daarotn
ook spreken wij er onze voldoening over «ft
d a t de Christelijke Volkspartij a n d e n o a a l
de moeilijkheden niet uit de weg is gegaan ».

van de leugenkampanje, waarmede men destijds b e t kongres v a n Charleroi heeft beïnviosd. De Mars op Brussel heeft dus wel
enige i n v o e d gehad. »
Red. : Inderdaad. Zij lieseffen d a t men d e
Vlamingen t e Brussel inderdaad w a t moet
voorspiegelen want R e n a r d is nu precies
ook niet h u n vriend. Maar zij zi3n gerust :
h e t zijn tenslotte de Brusselse gemeentebestujen die de omvang der taalkaders zuUen
bepalen, alors . En in d ? randgemeenten is
de slag thuisgehaald : Frans onderwijs en
faciliteiten op het gemeentehuis.
In de I' Gazet van Antwerpen » Is er nog
Iemand die tevreden Is ! Lonts Kie^owms die
«ij» voldoening n t d r t t k t e in de vrije tribune.
« Het voorstel is werkelijk sensationeel, In
tl?ze zin d a t h e t een konkreet antwoord
geeft on de ve'e vrager die worden gesteld.
Dit antwoord Is van^e'fsorekend nie*- volm a a k t noch volledig. Het bedoelt overigens
slechts de grote lijnen a a n t e geven. Het
wordt onderworoen a a n de onenhare ooinie.
Aan (i»>ze er ove^ nq t e deni??n Zij die niet
akkoord gaan ijelleveB o n dezelfde wiizp h u n
st-"'nef°n te formuleren »
K.«d. : WH znllen h e t doen, Louis. M a a r
ge kent ee evengoed als wij. Trouwens, h e t
r a l t i l e t d- Volksunie aUeen eiin die nw .tuh°ttTKm weinig apprecieert n a lezing van h e t
« sensatiffnelp •» voorstel.

lll!llilll!llllllllil!!;il!!lll

nen bijtreden. Het zal de taak van de
Vlaamse afgevaardigden op h e t kongres van
Oostende zijn, h e t Vlaamse s t a n d p u n t terzake ondubbelzinnig toe te lichten. »
En °en van die p u n t e n die hij niet k a n
bijtreden noemt h i j hogerop in zijn artikel :
« O n d a n k s die schakeringen en die voorwaardpn. bliift onze oppositie kategoriek :
wij aanvaarden geen p e r m a n e n t n e t v a n
Franstalige scholen in onze Vlaamse gemeenten ! »
Doorheen h e t officiële optimisme van de
katolieke
partifjcranten
schemert
toch
de
grote
onzekerheid
over
enkele
belangrijke
punten.
Sommlsre
kranten

r'"'!I!S
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t e steHen door ben t e laten
voel-a
ö a t h e t aWes n o r niet voor morg»n Is. en

Het Volk

EERST OPLOSSEN
« Wanneer m e n sorak over d» taalgrensvastlegging In Vlaanderen, zegden on^ altijd de Vlaamse extremisten : « Die taalgrens zou in de grondwet moeten kunnen
•worden vastgeleird j> H e u r t h e t Is onffev<eer
dat w a t de CVP-'eldtmr voorstelt m e t e « i
stelsel van de meerdei*»eid d e r twee-derdea
.luist voor de vraagstakken d w VlmainsWa«.lse verhoodlneen.
Maar. welteverstaan <«>dat h e t mogellft
weze een toestand der •W*,a1s-V>ft«ms- ytrhoudinof t e bestendigen, ipo-t die toèghaad
eerst eenormaHseerd worden e a moet b e t
vrnq o-stuk tweelost zUn.
GEVAARLIJK
« Inzake culturele autonomie zijn de chrteDit is niet allpen oniw meninc; H e t is d e
menMic en d» vaste wil van K«el de Vlaamtelijke-flemocratische voorstellpn meer t e bese volksve'^genwoordMng. Die verzekering
trenren en ook ^evftarllfker De sp'ltsing v a n
kimnpn w11 a a n de Vlaamse openbare meKed. : Waarom verwerpt de C.V.T. A b e t denartement v a n Nationale Oovoed'ng
P R I O R I een stelsel d a t een veel betere op- « in e m administratie der Vla^imse aange- n\vi<r sjeven.
legenheden onder de bevoegdheid van een
Wi1 Vlamingen, ziln nooft Inmerialisten
lossing k a n brengen : het federalisme* ZeVlanmse minister en een administratie voor
geweest. W d wensen de Wa'en niet t e overl a n g de eenheidsstaat blijft bestaan zullen
de Franse aangelegenheden onder de leiding
heersen. WH kunnen d u s a a n de Walen «».
alle oplossingen slechts tijdelijk en onvollevan een franssorekende minister » solitslng
rust de nod'gp waarborsr bij de wet e n zelfS
dig bevredigen en chronisch weer s p a n n l n .
waarmee de huidige regering reeds een a a n - bil de grondwet geven. M a a r eerst moet o n s
gen oproepen.
vang ma.akte, wordt door deze voorstellen
vraaestuk ongielost ziin.
bestendigd.
W a n t wij kunnen terzake niet In de Walen het vertrouwen hebben, d a t we in ons
1
Het volstaat een blik te werpen on h e t
Z""^ K-obbpn n
werk v a n de Vh Larock en Van Els'ande,
Red. : w i j kunnen n i e t geloven. ScMMdie niet belcwaam zlln h u n resnectievellikè
wacht. d a t een afd«ni«e o ^ s s f i f nwseiiSk
bevoeffdheden «f t e lijnen, om een oordeel
HISTORISCH DOKÜMENT
Is binnen h e t unitair staatsverbaa«
te vellen over de do°1tTeffendheifi v a n der« Wij geloven d a t dit plan een historisch
DE G A 7 F T
gelijke solitslng. die de Waalse socialisten
dokument is. D s bespreking e r v a n k a n niet
VOOWTHTIOTTD
van htm kant- niet zullen aanvaarden
anders d a n vruchtbaar rijn gn wij zijn opti« O m eerlijk te zlln. dient echter gezegd
Mn heeft de keuze : ofwel solitst m e n
mistisch gestemd, al betekent zulks niet d a t
dat m e n die 2/3 meerdert» eld voorzirt als
er h ' e r en daar geen pimtsE zijn, bepaalde- d e adminisratle v a n hoog tot laag Deze
toegeving a a n de Walen fmaar h e t Is een
splitsin?: zal een wig z^ln m d e *3ministralijk in verband m e t de randgemeenten, die
tweesnijdend zwaard...). Met die toegev^af
wij n o g eens m e t andere nit'eg in ogenwil men de Walen ertoe bewegen af te
t L ? L ^ " ' ' ° ' ^ * * " ^""^ * • " ' ' en een pas n a a r
oef federa''sme.
schouw wensen t e nemen
zien van h u n els tot invoering van de pariOfwel behoudt m e n de admlnistratieTe
taire senaat, waarin zij altiid evenveel zegMaar hoe ook zekere biezondertjeden TBJI
eenheid voor enkele gemeens<*apBelHke begenschao zouden hebben als de numertek
d a t plan kunnen onthaald worden e n mislangen.
M
a
a
r
deze
tweehoofdige
leWing
eal
meer ttóriike Vlamin«!en. D a t Is «en toegeschien hervormd, wil ge'oven d a t h e t p l a a
de ministeriële autoriteit versrwrak-kea in een
ving, waardoor de VamlMpen een hvnoteek
van de CVP-leiding in elk geval geroepen
d e n a r t e m ^ n t dat een sterke h a n d e r g nodig
nemen op de toekomst. Vooraleer m e n zoIs om d e basis zelf te worden van de belete doet, denkt men doorgaans even n a
^ * . ; ^ 7 ^ ^ ^ ^ «'tiBven stijgen a a n een
spreking en de regeling v a n h e t Vlaamsontzettend -ritwe. »
Waalse vraagstuk en meteen van de nieuwe stniktuur die de Belgische staatsgemeenRed. : Laten wij Aas de Eaken m a a r • • als ze zitn.
s c h a p moet aannemen om zich d e trouw v a n
h a a r twee volksgemeenscbai^>gii t e v e r s i e R-ed«i 130 j a a r ging k e t zo opperbest, nietw a a r LIbre.
ren »

LA LUHE Emm

Het Volk:

Red. : Wij denken eerder d a t dit doka*
m e n t weldra bij de andere historische * » kumentMi die de CVP reeds publiceerde cat
geklasseerd worden. Voortaan beoordelen d e
Vlamingen de CVP n a a r ha4tr Wstorisehe
DADEN.

DB

GAZET

over de voordelen, die dergelijke regel'ng
biedt voor het heden en d.- onmiddellijke
toekomst Voorbehoud is hier ten volle gewettigd. Dit des te meer. omda: men de
Vlamingen verder nog iets vraagf dat indruist tegen h u n rechtmatige eisan. Wii bedoelen de franstalige scholen 1T> Vlaamse
r;-"r»oroineenten »
R°d : De 2/3 meerderheid is even verwerpcHlk als de paritaire senaat w a n t ce
k a n de Brusselaars df niiein'^eliike beslissingsmacht geve» In Vlaams-W»a»se aaogelerenheden. I s h e t d a t wat de CVP wenst.

De Nï»iiwe G:ds
DE RANDGEMEENTEN
Zelfs h e t officieuze CVP-orgaan en spreek^uls van de groep rond Theo Lefèvre vermoedt d a t er In verband m e t sommig» punten nog wH een weordie zal g«wi$se>d worden
« De voorstellen o m t r e n t h e t taa'gebruilc
In de central» besturen en In de Brosselse
Reme-ntedlpn-^ten riln gewis nleiiw en vooruitstrevend Zij zullen i H ^ l e s daarwn niet
door allen, en vooral niet In aommiee a m b tenaarSkriBRen. m e t e«e««tdrift V^rden aanvaard
M a w wie we^i^ellfk om een naUooale r»« ^ t a « v a n de V a a m s - W ^ a b e vertMicdinsen
Is belmmmerd weet d a t een van d e toetsten e n v a n een definitieve oplossing is. d e eerMlke doorvo-rin«' TFH e e n wertceflflc tweetalig ste'.sel In Brussel

M " ^ moet overtM*^d zlln d a t m e t die werkeKIke tweetallstield ledere ale^iele oplossing ^ » a t of valt. en d a t «een de minste
s a m e n w o n l n p ^ o r m u l e voor de randgemeent e n k a n ««vonden worden tndiRi m d e Brusselse agglomeraties 7elf geen grondige ommekeer n ' a a t s grilnt.
Over de randeemeenten zal er zeker no«r
fceei wat Inirt vloeien. Gelukk'g weten wIJ
d a t h e t CVP-komnrom<s overaL aowel voor
de Vlaamse als voor de Waalse gemeenten
dP7elfdp besrinsplen huldlet
Tn feite worden <n d a t vcarstel d e redelUke renoeedoen'ngpn
die t h a n s a a n a n derstnllgpn In de Vlaamse m n d g e m p e n t e n
worfioq topffpstaan wettelitk bevestio-d »
t e d . : D a t « gelufrkic wefen » Hikt ons
toch niet zo e*rus«ste"end. W a n t wij weten
even T'Ver dat die wMerkeriehMd slecht»
wat «liker f« om de nil f» verraritten tm
W« weten o«k d a t e r van ilie n faHOtetten »
ia Waalse remeenten nooit l'U «a' terecht
komen. 7nd«t heel die wefl-rV««r|<rheM e e a
TOveetste fonsT>pen is voor de Vlamingen.
Wli zlin hefiieawd hoe h e t k o n r m te OMt-TH» zal Ter«onen en In hoever dp rt vowr.
stellen » Bollen iv«erhoaden worden. H e t
hnldi? H komornTnl<: n is ppn oorlogsverkl*ring aan a^e "rtrildbarp Vlaminren en h l
de eerste niaats a a n h e t Vlaams Aktiekondter en heeft de k*"n^iiilce hedoeMnp de nrftolre s t a a t te verst»rken Zii« alle V1a«nu»
CVP-ers daarmee akkoord. Of Is 131 j a a r ervaring nog t e weinig ?

Schuimrubbermatrassen
met
Gebrevetaorde t>ed»kfcindagen
(Brevet ^ 529768)

HET BEUHC VAM LIMBURG

llllllljH
EX-AEQü<»
« De meest doortastende hervorming is
zonder enige twijfel de invo?ring van de
culturele autonoTnie. in d e echte betekenis
van het woor-d. Voor de bewte taalgemeenschaonen zuUen nog dezelfde wetten gelden
en ook h e t budget Bal een blHven, met vordel^ne ex aequo et bono van d e beschikbare
mifirtpipn i>
Red. : Die budgetverdeling 50-50 is een zovep«sfe % van d j j 20 % t o c e v i n g e n die ^ j
n»g eeas m o e t » doen. Waarom fcTf<e»n
60 % Vlamineen «flerhts zoveel als 40 %
Pransfrtligen ? Of is d « e e a extremistische
vraag ?

GEDURFDE OPLOSSING
« Met jongste manifest over dp Vlaam»Waalse ve-houdingen, oewljst de CVP eens
te meer, d a t zij elk probleem gnrndig o n t leedt en er dan een gedurfde onlossing voor
heeft.
• ^ ^
Zij recidiveert t h a n s , door e e a manifest
voor te leggen, d a t k a n doorgaan als de
verbeterdp uitgave van h e t « Kompromis
van Charleroi ». Het is een logisch geheei
van maatregelen, bedoeld om een einde t e
maken a a n de striid tussen Walen en Vlam m g e n en w a t wordt voorgesteld kan de
Vlamingen zeker voo- 80 % voldoen'ng gpven »
^
Red. : Inderdaad, de CVP kwam reeds
vaak met « oplossingen » voor de dag. Maar
Manu R a y s beoordeelde h e t nieuwe komhoeveel van onze problemen heeft ze reeds
prom's als volgt :
opgelost, b.v. in 1950-54 ? Di-'e'f.?» nroWp« Wanneer wij het manifest in zijn geheel
nien bestonden toen toch al De CVP recinemen, erkennen w'j graag d a t het een podiveert inderdaad waar zij weer al was h e t
sitieve bijdrage betekent tot de o p l o ^ i n g v a n
m a a r 20 «^r toegevingen vraagt. Die 20 of^ is
talrijke vraagstukken die de Vlaams-Waa'se
n u Inderdaad te veel n a d a t wij reeds 130
verhoudingen t h a n s zwaar hvpotekpren De
j a a r lang TOO % toegaven en bovendien n o e
leiding van de CVP soreekt zich uit voor
vonr ion «"f refonf werden.
een dieogaande kulture'e autonomie, voor
Dezelfde Gazet-anteur konstateert nog •
een effektieve bestuurlijke decentralizat'e,
« Typerend voor de evolut'e in de ge^s^
voor de vernederlandsing v a n h e t bedrijfsten. is d a t dit manifest minder vijandig
leven in Vlaanderen, enz. Anderdeels bevat
onthaald wordt door de Franstalige pers en
h e t manifest n o g een a a n t a l punten die een
flat waarnemers geen herhaling verwachten
zeker voorbehoud vergen of die wij niet kun-
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WEST - DUITSLAND RONSELT
VLAAMSE BAZIS - ARBEIDERS
V

ij zijn, hij onze reportage over de pcndelarheiders — en dan
speciacd in Limburg tot nog toe gebleven bij de fendelarheiders die naar Nederland gaan werken. Dat kwam vooral om'Sat wij tot nog toe steeds in honiakt kwamen met arbeiders
woonachtig in het gebied dat vooral aangewezen is oy de nijverheden van Nederlands Limburg en Eindhoven. Meer naar
i£t Zeiden en het zuid-oosten vindt men de werliieden die
«aar Duitsland of naar Wallonië trelkfin. Over d-eze laatsten
brengen wij later een meer uitgebreide bijdrage.

W

Soms gesjacher
bij aanwerving
W«st-I>uitsland is op ekoBomLsch gebied een bloeiend
land dat de andere Westerse
landen de toon aangeeft. De
tütbrelding van de nijverheid
heeft aldaar een tekort aan
arbeidskrachten doen ontstaan. Dit tekort beloopt ongeveer een half miljoen. Vermits de lonen er zeer hoog
liggen, lokt dit natuurlijk
•eel buitenlandse arbeiders,
natuurlijk ook Vlamingen,
aan.

mtmtmmtmm

««WIMMVtMMaiMMMMMaWWIMMMMM»!

(Van onze redakte^tr)

dagsnachts met speciale bussen en worden vrijdagnacht
teruggebracht. Naar men ons
verzekerde komen zij meestal in het bouwbedrijf terecht
of bij Krupp In de staalfabrieken. Daar worden zij tewerkgesteld tegen 4 DM per
uur of ongeveer 50 F.

Een arbeider die wij hierover spraken vond dit een
goed loon alhoewel hij zeer
hard moest werken. Volgens
het verslag over de ontwikkeling van de sociale toestand
in
de Europese Ekonomische
Bouwbedrijf en staalnijverGemeenschap is er in Duitsland een belangrijke strekheid.
king waar te nemen om in
Uit Limburg rijden dage- de administratieve ambten
lijks talrijke bussen naar te gaan werken, zodat naDuitsland. Maar ook uit an- tuurlijk gebrek ontstaat aan
dere delen van Vlaanderen bazis-arbelders. Vele van dekomen de arbeiders en velen ze mannen, die het ruw werk
gaan per week naar Duits- moeten doen, komen uit
land. Zij vertrekken 's zon- Vlaanderen.

Pendelen of slempelen
reporlage door Slaf De Lie
Gesjacher.
Bij dit alles is een eigenaardige handel ontstaan,
n.1. : het gesjacher in arbeiders. De Duitse ondernemers
zijn bereid een premie te betalen aan degenen die werkvolk aanbrengen. Men begrijpt dat deze aanbrengers
met alle mogelijke middelen
trachten zoveel
mogelijk
kandidaten te ronselen. Zo
wordt gezegd dat gratis vervoer wordt verschaft, hetgeen veelal waar is, dat gratis kost en inwoon wordt geboden, wat neerkomt op het
uitreiken van eten (op soldatenwij ze) dat niet eetbaar
is en van verblijf dat geen
verblijf meer kan genoemd
worden. Tenslotte komt het
er op neer dat de arbeiders
zelf voor hun kostje moeten
zorgen of eten meebrengen
en dat zij ondergebracht

worden in keten of barakken,
zodat men teruggaat naar
toestanden van voor vijftig
jaar.
Er worden in Limburg door
talrijke Duitse bedrijven zitdagen gehouden waar prachtige werkaanbiedingen worden voorgespiegeld, deels is
dat waar maar talrijk zijn
ook de « Jobs > die — door
het Duitse werkvolk niet
meer voor lief genomen — de
buitenlanders
aangeboden
worden. Een Limburger vertelde ons dat talrijke arbeiders werk hadden aangenomen in een staalfabriek. Zij
werkten op een plaats waar
het — naar men op de zitdag
verzekerde — niet warm was.
De meesten zijn teruggekeerd
omdat de hitte er werkelijk
niet te verdragen bleek. Natuurlijk mag men alle Duitse bedrijven niet over dezelfde kam scheren zegde ons
onze woordvoerder. Meestal
is het de schuld van de ron-

selaars die het werk te
schoon voorstellen waar dat
in werkelijkheid niet zo is.
Daarom zijn er dikwijls te-*
Ieurstelling:en die niet te wijten zijn aan de bedrijfsdirekties.
Een andere Limburgse arbeider kloeg over het weinigre vrijaf in Duitsland. Toen
hij aangenomen werd beloofde men hem nachtdienst
zodat hij 86 F per uur zou
verdienen en 's zondags vrijaf zou hebben. Eens hezig
werd hij echter overgeschakeld op ploegwerk waardoor
hij steeds weer op onregelmatige uren moet vertrekken
en waardoor hij enkel maar
een vrije dag heeft volgens
het plan van de fabriek, ook
op onregelmatige tijdstippen
en meestal niet op zondag.
Wij verdienen wel veel, zei
ons deze arbeider, maar wij
hebben geen vrije tijd meer.

VLISSINREN, KATOENDRUKINDUSTRIE
_
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Dar kan Nederland
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Niereen greep uir de werkaanbiedingen
voor Vlaamse arbeiders
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daarom
Suikerfabrieken te Lillo en te Berendrecht afgebroken, cement- en andere fabrieken gesloten in
de streek van Rijkevorsel, verdwijnen van de schoenen diamantnijverheid in de Kempen, wegkwijnen
van de steenbedrijven in de Rupelstreek, het niet industrialiseren van Limburgse mijngebieden, het wegtrekken van geplande nijverheden uit het testgebied Hageland-Zuiderkempen. Het zijn al zoveel oorzaken die, gevoegd bij de stelselmatige benadeling
van Vlaanderen en het niet-industrialiseren van onze
gewesten; ten grondslag liggen aan het verbazende
werkloosheidscijfer in Vlaanderen.
De Limburgse arbeiders, naast zovele anderen in
Vlaanderen vinden geen werk in eigen streek, zij
moeten elders werk gaan zoeken. In Nederland hebben zij op vele plaatsen arbeid gevonden. In vele
bedrijven is hun toestand goed te noemen in vele
anderen niet. Wij hebben het op ons genomen hun
sociale achterstand hun benadeling kenbaar te maken.
Waar de kleursindikaten falen, op misdadige
wijze ten achter blijven bij de verdediging van deze
mensen zullen wij h u n rol overnemen. Want het is
in de eerste plaats de schuld van de grote vakverbonden dat de pendelarbeiders naar Nederland op
velerlei gebied benadeeld
zijn. Waar
Nederland, door het tewerkstellen van Vlaamse arbeiders,
de Belgische staatskas verlicht — want iedere tewerkgestelde in Nederland betekent een stempelaar
in Vlaanderen minder — daar is het in de eerste
plaats de plicht van de Belgische regering tussenbeide te komen om de benadeelde grensarbeiders op
sociaal gebied te helpen.
Wij hebben op voldoende wijze aangetoond waar
er dient tussenbeide gekomen te worden : kinderbijslag, pensioenregeling, ziekteverzekering enz... En
waar het A.C.V. in Limburg veruit de sterkste sindikale vereniging is daar treft hen dubbel schuld waar
het niet inspringt voor de belangen van de achteruitgestelde pendelarbeiders.
Het komt er niet in de eerste plaats op aan do
lidmaatschapsgelden van de honderdduizenden arbeiders te innen er moet gepresteerd worden. Het
komt er niet op aan de Volksunie achterna te kruipen
met reportages over de pendelarbeiders en de werkloosheid in de dagbladen, er moeten daden gesteld
worden. En in de eerste plaats direkte maatregelen
voor diegenen die in Nederland werkzaam, niet genieten van hun volledige sociale voordelen. Het zijn
niet de Nederlandse bedrijven die hier schuld hebben,
wij herhalen het het is de Belgische regering die
maatregelen moet treffen en een gezonde toestand
moet scheppen.
In de tweede plaats en nog veel belangrijker
komt het vraagstuk van de industrialisering. Er moet
een halt toegeroepen worden aan de stelselmatige
achter uitstelling van onze gewesten. De honderdduizende Vlaamse werklozen, de pendelarbeiders, de
grensarbeiders moeten goedbetaald werk krijgen in
eigen streek. Dat is thans hun eis, daarvan zijn zij
overtuigd geworden. Over de oplossing die voor de
hand ligt, het federalisme zijn zij nog maar ten dele
ingelicht.
Het is onze taak dat steeds in ruimere kring te
verspreiden. Als ook daar de kleursindikaten de trein
missen dan is dat hun zaak. Wij kunnen niet blijven
stilstaan en wachten op hun daden die nooit komen.
Daarom zullen wij hun bazis-taak overnemen in het
belang van de moegesarde Vlaamse stempelaars, in
het belang van de kapotgereden mobielen, in het belang van de Vlaamse werkman.
s. D. L.
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Brief
Geachte Redahlie,
Naar aanleiding van een
vraaggesprek mei uw ledakteur Staf de Lie, heb ik mijn
licht nog hier en daar opgestoken. Zo vernam ik dat wat de
stortingen voor het pensioen
betreft, het volgende geldt;
tenminste bij Philips te Eindhoven;
— verlaat men het bebinnen de 5 jaren dienst na
indiensttreding, dan worden
de volledige stortingen terugbetaald.
— verlaat men met het bedrijf na meer dan 5 jaar dienst,
dan geniet men een interest op
de gestorte sommen. Er is
dus geen sprake van volledig
verlies, in dit geval, alleen kan
men niet kompenseren met de
sommen die men later in
•België stort.
Natuurlijk lijden wij schade
omdat de sloi tingen voor
R.M.Z. (alles in begrepen) in
Nederland ongeveer H% bedragen en in België slechts
ong. 9%. Tevens heb ik enkele
grensarbeiders, werkzacm bij
Philips, gepolst. De meesten
zijn wat blij dat ze in Nederland werk vonden. Over het
algemeen beklagen ze zich enkel over de lange reizen en
over sommige bussen waar
geen verwarming is, alleen gerammel. « Spreek me niet or>er
i5-uren week n, zei er eentje
« wij zijn ongeveer 13 uren per
dag van huis weg ».

Feesl
Verleden vrijdag had te
Leopoldsburg het St. Ni'
Maas feest plaats van DAF.
Dit feest werd door het bedrijf — waarover wij in
vorige nummers een reportage brachten — ingericht
voor de Mnderen van de
Vlaamse
pendelarbeiders.
Niet minder dan
vijfhon
derd arbeiders en hun kinderen waren
opgehomen
om dit feest bij te wonen.
Nadat een poppenhastvoorstelling generen was, werden de l-inderen ontvangen
donr de Sint.
Ze mochten in her gen
speelgoed hun Iceuze doen
en bovendien l-regen zij elk
nog een grote zaJc snoepgoed.
D/t feest van D.A.F. Tcan
als voorbeeld qelden voor
een bedrijf dat op sociial
gebied de toon aangeeft.
Onze redal-teur
S.D.L.
woonde het feest lij.

Bondsrepubliek
komt handen te kort
Een goed voorbeeld van wat industrialisering vermag
biedt ons de Bondsrepubliek Duitsland. Daar heeft de uitbreiding van de nijverheid op fantastische wijze bijgedragen
tot het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen zodat het in
Duitsland mogelijk is niet alleen de talrijke vluchtelingen uit
Oost-Duitsland, te werk te stellen maar ook nog een kwart
miljoen buitenlanders,arbeidsmogelijkheid te bieden. Hieronder volgt een uittreksel uit het verslag van de Europese
Gemeenschap met betrekking tot de evolutie op arbeidsgebied
in de Bondsrepubliek.

DUITSLAND :
ARBEIDSKRACHTEN, WERKGELENHEID EN
WERKLOOSHEID.
1959
verschil in%
1960
(Xl.000) (XIOOO) (XIOOO)
Burg. arbeidskr. 25.120
-f-125
25.245
+0,5
Werkgelegenheid 24.640
+365
25.005
+1,5
Werkloosheid
480
—240 — 50
240

Bijna kwart miljoen
buitenlanders
Bij
bovenstaande
tabel
dient opgemerkt dat het cijfer 365.000 dat de totale toeneming van de werkgelegenheid tussen 1959 en 1960
weergeeft, het verschil vormt
tussen de daling van de
werkgelegenheid in de landbouw (— 225.000) en de
stijging in de overige sektoren
( + 590.000).
Vele
arbeidskrachten in de landbouw werden werkloos door
de toenemende rationalisering maar werden tewerkgesteld in de Industrie en de
dlenstensektor.
In 1960 heeft de daling van
de werkloosheid een peil bereikt tot praktisch nlhU.
Tegelijkertijd steeg het a a n tal open plaatsen waarin niet
kon worden voorzien. Zowel
de bedrijven als de overheid
hebben verscheidene m a a r regelen genomen om het gebrek aan arbeidskrachten zoveel mogelijk te ondervangen. De werkgevers intensiveerden hun streven naar rationalisering en trachten tegelijkertijd de vakbekwaamheid en daardoor de produktiviteit van de arbeidskrachten te vergroten door meer
a a n d a c h t te schenken aan

m

duitsland
de beroepsopleiding en de
voortgezette scholing, binnen
de onderneming. Ook ging
men hoe langer hoe meer
over tot het vestigen van b e drijven in streken waar nog
reserves aan arbeldkrachten
met name van argrarische
oorsprong, aanwezig waren.
De belangrijkste maatregel
echter was het aantrekken
van een aanzienlijk groter
aantal buitenlandse arbeiders. Deze arbeiders werden
vooral tewerkgesteld In de
bouwnijverheid, de metallurgie enz...
Naast deze georganiseerde
immigratie is er nog een
spontane immigratie, vooral
onder de vorm van een toeneming van
het
aantal
grensarbeiders.
In 1960 werden aan buitenlandse arbeiders in het t o taal 245.000 werkvergunningen uitgereikt.
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Grote keus :
GLAZEN en MONTUREN.
Gratis voor verzekerden
Herstellingen in eigen werkhuis

Walter

ROLAND

— Gediplomeerd Optieker —
Kerkstraat, 58 - ANTWERPEN
(Let a.u.b op het huisnummer)
Telefoon : 35.86.62
10 % korting op vertoon dezer

door induslrialisering
van Vlaanderen
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Nog een unitair schandaal

Vergeten land
anneer er van Overmaas gesproken wordt dan heeft men het de overweging dat de onderwijsen administratietaai er Duits was.
gewoonlijk
alleen
over de zes Voerdorpen
.•
Moelingen,
Na de oorlog zijn de Belgische
'< Graven-Voeren,
's Pieters-Voeren,
's Martensvoeren,
Teuunitairen er echter als de kippen
bij geweest om onderwijs en adven, Remersdaal,
die saiiien ongeveer 5.000 inwoners
tellen.
ministratie van die streek te verDe taal van het lager onderwijs
is er steeds
Nederlands
fransen. Praktisch geheel de be'gebleven, ook na de Volkstelling
van 1947 die voor deze prak- volking praat echter ongestoord
tisch hoTnogeen Limhurgstalige
dorpen vaak SO % Frans gaf
verder Limburgs. Daar de Waalse
i^ls meest gesproken
taal. Dit kwam omdat één persoon,
een inwijking zeer gering is verfranst
die streek thans alleen aan de opveldwachter
of een gemecntesekretaris,
de jneeste
fotm^ulieren
pervlakte, niet grondig
zélf invulde en als meest gesproken
ta-al vermeldde
wat hem
beliefde.
De bevolking, voor zover ze wat
bewustzijn
heeft,
verlangt op
De nabijheid van Aken beeft
Naast de Vocrdorpsn liggen echnieuw Duits als grondtaal, het Nedan ook een rol gespeeld.
ter de 10 Platdietse gemeenten
derlands blijft hen vreemd, door
met 25.000 inwoners : Montsen,
Zo komt het dat In die dorpen gemis aan kontakt. De grote
Homburg, Sippenaken, G-emmenich, gekke dingen gebeurden. Men
meerderheid van de bevolking is
Moreaiet, Kalmis, Hendrikkapelle, moet daarvoor maar de talentel- onverschUUg of angstig wantrouWelkenraat, Balen-Wezer, Mam- lingen m vorige eeuw bekijken
wend, wat gezien de bewogen gebach. Het is een vrij uitgestrekt
Wij geven hierbij een tabel voor schiedenis van hun streek volkogebied vooral door de gemeente
enkele gemeenten :
men iDegrijpelijk is.
Membach, die de grootste gemeenNaast deze opgegeven cijfers was
Voor de oorlog was het standte van Luik is, die het grootste
er telkens ook een zeer gering perpunt van de Vlaamse Beweging
gedeelte van de ardamming van
de Gileppe op h?ar grondgebied cent franstaligen en twee- of drie- dat het Duits als voertaal diende
liggen heeft naast een groot stuk taligen. Voor Membach. Montsen, behouden zolang de bewoners het
en
Welkenraat wensten, dat het echter Nedervan het Hertogenwoud en die tot Hendrikkapelle
In de buurt van de Barak M chel werd de taal van de e-erste volks- lands zou worden waar het Duits
gaat. het oude grenspunt van de telling af als Duits beschouwd, niet kon gehandhaafd worden.
Nederlandse, Duitse en Waalse hoewel Nederlands historisch er
In geen geval had het Frans er
de kultuurtaal was.
talen en kuituren.
iets te maken als eerste taaiDe taal van de Platdietse geDe Platdietse gemeenten, met
meenten sluit nauw uan bij het
Dat blijft ook ons standpunt.
dialekt van de Vosrdorpen en bij uitzonderiig van Ke'mls (Kalmis,
Aan het schandaal van de verLa
Calamme)
dat
van
1815
tot
dat van Maastricht en Valk?nburg. Het gaat hier trouwens om 1918 onder gemeenschaopelijk Bel- fransing dient zo vlug mogelijk
het oude heitogdom Limburg, dat gisch-Duits beheer stond, hebben een einde gesteld.
helemaal oostelijk lag van het h\ii- nooit tot Duitsland behoord Toch
Kolonisering is ftiet meer van
dige Belgisch Limburg, dat to3n weeden ze van 1940 tot '44 bij deze lijd.
Duitsland
ingelijfd
op
grond
van
het graafschap Loon hee.te Het
W.J.
oude hertogdom Limburg omvatte
hei zuiden van Nederlands Lim1846
Ned. 1154
Ba'en-Wezer
Duits •
48
burg en Overmaas
1866
Ned.
0
Duits
1.067
Overmaas lag d.3 ganse 19de
Moresnet
1846
Ned. 409
Duits
48
eeuw he'emaal afgezonderd van
1866
Ned.
21
Duits
484
Vlaanderen, dat er ge:n belangGemmcnich
1846
Ned. 1138
Duits
34
stelling voor had. Nederlands Lim1866
Ned.
93
Duits
1.233
burg, waarbij het aansluit, had
Sippenaken
1846
Ned. 194
Duits : 152
toen zelf in Nederland niet veel
1866
Ned.
46
Duits : 238
te vertellen en zag het vraagstuk
Homburg
1846
Ned. 1499
Duits :
35
evenmin, des te mmder omdat die
1880
Ned. 1145
Duits :
19
streek buiten het land lag.
1890
Ned.
2
Duits : 724
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Abonnement buitenland : 250 F • Per luchtpost : 600 F
A l l e stortingen voor het b l a d o p postgiro 54.45.46, W . Jorissen, Brus.
V e r a n t w . u i t g . : Mr. F. Van der Eist, Beizegemstraat 20, Brussel 12

Bouvy met ons de droom van u w leven I
Een heerlijk landhuis in een omgeving
door Uzelf gekozen.
— onze prijzen buiten konkurrentie
—- een zeer degelijke
konstruktia
— snelle
en
perfekte
afwerking
— een harmonisch geheeL . ',^

Voor alle inlichtingen i

ROLUS & V A N DER PAAL p.v.b.a.
en
ONS LANDHUIS p.v.b.a.
GROTE STEENWEG 159 (eerste verdieping), TEL. 39 69 57
vlak bij gemeentehuis en Driekoningenstr., tram 7 en 15
BERCHEM-Antwerpen
Desgewenst bezoeken w i j U graag thuis.
Breng een bezoek aan onze bouwwerven!
Burelen 9-12 h. - 14-18 h. . ook zaterdag
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Van hier
en elders
TURNHOUT
Als voorbereiding op de Vlaams
Nationale B'jeenkomsi van 18 november, waren op zondag. 12 november, de V.M.O.-Kolportagepi.oegen uit Antwerpen en de Noorderkempen n a a r T u r n h o u t gelfomen.
Drie mikrowagens doorkruisten de
stad en 478 nummers van ons
weekblad werden a a n de m a n gebracht.
Op zaterdag, 18 november, vulden meer dan 250 Vlamingen de
«temmige zaal van het Lindenhof.
De verrassend druk bijgewoonde
m e e t m g werd gfïopend door voorzitter Jos Van Bruggen. Hii verwelkomde de aanwezigen uit h e t
arrondissement en begroette de
gasten
uit Antwerpen
Daarna
verleende hij het woord aan K a rel Dillen. In een fel opgemerkte,
snedige toespraak m a a k b ' dezp het
proces van de unitaire p a r t ' j s n .
stelde V9st dat. m 'egen-SDraak met
de mooie slogans die ze kwistig in
h u n vaande's schriiven. ze alle tegerover de Vla?.msp g'J^vone m a n
erg te kort schieten Ze ziln on•frolks en onsociaal, niet kristeüjk
en nist progressief, ze ziin konservati'ef-un'tair. en st?an b'igevolg de natunrllike ontwikkeling
van V'annderen in de- weg.
De Vlaams Nationalisten zullen,
door h u n onvernoosde arbeid, er
voor zorgen d a t de Kemoense
mens e-ndelijk zijn rechten za.1
veroveren.
Hartelijk tocgejuigt komt Dr.
J u r J o Belmans voor Ci mikro.
Zijn toespraak is eenvoudig en
klaar : de Kempen is nog steeds
een onderontwikkeld gebied, werkloosheid en pende'.arbeid zijn h e t
triestig lot van vele arbeiders; de
boeren wroeten voor kleine verdie)isten. h e t inkomen van de
mefste zelfstandigen is gering,
h u n lasten te hoog. Ttchniekers
en Intellektuelen zijn onvoldoende
aanwezig, hebben trouwens geen
k a n s h u n kennis In praktijk te
stellen. Zij die de Kempen In het
parlement
vertegenwoordigen
s t a a n machteloos om a a n deze
laakbare toestanden kordaat een
einde te stellen, enkele onder h e n
beroepen zich te pas en te onpas
op h u n « vlaamsgezindneid » m a a r
blijven verder draven in het gareel van h u n unitaire managers.
Dergelijke parlementsleden hebben voor de Kempen geen waarde
en moeten vervangen worden door
Vlaams Nationalisten. Alleen op
een Vlaamse Nationale politieke
m a c h t k a n de Kempen bouwen
voor een mooie toekomst in h e t
Europa van morgen.
Na een warme oproep van volksTertegenwoordiger Reimond Mattheyssens voor milde geldelijke
steun tijdens de traditionele rondgang om centen voor cnz« Vlaamse strijd, sprak volksvertegenwoordiger Dr. Leo Wouters.
Deze geboren Kempenaar schetste de strijdfazes van de Vlaamse
Beweging sedert 1830. Vanaf h e t
o n t s t a a n van de in h e t F r a n s gedachte unitaire staat hebben de
Vlamingen steeds voor h u n volksbestaan moeten
vechten. Eerst,
met de rug tegen de m u u r om h u n
taal te redden. D a a r n a In h e t offensief om wettelijke be.scherming
van h u n taal en recht op arbeid
t e veroveren.
T h a n s s t a a n we op de grens van
een verovering die ons Zelfbestuur
moet brengen : Federalisme.
De strijdvergadering — welke
door vele vooraanstaanden uit de
partij werd bijgewoond — besloot
met een krachtige < Vlaamse
Leeuw ».

VLAMINGEN !
Voor uw mazoet
Gasolie 1,95
Lichte stookolie
1,52 per liter
Antwerpse omgeving
minstens 1000 liter
ilechts één adres

PRIMAL MAZOET
K. UYTTERHAEGHE
TEL. (03)49.55.29

AALST
Op vrijdag, 24 november te 20
uur vervolgde de Aalsterse Kontaktklub « De Vriendschap » h a a r
vergaderingenserie met een kleurendia-voorstelling over « Brugge
die scone ». samengesteld en gepresenteerd door E.P Longines De
Munter.

kaal « De Vriendschap », Kerkstr.
9, Aalst.
BOOM
Op plaatselijk plan werd de
MARS O P BRUSSEL cen onverhoopt sukses. waarvoor wij al de
leden en sympatisanten die a a n
dit suk.ses hebben bijgedragen van
h a r t e danken
Nu wordt er onverdroten gewerkt voor leden en abonnentenwerving zodat ieder zich in de komende dagen a a n een huisbezoek
m a g verwachten.

De talrijk opgekomen belangstellenden werden verrast door de
originele interpretatie en de buitengewoon e.steti?che visie
Wat echter vooral werd benadrukt is het feit dat Vlaanderen
zich op kultuürhistorisch gebied
nergens moet schamen Dit bleek
BERINGEN
uit de sistemati.sche lichandeling
van het rijke Brugse verleden en
In de afgelopen week werden
de strijd v a r de Bruggelingen tedoor de afdeling een reeks nieuwe
gen de verschillende romaan.se beabonnementen gemaakt
zetters Het geheel werd begel°'d
T h a n s liebbfn ze een nieuwe
door een nassende muzikale achk e m g?sticht te Houthalen Ook
tergrond en een soms pittige komwerden aanknopingspunten gelegd
m e n t a a r Het werd pen aangenamet Tessenderlo. Goed zo I
me en leerrijke avond.
—o—
DIKSMÜIDE
De kuituur en ontsoannlngskrlng
« De Vriendrchan » nodigt uit.
St. Niklaasbal en Avondfeest
Op zaterdag 30 december te 20
Laatste oproep 1
UUT 30 vindt in het lokaal « De
De Vriendenkring van de West^
Vriendschao » h a a r eerste EINDEheek roept a'le vrienden op om
JAARSFEEST plaats.
deel te nom.on aan het liefdadig,
heidsfeest van heden 2 december
Wat zij U bleücn : eetmaal gein de prachtzaai « Tirol » te Esen
zonde Vlaamse ontspanning, gratis
(Diksmuide).
tombola, verrassingen.
Deelneming in ds onkosten 100 P
Begin : stipt om 20 uur.
per persoon. Iedereen is welkom,
De kaarten verkoop laat een builaat U zo vlug mogelijk inschrijtengewone toeloop voo:zien. De
ven a.h.z. adres. L E T WEL : n a
grote verrassing zal dit j a a r enig
22 december worden geen inschrijzijn.
vingen meer aanvaard.
Socclale « parking » gelegenPrijzen, of andere giften worheid.
den m e t dank aangenomen : loStadskledij.

DIEPENBEEK
Dank zij de bemoeiingen van onze ijverige Hasseltse propagandist
D. Dljlst werd t h a n s ook te Diepenbeek een afdeling gesticht
Eindelijk ! schrijven we Er is
een gat ont.staan in de politieke
gelederen van dit dorp. Een zeer
flinke kern
V U -Jongeren heeft
zich gevormd in deze gemeente Er
zal hier vruchtbaar werk geleverd
worden
EVERE
In Evere werd onlangs een kern
van de « Volksunie » gesticht
Teneinde de afdeling verder uit
te breiden en de propaganda duchtig te kunnen a a n v a t t e n verzoeken wij al de leden t n de svmpathi.santcn die h ' e r a a n willen medewerken zich in verbinding te stellen met d h r Theo Pauwels. 1176.
Haachtsrsteenwcg.
Propaganda maken en uitbouwen kost echter geld, daarom worden alle giften, hoe klein ook. met
dank aanvaard.

de Stad en enkele leden uit St
Truiden.
Verkoop 174 n u m m e r s .
HOBOKEN
Langs deze weg d a n k t het bestuur van afd. Hoboken alle vrienden en symphatisanten aanwezig
op het gezellig samenzijn.
Vooral Ward Rolus die door zijn
gelegenheidstoespraak veel tot de
goede stemming heeft bijgedragen
en de milde schenkers die h e t financieel mogelijk gemaakt hebben
Een volgend wordt gepland en
zal nog VEEL beter zijn.
De afwezigen worden d a n ook
verwacht.

TONGEREN
In aanwezigheid van de alg.
sekr W Jonssen vergaderde de
kadergroep Tongeren - Borgloon.
Nieuwe Initiatieven werden besproken om de werking in deze
kantons definitief vlot te krijgen.

S t o r i n g e n kunnen* gedaan worden op P.R. 2844.08 van dhr Pauwels met vermelding « Steun
V.U. ».

Denk
HASSELT
De propagandisten onder leiding
van de jonge ingenieur Vanheusdcn hielden een geslaagde kolportagetocht m h u n stad. Zij werden
geholpen door de ploeg van Herk

der abonnementen
aan de hernieuwing

DIENSTBETOON
AALST
EDEGEM
dag der m a a n d rond 20 uur.
11 tot 12 uur. Telefoon 054-320.95.
Elke 3de zaterdag van de m a a n d
L I C Hugo De Vos — elke derde
Sociaal dienstbetoon op ons se- De 3de vrijd. v. d. m a a n d Sen.
van 14 tot 16 u u r zal m het lokaal vrijdag der m a a n d van 20 u u r 30 kretariaat Parijsstraat
12, elke Diependaele
« De Vriendschap » zltdag gehou- tot 21 uur 30.
dinsdag van 20 tot 22 uur en elke OUDENAARDE
Willem Heneynstraat iO, Ede- zondag van 11 tot 12 u u r 30.
den worden door Dr. Van LeemSenator Diependaele in herberg
gem.
LEDE
putten
volksvertegenwoordiger.
« De Laars », Hoogstraat, OudeElke tweede en laatste zondag
AALTER
Jef Cool, gemeenteraadslid, elke naarde, elke 1ste m a a n d a g van de
Elke zaterdag provincieraadslid van de m a a n d in de voormiddag, zondagvoormiddag vanaf 11 uur in maand, 14-15 u u r 30.
Mechelsesteenweg
314,
Edegem.
h e t lokaal < R e m a a r t », en dageD. V. de Kerkhove, Brugstraat 5.
Op telefonische afspraak num- lijks bij hem thuis, Rammelstr. 7. OOSTE.\DE
ANTWERPEN
ledere tweede dinsdag van de
mer 49.60.83.
Senator Diei>endaele, elKe ?de
Antwerpen : Volksvert. R. Matm a a n d zitdag te Oostende in cafe
vrijdag van de m a a n d , van 16 lot
EREMBODEGEM-TERJODEN
« Débarcadere », Paulusstraat,
theyssens elke 1ste m a a n d a g en
Cafe Lamme Goedzak van 20 17 uur. lokaal « Beinaert ».
Oostende.
3de vrijdag vanaf 20 uur in Peter uur 30 tot 21 uur. Sen. Diepen- LIEDEKERKE
Deze zitdagen zijn vooral voor
Benoit.
daele.
Dienstbetoon elke DERDE ZA- onze vissers ingericht en worden
Frankrijklei 8, Antwerpen.
GENT
TERDAG van de maand, van 18 gehouden door de h e r e n MERBOOM
G e n t : Dr Leo Wouters in « Roe- tot 20 uur, in het lokaal « 't KA- TENS en DERAMOUDT
Volksvert. R. Mattheyssens, elke land », iste, 2de. 3de vrijdag te PELLEKE », bij Janssens in de ST. AMANDS
2de m a a n d a g v. d. m a a n d van 20 20 uur.
Opperstraat.
Dagelijks ten huize van gemeentot 21 uur.
HEIST OP DEN BERG
MALDEGEM
teraadslid F r a n s van de Moortel,
Adres : F r a n s de Schutterstraat 17.
Ten huize van de heer J. HerVolksvertegenwoordig. Leo Wou- E. Verhaerenstraat 14 TeL 052BRUGGE
mans, Biekorfstraat 3.
ters zal op zaterdag n a m . 18 no- 323.94.
Café
Vlissinghe,
Blekerstraat KONINGSHOOIKT
vember geen zitdag houden te Mal- ST. MARTENS
van 11 tot 12 uur. Elke 4de vrijdag
Café van den Wyngaert, Dorp. degem
Elke eerste donderdag van de
van de m a a n d Sen. Diependaele Elke eerste en derde donderdag MERELBEKE
m a a n d vanaf 20 uur in h e t lokaal:
BORGERHOUT
van 13 u u r 30 tot 14 u u r Ludo
4de zondag der maand, café « In de S a r m a ». Stationsstraat bij
Alle dagen op afspraak ten hui- Sels.
Kantientje, Merelbeke statie, prov d h r Massage, door volksvertegenze van gemeenteraadslid J u u l Dil- J E T T E
Jos De Moor.
woordiger D. Deconïnck of door
len, Buurtspoorweglei 87, Borg3r1ste en 3de woensdag der m a a n d MECHELEN
Achilles Van Malderea.
hout, tel. 35.09 28
in herberg « Het land van Aalst »,
Mechelen : volksvert. Mattheys- ST. MARIA-LIERDE
BORSBEEK
Kardinaal Mercierplaats te J e t t e . sens elke 3de m a a n d a g van 19 u u r
1ste zondag der m a a n d — s K O R T R I J K
Dagelijks van 8 u u r tot 10 u u r
30 tot 20 uur 30 in « Opsinjoorke >
voormiddags — P. Beirenslaan
ten huize van a r r . raadslid Roger
1ste m a a n d a g van 18 tot 18 uur (Katedraal).
251.
VAN DAMME, Dorp 30-3L
Vlaams Huis Groeninghe, Dr WouElke tweede vrijdag van de TURNHOUT
DIKSMUIDE
ters.
m a a n d van 19 uur t ^ 20 uur Wim
Diksmuide : 1ste m a a n d a g van
Jos Bruggen, G r a a t a k k e r 142, te
3de zaterdag van de m a a n d van Jorissen.
19 tot 21 uur in VI. Huis.
Turnhout.
4 tot 6 u u r de hr Vandenbulcke, MORTSEL
Zitdag door Dr L. Wouters, Herwyn, juridisch raadgever, en
Dr Jur. J, Belmans, Dlestbaan
1ste m a a n d a g der m a a n d —
Volksvertegenwoordiger,
In
het de h r Wénes Willy, fiskaal raadDeumestr. 70, van 20 uur tot 21 50, Geel.
« Vlaams Huis », IJzerlaan 83.
Elke vrijdag van 18 t o t 20 u u r
Café Belfort Grote Markt 52, uur.
Diksmuide om 19 uur.
en op afspraak.
*
van 18 tot 19 uur. telefoon 0563de
m
a
a
n
d
a
g
der
m
a
a
n
d
—
in
de
Ieder DERDE m a a n d a g van de 201.25 elke 4de vrijd. v- d. m a a n d
VILVOORDE
«
ARDEENSE
JAGER
»
Gemeenm a a n d zitdag door Burgemeester Sen.Diependaele.
Op afspraak iedere d a g : kanteplein, van 20 uur tot 21 uur.
E. Lootens, eveneens in het c VI- KWAREMONT
tonnaal sekretariaat F r a n s VanMUIZEN
Huis » om 10 u u r 30
Elke zondagvoormiddag van 10
ledere eerste
woensdag der denhoute. Heldenplein 29, VilvoorDUFFEL
u u r 30 tot 12 u u r ten huize van m a a n d Bierhuis Kasino, hoek Rij- de Tel 51.34 56
ledere donderdag 16-17 uur bij arr. voorz. Gles Cosyns Tel. 055- menamse
en Bonheidensteenweg WELLE
Van Loven. K e r k s t r a a t ; Ludo Sels 381.61.
Cafe Cambrinus, Grote Plaats,
vanaf 19 uur.
prov. raadslid.
LIER
ledere vierde zondag der m a a n d van 19 tot 20 uur
DEÜRNE-ZUID
Bastini,
Leuvensesteenweg WILRIJK
Café « Eikenboom » Markt, elke Zaal
Storme, Boekenberglei 134. van 1ste en 3de donderdag der m a a n d 55, vanaf 10 uur 30.
G. CeUs. J. Moretuslel 346 (tele7 tot 8 uur, 1ste dinsdag van de van 13 uur 15 tot 14 uur 45. Ludo NEVELE-DïlINZE
foon: 38.42.81) of
maand.
Mevr. E. Breugelmans, TorenSels (Boerenfront).
Nevele : Dr Wouters 1ste zat
22, van 19 tot 20 uur.
LEUVEN
van 18 tot 20 u u r bij Dr. Wan- bloksti-aat 14 (tel 49.55.02)
DEJfDERLEEUW
NIEUWERKERKEN
M. Daniel Deconïnck houdt zit- nijn.
Dienslbet. door Hr. J. De Luyok
I r Clem Colemont op afspraak
dag te Leuven lokaal « Cristal ». NIER BIJ AS
ledere zondag van 11 tot 12 u u r
per brief of per telefoon numme'Parijsstraat 12. elke 2de m a a n d a g
Provincieraadslid J. De Graeve, 733 17
in het café « De Vlaamse Leeuw »,
der m a a n d rond 19 uur.
elke dag ten zijne huize.
Dorp. te Denderleeuw. Telef : '
ZONHOVEN
Haacht-lokaal « De Wielewaal ». NINOVE
053-668.70.
Jeurissen Alfons, Weierstraat 2
Wespelaarsteenw. elke 2de m a a n Cafe De Ster, Stationsplein, van tel. 132 31. aUe dagen.
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AiT. BRUSSEL
Zondag 26-11-61 op een kontaktvergadering gehouden te Gooik
•werd In tegenwoordigheid van A.
van Malderen, P. Septer, respectievelijk a r r voorzitter en sekretaris en de heren TaHoen, Decostir,
Dierickx, overgegaan tot de officiële stichting van drie kernbestur e n voor de streken Gooik en omliggende.
Vollezele, Galmaarden en omliggende.
St.
Kwintens-L*nnik,
V.ezenbeek en omliggende.
25 nieuwe leden werden ler
plaatse ingeschreven.
Het
Payottenland
organizeert
aich.
Goed zo.
Afd. BEVEREN
Op 24 november ]1. werd na een
zeer geslaagde vergadering overgegaan tot de samenstelling van
een plaatselijk bestuur.
Hier zoals overal elders gaat de
eerste zorg n a a r het werven van
abonnementen en leden. Wat h e t
werven v a n abonnementen betreft s t a a n de mannen van de
afd. Beveren aan de spits.
In de gemeenten Stekene. Kern
zeke, Temse en Kruibeke worden
nog dit j a a r afd of kernen opgericht.
DIKSMUroE
De
uiterste datum (20 nov.)
voor h e t raadplegen der kiezerslijsten op de gemeentehuizen is
voorbij.
De vrienden en simpaiisanten
k u n n e n evenwel op adres, IJzerl a a n 42, alle gewenste Inlichtingen bekomen waar de kiezerslijst e n v a n de 83 gemeenten v a n h e t
kiesarrondissement Veurne • Diksmuide - Oostende beru.'^len

Iedereen hartelijk welkom
De nationale Unie van de Middenstand, houdt op 10 decsmber te 10 uur een
NATIONALE
Protestmanifestatie
in h e t Sportpaleis te Bru.ssel.

Afd. DE KLINGE
De Vlaamse burcht van het
Waasland, ook hier werd in aanwezigheid v a n h e t air. bestuur,
een plaatselijk bestuur samengesteld,
van
hen
mogen
we
terecht zeer veel verwachten
KALLO
Een eerste kontaktavond onder
Impuls v a n Mr. J a n Verniers sam e n met enkele voormannen uit
h e t Arr. St. Niklaas, leidde reeds
tot een onverhoopt sukses Ruim
een 25 tal mensen van onze gemeente lieten zich als Volksunie
lid aansluiten.
Na een bestuur voor de nieuwe
plaatselijke afdeeling gekozen te
hebben werd ook nog een algemeen aktieplan opgesteld en werden de juiste richt'.ijnsn uitgestippeld voor verdere uitbouw.
Kallo is de Ie gemeente geweest
In het arr. die we zonder schroom
als voorbeeld kunnen stellen, de
manier waarop zij de toestanden
zien en weten a a n te oakken ia
verbuifend.
Met zijn flink oestuur en zijn
dynamische
sekretaris
Gilbert
APS zal de afdeling nog dit Jaar
50 leden teüen.
MOLENBEEK-JETTE
Het nieuwverkozen
gewest-besluur is als vclgt :
Voorzitter ; De Eerlanger J. ilid
an-ond. bestuiu-).
Secretaris : H. Goossens.
R a a d : M. Van Gyseghem; L.
K n a p e n ; F. Hollands; Van Brua»
De
»ieugdpr. ; H. Depril,

NIJLEN
Op zaterdag 2 december te 20
uur grote voorllchtings vergadering gcvo'gd door stichting van de
afdeling.
Op deze vergadering belangrijke
spreekbeurten door alg. sekretaris
W. Jorissen, Alg. voorzitter, F. van
der Eist. volksvertegenwoordiger.
De vergadering vindt plaats in café « De Valk », Broechemse steenweg 286
De Vlaamse Vriendenkring
uit de Westhoek
verwacht U en Uw familie op
het
JAARLIJKS
ST. NIKLAASB.\L
en vrolijk AVONDFEEST op
l a t e r d a g 2 dec. 19G1 In de zaal
TIROL, te Escn (Diksnuide).
WEEROM brengt St. Niklaas
een buitengewone
verrassing
(o.a
met edelstenen
bezette
gouden ringen, kostelijke geschenken, enz...)

SCHAARBEEK
Op zaterdag 2 december te 19
uur 30 wordt een uitzonderlijkr
kuituuren
ontspanningsavond
ingericht, met de medewerking van
al de aangesloten verenigingen, ter
gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Vlaams Toneelverbond Noord-Oost-Brussel
Op h e t programma :
VAN DAN T O T NU
een overzicht, in Revue-stijl, v a n
de werkzaamheden van h e t Ver.
bond en van de aangesloten verenigingen.
DANSPARTIJ,
met Paul Bouveroux a a n h e t Hammond-orgel.
Buffet - Tombola - enz.
Een gans nieuwe formule, ter
vervanging van het jaarlijks «c Gezellig Samenzijn ».
De deelneming in de kopten bedraagt 20 F
De « avond » vindt plaats in de
feestzaal van school 5. steenweg op
Heimet 272
Arrondissement ST. NIKLAAS
Na de verkiezingen van 26 m a a r t
zijn we geenzins op onze lauweren
gaan rusten.
Onze
propagandisten
hebben
dag en nacht gewerkt, h e t zijn
iroals overal de vele onbekenden
die in de strijd voor Vlaanderen
nooit versagen.
ZOTTEGEM
Vlaamse klub, Lustrum.
2 d e c , receptie in « Ad Fundum » te Erwetegem.
16 dec. groot Lusti-umdansfeest
in zaal Parking
27 dec. Kabaret Kop en Staart
In zaal Mod»rn
SCHERPENHEUVEL
Ondanks de mist werd het zondag een zonnige dag voor -onze
kolportageploeg 130 nummers a a n
de m a n gebracht ! Onthaal bij socialisten geweldig meegevallen. Er
was zoveel belangstelling, er moesten zoveel vragen beantwoord worden dat zelfs het gehucht Schoonderbeuken niet kon bezocht worden
•
ZICHEN-ZLSSE.N-BOLDER
Groots voJksbal onder het motto
« Limburg steunt de Voerstreek ».
Optreden van net Limburgs orkest « de Torrero s » en van de
bekende troubaaour Mie) Cools.
Deze avond vindt plaats in de
« Zaal Leopold » op zondag 3 december te 20 uur

ARRONDISSEMENT LEUVEN
Zondag ."? december 1961 te 14
uur 30 ArrondisEsmentele Kaderdag, 'n de za.a\ Cristal. Parij.sstraat 12, Leuven
lederepn moet aanwezig zijn.

WOESTEN
OOSTVLETEREN
(arr. leper)
Door het arr. bestuur, onder
voorzitterschap van dr. H e r m a n
Le Compte, werd een afdeling gesticht voor Woesten en Oost-Vleteren te samen.

Het bestuur is als volgt samengesteld :
Voorzitter ; Omer
D'Hacne,
Noordhof, Oostvleteren.
Ondervoorzitter : Hendrik Delva, Oude Rcningeweg 6 Oostvleteren.
Sekretariaat : « Vlaams Huis »,
(André Dassonneville), Dorp, 69,
Woei5ten.
Propoganda'.eidster : Antoinette
Delva, Oude Reningewe'? 6, Oostvleteren.
Opening van Vlaams Huls
Het eerste Vlaams Huis van h e t
arrondissement leper (bij André
Dassonneville, Dorp 69. Woesten vroeger lokaal : « De Sportvriend »
zal plechtig geopend en ingewijd
worden op zaterdagavond 23 december 1961 om 8 uur.
Als sprekers werden gevraagd :
Volksvertegenwoordiger Mr Van
der Eist, algemeen voorzitter van
de Volksunie;
Volksvertegenwoordiger
Daniel
De Coninck;
Plaatsvei"vangend vo'ksvertegenwoordiger dr. Herman Le Gompie
NINOVE
Vrijdag 16 december 1961. - Te
20 u u r stipt.
GROTE MEETING
W a t zijn wij ?
Wat willen wij ?
Sprekers :
Partijvoorzitter Meester F r a n s
Van der Eist.
Dokter Van Leemputten.
Toon Van Overstraeten.
Zaal De Ster, Stationsplein.

ONDER DE TOREN
Een blijvend en aangrijpend geschenk voor Kerstmis
en Nieuwjaar !
Een ex. van « ONDER DE
TOREN » de meesterlijlce en
onvergetelijke repressie roman van Marcel Matthijs.
Een historisch document van
blijvende waarde.
• Nog slechts 100 ex. ter beschikking.
295 blz. Ingenaaid 115 F.
Gebonden in fraaie linnenband met goudstempel : 145
P. Franco verzending.
E'k ex. wordt door de
schrijver
eigenhandig genaamtekend en des gewenst
van een speciale opdracht
voorzien.
Men bestelt per eenvoudige
briefkaart, of door overschrijving van het aankoopbedrag op P.R. 4367.52 van
M. Matthijs, Oedelem.
Andere werken van Matthijs, te bestellen op dezelfde wijze :
Schaduw over Brugge, roman, 135 blz. 85 F.
Mensen in de Strijd, ro^man, 135 b'z. 50 F.
DENDERLEEUW
Eerst en vooral wil h e t afdelingsbestuur de mensen danken die ondanks de erwtensoepmi,st zaterdagavond toch op post war-n op ons
feestje.
Een eregroet a a n de talrijke
prijzenschenkers van onze « Iedereen - heeft - prijs • tombola ». Op
minder d a n drie minuutjes waren
de tweehonderd een en veertig loten verkocht. Onder al deze prijzen waren tientallen waardevolle
prachtige voorwerpen.
Vergeten we vooral onze kok en
zijn dame niet. Ze zijn op alle ter-

reinen thuis, zowel voor de T.V.
als in de keuken.
Ook de baas en de bazin dienen
h a r t o l j k gefiliciteerd
voor h u n
bereidwilligheid
Ons gezellig feestje kende een
onverhoopt succes.
Prima eten en een beste stemming. Stemming welke nog vergrootte n a d a t volksvertegenwoordiger Van Leemputten tsgon de klj'irenpolitiekers van leer getrokken
was. De maidenspesck van onze
plaatselijke voorzitter werd fel
toegejuicht. Algemeen propagandaleider Toon
V a n Overstraeien
waardeerde ten zeerste de prestatie door deze afdeling geleverd,
GEBOORTE
Mr. en Mevr. Maeschalk-Vaa
Inyse uit Welle melden de geboorte van een zoontje Karel.
Hartelijke gelukwensen.
I n h e t gezin van onze vriend,
gemeenteraadlid
de Heer Theo
Hermans te Perk, werd een blijde
gebeurtenis gevierd; namelijk de
geboorte van een Hef dochtertje,
Anne gekerstend.
Veel gelukwensen voor dit reeds
mooie g e z n

70EKERTJ
Melkprodukten.
Persoon
voor
bezoek van dokters en hospitalen,
beginwedde 5500 P en % op verkoop. Auto van de firma.
Schrijven
Dr van
Boxelare,
Margote 105, Wichelen. Tel. 051434.03.
Kolencentrale v a n Gent, Citadellaan 30 en Salvatorstraat 21,
tel. 22.12,22, zoekt dynamisch vrija
verkoper voor kolenverkoop a a n
particulieren uit Gent en omgeving.

De C.V.P. in neslen te Bornem
Dab
de
C.V.I'.-iojiaercn
niet overal
en altijd
in het
partij-gareel
wensen te lopen,
is reeds vieennaals
gchlehcn.
De C.V.F.-jongeren
te Bornem hadden het plan
opgevat
een dehat-avond
in te
richten
ivaar het standpunt
van de
Volksunie
en
dat
van
de
C.V.P.
zou hunnen
vergeleken worden.
De C.V.P.
echter verstond
het zo niet
en
zorgde
ervoor
dat het
open
debat
vervangen
werd
door
een spreekheurt
van de Heer
De Saegher
waarna
gelegenhetd zou zijn tot het
stellen
van vragen.
••
De Volksunie
kwam
eclUer
tegemoet
aan liet
oorspronkelijk opzet van de
Jong-CVP,
door Of vrijdag
24
november
met een twintigtal
militanten
ter plaatse te zijn. De Heer
de Saegher had echter zijn kat
gestuurd
en het zich
vervangen
door
senator
van
de
Kerckhove.
Zolang de
senator het alleen voor het
zeggen
had — en dat duurde
ongeveer drie kwartuur
— voelde
hij zich een hele meneer
en
iras hij de situatie
volkomen
meester.
Wat hij uist te verteUen over de
Vlaams-Waalse
rerhoiidingen
beperkte
zich
tot
de
algemeenheden
die
men ook kan lezen in de teksten
ter
voorbereiding
van
het
C.V.P.-kongres.

De senator
verloor
echter
heelwat
van zijn gewicht
en
gewichtigheid
toen Toon
van
Overstraeten
hem, een
reeks
zeer preciese
vragen
stelde.
Toon van Overstraeten
begon
met te herinneren
aan het debat over de belasting
op de
meerwaarden
en las onder algemeen
applaus enkele
passussen voor uit de
dramatische
tussenkomst
van de Heer de
Saegher.
O.m.
met de
testgebieden
Hageland
Zuiderkempen
en Borinage.
De senator kon niet ontkennen
dat
de Borinage
op een
onrechtvaardige
wijze
voortdurend
•wordt bevoordeligd.
Op
een
vraag
betreffende
de
zetelaanpassing
verklaarde
de senator
dat het huidig
regeringsprogramma
dit
punt
heeft
voorzien.
Hij
scheen
zich echter met te
herinneren
hoeveel
regeringen
dit
punt
reeds op hun programma
hadden.
Hij
schoof
de
verantwoordelijkheid
voor fiet
tekortschieten
v-an de
C.V.P.
op de Liberale en de
Socialistiselte partners doch moest na
enig aandringen
toegeven
dat
gedurende
de
homogene
C.V.P.-regering
het zijn
eigen
Waalse
partij-genoten
waren die een stokje
in de
Vlaamse
wielen hadden
gestoken.
Hij
bleef
het
antwoord schuldig
op de vraag
of het nu plotseling
mogelijk
zou zijn met diezelfde
waal-

se partijgenoten
het
beloofde
land
waarvan
hij
in
zijn
spreekbeurt
had
gewag
gemankt,
te
verwezenlijken.
De Bornemse
CV
.P.-groten stelden vast dat de senatoriale
ballon
ineenschrompelde tot een zielig
omhulsel
en lieten senator van
Havime
ontbieden
om zijn kollega
ter
hulp te
snellen.
De
verenigde
scnaforiale
inspanningen
gevoegd
bij de
welluidende
KI e in-Brabant se
krachttermen
konden niet beletten dat even later de vergadering
moest worden
opgeheven,
bij gebrek
aan
afdoende antwoorden
op de vervelende vragen van de
Volksunie.
De
indruk
die
de
jong
C.V.P.-ers
(aan rvier
eerlijke
Vlaamse
bedoelingen
ivij
geenszins
twijfelen)
van deze
zullen
hebben opgedaan
zal
stellig niet die zijn van een
onbeperkt
vertrouwen
in
de
argumenten
van de
C.V.P.
Wij zijn op ieder
ogenblik
bereid het debat te Bnrnem te
heropenen.
Wij willen de rollen
gerust
omkeren
: wij
houden
een
spreekbeurt
ovec het
programma der
Volksunie
en
zullen
graag nadien onbeperkt
en in
een minder gespannen
atmosfeer alle vragen
beantwoorden.

DE VOLKSUNIE
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O n z e V e r k o z e n e n a a n het w e r k
ROOSENS EN
Ter gelegenheid van de bespreking van de begroting van justitie m de senaat hebben de twee
senatoren van de Volksunie op
koidate wijze ons standpunt uiteengezet Zij ten minste hebben

gekwetst worden Ik geloof echter
dat het tsgenovergsstelde waar is
De grote massa blijft in deze
kwesties onverschillig, alleen enkele extremisten
zullen heme
scheppen

AMNESTI
klare taal gesproken Dr Roosens
h eld een onti oerend pleidooi voor
hen die nog steeds m de gevangenis verblijven wegens oorlogsfe ten We geven hieronder de samenvatting van zijn lede volgens
het beknopt verslag
« Het is een plicht van rechtvaardigheid en menselijkheia de
aandacht te vragen voor de politieke veroordeelden die nog steeds
gedetineerd zijn Het ijk*^ mij n et
aanvaardbaar dat zeventien Jaar
na de ooi log, deze mensen nog
langer blijven opgesloten, want
dit betekent dat men hen zedelijk
wenst ter dood te brengen, zeventien jaar geleden hoeft men hen
n et t«r dood gebracht, dus is er
gsen leden om het nu te doen Ik
vosg eraan toe dat ook de misdadigers van gemeen recht na verloop van tijd m voor'op'ge vrijheid
woiJen gesteld Ik geloof dat er
geen enkele reden meer bestaat
om dit kapittel van de repressie
met volledig af te sluiten. Vele
cultuurverenigmgen hebben zich
aangesloten bij het Vlaams comité voor amnestie en de vrij'atmg
gevraagd Waai om niet tegemoet
gekomen aan de wens van een
groot deel van de bevolking Deze
misdftöen WHTöen gepleegtf -In de
biizondeie omstandigheden van de
oorlogstijd en gevonnist door uitzonderingsrechtbanken,
waarvan
de onpartijdigheid en de Jur dische
bevoegdheid nog al eens betwist
werden. België mag niet ten achter blijven biJ andere landen die
m^est alle reeds hun politieke gevangenen In vrijheid hebben gesteld Ik vraag me overigens af
waarom sommige groepeimgen die
geregeld optreden als het gaat om
politieke vei oordeelden in andere
landen hier met dezelfde houding
aannemen.
Al deze verklarmsen die de
rechten van de mens en de christe'ijke
naastenliefde
mroepen,
schijnen alleen maar toepasoelijk
te zijn m andere landen.
Men zal aanvoeren dat het veioo"deelden betreft voor misdaden
van gemeenrecht. Ik kan u echter verzekeren dat er nog veroordeelden wegens politieke feiten
opgesloten zijn en anderzijds worden ook de misdadigers van gemeenrecht m voorlopige vrijheid
gesteld. Het is zeer oikwljs een
toeval of iemand in zijn leven een
misdadiger wordt of een nationale
held.
Men zal ook opwerpen dat zekere vader".andse gevoelens zouden

Ik denk niet dat de door mij
gevraagde vrijlatmgen de veiligheid van de Staat zouden in gevaar brengen Het gaat om gebroken mensen die alleen nog viagen
hun laatste dagen in vrede te mogen doorbrengen
Ik vraag dat deze daad van edelmoed gheid zou worden gesteld in
het belang van de nationale verzoening

Ook senator Diependae'e kwam
tussen m het debat en veiklaaide
om :
Het IS een sciiande voor Be.gie
dat zeventien jaar na de oorlog
oe repressiecomedie iiog niet tot
het vei leden behooit Aan hen die
steeds maar de mond vol hebben
over de eenheid van Beigie, civis
me, weeibaaiheid stel ik de viaag
of de opsluiting van polit'eke gedetineerden nog wel verantwoord
is en of d't niet begmt te gelijken op mcivisme.
De heer Vtimeylen heeft een
aanvang gemaakt met de individuele invrijheidstellingen. Maar
hoelang zal het nog curen alvorens de laatste gcdctmeerde VTIJ
IS ? Er moet een emde gemaakt
worden aan die toestand en het
beste middel daartoe is een ontwerp in te dienen om amnestie te
verlenen aan de politieke veroordeelden Een dergelijk ontwerp
zou een ruime meerderheid verwerven, waaronder natuiulijk de
Volksunie. Alleen zij die in troebel
water vissen verzetten zich nog
daartegen, maar hun aantal is zo
klem dat men er gerust kan aan
voorbijgaan.
(Applaus biJ de
Volksunie)

Ministei Vermejlen gaf volgend
antwoord :
De heer Roosens sprak over het
zeer moeilijke vraagstuk van wat
hij noemt de politieke gevangenen ZIJ die nog opg-=sioten zijn,
kan Ik geen poUtieke gevangenen
noemen. Het betreit zeer zware
gcva'len van gemeenrecht, weliswaar begaan in de oorlogsatmosfeer, en daarmede moet men rekening houden Ik heb al de bundels ingezien en sedert ik m"t dit
werk kiaar ben worden iedere
week enkele gedetmeerden uit de
gevangenis viijgelatcn Het 's echter ook verkeerd te denken dat al
de gevangenen van gemeenrecht
na een aantal jaren automatisch
worden vrijgelaten Ik heb onlangs

NDAEll
de dossiers onderzocht van twee
gedetineerden na vijftien jaar gevangenis In eer geval heb ik de
viijlatmg bsvolen, m het ander
geval n e t Dit besluit was afhankelijk van de feitelijke toestand,
en het is ook niet mogelijk m deze zaken betrefiende de oorlogsfeiten een rechte Ii.n te trekken
Het gaat om individuelf- gevallen
en men moet in deze zaak vertrouwen schenken in de minister,
omdat er geen andeie weg is
Ik beloof echter dat ik al deze
zaken vsrder met aandacht 4'
vo'gen Het is ook verkeeid te denken dat na vijftien jaar een eventuele vr j lating geen voorzorgsmaatregelen meer vereist Ik heb
deze week een vnjlatmg bevolen
in een geval waar alle verslagen
eensluidend gunst g waren Men
verklaarce dat de betrokken? terug naar zijn familie zou gaan
en goed worden ontvangen Nochtans heb Ik aan de vrij'ating de
vooiwaaide moeten verbinden dat
hij niet terug bij zijn famiiie zou
keren omdat na onderzoek tfleek
dat er gevaar bestond voor nieuwe m'sdadige hand Imgen Het is
ook onjuict alt jd te spieken van
zeventien jaar opsluiting Sommige zware gevallen betreflen peisonen die eerst sedert de jaren 50
m de gevangenis vertoeven

VLAAMSE BOEKENBEURS TE RONSE
I N DE Z A A L PATRIA, ZUIDSTRAAT

op zaterdag 9 en zondag 10 december e.k.
Deze boekenbeurs ingericht door Boekhandel MeyersTrefots met de m e d e w e r k i n g v a n de voornaamste
u i t g e v e r i j e n , de v e r e n i g i n g van Oost-Vlaamse Letterk u n d i g e n , de ambassade van de Unie van Suid A f r i k a
is zeker u w bezoek o v e r w a a r d .
De inrichters zouden het zeer o p prijs stellen mocht
U d e openingszitting met u w a a n w e z i g h e i d w i l l e n
vereren
V Begroeting door -Dr Debrock, Kabinefchef b i j de
minister van Nationale o p v o e d i n g e n K u i t u u r .
2' Korte toespraak door Dhr Lotter, attache b i j de
ambassade van de Unie van Suid A f r i k a .
3° Causerie door d « romanciers-critici Bern. Kemp
( D e Linie) en H u b e r t Lampo (N.V.T.)
4° Openingsrede v a n Dhr Burgemeester van Ronse
A l l e V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s en Senatoren u i t de
streek traden toe tot het beschermkomitee ( o o k arch.
Diependaele, Senator van de V o l k s u n i e ) .

I INrERPILUIIE VAN DER ELST I
In de Kamer k o n Mr. Van der Eist woensdag n a middag zijn interpellatie ontwikkelen, interpellatie
die in b r e d e V l a a m s e kringen (o.m. v a n de Ekonomis c h e Raden) m e t belangstelling te gemoet gezien
werd. Men kon immers verwachten dat deze interpellatie de minister van ekonomische zaken er zou toe
brengen de door h e m g e v o e r d e politiek nader toe te
l i c h t e n en te antwoorden op de kritiek die v a n Vlaamse zijde op zijn beleid uitgebracht werd. Niets daarvan : de mini-3ter heeft zijn toevlucht gezocht in a l g e m e n e en nietszeggende verklaringen, die de kern
v i l d s zaak ontwijken. Zelfs geen belofte d a t er
naast h e t plan voor de Borinage ook voor Vlaanderen
iets gelijkaardig zal gedaan worden Dit antwoord is
beschamend voor de minister en teleurstellend voor
alle Vlamingen.

•
I
1
•
I
1
*

De interpellatie, die zeer stevig opgebouwd was,
moest spijtig genoeg op h e t einde ingekort worden
omdat de Voorzitter v a n de Kamer streng de h a n d
hield a a n h e t reglement... Noch de Vlaamse socialisten, noch de Vlaamse C.V.P.-ers bleken m e t deze i n terpellatie erg i n g e n o m e n : zij waren zeer z e n u w achtig en voelden zich blijkbaar getroffen. Wij komen
op deze interpellatie en h e t antwoord v a n minister
Spinoy volgende week terug. Het loont de moeite !
M a s k e r s af !

LZ
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In de Kamer:
NATTHEYSSENS OVER OE NIOOENSTANO
Scherpe aanklacht van Reimond
Matthe>ssens In de Kamer.
Spreker wees op de opstandige
ontevredenheid die biJ de middenstand luid tot mtmg komt.
Spreker wil de redenen onderzoeken waai-om deze anders zo
beheerste en nuchtere mensen op
straat komen
Hij wijst op het dalend aandeel
van ambacht en handel in het nationaal mkomen op de onbeduidende expansie van deze bednjfstakken ten aanzien van het expansieritme der Belgische economie Hij onderstreept dat de gemiddelde levensduur van de middenstandsondememmgen niet eens
10 jaar i s '
En wanneer dtze mensen het
reeds zo benard hebben, komt dan
nog de perekwatie van het kadastraal inkomen De minister van
financies heeft deze mensen, zo-

!l lllllillMI
ALLE SCHILDEREN BEHANGWERKEN

Van den Broek A d .
ALLE VLOERBEDEKKING

DROGERIJ
ALLE V L A M I N G E N BEZOEKEN DE EERSTE

r In de Kamer:

DIE TOREN
iiiiiiiiini
KNYFFSTRAAT, 32
DEURNE ZUID
ANTWERPEN

TEL.

: 36 21.14

mm als spreker zelf trouwens, kunnen gerust stellen met zijn coefficient 3 4.
Uit een onderzoek blijkt dat deze
coefficient ten mmste op 5 ligt
Dus ten minste 50 % hoger dan
de minister opgeeft
Dat voor de staatsbelasMng
Maar wat men de opcentiemen
van gemeente en provincie ? Hier
kan de minister geen beperking
opleggen, zoals hij zelf verklaart
en staat de deur open voor een
aanzienlijke stijging van deze belastingen
Verder vrezen de middenstanders deze geheimzinnig uitgebroede fiskale hervorming als een nieuwe aderlating
Daarbij komt nu nog voor de
distributiesector de oneerlijke en
dodelijke concurrentie
van de
grootwarenhuizen,
medelijk gemaakt door het verzuim van oudminister Van den Boevnants die
weigerde de grendelwot te laten
verlengen Hij s'oot een gentlemen
agreement dat hem de gelegenheid
zou geven om maatregelen te nemen die een eerlijke mededinging
moesten waai borgen Van deze
maatregelen kwam niets terecht
en de groowarenhuizen richtten
reeds verschillende supermarkten
op, In uitvoermg
mede met
vreemd kaoitaal, van een plan dat
het bezaaien voorziet van . geheel
het land met dergelijke ondernemingen Deze bedrijven plegen oneerlijk» concurientie m al haar
vormen
Er is reeds een vonnis tegen dit
geknoei
In plaats van deze practijken te
brandmerken en onmogelijk te
maken verzorgt het Ministerie van
Economische Zaken samen met de
Vlaamse TV de publiciteit var deze knoeiers In een TV programma, op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken werd

Sandwichbar
MAXWELL
RESTAURANT

DRINGEND
Extra bijverdienste voor j o n ge verkopers op de openbare
weg in iedere gemeente. Voor
Zondagexpress vanaf zondag
3 december.
Antwoorden
:
Ruisbroekstraat 35, Brussell.

wel de publiciteitsfilm van de
grootwarenhuizen
g«draaid
die
als documentair was vermomd,
maar de film van de Middenstand
kwam er niet, zg. wegens defect.
Een andere bron van ontevredenheid IS het sociaal statuut van
de middenstand Het is onaanvaardbaar dat bij gelijke lasten de
kmderbijslagen niet voor al'en de
zelfde zijn
In de sector van de pensioenen
is de toestand nog onrechtvaardiger
De sociale pohtiek moet herzien
worden in het licht van de huidige sociale werkehjkheid. De oude onbemiddelde middenstanders
zijn de echte paria's.

**
Tot besluit zegt onze woordvoerder.
Wij verwachten onmlddeJhjk afdoende maatregelen tegen het geknoei van de grootwarenhuizen
doelmatiger maatregelen dan die
welke de Minister voorstelt als
antwoord op zijn parlementaire
vraag
Een TV. mtzendmg aHeen voor
de middenstand.
Geen nieuwe fiskale aderlating.
Gelijke kinderbijslagen voor allen
Een pensioen van 30 000 F.
Op de vraag van Minister De
C erck hoe dat moet gefmancierd
worden, antwoordt onze verkozene : met de kredieten die mmister Lebui ton daarvoor voorzag,
toen hij zijn wetsvoorstel, stiekkend tot het pensioen van 30000 F
ind ende
Van 3 december

af:

een g l o e d n i e u w
infer ma ti e b l a d
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op het t.v. scherm
'ie Gezien de meestal stark
uiteenlope7ide
en doorgaans
zeer zonderlinge
kommentaren
in allerlei partijkranfen,
kunnen we niet nalaten nog even
terug te komen op het dehat
over federalisme,
zoals dat
werd gehouden in het kader
van . IEDER ZIJN
WAARHEID ».
Indien men er zich doorgaans over verheugt wanneer
de tegenstanders zich hij een
of andere gelegenheid
stuntelig aanstellen, dan liqgen
de zaken deze maal toch een
beetje anders. Wanneer de
officiële woordevoerders van
80 % der Vlaamse bevolking
het probleem a Federalisme,
^ja of neen f » behandelen op
de wijze, waarop de heren
'Hoiiben, Gelders en Groot jans
deze zaak vorige week hebben
onder handen genomen, dan
overschrijdt
zulk
feit • de
grenzen van de gewone individuele flaters, viin de simpele menseliike
mislukkinnen.
Wanneer
de
woordvoerders
van de drie grote partijen zich
'totaal nnmond/rf tonen bij het
"behandelen van een derqrlijk
zwaarwichtip
probleem.
dan
tretf zoiets hef hele volk.
iHr De intellektvele
minderwaardigheid van het nverqrote deel der parlementairen is
een zaak waarover m,en zich
bij qelenenheid al eens irroliik
'kan maken, maar wanneer de'ze geestelijke onmacht
problemen betreft ov het niveau
en met d^_hplfinasriik'keid,~vnn
gtT'xktnuTKêrvorminqen,
dan
Icon men zich daarover helemaal niet meer vrolijk maJtpn In de srfiande van hef.
Parlement deelt hef hele vo^k,
'omdat het voor de samen sf eltinn ervan
veravfnroordplijk

h f
"fr Het is net of on ie broeders

i

uit het (toneelspelende) Noorden vorige week vrijdag op
ons scherm, zijn
verschenen,
uitsluitend met de bedoeling
onze eigen binnenlandse akteurs eens te komen tonen hoe
het in een TV-spel nu eigenlijk hoort. Dat viel des te
meer op, omdat onze Vlaamse spelers enkele dagen vroeger hun eigen reputatie, en
die van Ibsen's
«
Wilde
Eend B, voor een goed stuk
naar de vaantjes hadden geholpen.
Maar we mogen onze wierook nochtans niet beperken
tot de TneesterlijJ'e
wijze,
waarop Leo de Hartog en .lan
Retel 90 percent van Friedrich Diirrenmatt's
f..VOORAVOND IN DE HERFST
.
voor hun rekening namen. 7,o
m.ogelijk nog meer verzorgd
dan het spel der twee aktcvrs,
was het werk dat van de kamera-opstelling
en van de
hoeldwisselinq werd gemankt.
Het moet nochtans een hele
krachttoer zijn om binnen de
vier (eiaenlijk drie)
muren
van een livinq met de kamera's zo te manoeuvreren, dat
men tenslotte alle qeroel van
he aren zin q verliest. We vermelden slechts
het beeld,
dwarsdoor
het
haardvuur
heen !
ir Misschien hebben de techniekers wel degelijk
fouten
ontdekt in het spel, voor of
achter de kamera's. Maar de
gewone
kijker
voor zijn
scherm kon daarvan toch niet
"Veel "merken. Indien men hei
ons vraaqt : een hoogtepunt
in de TV-geschiedenis !
Er moet eens iemand qezegd hebben dat er, nn 1930
in de filmu'ereld niets meer is
gebeurd. Het zon ons helemaal niet verwonderen als de-

Oneerlijke konkurrentie
In zijn antwoord op een
parlementaire vraag van
de b. Grootjans heeft de
h. Dequae, minister van
Financies en van Belastingen, gezegd dat de partijen, die niet akkoord zijn
met wat de regering verteld heeft gedurende de
h a a r toegestane zendtijd,
dit dan maar moet recht-

zetten in de hen verleende
spreektijd.
De regering kan over 10
uitzendingen per maand
beschikken. De grote partijen beschikken niet eens
over een vol uur per jaar!
Minister Dequae zou toch
moeten weten dat dit oneerlijke konkurrentie is !

ze uitspraak van Johan Daisne zou zijn.
ie Wie vorige week gezie'n
heeft hoe men in 1923 de figuur
van
Victor
Hugo's
QCASIMODO
op het witte
doek bracht, die moet mins-tens toegeven dat er in voornoemde boutade wel iets zit,
en dat deze lof aan de goede
oude tijd wel een stuk of wat
overdreven is, maar toch niet
helemaal naast de waarheid.
Men kan zich inderdaad ook
afvragen wat de cineasten
met de technische vooruitgang
eigenlijk wel hebben aangevangen I
ie Als we rechtuit onze mening mogen zeggen, het neger-program.ma
«
DEEP
RIVER » heeft ons een beetje ontgoocheld. We
kunnen
begrijpen dat de zaak werd
afgestemd, op de bestemmeling
van de waar : het qrote publiek.
Waarschijnlijk
was
daf de reden waarom alles zo
zeem-zoet naar voor werd qebrarht. De eerste bedoelinq
van Lies Huylebroeck zal wel
geweest zijn een goed fiquur
te slaan hij het publiek, en
sukses te hebben. Dus krenen
we bijna vanzelfsprekend
:
gekende
melodieën,
mooie
nege.rinnetjes en een zoet muziekje.
ie Maar zoals we reeds zegden,
we hadden meer verwacht. We hadden verwacht
dat we toch ook enkele minder bekende wijsjes
zouden
gekre^lgg, hebben, en we hadden orS de^ illuzie gemaakt
dat men toch eerst en vooral
de kunst^zou gediend hebben,
en pas later aan de massa geofferd. Maar niets van dat
alles f
En nu sturen we de boot
misschien een beetje te ver de
rivier op, maar als we zondagavond
iemand
het woord
« kitsch » hoorden uitspreken,
dan konden we die man toch
niet helemaal onqelijk geven!
ie De Vlaamse TV gaat verder m.et de reportages over
actuele
problemen
uit de
Vlaamse
ontvoogdin qsstrijd.
Na de Brusselse randgemeenten
krijgen
we
volgende
woensdag een reportage over
het staalkompleks
te ZELZA TE. Goed zo !
Het spreekt vanzelf, dat
geen enkele van onze lezers
deze uitzending
zal willen
missen. Desnoods naan we
maar bij de huren kijken f
J.V.B.
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De mars op
Ï Brussel in
^

-i/"

de B«R«T.

Daags na de « Mars op Brussel » had onze volksvertegenwoordiger Daniel Deconinck aan de h. Van
Elslande uitleg gevraagd over wat hij terecht noemde « de kleurloosheid van de BRT-berichtgeving betreffende de Mars op Brussel ». Uit het antwoord van
de minister onthouden we vooral volgende zaken :
— primo, dat op op art. 14 van het KB van 28 juni
1930 steunende richtlijnen, zoals die op 9 mei 1950
door de Raad van Beheer werden verstrekt, blijkbaar niet geldig zijn voor de Franstalige Dienst
der Nieuwsberichten, want die hadden wel degelijk een (zeer partijdige) klankopname bij hun
gesproken tekst gevoegd;
— secundo, dat de adjunkt-mlnister blijkbaar het
historisch Incident met minister Vermeylen gedurende de Schoolstrijd is vergeten, want in het
ministeriële antwoord lezen we : « Tijdens de
woelingen die ons land in de laatste tijden heeft
gehad, als bijv. de koningskwestie, de schoolstrijd
en de algemene stakingen tegen de eenheidswet,
is eens temeer gebleken hoe de objektiviteit van
de radio-nieuwsberichten (...) verzekerd wordt;
— tertio, dat de opmerking van onze volksvertegenwoordiger blijkbaar juist was, want de adjunktminlster zegt in zijn antwoord : « Ter gelegenheid van de « Mars op Brussel » is niettemin gebleken dat de bestaande onderrichtingen wellicht
te strak waren en dat ze derhalve aan de hedendaagse wijze van berichtgeving dienden aangepast
te worden >;
— quarto, dat de aktle van de Volksunie eens te meer
resultaat zal kennen, want het ministeriële antwoord gaat als volgt verder : « Zo heeft de Raad
van Beheer van het Instituut der Nederlandse uitzendingen (...) beslist een wijziging van de regelen Inzake berichtgeving over betogingen in overweging te nemen ».
Waarvan akte !

I
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in de bioskoop
One eyed Jacks
T \ e verwoede strijd tussen
• ^ film en T.V. is voor de
Amerikaanse producers de
aanleiding geworden om de
meest l^ommerciele films zowel naar breedte als naar
lengte gevoelig te rekken.
Heeft dit eerste ongetwijfeld
lijn voordelen, dan is het
tweede voor de toeschouwer
dikwijls de oorzaak van veel
verveling.
Zo is het weer eens het geval met het laatste gewrocht
van Marlon Brando : One
Eyed
Jacks
(Smeulende
Wraak), waarbij deze akteur,
in navolging van vele van
ïijn kollega's, buiten vertolker ook de taak van regisseur op zich heeft genomen.
De geschiedenis heeft nochtans niet zo Veel om het lijf:
een bandiet, na een bankoverval door zijn « vriend »
laffelijk in de steek gelaten,
komt na vijf jaar in de gevangenis
doorgebracht
te
hebben, terug om zich te wreken.
De vriend is inmiddels sheriff geworden en gehuwd met
een weduwe.
De bandiet
wordt verliefd op de stiefdochter van de man die hij
moet doden, wat alles n a tuurlijk plots heel wat gekompUceerder maakt. Tenslotte besluit hij dan toch
m a a r de spreuk « leven en
laten leven » toe te passen
(hij heeft
inmiddels ook
reeds nieuw leven verwekt !)
m a a r zijn nieuwe vrienden,
die ook weeral de ware niet
blijken te zijn. beslissen er
anders over. Hij doodt dan
m a a r al zijn « vrienden », oude en nieuwe, en ziet zodoende de weg vrij voor een lang
en gelukkig leven met het
meisje waar hij van houdt.
Wij zien niet in waarom dit
gegeven niet In een film van
normale lengte zou kunnen
nitarewerkt worden, zoveel
stof zit er nn ook niet In. Dat

Toneel te Brussel
Of 1, 2 en 3 december gaan
in de K.V.S. de laatste vertoningen van € Lijmen », de toneelbewerking van Van Loggen, naar * Lijmen s en * Het
Been » van Willem Elsschot.
Op 7 december : première
van « Spoken » door H. Ibsen
— slechts tot en met 11 december.
Als tweede voorstelling van
Tiet c Nationaal
Toneel »
wordt op dinsdag 12 december < De Wonderdoenster »,
van William Gibson, opgevoerd, met de jonge Frieda
Pittaars als gast.
Het plezierige * Waar is
Charley », waarmee het seizoen 19i59-1960 werd besloten, wordt hernomen vanaf 14
december, in 't
vooruitzicht
van Kerstmis en Nieuwjaar
(tot en met 8 januari).
En op 19 en 20 december
zijn er nog twee m,iddagvoorstellingen van « DeGecroonde
Leerse », door « Arena » uit
Amsterdajn,

er nochtans ruim een vol uur
bijgekomen is, komt niet
doordat de regisseur - akteur
over bijkomstigheden is gaan
uitweiden, hij heeft zich wel
degelijk aan de hoofdzaken
gehouden. Maar alles evolueert
zo
verschikkelijk
traag, zo totaal zonder ritme, dat het gebeuren wel
eindeloos gaat lijken.
Toch weet de film ons bijwijlen te boeien, en daarmee
komen we dan aan de positieve elementen. Zo zijn daar
de zeer aanvaardbaar voorgestelde personages en .vooral de treffende, realistische
sfeerscheppingen.
Ook
de
vertolking is goed over de gehele lijn, met de ras-akteur
Karl Malden als uitblinker.
Kortom, een film die alles
bezat om ver boven het normale peil van de kommerciële film uit te stiigen, doch
nu, door zijn lengte en zijn
totaal gebrek aan ritme, een
weinig boelend spektakel is
geworden.

The Guns of
Navarone
•pen van de gelukkige uit-*-' zonderingen op de regel
vormt die andere Amerikaanse spektakelfilm : The
Guns of Navarone. Uitzondering in deze zin dat de film,
niettegenstaande zijn lengte,
wel boeiend is, de toeschouwer weet mee te slepen en
geen ogenblik verveelt. De
voornaamste reden hiervan is
natuurlijk het feit dat deze
prent wel ritme bezit, er bovendien een
voortdurende
afwisseling is van plaats en
aktie, en een opeenvolging
van de meest verschillende
maar alle even fantastische
avonturen.
Het gaat over een groepje
soldaten uit de laatste oorlog, die tot opdracht krijgen
twee kanonnen buiten werking te steUen, die een landing per schip onmogelijk
maken. Iets waarin onze
vrienden na veel opwindende avonturen natuurlijk ook
slagen.
The Guns of Navarone bezit niet de psikologische diepgang en de pretenties van
One Eyed Jacks, dat was ook
de bedoeling niet, maar hoeveel meer « film > is dit !
Dank zij vooral de Engelse
regisseur J. Lee Thompson,
bijgestaan door een schare
knappe akteurs : Gregory
Peck, Anthony Quinn, Stanley Baker, Anthony Quale,
James Darren en last not
least David Niven.
Als men de T.V.-slaven terug uit h u n huizen wil doen
komen, dan is het met zulke
werken dat men dit kan gedaan krijgen. En waarom
zouden ook zij die de film als
een ernstige aangelegenheid
beschouwen zich eens niet
een
paar uurtjes
Ietwat
naïeve maar alleszins h a r t verheffende
ontspanning
gunnen ?

PARIS BLUES
Twee vrienden Ram en Eddie die in een kleine jazzband van een Parijse « Kelder » spelen
maken op zekere dag kennis met iu>ee Amerikaanse meisjes, Connie Lampson en Lilian
Corning, dit naar aanleiding van het bezoek van de wereldberoemde jazz-trompetspeler
TVHd Man Moore. Er ontstaat een liefdesgeschiedenis, enerzijds tassen Ram en Lilian en
anderzijds tussen Connie en Eddie. Na verloop van tijd moeten de meisjes terug vertrekken
tn dringen er op aan dat de vrienden hen zouden vergezellen naar de States waar volgens
hen de toekomst ligt. Op het laatste ogenblik echter xuordl er van mening veranderd, o.m.
door een reeks ontmoedigingen dU een der vrienden oploopt bij het niet ontvankelijk verklaren van een concerto dat hij geschreven heeft. Uiteindelijk gaat ieder zijns weegs, natuurlijk met de nodige tranen.
Er staan verschillende grote namen op de affiche : Paul Newman, Joanne Woodward, Sydney Poitiers, Louis Armstrong, Diahann Carroll enz... Br is mooie moderne en ritmische
muziek bij de film.

Amours célèbres
T?en andere thans in omloop
^ zijnde prent is de film in
« sketches » : Amours Célèbres van de Franse regisseur
Michel Boisrond, verwezenlijker o.a. van het geestige
« Une Parisienne ».
Vier korte filmpjes die enkel dit gemeen hebben dat
ze alle vier handelen over de
liefde (eindelijk eens een
film over dit ondecwerp, inderdaad).
Het eerste speelt ten tijde
van Lodewijk XIV, en verhaalt een van de — waarschijnlijk enige — mislukte
avontuurtjes van deze geliefde vorst.
Dany Robin is ditmaal de
uitverkoren hofdame en J.P.
Belmondo de man die roet in
het vorstelijk
eten
komt
strooien, heel simpel door de
sleutel van zijn kamer te
gappen — ge moet er maar
aan denken !
Van dit zonnig tijdperk
(zonnig voor de bewoners van

het paleis van Versailles althans) worden we in de duistere 19de eeuw geleid, waar
we zien hoe een ouder wordende vrouw, die zich niet
meer bemind voelt door haar
veel jongere minnaar, deze
laatste vitriool in het aangezicht laat werpen om hem zodoende voor zich te kunnen
houden. Zoiets dus als :
« liefde maakt blind ». Tenslotte wordt de daderes (heel
knap vertolkt door Simonne
Signorety ontmaskerd door
een soort Frans surrogaat
voor Sherlock Holmes, waarna we plots enkele eeuwen
worden teruggeworpen en een
naakte B.B. op een weinig
middeleeuwse wijze zien baden. B.B. wordt verliefd op
een prins, wat niet in de
smaak valt van de vader —
een wijs man inderdaad —
die het meisje als heks laat
veroordelen om
met een
steen rond de hals In het water te worden geworpen. De
prins komt nog net op tijd

om samen met haar te ver-.
drinken.
De laatste sketch speelt
achter de schermen van de
roemrijke « Comédie F r a n ?aise » waar een oudere en
een jongere aktrice elkaar
het meesterschap betwisten
op een zeer vinnige wijze.
Tenslotte weet de oudere de
jongere toch te verslaan door
een nog jongere op de planken te brengen, waarna de
twee vrouwen zich verzoenen. Niet alleen echt vrouwelijk dus, maar ook echt geestig, met uitstekende vertolkingen van Edwige Feuillère
en Annie Girardot.
Al bij al een film die wel
een gunstige indruk nalaat,
vooral omdat dit genre de
Fransen bijzonder goed ligt.
Niemand kan als zij de eigen
historische figuren — en daar
hebben zij geen gebrek a a n
— op zulke geestige wijze
doen herleven.
^

K.B.
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PE VOLKSUNIE

Onaanvaardbaar
door Mr Van der Eist
NeI ooit

wellicht heeft het probleem van de Vlaams-Waalse verhouiingen zich
in ons land zo scherp en 20 akkuut gesteld als
dit het geval is sedert de jongste verkiezingen.
Dit is naar ons oordeel een verheugend verschijnsel, omdat ten overstaan van dit probleem
steeds een struisvogelpolitiek gevoerd geweest
is die Afdoende oplossingen uit de weg ging.
Deze ontwikkeling is ongetwijfeld toe te
schrijven enerzijds aan de doorbraak van de
Volksunie bij de verkiezingen, anderzijds aan
de Renardistische aktie in Wallonië.
I n de huidige stand van zaken moeten wij ons
ter dege bewust zijn van de gevaren die aan deze situatie verbonden zijn. Naarmate de federalistische stroming aan bracht en betekenis wint,
moeten wij rekening houden met de wanhopige
pogingen van de unitaristen om deze stroming
zo mogelijk de wind uit de zeilen te nemen. En
vermits vooral de Walen gevreesd worden zien
wij dan ook de regering een politiek voeren
waardoor Wallonië stelselmatig en op grote
schaal bevoordeeld wordt. Vooral op sociaalekonomisch gebied. Het is daarover trouwens
dat ik de minister van Economische Zaken geïnterpelleerd heb om er de aandacht op te vestigen.
Wij, Vlamingen, moeten momenteel op meerdere
fronten vechten en waakzaam zijn.

o.t,i.^k. w»l:^ .
Van enig vertrouwen in de
regering of in de unitaire partijen is er in
Vlaanderen wel geen spoor : de opgedane ervaring volstaat ruimschoots om de meest verstokte optimist te ontnuchteren.
Ten overstaan van de gerezen problemen moeten de partijen hun houding bepalen en hun
standpunt bekend maken. Voor de B.S.P. is dit
In de gegeven omstandigheden, ingevolge de ho-

peloze verdeeldheid, vrijwel onmogelijk. De j is met sommige programmapunten : o.m. wat
P.V.V. heelt een zeer simplistisch standpunt in- betreft de mobiliteit der arbeidskrachten » Volgenomen : de voorzitter van de P.V.V. is ten ledige tewerkstelling op 60 min. van huis : maar
strijde getrokken tegen het federalisme.
ondertussen voert men een industrialiscringspolitiek in Wallonië waarvan een der gevolgen
Hij vergeet daarbij dat tal van zeer vooraan- moet zijn een nog grotere mobiliteit van de
staande leden van zijn partij zich in het verle- Vlaamse arbeidskrachten !
den nochtans uitgesproken hebben voor federalisme : de heren Destenay, Lefebvre, Buisseret,
e.a.
Y an de zetelaanpassing is er
geen sprake — maar wel tracht men al op voorhand de gevolgen ervan ongedaan te maken
Y oor het overige heeft de door een 2/3de meerderheid op te leggen in het
P.V.V. blijkbaar geen eigen programma, geen parlement ! Waardoor de demografische meereigen oplossingen. Alles beperkt zich tot vage al- derheidspositie van de Vlamingen ondergraven
gemeenheden, veel vager in alle geval dan het wordt. Het is niet alleen voor ons Vlamingen, in
federalisme, dat, wat men ook bewere, een dui- een unitaire staat, onaanvaardbaar, maar op dedelijk begrip is. Veel duidelijker dan a decen- ze wijze wordt het gevaar groot dat het land onbestuurbaar gemaakt wordt. Hetgeen voorgesteld
tralisatie » en « deconcentratie » l
wordt als « decentralisatie » is belachelijk en
zonder
grote betekenis. Terwijl men het federaOok de C.V.P. heeft thans h a a r — voorlopig —
lisme
bestrijdt
omdat het land zgz. te klein is
standpunt bekend gemaakt in een soort proom
verdeeld
te
worden,
vervalt men in een programma-verklaring die aan het partijkongres
vinciale versnippering die ofwel zonder reële bezal voorgelegd worden.
tekenis is ofwel onverenigbaar met de eisen van
een moderne administratie. Wij willen' de
Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse land zien
Waat valt er vooralsnog over als een geheel en weigeren te vervallen in prodeze verklaring te zeggen ? Met een boutade vincialisme en partikularisme. Een verdeeld
zouden wij kunnen zeggen dat de C.V.P. h a a r el- Vlaanderen biedt geen tegengewicht voor de
gen programma ontdekt h e e f t ! Inderdaad wan- machtige centrale instanties.
neer wij het Kerstmisprogramma van 1945, dat
opgesteld werd bij de stichting van de C.V.P.,
raadplegen kunnen we daarin reeds vinden wat
nu als een vondst voorgesteld wordt, behoudens
&t de randgemeenten van
een paar (bedeilkelijke) nieuwigheden.
Brussel betreft is het wel overbodig nogmiials te

W,

bevestigen dat wij, met het Vlaams Aktiekomitee, alle tegemoetkomingen of faciliteiten, al of
niet wederkerig (?), verwerpen en de integriteit
van het Vlaamse grondgebied steeds zullen verdedigen tot het uiterste.
...Het is dus duidelijk dat de programma-verklaring van de C.V.P. niet alleen ontoereikend,
maar onaanvaardbaar is voor de Vlamingen.

Wij zouden dan ook voorafgaandelijk de vraag
kunnen stellen wat zo'n programma-verklaring
praktisch waard is, ten overstaan van het flagrante ingebreke blijven van de C.V.P.-aanhet-bewind haar eigen programma te respekteren ! Ook de huidige regering voert een politiek
die op meerdere punten lijnrecht In tegenspraak
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