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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

VERGEET NIET 
dat in de eerstvolgende dagen 
de postbode het kwi | tschnf t 
voor de hern ieuwing van uw 
abonnement zal aanbieden 
A lhoewe l we thans op 16 biz. 
verschijnen b l i j f t de pri js de
zelfde 

Jaarabonnement . 200 F 
Halfjaarlijks . . . . 100 F 
Driemaandelijks . . 55 F 

Gelieve, in geval van a fwez ig 
he id , u w fami l ie leden te ver
w i t t igen dat de postbode het 
ieesgeld zal komen ontvangen. 

! » * , 

DE BOEZEMVRIENDEN 
Itl&AbNS en Ltt tVKti 
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DE VOLKSUNII 

MIDDENSTAND 
Waaide ledactie 

Betreffende bnef J V int Ede-
gf̂ rn m de « Volksunie » 

In de meeste gevallen 7i]n de 
grote magazijnen 's avonds rond 6 
of 7 uur gesloten Indien 7i] l in
nens zijn 's avond<! open te blij
ven dan moet de kleine winkelier 
zich daar niet ongerust om maken 
daa r deze maatregel niet zozeei de 
verkooD zal verhogen maar wel de 
onkosten, en daar komt het in de 
grote magazijnen vooial op aan 
Indien men 's avonds na 7 uur de 
winkel<: afgaat zal men tot de 
vaststelling komen dat er reeds 
veel winkeliers hun deuren ges'o-
ten hebben 

Ovei de verplichte lustdag is nog 
he t volgende te zeggen 

Dez* VERKAPTE lustdag door 
de huidige C V P voo i / t t e i voor
dien Min'ster van de Middenstand 
tot stand gebracht is niet DAT wat 
de middenstand gevraipd heeft 
De Middenstand heeft f en volledi
ge ZONDAGSRUST gevra-^gd 
Wees er van oveituigd dat deze 
zaak nog niet afgedaan is Tot he
den 7iin de grote mag"7ijnen oo 
zondag gesloten 

Onze Middenstanders staan on 
alle vlakken ver arhteruit LaTt 
ons honen dat de Volksunie zich 
in de toekomst \oor h'^n kan in
zetten 

G C Wilujk 

KADASTRAAL l̂ K̂GMEN 

Mimheer, 

Ik ben eigenaai v i n een huis in 
' t Biusselse geschat op 23 000 F 
kadast iaal inkomen en in t Ant 
werpse geschat op 20 000 F K 1 Dit 
in 't Biusselse is een geheel nieuw 
gebouw naar de laatst ' ' mode Dit 
in 't Antweipse is nog mi n ou-
dershuis 35 jaai geleden gebouwd 
oud IS dat nog wel niet maar lon-
ge mensen wi'len er toen n'et meer 
in wonen Als ik het eeiste moest 
vei huren dan kier^g ik GEMAK
KELIJK 7 000 F ppi maand voor 
het tweede kiijg ik met moeite 
3 000 F per maand 

Vroeger was het vei schil nog 
ve^l gioter 3 850 K I voor Bius-
s»' en 5 900 K I voor Antwerpen 
dus is er nu al een ^"kere gelijk
heid gekomen Waaiom dat ver
schil nu nog s teeds ' ' Waarom 
moet ik voor mijn oudershuis nu 
?oveel meer in vei ho ld ing be*^a-
len ' Zouden de Antwerpse eige
naars m blok nu eens met voor 
gelijke belastmgen ond»ï alle Bel
gen opkomen •> 

J V T St Pietcrs Woluwe 

DE JEUGD 
Geachte Redaklie 

Hartelijk gefeliciteeid voor het 
prachtige nummer van 2 aecember: 
waarlijk de Volksunie groeit ' 

Nu zou ik ook graag een wens 
u.ten De Volksunie als pait i j met 
haar progiamma valt \ooral in de 
smaak van de studeiende jeugd 
dit zult ge ongetwijfe'd ook wel 
beamen 

Om nu eigenlijk bij de zaak te 
blijven nu het nummei \ ei scheen 
over 16 bladzijden had ik evenwel 
verwacht dat er zou een b'adzij-
deke gewijd woiden aan de jeugd 

met haa r pioblemen Ik denk spe
ciaal aan « De Bond » die dit al 
geiuime tijd doet Zou he t moge
lijk zijn, ons ook een « jeugdblad 
zi)d3 » te geven in « de Volks
unie "> » 

D V R - Meerbeke 
Red Uw vooistel hgt ter stu

die 

SLUiTZEGELS 
W I J danken U van ha i t e voor 

het belicht on blz 2 van het laat
ste nummer van « De Volksunie » 
over de Keistmisactie van het 
KVHV Mogen wij U ei echtci op 
wijzen dat wij met m de Vooit-
s t ' a a t wonen maar m de Vaait-
s t i aa t en dan op nummei 55 en 
niet op nummei 65 

Giaag zouden wij U vragen of 
U bij gelegenheid niet eens een 
bencht zoudt kunnen opnemen 
ovei de sluitzegels « Terug aan 
afzender Nedenands aub » die 
hPL KVHV onlangs uitgaf Een 
boekje van 36 /egels kost 5 F 

K V H V - Leuven 

FELICITATIES 
Geachte Heien 

U en VU hebben geluk want 
dit blad beschikt over een rubiiek 
« L°zers schrijven ons » Veel gio-
t c e parti ien hebben dit met of 
alleszins m mindere mate Ik stel 
hierbij vast dat Uw inzerd"is iets 
te zeggen hebben m een duidelijke 
r chting 

E'-n vooistel van F V H Kam-
pei hout uit V U ni 17 trok mijn 
aa idarh t namelijk « Financiële 
d ooglegging van Brussel » 

Ik hei inner mij dat de B W P 
voor de ooi log sprak o\er « deel
name in de w nst » Na de ooi log 
kwam de C V P met « medezeg 
gingschftp » in de bedrijven Het 
was alles zeer vaag en wie spieekt 
ei nog over •> Met een soort kleine 
aandeelhouders, hoe bescheiden 
ook moet men er wel over spre
ken 

En om te sluiten hoop ik dat 
WIJ voortdoen lijk de kostei ik 
hoop dat de 16 blz een succes wor
den Gefeliciteerd i 

A D G - Antwei-pen 

WIJ EN DE M.P.W. 
V T uit Antweipen heeft mijn 

verwijt dat vele V'ammgen naïeve 
diomers zijn te peisoorlijk opge
nomen 

Met hem ben ik oveituigd dat 
de unitaristen de doodgraveis zijn 
van ons land en van de viede in 
ons land, met hem ben ik akkoord 
dat alleen een eerlijk fcdeialisme 
nog redding kan biengen 

Maar, ik woon in Biussel en ik 
ben dagelijks in kontakt met Wa
len Het zijn werkelijk bedorven 
kinderen, behept met een gienze-
loos meei dei waai dighcidskompleks 
en zonder emg benul van onze no
den E'^n Waal peisoonhjke viiend 
meende het maai normaal dat 
Vlaanderen vei der aibeideis zou 
leveren aan de Waalse giootmdus-
tiie en dat het vei der wat zou 
doen aan landbouw en meesteelt 
HIJ vond zijn houding niet eens 
beledigend voor ons i 

Ik ben oveituigd fede.alist maar 
opdat 'Ie Walen dat ook zo vlug 
mogelijk zouden wolden, sta ik er 
op dat we eindelijk eens dat stuk 
van de unitaiie koek zouden krij
gen waai wi] recht op hebben 
We moot'^n op onze hoede zijn en 
niet sentimenteel doen; we moeten 
haid zijn met hen en handelen als 
nuchteie zakenlui 

Hun kustelijk, hun sociaal of 
hun bi eeddenkend liberaal h a i t 
heeft nog nooit voor ons gebloed, 
als ze nu flemen voor onze ogen 
— maar vaak nog spotten achter 
onze rug — dan is het omdat ze 
voe en dat de tijd van de bedol
ven kinderen voorbij 's en omdat 
ze hopen dat met Uilenspiegel 
maar Lamme Goedzak met ho.i 
zon ondei handelen 

De Walen zullen eerlijke fedei -^ 
listen worden als ze voelen dat \ e 
hen voor de keuze stellen MET 
ONS tegen het fianski'jonisme of 
TEGEN ONS met het unitarisme 
In het ceiste geval kunnen we vrij 
vlug tot goode verstandhouaing 
komen, in het tweede zullen we 
nog tientallen jaren als vijanden 
tegenover elkaai staan maai WIJ 
ZUILEN HET HALEN We zijn 
niet bang vooi de langs weg van 
de s tujd maar vei kiezen de korte 
weg naar de viede de weg van 
het eeilijke federalisme 

M V D - Antwerpen 

WIJ GROEIEN 
Waaide Heei 

Ti jd tas mijn vuje uien ben ik 
een beetje aktiet vewr het veispiei-
den van de « Volksunie » 

Onlangs ging ik een vinkel bin
nen en vroeg aan de baas of hij 
van mij een weekblad ging kopen 
Nu weet Ik dat deze heer een goed-
denktnde Belg is en dat hij met 
met zoniet tegrn de V N P ic 

^ . 

HOOGSTRAAT 15* en 17 - ANTWERPEN 

Slaapkamers - Eetkamers 
Salons - Kinderwagens 
Wasmachines - T V. 

10 TOT 20 % OP DE GE 
TEKENDE PRIJZEN OP 
VERTOON VAN DEZE 
A A N K O N D I G I N G 

K o n tanf-
OPEN ALLE DAGEN VAN 

K r e d i e t 
9 rOT 20 UU9 

Wie m LEUVEN de BIERKELDER met bezocht was in Leuven n 

Oude Markt 22 
IS onze bierkelder 

• • • • 
Tel 46 311 

IMPORT A.B.T.S. 
TIENSE STEENWEG 128, KORBEEK-LO 

iet 

Voor de Antv/erpse agglomeratie 
ELISABETHLAAN 214 
BERCHEM 
TEL. 39 78 45 

P.V.B.A. « Abco-Antwerpen » 

Oe echte Dortmunder met de «twee Hertjes 

Doch deze week was het het -je 
paste ogenblik De eerste keer met 
16 blz en op de voorpagina Wij 
gi oeien 

Ik plooide het blad zodanig dat 
« Volksunie » langs binnen kwam 
en « wij groeien » langs buiten 

Ik legde het dus zo op de toon
bank terwijl ik vroeg of hij van 
mij toch wel een weekblad wilde 
kopen Natuuilijk antvvooidde hij 
en teiwijl hij de twee woorden las 
vioeg hij iets nieuws' ' 

Ja antwoorde ik : U ziet wij 
gioeion en teiwijl ik het geld op-
laapte dankte ik bezondoi vri .n-
delijk 

Een tweede maal duif ik niet 
gaon ik denk dat ik « De Volks
unie » achtei mijn hooi 1 zou ki ij-
gen 

En toch zal hij moeten beken
nen 

« WIJ groeien » 
C R - Roesbiugge 

KIEBOOMS 
Geachte Redaktie 

Deze week heb ik een ^chnjvcn 
geiirht tot de heer Kiebooms 
C V P vertegenwoordig" Eerst en 
vooral heb ik hem gevraagd of hij 
denkt te doen te hebben met due 
dubbe'e ezels die alles slikken het
geen hl] vei kondigt m « De Ga
zet» Zo schieef hij n a v h e t C V P 
kongies dat hij zowe> het federa
lisme van Renard als van de VU 
vei werpt, doch het C V P mani
fest (dat hij een sensationele ver
klaring noemt) steunt Ik heb hem 
eeist en voorai diets gemaakt wat 
Renaid wil 50 7o van de openbare 
betrekkingen 50 7o van de investe
ringen tegemoet-komingen voor de 
f i anssprekenden in de Vlaamse 
landgemeenten Geen par lemen 
taire meerdei heid vooi de Vla
mingen 

Ik heb de C V P vertegenwooidi-
ger gevraagd ecilijk te zeggen of 
dit ja of met in het C V P mani
fest s taat Tevens heb ik ei hem 
op gewezen dat hij niet m de 
Vlaamse V B thuishoort wel in de 
M P W Aangezien hij de eisen en 
het recht van de Vlamingen ver
werpt op 60 % van de openbare 
betrekkingen van 60 % van de m-
vesteiingen dat hij vei der de par-
lenlentaire meerderheid der Vla
mingen het Vlaams kaïakter der 
1 andgemeenten vo -werpt enz 
Doch dat wij Vlamingen hem en 
met hem gans de C V P verwer
pen Ik heb ei hem tevens aan 
herinnerd dat nemen wat men 
kujgt zoals nij het schiijfi bede
len IS en dat dit laatste verboden 
IS door de wet Dit is zo ongeveer 
het bizondei ste van wat ik hem 
te schiijven had 

E K - Herzele 

RANDGEMEENTEN 
Vijftig Vlaamse C V P - m a n d a t a 

lissen (volksvertegenwoordigers en 
senatoren) stonden op 22 oktobei 
1961 maïs der 100 000, op de t iap-
pen van de Beuis te Brussel 

Daai dooi hebben zij o a te ken
nen gegeven de randgemeenten 
niet te laten vallen ni^t te veiia-
den 

Een vooi aanstaande /an de 
Volksunie heeft toen — terwijl de 
landgemeenten met duizenden en 
nog eens duizenden betogeis vooi-
bii Hokken — gezegd « Ik ben 
ervan oveituigd dat deze vijftig 
Vlaamse C V P mandatai iss^n die 
in de optocht zijn opgestapt die 
nu hier op de Happen de betogers 
toejuichen en door hun aanwezig
heid de mensen uit de randge 
meenten steunen het noofd in de 
schoot zullen leggen de landge 
meenten zullen ven aden wanneer 
de fianski'jon=:e imperialistisch 
C V P -leiding deze mandatai issen 
onder duik zullen stellen het « 
om te walgen i » 

Het gezegde van dez» vooi aan 
staande van de Volksunie was op 
dat ogenblik teiwijl maar steeds 
de betogeis vooibij tiokken een 
hatelijke een onge'ooflijke, een 
iwistzoekende en een cnaanvaaid 
baie uit 'at ing l an het adres van 
de C V P 

WIJ waien ei allen van ov i 
ungd, wij mencen uit de landge
meenten en uit de Vlaamse oio 
vincies dat de Vlaamse C V P 
mandataiissen geen volksveiiaad 
zouden plegen 

Door hun aanwezigheid op de 
trappsB Tsn Se Benrt werd het 
vertrouwen aanzienlijk verstevigd 
Spijts de hatelijke uit 'atingen van 

de Volksunie 
De toejuichingen die de Vlaam

se C VJ" -mandatarissen vanwege 
de betogers te beurt vielen, waren 
mnig en oprecht We hadden te-
lecht de indruk dat ook onze 
Vlaamse C V P mandatarissen dit
maal begrepen hadden dat aan 
hpt gedul'l van de Vlamingen d a 
delijk een einde komt 

Toen we vernamen dat op zoa. 
dag 3 december 1961, juist 7 we
ken na de mars dei 100 000 bijna 
op hetzelfde uui door het C V P -
congies te Oostende de franse faci
liteiten 111 de landgemeenten — en 
WIJ mensen uit do landgemeenten 
weten wat dat ^Ijgtekent — met 
slechts 2 tegenstemmen werden 
goedgekeurd, dan hebben we aan 
de wool den van die vooraanstaan
de uit de Volksunie gedacht en 
aan onze vnenden gezegd : « de 
C V P heeft ons verraden; de 
Volksunie heeft over gans de lijn 
gelijk gekregen » 

Er kan maai een manier m^er 
bestaan om de veiraderlijke C V P 
te stiaffen en dat is dat alle 
Vlaamse mensen uit de randge
meenten en uit de Vlaamse pro
vincies de laffe C V P de rug toe 
keren en dagelijks on verbeten 
Ijveren om zoveel mogelijk C V P -
mandatarissen uit hun kamerzetels 
te wippen, want daaivoor alleen is 
een lafbek nog gevoelig 

Het Congres te Oosterde is een 
standbeeld van Vlaams C V P ver
laad maar een triomf voor het fe
dei alisme, het enige middel nog; 
een triomf vooi de Volksunie de 
enige Vlaamse parti j , die geen 
v e u a a d t o v de Vlamingen kan 
plegen daar de Volksunie met ge
bukt gaat ondoi de dmk van het 
fianskiljons, kap talistisch imp"-
iialisme van Brussel en het Bel
gisch unitaiisme 

Vanwege een steike en steeds 
aangroeiende gioep uit de Rand
gemeenten 

B VE 

VERZEKERING 
Bmnenkoit , dat wil zeggen n 

het begin van volgend jaai , zal ae 
vei zekeringsmaatschappij « Oe 
Luikse Verzekcung » een uitua-
tmgszetel openen te Gent D ze 
maatschappij schijnt zich de laat
ste tija enkele inspanningen te ge-
tioosten om haar Vlaam, Klien'eol 
te bevredigen Bevredigen wu z g-
gen, noodzakelijke belcefaheid m 
acht nemen dooi de bnefwissei ng 
met de Vlamingen m het Ned i-
lands te houden Voegen wij er o i -
middellijk aan toe dat die Vlaim-
se briefwisseling vooral te dank i 
IS aan de gioep nederlandssoi -
kende bedienden die er teweik ge
steld zijn 

Spijts de Luikie Vei zekering e ii 
maatschappij is waar het kart -
personeel uitsluitend hc staat i t 
onze « boezemvi enden » van a 
cite aidente is zij welkom ,n 
Vlaandeien, zowel in Gent als .a 
Antwerpen Maar Ja er 's c ii 
maar 

Om te beginnen dur ,en wij ho
pen dat de heien duektcurs de ui-
geslagen weg kategouek zu 1 n 
vei der zetten m a w vij veiw<.c i-
ten niet alleen Vlaamse biiexv is-
seling maai ook een in het n ^ c i -
lands gehouden openingsiede n 
Gent Vooi ai de veelvildige aan-
wez ge Vlaamse agenten zullen uat 
ei g op pi IJS ste len ' 

Dat IS een 
Vei volgens zouden wij de Luikse 

vei zekering aanraden af en tos 
ook eens een fiankske te invc t j -
len in het Vlaamse land Wij beta
len tegenwooidig met giaag l'-'t 
spek tussen andermans boteiham ' 

En dan om te besluiten in Lim
burg wordt ook nodeilands gesp o-
ken 

Hieime^ beaoelen wij dat ^cn 
Limbuiger het eig ogisch v n c t 
Ja t hij een nederlandstalig^ f\s-
pert bij hem thuis krijgt en ga n 
waal die geen jota Vlaams \ e i -
staat Of zijn PI geen Vlaamsta 'ge 
eksperts meei bij de Luikse Ver
zekering "> 

Kortom Als de Luikse Veiz de
ling Vlaams denkt en voe't In 
Vlaanderen dan is zij er hai t ilc 
welkom Daai s t a ^ wi> borg voor. 
In het andere gevi ' 

Limbui gor. 

file:///ooral


Ok \^OLKSUNIE 

^m^m i 

BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

60 jaar STUDENTENVERBOND 
door drs Wim Jorissen 

H et K.V.H.V. Leuven vierde zijn 60 
jarig bestaan. 

Wie dat 60 jarig bestaan overloopt 
wordt onmiddellijlc getroffen door 
het feit dat een belangrijk stuk van 
de Vlaamse Beweging daar werd 
voorbereid en dat een niet onaan
zienlijk stuk zich daar zelfs heeft af
gespeeld. 

Leuven betekende het rijpingsproces, 
het gistingsproces. Voor 1914 was het 
de strijd om een Vlaamse hogeschool, 
na 1918 was het de strijd voor het 
konsekwente Vlaams nationalisme. 
Na de kleinere golf voor '14 en de 
vloedgolf na '18 kwam de ebbe na '44. 
Maar gelukkig dat de vloed sinds en
kele jaren weer krachtiger en krach
tiger komt aanspoelen. 

De studentenkring is een kunstma
tige kring, die alleen bestaat uit jon
ge mensen van 18 tot 25 en uit uitge
lezen jongeren. 

Het zijn immers van de meest be
gaafden, die er elkaar treffen. Want 
al is het eveneens onze overtuiging 
dat ook bij de studenten een percent 
geestelijk minderwaardigen rond
loopt, bevoordeelden op financieel ge
bied, en dat anderzijds een belang
rijk tenhonderd van werkelijk be
gaafde jongeren om sociologische, zo 
dan niet sociale, omstandigheden 
geen kans krijgt universiteit te lo
pen, toch kan men niet ontkermen 
dat de studenten een keurkorps vor
men. 

zich vormen wordt hoofdzakelijk sa
mengesteld uit aktuële ideeën. Idee
ën die bij de ouderen aktueel waren 
in hun jeugd en waarop hun leven 
steunde, zijn vaak achterhaald, heb
ben hun bezielingskracht verloren 
of zijn afgestorven. 

Op de huidige studenten toegepast 
hebben kollaboratie en repressie hun 
gevoelswaarde verloren. Zij hebben 
noch het ene noch het andere beleefd 
en geen van beide gebeurtenissen 
hindert hen bij een stellingneming. 
Op een Volksunie jonge ren vergade
ring waarop het tema ter sprake ge
bracht werd, reageerde een van die 
jongeren karikaturaal gevat «Spreek 
ons niet meer over die voorhistori
sche tijd ! ». Inderdaad, die jongeren 
hebben die geschiedenis niet beleefd. 
En bijgevolg is hun blik op do Vlaam
se Beweging niet meer vertroebeld. 

H et zijn de jongeren en onder hen 
vooral de studenten, die de ver

nieuwing brengen. Veel minder dan 
bij de ouderen worden de nieuwe ge
dachten gerelativeerd door vroegere 
ideeën. 

Het wereldbeeld dat de studenten 

P ositieve ideeën, die tot ouderen 
niet meer zo sterk doordrongen 

werken op de jongeren met volle 
kracht in. 

Zo het anti-kolonialisme. En zij 
denken dit begrip door. Zij zien de 
kolonialistische verschijnselen in 
Vlaanderen, dat hoofdzakelijk het 
koeliewerk mag verrichten in België. 
Vlaanderen dat de laagste lonen kent 
en grote werkloosheid en pendelar-
beid als gevolg van de onderindustria
lisering. Vlaanderen dat aan de top 
geregeerd wordt hoofdzakelijk door 
volksvreemden. En dat voor zo ver 
het ook volkseigenen aan de top 
heeft, die zich ziet gedragen als de 
evoluees in de koloniën. Zij doen mee 
met de volksvreemden om wille van 
hun bevoorrecht baantje en zij 
slachtofferen hun volk om meer ei
gen welstand. 

Zo ook werkt de verdieping van de 
demokratische idee op hen in. Zij 
hebben ingezien dat ware demokra-
tie betekent zoveel mogelijk zelfbe
stuur in eigen kring. Dat het tegen
draads is met de tijdgeest, en omdat 
die anti-kolonalistisch én omdat die 
meer demokratisch is, het Vlaamse 
volk een eigen bestuur te weigeren 
binnen Belgisch staatsverband. Daar
om dat de jeugd zoveel meer fede
ralistisch gezind is dan de ouderen, 
die nooit zo in opstand kwamen te
gen het kolonalisme en voor wie de 
demokratische idee nooit zo door
dacht was en is. 

E veneens heeft de Europese fede
ralistische idee bij hen dieper in

gewerkt dan bij de ouderen en het 
Belgisch staatsnationalisme met het 
unitair Belgisch paternalisme tegen
over Vlaanderen een wezenlijke knak 
gegeven. Het Belgisch unitarisme be
schouwen ze als een afgeleefde vorm, 
die zal afsterven met de huidige ou
dere generatie. De huidige studenten 
staan skeptisch en spottend tegen
over de krampachtige pogingen van 
de machten achter de schermen Hof, 
Kerk, Kapitaal en Loge, om deze ver
ouderde maatschappelijke struktuur 
te redden. 

Elke generatie brengt vernieuwing. 
En hoe meer persoonlijkheid ze heeft, 
hoe meer vernieuwing dat ze brengt, 
hoeveel meer durf ze aan de dag legt 
om oude gebaande wegen te verlaten 
en nieuwe te betreden. 

Het grootste moment uit de ge
schiedenis van het Leuvens studen
tenleven ligt niet na de jongste oor
log, toen ik het zelf als gast beleef
de dat een eenparige beslissing van 
de verbondsraad te niet gedaan werd 
op een wenk van een erevoorzitter, 
die alle vergaderingen van het ver-

bondsbestuur als een bemoeizieka 
schoonmoeder meemaakte. Het groot
ste moment ligt vooralsnog in de ja
ren na de eerste wereldoorlog toen de 
studenten de moed hadden stand te 
houden tegen de rektorale overheid, 
die steeds onder druk gezet stond en 
staat van (Belgische) Kerk, Hof en 
Kapitaal. Toen de studenten de moed 
hadden de geest van de nieuwe tijd 
niet alleen trouw te zijn maar ook 
door te vechten tegen de verouderde 
opvattingen van de Belgisch unitaire 
machthebbers voor en achter de 
schermen. 

De persoonlijkheid van die studen-. 
ten heeft dan ook een stuk van de 
geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging bepaald. De generatie van on
middellijk na de jonste oorlog is 
kleurloos ten onder gegaan. 

B ij alle nog niet ontvoogde volke
ren staan de studenten in de eerste 

gelederen van de nationale strijd te 
gen onderdrukking en achteruitstel
ling. In haar grootste tijd heeft ook 
het Leuvens studentenverbond dit 
gedaan. Het is verheugend dat de 
laatste jaren dit bergip weer diep bij 
de huidige Leuvense (en Gentse) s tu-
dentengeneratie aan het doordringen 
is. 

Het is niet voldoende dat de s tu
denten Vlaams nationaal en Volks-
uniegezind zijn. De Volksunie is een 
politieke partij, die werkt om het ge
bied van de politieke volksopvoeding. 
Uiteraard gaat die volksopleiding t ra
ger dan een studentenschollng. 

Daarom dat de studenten vóór de 
Volksunie uit moeten marsjeren in de 
strijd om de Vlaamse ontvoogding. 
Dat is hun wezenlijke taak. 

En we zijn hartsgrondig blij dat 
ze dit opnieuw ontdekken. 

I BUITENGEWOON KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 
I ANTWERPEN - 17 DECEMBER 1961 
I HOTEL BILJARTPALACE, KON. ASTRIDPLEIN 40 
J In de voormiddag: SEKTIE V E R G ADERINGEN. Begin 10 u. 30 . Biljartpalace. 

Sektie Taalgrens — verslaggever: drs Wim Jorissen. 
Sektie Federalisme — verslaggever: mr Frans Van der Eist. 
Sektie Brussel — verslaggever mr Daniel Deconinck. 

Voorzitter: Reimond Matfheyssens. 
Voorzitter: ir Clem Colemont. 
Voorzitter: Bernard Stappaerts. 

In de namiddag: SLOTZITTING onder voorzitterschap van dr R. Ballet. Begin 15 u. Biljartpalace 

Alle leden van de partij worden dringend tot dit buitengewoon partijkongres uitgenodigd. 

Alle afdelingen worden verzocht ten spoedigste de verplaatsing te organiseren. 

Gelegenheid voor middagmaal in Hotel Biljartpalace. Menu's aan 6 0 , — en 5 0 , — ; koude schotel 4 5 , — F . 
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ePeRNOTCN 
MOESKROEN EN KOMEN 
WALEN OF VLAMINGEN 

Moeskroen is een oorspronkel i jk 
Waals dorp m a a r werd door masa le 
Vlaamse inwijking een s tad . Ook de 
do rpen rond Moeskroen, Lowingen, 
Herseeuw, Dot tenys en Spiere zi jn 
oorspronkel i jk Waals . Anderzi jds zijn 
Ploegs teer t , Waas ten , Neerwaas ten , 
H o u t e m en K o m e n Vlaamse gemeen 
t e n geweest in de middeleeuwen. De 
ve r f rans ing heef t er zicli doorgezet in 
de 17e en 18e eeuw. Nieuwkerke, Me-
sen, Zandvoorde in de s t reek van Ko
m e n en Rekem in de b u u r t van Moes
kroen zijn ook oppervlakkig F r a n s ge 
weest m a a r kregen n a 1918 opnieuw 
h e t Neder l ands t aa i reg ime . 

Hoe ziet de toes t and er nu uit in de 
s t reek van Moeskroen en Komen . We 
zullen de cijfers van de t a len te l l ing 
v a n 1947 in drie ko lommen weerge
ven. 

Kolom I : inwoners die u i t s lu i tend 
Neder lands spreken . 

Kolom II : inwoners die u i t s lu i tend, 
of mees ta l Neder lands 
spreken . 

Kolom I I I : inwoners die u i ts lu i tend, 
mees ta l of ook Neder lands 
spreken. 

Inwone r s 
Moeskroen 
Dot ten i j s 
Spiere 
Herseeuw 
Lowingen 

K o m e n 
W a a s t e n 
Neerwaaste i 
Hou tem 
Ploegs teer t 

36.354 
5.932 

900 
6.999 
9.960 

6.139 
3.238 

1 776 
1.261 
4.836 

1% 
7,73 
4,82 
8,67 
7,24 

12,P7 

7,63 
4,51 
6,44 
6,74 
5,58 

11% m % 
22,21 
12.04 
33,73 
17,35 
28,35 

14,41 
13,47 
15,46 
13,40 
17,56 

53 
42 
73 
40 
53 

59 
38 
38 
62 
43 

MOESKROEN cN KOMEN " ^ ^ 
Als m e n n u weet onder welke druk 

de t a len te l l ing van 1947 gebeurde kan 
m e n beslui ten d a t he t l a a t s t e per 
c e n t (kolom I I I ) nog beneden h e t c i j 
fer Neder lands ta l igen ligt. De s t reek 
v a n Moeskroen en Komen, h is tor i sch 
Waals , a l t h a n s Moekroen, is t h a n s 
hoofdzakel i jk Vlaams. W a a r o m la ten 
die Vlamingen ook h u n m e n i n g niet 
horen , schr i j f t « De Nieuwe Gids ». 

Nogal begrijpeli jk ! 
Hebben de k leurpol i t iekers de ge

wone Vlaamse m a n ooit Vlaams ge
voel b i jgebrach t ? In tegendee l , zij 
hebben h u n f rans ta l ige pa r t i j geno ten 
a l t i jd m a a r l a t en u i t k r a m e n d a t 
Vlaamsgez indhe id Dui tsgezindheid 
was . Daa rom d a t op de t aa lg rens , 
w a a r ook f rans ta l igen wonen, de ge
wone Vlaamse m a n de mond nie t 
dur f t opendoen. 

De Nieuwe Gids moe t de kleine 
Vlaamse m a n nie t g a a n verwij ten 
w a t de eigen schuld van De Nieuwe 
Gids is en van de pa r t i j voor wie ze 
als spreekbuis d ient . 

Onder tus sen heeft a l leen de ge
m e e n t e r a a d van Spiere s tel l ing voor 
V laande ren gekozen. Volgens de c i j 
fers zijn er t h a n s m a a r 34% f r a n s 
ta l igen meer en bij de schoolbevol
k ing is h e t pe r cen t Vlaamse k inde ren 
86% ! 

MIDDENSTAND 
Verleden zondag vulden du izenden 

m i d d e n s t a n d e r s b e t Brussels Spor t 
paleis . Op de voorste r i jen b e m e r k t e n 
wij volksver tegenwoordiger M a t t h e y s -
sens en s ena to r Diependaele . 

De h e r e n Van den Boeynan t s en 
Van Audenhove dreven de w a n s m a 
kel i jkheid zover op de eers te r i j 
p l a a t s te n e m e n . Hun oren m o e t e n 
a n d e r s ge tu i t hebben . \ ooral de 

u izaa i ing over h e t gehele l a n d van de 
s u p e r m a r k t e n werd sche rp a a n g e 
klaagd. Dit is m a a r mogeli jk doorda t 
de middens tandsexce l l en t i e Van den 
Boeynan t s dest i jds er n ie t wilde van 
weten de grendelwet te ver lengen. 

Verder werden de oneerl i jke p r a k 
t i jken van de g roo twarenhu izen a a n 
de k a a k gesteld. Hier weer t ref t de 
h. Van den Boeynan t s schuld, o m d a t 
hi j verzuimde, spij ts de toezegging, de 
concur ren t i e gezond te m a k e n t i jdens 
h e t gen t l emens ag reemen t . 

Van Audenhove die nu zo roerend 
begaan is m e t de m i d d e n s t a n d , is 
hiervoor mede verantwoordel i jk als 
blauwe excel lent ie in de reger ing 
Eyskens. Toen had hij geen be lang
stel l ing voor die k ru iden ie rsbe langen . 

De fiskale maa t r ege l en van de, r e 
ger ing werden definitief afgewezen. 
Minis ter De Quae werd scherp op de 
korrel genomen en m i d d e n s t a n d s 
min is te r Declerck me t b i j tende ironie 
getypeerd. Deze twee l aa t s t e min i s 
teriële he ren waren er niet : zij be

ho ren to t h e t N.C.M.V. : een C.V.P.-
middens tandsve ren ig inge t j e d a t de 
eenhe id onder de m i d d e n s t a n d e r s 
moet ve rh inde ren . 

Het was een geestdrif t ige inzet van 
een ongenad igde str i jd t egen de r e 
gering, to t de overwinning, zoals de 
na t i ona l e voorzi t ter onder daverend 
app laus voorspelde. 

MISLUKTE VOLKSRAADPLEGING 

Te Walshou tem hebben ze een r a re 
burgemees te r . Die m a n regeer t op e i 
gen hout je zonder n a a r schepenkol -
lege of g e m e e n t e r a a d te ki jken. Wals 
hou tem heeft — te wij ten a a n de ver
valste ta len te l l ing — een beschermde 
f rans ta l ige minderhe id . Dit t roepje 
had reeds via een lokaal blad de a a n 
hech t ing van h e t k a n t o n Landen 
(da t bij Limburg hoor t en er ook bij 
moet komen) gevraagd bij B raban t . 
De burgemees ter hield dan m a a r 
op eigen hout je een refe-
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minder fricii////. ncinni onulnl ilii rfiisU-l een beilun'Jiui'-hii'j 
is. Een fliimittfinnHsche hedünhii'^ffsbiief ilmi niiij irel. 

hiiIrnUiad, Viel, ga il. I niji hisliij rullen II; ijii l niel 
herinneren aan hel lol ran fuiiiniiije hewiiners der (• '" '• /" ' '"" '• ' • ' ; , , j , , 
laan Ie SI Gillis die, dani; :ij mr rerheren hiima-'islisclte 

r^praUinarii, i'ourlu[ii(j iwfi zeler :ijn ran een dal; boren liiin 
hoofd, een pol rabiol en een helel in de hoel; van de rel. II; ija 

'il-tüfl sclirijven orer mr piihlihalies, alhoewel hel mr iiiii>h-
hnliea zijn die ei roor (lezoKjd 'hebben did i laanderen, na een 
beroemde \ ermeylen, een beinehle \ enneiilen hreeg. II; ijii 
zeijs mei geen woord gewagen ran uw uprallingen orer laal-
grenzen en jaeilileilen, oprallingen dij; op ilil ogenblik zorgen 
voor de Iradilionele \)od in de I laamse hoij. 

Zoals gezegd. Piet, ga il; V bedanken hij hebt enkele 
dagen geleden hel woord geroerd in hel kiilliiieel centrum Ie 
Ükkel roor een select gezelschap, bestaande uil de dames en 
)n.'ren' van u La Pensee Hriirelloise », tiel liiiisselse viooltje. 
Op dal viooltje hebt gij de snaar van liet jedernlisme belok-
keld. 

e,ij hebt rerklanrd, l'iel, dat gij tegenstander zijl van 
hel jederatisnxe. Maar omdat gij een orerluigd demokraat en 

•een goed socialist zijl, hebl gij er aan toegevoegd dat gij be
reid zijl V neer Ie leggen bij een Waalse meerderheid die 
absidnul liet jederalisme icil en dal gij zelj.t bereid zijl met 
een dergelijke meerderlieid mee te stemn^en. Deze verklaring 
moge dan nl te Lkkel in goede Callisclie aarde gevallen zijn 
en een beleejd a])plaiisje losgemaakt hebben, voor Vlaanderen 
is ze niel nieuw. Hel is ons sinds geruime lijd niel onbekend 
dal gij inderdaad bereid zijl U neer Ie leggen bij iedere 
Waalse meerderheid en mei iedere Waalse meerderlieid mee Ic 
stemn-ien. De verklaring is niet nieiiir, mam' ze is oiireclit. l'n 
opreelitheid verdient ooi; wel een bednnt;je. 

Gij hebl danrenboren. Piet, iiiv (fallische loehooideis 
er van trachten ie overtuigen dal zij van federalisme geen 
enkele baal Ie verwachten Itebben. Gij hebl het hen fjezegd in 
volgende woorden : « Hut de vrees voor verplaatsing der in
dustrie betreft zou hel federalisme de verplaatsing in noorde
lijke richting, die een natiuirtijke evolutie is, nog bespoedigen». 

fti'/A', Piel, dal zijn nu eens nagels met koppen. Ook 
ivij zijn er van overtuigd dal de verplaatsing der industrie in 
noordelijke ricliling een natuurlijke evolutie is . We zijn het er 
volkomen over eens dal liet federalisme deze natuurlijke evo
lutie nog zou bespoedigen. En, omdal tve logsich zijn, menen 
we ie mogen besluiten dat het unitarisme deze naluurVjle 
evolutie afremt. Dal hel unitarisme dus o?inaluurlijk is. 

Begrijpt gij nu, Piel, waarom gij uil deze voor V zo on
verwachte hoek een bedankïngshrief krijgt ? We hebben niel 
elke dag de gelegenheid om een nagel mei de kop van Piel in 
la pensee Bruxelloise te drijven , 

Uw zeer genegen 
dio Genes. 

^.B. Dat geografische Vlamingen de geografische senaat ver
dedigen, vond ik zelfs de moeite van het vermelden niet jvaard. 

m 
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r endum, waarb i j hi j gebruik m a a k t e 
van briefjes m e t gemeentezegel e n 
waarop dr ie v ragen s tonden : ve r 
l ang t ge bij Luik te blijven, zoniet 
bij L imburg of bij B r a b a n t te g a a n ? 
Per gezin werd d a n een briefje b e 
zorgd, n ie t per s t emgerech t igde i n 
woner. De te l l ing zou objektief zijn 
en de briefjes zouden in gesloten bus 
worden afgehaald . Zover is h e t ech te r 
n ie t gekomen w a n t de zeer akt ieve 
leden van de afdel ing L a n d e n van h e t 
Taa lg renskomi tee g ingen zelf de 
briefjes huis voor hu is a fha len en 
l ie ten ze verdwijnen to t grote woede 
van de burgemees te r die zijn « Volks
raadp leg ing » zag mis lukken . Het 
schi jn t d a t h e t er nad ien nog h a r d -
l iandig a a n toe gegaan is te Wal s 
hou tem. Zo is h e t goed, jongens , geen 
verkap te ta len te l l ingen meer . En des 
noods grof a a n p a k k e n ! 

HERVERDELING BISDOMMEN 

De beslissing is dus gevallen. Het 
bisdom Mechelen wordt gespli tst in 
twee b i sdommen : Mechelen-Brusse l 
en Antwerpen . Het nieuwe bisdom 
Antwerpen omva t de a r r . An twerpen 
en T u r n h o u t , plus Lier en Heis t -op-
den-Berg . 

In brede Itringen in Vlaanderen is 
men over deze beslissing m a a r m a t i g 
te spreken. Mechelen wordt verzwakt 
in de Brusselse a tmosfeer gehouden." 
Van JLimburg is er vooralsnog geen 
sprake . De voor de Kerk en in h e t 
a lgemeen zo belangr i jke provincie 
Limburg zal verder vanu i t Luik wor
den bes tuurd . Mgr. Van Zuylen moge 
dan al een vroom m a n zijn, m e n k a n 
h e m bezwaarl i jk vedenken van s im-
pa t i ën voor Vlaanderen . De wijzigin
gen zi jn niet al leen ongelukkig, ze 
zijn ook onbelangr i jk . Rome h a d oor
spronkel i jk veel verder willen gaan . 
Het r appo r t da t , op verzoek van h e i 
Va t ikaan door mgr Suenens werd 
voorgelegd, voorzag eveneens be lang
ri jker wijzigingen. Het r a p p o r t werd 
opgesteld door 2 sociologen, E.H. 
H o u t a r t en E.P. Kerkhofs s.j. In d i t 
r a p p o r t hee t h e t o.m. d a t België h e t 
hoogste i nwone r saan t a l per bisdom 
telt , nl. 1.521.000 tegenover een we
re ldgemiddelde van 310.000 Het 
vroegere aa r t sb i sdom Mechelen telde 
h e t groots te a a n t a l gelovigen van de 
hele wereld, nl. 3,4 mil joen en was 
h e t diocees m e t h e t groots te a a n t a l 
parochies . Het r a p p o r t s telde voor, 
vijf n ieuwe b i sdommen in h e t leven 
te roepen : Brussel, Antwerpen , L im
burg, Luxemburg en Charleroi , De b e 
volkingsdichtheid der Belgische b i s 
d o m m e n zou a ldus to t gemidd^f l 
800.000 worden herleid. 

VETOLEFEVRE^ 

Men was te Rome over deze h e r 
verdel ing geestdrift ig. Vanui t Belgisch 
s t a n d p u n t a c h t t e me t er de zaak ge 
zond : vijf Vlaams, vijf Waalse e n 
één tweetal ig bisdom. Het Hof scheen 
veel voor h e t Va t i caans p lan te voe
len. Zelfs Spaak h a d geen bezwaren : 
hi j wenste een bisschopzetel t e B r u s 
sel o m d a t « de toekomst ige Europese 
hoo fds t ad» daa rdoor a a n glans zou 

-winnen. 

LefèVre was er vlakweg tegen o m d a t 
de herverde l ing volgens hem te fel 
n a a r federal isme rook. Hij s telde zijn 
geschut hand ig op : de belas t ingbe
ta lers zouden bezwaren hebben tegen 
vijf n ieuwe bischoppen en evenveel 
nieuwe seminar ies . Rome, d a t door 
een concordaa t m e t België is gebon
den, moest zwichten. 

T e n Vatican»- echter heeft men een 
commissie opger icht die opdrach t 
heeft , de Vlaams-Waalse verhoudin-
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« • • vaa naderbij te b^tuderen. H«t 
heet dat men er de mening: is toege
daan dat de huidige herverdeling: geen 
•nkel fundamenteel probleem oplost 
en dat men er iljn tijd afwacht om, 
in een gunstiger klimaat, diepgaan
der wijzigingen door te voeren. 

Onder 'n katholiek eerste-minis-
ter, die méér oog heeft voor zijn eigen 
enge politieke opvattingen dan voor 
de kerkelijke aangelegenheid, is het 
klimaat blijkbaar bar slecht. 

BRUSSELSE GEMATIGHEID 

Wanneer de Vlamingen in de kleur-
partijen gehoopt hadden dat hun in
schikkelijkheid en meegaandheid 
zou beantwoord worden door Brus
selse of Waalse inschikkelijkheid en 
meegaandheid, dan zijn ze vlug van 
hun illusies genezen. Nauwelijks 
heeft men met veel tamtam het « of
fensief der gematigden» afgekondigd, 
of te Brussel zet men een nieuwe faze 
in van het offensief der onverdraag
zaamheid, het offensief van het 
fransdol extremisme. 

De heren burgemeesters van de 
Brusselse agglomeratie hebben beslo
ten, de volkstelling te boycotten om
dat er geen talentelling wordt gehou
den. Ze houden er een eigenaardige 
redenering op na : het afschaffen 
van de lalentelling noemen zij on
wettig en zij weigeren, door hun ge
meentediensten deze « onwettigheid » 
te doen bestendigen. Zij verwijzen 
daarenboven naar de misaoegdheid 
van de bevolking der agglomeratie. 

Dat de talentelling werd afge
schaft omdat Kamer en Senaat er al
dus hebben over beslist, stoort deze 
heren blijkbaar niet. Hun plotse zorg 
om de wettelijkheid is des te verwon
derlijker, omdat het h!*^ stuk voor 
stuk heren betreft die een andere wet, 
de taalwet nl., als vodje papier be
schouwen. 

DR^EPARTIJEN-AKTIE 

Het loont wel even de moeite, na 
te gaan wie deze 19 burgemeesters 
van de Brusselse agglomeratie zijn. 

Hier volgen ze dan, met tussen 
haakjes de samenstelling van hun 
schepencollege : 
Brussel : Cooremans, P.V.V, (P.V.V./ 
C.V.P.) - Molenbeek : Machtens, 
B.S.P. (B.S.P.) - Anderlecht : Bracops, 
B.S.P. (B.S.P.) - St Gillis : Tronck, 
B.S.P. (B.S.P.) - Eisene : Janssens, 
Union XL (Union/B.S.P.) - Etter
beek : Piret, P.V.V. (P.V.V./C.V.P.) -
Schaarbeek : Blum, P.V.V. (C.V.P.' 
PV.y.) - St Joost : Cudell, B.S.P. 
(P.V.V./B.S.r.) - Jette : Swartebroeck, 
P.V.V. (C.V.P. P.V.V.) - Ganshoren : 
Beaifthier : P.V.V. (P.V.V./U.S.) 
Koekelberg Swartebroek, P V V 
(P.V.V./B.S.P.) - Berchem : Van 
Ruyteghem, P.V.V. (P.V.V./B.S.P./ 
C.V.P.) - Vorst : Wielemans, P.V.V 
(P.V.V./A.S./C.V.P.) - uiikel : De 
Keyser, PVV. (B.S.P./P.V.V.) - Bos
voorde: Wiener, P.V.V. (C.V.P./P.V.V.) 

Oudergem Delforge, P V V 
(C.V.P./P.V.V.) - St Pieters Woluwe' 
Evrard (afgesch. C.V.P.) St Lam-
orechi Vr'oluwe : Follon, C.V.P. 
(C.V.P.) - Evere : Guillaume, B.S P 
(B.S.P.) 

De socialisten zitten in 10 der 19 ge-
meenten in het college, de liberalen 
in 12 en de CV,?. 1,. t. E- W.^-,;,—^ 
ters en schepenen der 19 gemeenten, 
mandatarissen van onze drie «na 
tionale » partijen, broederlijk verenigd 
in het incivisme. En in het offensief 
der extremisten. 

FRANS rE ANTWERPEN 

» • *=a^rat!iA»m Taa 1932 voorzagen 
tweetalig statuut Taor d» Brusselse 
agglomeratie, u p s mei 19„, ^erd door 
koninklijk besluit ia de Rijkyhandels-
hogeifchool te Antwerpen Mn afde-
Mng waarvan d« v*erta.9] het Neder
lands ia, apfartelit. 

! • ISftl feilfbt het dat nog geen en-
hal Wadwlanéi arcauicii rcete&Mat 

uitgevaardigd werd. Er bestaat enkel 
een franstalig organiek reglement, 
herzien in 1924. 

Moeten de Vlaamse studenten in 
hun eigen stad beschouwd worden als 
buiten of boven de wet gestelden ? Of 
zijn zij verondersteld eerst een kur-
sus in het Frans te volgen om te we
ten wat hun rechten en plichten zijn? 
Trouwens waarom moet een Rijks
instelling te Antwerpen tweetalig 
zijn... 

Indien de franstaligen die nu 
schermen met faciliteiten voor taal
minderheden en daaruit het besluit 
trekken dat de R.H.H.S.A. tweetalig 
moet zijn, eens over onze zuidergrens 
gaan^zien. De lust tot het zingen van 
de Marseillaise zou hen ontnomen 
worden bij het zicht van de facili
teiten die men daar aan taalminder
heden verleent ! 

FEDERALISME 

LEVENSBEGINSEL 

In de Rotondezaal van het faleis 
voor Schone Kunsten te Brussel heeft 
Prof Dr. H. Brugmans, rektor van het 
Europakollege te Brugge, voor het 
KVHU een voordracht gehouden over 
federalisme als politiek levensbegin
sel van de vrije wereld. 

Hierin werd beklemtoond dat fede
ralisme een stelsel is dat op verschil
lende wijze reageert op verschillende 
toestanden en problemen. De grote 
kracht van het federalisme ligt in 
het feit dat het zich in konkrete om
standigheden weet aan te passen aan 
de voor de hand liggende realiteit. Het 
is terzelfdertijd een faktor van even
wicht en van solidariteit, waarin van 
elkaar afwijkende krachten of groe
pen telkens weer de eenheid vinden 
in hun verscheidenheid. 

De bron der vrijheden, aldus de pro
fessor, was het Europa van de Mid
deleeuwen, toen vele kleine gemeen
schappen autonoom waren en hun 
plaats vonden in de veelvormigheid 
van de grote kristelijke gemeenschap. 

Als hoogste uitdrukking van de 
werkelijke demokratie stuurt het fe
deralisme aan op een wezenlijke ko-
ëxistentie, waarbij alle samenstellen
de delen institutioneel de mogelijk
heid en de kans hebben om anders te 
zijn en anders te blijven. Dit betekent 
dus alles behalve separatisme, daar 
geen enkele der gefedereerde gemeen
schappen meer autonomizatie tot 

zich zal trekken dan haar solidariteit 
afkan. 

KRISTELIJKE TAAK 

Rektor Brugmans heeft er verder 
nog op gewezen dat er geen sprake 
kan zijn van minorizatie of majori-
zatie. In wezen is het federalisme sa
men te vatten als een overeenkomst 
tussen twee groepen die verschillend 
zijn en het ook willen blijven, maar 
tevens verenigd zijn en het willen 
blijven. 

Het is de taak van de kristelijke 
Europeanen, aldus rektor Brugmans, 
om met politiek geloof en eerbied voor 
individu en koUektiviteit, te stri jde* 
voor het federalisme. 

Deze verhandeling over het federa
lisme is heel wat anders dan de goed
kope uitleg die Theo Lefèvre steeds 
weer geeft, zijn afwimpelen ervan met 
de schijnargumentatie als zou fede
ralisme onverdraagzaamheid beteke
nen en tegen de kristelijke traditie* 
zijn ! 

Overzeese avonturen 
KONGO FEDERAAL 

Onze Grote-Man-Die-
De-Wereld-Ons-Benijdt, P. 
H. Spaak, heeft in een te
legram de U.N.O. verzocht, 
alstublieft toch niets on
verlet te laten om in Kongo 
tot gezonde toestanden te 
komen door een federale 
inrichting van de Repu
bliek aan de Evenaar. 

Potsierlijker schouwspel 
kan men zich nauwelijks 
indenken. Een minister die 
in eigen land het federa
lisme niet alleen op prak
tische maar ook op princi
piële gronden bestrijdt, 
prijst ierzelfdertijd het fe
deralisme bij de U.N.O. aan 
als de toverzalf op de Kon
golese etterbuil. 

Een man van wereld 
formaat, inderdaad ! 

VERONTWAARDIGD 

De heren C.V.P.-ers zijn 
verontwaardigd over wat 
er in Katanga gebeurt. Ze 
hebben lekker het optreden 
van de U.N.O. eens gelaakt. 

Het is niet aan ons, de 
U.N.O. te verdedigen, verre 
van daar. Maar het is nog 
veel minder aan ons, de 
verontwaardiging van de 
heren C.V.P.-ers ernstig te 
nemen. 

Want wat vandaag in 
Kongo gebeurt, is nog al
tijd voor een goed deel het 
gevolg van de politieke ge
nialiteit van De Schrijver, 
de grote man die gauw-
gauw Van Hemelrijck aan 
Koloniën moest vervangen 
om tijdens de Ronde Ta-
felkonferentie in een hand
omdraai te beslissen dat 
Kongo overnacht rijp was 
om unitair en onafhanke
lijk te worden. Aan het ge
nie van De Schrijver heb
ben onze landgenoten in 
E»stad, Kolwezi en elders 

een goed deel van hun 
huidige mizeries te danken. 
Heeft de verontwaardigde 
C.V.P. deze Independance-
charlatan de woestijn in
gestuurd ? Bijlange niet ! 
Een paar dagen voordat de 
heren C.V.P.-ers de U.N.O. 
de les lazen, waren ze te 
Oostende bijeen om o.m. te 
luisteren naar en braafjes 
in de handen te klappen 
voor genaamde De Schrij
ver. 

Aangezien rood de kleur 
der socio's is, worden 
C.V.P.-ers nooit rood. Zelfs 
niet van schaamte ! 

I AFRIKAANSE ZAKEN 

In de jaren die aan de 
I Kongolese onafhankelijk-

driemaal schippersrecht is 
zorgden ze voor een derde 
wedde door zich in de be-

antwoordelijken voor dit 
fiasko rekenschap zullen 
moeten geven. Wedden van 
niet ? 

heid voorafging wcrd het 
Ministerie van Koloniën 
letterlijk verstroomd met 
raadgevingen en ^^nger-
wijzingen van koloniale 
ambtenaren en kolonialen 
die, daar ze vaak jaren ter 
plaatse waren, de Kongo
lese verhoudingen kenden. 

De heren op het Depar
tement hadden geen raad 
nodig. Want op Koloniën 
heeft steeds een bende 
haaien gezeten die maar 
voor één zaak leefde : geld 
en nog eens geld. 

Na een gemakkelijke 
top-karrière veilig te Leo 
kwamen deze haaien op 
het Departement terecht 
waar ze, naast hun kolo
niaal pensioen, een dikke 
wedde trokken. En omdat 

heerraden van koloniale 
maatschappijen te laten 
parachuteren. 

Zijn deze haaien na het 
Kongolees fiasko verdwe
nen ? Naïeve vraag ! Ze 
vegeteren verder op het 
tot « Afrikaans » omge
doopte Departement. Hun 
beheerdersappetijd is hoe
genaamd niet bedorven 
door het feit dat honder
den oudgedienden van de 
koloniale maatschappijen 
na 1 juli 1960 zonder boe 
of ba op straat werden ge
gooid. 

BRAZILIAANS 
AVONTUUR 

BELGISCH DIPLOMA 

Te Antwerpen is er een 
l'niversitair Intsitutvi voor 
Overzeese Gebieden. Aan 
dit instituut werden Jonge
lui voorbereid op een kolo
niale loopbaan: Van eer 
loopbaan in Kongo is voo» 
de afgestuurden de eerste 
tijd nog wel geen spraak. 
Maar ze hebben toch een 
diploma van een Universi
tair Insti tuut en zo'n di
ploma moet elders in de 
wereld toch waarde heb
ben, met name in andere 
onderontwikkelde gebie
den ? Mis hoor, het diplo
ma wordt nergens erkend 
en onze duurbare kleurpo-
litiekers, die vroeger met 
veel tremolo's de jongens 
opriepen voor studie aan 
het Instituut en een loop
baan in Kongo, hebben zich 
nooit de moeite gegeven 
om dat diploma te verde
digen. 

Enkele oud-kolonialen 
vertrokken onlangs met 
hun familie naar Brazilië 
om er een nieuwe toe
komst op te bouwen. Bij 
hun afvaart uit Antwerpen 
werden de nodige Braban-
?onnes gespeeld en werd 
hen ministerieel uitgeleide 
gedaan. Kort na de aan
komst in Brazilië bleek dat 
de hele onderneming een 
zeer riskant avontuur te 

jzijn. De geprospekteerde 
gronden bestonden alleen 
maar in verbeelding, plan
ning en Belgische hulp wa
ren volkomen ontoereikend, 
het hele opzet dreigt een 
mislukking te worden. 

Eens benieuwd «f de ver-

hebben gehecht aan de 
toezeggingen en beloften 
van genoemde politiekers 
kunnen nu op eigen kosten 
voor een écht diploma in 
het buitenland gaan zor
gen. 

Want voor de jeugd heeft 
men ia België altijd héél, 
héél veel gedaan. 
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PARIJS 

• haar 

in westerse boter 

December is de Westerse 
praatmaand. Nadat Adenauer 
Kennedy had bezocht en zich 
tot op zekere hoogte door 
Kennedy liet overtuigen van 
de noodzaak van besprekingen 
met de Russen over Berlijn, 
ging de Westduitse kanselier 
De Gaulle op zijn beurt tot 
dit standpunt trachten te be
keren. De GauUe hield het 
been stijf en bleef hardnek
kig bij zijn mening dat er 
momenteel met de Russen 
niets te praten viel. Ameri-
kaans-Engels overleg intu.s-
sen liet doorschemeren dat 
de Angelsaksers desnoods op 
eigen handje met het Krem
lin zouden praten. De moge
lijkheid daartoe bestaat in
derdaad, alhoewel men niet 
goed inziet hoe een politiek 
zou kunnen worden vastge
legd die aan de Rijn en vooral 
aan de Seine zou worden be
streden. 

De Amerikanen en Britten 
zijn van mening dat het ge
sprek over Berlijn dringend 
op gang moet komen. Alleen 
een Berlijnse regeling, waar
bij de Westerse toegangs
rechten tot de stad gevrij
waard worden kan, wanneer 
ze spoedig wordt getroffen, 
leiden tot een ontspanning. 
De ontspanning acht men te 
Washington en Londen op 
korte tijd noodzakelijk : men 
verwijst in dit verband naar 
de nieuwe vergroting van het 
Sovj et-defensiebudget. 

Het is twijfelachtig of de 
besprekingen te Parijs zul
len leiden tot enig Westers 
akkoord. Het slotkommuni-
kee zal, zoals steeds, getuigen 
van optimisme. Maar al het 
optimisme belet niet dat het 
Westen sinds geruime tijd het 
initiatief heeft verloren. En 
dat de blijvende onenigheid 
en het stagneren de Wester
se pozities voortdurend ver
zwakt. Ook dat is een van de 
gevolgen van de Gaulle's po-
ntick. 

MOSKOU 

* doden verrijzen 

in kremlin 

Op de vergadering van de 
Opperste Sovjet verscheen 
een dode. Na het 22e kongres 
van de Russische kommunis-
tische Partij werd door de 
pers in het Westen herhaal
delijk medegedeeld, dat 
maarschalk Vorosjilov, oud-
voorzitter van het prezidium, 
zich gezelfmoord had. Vo
rosjilov was op het kongres 
het slachtoffer geweest van 
zware aanvallen der anti-Sta
linisten. Op een openbare 
plechtigheid werd hem zelfs 
de toegang ontzegd tot de tri
bune boven het Lenin-ma.i 
zoleum. 

Zijn heroptreden m n^i 
publiek IS er het zoveelste be
wijs van dat de likwidatieme-
thodes in de Sovjetunie wel 
wat menselijker schijnen ge
worden te zijn. Zelfs «Sta

linisten » als Vorosjilov zul
len alvast instemmen met de 
gevolgen van de destaliniza-
tie op dit gebied. 

T I R A N A 

* in de ban 

der rode kerk 

Tijdens het 22ste part i j -
kongres te Moskou trad de 
Russisch - Albanese tegen
stelling duidelijk aan het 
licht. De wederzijdse be
schuldigingen waren zo 
zwaar dat het geen waag
stuk was, een open breuk te 
voorspellen. 

Die breuk is er nu. Een 
vergelijking met de breuk 
Joegoslavié-Rusland dringt 
zich op. De zaken liggen ech
ter in Albanië thans totaal 
anders dan destijds bij Tito. 
De Joegoslaven gingen hun 
« eigen socialistische weg » 
en kwamen tot marxistische 
interpretaties die s.indsdien 
ook te Moskou zijn bijgetre
den. De Albanese kommunis-
tische leider Hodja verstart 
in het Stalinisme en zondert 
zich meteen ook ideologisch 
af van alle Europese volks-
demokratiën. Hodja zal uit 
Joegoslavië stellig geen hulp 
krijgen; de Joegoslaven zijn 
trouwens de erfvijand van de 
Albanezen. Het zal hem te=-
vens zeer moeilijk zijn, hulp 
uit het Westen te vragan of 
te aanvaarden : het Albanees 
kommunisme neemt strakke
re pozities ip dan Moskou en 
predikt o.m. de onmogelijk
heid van coëxistensie. Blijft 
alleen China. Maar het is 
zeer de vraag of China, dat 
dankbaar is zelfs voor de 
kleinste bondgenoot binnen 
het kommunistische kamp, 
zijn steun zal verlenen aan 
een land dat buiten het 
kamp is gaan liggen. 

De kans is groot dat 
Kroestsjev er in slaagt, Hod
ja te doen opzij zetten door 
de Albanese kommunisten 
zelf. Hij zal meteen bewezen 
hebben dat het Kremlin nog 
steeds het rode Vaticaan is 
en hijzelf de paus. 

Indien echter zijn bereke
ning — net als de berekening 

"^an Stalin t.o.v. Tito — ver
keerd zou uitvallen, dan 
krijgt hij de zwaarste dob
ber van zijn ganse loopbaan. 

DEN HAA<^ 

• u.n.o. wil geen 

voogdijschap over 

nieuw-guinea 

De zaak Nieuw Guinea 
blijft een zware hipoteek op 
Nederlands buitenlandse po
litiek. 

Nieuw-Guinea wordt door 
Indonezië opgeëist. Neder
land wenst ia geen geval op 
deze eis in te gaan. Deze 
Nederlandse houding heeft 
.andere gronden dan de door 
Djakarta steeds weer aan
gehaalde « slechte wil » en 
. koppigheid ». Nieuw-Guinea 
verschilt totaal van alle vol
keren die op Soekarno's 
eilandenrijk wonen. Nieuw-
Guinea is een relatief arm 
gebied met een nog weinig 
ontwikkelde bevolking; het 

is waarlijk niet met kolonia
listische exploitatiebehoeften 
dat Nederland zich in het ge
bied heeft gehandhaafd. 
Maar twee dwingende impe
ratieven hebben onze Noor
derburen er steeds toe aan
gezet, zich te verzetten tegen 
de Indonezische aspiraties : 
ten eerste acht men in Den 
Haag dat Indonezische heer
schappij over Nieuw-Guinea 
praktisch zou neerkomen op 
een nieuw definitief kolonia
lisme en ten tweede verkeert 
men in de onmogelijkheid, de 
papoea's reeds thans zelfbe
schikking te verlenen omdat 
hun ontwikkelingsraad zulks 
niet toelaat. 

Men blijft dus. En men 
dient jaarlijks reusachtige 
sommen te steken in een ge
bied dat een zuivere verlies
post is. En men zoekt naar 
middelen om Nieuw-Guinea 
kwijt te geraken, zonder dat 
het gebied onmiddellijk in de 
greep van Djakarta zou ko
men. Enkele jaren geleden 
reeds stelde de Partij van de 
Arbeid voor, dat men de 
U.N.O. zou trachten te be
trekken bij het beheer over 

Westelijk. Nieuw - Guinea 
Het voorstel was realistisch 
maar vond in Nederland niet 
de vereiste bijval; hoewel de 
Nieuw-Guinea-politiek v a n 
Nederland zuiver was, liet de 
spanning Den Haag-Djarkar-
ta niet genoeg speelruimte 
voor het zoeken naar nieuwe 
en gedurfde oplossingen. 

Thans, nu de P.v.d.A. in de 
oppozitie is, heeft de Neder
landse regering het oude 
voorstel voor haar rekening 
genomen. Minister Luns ging 
het project verdedigen in de 
U.N.O. : er zou een interna
tionaal organisme opgericht 
worden dat de voogdijschap 
over Nieuw-Guinea zou waar
nemen, Nederland zou hon
derd miljoen gulden per jaar 
aan dit organisme uitkeren 
en zorgen voor een belang
rijk gedeelte van het nodig 
technisch personeel. 

Indonezië verklaarde dade
lijk, met genoegen vast te 
stellen dat Nederland einde
lijk bereid scheen, over Wes
telijk Nieuw-Guinea te on
derhandelen. Het voegde er 
echter aan toe, slechts met 

U.N.O.-voogdij in te kunnen 
stemmen waaneer aan het 
einde dezer voogdij de over
dracht van het gebied aan 
Indonezië zou staan. Djakar
ta liep met deze eis vooruit op 
de wil van de inlandse bevol
king; Nederland wenste in die 
omstandigheden zijn voorstel 
niet te laten gelden. In het 
debat was er slechts één en
kele verrassing : de V.S. ver
klaarden zich bereid, niet 
vooruit te lopen op de vrije 
beslLssing der inlandse be
volking; ze voegden er echter 
aan toe dat de Indonezische 
eis niet onvoorwaardelijk 
mocht worden verworpen. 

Men is in Nederland over 
dit Amerikaanse standpunt 
maar matig te spreken en 
men herinnert zich de hou
ding der V.S. ten tijde van het 
Nederlands-Indonezisch kon-
flikt. Met dat al blijkt het 
vooralsnog onmogelijk, de 
U.N.O. aktief bij de Neder
landse plannen te betrekken. 
En is men in Den Haag ver
oordeeld, verder met het 
Nieuw-Guinees blok aan het 
been te blijven zitten. 

Katanga x Geld heeft wel reuk 
Er is maar een sleutel 

voor het Katangese pro
bleem : geld. Wie over Ka-
tanga spreekt als gold het 
een land ergens in West-
Europa, wie voor of tegen 
is op gronden die in West-
Europa de simpatieën be
palen, wordt slachtoffer 
van een reusachtige mis-
tificatie. Katanga is geld 
en niets anders. Geld dat 
gemaakt wordt met koper, 
kobalt en uranium. 

Toen de Ü.N.O.-bom-
men vielen op de installa
ties van de Union Miniere 
te Kolwezi, toonde het 
Katangees konflikt met
een zijn waar gelaat 

Katanga is geld, in de 
eerste plaats voor de 
Union Miniere. Zonder het 
koper, het kobalt en de 
uranium zou Katanga 
midden 1960 ondergegaan 
zijn in dezelfde chaos 
waarin de rest van Kongo 
zich thans bevindt. In Ka-
tanga lag Kamina, boven 
E'stad sprongen de para's, 
naar Tsjombe en zijn leger 
ging de hulp van de Belgi
sche technici. Kongo ver
zoop, maar de Union Mi
niere bleef draaien. En de 
man die voor dat voort-
draaien een gevaar was 
Loemoemba. verdween or 
tijd 

De Uiuon Miniere pro
duceert jaarlijk 300.000 
ton koper. De beheerders 
vinden dat prettig; de 
konkurrentie is beter ge
diend met een lagere pro-
duktie en hogere wereld-
prijzen. Vandaar de bon-
men np KoIwe^i. 

Katanga is ook geld vcoi 
de centrale Kongolese re
gering. Een kleine drie mil
jard moeten jaarlijks on
der vorm van belastingen 
in de kas te Leo vlop'e" 

Sinds juli van vorig jaar 
werd de kraan toege-
toegedraaid, wat de Ka
tangese appetijt van 
Adoela verklaart 

De Union Miniere be
schikt over stevige bond
genootschappen en wan
neer de laatste weken in 
de berichten voortdurend 
sprake was van de Franse 
en Engelse houding, dan 
is ook weer hier geld de 
sleutel tot die houding. De 
maatschappij Tanganyika 
bezit 15 % van de aande
len der Union Miniere 

^e. Tr iANT 

A'dn het hoofd van deze 
Brits-Rodezische maat
schappij staat Ch. W. 
House, die ten tijde van de 
Suez-affaire tot de Suez-
-hhv behoorde. 

ooK ae gekende konser-
vatiel lord Salisbury heeft 
via de B.S A. grote belan
gen in de Tanganyika. De 
Engelse regering heeft in 
stijgende mate af te reke-
""en met deze Katanea-

iobby, temeer daar Tanga
nyika meer dan 2 miljard 
per jaar jn de Britse 
staatskas brengt. 

Maar ook van andere 
zijden worden met veel 
belangstelling naar Ka-
tanga gekeken 

Het is de Kongolese re
gering die de mijnkonces-
sies in Katanga toekent of 
intrekt. Talrijke groepen 
zijn dan ook bereid, het 
gezag van de centrale re
gering over Katanga zo 
spoedig mogelijk te helpen 
herstellen. De Amerikaan
se groepen Anaconda en 
Chile Cooper zoudeg, wan
neer ze beslag op Katanga 
kunnen leggen, van van
daag op morgen de we-
reldprijs van het koper 
dikteren. Leopoldstad zou 
aan een andere Ameri
kaanse maatschappij, 
Tempelsman & Son, de 
Katangese diamantexploi
tatie beloofd hebben. En 
toevallig zit in 'de U.N.O. 
als hoofd van de Ameri
kaanse delegatie Adlai 
Stevenson, oud-voorzitter 
van de beheerraad van 
Tempelsman. 

In Zweden oestaat de 
naatschappij Granges-
oerg, die zich sterk inte-

_ resseert aan de Katangese 
bodemrijkdommen. Voor
zitter van de beheerraad 
is de broer van wijlen Dag 
Hammarskioe^d. 

De Union Miniere staat 
dus wel tegenover een 
zeer zware koalitie. En de 
stromannenoorlog gaat 
verder De ene partij be
taalt Tsjombe. de andere 
de U.NO. 

Wie uiteindelijk het ge
lag betaalt zijn de inwo
ners van Katanga, blank 
en zwart. In Katanga 
ruikt het 'geld naar bloed. 



DE VOLKSUNIE 

DE TAALGRENSREGELING 
ONVERANTWOORDELIJK AMATEURSWERK 

Enkele dagen geleden keurde de kamer-
kommissie van binnenlandse zaken de gea
mendeerde taalgi ensregeling van minisbei 
Gilson eenparig goed Wij betwijfelen dat 
Vlaanderen deze regeling even eenparig zal 
ondei schrijven Eens te meer hebben de Vla
mingen m de kommissie blijk gegeven van 
verregaande toegeeflijkheid in de eerste 
p"s«ts dan Jan Verroken 

Wij zuUen vandaag een pogmg doen om 
onze lezers zo goed mogelijk te informeren 
omtient hetgeen reeds gebeurde m het Har-
melcentrum en m de kommissie en over wat 
ons te wachten staat m de openbare verga
dering van de kamer 

In haar huidige vorm is de taalgrensrege-
Img voor cms onaanvaardbaar 
HET HARMELCENTRCM 

In het Harmelcentrum werd « overeen
komst » bereikt over een taalgrenskaart ge
tekend door Verroken en de Waal Van 
Crombrugge Deze overeenkomst -ftfercj slechts 
bereikt nadat Verroken de gemeenten Hou-
tem en Soiere had laten vallen Deze kaart 
die sindsdien spoorloos verdwenen is zou 
het uitgangspunt zijn van het huidige ont
werp Gilson In feite heeft men zich min 
of meer gericht naar de aanbevelingen m 
het verslag Welnu, deze aanbevelingen zijn 
op menig punt onjuist Zo is er daar spra
ke van het gehucht Spiere m de gemeente 
Dottignies, terwijl m werkelijkheid dit ge
hucht niet bestaat In feite bedoelde men 
het grondgebied ten N van het riviertje de 
Spiere 

Dit IS trouwens met de enige kntiek op 
de taalgrenswerkzaamheden van het Cen
trum Het werk gebeurde daar zo wemig 
ernstig dat op zekere ogenblik pi of Draye 
van Leuven weigerde nog verder mee t« 
werken Vooiheen had hij reeds voorgesteld 
de taalgrens door e»n wetenschaoTClijse 
regermgskommissip objectief te doer vast
stellen maar de Walen wilden daarvan niet 
horen 

Zelfs minister Vermejlen noemde in '958 
de besluiten van het Hirmelcenti-um onjuist 
en ongunstig voor de Vlamingen Zij wer
den trouwens niet eenjar ig goedgekeurd en 
er werd nooi» over gestemd 

Deze betwistbare Harme'linie werd met-

tem n door Gilson als uitgangspunt geno
men en dots de kommissieleden als krite-
rium aanvaard In de kommissie werden bo
vendien wijzigen aangebracht \oomamelijk 
m ons nadeel 

HET WETSONTWERP GILSON 
Op 14 nov 1961 diende minister Gilson 

zijn wetsontweip m vergezeld van een kaar t 
met de vooi gestelde wijzigingen In grote 
trekken kwam het hier op neer • 

De groep GEMEENTEN ROND KOMEN 
EN DIE ROND MOESKROEN blijven bij 
West Vlaanderen als franstalige gemeenten 
met facihteitenstelsel voor de Vlamingen 
De gemeenten Orroii Amengijs (Amougies^ 
en Rozenaken (Russeignies) ten w van Ron-
se gaan naar Henegouwen De gemeente 
Everbeek (Henegouwen) komt biJ Oost-
Vlaanderen De gemeenten Bever (Bievene) 
MARK (Marcqi en Sint-Pieters-Kapere 
(Henegouwen 1 komen biJ Brabant (arr 
Brussen de gemeente Bierk (Bierghes) en 
Smt-Renelde (Samtes) gaan van het a r r 
Brussel over naar het a r r Nijvel De ge
meente Sluizen (lEcluse), Zittert-Lummen 
Zétrud Leumav) Opheylissem en Neerheybs-
sem gaan van het arr Leuven naar het arr 
Nijvel De groep van 15 gemeenten m het 
N W van de provincie Lmk (Landen enz ") 
gaan naar Limburg behoudens Overhespen 
dat bij Brabant komt (arr Leuven") De ge 
meenten Korsworm (Cca-swarem) en Wou-
termgen (Otrange) gaan van Limburg naar 
Luik evenals de vijf gemmenten in de Je-
kervallei Bitsmgen (Bassenge), Eaien-

Emael Ternaaien (Lana^e) Rukkehngen 
(Roclengei en Wonck De VOERGEMEEN 
TEN MOELINGEN (MOULAND) EN S 
GRAVENVOEREN (POURON LE-CX)MTE> 
zouden samen MET DE OVERIGE VIER 
VOERDORPEN ST PIlirrEBSVOEREN 
(POURON-ST-PIERRE) REMERSDAAL 
TEUVEN EN ST MARTENS-VOEREN bij 
Lu'k bhjven maar al'en samen m het arr 
Verviers 

Na^st de afscheiding van anderstalige ge
meenten werd ook die van anderstahge ge 
huchten voorzien Het gehucht Clef d'Hol-
lande (Nieuwkerkei komt bij Ptoegsteert 
Kruiseik (Kompni bij Wervik Risquons 
Tout (Rekkemi bij Moeskroen Het GE 

HUCHT SPIERE (Dottignies) komt bij 
Kooigem (De kernel van he t Harmelcn-
t ium werd hier overgenomen, zie hoger) 
De wijk DURENNE OF DEURNE (Ronsel 
gaat naar Ellezelles De gehuchten Broeken 
of Breucq Koekomere of CJocambre en La 
Haute (EllezeUes) komen bij Ronse De ge 
huchten D HOPPE en d'Hutte (Plobecq) 
gaan naar Opbrakel en Schonsse AKREN-
BOS, HAIE-DE-VIANE EN DONKER
STRAAT (Deux-Acren) komen bij Overboe-
lare, Moerbeke en Viane Groenstraat en 
Warresaet (Bever) gaan naar Bassilv De 
gehuchten LABLIAU en HEMBECQ (Mark) 
gaan naar Bassily, Silly, Hoves en Graty 

Het gehucht COQUIANE (Pent Enghien) 
komt bij Heme Het gehucht HERBEEK 
(Samtes) komt bij Lembeek Het gehucht 
OURE-LA-PLUTE en het gebied links van 
de steenweg op Alsemberg (Brame 1 AUeud) 
komen bij St Cïenesius-Rode L E R M I T E EN 
LE CHENOIS (St Genesius-Rode) gaan 
naar Braine-l'Alleud en Waterloo 

De gehuchten T ROT en BAKENBOS 
(La Huipe) komen bij Hoeilaart en-of Ove-
njse Het gehucht la C3omiche (STATION 
TER HULPEN op grondgebied van Overij-
se) gaat naar La Hulpe 

Noordspits van Waver komt bij Otcenbarg 
Gehucht Eist (Zetrud-Luma>) kcant bij 
Hoegaartlen La Boaquee (Montenaken> gaat 
naar Cras-Avemas Het gehucht Hasselbroek 
(CJorswarem) komt bij Jeuk Al Savate (Rut-
ten) gaat naa r Othee Het NCX5RDERDEEL 
VAN OTHEE kom» bij Diets Heiir Het ge
hucht Haut Vinave (Sluizen) gaat naar 
Glons 

Tijdens de besprekmgen m de kommissie 
van Bmnenlandse Zaken werden een reeks 
wijzigingen aangebracht die voor een groot 
deel ten nadele van Vlaanderen uitvallen 
In bovenstaande reeks gemeenten en ge 
huchten waren de m hoofdletters gedrukte 
genaeenten e r gehucliten het vooiwerp van 
wijzigingen 

De belangrijkste wijzigmg js het overhe 
velen van de STREEK VAN MOESKROEN 
EN DIE VAN KOMEN naar Henegouwen 
Dit gebeurde onder sterke Waalse (en 
Vlaamse) druk Logischerwijze moest men 
dan ook de Voerstreek (6 gemeenten) bij 

Dikke zwarte lijn . huidige pro
vinciegrens 

Vertikaal doorstreept • blijft Waals 
of wordt aangehecht bij Waals ge
bied 

Wit . blijft Vlaams of wordt aange
hecht bij Vlaams gebied 

Zwart Vlaams gebied In WaaJse 
stieek dat normaal bij Vlaanderen 
moest komen maar door de kommis
sie van Bmnenlandse zaken werd af
gepingeld (a'leen m Durenne (Ronse i 
was het omgekeerd) 

Stippellijn gebied dat volksverte
genwoordiger Deconinck voorstelde 
bij Vlaanderen te voegen 

1 Aalbeke - station en het Kompas 
2 Tombroek en gebied ten N van 

de Spiere 
3 Durenne (Rons=) 
4 d Hoppe 
5 N O deel van Plobecq 
6 Streek van Akrenbos 
7 Mark Edingen en (^oquian» 
8 Herbeek 
9 (Jure la-Flute 

10 't Rot en Bakenbos 
IL Klem-Temaalen 

Limburg brengen wat dan ook gebeurde 
Bij de bespreking van het ZGN GE

HUCHT SPIERE (DoUignies) kwam de ver-
gissmg van het Harmelcentrum ter sprake 
Hoe loste men de zaak op ' Eenvoudig door 
schrapping van het artikel Deze streek gaat 
dus bij Wallonië hoewel het de bedoeling 
was van het Harmelcentrum het deel ten 
N van het riviertje de Spiere bij Vlaande
ren te laten Over het gehucht TOMBROEK 
(Luigne) IS noch in he t Harmelcentrum, 
noch m het ontwerp Güsoa sprake Dit door 
en door Vlaams gehucht kwam ter sprake 
in de kommissie maar toch besliste men 
het bij de franstalige gemeente Lumgne te 
laten De herhaalde tussenkomsten van on
ze volksvertegenwoordiger Dame) DECO
NINCK die tal van amendementen indien
de o m in verband met de wijken Ten Bne-
len en Godshuis (Komen) Aalbeke-stations-
wijk (Moeskroen), Tombrxsek (Luigne) de 
s t n x * ten N van de Spiere, ent konden 
met baten De overige Vlammgen, Verroken 
ink'uis, waren veel te laks. 

De Waalse wijk van Ronse (DURENNE) 
bleef op aandringen van WAAIDE kommis
sieleden bij Ronse 

De Vlammgen eisten dat niet op maar 
werden het opgedrongen Dez" operatie 
moest een hele reeks andere diefstallen dek-
ken en een motivering bezorgen voor een 
uitgebreid faciliteitenstelsel waarvan Gilson 
droomt En ook hier t rapte Verroken m de 
val Bij de b e ^ r e k m g van het gehucht 
D "HOPPE (Flobecq) wisten de Walen dat af 
te pmg^en onder voorwendsel dat daar een 
toeristisch centrum is waarvoor de gemeen
te Plobecq banen aanlegde Dat de mwo-
ners van d Hoppe Vlaams zijn en het altijd 
waren telde me t D'Hoppe blijft bij Hene
gouwen Onder voorwendsel dat daar ook een 
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Pendelen 

of 

Stempelen 

door 

Staf de Lie 

Uit ongeveer een 120 (jc-
meenten in de /jiensstrrck 
van West-\'l(iaiiilcren ko
men de arheiderx die naar 
F ra lil I Ijk (jaan irerken. 
Van de lO.UÜO u-ahrn on-
qeier'r f)'> % ni hel Xoor-
derdeparteiiienf, (il) % in 
tekstiel, 20 % ni de vic-
taahiijcerlieid, 10 % in d(> 
houw en 10 % (// andere 
sektoren. 
Hiernaast de folo. on:e le-
porter in ijcspirL niet in-
l>eidei \. 

Dagelijkse exodus 
voor hongerloon 

W i] rijden door liet Westland. Er han/jt een mist over de rel
den en de iceiden, die een kleur heeft van e.uil afivaswafer. 

De afseliiiweUjk misvormde knotwilgcn en de kromgewamde ha
men geven het landschap een spokcrig beeld. Er is geen viens 
te zien op de weg die van Veurne naar leper loopt. Vanop de 
Elzendamme-britg ziet ge hoe de IJzer de eindeloze vlakte orer-
stroonid heeft. IJaurachter duikf. een zware kerktoren op : ]VPH-
vleteren, 't ts alsof het dorp onder woter staat. Een heeld uit 
de Middeleeuwen. Ja u-ant met een heef je fantasie herkent men 
in de schimmen ginder in de heemden, de mannen ran Zanekin 
die zich gereed maken voor een Moedige slag tegen de Franse 
leijerhenden. Met een heet je fantasie vermoedt men ook dat ach
ter de kim, waar de prachtige torens ran leper onihoogrijzen, 
machtige ^tedcn liqqen. 

Niets daarvan. De harde 
werkelijkheid zegt dat er 
slechts mist is, hier en daar 
een handvol «koeien met de 
bruine kleur van paarden en 
bijna uitgestorven provmcie-
Stadjes. 

De reusachtige lakenhalle 
van leper, vroeger het cen
trum van een wereldhandel, 
de Vlaamse lakennijverheid, 
die het simbool moest zijn 
van een moderne tekstielin-
dustrie is een verlaten spe
lonk, in de zomer met de 
gauwte bezocht door haastige 
toeristen, in de winter het 
oord waarm enkele schrale 
tentoonstellingen ergens in 
een hoekje ondergebracht 
worden. 

In het zuiden naar de 
grensstreek toe liggen een 
paar heuvelbuiken : Kem-
melberg, Rodenberg, Scher-
penberg, Katsberg en ande
ren. Daarachter in Frankrijk 
ligt het beloofde land, Zuid-
Vlaanderen of wat althans 
het beloofde land had moe
ten zijn. Vroeger het cen
trum van Vlaamse nijverheid 
is het de oorzaak van een mi-
zerie-exodus van Vlaamse 
arbeiders geworden naar in
dustrieën die eigenlijk moes
ten uitmaken van onze ge
westen. 

EXODUS DER 40.000 

Meer dan een eeuw gele-
jlen begon de grote trek naai 
het zuiden. In de Westhoek 
leefden de mensen voordien 
van de landbouw en de vee
teelt. De arbeiders vonden, 
een (armoedig) bestaan bij 
de boeren en daar bleef het 
bij. Toen kwam er meer 
werkgelegenheid in de ver
nieuwde nijverheden in 
Frankrijk waar toendertijd 
goede lonen betaald werden. 
De exodus was begonnen en 
zou niet meer eindigen. Van 
vader op zoon trekt men in 
de Westhoek naar Frankrijk, 
er is geen andere mogelijk
heid. Ook nu nog trekken da
gelijks meer dan veertigdui
zend mensen over de grens. 
Veertigduizend mensen die 
een armoedig bestaan heb
ben, een zwart bestaan, die 
praktisch geen zon- of feest
dag kennen, die individueel 
het zout niet op hun brood 
kunnen verdienen, die tegefi 
.schandelijk lage lonen bees-
tenwerk moeten gaan ver
richten. 

Zij berusten praktisch in 
hun lot. Velen die achttien 
frank per uur verdienen, die 
met geen drieduizend frank 
per maand naar huis ko-
möl , durven niet eens zeg

gen dat ze slecht betaald 
worden. Ze zijn bang en be
vreesd hun werk tê verliezen. 

KINDEREN VAN 14 JAAR 

Vroeger kwamen de Vla
mingen om de twee weken 
terug uit Frankrijk, thans 
gaan zij dagehjks met de 
bus op en af, een rit die dik
wijls over honderd kilometer 
gaat. Vier of vijf uur onder
weg zijn is voor sommigen 
onder hen nog paradijselijk 
want er zijn er die acht uur 
onderweg waren, vroeger 
toen ze naar de mijnen in 
Wallonië gingen werken. 

Er zijn ongeveer veertig
duizend grensarbeiders. 

Daarvan zijn er bijna der
tigduizend mannen en tien
duizend vrouwen, want prak
tisch het hele gezin werkt. 
Om rond te kunnen komen. 
Daarom ziet nien zowel man
nen als vrouwen over de 
grensposten trekken. Ook 
meisjes, zelfs kinderen van 
14 jaar gaan mee naar 
Frankrijk want zij moeten 
allemaal hun steentje bij
brengen om het gezin recht 
te kunnen houden. 

De toestanden op zedelijk 
gebied (wij zullen ze in een 
volgende reportage uitgebrei
der behandelen) zijn onge
looflijk slecht. 

Honderd jaar knechtschap, 
koeliewerk, hebben zwaar 
gedrukt op het volk van de 
Westhoek. Geen sindikaten 
die omkijken naar deze mi-
zeriemensen, die verbetering 
brengen in toestanden die 
teruggaan naar vijftig jaar 
geleden, Hou ze onwetend en 
arm dan kunnen wij ze ver
der uitzuigen is blijkbaar de 
leuze van de kleursindikaten 
en het schandaal wordt in de 
doofpot gehouden. 

Ik zat iedere dog 
zeven uur 
m de bus 

De eerste arbeider met wie wij een gesprek voer
den is afkomstig uit Brielen en 46 jaar oud. 

« Werkt U allang in Frankrijk ? : Een goei jaar 
en eenhalf. En wat deed U voordien. Ik was vroeger 
bee"nhouwersgast. Ik ben lange tijd bij de troep ge
weest in Duitsland. U was beroepsmilitair ? Nee vrij-
vrijwilliger. Bij 't Vlaams legioen. Waarom zijt U 
naar Frankrijk gaan werken, verdient U daar "ttieer? 
Nee. Nadat ik uit de bak gekomen ben, heb ik vier 
jaar in de koolputten gewerkt, dan werd de autobus 
afgeschaft die naar Wallonië reed en sedertdien ben 
ik werkloos. Sedert een goei jaar en half ben in dan 
in Frankrijk gaan werken. Waar ging U werken in 
Wallonië ? In de koolputten, er reed een autobus van 
hier naar Mons. Hoe lang hebt U dat gedaan ? Vier 
jaar. Ik wil het nog doen, maar ik ben werkloos ge
worden doordat de autokar werd afgeschaft. Wij leg
den toen per dag, 260 km heen en terug af. Hoeveel 
uren zat U dan in de bus ? We vertrokken 's mor
gens te half elf, en we kwamen te 1 uur 's nachts 
thuis. Dat was ongeveer zeven uur die wij al rijden
de doorbrachten. De ene keer gincf het vlugger dan 
de andere. 

Waar werkt U op dit ogenblik in Frankrijlt ? In 
Toerkonje. Hoeveel kilometer is dat van hier ? Der
tig kilometer, dus heen en weer zestig. Hoe gaat U 
daar naar toe ? Met de bus, die de toer doet van de 
streek en die ons opneemt. Hoeveel betaalt U daar. 
« We zijn wij ferm afgeslegen ». Tot verleden maand 
hebben we tachtig F per week betaald. Nu is er een 
vermindering gekomen tot veertig F, Verdient u min
der dan toen U in Wallonië ging werken ? Ha dat is 
natuurlijk ! Zijn de lonen daar lager ? Ha het is een 
ander werk. Wij werken nu in de tekstiel, niet als 
specialist of als geschoolde. Ik werk als handlanger, 
ik kende de stiel niet. Nu ben ik daar een jaar en half 
en ik heb nog nooit een macliine gezien, ik sta in de 
verzending. Zijn er mensen die meer gespecialiseerd 
zijn ? Ja die zijn er, maar niet veel. Hoeveel mensen 
uit Vlaanderen werken daar ? Ja nogal veel, op de 
900 arbeiders die onze fabriek heeft, zijn er toch wel 
honderd Vlamingen. Er is een bus die de plQeg ver
voert die te vijf uur begint, dit in mijn geval, dan 
een voor de ploeg van zeven uur en dan nog een voor 
de ploeg van 1 uur 's middags en een voor 9 uur 's 
avonds. Hebt U daar vijfdagenweek. Ja, eu acht uur 
werk per dag. Op dat gebied is het niet zô  slecht. 
Maar ik ben een uitzondering. Op mijn fabriek zijn 
er die slechts hun veertig uren mogen doen en niks 
bijverdienen. Ik kan nog overuren maken die eerst 
aan vijf en twintig ten honderd betaald worden en 
aan een zeker getal komt er wat bij tot 50 %. Maar 
de daguren, worden maar betaald tegen 21 F maksi-
mum wat neerkomt op 160-170 F per dag en dan zijn 
wij goed betaald want er zijn er zeer veel die maar 
17 of 18 F per uur verdienen ». 

Deze arbeider wist ons ook nog te vertellen dat 
de autobus de rit doet van Langemark over Boezin-
gen, Zuidschote, Elverdinge, Woesten, Brielen en via 
leper over Menen naar Toerkonje rijdt. De bussen 
worden uitgebaat door Belgische ondernemingen, het 
is een nijverheid op zichzelf geworden in de West
hoek, pendelarbeiders te vervoeren. Over het alge
meen betalen de arbeiders 40 F voor de rit en per 
week ongeacht de afstand, de fabriek legt veelal het
zelfde bedrag bij zodat de vervoerskosten gedeeld 
worden, grote tegenstelling met Nederland waar het 
vervoer gratis is. 
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Arbeiders 
toerisme 

Arbeiders toer isme inde rdaad in de le t te r l i jke zin van he t woord da t de pijl op de foto 
aandu id t . Spijtig genoeg onz ich tbaar , m a a r er s t a a t « Toer isme ». 

Brief van een Vlaamse arbeider in Nederland 

Ze zouden ons 
vermoorden 

Wij on tv ingen volgend 
schri jven, van een Lim
burgse arbeider i.^.m. onze 
repor tages over de mobie 
len : 

(.ïcticlite Volksunie, 
Ik hen zelf een van die 

rerschoppclinffen tan deop-
eenvol(jende rederingen van 
onze unitaire staat. Ik heb 
die reportages van Staf de 
Lie aandachtig gevolgd en 
geloof dat die irerkelijk 
-eer goed ~ijn, alleen die 
over de staatsmijnen is veel 
te zacht. Daarom uil ik nog 
enige inlichtingen geven 
die niet in uw hlad veische-
nen. Zoals vit de andere re
portages af te Inden is. 
verstaan de JVederlandsc en 
Vlaamse arheidcrs zich 
goed. Ik vind dat zo eigen
aardig, dat ik rr aan iirij-
fel. 

Bij ons is dat geenszins 
het geval. Als de blikken 
die de Nederlandse viede-
arbeidcrs ons nawerpen. 
dolken of messen icarcn, 
dan liep op de ganse staats-
viijnen niet een Vlaming 
meer rond, want dan iraren 
ice al lang dood. Dat komt 
door de valutatoeslag die 
e^rsi 20 % van ons loon be
droeg en die ze ons benij
den. Die ralutatoeslag is 
trouwens met de herwaar
dering van de gulden fe-
luggebraclit op 16 % en 
daardoor hebhen u-e nu een 

schade van ± '2 % volgens 
de huidige naarde van de 
gulden, die voor de her
waardering 13,40 F be
droeg, en met ingang van 
onze 16 % . 14.10 F. 

-\ u staat de gulden tegen 
± 13,70 F en is onze valu
tatoeslag nog maar 16 % 
in plaats van 18 %. Dit is 
voorgebracht in de ring ver
gaderingen die maandelijks 
plaats hebhen op de staats
mijnen. Antwoord van de 
roorzHier was, dat we geen 
schade hadden, inderdaad 
2ö0 « .300 F per maand is 
viets: Een tijdje geleden 
leeft een Belgisch syndi-
laat eens een poging ge
daan of beter gezegd een 
vraag gesteld of het moge
lijk was om aan de Vlaam
se arbeiders op staatsmij
nen kindergeld volgens 
Belgische regeling vit te 
betalen. Antwoord : c zijn 
vw kinderen dan meer 
u-aaid dan de onze ». Dit 
zijn enkele algemene grie
ven, vxaar er zijn er nog 
heel veel individuele. Het 
IS een echte schande voor 
een staatsbedrijf van zo een 
kntolieke buurstaat, het 
kon er wel lommunistisclt 
zijn. Trouwens de kommu-
nisten staan om de twee 
weken of om de maand aan 
de mijn en aan de fabrie
ken met pamflelten die 
gretig gelezen worden, ook 

door onze Vlaamse pendel-
arbeiders. 

De Limburgse CM"./ ' . 
hoeft niet te denken dat 
hun talrijke versclioppelin-
gen die irel goed zijn om 
belasting te betalen, maar 
niet om fabrieken te hij
gen, nog langer C.V.P.-ers 
zullen blijven. 'Ik weet dat 
er velen zullen overgaan 
•naar de Volksunie, de enige 
partij die de naam partij 
waardig is. want de 
KLErRBEXDEX zijn 
toch alleen maar geldwol-
vcn. 

Ik wens de Volksunie een 
massale aanwinst en zal ze 
daarbij flink trachten te 
helpen. 

Limburgse arbeider. 

Redak t i e : Wat sommige 
bedr i jven bet ref t — en dit 
is bij D.A.F, h e t geval — 
ve rk l aa rden de door onze 
r ed ak t eu r bezochte a rbe i 
ders eens t emmig d a t er in 
h u n fabr iek een goede k a 
meraadschapsgees t heers t . 
Wij hebben , nooi t beweerd 
d a t h e t overal zo is. 

Onze lezer heeft gelijk 
wat zijn opwerpingen t e 
genover de k leurs ind ika-
t en betreft . Wij zullen n ie t 
ophouden h u n laksheid 
a a n de k a a k te stellen. Wij 
zijn e rvan overtuigd d a t 
ta l r i jke arbe iders ons 
daarb i j zullen helpen. 

Na de Ierse 
verkiezingen (2) 
Het zul trei opgevallen zijn, dat de Ierse' nationa

listen in de verkiezingen van oktober zo'n slechte uit
slagen behaald hebben, vooral waar hun geestgenoten 
in Wales en Si hofland voortdurend vooruitgaan. 

Bekijken wij eerst even de absolute cijfers : 
— in 19Ö7 behaalde Sinn Fein G').640 stemmen of 

4 zetels; 

— in 1961 werden nog .36.386 stemmen uitgebracht 
en werd geen zetel in de wacht gesleept. 

Ons inziens kunnen verschillende oorzaken voor 
deze zware nederlaag worden ingeroepen. Vooreerst 
was daar de lampagne van het LILA. (liet Iers Re
publikeins Irger). Deze ondergrondse organisatie 
startte in december L9Ö6 met haar alt ie zovel in 
A'oord-Ierland (nog steeds onder engels gezag) als in 
de Republiek zelf. Voortdurend uerd( n' raids uit ge
loeid tegen de Engelse politietroepen, wat Engeland 
vciplichtte een aanzienlijke troepenmacht naar Bel
fast over te brengen. Daar de I.R A. op politiek ge
bied de Sinn Fein ondersteunde, uas er hij de bevol
king veel simpaiie voor de nationalisten, die in 1907 
ill het middelpunt der belangstelling stonden. Dat jaar 
uuren reeds veel leien opgesloten, zowel in het Koor
den als in het 'Auiden. Verscheidene gevangenen wer
den ah- kiiiididalcn ge.-tcld. onder hen de wel helende 
Tom Mitchell, die lecds sinds 19J4 in Belfast gevan
gen zat. De uitslagen uarcn dan ook zeer bemoedi
gend. Sinds 10-17 rcianderde de toestand rel erg : 
z'ircl de Icisr icgering als de •machthebbers in Ulster 
(Xoord-Ierland) zetten er alles op om de I.R.A. te 
vernietigen. Tot heden zijn ze hier nog met in ge
slaagd, maar toih gaat de gewone man in Ieiland ook 
wel inzien, dat het doel van de I.R..i. : Xoord-Ici-
land vrijvechten uin de Engelse overheei ^ing, meer en 
inter utopisch wordt, vooral'daar de Republuk zich on
verzettelijk tegen de nationalistische aktie leert, ja 
zelfs alle medewerking verleent aan de Engelsen, om 
de IRA-mensen, die over de grens uit Ulster weg-
ihtchfcn, in Ierland te vatten. Er is blijkbaar wel 
zeer veel water door de zee gevloeid, sindi de ler'^c 
opstanden van 1916 en 192L.. 

Bovendien waren de Engelsen ivel zo slim, cnkole 
gelende IRA-mannen, onder wie Tom Mitchell, tijdig 
" ' • / f^J^fen opdat ze niet weer als simbolen voor de 
Sinn-Fein-lieskampagne zouden kinnien dienen. 

Het politiek programma zelf van de Sinn Fein 
blijkt thans tegen de parlij te werken, ook hij de Ie
ren die in hun hart de nationalisti.-che beginselen toe
gedaan blijven. Inderdaad de Sinn Fein-le'ders had
den reeds hij de vroegere verkiezingen verklaard, dat 
zij slechts een Ierland erkenden : het gehele grondge
bied van Erin, dus zowel de Ierse republiek als het 
Engelse Ulster. Zolang Ierland niet verenigd was, of 
zolang zij niet de meerderheid van de Dail bezetten, 
zouden^zij weigeren zitting te nemen in de Dail. En 
UI 19-57 hielden de nationalistische verkozenen woord : 
geen enkele zette ooit een roet in het parlement. Der
gelijke houding ontmoedigde op de duur een gioot deel 
van hun aanhang .- men zag immers in, dat op die ma
nier de Sinn Fein, al had ze nu nog zoveel verkozenen, 
toch niets praktisch kon presteren in het bestuur van 
het land. De 30.000 stemmen die in 1-961 verloren gin
gen, zullen wel in hoofdzaak het leger blanko-^fem-
mers vervoegd hebben. 

Een dergelijke reden voor de nedeilaag van de Sinn 
Fein schijnt ons hierin te liggen, dat deze paitij in 
feite geen klaar-omlijnd programma op sociaal en 
ekonomiscli gebied heeft. De lezing van het hlad « The 
united Irishman », dat alhoewel niet het officieel or
gaan van de Sinn Fein, toch er op politiek gebied het 
dichtst bijstaat, is bijzonder leerrijk... en uaaruhu-
wend ! Het grootste deel van de inhoud helstaat hetzij 
uit verslagen van de allies der I.R.A. tegen de Engel
se bezetters, en van de tegcnalties zowel in Noord als 
in Zuid; heizij uit lange huldeartilels en herdenkingen 
•van de helden uit de geschiedenis van de vrijheids
strijd : bijna in elk nummer lofr-eden of historische 
bijdragen over Patrick l'earse, Wolfe Tone Roger 
Casement, Terence Mac Swiney en zoveel andere {jrote 
figuren. Dit alles is ongetwijfeld interessant, maar het 
geeft tenslotte de indruk dat de Ierse nationalisten — 
anno 1961 — geen juist omschreven doelstellingen 
hebben, en om de toekomstige inriclitnig van hun land 
amper vage begrippen koe^teien. 

Zo komt het Ierse nationalisme ons essentieel voor 
als een zeer onbaatzuchtige en dikwijls heldhaftige, 
maar helaas te romantische en vaak wat verouderde 
worsteling, die op lange termijn tot volledige mis
lukking geïïoemd schijnt, tenzij... tenzij dé leiders 
gaan inzien dat men hei anders moet aanpakken, en een 
behoorlijk programma uitwerken, in de trant van de 
« Plaid Cymru » de andere verivante partijen. 

Hopen wij dat de verkiezingsnederlaag van 1961 
het begin worde van een nieuwe bloeiperiode. 

Roeland Raes. 

' _ \ 
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Onze verkozenen aan het werk 
Dr. Van Leempullen : begroting van landbouw 

OFFENSIEVE POLITIEK ? 

Volgens de regeringsver
klaring van 2 mei 1961 ging 
de landbouwpolitiek in ons 
land « offensief » gevoerd 
worden. 

Met een landbouwbegro
ting die maar even 1 % uit
maakt van de Rijksmidde
lenbegroting is geeii offen
sieve landbouwpolitiek te 

De Taalgrensregeling 
(Vervolg van blz. 7j 

•-Wlntigtal Waalse huizen s taan 
werd ook een goed deel van de 
streek van AKRENBOS afgepin
geld. De GEMEENTE MARK werd 
ons ontfutseld onder voorwendsel 
dat het Kollege van Edingen op 
i e t grondgebied van Mark staat, 
•.vat een leugen is. en met de moti
vering dat Mark het normale iiit-
oreidingsgebied is van Edingen. 

Zo is dit de beloning voor de on-
•vettelijk diefstal die de laatste 
•ientallen jaren te EDINGEN zelf 
werd bedreven en die door Gilson 
'veneens gewettigd werd Do de
zelfde manier werd het gehucht 
COQUIANE afgepingeld omdat 
',gn. het station van Edineen op 
liet grondgebt'id van Clxjuiane 
'gemeente Petit-Engh'eni staat. 
Tussen dit station en de wijk Co-
quiane liggen in feit nog 2 a 3 km 
velden en weiden en Coquiane is 
100 Tc Vlaams. 

Voor het gebied ten Z. van St. 
Genesius-Rode heeft de regering 
^elf een amendement ingediend 
vaarbij alleen de strook links van 
de weg op Alsemberg fBraine l'Al-
eud) naar St. Genesius-Rode over-

•;omt. dus niet meer CURE-LA-
?LUTE. Een deel van St. Gene
sius-Rode gaat echter wel naar 
3raine-lAUeud. HET ROT en 
OUD-BAKENBOS blijven bij La 
'-iulpe en alleen Nieuw-Bakenbos 
comt over bij Hoeilaart of Overij-
-e, .terwijl TER HULPEN-STA
TION (grondgebied Overijse) bij 
La Hulpe komt. Een laatste wijzi-
-ïing was louter technisch : de 
•loordspits van Othée komt bij 
Kutten i.p.v. bij Diets-Heur. 

In het Harmelcentrum gaven de 
Vlamingen toe In de kommissie 
Gilson gaven ze eens te meer toe. 
•ïn straks in de openbare vergade
ring ? Het bewuste Vlaanderen 
dient in elk geval goed te weten 
vat er gebeurt en snel, zeer snel 
e handelen. 

P.M. 

voeren : dat is eenvoudig on
mogelijk. Het orgaan van 
het « Boerenfront » noemt 
deze landbouwbegroting dan 
ook « arme -mensen - bud
get S'. Wij willen wel aanne
men, dat de landbouwpoli
tiek offensief is, maar dan in 
de betekenis van agressief te
gen de boeren ! Niemand zal 
betwisten dat onze boeren 
met een mmderwaardige so
ciale wetgeving bedeeld zijn 
— kijk even naar de kinder
vergoedingen en de pen
sioenen. Samen met onze 
werklozen — in hoofdzaak 
Vlamingen — staan de boe
ren van kleine en middelgro
te het laagst op de sociale 
ladder. 

ONDERWIJS 

De toelagen voor het na
schools land- en tuinbouw-
onderwijs zijn te klein. 

Een verhoging van ander
half miljoen hiertoe is on
voldoende om stevige resul
taten te bereiken. In de aan 
gang zijnde concurrentie
strijd, in het kader van de 
Gemeenschappelijke markt, 
moet onze boeren en tuinders 
de gelegenheid geboden wor
den, zich op te werken tot 
degelijk onderlegde bedrijfs
leiders. 

Bestond de mogelijkheid 
niet daartoe enkele miljoe
nen af te voeren van de be
groting van het ministerie 
van Landsverdediging — een 
departement waar op enkele 
miljoenen niet gekeken 
wordt ? 

VARKENSPRIJZEN 

De ineenstorting van de 
varkensprijzen is een spre
kend voorbeeld : De uitvoer 
naar Frankrijk wordt verbo
den — de invoer wordt gesti
muleerd door 't laten vallen 
van de invoerrechten en de 
invoerrechten op de voeder-
granen worden verhoogd. 

CHICOREI 

Voor de chicoreiteelt merkt 
men eenzelfde strekking in 
het beleid. Een gekende chi-
coreifabriek had op datum 
van 17-3-61 nog 420 ton in
gevoerde chicoreibonen (dus 
gedroogde wortels) te ver-
rechtvaardien en men stond 
haar dan een nieuwe invoer
vergunning toe van daarom
trent een kwart miljoen kg., 
waardoor de markt geweldi'g 
gedrukt wordt. Onze ± 1.000 
kwekers en 170 drogers zijn 
er de slachtoffers van. 

HOP 

Voor de hopkwestie doen 
zich dezelfde moeilijkheden 
voor. 

Wat is er terecht gekomen 
van de besprekingen met de 
verbruikssector ? Gaat men 
een even sterke dumping als 
voorheen nog toelaten ? 

De natuur is U een weinig 
ter hulp gekomen, daar de 
oogst 1962 een 10.000 kwin
talen lager ligt dan vorig 
jaar. 

EIEREN 

En dan de eierkwestie. 
Ook deze sector kende een 

nooit geziene inzinking, al
weer door dezelfde nauw
gezette bezorgdheid om de 
index van de levensduurte te 
drukken. 

De verhoging der taksen 
op de ingevoerde voedergra-
nen was de dodelijke steek 
tegen de producenten van 
eiers en braadkiekens. Het 
meelvoeder betekent de 4'5 
van de kostprijs. 

BOTER 

Zeer actueel is tevens de 
boterkwestie. 

De Nederlands - Belgische 
grens is wat de boterdoorsij-
peling betreft zo lek als een 
teems (10 miljoen kg. gaat 
er door). Het prijzenverschil 
is daarenboven te aanlokke

lijk voor de beroepssmokke
laars, dat men er geen risico 
zou voor wagen. Met de beste 
wil van de wereld kan men 
daar niet rechtstreek aan 
verhelpen. 

Onrechtstreeks werd de 
laatste dagen het voorstel 
geopperd, de melkverwerking 
anders te richten (25 % bo
ter, in plaats van de helft). 

SUIKERBIETEN 

Het blad «Landbouwleven> 
van 18-XI-61 stelt in een 
zeer interessant artikel de 
vraag ; « Is de suikerbieten
teelt in de huidige omstan
digheden nog winstgeveniK» 
Het blad besluit, en wij t re
den dit bij, dat de toestand 
duidelijk wijst op een mis
kenning van de belangen 
van de suikerbietenplanters. 

De invoer van Kongolese 
suikei* tegen onze nationale 
prijzen zou best ophouden, 
daar waar bij het vastgestel
de contingent van 318.000 
ton suiker er + 40.000 ton 
moeten uitgevoerd worden 
tegen zeer lage prijzen. 

GEEST EN LICHT 

En thans een klein kom-
mentaar over de harmonisa
tie « in de geest » van Bene
lux en « in het licht » van 
Euromarkt. 

Wat de eigenlijke harmo
nisatie betreft, wij staan 
sceptisch hiertegenover. We 
staan zeker nog bij het be
gin, nl. bij de toepassing van 
het stelsel der heffingen en 
dan nog maar voor bepaalde 
producten, granen, vlees, ei
ers, suiker... 

Het is wel zo dat de veral
gemening van het stelsel der 
heffingen kan worden be
schouwd als de voorloper van 
de harmonisatie der wetge
vingen, voorwaarde tot een
making der markten. 

Doch er bestaat een nauw 
verband tussen produktie- en 
eploitatiekosten. Dus voor

uitgang door hoger exploita
tiekosten. Deze exploitatie
kosten renderen maar bij een 
dichte agrarische beroepsbe
volking. Maar zoals hierbo
ven gezegd, verdwenen er 
duizenden boeren van hun 
hofsteden en werden proleta-
riers. In plaats van beter, 
kan het dan voor Europa nog 
slechter worden. De Europese 
landbouw voedt nu 8 mensen 
op 10. Hij kan terugvallen 
en er maar 6 op 10 meer voe
den. 

VISSERIJ 

In de regeringsverklaring 
van 2 mei 11., direct na de 4 
lijnen over de landbouwpoli
tiek van deze regering komt 
het zinnetje : « De regering 
zal tevens instaan voor de 
valorisatie van de producten 
van het vissersbedrij f >. 

In een memorandum — 
opgesteld te Oostende op 6 
november 11., samen met een 
afvaardiging van reders, vis
sers en schipper-vissers — 
hebben wij U meer gevraagd 
dan dat, nl. : 

De gelijke marktrechten 
voor de geïmporteerde vis, 

De reorganisatie van de 
propaganda voor meer vis-
verbruik, 

De verbetering der opvang-
regeling en het dichten der 
lekken in deze. 

De kwestie der proef visse
rij. 

Daarenboven werden vol
gende dringende eisen naar 
voren gebracht : 

a) een verhoogd en op 55 
jaar vervroegd pensioen; 

b) een gewaarborgd mini
mumloon voor de vissers; 

c) de toekenning van een 
slooppremie van 5.000 F per 
ton; 

d) een verhoging van de 
kretjieten voor de scheeps
bouw tegen lage interest; 

e\ het stemrecht voor on
ze bissers; 

f) een eigen visserijbeleid 
met eigen begroting. 
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Vlamingen 
i' 

i 

Koopt bi j beproefde Vlaming en bespaart steeds min imum 
10 % op uw ui tgaven. 
Stads- of Butaangasvuur (3 vuren) . . . . . 475 ,— F 
Stads- of Butaangasvuur (met oven) . . . 2.800,— 
Butaangasradiatoren 1.400,— 
Volautomatische V^asmachines 
Wasmachines, Droogzwlerders, • Koelkasten 
Elektrische Huishoudapparaten. 
Steeds minimum 20 tot 40 1. korting. 
Wij geven tot 5 JAAR TOTALE WAARBORG 
Dus nooit onaangename verrassingen, noch 
ui tgaven. 
KONTANT OF KREDIET = ZELFDE PRUS 

13.500,— 

VANDOMME, 
Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen 
Ook op Zen- en feestdagen sta ik tot uv/ dienst. 
Spoorwegautobus : Mechelen naar Kapellen o / d Bos en 
Londerzeet. 

KOOP NIEUWJAARSKAARTEN 
V A N BU ONS I 

Lode van Aken 
bie^i^ U samen met 

Livy Klaessen 
hun 
kunstnieuwjaarskaarten, 
gedrukt op eigen 
linosnede aan. 
Door een biljet van 20 F 
aan Lode van Aken, 
Postbus 73, Antwerpen 1 
te zenden onvangt U 
per kerende post 
de 8 nieuwjaarskaarten 
waarvan 4 in 
tweekleuren druk. 

Het boek dat in geen 

VLAAMS-NATIONAIE 

BIBLIOTHEEK 
mag ontbreken ! 

JORIS VAN SEVEREN 

Droom en Daad 
door Arthur de Bruyne. 

420 blz.; 
150 foto's en dokumenten. 

Ingen. 250,- F - ingeb. 350,- F 
Stort het bedrag op P.R. nr 
13.63.85, Uitgaven Oranje, 
Zulte en toezending volgt 

omgaand. 

GENT: DODENHULDE 
Op zondag 26 november ging te 

Gent de jaarlijkse plechtige hulde 
aan de doden van het Oostfront 
door. Reeds de dag tevoren was in 
de « Roefand », in aanwezigheid 
van vertegenwoordigers der pers, 
een zoekdiensttentoonstelling geo-

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

*Tel.339165 

G.6ERGERS 
SINT-JANSVLIE. 
( K M n e Tunnel) 
ANTWERPEN 

pend voor het opsporen van ver
misten. 

Zondagvoormiddag had op het 
kerkhof te Laame een iricchtlg-
heid aan het graf van overleden 
kameraden plaats. Het woord werd 
er gevoerd door Z.E.P. Van de 
Waile o.p. Nadien werd in de over. 
voUe kerk der EE.PP. Dominika-
nen aan de Holstraat de jaarlijkse 
plechtige dodenmis gelezen. 

In de namiddag greep in de 
feestzaal « Roeland » de eigenlijke 
Dodenhulde plaats. De stijlvolle 
plechtigheid zette in met het voor
dragen van gedichten van ond-
Oostfr«mters. De omlijsting door 
de kunstgroep De Stoppeleir, de 
muriekkapel der Blauwvoetvendels, 
de orgelist Rttdi Sinia, samen met 
de uitstekende klank- en lichtregle 
van Renaat Saey waarborgden een 
hoog artistiek gehalte van de 
plechtigheid. 

Gelegenheidssprekcr was T. van 
Overstraeten. Hij verklaarde, op 
grond van zijn ervaringen anti
militarist te zijn geworden. Hij 
legde de nadruk op de louter-men-
selijkc waarde van het offer der 
gesnenvelden. Hij besloot met te 
zeggen dat hij het als zijn plicht 
beschoowde, er mede voor te ijve
ren dat nooit meer een generatie 
Vlaamse jongens n€>delooS KMI 
gaan sneuvelen. 

Onder de talloze aanwezigen be
merkten we a m . talrijke weduwen 
van gesnenreldea, talrijke w»p««i-
• akkers. volksvert. li. Wouters, 
•••.P. Van de Walle, dhr J. De Key-
'T en Goeyens van V.O.S., «•». 
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DENDERLEEUW 
Met de trein naar Antwerpen 
Vertrek te 8 uur 56 Verzameling 

kwart voor negen m stationshal. 
Het bestuur rekent op talrijke 
aanwezigen 

Plaatselijk woiden geen uitnodi
gingen verstuurd 

DIKSMCIÜE 
Vlaams-Waalse \erhoM£ngen. 

Woensdag 20 dec te 20 uur m 
de raadzaal van het stadhuis, be
langrijke vergadering met als 
sprekei,- Rik De Gheijn en G Jas-
sogne 

De Vlaams-Waalse verhoudingen 
zullen er be'icht worden en de 
mogelijkheid onderzocht om door 
een definitieve regeling uit de uni
taire chaos te geraken. 

De Vlaamse vrienden, propagan
disten en simpatisanten worden 
drmgend verzocht om. eensgezmd 
aan de vergadering de"l te nem°n 

DE HAAN AAN ZEE 
Op 1 december belegden de af

delingen Blankenberge en Oos
tende een kontaktvergadering in 
DE HAAN op verzoek van enkele 
Volksuniegez.nden aldaar Na een 

. vruchtbare gedacht«nwisselmg 
werd besloten een Volksunie-kem 
OD te richten Alle Vlamingen uit 
KLEMSKERKE en VLISSEGEM 
die be'angstelling hebben voor de 
Volksunie melden zich bij Richard 
HEIRENS, Aug Beernaertstraat 
12 De Haan 

EREMBODEGEM-CENTRITM 
Ons eerste kind?rfeest bedoe'd 

als Kerstfeest vindt plaats op za
terdag 16-1-62 te 6 uui 30 in het lo
kaal « Erembout » 

Onze leden en sympatizanten 
worden met vrouw en kinderen tot 
dit feest hartelijk uitgenodigd 
Een persoonlijke uitnodiging \olgt 

GENT 
St. Niklaasfeest. 

De goeie Smt was op zondag 10 
dec. m het Vlaams huis Roeland 
Meer dan honderd kleintjes ver
beidden vol ongeduld zijn komst, 
onderwijl kalm gehouden door en
kele mooie f ilmpj'es o a deze van 
de vorige klaasfeesten 

Of ' e zich geamuseerd hebben ' 
Ze'fs onder het veroberen van de 
malse boterkoeken en het drinken 
van de geurige coco'ade hadden ZÏ 
nog piet 

BIJ liet gerinkel en onder ap
plaus deed de heilige zijn mtrede 
om op het podium plaats te nemen 
en de kindertjes met allerhande 
geschenken gelukkig te maken. Tot 
volgend jaar. Goeie Sint, misschien 
zijn we dan met nog met meer 
aanwezig en is uw zaal weiycht te 
klem 

Stichting. 
Op 27 dec om 20 uur in cafe 

Ruben^iiof, Borluutstr. stichtings 
vergadering van ds afdeling 1ste 
wijk In het Rutienshof greep voor 
de 4de maal de maandelijks? bus-
licht 'ng plaats. 

Opnieuw bracht zulks 800 F in 
onze kas Haitelijke dpnk aan de 
milde gevers en geluk .vensen voor 
de u ' tbatpis 

Vlaamse lurukring. 
ledeie dinsdag om 20 uui in het 

Vlaams huis Roeland turn boks. 
judo "n andere oefeningen onder 
leidirg van Albert Bieners Nieu-
weiirigen zijn steeds welkom ook 
op de maandelijkse algemene bij
eenkomst die noi-maal de 1ste 
dmsdag der maand plaats vinden. 

V.M.O. GENT 
Wie nadeie inucntingen ^er-

l&ngt over onze wersmg en doel
stelling Wie tot onz€ groep toetre
den wil wie als p'aatselijke ver
antwoordelijke op een kolpoitage 
m zijn gemeentt rekent kan 
steeds aanviagen op het adres H. 
Van Dainme, Jan VThiegew' jk 36 
M-re.oeke 

Zuid-Til o: 
Zaterdag 16 december. 20 uur 

zeer stipt in de grote Roeland 
zaal • Valeie De Pau.v over het 
ze"^ aktuele piobleem 

ZUID-TIROL 
De vi.jnewsstrijd van de Zaïd-

Tirtrfers ligt ons. Vlamingen, nauw 
a?n het hdrc 

Ouze leoen hebten gra*is toe
gang - niei leden beta'en 10 F 

Studenten en leden van een 
jeugdbeweging 5 F 

HEKELGt.M 
Op zateidag 16 decembei om 

7 uur 30 's avonds grote Volksunie-
vergadering Hl het lokaal « Cam-
budge » lechtover het gemeente
huis. 
Sprekers : 

Onz<> ere-voorzitter en O'id-
dorpsgenooi dokter Herman Le 
Compte ovei « De Waarheid over 
de 8 van Stan en de 13 Italiaanse 
vliegers ». 

Volksvertegenwoordiger Mr Da
niel Deconinck over : « Wat nu. 
na de m?!s op Brussel ' ». 

KERSTDAG EN NIEUWJAAR 
NADERT: 

BIEDT UW VklENDEN EEN 
VOLKSüNIf-SIG^AR AAN I 

MERKEM 
Een pluimpje voor de gioep 

Merkem De aangekondigde verga
dering \ a n 10 dezer kon stip ' om 
11 uur beginnen Een voorbeeld 
\oor de andere werkgroepen. 

Onze \ n e n d Jef Wallijn gaf een 
degelijke uiteenzetting over de toe
standen \ a n de landbouw en over 
de noden van de landbouwers van 
de streek. Jef zelf landbouwer 
spiak met kenii's van zaken ove: 
de vele miljoenen schade sedert 
jaren door de landbouwers geleden 
ingevolge de periodieke overstio 
mingen in het IJzerbekken Veel 
geschreeuw en C V P tam-tam over 
waterzieke gronden, zullen gean 
reddmg brengen zegt .spreker. De 
gezondmaking van die gi'onder 
dient anders aangepakt, op een 
meer positieve manier 

De AiT. Voorzitter. J a n De 
Bondt, die sedert 40 jaar de IJzer-
streek bewoont en gedurende ja-

len als ambtenaar b'j het mmiste-
iie van Openbare Werken de IJzei 
m zijn bevoegdheid had, wees op 
de noodzakelijkheid van een alge
mene droogl'-ggingsmaatiege! 

Het kan met volstaan hier of 
daar een pompiiirichting te plaat
sen soms veel meer \oor puvaat 
dan voor algemeen nut opgericht 

Het Departement van Openoaie 
Wei ken. de diensten van Bruggen 
en Wegen kunnen het probleem 
oplossen en zouden beshst een AL
GEMEEN PLAN van gezondma
king dienen op te stel'en 

De vergadering besloot tot het 
inwinnen van al'e nu^t ge mlich 
t ngen om onze vertegenwoordi
gers voldoende te kunnen doku 
menteren Ook tot voorbereiding 
van een openbare volksvergadering 
voor landbouwers, vergadering 
welke rond febi-uari of maart 
eerstkomend zou kunnen plaats 
vinden 

OOSTAKKER 
Zondag 17 dec woidt in Oo.staK-

ker gekolporteerd 
Veizamelen aan de Roeland om 

9 uur 30, mondvoorraad meebien-
gen vcoi 's middags. \ooi soep 
wordt g,/orgd in Oostakker zelf 
Na het middagmaal cnmidde'lijk 
\ertrek m a r Antwerpen 

VEURNt- ADINKERKE 
Te beginnen met woensdag 20 

dezer maand zullen de wekelijkse 
kontaktnemmgen herbeginnen 
Bijeenkomst om 10 uur 's voormid-
dags in de « Esperance » Gro'.e 
Markt, te Veume 

WILRIJK 
Volksvergadering van 30 no\ 

Ondanks het stormachtig weer. 

zijn de mspannmgen van het be-
stuui en de V M O , om van deze 
eerste grote vergadering een suk-
ses te maken, niet vruchteloos ge
bleken Het aantal aanwezigen be-
cüoeg inderdaad 140 Buiten de 
talrijk opgekomen leden hebben 
we mogen begroeten de heren 
orovincieraadsleden Rolus en 
Kunnen, prov. voorzitter Van der 
Paal prov secretaiis Maes, de he
ien Dillen en Raets en een groep 
svmpathLsanten uit omliggende 
gemeenten 

Na een inleidend woo d dooi af
delingsvoorzitter Cells, werd een 
eerste waterva' van welsprekend
heid over ons uitgestort door 
volksvertegen wool diger R Mat-
thevssens Deze belichtte de 
Vlaam'ie kwestie vooral van uit 
Kultm'eel "n Soc economisch 
standpunt en legde er de nadruk 
op dat m het parlement st :eds ho
gere toelagen worden goedgekeurd 
voor kulturele aangolegenheien 
voor Wallonië dan vooi Vlaande-
len 

Ook de stiijd voor de bedreigde" 
randg"mcenten gaat vooit 

Spreker eindigt met een oproep 
tot blijvende strijdvaaidigheid 
. Na een kort dank.vooid. vei-

leent de voorz'tter het woord aan 
drs W Jor ssen die begmt met te 
zeggen dat o-i dit ogenblik de 
Vlaamse kwe~, met meer a's een 
« va's vraagstuK » maar als een 
hoofdprobleem worot aanzien 

De C V P zo3kt koort-sachtig 
naar middelen om de Vlaams-na-
tionalistische stioom cf te leiden 
of in te dijken Zo is "e boven wa-
t°r gekomen met een « fantastisch 
plan » 

Spi eker brengt dan de zaal aan 

't schaterlachen met de argumen
ten van verschillende « groten uit 
de grote partijen » tegen he t fede-
lal 'sme. 

Wat er ook van zij onze klei
ne parti j moet groeien tot 'n ster
ke, wil ze haa r eisen kunnen af
dwingen En ze gi-oeit, mede dank 
ZIJ het leger vrijwillige onbetaal
de propagandisten 

Als laatste komt dan Volksver-
tegenwooidigei Van der Eist aan 
de bem-t. 

HIJ handelt voornamelijk o\er 
het thema • Wat is en wat be
tracht de Volksunie "> Eerst geeft 
hij 'n overzicht ovei vroeger en 
beklemtoont de crisspeiiode in net 
Vlaams national sme na wereld
oorlog II . Na de jongste verkiezin
gen IS gebleken dat Vlaanderen 
meer en meer oog krijgt voor he t 
belang van een Vlaams Nationa'e 
Parti j , die alleen bereid is recht 
en gelijkhe-d voor de V'ammgen 
af te dwingen 

Niettegenstaande het duidelijk 
IS gebleken dat Vlaanderen een ge
voelige achterstand heeft, 's het 
,'~tcrk dat de opeenvolgende rege
lingen voor onze nodon blind en 
doof bhiven • 20 miljard voor de 
Boiinage, plan om jaarlijks 3 000 
ar'oeideiawoningen in Henegou *ren 
te bouwen op staatskosten 

Spreker handelt dan nog m het 
kort over de repressie 

In zijn slotwoord dankt de 
voorzitter de heer Van der E'st en 
7egt de Viding en medewerking 
van afdeling Wiluik toe, waarna 
voor het Kerstfeest de trekking 
van de tombola wordt gehouden. 

Verschi'lende n euwe leden wer
den na dt' vergadei mg ingeschre-
ven 

DIENSTBETOON 
AALST 

Elke 3de zaterdag van de maand 
van 14 tot 16 uur zal in het lokaal 
« De Vriendschap » zitdag gehou
den worden door Dr. Van Leem 
putten volksvertegenwoordiger 
4.ALTER 

Elke zaterdag provincieraadbho 
D V de Kerkhove. Brugstraat 5 
ANTWERPEN 

Antwerpen : Volksvert. R Mat-
theyssens elke 1ste maandag en 
3de vrijdag vanaf 20 uur in Pefc°r 
Benoit. 
Franknjklei 8, Antwerpen 
BOOM 

Volksvert R Mattheyssens, elke 
2de maandag v d maand van 20 
tt)t 21 uur 
Adres : Frans de Schutterstraat 17 
BRUGGE 

Cafe Vlissmghe. Blekt rs t iaat 
van 11 tot 12 uur E'ke 4de vrijdag 
van dl- maand Sen Diependaele 
BORGEKHOÜT. 

Alle dagen op afspraak ten nui 
ze van gemeenteraadslid Juui Dil 
l^n Buurtspoorwegiei 87. Bors^'-
ho.it tel 35 09 28 
BORSBEEK 

l=:te zondag der maand — s 
voormiddags — F Beirens'aan 
251 
ÜIKs.MLlUt 

Diksmuide : iste maandag van 
19 tot 21 uur in VI Huis 

Zitdag door Dr L Wouters 
^Volksvertegenwoordiger. Ji het 
e Vlaams Huis » IJzerlaar 83 
Diksmu.de om 19 uur 

ledei DERDE maandag van de 
maand zitdag door Bu^'gemeestei 
E Looiens. eveneens ;n het << vl 
Huis » om 10 uur 30 
Dl FFEL 

ledere dondeidag 16-17 uu' ijij 
Van Loven Kerkstraat : Ludo Sels 
prov raadslid 
OFURNh ZUID 

Stoime Boekonberglei 134 ,an 
7 toi 8 uur 1ste dinsdag van de 
maand 

22 van 19 tol 20 uur 
DILBEEK ITTERBEEK 

Elke dinsdag van 20 tot 21 am 
en !ke zaterdag van 9 tot 12 uui 
ten huize arch C De Coster An
dere dagen op afspraak Tel 
2128 94 of 2199 74. 

EDEGEM 
Lic Hugo De Vos — elke derde 

vrijdag der maand van 20 uur 30 
tot 21 uur 30. 

Wil'em Heneynstiaat 10 Ede-
gem 

Elke tweede eij laatfle zondag 
van de maand in de voormiddag 
Mechelsesteenweg 314 Edegem 

Op telefonische afspraak num 
mcr 49 60 83 
EREMBODEGLM-TERJODEN 

Cal e Lamme Goedzak van 20 
uur 30 tot 21 uur Sen Diepen
daele elke 3de vrijdag 
GENT 

Gent : Dr Leo Wouters in « Roe
land » 1ste. 2de 3de vrijdag te 
20 uur 
HEIST OP DEN BERG 

Ten hu.ze van de heer J Her 
mans Biekorfstraat 3 
KONINGSHOOIKT 

Cafe van den Wyngaert Dorp». 
Slke eerste en derde donderdag 
van 13 uur 30 tot 14 uui Ludo 
Sels 
JETTE 

Iste en 3de woensdag der maana 
in herbeig « Het land van Aalst » 
Kardinaal Mercierplaats te Jette 
KORTRIJK 

Iste maandag van 16 lot 18 uui 
Vlaams Huis Groeningho Dr Wou 
ters 

3de zaterdag van de maana van 
4 tot 6 uur de hr Vandenbulcke 
Heiwyn juridisch raadgever en 
de hr Wenes Wiily fiskaal raad-

Cafe Belfort Grote Mark' 52 
>an 18 'ot 19 uur telefoon 056-
20125 e ke 4de vriid y a ma.ano 
Sen Diepeadaele 
KWARE.MONT 

Elke zondagvoormiddag van 10 
uur 30 tot 12 uur ten huize van 
arr voorz Gie'; Cosvns Tel 055 
381 61 
LIER 

Cate « Eikenboom » Markt fflk,-
Isie en 3de donderdag oer maand 
van 13 uur 15 tot 14 -mr 45 Ludo 
Se's iBoerenfront) 
LEUVEN 

M Daniel Decon nes noudi ^ii 
dag te Leuven lokaal i Cristal » 
Parijsstraat 12 elke 2de maanöRs 
der maana rond 19 uur 

Haacht-lokaal « De Wieiewaai 
W^spelaa'-'ïteenw "Ike 2de maan 

dag der maand rond 20 uur 
Sociaal dienstbetoon op ons :>e-

kretariaat Parijsstraai 12. elke 
dinsdag van 20 lot 22 uur en °lke 
zondag van 11 toi 12 uui 30 
LEDE 

Jet Cool gemeenieiaaüsua elke 
zondagvoormiddag vanaf 11 uur in 
het lokaal « Reinaai t » en dage 
lijks bij hem thuis Rammelstr 7 

Senauor Diependaele, elKe .^de 
vrijdag van de maand van 16 tot 
17 uur. lokaal « Reinaert » 
LIEUEKERKE 

Dienstbetoon eike DERDE ZA
TERDAG van ce maand van 18 
tot 20 uur in net lokaa. s t KA 
PELLEKE », bij Janssens in dt 
Oppei s t raat 
.MALDEGEM 

Volksv ertegen» oord g Leo Wou 
ters zal op zaterdag nam 18 ta 
vember geen zitdag houden te Mai 
degem 
MERLLBEKL 

4de zondag der maand cafe 
Kaniientje Merelbeke jtatie o.ov 
Jos De Moor 
.MEUBELEN 

Mechelen vo ksvert Maimeys 
sens elke 3de maandag van 19 uui 
30 tot 20 uur 30 in « Opsinjoorte ' 
iKatedraal) 

Elke tweede vrijdag van de 
maand van 19 uur tot 20 uu- Wirr 
Jorissen 
VIORTSEl 

Iste maandag der maana — 
Deurnestr 70 van 20 uur tot 21 
uur 

Sde maandag oer maand — in de 
n ARDEENSE JAGER » Gem==n 
teplem van 20 uur tot 21 uur 
MUIZEN 

ledere eersie woensdag aei 
maand Bierhuis Kasiüo hoeK Rij 
menamse en Bonheidensteenwee 
vanaf 19 uur 

ledere vierde zondag der maanc 
Zaal Bastini Leuvnsesieenweo 
55 vanaf 10 uui .30 
VEVELE-n«ïlNZE 

Nevele Dr Wouters I s v za. 
van 18 'oi 20 uur Di1 D: Wa>i 
nijn 
VIEL BIJ AS 

Provincieraaaslid j De a-ae- <-
ike dag ten zijne nuiz? 

MNOVE 
Cafe D ' 3'er S'ation":piein Vdr 

11 tol 12 UUI Telefoon 054-320 95 
De 3de viijd v d maand Sen 
Diependaele 
OUDENAARDE 

Senator Diep_ndaele in neroerg 
« De Laais ». Hoogsiiaat. Oude
naarde elke Iste maandag van de 
maand 14-15 uur 30 
OOSTENDE 

ledere twetae a n - d a g van de 
maana ziiaag ic Oostende in cafe 
« Deoarcadere » Paulu-sstraat 
Oostende 

Deze ziiaagen zijn vooral voor 
onze vissers ingericht en worden 
gehouden door de neren MER 
TENS en DERAMOUDT 
ST A.M AN Ds 

Dagelijks ten nuize var, gemeen 
leraadalid Frans van de Moortel 
E Verhaerenstraa' 14 Tel 052 
i23 94 
M VI ART EN > 

Elke eerste aondeiaat" van de 
maand vanaf 20 uur m bet lokaal: 
« In de Sarma « Stationsstraat bij 
dhr Massage door vo.ksvertegea-
wooidiger D Oeconinck ol door 
Achillea Var, vialderen 
^1 MARIA LIERDE 

Dagelijks iran 8 uui tot 10 uur 
en nuize van i r r raa.lsliö Roger 

VAN DAMME Dorn W31 
rURNHOUl 

Jos van Bruggen Graatakker 
142. te Turnhout 

Dr Jur J Belmans Diestbaan 
DO Gee 

Elke viijaag van 18 tot 20 uur 
en op afspraak 
VILVOORDE 

Op afspiaak iedere aag kan 
Lonnaa ^kre ia r i aa t Frans Van-
denhoute He'denplein 29 Vilvoor 
ae Te -l 34 ^8 
WELL^ 

Caff CaniD' inus Grote Plaats 
van 19 tot 20 uur 
WILRIJK 

G Cehs J Mcretus'ei 346 (tele 
oon 38 42 81 ' 01 

Mevr E Breugelmans Toren 
oiokstraa' 14 (te' 49 55 02' 
M E I Wh RKERK EN 

Ir Clem Colemon op afspraak 
oer oriet of OP» eipfo-'"" Timmer 
738 17 
ZONHOVEN 

Jpurisser -v lons W'^ierstraai 2 
»- 132^1 'i'f lagon 
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OE VOUSUNII 

BRUGGE 

Nu het jaar teneinde loopt die
nen alle Vlaams-nationahsten het 
vaste besluit te nemen : « Wi] 
dragen onze centen niei meer at 
aan partij-politieke mutualiteiten 
en syndikaten » 

Sluit aan bij deze die vrij staan 
Voor Brugge : de mutualiteit 

« De Broederliefde » (voorheen de 
kristen-demokratische mutualiteit; 
het vakverbond : « het Algemeen 
Vlaams Vakverbond ». 

Inlichtingen op het sfkretariaat. 

Alle vrienden uit het ANT 
WERPSE en de VOORKEM-
PEN onthouden een datum : 

6de JANUARI 1962 ! 
Die avond trekken wij allen 
Biddershoevewaarts voor de 
kameraadschapsavond van de 
VLAAMSE KRING Voorkem
pen. 
Er zal gelegenheid te ove" zijn 
voor Vlaamse leute en ontspan
ning. Er treden o.m. 25 HAR-
MONIKASPELERS op. De deu
ren gaan open te half acht. De 
dranken zijn aan normale prij
zen 
Lokaal : RIDDBRSHOEVE, 
Kasteeldreef. Schoten (tram 
61). 

DIEPENBEEK 

Nogmaals Diepenbeek ! Hier 
werden door een reeks propagan
disten bladen van de Volksunie 
uitgedeeld aan de kerken De actie 
IS er voorwaar goed gestart 

EIGENBILZEN-SMEERMAAS 

De provinciaal secretaris Ir. Co-
lemont had een bespreking met de 
secretarissen dezer beide afdelin
gen. Beslist werd dat er maar een 
meer systematische werking zou 
gestreefd worden in de verschil
lende naburige afdelingen. Boven
dien werden drie actiepunten voor
opgesteld waaraan de propagandis 
ten de eerstvolgende maand hun 
voornaamste aandacht zouden die
nen te schenken namelijk : Abon 
nementen werven, leden maken en 
oprichting kulturele vereniging 

ELSENE 

Op zondag 17 decembei- te 19 uur 
30 richt de Koninklijke toneelver
eniging « De Brabant.se Leeuw » 
een gezellige avond in. 

Het blijspel dat wordt opgevoerd 
met als titel « Psst Het blijft on
der ons ». Zal een waar sukses 
vxjrmen en tevens een rierr onder 
het har t steken voor al degenen 
die zich hebben ingespannen tot 
het tot stand komen van deze 
Vlaamse avond m Eisene 

Daarom dringend een oproep tot 
alle Vlamingen van om en rond 
Eisene opdat ze zouden atiiiwezig 
zijn op deze zondagavond 

Kaarten te bekomen aan de in
gang van de zaal van het kultureel 
centrum aan de prij.s Van 10 F. 

De zaal is gelegen dicht bij het 
Fern. Cocqplem, Merce'is,straat 
13, t rams en autobussen 16, 17, 37 
36, 85. 93, 96, 98. 

HASSELT 

Limburg hield zijn cersle ka-
derdag. Ondei stuwing van de 
provinciale sekretaris waren een 
honderdtal propagandisten opge
komen 

De kaaerdag wcra voorgezeten 
door Wim Jorissen, provinciaal 
voorzitter Limburg, 's Namiddags 
spraken Rudi van der Paal. alge
meen organisatieleider en Toon 
van Overstraeten, algemeen gevol-

nachtigde, terwijl Ir Colemont 
een verslag gaf over de werking 
sinds de verkiezingen 

's Avonds voerdsn volksvei tegen-
woordigeró De Coninck en Van 
der Eist het woord naast ons pro
vincieraadslid Drs. Joris De Grae-
Ve. 

Vermelden we nog dat alle aan
wezige kaderleden een uitstekende 
brosjure met dokumentatle ont
vingen, opgesteld door Clem Cole
mont en Wim Jorissen. 

MARS op Hasselt 

Tijdens de afgelopen week vond 
er een vergadering plaats met het 
inzicht een « mars op Hasselt » te 
organiseren. Volksvertegenwoordi
gers uit alle partijen waren aan
wezig, 

Toespraken werden gehouden 
door Ir. Frans Hendi'ickx uit St. 
Truiden, Directeur Van Dyck. Lan
den en veearts Nyssen uit de Voer
streek, alsmede door dhr. Stat Ver-
rept namens het t'.ktiekomitee 
Brussel en taalgien.s Doo: allen 
werd een warme oproep gedaan 
om deel te nemen aan de geplan
de betoging die in de 'oop van ja
nuari zal plaats hebben. Het doei 
dezer betoging werd samengevat 
in een motie, die op het einde der 
vergadering werd opgesteld en 
aan de pers overhandigd 

LIER 

Te Lier spraken voor een volle 
zaal volksvertegenwoordiger Daniel 
De Coninck en algemene seijreta-
ris Wim Jorissen over de politieke 
aktualiteit. 

Ook volksvertegenwoo.aiger Mat-
ihevssens en onze p'.-ovincieraads-
leden Ward Rol us en Kunnen wa
ren aanwezig 

Door Rudi van der Paal, pio-
vinciaal voorzitter. werd een 
prachtvlag overhandigd aan de at-
deling. De vlag was een geschenk 
van onze eeuwig jonge militant 
Remi Maes grondlegger van de 
Volksuniewerking te Lier Na de 
vergadering werd een uitgebreide 
werkgroep Lier .samengesteld. 

LEUVEN 

Alle kaderleden, nropagandisten 
en militanten van gans het arron
dissement moeten aanwezig zijn op 
ons buitengewoon kongi'e-j te Ant
werpen 

Vertrek aan lokaal « Cristal ». 
Parijsstraat 12 Leuven, te 9 uur 

Op zaterdag 23 december 1961 te 
20 uur 30 houden wij een gezellig 
samenzijn in de zaal « Cristal » 
Iedereen wordt vriendelijk uitge
nodigd ! 

MOEBKKRKL 

Binnen de eerstvolgende dagen 
zal overgegaan worden tot de 
stichting van de afd. Moerkerke-
Lapscheure-Hoeke 

Wie inlichtingen wenst of wil 
medewerken : voorlopig bij G. 
Van In. Minderbroedersstranl 24. 
Brugge. 

ST. DENIJS-WESTREM 

Wie wil alhier een Vlaams cafe 
openen. De gelegenheid daartoe is 
nu gunstig, een cafe m'it zaaltje is 
te huur aan de huurprijs van 850 
P per maand Eventuele gegadig
den wenden zich tot de Bi ouwen j 
Rogers, Hoge Heirweg 1 St. De-
nijs-Westrem. 

WETTEREN 

De Ronde van Vlaandert-n. 
Reeds 29 jaar komt de Ronde 

van Vlaanderen te Wetleren aan. 
In 1962 verhuist zij. Is dit te 

danken aan de goede morgen van 
ons gomeenttbestuur en « Sport en 
Nering » ? Ol aan wie ? 

Hiermee gaat een hoogdag voor 
de plaatselijke handel en nering 
andermaal teloor Reeds weken 
waarschuwde de Volksunie dat er 
iels moest gedaan woidcn voor het 
behoud van de Ronde. Men hseft 
niet wil'.en luisteren Nu moet men 
bij ons ook niet komen klag n 
Middenstanders ! I.andbouweis ! 
En gij. Werkman 1 

Kont U iemand buiten de Volks
unie die V te Weiteren 100 "'< ver
dedigt ? U klaagt En met led n 
Maar waarom nog lang.'r he.l blij
ven zo'ken bij de ooiziak van Uw 
e l l ende ' Loop voor dienstbetoon 
eens aan bii onze vr end Amedee 
De Mev?r Moerstraa' 40 

I 
MORTSEL 

Wij doen een DRINGENDE 
oproep om hulp voor onze nieu 
we Vlaam.s - Nationale HAR
MONIE « JEF VAN HOOF » 
Vlaamse Kring MORTSEL 

IEDEREEN die muziek kan 
of wU spelen 

Iedereen die muziekinstru-
i menten wil schenken 

Iedereen die ons financieel 
ot materieel wil helpen ver
wachten wil van heden af in 
ons lokaal « ARDEENSE JA
GER ». Gemeenteplem. te 
MORTSEL (Oude-God). ELKE 
DINSDAG avond, van 20 uur 
t e m . 21 uur 30, waar onze we
kelijkse herhalingen reeds v'ot 
van stapel lopen. 

Kandidaat muzikanten of 
schenkers van instrumenten 
kunnen zich ook melden bij kd 
Paul VERHEVEN, Molenstraat 
43, te MORTSEL 

NIJLEN 

De Volksunie hield een eerste 
vergadering te Nijlen die zeer 
druk bijgewoond werd. Volksverte
genwoordiger Mattheyssens en al
gemene sekretaris Wim Joris:-en 
voerden er het woord. De vergade
ring werd gevolgd door een lev.^n-
dig debat Een werkgroep van tien 
man werd samengesteld. Provin
ciale sekretaris Wim Maes die de 
werking hier koordlneerde haal t 
alle eer van zijn werk. 

GELOFIEÜAG VA.\ ü i : ZUID-
AFRIKAANSE REPIBLII .K 

Peestiedi-naai • d j Z'iidafn-
kaner : Piofes=oi Di H VAN 
DEK MERWEKHOLIZ 

Mevr LIESBETH V-\N THIL-
LO d"aagt AfrikaaiT-c gedich
ten voor 

Kooi^ang door d( ZINGEN
DE WANDELKRING 

Bood.schappen uit Zuid-Alri-
ka door dhr J LOTTER, atta
che aan de Zu'dal i ikaan-e am
bassade en cooi P''0 DE 
PAUW 

Booü.schap uil Vlaanderen 
door dhr KAREL DILLEN 

OP MAANDAG 18 DECEM
BER 1961 TE 20 UUR m de 
teest/aal van het VTB-bon Is-
gebouw St Jakobfmaikt 45. te 
Antweipen 

Ingenchi door ANSAV (Al
gemeen Nederland- Zuid-Afri 
kaans-Vlaamse Ver?n ging', tak 
Groot-Antweipen. 

Toegang vrij 
Voorzitter • Dr K Delahave. 

tel 33 30 76 
Sekretar s : J &me's Bis-

schoppenhoflaan 211, Deurne 

ZWIJNAARDE 

De geplande Federalistische 
volksvergadering vindt plaats op 
19 dec. om 20 uur rieirweg. Noord. 
Als spreker volksvertegenwoordi
ger Leo Wouters. Sti ooibriefjes 
werden a's aankondiging in gans 
de gemeente huis aan huis besteld. 

ZLDELGEM 
Voor enkele dagen weid de af

deling Zede gem delmit.et ge
sticht 

Alle inliclvingcn tai de voorzit
ter : Dr J Leund-Hn Torhout-
steenwi^e 21 Z-d^'geni 

WEST VL.A.A.NÜERf N 
Het provnciaa! bestuur 

West-Vlaanderen hr nst ter 
kennis dat de pro\ nciale ka-
derdag. die plaats moest vin
den op zaterdag Ifi december 
niet zal plaats \ inden, omdat 
de dag nadien het Kongres ge
houden wordt 

Alle kaderieden worden met 
aandrang gevraagd liet kongres 
te Antwerpen niet te verzui
men. 

ZEVENEKEN-LOCHRISTIE 
De werf tocht van 10-12-61 viel 

buitengewoon mee. Vooial de ge
meente Zeveneken was een revela
tie. 

In Lochristie knoopten we rela
ties voor de plaatseUjk'' werking 
aan. zodat ook deze uithoek van 
ons arr zich spoedig ;n een inten
se werking zal mogen verhogen. 

ZUIDERKEMPEN 

Vergadering. 
Op woensdag 20 dec. te 8 uur 's 

avonds in het Reigershof, steenweg 
op Aarschot te Ramse'i. 

Sprekers : Jos van Bruggen en 
Ludo Sels en Dr Jo Belmans. 

OOST-VLAANDEREN NAAR 
HET KONGRES 

Aalst : vertrek 9 uur aan 
« De Vriendschap », Keikstraat 

Dendermonde : vertrek 9 uur 
op de Markt 

Gent • vertrek 9 uur aan lo
kaal « Roeland ». 

Oudenaarde - Rons ' : vertrek 
8 uur 30 op de Markt 

St. Niklaas . vertrek 9 uur 45 
op de Grote Markt 

Alle automobilisten worden 
verzocht, op aangegeven uu; en 
p 'aats aanwezig te zijn. Be
schikbare plaatsen in de wa
gens zullen worden ingenompn 

note van onze vriend Jozef Vee-
straete. Wij bieden de naastbe-
staanden onze oprechte blijken 
van kristelijke dselnemmg in dit 
zware verlies dat hen trelt. 

Mr en Mevr. Kenn-ss-Van den 
Branden uit Borgerhout, en hun 
dochtertje rouwen om het overlij
den van hun liefste Janneke nau» 
welijks 3 maanden oud. Wij bie
den onze trouwe vnen'len onze in . 
nige deelneming aan m liun rouw. 

GEBOORTE 

Bij Dr Jan Pla.s, veearts, werd 
een zevende kindje geooien, Dirk. 

Aan Dr. en Mevrouw Plas onze 
hartelijke ge'ukwensen 

MOTU 
Het aktiekomitee Brussel en 

Taa 'g iens - Limbuig in militan-
tenvergadering verenigd te Has-
se't de 8ste december 1961 stelt 
met voldoening vast dat : 
de L mburger"- van h^t Landense 
en de Voei.streek eindelijk tot de 
Provincie Limburg zul'en t>ehor<.n; 
eisi met klem Overhespen bij Lim
burg en stelt alle g°kookel aan de 
kaak; 
eisi onmiddellijk maatregelen 
vooi 

de reaains van de Limburgse mij
nen 
de oeveiligmg en opbeuring van 
land- (n tuinbouw: 
industr 'espieidmg voo" de ver
waarloosde Limburgse gewesten 

Blijft zeer waakzaam en tot ak-
tie bereid 

Het bestuur voor Limburg. 

OVl RLUDCN 
Op 6 decembei overleed te Genk 

M'^Touw Maria Stien.iers. cchtge-

ZOEKERTJ 
Bio - Kos neti.sch laboraiorium 

zoekt verkoopsters n de voornaam
ste steden Provisie .30 %. Schr. 
bur blad 

Verkopers voor de VOLKSUNIE-
sigaren 

Goede bij-verd ensle 
Zich wenden tot dr Le Comnte, 

piov organi.'-atie-leidM' VU., 
Wcst-V'p anderen : tel 058 224 58 
of 224 68. 

Verzekenngsinspckteui- vi-aagt 
agenten voor de piov n c e s Ant-
jrroen en Brabant Z?e goede bij-
verdien<-te 

Zich wenden : Thv-, L Brus^ l -
.sesteenweg 408. Mechelen 

V'aams gezm vraagt dienstmeus-
jp of kindermeisje, goede wedde, 
inwon-nd Zich wenden tot advo-
kaat Noibeit Houb?n Alderseik 
Maaseik 

: MUTUALITEIT « FLANDRIA » 

II, n.i\n\giuf; en samenwerkin? met de Vlaamse Ziekenk.is 
( Xiitwcrpcn» die een t i n i a l laren geleden Ivet initiat-ef n'in\ 
om ric soedt strijd Is votren ook op sociaal plan, werd o \ e r r -
gaan tot de «lichting van f<-n tweede Primaire K.^s. Onder de 
doopnaam " Mutualiteit S-I. \NDR1A > zal ze van.i,f 1 jan. e.k. 
met n.immer 211 11. aan^es.oten l)ij het Verbond der ontijdige 
nuituaiifeiten, baar activit^-itcii aanv-.atte^i in de provmcie 
Oo'.t-VlaandMcii (thf'Hiik aHiier tnt schepping \ iii eigen p-im. 
kas 

liK BLHEEKllV \U o n n a t ii.a. \ o geilde perioneii : 
Dhr. Demonie (.Ma'degem), Ir. Di-roo G. (Gent). Dr. GU-

berl iNukerke). Dr M%sman (Mels°n). Me\r. Ondcrboke 
(Deinze), Dhr. Van de K ' r ( l h o \ e i.Aaltcr), Dr. Viii Leempul-
ten (Velzcke). .Mr. Verniers (St. Niklaas), e.a. 

SlX'REl ^RIS : Huvghe R., Gaveresteenweg 12, Mer.-lliek? 
Tel. 5-i79.<>9 

PENM.NGMEESIEK : Ihii-npont A, Th. de Jaogerstraat 
11, Gcnthriigge. Tel. 2.̂ .8.-).l"i. 

op Bi:r-,t 1?.7. 

i.-i. n.';5-325.9: 

M E Ü I , « 1 B K E R ^ : 
Aaigem : Hu\lel)ro<'ck M.v, steenweg 
Dr. \. Roeland üorp Tel. 053.(>27.1<). 
Oudenaarde : PauweU Jef, Di'iltslr.iat 5;;. 
De Nijs Jef, Tuisen Bruggen 7, 
Gavere : De Wulf F., Kerkstraat 8. 
Gent : Vlanwis Hui* Roe'and (icderi vri.itUig \an ID tot 

20 uuri . 
Hamnie : Buggenhout Paul, Kaïg-traat Jö. 
Heusdcn : Fack Eniiel, Tramstraat 41. 
Ledeberg : Lippens Roniain, Hunilelg. steenweg 224. ï e l . 

25.J7.H 
Merelbeke : De Poorter Leon, Hunrtelg. steenweg 75!> 
Nevele : De VVeerdt Roger. Dreef 8 (Vosselare). 
ALLE INLU'H'IINGLN zijn te belomen op bovenstjanae 

adressen. 
BASISlAKIEVEN : 

VERPLICHT VERZh KLEDEN : 20 I per maand (slechts 
eenmaal te b"ti len wanneer beide echlg.-noten werknemer 
zijn,. 

VRIJ VERZEKERDEN : 
Gezinshoofden (schoolgaande kinderen tot 25 .jaai inbegre

pen zonder toeslag) : 250 f' per maand 
Alleenstaanden imeer dan 18 jaar) : 18« F per maand. 
Alleenstaanden (min dan 18 jaar) : 125 F per mawnd. 
Alle bijkomende voordelen in gelijke of meerdere mate als 

bij de andere mutualiteiten. 
Telefoon en Postrekening maken aansluiting op afstand 

mogelijk. _ , , . . » i. . 
Ernstige kandidaat-medewerkers wenden zich lot nel 

tarlaat 

http://Brabant.se
file:///NDR1A
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Onze verkozenen aan het werk 
In de Kamer: inl-erpellaHe Van der Elsl 

• SPAARGELDEN UIT 
VLAANDEREN NAAR 
WALLONIË EN BRUS
SEL 

• GEBREK AAN WERK
KRACHTEN IN CEN
TRUM EN BORINAGE 

• VLAAMSE ARBEIDERS 
SLACHTOFFER VAN 
REGERINGSPOLI-
T I E K 

•k VLAANDEREN (47 % 
VAN DE BELGISCHE 
BEVOLKING) : 43 % 
INVESTERINGEN 
WALLONIË (32 % VAN 
DE BELGISCHE BE
VOLKING) 46 % IN
VESTERINGEN 

(Vt-ïv'xjlg van vorige ,vv€f̂  Ï 

De h. Claeys. — Aan wie ligt 
dat ? 

De h. Van der Eist. — 'Aan wie 
da t ligt, ga ik nu niet onderzoe
ken, maar ik stel een toestand 
vast.' Ik stel vast dat dergelijke 
toestand sedert jaren en jaren be
s taa t en dat er niets gedaan wordt 
om daaraan te verhelpen... 

De h. Claevs. — Aan wie ligt 
dat ? 

De h. Van der Eist. — Ik zeg 
dat in de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid 
eveneens een belegging-verdeling 
vast te stellen is .. 

De h. Claeys. — Zeker. 
De h. Van der Eist. — een be

legging in vier Waalse provincies 
van 44 %. wat dus niet overeen-
etemt met het bevolkingscijfer. . 

De h. Van der Eist. — Dat is de 
schuld van het ingebreke blijven 
van de opeenvolgende regeringen. 
die geen regionale economische po
litiek hebben gevoerd en van de 
huidige regering die op dit ogen
blik een regionale economische 
politiek voert die nogmaals in het 
nadeel van de Vlaamse gewesten 
uitvalt. Ik zal U dat aantonen. . . 

De h. CUeys. — Is dat onze 
schuld ? 

MOBILITEIT 

De h. Van der Eist. — Dat is in
derdaad uw schuld. Ik zal daar 
sti-aks over spreken. Ik geloof dat 
het met recht en reden is dat wij 
ons verzetten tegen de overdre
ven mobiliteit der Vlaamse ar
beidskrachten en da t wij met recht 
en reden, in naam van de rede
lijkheid en van het gezond ver
s tand vragen dat aan de Vlaamse 
arbeidbrs wtJicgelegenheid in ei
gen streek zou worden bezorgd... 

In 1958. op de Wereldtentoon
stelling, werd er in het Ameri
kaanse Paviljoen een foldertje uit
gedeeld. Daarin stond o.m. te le-
aen : « Vroeger moesten de men
sen leven in de streken waar de 
Industrieën zich bevonden. Heden 
vestigen de industrieën zich daar 
waar de mensen wensen te le
ven! ». 

Maar bij oos in België schijnt 
men met deze sociale argumenten 
weinig of geen rekening te hou
den. 

In juli 1959 behandelden wij. in 
deze Kamer het schuchter begin 
van een regioBste TiTinfMiiTTrtcr 
ving. Ik persoonlijk, Mijsheer 
Claeys. zal nooit vergeten welke 
houding de Christen-democraten. 
en ook U toen hebt aangenomen, 
toen uw collega en partijgenoot, 
de heer De Saeger, hier op dese 
tribune aangetoond, heeft en voor
speld heeft wat wij nu op di? 
ogenblik beleven 

Het is pas in 1959 dat men voor 
het eerst een ontwerp heeft inge
diend, dat door de heer De Sae
ger werd betiteld als t eea gaprtrts 
met secundaire maatregelen ». 
Dat waren zijn woorden. 

Hij heeft toen amendementen 
ingediend en wij moeten zeggen 
dat de redelijkheid en het gezond 
verstand zich aan de zijde v«n de 
heer De Saeger berooden, « a a t 
hetgeen hij wilde was d»t met o»>-
Jectieve criteria zon word«B reke-
Biag geiwuden, dkt om. ami wor

den rekening gehouden met het 
werkloosheidspercentage. Wij heb
ben he t hier in de Kamer beleefd 
da t de Regering, bij monde van de 
heer Eerste Minister, de vertrou
wenskwestie heeft gesteld en da t 
deze amendementen verworpen ge
weest zijn. Nu kennen wij op dit 
ogenblik de resultaten van de toe-
F>assing van die economische wet
ten. 

EXPANSIEWETTEN 
ONGUNSTIG 

In een studie verschenen in het 
Berichtenblad van de Economi
sche Raad voor Vlaanderen wordt 
het verslag gepublice.?r(l van de 
toepassing van de economische ex
pansiewetten. 

Welnu, de vier Vlaamse provin
cies, met een bevolkingsaantal van 
57 %. genoten slechts voor 43 % 
van de investeringen, waaraan 
voordelen verbonden werden. De 
vier Waalse provincies, met 32 % 
van de bevolking. kreg°:i 46 % van 
de investeringen. 

En zelfs de regional-:' economi
sche expansiewet werd scheef ge
trokken in het nadee! van Vlaan
deren. Op 1 juni 1961 had de Bo-
rinage reeds het dubbele aan 'oe-
lagen ontvangen van het test-ge-
bied Hageland - Zuidei'kempen en 
het ontwikkelingsgebied « Bene
den-Maas ». met 216 inwoners ont
ving voordelen voor 1 miljard 656 
miljoen terwijl h*t uiterst l>elan?-
rijke ontwikkelingsgebied Gent-
Eeklo met 65.000 inwoners, slechts 
voor 1 miljard 22 miljoen investe
ringen kreeg. 

En in de studie in het mededelings-
blad van de economische Raad voor 
Vlaanderen, wordt ten slotte nog 
aangestipt dat de toepassing van 
de e.xpansiewetten van 1959 voor 
Vlaanderen nog ongunstiger ts 
dan deze van de vorige algemene 
expansiewetten van 1953, 1955 en 
1957. 

Welnu, sedert 1 juli 1961 is. 
naar mijn oordeel, de ontwikke
ling nog ongunstiger geworden en 
het doel van mijn interpellatie is 
trouwens er de aandacht op te 
vestigen. 

(( RECONVERSIE » 
Ik geloof dat wij. om klaar te 

zien in de toestand, eerst en voor
al de vragen zouden moeten stel
len en trachten te beantwoorden: 
Wat willen de Walen, wat zijn de 
werkelijke doeleinden die nage
streefd worden en wat verstaat de 
regering onder : « reconversie van 
de Borinage » ? 

Men spreekt voortdurend over 
de reconversie van de Borinage. 
Verstaat men daardoor de volle
dige tewerkstelling van de voor
handen arbeidskrachten volgens 
de algemeen aanvaarde normen ? 
De geloof het niet. Hetgeen men 
in werkelijkheid wil, is een indus
trialisering die kennelijk het ar
beidspotentieel ter plaatse over
treft, vooral rekening houdend 
met de demographische ontwikke
ling van dit gebied. 

In een uiteenzetting voor de 
« Universitaire sociale week van 
het Inst i tuut Solvay » heeft de 
heer Drechsel op ondubbelzinnige 
wijze het Waalse s tandpunt uit
eengezet en vermits de heer Mi
nister van economische zaken daar 
aanwezig is geweest, heeft hij ook 
kennis kunnen nemen van die uit
eenzetting van de h. Drechsel. 
Handelend over de Borinage en 
het Centrum stelt deze economist 
rast da t de tewerksteUinf, althan.s 
vooi- de Borinage, do laatste Jaren 
tuuUiMüiH k, mim m wl5*t er 
vervolgens op dat er in belde stre
ken een nijpend gebrek aan werk
krachten heerst. 

G E L D ! 

Tel. 
055/23198 

SOCREFINA 
2UIDSTRAAT 

RONSE 
1ste en 2de rang 

hypotheken 

De bevolking van de Borinage en 
het Centrum beslaat onderschei-
delijk uit 15 % en 17 % vreemde
lingen, aldus vervolgt hi j . Het is 
duidelijk en de cijfers bewijzen 
het dat zich geen probleem van 
werkloosheid stelt, geen probleem 
van een tekort aan werkgelegen
heid, maar dat zich daar een pro
bleem stelt van een tekort aan ar
beidskrachten. De heer Drechsel 
geeft het toe en zegt ook dat men 
daaraan moet verhelpen door 
« nieuwe inwijkingen », terwijl — 
ik citeer — ook « de verplaatsing 
van de arbeidskrachten moet in 
de hand worden gewerkt ». 

In klare taal uitgedrukt bete
kent dit een grotere mobiliteit van 
de Xnaam.se arbeidskrachten, want 
waar zou men anders — tenzij in 
het buitenland — dit tekort aan 
arbeid.skrachten aanvullen ? 

Waar dus m alle .sociaal voor-
uit.strevende landen de stelling 
wordt gehuldigd dat de machine 
naar de arbeider moet worden ge
bracht, in plaats van de arbeider 
te verplichten de machine achter
na te lopen, wordt in België een 
.sociaal onaanvaardba;-e politiek 
gevoerd. Ik wens mij niet in te la
ten met de Wanlse aangelegenhe
den. 

De heer Spinoy. M.E.Z.-E. — 
Men /OU dat niet zegg?n. 

De heer Van der Eist. — Ik ben 
een federalist en ik wens persoon
lijk de Walen het beste Maar. 
wanneer een dergelijke politiek 
door de Belgische regering wordt 
gesteund en gevoerd, dan gaat dat 
vanzelfsprekend ons Vlamingen 
wel aan. Het gaat ons in de eer-
st-e plaats aan omdat de Vlaamse 
arbeiders daarvan het .slachtoffer 
zullen zijn. 

Ik meen dus dat wij het recht 
hebben aan de minister van' Eko-
nomische Zaken en aan de rege
ring te vragen of de doeleinden 
die door de heer Drech.'-el in zijn 
uiteenzetting werden ontvouwd, 
ook de doelstellingen zijn van de 
regering en of het deze politiek is 
die door de regering wordt ge
volgd. 

Op 6 October heb ik U. mijnheer 
de minister, een parlementaire 
vraag gesteld. Hei antwoord heeft 
lang op zich laten wachten. Het 
is pas verschenen in de jongste 
aflevering van het Buüetijn van 
Vragen en Antwoorden. Dit ant-

De C.V.F.-afdeling Denderleeuw 
kwam op de — achter.xf voor haa r 
— onzalige gedachte om op vrij
dag 8 dezer een tegensprekelijke 
meeting te houden over het pro
bleem der Vlaams-Waalse verhou
dingen. Spreker namens de C.V.F. 
was J a a Verroken. 

Toen om 20 uur de vergadering 
onder voorritterschap van senator 
Coppens begon, waren er een 65-
tal aanwezigen, waaronder een -
dikke helft leden van. onze bloei
ende V.U.-afdeling Denderleeuw. 
Senator Coppens, die enkele da
gen tevoren nog vanuit de hoogte 
had gevraagd <i of er te Dender
leeuw wel een Volksunie bestond», 
scheen die aanwezigheid minder 
op prijs te stellen. 

Dhr Verroken hield een spreek, 
beurt, waarbij hij t racht te de vis 
:a saveel mogelijk water te ver-
(ïn'sken. 

Na de spreekbeurt kondigde se
nator Coppcna aan, dat er gele
genheid was M feet steile* ram. 
« vra;iü'i-.i 1). Een deel der aanwe
zigen 'ili-<-k daarmee niet ingea*-
men en verklaaröe tet er op «e* 
teffcaaprrkflijke meetfwg geletrwi-

woord is even ontoereikend als 
datgene dat werd gegeven aan se
nator Van Doninck op diens vraag 
in verband met de vestiging van 
nieuwe Ijedrijven in de Zuider-
Kempen, waar zich sinds 5 maan
den geen enkel nieuw bedrijf meer 
heeft gevestigd. 

VOORDELEN VOOR WALLONIË 

U antwoordt op mijn vraag of 
supplementaire voordelen wordjn 
voorbehouden aan vestigingen in 
de Borinage en in Wallonië, 'ont
kennend. Maar het vei-volg van uw 
antwoord bewijst het tegenoverge
stelde. Het is op dit ogenblik een 
publiek geheim dat door combina
tie van financiële hulp verstrekt 
door de E.G.K.S. met de maxi
mum voordelen toegestaan door 
de wetten van 17 en 18 juü 1959. 
in de Borinage voordelen worden 
geboden die men in het Vlaamse 
land nergens kan bekomen. 

Toen gij. mijnheer de minLster, 
nog geen minister waart, maar 
burgemeester van de .=tad Meche-
len. hebt gij er u over beklaagd 
dat de Vlaa^nse gemeentebesturen 
geen steun of. hulp kregen van de 
regering bij hun pogingen om bui
tenlandse investeerders tol inves
teringen in hun gemeenten aan te 
sporen. 

M. Glinne. — Cela a change de-
puis ? 

De heer Van der Eist. — Nu is 
het nog erger geworden. Thans 
worden de gemeentebesturen in 
Vlaanderen tegcngeweikt door de 
minister van Ekonomische Zaken. 

E.IÏ.V. 

Ik zal liiervan geen voorbeelden 
aanhalen. Ik wil mij beperken tot 
een verwijzing naar de brief die 
door Gouverneur Marien in naam 
van het bestuurcomité ^an do Eko-
nomi.sche Raad voor Vlaanderen 
aan de Eerste-Minisler werd ge
richt. Ik meen toch dai de heren 
van het Be.stuurscomité van de 
Ekonomische Raad voor Vlaande
ren, waarvan vijf provinciesgou-
verneufs deel ui 'niiik'n xKct^y, M-at 
er gebeurt. 

Ongetwijfeld met kenui.s van za
ken, schrijven zij in deze brief die 
nochtans in zeer voorzichtige be
woordingen opgesteld is, het vol
gende : 

heid voor een open deliat moest 
zijn. 

Nadat enkele V.U.-simpatizanten 
hun » vraagje » hadden gesteld, 
vroeg T. van Overstraeten, propa
gandaleider der V.U., het woord. 
Aan de hand van teksten uit ka
tholieke bladen bewees hij, dat 
niet iedereen in Vlaanderen de be
slissingen van het C.V.P.-kongres 
te Oostende toejuicht. Een citaat 
uit II De Gazet van Antwerpen > 
iblad van C.V.P.-volksvert, Kie 
hoorns) deed Jan Verroken verkla
ren dat zijn collega Kiebooms de 
zaak niet goed had begrepen. 

Waarop de repliek kwam dat de 
Antwerpse kiezers dan maar best, 
op gezag van Verroken, voor ie
mand anders dan voor Kiebooms 
zouden stemmen. 

Jan Verroken kwam maar voor. 
goed in nesten toen hem verweten 
werd dat hij in 1959 zijn partijge
noot De Saeger in de steek had 
gelaten op een ogenblik dat het 
mogelijk ware geweest, toch iets te 
d»e* voor de industrialisering van 
™sasder€ii en He 'in'ossing van 
hsi M»bielenvra',i:;^tiik. En hIJ 
biMf mm afdoend antwoord W I M I -
dlj» tMn l(«n de do*r ê% C.^.T.-

« Ten einde het regeringsbeleid 
niet te bemoeilijken hebben zij — 
de Ekonomische Raad voor Vlaan
deren en de Vlaamse Provinciale 
Ekonomische Raden — in het ver
leden zelfs afgezien van tussen
komsten wanneer m het Vlaamse 
land gevestigde ondernemingen of 
investeerders die projecten had
den die voor de Vlaamse gewes
ten bestemd waren, werden aange
zet om zich in een ander lands
gedeelte te gaan vestigen », 

Ik meen dat dit klare en duide
lijke taal is. 

De heer voorzitter. — • Mijnheer 
Van der Eist. Uw lijd is ver
streken. 

De interpellatie mag slechts 30 
minuten duren, ik heb reeds meer 
tijd toegelaten ten gevolge van de 
onderbrekingen. 

De heer Van der Eist. — Ik /al 
besluiten. 

Mijnheer de minister, er is niet 
alleen de eenzijdigheid in de loe-
pa.ssing van de regionale ekono
mische expans'e-wetgeving, er is 

ook nog het plan voor de recon
versie van de Borinag". 

Het plan waarvoor zeer grote en 
belangrijke kredieten voorzien 
worden — men .'^prceki van 20 
miljard. U zal ons zeggen, de re
gering gaal ook iels doen voor de 
Vlaam.se gewesten. Met dergelijke 
belofte kunnen wij ons niet tevre
den stellen destemeer daar finan
cieel gezien, liet volgends mij vol
komen onmoselijk ts om tegelij
kertijd twee plannen van een 

dergelijke omvang uit te voeren. 
Het is in die omsta.i-iigheden en 
ten overstaan van de ou:usi die 
in het Vlaams? land tot uiiing 
komt. en ook in de brief die aan 
de eerste minister geschreven 
werd door de. Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen, hst is ten over
staan van die onrust, zeg ik. dut; 
ik deze intcip. l lat ie heb willen 
hoi'dcn omdai men in lici Vlaam
se land h t t le&hl li'c-f- ie verne
men welke de weikelijke politiek 
is die door de n'gering op dit 
og'^nblik gevoerd woiJt t n welke 
de in'.ichten en de ware bdoelin-
gen van de regering zijn. 

pers verminkte motie van hei 
« Vlaams .^ktiekoniitee Brussel en 
Taalgrens >• werd ond'-r de neus 
geduwd en hem gevraagd werd, 
waarom hij op 22 oktober te Brus
sel tegen faciliteiten belocgde ter
wijl hij te Oostende de lacilitei-
ten goedkeurde. 

Jan Verroken moest toegeven 
dat hij vlak voor de betoging van 
22 octol>er zijn invloeil bij de in
richters had aangewend om de 
betoging te doen aflassj-n. 

De bijdrage \ an de plaatselijke 
C.V.P.-ers in het debat beperkte 
zich tot enkele krachttermen en 
bedreigingen die echter wijselijk 
niet ten uitvoer werden gebracht. 
Te vijf voor iniddernaoht ver
klaarde een zeer verbolgen sena
tor Coppens dat de V.i;. « als zij 
dan toch, gelijk de vrouwen, het 
laatste woord wildr hebben, ze het 
gerust kon krijgen ». De senator, 
die Jan Verroken aan bet publiek 
had voorgesteld als een [< tweede 
Jacob van Artevelde » besloot met 
de uitroep : " hier werd Jacob va» 
Artcrelée vermoord ! ». 

LM, 

Denderleeuw : Jacob van Arfevelde vermoord 

http://Xnaam.se
http://Vlaam.se
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op het t.v. scherm 
i^ Kr zijn zclcr irritn'g pio-
ynuiiuur X dip een zo (jroot 
aanial Lijkem lidibcn r/cirld 
ah (Ie re/wrf(i(jr orcr dr I.\-

m'STPJirjiKiii\a i.i.v 
IlF/r KAN AM. GK\T-
TKRXKl'ZES. p» (hii om-
« SidriiKir ». ll'/c doitdcrdaij-
viorf/cii dr ijrs/ii-rL/,rn op dr 
trein hoorde, /.on ra.«fsfellrn 
dat niemand, iii 1 ^aandrirn 
werheJijh on rrrsi-lnllifj slant 
tegennrrr dit prohleein rn dal 
iedereen het onmof/elijlr had 
qrdaan om drzr 1 \ -intru

ding 'te lunncn zien. 
Maar of we over de repor

tage zelf nu zeer geestdriftig 
lunnpn zijn, dat is een ande
re Livestie. We bedoelen niet 
dat, men dp waarheid een 
klemtjr zon hebhen gegeven, 
of dat inrn hrt hrlang xan 
hel probleem zou hebben ge-
viinimalizeerJ. Wanneer we 
grrii inorilr hebhen om ons 
eiifoeziaiinr binnrn de perken 
ran ]irt rrdrh'jle te honden, 
dun bedaelpii ire rooral de 
ini riilalir, dr afirriling ran 

Vit de NederUnuhe film t Mak/.ers slaakt iiw wild geraas 

Tiet gelieel. We honden ons 
inderdaad niet ontdoen van 
de indruis dat Willy Carlier 
onvoldoende zorg aan zijn 
programma had besteed. 
W^ant als tve gaaii vergelijken 
met de wijze, waarop Omer 
Gratcet zijn zaken pleegt aan 
de man te brengen, dan is er 
helemaal geen vergelijking 
meer mogelijk ! 

Maar hoc dan ook, er werd 
cm (kleine) poging gedaan 
om aan de kijker diets te ma
ken dat het hele \Vaahe ver
zet niets anders is dan wat hol 
grsrhreeiiw, en dat « Sidé-
mar », net als de Borinage 
voor de Wahn. een sinibool 
is geworden voor de Vlainin-
geii. 

11 ij hopen nu ininir dal ook 
dr ministers voor hii'n TV-
scherni hadden plaats geno
men. De weinigen die Arder-
liinds verstaan tenminste... ! 

•Ar We hebben teiiig akteurs 
van de i\TS op ons srhrriii ge
kregen .- « \(K)n' GE
DACHT » van d( Engelse to-
nrelsclirijvcr Hen Travels. 

Als konnnrnlaiir bij het 
spel van deze X'J'S-plorg zal 
hei volstaan tr verinj:en naar 
al wat liler vroeger rei ds over 
het NTS-toncel iverd neerge
schreven. We gaan het niet 

herhalen, 'zoniet gaan ire iccl 
verplicht zijn Multaiuli te ri
teren waar hij verteld ovrr 
Saidja's buffel : « Ik heb ge
zegd, lezer, dat mijn verhaal 
eentonig is n. En niets is zo 
eentonig als ivierook en lofli-
tanicrn. 

— o — • 

-k Indirn dat zo doorgaal, 
dan wordt die « WAAG JE 
KANS n-historie een even be
roerde geschiedenis als we dat 
reeds maandenlang gedurende 
het Spaarprogramma gewoon 
zijn. 

De lezer mag dit erhfer nirl 
verkeerd begrijpen. We heb
ben het niet over het peil van 
de uitzending, daarover is 
geen misverstand mogelijk : 
het Spaarprogramma mikte te 
hoog en « Waag je kans » 
•mikt te laag. Maar daarover 
gaat liet niet. Als we over een 
beroerde geschiedenis spre
ken, dan bedoelen we de tech
nische storingen, de miserie 
met de jury's, de misver.ftan-
drn en allerlei zaken van 
soortgelijk allooi. 

Ziet IJ, we kunnen aanne-
iiK n dut er zich al eens een of 
ander incidentje voordoet. 
.Maar wanneer dat een regel
matig terugkerend verschijn
sel is, dan is dat geen toeval 
meer. Dan is dat een ziekte I 

Verschaeve getuigt... 
V

el I t';.s( hijticn ran I cr-
scluirvc's « Verzameld 

W'erU n is in onze confor-
nüslisclte pers onopgemcrIH voor-
bijfjei/adn — en de verldaiing hier
voor ligt voor de hand. Onze link
se criliei hennen Verschaeve alleen 
als een « inciviek » — iemand die 
in DuiLsland geëerd en bewonderd 
werd en daarom a priori al ver
oordeeld is. 

Men is heel wal breder en 
vergevingsgezinder wanneer hel 
om vreemdelingen gaat en hel is 
zelfs mogelijk dat men voor de 
Vlaamse Televisie een Knul Ham
sun huldigt en aan Celine een In 
Memoriam wijdt Verschaeve ech
ter ligt begraven in een uithotk 
van Tirool en men spreekt er liefst 
niet meer over. 

De twee jongst-verschenen delen 
van zijn « Verzameld Werk » ge
tuigen ervoor, dat Verschaeve niet 
vergeten is en dat men zijn werk 
niel begraven kan. Want in deze 
twee lijvige boekdelen getuigt 
Verschaeve voor ziclizelf, voor de 
eerlijkheid oan zijn strijd en voor 
hel goed reelat van zijn volk. In 
zijn gestfiriften over de Vlaamse 
gtrijd staan bladzijden die uiter-
aaid iijnsgebonden en daardoor 
heden van minder belang gewor
den zijn. Doch vele dezer stukken 
blijven nu nog van een brandende 
actualileU. Ik denk Iv'er bijvooi-
beeld aon de morele en godsdien
stige verantwoording van hel 
Vluams-twtionalisme, die een eer
waarde Belgische senator smalemi 
deed spreken over « fronters-th'-o 
logic » doch iraarop zijn tlieolo 
gixch brein afdoend antwoord km 
gcic. 

Het laalsi-verschenen deel bevj. 
buiten enkele redevoeringen en 
opstellen over de Vlaamse strijd, 
hoofdzakelijk Verscharve's gedenk
schriften over de eerste en tweede 
xucreldoorlog Vooral de lot nog 
toe ongepubliceerde gedenkschril-
ten over de tweede luereldoorlog 
totibn ons Verschaeve niet aUeen 
ttU Jealholieh denker en VUmms 
strijder — er ligt een haast profe-

lisclie waarsctiuwing in zijn be
schouwingen. 

Verschaeve's gedcnkschriflen 
over de tweede wereldoorlog zijn 
niet alleen van belang omwille 
van Iiun getuigenis voor hel eer
lijk pogen en natuurlijke waui-
heden in een univeiscel-christe-
lijke levensbeschouwing op te ne
men, om hei Germaanse en hel 
clirislelijke, hel volkse en het uni
versele, niet als antithesis doch 
als syntliesis te zien. Zij zijn niel 
alleen een getuigenis voor de eer
lijkheid van hen die « on the ot
her side of the Iiill » het essen
tiële van het bijkomstige wisten 
fj scheiden en tot een openhartig 
gesprek beieid waren. Verschaeve 
kon, als katholiek priester, geen 
nationaal-socialist zijn. Hij kon, 
als Vlaming, geen enkel imperia
lisme of k-olonialisme, evenmin 
een Duits als een Belgisch, aan
vaarden. Docli hij besefte dal men 
geen afweer vinden kan legen 
ideeën door ze maar steeds als de
monisch of onmenselijk, te be
stempelen, en voor de resl zich 
leiug te trekken in veilige zelf-
genoegzaaniheid. i Tegenover de 

• macht die gedragen wordl door 
een idee, kon ook andere maclil 
niets uithalen indien ze deze idee 
niet kon louteren of vervangen : 
:ij schept dan slechts een vacum 
dal opnieuw jachtgebied wordl 
voor uit het duister opstijgende 
krachten. 

Zijn antwoord op de •>•> •''Icllin 
i/en van Dr. llensse is ecfiter nog 
meer dan dal alles : het is, even
als het memorandum dat hij aan 
llimmler overhandigde, evenals 
-ijn piot est tegen de anti-katholiek e 
Irijverijen in de SS. een daad van 
noed geweest, Verscliaeve kon dat 
loen zal men zeggen : hij was 
rmand naar wie de Duitesrs op-
•agen. Doch dat hii hel deed, 
strekt liem ter ere. 

Wij hebben tol nog toe over de 
hleraire waarde van Versctiaeve's 
werk niet gesproken, omdat Ver
schaeve hiermede zeker niet be
doeld heeft aan « Utterataur » ie 

doen. In zijn ander oeuvre lieefl 
Verschaeve trouwens eveneens 
steeds meer naar de glans der ge
dachte dan naar de schoonheid 
van liet woord gestreefd. Dit be
let niet dal zijn litterair werk, een 
eigen onvervangbare en onbe-
twistbare-voornome jiludts inneemt 
in onze litteratuur, Iioe men ook 
getracht heeft en nog probeert 
hem te kleineren of Ie minimali 
zeren. 

Tol slot nog dit : wij spraken 
in het begin van linkse critici, 
bij wie de naam \ erschaeve alle 
mogelijlic voorslelUngen oproept. 
Wij hunnen licn dit niet zozeer 
kwalijk nemen, tenzij in bepaal
de gevallen van kwnadtvilligheid 
en hysterische i)<i[)euvreterij : 
Verschaeve's gedactileniveield om
val geestelijke problemen waar
voor zij noch begrip noch belang
stelling hebben; hij pleil naar 
diepten waarvan zij liet bestaan 
ontkennen of waarvoor zij blind 
zijn. Zijn wijsbegeerte is, allioe-
wel niet steeds in klassiel;e ter
men verwoord I daarvoor was hij 
dichter), thomistisch. Zijn opvat

tingen over recht en macht, over 
rnngoide in natuur en leven, zijn 
gegroeid uil deze éne grondojwat-
ting : « Aaluur is Gods werk... » 
Dil is dan ook de sleutel tot heel 
:ijn denken, tol zijn inzicht op 
ik sociale verhoudingen. Verschae
ve was « Gemeinschafls » denker 
daar waar de marxistische den
iers « Gesellschafts >> denker zijn 
en alle andere bindingen als bij-
homslig of artificieel beschouwen. 

Hel feil echter, dal onze katho-
tiehe pers Verschaeve verveeld naai 
de vergeelhoek wijst, bewijst dat 
ze geen raad weet met diens op 
klare katholieke gronden en 
recidsprincipes gevestigde eis tol 
I laamse zelfstandigheid, mei diens 
itnomstoothare n fronterslheolo-
gie... » 

tin daarom zwijgt men over 
Verschaeve, de katholiek, die een 
boek schreef over Jezus dat én 
llieologisch én litterair naast hel 
beste dal hierover geschreven 
werd kan liggen, de onverbidde
lijke bevcchter van het klein-
Vlaams verraad. 

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANSen Zonen 

p.v.b.a. Zonhoven Tel 132.31 

HET ADRES VOOR 

ROLLUIKEN - ZONNETENTEN - ROLHEKKEN 

SCHUIFHEKKEN - TERRASMEUBELEN -

EVENWICHTIG WENTELENDE GARAGEPOCRTEN 

VENETIAANSE BLINDEN « SOMBRILLA-FLEX » -

TUINPARASOLS -

ALLES VOOR AFSLUITING EN ZONNEWERING. 

KAMPEERTENTEN. 

•k ITe maakten ons weinig il* 
luzirs toen ire zondagavond 
voor het scherm gingen zitten. 
Wat toe vanwege de Vlaamse 

•'TV inzake show en variété, 
gewoon zijn is inderdaad ook 
niet van aard om de kijker 
weken bij voorbaat met onge
duld te laten uitkijken naar 
een nieuw progranuna of een 
nieuwe formule. En toen de 
terJiniekcrs, hij de aanvang 
van « THERE IS NO BUSI
NESS LIKE snow BUSI
NESS » hals over kop gin
gen, toen groeide ons scepti
cisme nog een flink stuk aan. 

Maar nu we het program
ma volledig hebhen gezien en 
xve dus welen wat Lode Hen-
drick.v en Herman Vereist er 
van gemaakt hebben, nu heb
ben we heel wat van ons scep
ticisme terug op zak gestoken. 
Want konden we op het ein
de dan al geen lofzangen aan
heffen, toch heeft dit Show-
dagboek ons rvefen Ie boeien. 
In plaats ran alleen maar 
zangers die oude liedjes zin
gen (wat we gevreesd had
den), zat er leren en beweging 
in deze evokatie ran de tijd, 
toen ons grootmoeder nog 
(befrekkelijk) jong was. 

En hebben we zonder onge
duld op de eerste aflevering 
gewacht, het tweede deel zien 
we toch met belangstelling 
tegemoet ! 

•^ We weten niel wat de le
zer ervan denkt, voor ons ech
ter staat een film ah « MAK
KE RS, STA AKI UW 
WILD GERAAS ! » van de 
cineast Eons Rademakers 
minstens op het niveau van de 
hedendaagse Franse produk-
tie. We willen niet direkf 
« Nouvelle Vague » zeggen, al 
zijn er in de film heel wat 
scenes en beelden die eraan 
doen denken. En ire beweren 
ook niet dat deze prent het in 
de bioskoop noodzakelijk zal 
doen. Hiervoor vraagt men te 
veel inspannnig ran de kijker 
zelf. Maar wat dan ook, het is 
een sterke film. 

En wat de vergelijking met 
Budapest betreft, Fons Rade
makers hoeft hiervoor hele
maal niet bevreesd te zijn. 
Hij kan die daar achter het 
IJzeren Gmdijn gerust aan. 

Over een vergelijking met 
onze eigen binnenlandse pro-
dnktie gaan we in alle Euro
pese talen zwijgen. Fons Ra
demakers heeft het niet nodig 
en hier te lande kan men er 
niets hij winnen De figuur, 
die wij in de wereld .slaan, is 
zo al norer nenoen ! 

' • f.V.B. 

U WENST PELS. 
EEN BONTJASJE, 
of asn pracht 
van een bontmantel ? 
Wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W.CL&YKENS'NEVEN 
OUDERGEMSaAAN 328 
ETTERBEEK BRUSSEL 
TEL. 48.37.01 
Alle inlichtingen 
op verzoek 

u u r w e r k e n 
e n j u w e l e n 
ALLE HERSTELLINGEN 
E I G E N W E R K H U I S 

• 
HUIS 

H. DE LANCHE 
G R O E N P L A A T S 8 

ANTWERPEN 
TEL 32 93 81 
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De Zweed Arne Sucksdorff 
behoort tot de allergrootsten 
onder de dokumentaire fil
mers. Hij is echter meer dan 
een « dokumentarist « in de 
enge zin van het woord : hij 
IS een dichter, een verteller, 
die niet zozeer de uiterlijk
heden van de natuur wil 
weergeven, dan wel het in
nerlijke. 

Bijna al zijn films hande
len over de verhouding tus
sen dier en mens, over de 
vriendschap tussen beide, 
maar ook over hun vijan-
schap en hun dikwijls bitte
re natuurlijke haat. Reeds in 

trotse vader, en eigenaar van 
een paar oude maar stevige 
buffels. De vijand is een ja
guar, die bekend staat als een 
geducht doder en die het hele 
dorp terrörizeert. 

Na een van de nachtelijke 
aanvallen van het 'dier be
sluiten de dorpelingen niet 
langer meer te wachten en 
aan de goden te vragen wie 
de oorzaak is van al dit on-
hPil. Ginjoe wordt schuldig 
bevonden, omdat hij een 
vrouw uit een andere stam 
huwde, en moet het dorp ver
laten. Wanneer blijkt dat de 
jaguar nog steeds blijft 

Ie wel van de lungle 
zijn eerste belangrijke werk 
« Ritme van een Stad » (1947) 
wordt dit probleem aangesne
den, om tot hoofdthema te 
groeien van zijn volgende 
film : «Verdeelde Wereld» 
(1948). In dit werk toont hij 
hoe de grote kloof tussen de 
onbewuste wereld van het 
dier en de wel bewuste we
reld van de mens in veel ge
vallen, vooral door kinderen, 
kan overbrugd worden. 

Nog verder gaat hij in zijn 
hoofdwerk « Het grote Avon
tuur » (1953), waar we de na
tuur en de dieren te zien 
krijgen zoals kinderen deze 
zien, en de mens zoals hij 
door het dier moet gezien 
.vorden..Een prachtig, poëtisch 
avontuur, dat door deze wij
ze van voorstellen een onge
meen scherp relief krijgt. 

Zijn laatste film « De Wet 
van de Jungle» is een ver
haal over de onvermijdelijke 
haat die soms heerst tussen 
de mens en het dier. Hij si
tueert zijn geschiedenis in 

een primitief dorpje in Indië, 
waar ook de mens nog geheel 
met de natuur verbonden 
leeft. Zijn hoofdpersoon is 

Ginjoe, gelukkig gehuwd. 

rondhangen, wordt een groot
scheepse klopjacht ingezet. 
Het is tenslotte Ginjoe die in 
tweegevecht raakt met het 
dier. Zij doden elkaar en de 
gestorven man zal thans 
voortleven in de geschiedenis 
van deze kleine gemeenschap 
als een held en een edel mens. 

Het is onmogelijk om met 
v/oorden ook maar een klein 
deel weer te geven van de 
schoonheid die dit werk ons 
biedt. Zeljden zagen wij een 
film waar de estetiek van elk 
beeld zo verzorgd werd, nooit 
zagen wij een fiktief verhaal 
zo worden uitgebeeld. Hier is 
maar één woord te vinden : 
meesterlijk ! 

Meesterlijk om de wijze 
waarop Sucksdorff ons heeft 
binnengeleid in een echte, 
onvervalste wereld, ons als 
het ware heeft laten meele
ven in de blijde en droeve ge
beurtenissen in het leven van 
deze mensen. Maar vooral 
omdat hij ons in een reeks 
onvergetelijke close-ups de 
menselijke ziel in zijn meest 
primitieve en schoonste vorm 
heeft geëvokeerd. 

V.d.B. 
L 

Hel z^arle oogglas 
Onder het motto « Spion 

nen zijn die van de ande
ren... de onzen zijn » gehei
me agenten » is de ons zo 
goed als onbekende Georges 
L.'\UTNER erin geslaagd een 
schitterende parodie te 
draaien op wat men pleegt 
te noemen «het spionnage-
drama ». Het verhaal werd 

getrokken uit een roman 
van REMY die er in 1960 de 
« Quai-des-Orfèvres-Prijs » 
mee behaalde en voortreffe
lijk aangepast door Jacques 
Robert, die van de dialogen 
van Pierre Laroche handig 

nages in een internationale 
spionage-zaak betrokken. Een 
idealistische markies kan het 
maar niet onder stoelen of 

- banken wegsteken dat hij de 
stijl (altans indien we de 
met beroepsmisvorming ge
kwelde gids mogen geloven). 
Alvorens we goed weten wat 
er gebeurt, is er reeds een 
man, die vermoedelijk « te 
veel wist», van kant ge
maakt. Na deze verkwikken
de inleiding belanden we in 
het bewuste kasteel en wor
den we aanstonds door een 
heel stel zonderlinge perso-

Een beeld uit de film « Het zwarte oogglas» 

gebruik wist te maken. Het 
«drama» speelt zich af te
gen het romantische dekor 
van een 15e eeuws kasteel, 
opgetrokken in romaanse 

Toneel fe Brussel 
n Spoken " in de K.V.S. 

« SpoJcen » is Thseits meest 
onverbiddelijk, en meest 
schrijnend natviirdrama : het 
treurspel ran het naturalis
me, u-aarin de levensdrang 
door honventie'i rn menselijlc 
kleinheid en hleinzieligheid 
jummerlijl; ijcicnakt a-ordt. 

Volgens Ibsen — m z/^ii 
lijd reeds — kweelt de maot-
<rhappij spoken in de plaats 
ran levende men<ien; m worin-
itekige vaders worden wegrot
tende conen geboren, omdat 
Ie muaischappij slechts een 
'peenstapeling is van vals-
'leid, bedrog en huichelarij. 
• Spoken B f« geesten » ware 
Pil betere titel.) is de meest 
ragischc en ongenadige ont-
ding Tan 's niensenhestaan 
ie dp grote Noor heeft aan-
edurjd. 
ibsen nas zeer gevoelig uoor 

nfick. Toen -men zijn voor
band werk s Nora r> had af-
gekanid. omdat hij Nora het 
echtelijk dak laat ontvluch
ten, nnfnoordd'e hij viet 
« Spoken » waarin de vrouw 
niet wegloopt. Ze blijft, maar 
het zal er nog erger om wor

den. De storm ran reront-
ivaardigmg die bij <r Spoken » 
los brak, beantwoordde hij 
dan met « De Vijand van het 
1 olk », een hoogtepunt in zijn 
strijdpei lodc. 

Eigenaardig hierbij is dat 
wat bijmotief is in 't vooi-
gaande stuk, hoofdmotief 
wordt in 'tvoh/ende . wat ge
beurt er met de kinderen van 
Nora, was de vraag ? Het 
striemend antwoord Iwam in 
« Spoken » .• Jioe akeliger de 
boodschap is, des te betove
rend wordt zijn kunst. Hier is 
dan Looral de erfelijkheid 
(een echt Ibsens motief) die 
het moet ontgelden, met altijd 
eren logiscli echter, vermits 
naast de zieke zoon, een kern
gezonde dochter van dezelfde 
vader Ibsens tiieorie vel oiit-
:eiiuird. 

liet mag zijn dat deze tlieo-
iie werd achterhaald en de 
ontleding ervan veranderd is, 
het stuk doet het altijd, mede 
danJc zij de meesterlijke op
bouw, een toonbeeld van Ib
sens eigen techniek . de retro-

spel tic re mcfliode (toen 
reeds) — en de biezonder ge
slaagde vertoning door een 
stel aktciirs die, door enkele 
opvoeringen in de provincie 
en in Nederland, een gero
deerde première hebben ge
bracht. 

Mevr. Gella Allucrt is de 
moeder, een selirijnendê en 
helieerste figuur, die weer een 
hoogtepunt vormt is de rijke 
loopbaan van deze grote aktri-
ce; SenneRonffaer maakt van 
de zieke zoon een geslaagd 
personage : liet slotfafereel 
can beiden behoort tot het 
beste dat we sedert lang heb
ben gezien. 

Anton Peters is, als domi
nee Manders, een geloofwaar
dige verschij)>ing, evenals Jan 
Reusens als Engstrand, ter
wijl Dentse Dcweerdt te zor
gen heeft voor Regina, een rol 
die haar niet ligt. 

We zijn verheugd dat dit 
werk alhier werd veitoond . 
de K.V.S. vervult hiermee 
zijn kulturele rol. 

J.V. 

Westerse wereld van een ze
kere ondergang wenst te red
den; hfj zal met zijn bende 
een nieuwe Orde invoeren. 
Een norse duitser met name 
Heinrich ziet de zaak heel 
wat realistischer : « Ofwel 
stappen wij over hun lijken, 
ofwel zij over de onzen.» 
Brozzi, een sympatiek onno
zele Italiaan loopt er als een 
vijfde wiel aan de wagen bij, 
terwijl Dramard, de «blinde» 
met het zwarte oogglas, ons 
het meest mag doen grieze
len. Is er dan nog de toe
komstige schoonzoon van de 
markies, een zekere Mathyas, 
die ervoor zorg draagt dat al
les op tijd en stond in het 
honderd loopt: Want ziet u, 
hij is niet een geheime agent 
van de « slechten », maar een 
« spion » die aan de kant van 
het konservatief Europa 
staat. Erika zorgt voor de 
nodige charme en «sleutel
gat-scènes ». Zij is aanvan
kelijk blijkbaar enkel geïn
teresseerd in de romantielt 
die het oude slot te bieden 
heeft en het is dan ook de 
onschuldige Mérignac die 
haar de wonderen van het 
klank- en lichtspel, omheen 
het kasteel opgesteld, ont
sluiert (tot zijn persoonlijk 
groot genoegen trouwens). 
Nochtans... schone liedjes 
duren niet lang en de gewe
tenloze bende gebruikt de 
ongelukkige Mérignac als af
leidingsmiddel in de moord
zaak waarbij zijn eigen ver
loofde Monique als slachtof
fer viel. (ook zij wist te veel...) 
Tenslotte is er nog de poli-
tie-inspekteur, die zich de 

haren uit het kaal hoofd 
trekt, omdat hij uit de hele 
zaak al evenmin wijs geraakt 
als wijzelf. Als dan uiteinde
lijk blijkt dat «Ie mononcle 
noir» zomin blind is als 'n 
koe met vier ogen, dat de 
charmante Erika een zijner 
agenten is en dat zij samen 
met een sympatieke dikzak 
een lontra-spionage bende 
vormew, waarbij de intussen 
« verd) onken » Popov (alias 
Mathyas, de doorluchtige 
schoonzoon) zich is komen 
voegen, gaat er ons eindelijk 
ergens 'n lichtje op. 

Wees gerust, alles komt 
voor mekaar : de stoute nazi's 
worden opgerold en meteen 
wordt de Westerse wereld 
van haar kans om van de 
« ondergang » gered te wor
den, beroofd. 

Dit alles wordt ons onder 
een zeer aangename per
siflage-vorm voorgeschot.;ld, 
waarin spanning en humor 
elkaar voortdurend afwisse
len. 

Paul Meurisse (Dromard, 
de « éénoog ») is gewoon su
bliem; aanvankelijk zeer 
mysterieus met zijn «mon
oncle » en z'n witte stok, ont
plooit hij zich naderhand tot 
de « komiek-met-de-strakke-
gelaatsuitdrukking », die aan 
het hele gebeuren zijn eigen 
geur en kleur geeft. Alleen 
de slot-acbtervolging bij
voorbeeld, is ruim voldende 
om je 'n breuk te scheppen. 
Dromard met de revolver 
rustig in de hand, alsof hij op 
mussenjacht uit was, schiet 
de in de onderaardse keider-
gangen vluchtende nazi's 
één voor één in koelen bloe
de neer. Wanneer uiteindelijk 
Heindrich aan de beurt ge
komen is, wordt deze even
eens onderste boven geknald, 
maar is slechts licht gewond, 
zodat hij nog in staat is om 
'n hele litanie bekentenissen 
af te leggen (zoals het trou
wens in elke spionage-film 
past). Dan weten we meteen 
alles. Dromard wordt in de 
vlucht nog verliefd op Erika 
en Mérignac kan z'n klank
en lichtspel rustig weer af
zetten tot een volgende de
monstratie. 

Alles bij mekaar genomen, 
mogen we met de hand op het 
hart gewagen van een zf f 
geslaagde film, waarin de 
vertolking op een heel dege
lijk peil berust. Deze vertol
king wordt naast een schit-> 
torende Paul Meurisse in de 
hoofdrol, verzorgd door Elga 
Andersen, Marie Dubois, 
Bernard Blier, Pierre Blan-
chard, Jacques Dufilho, Ja 
cques Marin en Lutz Gabor. 

P.L.B. 
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16 DE VOLKSUNIt 

V.U.-kongres te Antwerpen 
door Mr. Van der Eist 

j 

He Let hoofdbestuur van de 
Volksunie heeft het noodzakelijk geacht een 
partijkongreb in spoedvergadering: samen te 
roepen, dat gewijd zal zijn aan enkele aktuele 
politieke problemen die onbetwistbaar uiterst 
belangrijk zijn van Vlaams standpunt : de taal
grens, Brussel, het federalisme. 

Deze problemen staan nu inderdaad in het 
brandpunt der belangstelling, waarover wij ons 
mogen verheugen, en de politieke partijen zijn 
verplicht hun standpunt en hun houding ten 
overstaan van deze problemen te bepalen. 

De C.V.P. heeft dit gedaan op haar parti j-
kongres te Oostende en we kennen het resul
taat : een op voorhand klaar gemaakt kompro-
mis werd zonder overtuiging of geestdrift, met 
gelatenheid en gedweeheid goedgekeurd. 

Het kwam er immers op aan de eenheid van 
de part i j te bewaren... 

De B.S.P. zal volgende /oVidag eveneens kon-
gresseren. Ook in deze partij is de hoofdbekom-
mernis : de eenheid van de partij redden. Daar
toe zijn de Vlaamse socialisten, zoals zij zeil" 
schrijven, lot vrijwel alle toegevingen aan de 
Walen bereid. 

I, Ln een voordracht over liet 
federalisme heeft minister Vermeylen zo pas 
nog uitdrukkelijk bevestigd wat wij lierhaalde-
lijk vooropgesteld hebben ; nooit, zei hij. zul
len de Vlaamse parlementairen van de drie gro
te partijen zich in onderlinge verstandhouding 
tegen de Walen opstellen. 

« Het is ondenkbaar dat zij op 'een bepaald 
ogenblik hun toebehoren tot hun volk zullen 
kunnen plaatsen boven het behoren tot een be
paalde partij ». 

Ziedaar in de mond van iemand die het 
weten kan een verstrekkende uitspraak, de dui
delijke formulering van een fundamenteel ge
geven in ons politiek leven. 

D. 'c onbetrouwbaarheid van 
de Vlamingen in de unitaire partijen, omdat zij 
in laatste instantie steeds weer de voorrang ge
ven aan het partijbelang boven het Vlaamse 
volksbelang. De uitleg voor honderddei tig jaar 
Vlaa-nise beweging zonder afdoende resultaten 

Alleen de Volksunie als Vlaams-nationale 
politieke partij kan de Vlaamse problemen klaar 
stellen en er een duidelijk antwoord op geven. 

Daarom is het noodzakelijk dat op dit be
slissend ogenblik, nu in het parlement de taal
grensafbakening en het statuut voor Brussel 
hun beslag gaan krijgen, een partijkoneres het 
standpunt van de Volksunie met kracht zou 
naar voren brengen. 

Het groot belang van dit kongres moet dan 
ook niet onderstreept worden : wij welen ove
rigens dat wij onvoorwaardelijk kunnen reke
nen op on7e kaderleden en propai^andisCen en 
dat zij zondag op post zullen zijn. 

W ij willen met vooruitlopen 
op de besprekingen en de besluiten van ons 
kongres Maar het is toch nuttig op voorhand 
reeds enkele beschouwingen naar varen te bren
gen. Het is dui'leliik dat wij de gestelde pro
blemen moeten benaderen van een Vlaams-na
tionaal standpunt : het Vlaamse \olksbelang 
moet de maatstaf zijn die w.j aanleggen om de 
voorgestelde oplossingen te meien en te beoor
delen Wij moeten daarbi.i echter een realistisch 
standpunt innemen, in deze '/in dat wij'onszelf 
bedriegen wanneer wij onze krachten of onze 
mogelijkheden overscha ten. Wij mogen onge
twijfeld nooit of nergens Vlaams gol)ied prijs 
ge\en. ^elfs niet wanneer er /Jch een oppervlak
kig verschijnsel van verCransing voordoet. 

1 1 et is goed er aan te herin
neren dat in het Centrum Hirmel van Waalse 
zijde de nadruk gelegd werd op de ethnische 
grens, waarbi.i rekening' gehouden wordt met de 
ethnische en taalkundige gegevens, zonder veel 
belang te hech eri aanl v'ertransingsvtrsch jn-
selen die oppervlakkig en kunstmatig kunnen 
zijn. Wij mogen ook nooit het beginsel aan
vaarden van faciliteiten ( = taalrecnten) voor 
Franssprekendc inwijke'iü^en in Vlaamse ge
meenten. .Maar anderzijds moeten wii ook kon-
sekwent ziin met onze e gen opvattingen en 
beginselen. Wij hebben de afschaffing geëist 
van de talen tellingen en de vastlegging van de 
taalgrens Wij willen een definitief statuut voor 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit is een 
nodzakelijke voorwaarde n"el alleen voor de be

veiliging van ons taal- en volksgebied, maar 
ook voor de verwezenlijking van het federalis
me. Welnu, hieruit vloeit voort het verzaken 
aan een imperialistische politiek ten overstaan 
van Wallonië. 

Z, ^ e k e r mogen wij. Vlaams
nationalisten, ons niet laten beïnvloeden door 
electorale of partijpolitieke berekeningen : wij 
hebben niet geaarzeld onze goedkeuring te 
hechten aan het voorstel het arrondissement 
Brussel te splitsen, alhoewel dit voor gevolg 
heeft dat de Volksunie moeilijker het kworum 
zal kunnen behalen, omdat het Vlaams belang 
voor ons voorrang heeft op het partijbelang. 

Wij moeten streven naar een zuivere toe
stand, naar homogene taalgebieden. 

Voor ons blijft het federalisme het doel, de 
oplossing die wij nastreven. 

iVIeer dan ooit is het onze overtuiging dat 
er buiten het federalisme geen afdoende en 
aanvaardbare oplossing is. 

M.. lar dan moeten wij ook 
alles doen wat in onze macht ligt om de voor
waarden te scheppen voor de verwezenlijking 
van liet federalisme. 

Laten wij ons zeker niet op sleeptouw ne
men door CV P.-ers die te Oostende alles goed
gekeurd hebben en die morgen in het parle
ment bereid zijn om de Vlaamse randgemeen
ten van Brussel aan de verfransing prijs te ge
ven, maar die schijnheilig genoeg zijn om een 
Vlaams masker op te zetten wanneer liet er om 
gaat lokale C V P.-belangen Ie verdedigen. 

Wat Frans is hoort bij Wallflnié, wat Vlaams 
i's moeten wij voor Vlaanderen opeisen. Ik meen 
dat dit een duidelijke en principieel-verant
woorde houding is 

Het Volksunie-kongres te Antweipen a.s. 
zondag moet een nieuw bewijs brengen van de 
vastberadenheid en de diepe overtuiging die 
heersen in onze rangen. Wij moeten er ons vati 
bewust zijn dat honderdduizenden Vlamingen 
naar ons kijken, van ons verwachten dat wij 
onwrikbaar de Vlaamse volksbelangen zullen 
verdedigen en voor gaan in de strijd. 

Dat zullen wij. 

Ontvangst bi j de Maatschappij 
« ROLUS & V A N DER PAAL » 
Grote Steenweg 159, Berchem 

(Antwerpen) 

Ter gelege. ineia Vdn ae 5" veriaar«.,„y v^.r ^e , . . . j i i i i i g van p.v.c 
a Rolus & Van der Paal » en de inhu ld ig ing van de prachtige nieuv 
burelen had aldaar een grote ontvangst plaats, b i j gewoond door vc 
honderden vooraanstaanden en k l lënten. Onafgebroken van 11 U' 
' » voormiddags tot 22 uur brachten de genodigden een bezoek aa'-
d * burelen, waar zi j namens de beheerraad verwe lkomd w e r d e r 

de heer Rudi Van der Paal, beheerder-zaakvoerder. 
bemerkte er borgemeester Karel W o u t e n , die een zeer harte-

• « « — • • « • — [ 

l i jke toespraak h ie ld ; schepen van onderwi js Edg. Rijckaert; de heer 
en mevrouw Ward Rol.s-Baule, dhr en mevrouw Maurits van den 
Elsken-de Lae~, gemeenteraadsleden Carlo Reiners (Berchem) Juul 
Dil len (Borger l tout ) , advokaat Hugo Sh i l t z ( A n t w e r p e n ) ; adjunkt-
kommissaris Opdebeeck, baron J. de Borrekens, accountant Theo 
Selmans, beheerder C O.O.-EerLhem; Jan Merckx, hoofdredakteur-
direkteur Handelsblad, Marcelis van de p' jbl iciteitsdiensten Standaard 
& Nieuwsblad- pater dr van de Wal le O.P , volksvertegenwoordiger 
Reimond Matiheyssens, drs VVim Jorissen, J. loveniers volmacht
drager Kredietbank; Verbeelden, direkteur Kredietbank Berchem; 
Walter Peeters, d i rekteur n.v. Haidsteenwerken G. Peeters,Jw Hor
tensia Henderickx, de heer en mw Peeters-Nicasie, W Maes, Staf de 
Lie, architekten Leo Leniere, Geo Demeulemeester, M. Remaut, Paul 
Donne, Jaak van Haerenborgh, Lode Wouters; dr jur. Valeer Portier, 
cfirekteur bi j het Vlaams Ekonomisch Verbond; dr. Rik Ballet, de heer 
en mw Wim van Splunder-Ballet, Rik Balthazar, tal van notarissen 
uit het Antwerpse en de Kempen, provincieraadsl. H. Kunnen, apoteker 
H. Theus, landmeter Toon Claessen, accountant Joris Cornells, accoun
tant A. Cuypers, K. Di l len, raad van beheer van n.v. Gemi, M w Dokter 
Walter Mees en zonen Jos en Mon ( N i e l \ Frans Leenaerts, Al fons 
de Belder, M w Raets ( C O O.-Borgerhout) , F. Verhoeven ( C O . O -
Schoten), advokaten Ward Ehlinger, Jan Valvekens, C. Jacqmain, 
Or en M w Herman Le Compte, actuaris André Nicolaï, dr. jur. A Pee
ters, Dr A. Verhaert, Oswald Vooibraeck, Karel van Vlerken, dr. G 
Stuyck, Piet ^-s" Dooren- "^i- '̂  * ' " '—art R,..rr,..,rcl S»iooaert« ' ' 
vlannaerts e n , 
3e receptie verzorgd ac^. - i^eH yord en van Veldhov... 
n samenwerking met Patisserie Locus en Vinoherck, ver l iep in de 
leste stemming. Onder de talloze gelukwensen, die de ganse dag 
oestroomden werden vooral deze opqemerkt van Patfr dr Stracke, 
olksvertegenwoordiger Frans van der Eist, senator dr. Robert Roosens, 
E.H. Prof. dr J. Keunen, Immobi l ién Centrum, schepen Hippol iet 
le l inckx. d rukker i j Roels, Neorec, van Heukelom, Antverp ia-meube-
»n (dhr en mw Eynatten), Mev rouw Bruno de Winter, advokaat E. 
'oon, dr. med Hektor Goemans, dr. jur. F. de Winter, enz.. . 
)e aktrviteiten van •• Rolus & Van der Paal •> omvatten alle onroe-
-ende verhandel ingen en grondverkavel ingen, terwi j l haar zuster
maatschappij « Ons Landhuis » zich specialiseert in het bouwen van 
landhuizen. Beide maatschappijen, voorheen gevest igd Lange Gast
huisstraat, An twerpen, zi jn thans gevest igd Grote Steenweg, 159, 
Berchem (Antwerpen) ( te l . 39.69.57). 

Van 3 december a i : 

een g l o e d n i e u w 
i n f o r m a t i e b l a d 

ZONDAG 
express 

een 
onafhankeujKe 
krant 

eVrii 

innig 

Een mooi schortje 
voor 20 F 

Zendt 20 F onder gesloten 
omslag naar NOVATEX, Stwg 
op Dikkebus 32, te leper en 
U ontvangt een mooi , wasbaar 
schortje. 
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