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DE VOLKSUNIi 

ETTERBEEK : NEEN ! 
Mijne Heren, 

Het Centraal Secretariaat der 
V'iaamse Verenigingen van Etter
beek in vergadering bijeengsko-
nien op 11 december Jl. verzoekt 
het Schepencollege drlngena het 
nodige te willen doen om art. 15 
van het K.B. van 3 november 1961 
betreffende de algemene volks
telling op 31 december e.k. stipt 
toe te passen. 

Art. 15 schrijft immers voor dat 
het Gemeentebestuur de tellers 
aanduidt. Deze tellers nioeten* 
evenwel de wettelijk gebruikte 
taal of talen kennen (al. 2) m.a.w. 
wil dit zeggen dat de taalwet in 
bestuurszaken hier van toepassing 
Is aangezien in de 19 gemeenten 
van de Bru.sselse Agglomeratie le
dere bediende die met het publiek 
in aanraking komt de twee natio
nale talen moet kennen. 

Het Centraal Secretariaat ver-
swekt de heren van het Schepen
college en ook de heren Gemeen
teraadsleden nauwkeurig er over 
te willen waken dat de aangedui
de tellers WERKELIJK tweetalig 
zijn. Het zal ai de leden van de 
Vlaamse Verenigingen aanzeitsn 
nauwkeurig na te gaan of de 
tellers al dan niet aan deze wet'e-
lijke verplichting voldoen. 

Het zal dan ook niet nalaten ie
dere onregelmatigheid mede te de
len aan de Heer Gouverneur die 
volgens hetzelfde art 15 het recht 
van toezicht heeft over deze tel
lers en ambtshalve in de vervan
ging kan voorzien. 

Het Centraal Secretariaat drukt 
de oprechte hoop uit dat het Et-
terbeeks gemeentebestuur op dit 
voor België beslissend en histo
risch ogenblik, het bewijs zal le
veren de taalwet deze maal stipt 
te willen toepassen. 

C.S.V.V.'- Etterb3ek. 

1 • 
MAZOUT 

GasoH 2,00 F 
Lichte stookolie 1,56 F 

Minimum 1.000 1. 
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en 

H O E V E E L H E I D 
g e v i / a a r b o r g d 

Vertegenwoordigers 
gevraagd 

BECO 

MORCKHOVENLEI 50 
BORGERHOUT 

TEL. 32.27.12 

LAKDEN 
Tijdens de gemeenteraadszitting 

te Landen, op 14 november werd 
een motie ingediend door de plaat
selijke Voorzitter van de P.V.V., 
tot bescherming van de Walen, die 
nauwelijks 2 % der bevolking uit
maken. 

Deze Walen hebben een bewe
ging gesticht tot bescherming van 
de « tweetaligheid »• 

Zij wensen Landen bij de pro
vincie Brabant gehecht te zien. 

Tijdens de bewuste gemeente
raadszitting wierp de heer Peeters 
van de P.V.V. zich op als verd'Jdi-
ger van de Walen Hij beweerde 
dat de Vlamingen meer respekt 
moeten hebben voor de kleine min
derheid. 

De heer Peeters. die met zoveel 
vuur de zaak van de Walen ver
dedigt, heeft voor enkele maan
den nochtans beweerd te Gent. tij
dens een bijeenkomst van het Wü-
lemfonds, een rasechte Vlaming te 
zijn ! 

Vergeet hij misschien dat het de 
Vlamingen zijn die hem als ge
meenteraadslid en als provincie
raadslid gekozen hebben ? 

Landen is een eentalige gemeen
te en zelfs een vervalste talentel
ling van 1947 kon hier niets aan 
veranderen. 

De overgrote meerderheid der 
Landense bevolking wil de aan-

*hechting van hun kanton bij de 
twovincie Limburg. Kunnen 100 
Walen dat beletten ? 

Er moet ook aan toegevoegd wor
den dat de heer Peeters open brie
ven stuurt aan de bevolking, ten 
einde deze zaak op politiek plan 
te brengen en zijn eigen provin
ciezetel te redden. 

Is de P.V.V. akkoord met zulke 
praktijken van haar leden voor 
Vrijheid en Vooruitgang? 

Aktiekomitee - Xjanden 

HARDNEKKIG 
Geachte Redaktie, 

Ik heb reeds verschillende frans
tal ige reklamebrochures ontvan
gen van de Brusselse Fondation 
Julie Renson, die ik telkens terug
gestuurd heb. Toch blijven derge
lijke eentalig-franse teksten gere
geld het Vlaamse land overspoelen 
Deze lieden zijn dus hardnekkig 
en onverbetelijk. 

J.P. - Brussel. 

Sandwichbar 
MAXWELL 
RESTAURANT 

warme en koude 

gerechten 

open dag en nacht 

Godelieve de Ley 
DE CONINCKPLEIN 7 
ANTWERPEN 

« VLAAMSE » 

RIJKSSCHOOL 

In een school, een voorbereiden
de afdeling van een Koninklijk 
Atheneum, worden op wederrech
telijke manier voortijdige lessen 
gegeven in de Franse taal. Wat 
voorziet de Belgische wetgeving 
i.v.m. de studie van de tweede taal 
in het lager onderwijs ? Vanaf het 
vijfde leerjaar MAG een FACUL
TATIEVE leergang ingericht wor
den, d e niet meer dan DRIE LES
UREN PER WEEK in beslag 
neemt en enkel in de 3de GRAAD 
(5de en 6de studiejaar) gegeven 
wordt. Welnu, in de school waar
van .sprake, wordt sinds het school
jaar 1959-1960 een VERPLICHTE 
cursus gegeven in het Frans met 
vier lesuren per week. Daarenbo
ven wordt nog een facultatieve 
cursus in deze taal gegeven met 
vier lesuren van 30 minuten per 
week, en dit vanaf het eerste stu
diejaar. 

De schooldirektie ie echter zo 
handig geweest deze facultatieve 
cursus te plannen bulten de nor
male lesrooster, zodat hij iiiet on
der het toezicht van de insoektie 
valt. 

Tijdens het schooljaar 60-'61 
werd ik op zeker ogenblik door 
twee inspekteurs over mijn hou
ding in deze aangelegenheid — 
houding, die wettelijk was — on-
derhoord. Met al'erlei drogredenen 
trachtten ze mij te overtuigen van 
het verkeerde van mijn hou
ding (?). 

Ben dier heren rljkslnspecteurs 
dreef de driestheid zo ver mij op 
zeker ogenblik uit te schelden voor 
een fanatieke flamingant - met -
oogkleppen - op. 

« De wetten waarover U het hebt 
zijn verouderd en totaal voorbij
gestreefd door de veranderde si
tuatie » wist hij er aan toe te voe
gen. Ik hield voet hij stuk en be
weerde dat ik niets tegen een veel
vuldige talenkennis had. maar dat 
ik wenste gebruik te maken van 
de zeer schaarse wettelijke mid
delen, wsiarover de Vlamingen in 
ons land beschikken, om verfran-
sine tegen te gaan. 

Het laatste argument van be
doelde rijksinspecteur was : 
« Mijnheer, pas op, ge l;ebt vrouw 
en kinderen, niet waar I ». 

Hier staan we dus, als ik het 
goed voorheb, voor een duidelijke 
bedreiging met broodroof door 
een hogere rijksambtenaar tegen
over een lagere, omdat deze laat
ste de Belgische wettelijkheid 
wenste te eerbiedigen en te doen 
eerbiedigen. De klap op de vuur-
peil vormde echter liet verzoek van 
deze dreigende rijksinspecteur 
voor het middelbaar onderwijs, 
aan niemand een woord te zeggen 
over het gevoerde gesprek. 

Wanneer ik deze dingen nu toch 
uitbreng, dan is dit heel eenvou
dig omdat mijn Vlaamse overtui
ging mij nauwer aan het hart ligt, 
dan eventuele « represailles ». 

A.J. - Turnhout. 

EUROPA

VERKIEZINGEN 
Op de voorlichtingsvergadering 

op 5de dezer te Mechelen gehou
den met betrekking' tot het Euro
pa van morgen, heeft de voorzitter 
Dhr de Saeger wel medegedeeld 
dat de Volksunie vertegenwoordigd 
was in het komitee der Vrije Euro
pese Verkiezingen, maar hij heeft 
verzwegen dat onze alg. sekretarls 
W. Jorissen als .«preker geweerd 
werd. 

Ik heb een paar malen de vin
ger opgestoken en daarna de arm 
gezwaaid om aan het woord te ko
men. Die heer heeft gebaard dat 
n'et te zien. 

Ik zou natuurlijk niet tot het 
kom'tee zijn toegetreden had ik 
geweten dat wij het standpunt van 
de V.U. niet hadden kunnen uit
eenzetten. 

Door de Volksunie als lid van 
het komitee te vei-melden heeft 
dhr de Saeger de indruk willen ge
ven dat wij het met alles eens wa
ren alhoewel volksv. Van der Poor
ten verklaarde dat het federalisme 
voorbijgestreefd was. 

Nochtans staat België er op dit 
ogenblik in Europa niet zo best 
voor. 

De ondervinding heeft ons ge
leerd dat alleen door zelfbestuur, 
Vlaanderen zich voldoende zal 
kunnen opwerken om het hoofd te 
bieden aan de uitenst scherpe me-
deding'ng die hoogtij zal vieren in 
het Verenigd Europa. Zeltbcstuur 
zal ons trouwens toelaten geza
menlijk met Nederland op te tre
den ten bate van de Nederlandse 
kuituur en als erkende volkSge-
meenschap in de Europese federa
tie te zetelen. 

V. - Mechelen. 

LES FLAMANDES 
Beste Volksunie 

Toen in de zaal Albertina, te 
Brussel het kongres van de teena
gers plaats had, ingericht door de 
Kamer van Reklame-adviesbu-
reaus, hebben ze daar niet beter 
gevonden dan onze Vlaam.se moe
ders en meisjes belachelijk te ma
ken door het optreden van Jacques 
Brei, met zijn lied « LES FLA
MANDES ». 

Het is niet precies nu, dat men 
de- Vlaming voor de zot moet hou
den, dat moeten de inrichters toch 
weten ? Want de Vlaamse gemeen
schap kan zoiets niet dulden 

Is het nog niet genoeg dat wij 
Vlamingen dagelijks op alle wij
zen worden genest ? 

R.V.N. - Liedekerke. 

BOEKEN 
Mijne Heren, 

Om een vrij beeld te hebben van 
het verleden, zou men veel moe
ten kunnen lezen. Al verscheidene 
malen verschenen in Uw blad te. ti
tels van de door U aangewezen 
boeken. 

Maar neem mij niet kwalijk als 
ik Uw aandacht vraag voor.de 
prijzen van deze ! 

V.E. - ELsdonk. 
Redaktie : Wij vragen onze me

dewerker Om hiervoor in de toe
komst te willen zorgen zo dat niet 
onmogelijk is. 

VLAAMSE 

VERPLEEGSTERS 

IN WAALSE 

ZIEKENHUIZEN 
Een nijpend tekort aan verple

gend personeel verplicht Wallonië 
de Vlaamse (vooral Limburgse) 
verpleegstersmarkt af te schuimen 
om arbeidskrachten Ie vinden voor 
hun hospitalen. Aangelokt door 
lonen, die heel wat hoger liggen 
in Luik dan in het Vlaamse land, 
vonden tientallen verpleegsters 
een broodwinning, vooral in Luik
se hospitalen. Onze meisjes ver
vullen daar hun edele en mooie 
taak op zulke wijze, dat de zieken 
altijd de voorkeur geven aan een 
verzorging door Vlaamse verpleeg
sters, omdat zij hier veel m^ v 
idealisme aantreffen dan bij hun 
eigen volksgenoten. 

Nochtans onze Vlaamse ver
pleegsters worden, vooral door de 
directie, getergd in hun Vlaams
zijn tot in het ongelooflijke toe. 

Enkele staaltjes uit een hoi^i-
taal, dat behoort aan de Commia-
sie van Openbare Onderstand : 

De Vlaam.se verpleegsters en hek 
Vlaams kuispersonee! mogen tij
dens de diensturen zelfs niet on
derling hun moedertaal .spreken. 
Wie op « heterdaad » betrapt 
wordt, wordt bedreigd met twee 
uur werk per dag meer (zonder 
vergoeding natuurlijk) en zelfs bij 
herhaling, met opzeg 

In het hospitaal mag in geen 
geval de radio afgestemd worden 
op Vlaams-Brussel. 

Klinkt per verrassing soms toch 
nog een Vlaams liedje, dan wordt 
de radio onmeedogend het zwijgen 
opgelegd of overgeschakeld naar 
een andere post, die naar hartelust 
Engelse, Italiaanse of Spaanse 
liedjes mag uitschetteren. 

Telkens iets misloopt in de 
dienst worden onze verpleegsters 
verantwoordelijk gesteld, o<* al 
weten zij niet eens waarover het 
gaat. 

Een der gewone aanspreektitels 
is natuurlijk « Sale flamin ». 

Als zwaarste belediging wordt 
naar het hoofd gesmeten : « Blijf 
in uw streek om uw boterham te 
verdienen ». 

In verband niet de&e schreeu
wende mistoestanden, zouden wij 
graag twee vragen stellen : 

1) Zou DE STANDAARD, ook 
niet eens een onderzoeK gaan in
stellen naar de toestanden van 
het Vlaams verplegend personeel 
in Waalse ziekenhuizen ? 

2) Is het niet mogelijk, bij de 
gedurige uitbreiding van de zie
kenhuizen in Limburg. onze 
Vlaam.se verpleegsters in Wallo
nië te gaan opvis-sen tn werk in 

• eigen .streek te tjezorgen ? De Wa
len vragen het zelf Het zou alleen 
spijtig zijn voor de arme Waalse 
zieken, die op die wijze slacht
offer zouden worden van het op
treden van hun eigen volksgeno
ten. 

Ben die het kan weten 

A. JEURISSENCLOOSTERMANS en Zonen 

p.v.b.a. Zonhoven Tel 132.31 

HET ADRES VOOR : 

ROLLUIKEN - ZONNETENTEN - ROLHEKKEN -

SCHUIFHEKKEN • TERRASMEUBELEN -

EVENWICHTIG WENTELENDE GARAGEPOORTEN -

VENETIAANSE BLINDEN . SOMBRILLA-FLEX > -

TUINPARASOLS • 

ALLES VOOR AFSLUITING EN ZONNEWERING. 

KAMPEERTENTEN. 

STAR: 
2ELE 

niiini! 
iiilinil 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gabravataerda badakkinilagan 
(Bravat -k 529768) 

Ressort-matrassen 
mat Gabravataerda karkassan 
(Bravat -k 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

iiiiiii 
Wollen dekens 

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

EN Wf̂  ZENDEN U HLi ADRES VAN DE DICHTST BIJCaEGEN VERKOPER 

http://Vlaam.se
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DE TAALGRENS 
Valse voorslell ingen 

door drs. Wim Jorissen 

W aak hoort men vertellen 
of leest men dat de taalgrens in 
ons land sinds eeuwen vastligt. Dit 
nu is het tegendeel van de waarheid. 
Het is voldoende een werk zoals dat 
van de Waalse dialektoloog Elisée 
Legros « La frontière des dialectes ro
mans en Belgique » (H. VaiUant-Car-
manne, S.A., Impr. de l'Académie; 4 
Place St. Michel Liège 1948) open te 
slaan om dit te weten. Maar ja, voor 
enkele dagen toonde een van onze 
patrlementairen me het eksemplaar 
uit de biblioteek van het parlement. 
Het zit er reeds 13 jaar en was niet 
eens open gesneden. Men moet dan 
ook niet verwonderd zijn dat de par
lementairen van de taalgrens niet 
veel afweten. 

De taalgrens is alleen sinds 1830 
nog slechts weinig gewijzigd, behalve 
dan dat Brussel zelf en de huidige 

•48 voorsteden in 1830 hoofdzakeUjk of 
uitsluitend Nederlandstalig, thans 

-Bterk verfranst zijn. 
--•̂  Sinds de middeleeuwen werden 
echter ook heel wat nederlandstalige 
gemeenten verwaalst en verfranst. 

In de middeleeuwen en verder in 
de moderne tijden verfranste een 
stad als Borgworm (Waremme). Een 
gemeente als Waterlo werd verfranst 
van de 15de eeuw af. De toponomie 
van Waterlo is volledig nederlands. 

In de streek van Overmaas werden 
o.m. Bombaye (Bolsbeek) en Goë 
(Gulken) verfranst in de middeleeu
wen, terwijl Berneau (vlak naast 
Wezet) pas verfranste gedurende en 
na de Franse Omwenteling. De toen
malige schepene, Theodoor Hustin, 
verzette zich vruchteloos tegen het 
invoeren van het Frans als voertaal 
tijdens het Frans bewind (1795). 

Over de verfransing van Jalhay en 
Bilstatn glijdt Legros nogal vluchtig 
heen. Over die van Stembert spreekt 
hij niet. 

• n de streek van Borgworm 
en Tienen verfransten : Bettenho-
ven (Bettincourt) in de 17de-18de 
eeuw, Liek (Oleye), en Raatshoven 
(Racour) en Zitterd-Lummen in de 
18de eeuw, Opheilissem en Neerhei-
lissem in de 17de en 18de eeuw. 

Sommige gemeenten vechten sinds 
een paar eeuwen tegen de verfran
sing zonder dat die voltooid werd. Zo 

de kleine gemeente Sluizen (Bra
bant) . 

Het Frans sloop er binnen in de 
18de eeuw (in 1786 telde men er 45 
families, waarvan 35 Vlaamse en 10 
Waalse). 

Er is een Waals gehucht Sclimpré 
maar in het centrum van Sluizen 
blijven de twee talen nog steeds ge
sproken. 

Een gelijkaardig geval is de ge
meente Roost-Krenwick. Krenwick 
werd verwaalst in de 18de eeuw maar 
Roost waar de verfransing in de 18de 
en 19de eeuw begon door te dringen 
(school en kerk zijn sinds mensen
heugenis Frans) weerstaat nog 
steeds. 

In het arrondissement Nij vel ver
fransten de gemeenten Bevekom 
(Beauvechain), Deurne (Tourinnes-
la-Grosse), Hamme-Mille en gehuch
ten van Graven (Grez-Doiceau). 

In het zuiden van West-Vlaande-
ren, in de streek van Komen, is de 
toestand ingewikkelder. Komen (ook 
Komen in Frankrijk), Waasten. 
Neerwaasten, Ploegsteert en Houtem 
werden geromaniseerd in de Moder
ne Tijden. Houtem is thans opnieuw 
overwegend Nederlands. Komen (Bel
gië) is thans zeker zoveel Nederlands 
als franstalig. 

De enige gemeente, die van oor
spronkelijk Frans, Nederlands werd 
in de loop der tijden is Herstappe 
(.bij Tongeren). Het is thans overwe
gend Vlaams. Er zijn echter maar 
130 inwoners. 

Re len kan zich indenken dat 
waar in dit l a n d de Vlamin
gen steeds achteruitgesteld werden 
tegenover de franstaligen, waar het 
Frans sociaal-ekonomisch het over
wicht heeft en waar de tellers ge
woonlijk zelf ongestraft vervalsingen 
op grote schaal konden plegen, dat 
de talentelllngen uitgroeiden tot het 
grofst« bedrog. 

Iedereen kent het geval Ronse waar 
de formulieren van de tekstielarbei-
ders ingevuld werden op de kantoren 
van hun bazen. Duizenden, die geen 
Frans kennen, werden op die wijze 
plotseling franstaUg. In de Voerstreek 
waren er gemeenten waar in 1947 
veldwachter, gemeentesekretaris en 

burgemeester de formulieren zelf 
naar hun hand invulden. Er kwam 
een overwegend aantal franstaligen 
uit de bus, daar waar iedereen op de 
vingers de enkele ingeweken Waalse 
gezirmen kan tellen. 

De Gewestbond Overmaas van het 
Davidsfonds gaf daarop in 1950 een 
brosjure uit < Wij klagen aan.. . > 
waarin hij de onjuiste cijfers recht
zette aan de hand van onbetwist
bare gegevens. In die brosjure werd 
trouwens ook de toestand van de 
Platdietse streek onderzocht. 

De talentellingen sinds 1830 ver
toonden daar het gekste uitzicht. Au-
bel b.v. gaf in 1846 uitsluitend Frans 
1376 inwoners en uitsluitend Neder
lands 1811 en geen tweetaligen. In 
1910 waren er 823 uitsluitend frans
taligen en 578 uitsluitend neder-
landstaligen naast 1277 tweetaligen. 
In 1920 (vlak na de oorlog) waren er 
2003 franstaligen, 353 nederlandstali-
gen en slechts 308 tweetaligen. Plot
seling was men die tweetaligheid ver
leerd. In 1947 waren er nog 49 neder-
landstaligen en 5 duitstaligen ! Wie 
het stadje kent moet eens lachen. 
Maar die talentelling is een Belgisch 
unitaristische waarheid. 

Ke r ïren we ons nu eens naar 
het andere uiteinde : Komen. 

Volgens de officiële tellingen wa
ren er te Komen in 1846 3.099 frans
taligen tegen 383 nederlandsspreken-
den. In 1910 gaf de uitslag echter 
2.830 franstaligen tegen 3.495 neder-
landssprekenden. Klaarblijkelijk 
hadden de fransdollen zich laten ver
rassen en hadden ze niet op tijd 
maatregelen getroffen om de officië
le waarheid een ander uitzicht te ge
ven. In 1920 (vlak na de oorlog) wa
ren er dan weer 3.307 frans- tegen 
1.040 nederlandssprekenden In 1947 
waren er nog 14,41% overwegend Ne-
derlandstaligen. Nu men Komen naar 
Henegouwen wil overplaatsen blijken 
plots weer 90% van de inwoners 
Vlaams te zijn. 

Op grond van deze feiten begrijpt 
men dat de Vlaamse kultuurvereni-
gingen sinds tientallen jaren aan
dringen op afschaffing van de talen
tellingen en de vervanging ervan door 
een wetenschappelijk onderzoek. Men 
begrijpt echter ook dat het officiële 

België niets daarvoor voelt. Te veel 
officiële leugens zouden aan het dag
licht treden. De fransaligen zien dan 
ook dat wetenschappelijk onderzoek 
anders dan de Vlamingen. In de kom
missie Harmei kwam dit trouwens tejr 
sprake. 

Prof. Draye stelde voor, dit weten
schappelijk onderzoek volgens drie 
maatstaven te laten geschieden : 
1. De taal welke thuis gesproken 

wordt. 
2. De nationaliteit van de inwijke-

lingen. 
3. De afstamming van de inwijke-

lingen. 

Namens de franstaligen stelde de 
heer Scheurs echter voor als criteria 
te gebruiken : 
1 Het dialekt dat thuis gesproken 

wordt. 
2. De kultuurtaal. 
3. Het gevoelen te behoren tot een 

zekere gewestelijke gemeenschap 

Daar de Vlaamse arbeiderstrek 
naar Wallonië een feit is sinds de 19e 
eeuw brengen de franstahgen ook de 
ekonomische oriëntering te pas bij 
betwiste gemeenten. Ook dit heeft er 
niets mee te maken want die ekono
mische gerichtheid is veranderlijk. 
Overmaas b.v. dat vroeger op Luik en 
vooral op Vervlers aangewezen was, 
voelt thans meer en meer de ekono
mische zuigkracht van Nederland en 
Duitsland. 

Maar vooral willen de frantallgen 
het begrip kultuurtaal bij de afba
kening betrekken om de vruchten van 
hun imperialistische kultuurpolitiek 
sinds 1830 toch maar te kunnen pluk
ken Het imperialisme heeft echter 
overal in de wereld afgedaan en wij 
kunnen niet dulden dat het in België 
nog verder zou opgeld maken. 

Aan het eeuwenoude franstalig 
imperialisme dient op afdoende wijze 
een eind gesteld. Over de vroegere 
talen tellingen, die grof bedrog waren, 
dient men heen te kijken. 

De doorslaggevende norm voor de 
afbakening van de taalgrens kan 
slechts het plaatselijk dialekt zijn. 
Opgedrongen kultuurtaal of ekono
mische gerichtheid mogen geen rol 
spelen omdat het geen duurzame of 
wezenlijke faktoren zijn. 

In dat licht dienen wij het vraag
stuk van de taalgrens te zien. 
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ePeRNOTEN 
E.P. CALLEWAERT BETER 

E.P. Callewaert kreeg op 7 decem
ber 's morgens tijdens de mis een 
lichte beroerte en is sindsdien bed
legerig. 

De lichte verlamming aan de lin
kerkant is echter reeds aan de be
terhand. De toestand van Pater Cal
lewaert is gelukkig niet meer zorg
wekkend. 

We wensen E.P. Callewaert een 
Tlug en algeheel herstel en nog vele, 
vele jaren vruchtbaar werk. 
SPLITSING ONDERWIJS 

De heren C.V.P.-ers trachten de 
goegemeente wijs te maken dat één 
van de krachtigste en recentste eisen 
van de Vlaamse Beweging de split-
s inr is van het departement van On
derwijs en dat zij het zijn die met 
deze eis voor de pinnen zijn gekomen. 

Er weze aan herinnerd dat wijlen 
Frans Van Cauwelaert tijdens de eer
ste wereldoorlog plechtig aan de ru
moerige Vlaamse frontsoldaten be
loofde dat de eerste regeringsdaad na 
de oorlog zou zijn : de splitsing van 
het departement. Ter gelegenheid 
van die belofte legde hij trouwens de 
vaak geciteerde verklaring af «da t 
hij, als de Vlamingen hun recht niet 
zouden krijgen, op de barrikaden zou 
staan ». 

Frans Van Cauwelaert, zijn belof
ten en zijn barrikaden zijn al lang 
vergeten. Nu, bijna een halve eeuw 
na de beloofde splitsing, komt de 
C.V.P. afdraven met deze «gloed
nieuwe » en « radikale » Vlaamse eis. 

Binnen een halve eeuw vieren we 
het eeuwfeest. En staan we nog eve» 
ver. Tenminste, als we ons lot verder 
laten bepalen door de geestelijke erf
genamen van Van Cauwelaert. 

LEUVEN IN DE PERS 
Theo Lefèvre moest vorige maandag 

te Leuven spreken. Volgens de C.V.P.-
pers waren er 500 toehoorders en 200 
tegenbetogers in de zaal. De Vlaamse 
C.V.P.-pers schreef weinig over die 
tegenbetogers. La libre Belgique 
(C.V.P.) en Le Soir (onzijdig) des te 
meer. De Vlaamse pers toonde zich 
weer eens op de hoogte van haar in-
Uchtingstaak! Volgens «Het Volk» 
waren het zelfs de Walen die herrie 
schopten ! Haar lezers mogen het niet 
weten dat het Vlamingen waren. 
Voor stelselmatige valse voorstellin
gen moet men bij « Het Volk » zijn. 

Volgens «« La libre Belgique » werd 
door verkopers (marchands) druk 
« De Volksunie » verkocht en een 40 
personen in de zaal zaten die onver
stoorbaar te lezen terwijl Theo sprak 
en uitgejouwd werd. 

THEO EN DE STUDENTEN 
Het moet er nogal studentekoos aan 

toegegaan zijn, want als Theo het 
had over de Vlaamse schilderkunst 
werd er duchtig Servaes geroopen en 
elfs de dichter Wies Moens werd er 
lijgehaald om de Vlaamse opvoeding: 
. an Theo af te ronden. 

Theo Lefèvre, waarvan er weinig 
verstaanbaars te horen was, bleek 
echter niet vatbaar voor humor. 
«Bleek van woede» stond hij daar, 
volgens «La Libre (C.V.P.-orgaan). 
De man kwam de Vlamingen ook de 
les lezen. Vlaanderen ziet niet inter
nationaal genoeg volgens Lefèvre. 
Nochtans is de geestelijke horizon van 
Vlaanderen niet beperkt tot Frank
rijk, zoals die van de franstaligen. 
Theo leest echter alleen de fransta-
lige pers en weet niet beter. 

Voor zover Theo aanhoord werd was 
het «in de grootste onverschilligheid^) 
schrijft «La libre Belgique». Alleen 
zijn tegenspelers zorgden er voor dat 
Theo «opwindende» uren mocht 
meemaken. De kreten Eyskens, ver
kocht, Antwerpse haven, Tsjombé, 
Zelzate, zelfbestuur waren geen 
ogenblik uit de lucht. 

De studenten bleken weinig ontzag 
te hebben voor de « Vlaamse » eerste-
minister, die 20 miljard aan de Bori-
nage wil geven en Edingen en rand
gemeenten aan de fransdoUen wil 
afstaan. 

Een paar honderd studenten had
den de slogans «zelfbestuur» en 
« amnestie » op hun jas gespeld. Wan
neer Theo het had over christelijke 
beginselen eisten de studenten kon-
sekwent « amnestie ». Theo verschoot. 
Aan toepassing van christelijke be
ginselen denkt die man niet eens. 
Waar de studenten nu ook mee af
komen ! En vlak voor Kerstmis dan 
nog. 

De studenten hadden zelfs de ver-
kiezingsaanplakbrief met de bus mee
gebracht. Ook voor die humor bleek 
Theo niet vatbaar. En de naam Eys
kens maakte hem dol. Wat weer on
begrijpelijk is na de- verzoening te 
Oostende. Vorige week schreven we 
dat de studenten het unitarisme 
moe waren. Ze hebben ons de dag na
dien al het bewijs willen leveren. 

De Vlaamse achteruitsteUing is 
ook schreeuwend genoeg opdat onze 
studenten geen blad meer voor de 
mond zouden nemen. 

GELIJKBERECHTIGING 
In 1961 ontving het franstalig to

neel 12,250 miljoen aan toelagen. 

Open brief 
win dltr Slruye 
i'oorzitier vnii de kcituat 

Mijnheer, 
Gij hcbl lie hialsle W'f/.frt en chnjen IterhauldelijL iiiUno 

gegeven aan uw bezorgdliei'l voor de vrede, aan uio nicde-
toelen meL de slachlojjers van jwlilieke konfliklcn en harls-
tochlen Uw naam werd genoemd in veiband met een laak 
van verzoening in Zuid-Tirol. Uw naam tverd genoemd in ver
band met een slriemcnde aanklaeht tegen omnenselijklieid in 
Katanga. Gij hebt getracht het lol te verzaclüen van 'hen die 
lijden, liet recht le verdedigen van hen die zwak zijn. Dal 
is uw plicht als politieker, dat is uw dubbele plicht als 
christen politieker, vooral in deze dagen nu de boodschap van 
het Kind ook voor V dtringender moet klinken dan op de an
dere dagen van hel jaar. 

Eens zijl gij, Mijnheer, minimier van Juslilie geweest. 
In een zeer venvarde periode, lo$r\> de haat en de passies alle 
gezond verstand en alle gevoel hadden overwoekerd. Ook gij 
'zijl toen schalplichlig geweest aan de tijdgeest. Memand van 
ons heejl toen uw hart en nieren kunnen doorgronden, nie
mand van ons kan beweren dal de beslissingen die gij loen 
moest irejfen, getrojfen iverden met een licht hart en een 
blij gemoed. Misschien hebt gij honderd en Iwee maal geaar
zeld toen gij honderd en twee maal uw naam -moest zetten 
onder een executiebevel. Misschien hebt gij uw triestig werk 
beschouwd als een droeve, maar harde plicht. Ik zegde reeds 
dal het een lijd ivas waarin de haal en de passies het hadden 

• gehaald op hel hart en op hel verstand. Ook hel hart en het 
verstand van een staatsman zijn lensluüe jnaar het hart en het 
verstand van een ztvak en onvolmaakt mens. 

Nog eens. Mijnheer, niemand van ons kan weten wal 
er in U loen is omgegaan. Maar sindsdien zijn de lijden ver
anderd en de geschiedenis — een ander en eerlijker rechter — 
heeft reeds een oordeel uilgebrachl over sommigen die in die 
dagen aan de paal stonden. Een oordeel dal afweek van dal der 
repressierechters. En misschien hebt gij, in de lange en een
zame nachten die ieder van ons soms moet doormaken, reeds 
het bezoek gehad van sehimmen, schaduiven uit een verleden 
dal gij u misschien anders had gewenst. 

leder van ons, Mijnheer, staat soms voor zijn geweien. 
En de christen staat daarenboven voor een onontkoombare 
plicht : de plicht van reslilulie.^ Gij weet hel zo goed als ik : 
wie onschuldig aan hel hout tverd gebonden en op het ultieme 
ogenblik in de Iwaalj vlammetjes heeft gekeken, heeft niels 
aan ival uw en mijn geweien zeggen, heeft niets aan ival gij 
of ik zouden willen goedmaken. 

Maar evengoed weel gij, Miinlieer, dat binnenkort en-
kele tientallen hun achlliende Kerstdag in de gevangenis gaan 
doorbrengen. Zijn ze schuldig, zijn ze onschuldig ? Velen 
onder hen zijn onschuldig, maar heeft na 18 jaar schuld oj 
onschuld dan nog zoveel belang ? Is 18 jaar niet genoeg om 
te laten gelden dat ze wellicht gefaald hebben, gefaald in 
een lijd loen velen die thans machlig en groot zijn de grens 
lussen plichl en verzuim niet konden trekken ? Is 18 jaar 
niet genoeg om alles liet zwijgen op te leggen, behalve het 
geweien ? Uw geweien, dat van een christen, dat van een man 
die honderd en twee maal gekonfronleerd werd met de vraag 
van leven en dood. 

Gij behoort. Mijnheer, lol dat handjevol mannen dal 
gezag heeft in dit land, naar wie geluisterd wordt in dit land. 
Is hel teveel gevraagd dal gij, juist gij, het verlossend woord 
zoudt spreken? Dat gij, juist gij, de kerker zoiidl doen openen ? 

« Vrede op aard'e aan die van goeden wil zijn », gij kenl 
dat. Mijnheer. En xvaarschijnlijk zal in uw huis, net als in 
hel mijne, in deze dagen hel Kind de ereplaats hebben. Geef 
het Kind de kans, ook aan U de vrede le schenken. Geef hel 
Kind de kans, de schimmm voorgoed le verjagen. 

uw dio Genes. 

daar waar het Nederlandstalig toneel 
vrede diende te nemen met 11,250 
miljoen of 1 miljoen minder. 

Zoals men weet zijn er in België 
58% nederlandstaligen tegen 42% 
franstaligen. 

ZIJ ZULLEN BESLISSEN 
De 19 burgemeesters van de Brus

selse agglomeratie : C.V.P.-ers, een 
onafhankelijke (Evrard), socialisten 
en liberalen hebben het voornemen 
aangekondigd de volkstelling te boy
cotten. 

Deze burgemeesters zijn de part i j 
genoten van de kleurflaminganten, 
die nog niet Volksunie kozen. Wan
neer zullen die flaminganten begrij
pen dat zij door bij de kleurpartijen 
te blijven tegen zichzelf vechten. 

De liberalen waren andermaal 
haantje vooruit in het anti-Vlaamse 
spel van Brussel. Dat is dan de 
« nieuwe geest» van de P.V.V. ! 

Zullen zij in Vlaanderen één 
Vlaamsgezinde kunnen bedriegen ? 
Dat zou dan een superidioot zijn. 

DIKTATUUR TE RONSE 
De franskiljons van Ronse hebben 

gemeend, hun grote slag te kunnen 
slaan. Ze hebben een « komitee voor 
de tweetaligheid van Ronse» opge
richt en zetten de hele stad onder 
druk om deel te nemen aan de be
toging die verleden zaterdag doorging. 
De betoging was voorafgegaan door 
een propagandaoffensief waarbij 
kosten noch moeite werden gespaard. 
Fabrieksdirekteurs zetten hun arbei
ders onder druk opdat ze thuis de 
affiche «Ronse tweetalig - Renaix 
bilingue» zouden uithangen. Alle 
middenstanders werden bezocht; wie 
niet entoeziast was kreeg? di'iè'^t^ter 
maal opnieuw bezoek om tenslotte.te 
horen dat er zwarte lijsten zouden 
worden aangelegd van iedereen die 
geen affiche zou uithangen. 

« Renaix bilingue » betekent voor 
die heerschappen, die geen woord ne-
derlands kennen of willen kennen, 
natuurlijk : Ronse frans. En omdat 
die heren te Ronse de « upper ten» 
zijn, de textielbaronnen en prutsfa-
brikanten, slaagden ze er in enkele 
honderden mensen voldoende onder 
sociale druk te zetten om ze de ver
gadering en de optocht van verleden 
zaterdag te doen bijwonen. Triest 
simbool van de sociale verhoudingen 
in het Vlaamse stadje : aan het hoofd 
liepen de grote seinjeurs, hun zoon
tjes-met-de-bleke-sportwagens, de 

nieuwe rijken wier vader nog kassei-
legger was, de verdedigers van de cul
ture latrine. En daarachter de Walen 
uit het nabije Wallonië, de gemoW-
lizeerde schoolkinderen en de ondw 
druk gezette arbeiders en bediende». 

VLAAMS ANTWOORD 

illillli 

Zaterdagavond was het bal in Ron-
I se. De franskiljons vierden hun «ove»-
1 winning ». Hun werk was perfect ge-
i slaagd. Heel Ronse hing vol met de 
i « bilingue- » affiches, de betoging 
I had — dank zij de bedreiging met 
i broodroof — iets meer dan het ge-
I bruikelijke handvol meelopers ge-
= kregen, de « zwarte lijsten » waren 
i .Met voor niets aangelegd. Reden te 
I over dus om de dure Amerikaanse 
i slee of de bleke sportwagen te par-
i keren voor de «chique » gelegen-
1 heden en aan «ma chère» onder 
1 de cha-cha-cha eens uit te leggen 
1 wat een triomf het was. 
i De Wlinguisten keken echter ver-
i rast op toen ze in de morgenuurtjes 
= door de stad naar huis reden. Ronse 
1 had een nieuw gelaat gekregen. De 
= tweetaligheidsaffiches waren yer-
s dwenen en overal in de stad prijlcte 
= het zwart op geel : Ronse Vlaams. 
M In tienduizenden exemplaren. Op de 
p meest ongenaakbare plaatsen. Een 
M late Vlaamse Sinterklaas voor de 
p Vlaamse stad aan de taalgrens. 



DE VOLKSUNIE 

DE WAARHEID... 
Wij zijn niet gewoon uit de mond 

van minister Vermeylen de waarheid 
te vernemen, want hij heeft zich 
reeds meer dan eens doen opmerken 
door de waarheid geweld aan te 
doen... 

Thans heeft hij in een voordracht 
over het federalisme te Ukkel in een 
onbewaakt ogenblik (?) een grote 
waarheid verkondigd. 

Nooit, zei hij, zullen de Vlaamse 
parlementairen van de drie grote 
partijen zich in onderlinge verstand
houding tegen de Walen opstellen. 

« Het is ondenkbaar dat zij op een 
bepaald ogenblik hun behoren tot 

hun volk zullen kunnen plaatsen bo
ven het behoren tot een bepaalde 
partij ». 

Daarmee bevestigt minister Ver
meylen ondubbelzinnig wat wij her
haaldelijk vooropgesteld hebben : de 
onbetrouwbaarheid, het incivisme 
van Vlaams standpunt uit van de 
Vlaamse parlementairen in de uni
taire partijen. Steeds geven zij in 
laatste instantie de voorrang aan 
het partijbelang boven het Vlaamse 
volksbelang. 

Dat hebben de Vlaamse C.V.P.-ers 
te Oostende nog eens duidehjk be
wezen. 

SCHADEVERGOEDING AAN DE 

STAAT 
Na veel herrie werd in het parle

ment de wet van 14 juli 1960 gestemd 
betreffende de schadevergoedingen 
aan de Staat .. Deze gebrekkige en 
ontoereikende wet voorzag de oprich
ting van een commissie die advies 
zou uitbrengen voor ieder geval af
zonderlijk. 

Bij Koninklijk Besluit van 8 fe
bruari 1961 werd eindelijk de instel
ling en de samenstelling van deze 
Commissie geregeld. 

Nog voor deze commissie samen
geroepen was werd zij bij Koninklijk 
Besluit van 21 juli 1961 terug 
afgeschaft ! 

Thans is er een nieuw Koninklijk 
Besluit van 8 november verschenen 
in het Staatsblad van 23 november 
1.1., houdende oprichting van een 
nieuwe commissie. 

Het schijnt dat eerlang deze com
missie haar eerste vergadering zou 
houden ! 

Anderhalf jaar geleden is dus in 
het Staatsblad een wet verschenen : 
een belgische wet, door het Belgisch 
Parlement gestemd, door de Koning 
bekrachtigd. 

Deze wet is anderhalf jaar een dode 
letter gebleven en met de uitvoering 
moet nog een begin gemaakt wor
den 

Voorbeeldig hoe de regering werkt ! 

KATANGA ! 
De fraktie-leider van de Volksunie 

heeft in de Kamer van de gelegen
heid gebruikt gemaakt om er aan te 
herinneren hoe hij destijds gewaar
schuwd heeft tegen de in Kongo ge
voerde politiek en de gebeurtenissen 
voorspeld heeft die zich sedert de on-
afhankelijkhelds-verklaring in Kon
go voorgedaan hebben en voordoen. 

Tevens kon hij vaststellen dat de 
regering thans bij monde van' de 
heer Spaak het standpunt bijgetre
den is en overgenomen heeft dat hij 
destijds alleen verdedigde in het 
parlement : aan Kongo een federale 
staatsstruktuur geven. 

Toen hij dit standpunt verdedigde 
was Kongo nog niet onafhankelijk 
en kon het Belgisch parlement nog 
een federale grondwet voor Kongo 
opstellen en goedkeuren. 

Thans is het i e laat : de \erklarin-
gen van Spaak over federalisme in 
Kongo kunnen niets meer verande
ren aan de rampen die over dit land 
gekomen zijn, door de schuld... in 
eerste instantie van Belgié, van de 
Belgische regering en het Belgisch 
parlement. Daar zitten de grote 
schuldigen voor een misdadige poli
tiek, de schuldigen voor al de onhei
len die over Kongo gekomen zijn. 

Hon jammerklachten komen te 
laat. 

TWEETALIGE OPVOEDING 
Nu minister Gllson en met hem de 

L.inse C.V.P. (zie hun kompromis-
voorstel van 26-11-61) een tweetalige 
opvoeding voorstaan als oplossing 
van de taal- en andere moeilijkheden 
van de Vlaams-Waalse verhoudingen, 
loont het wel de moeite even na te 
gaan wat de voordelen en nadelen 
zijn van zulkdanige tweetalige opvoe
ding voor het kind zelf. 

Een pater Jezuïet, Walter Smet, die 
doctor is in de opvoedkunde en be
stuurder van de psycho-medisch-so-
ciale dienst der jezuietenkolleges 
schreef over dit probleem reeds jaren 
geleden een artikel in het « Tijd
schrift voor opvoedkunde ». Hij hield 
trouwens een paar jaar geleden een 
voordracht over dit onderwerp voor 
een aantal franskiljonse ouders van 
leerlingen van de Antwerpse jezuiten-
kolleges en kon deze mensen met lou
ter pedagogische redenen overtuigen 
van de dwaasheid, hun kinderen 
te vroeg een tweede taal te laten aan
leren. 

GEDRAGSSTOORNISSEN 
Op wat steunt hij zich nu ? Eerst 

en vooral op zijn persoonlijke erva
ringen, zoals hij schrijft « Onze 
persoonlijke aandacht werd op het 
probleem getrokken door de vele 
franstalige Vlaamse kinderen die o^ 

onze opvoedkundige dienst terecht 
kwamen. Meestal was het omdat ze 
niet meekonden op school, maar zel
den ontbraken gedragsstoornissen ». 

En verder, waar hij zich afvraagt 
hoe het met de intelligentie gesteld 
is van deze zogeheten tweetalige kin
deren : « Pijnlijk is het om aan te 
zien — vooral bij de middelmatig be
gaafden — hoe moeilijk zij hun ge
dachten kunnen scherp zetten of de 
essentie van een zaak definiëren om
dat hun daartoe de nodige begrippen 
ontbreken. Hun gebaren en mimiek 
drukken duidelijk het gevoel van on
macht uit, indien zij zich niet tevre
den stellen met een gemakzuchtig 
« ik weet het niet » of een oppervlak
kig « a peu prés ». Men ziet niet goed 
in hoe deze kinderen, met de hiaten 
en de vaagheid van hun begripswe
reld, ooit kunnen opgroeien tot dege
lijke intellektuelen in om het even 
welke van onze beide nationale kui
turen ». 

VERBEULEMANSEN 

Pater De Smet gebruikt niet alleen 
zijn eigen persoonlijke ervaring. Hij 
maakt gebruik van een internatio
nale literatuur over psychologische, 
linguïstische en sociologische studies. 
Hij haalt onder andere een werk aan 
van Toussaint N. « Builingisme et 
Education » (Lamertin, Brussel, 1935) 

waarin deze schrijver aantoont dat 
Vlaamse tweetalige opgevoede Brus
selaartjes op de Vermeylentest veel 
lagere inelligentie-kwotienden belia-
len dan een eentalige Waal en Vla
ming. Het gemiddelde peil op deze 
test lag 25 % lager en het gemiddel
de schoolpeil 50 % ! 

Interessant is ook dat Toussaint 
statistieken meedeelt over de school-
achterstand in verschillende delen 
van het land : Brussel staat op kop ! 

Wij gaan deze studie nu niet ver
der zetten. Wij zouden ook interna
tionale stemmen kunnen laten ho
ren, want ook in andere landen be
staan taalproblemen. 

Het enige wat ons nu interesseert 
IS dat men onder het mom van het 
oplossen van de Vlaams-Waalse pro
blemen onze Vlaamse kinderen in het 
Brusselse of elders nog \ order wil 
« vermullezelen » zoals Pater Smet 
het uitdrukt. Wij zouden het ook 
kunnen noemen « verbeule nansen » 
of « verbrusselsen ». 

De grote verdedigers van « de ziel 
van het kind » (wie herinnert zich 
dat niet ?) doen nu zelt een aanval 
op de ziel van onze kinderen, op hun 
opvoeding, op hun ontwikkeling. 

Ze zullen ons ecliter op hun weg 
vinden ! 

4 BLA4 BLA4 BLA4 
EXIT BLAVIER 

Blavier heeft dus aan 
het Centraal Scheldsrech-
terkomitee laten weten dat 
hij de fluit aan Maarten 
geeft. In zijn ontslagbrief 
schrijft hij o.m. dat hij 

1 

sportlui het bestuur van 
Thor niet gerustgelaten, 
met het gekende gevolg. 
De Limburgers hebben zo
doende sommige Aalste-
naars een flink lesje ge
geven. 

SLAPPE AJUIN 

Het bestuur van Een
dracht Aalst heeft in de 
hele zaak Blavier een on
gelooflijk slappe houding 
gehad. Na de veroordeling 
m eerste instantie had het 
bestuur maar één enkele 
bekommernis : braaf zijn, 
iedereen aanzetten tot 
braafheid en zo ïn beroep 
te ontsnappen aan een be
vestiging der straffen. Een 
kind kon weten dat een 

ziCii b^jcji^d voelt omda' 
het Komitee hem verledei, 
zaterdag telefonisch ver 
zocht, te Waterschei niel 
t'" fluiten. 

Blavier voelt zich belc 
digd ! Nadat hij door zlj> 
onbeschoft en aanmat i 
gend optreden zich onmo 
gelijk gemaakt heeft voo. 
iedere Vlaamse klub, nada 
hij bij herhaling het ganst. 
Vlaamse volk heeft uitge
daagd en beledigd, voelt 
hij zich thans op zijn tere 
Gallische teentjes getrapt 
omdat het Scheidsrechters-
komitee van oordeel was 
dat zijn aanwezigheid op 
Vlaamse sportvelden aan
leiding tot incidenten zou 
geven. 

Wanneer Blavier — net 
zoals destijds Guillaume — 
thans voorgoed de verge
telheid induikt, komt de 
verdienste daarvoor toe 
vooral aan de Limburgse 
sportlui die vonden dat het 
eindelijk welletjes was. 
Van zodra ze vernamen dat 
Blavier te Waterschei 
moest fluiten, hebben deze 

Maar het Bestuur van 
Eendracht Aalst bakte lie
ver platte broodjes en 
vroeg de Franse procedure! 
Vlaamse spelers werden al
dus, dank zij de platheid 
van hun bestuur, verplicht 
zich te onderwerpen aan 
een procedure in een taal 
die sommigen onder hen 
nauwelijks beheersen. 

Dat de B.V.B., dat de tal
loze Blaviers zovele jaren 
straffeloos met de voeten 
van de Vlaamse sportlui 
hebben kunnen spelen, 
danken we in de eerste 
plaats aan slaptivisten zo
als de verlichte geesten van 
Eendracht. 

NEC SPE, NEC METU 

« Nee spe, nee metu » is 
de leuze van Aalst^ « noch 

er vooral om bezorgd dat 
de studenten tijdens hun 
antl-Blavier-betoglng mis
schien anti-Waalse slogans 
zouden meedragen. En dal 
mocht in geen enkel geval! 
Dus algemeen slogan-ver
bod voor de gehele beto
ging. Door het lieve vader
land te willen behoeden 
voor de gevaren der Waals-
Vlaamse tegenstelling, door 
halsstarrig te weigeren de 
zaak Blavier in haar juist 
licht te zien en op haar 
juiste betekenis te beoor
delen, door « de politiek » 
uit « de sport » te houden 
hebben de bestuurders van 
Aalst en Eendracht Aalst 
zichzelf, de spelers, de 
sportlui en heel Vlaan
deren een grote ondienst 
bewezen. 

De hoop op een zachter 
verdikt in beroep, de vrees 
voor de weerslag van een 
gerechtvaardigde onver
zettelijke Vlaamse houding 
hebben sommige verant
woordelijke Ajuinen ver
leid tot een onverant
woordelijke houding. Men 
is, t.O.V. hot vonni- bijna 

dergelijke houding niet a. 
leen getuigde van een ge
brek aan elementaire fier
heid, maar daarenboven 
het zekerste middel was om 
in beroep nog wat zwaarder 
gestraft te worden. Indien 
Eendracht Aalst de moed 
gehad had, de hele zaak 
Blavier op het principiële 
plan te plaatsen, indien 
Eendracht verstandig ge
noeg geweest was om de 
Vlaamse troef volledig uit 
te spelen, dan was de kans 
groot dat de B.V.B, niet zou 
hebben gedurfd en dat 
Blavier reeds toen in het 
zand zou hebben gebeten. 

door houp, noch door 
vrees ». Door wat het Aal-
sters Stadsbestuur en he( 
Bestuur van Eendracht dan 
wél gedreven zijn, is nie* 
recht duidelijk. In alle se 
val niet door moed 

Blavier kreeg te Water-
schel de kous op de kop 
omdat bvb. de Genker ge
meentebedienden een zeer 
scherpe motie tegen zijn 
optreden publiceerden. Op 
het Aalsters gemeentehuis 
had men andere bekom
mernissen. Daar was men 

geneigd te zeggen : « itij 
hebben het verdiend ». 
Maar er zijn ook nog de 
spelers en de sportlui »̂  

"^mm"^ "Mfwvy 
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NEW-YORK 

•<Ar ontmoeHng 

zwart-zwart met 

moeiiiikheden 

De ontvoogding van talr i j
ke Afrikaanse landen heeft 
een vloedgolf van negerstu-
denten over de hele wereld 
gestuurd. In de V.S. studeren 
momenteel een 1.600 Afri
kaanse negers. De Vereniging 
voor Internationale Opvoe
ding op Manhattan heeft aan 
de problemen van deze stu-
dentengroep een studie ge
wijd. Daaruit bleek dat prak
tisch alle Afrikanen zich te 
beklagen hadden over de een 
of andere vorm van rassen-
diskriminatie. Bijna 3/4 on
der hen verklaarde bovendien, 
moeilijkheden te hebben on
dervonden tijdens hun kon
takten met Amerikaanes ne
gers. 

De oorsprong van deze 
ïwart-zwart moeilijkheden 
ligt in de sociale verhoudin
gen. De meeste Amerikaanse 
negers behoren in de V.S. tot 
de sociale onderlaag; ze heb
ben geen of zeer weinig be
grip van de Afrikaanse wer
kelijkheid en zullen zich grof 
gedragen door het stellen van 
vragen die de Afrikanen als 
beledigend beschouwen. Het 
accent der Afrikanen wekt de 
lachlust van de Amerikaanse 
negers. De negro's kunnen 
daarenboven slechts lastig 
een gevoel van wrevel en ja 
loersheid de baas : de Afrika
nen die in de V.S. studeren, 
zijn zich zeer bewust van hun 
eigenwaarde. Zij behoren tot 
een bovenlaag die slechts een 
universitair diploma nodig 
heeft om in het land van her
komst topfunkties te bekle
den. Ze vereenzelvigen zich 
dan ook liever met de boven
laag in de V.S. die uiteraard 
blank is, dan met hun kleur-
genoten die maatschappelijk 
gezien in de goot staan. Ze 
noemen zich nooit «negro», 
wel « african ». 

Deze moeilijke zwart-zwart 
verhouding vestigt nogmaals 
sterk de nadruk op de sociale 
ondergrond van het rassen-
probleem zowat overal in de 
wereld. 

NIEUWDELHI 

•^ de erfgenamen 

van 

mahatma ghandi 

De snelle overwinning van 
de Indiase troepen in de Por
tugese enklaves is voor Nehroe 
een'morele nederlaag gewor
den. 

Nehroe beschikte op het 
wereldforum over een stevig 
gezag ; het gezag van de erf
genaam van de Mahatma, het 

gezag van de geweldloze. De 
geweldloosheid, het overleg, 
het eerst-eens-praten was 

door Nehroe tot absoluut 
principe van de Indiase 
politiek verklaard en plech
tig bekrachtigd door de hand
tekening onder de beginselen 
van Bandoeng. Het gewapend 
optreden tegen Goa maakt 
een einde aan deze Indiase 
Bandoengperiode en meteen 
aan de mythe van Nehroe, öe 
leerling van de Mahatma. 

De Portugese halsstarrig
heid is daarvoor geen geldig 
ekskuus. Portugal bezit de 
enklaves reeds meer dan vier 
eeuwen. Goa werd te Lissabon 
geen kolonie genoemd, maar 
wel een overzeese provincie • 
deze fiktie wordt door Portu
gal ook gehuldigd inzake An
gola. Frankrijk, dat eveneens 
enklaves bezit, heeft enkele 
jaren geleden reeds de lessen 
getrokken uit de onafwend
bare evolutie en trok zich te
rug uit Pondichery. Te Lissa
bon echter bleef men hard
nekkig op de oude koers va
ren en weigerde men zelfs 
met India te onderhandelen. 
Dit alles belet niet dat India 
t.o.v. Portugal overgaan is 
tot open agressie. Er was geen 
enkele reden die het militair 
optreden billijkte : Goa en 
de andere enklaves konden 
bezwaarlijk beschouwd wor
den als een bedreiging voor 
het reusachtige India, de ter
ritoriale aanspraken van In
dia waren nooit gesanktion-
neerd door een U.N.O.-motie, 
zelfs de mening van de be
volking in de enklaVBs werd 
niet gevraagd. 

India had stevige gronden 
om zijn aanspraken op de 
enklaves te doen gelden. Een 
politiek van geweldloosheid, 
geduld en praten in de lijn 
van de Bandoengbeginselen 
zou deze gronden nog hebben 
versterkt. Het uitzenden van 
een gewapende macht heeft 
de pozitie van India totaal 
vertroebeld. 

Het gezag van Nehroe heeft 
daarmee een zware klap ge
kregen. Wanneer de Indiase 
staatsman gekonfronteerd 
werd met de Chinese invazie 
in Tibet en met de Chinese 
infiltratie in de Indiase 
grensgebieden, dan heeft hij 
zich steeds op Bandoeng be
roepen op gevaar af, voor een 
slappeling door te gaan. 
Allen, die voor deze houding 
destijds begrip hebben opge
bracht, dienen zich thans af 
te vragen of Nehroe er ver
schillende beginselen op na
houdt : beginselen namelijk 
die gelden t.o.v. een machtige 
vijand en beginselen die gel
den wanneer het gaat tegen 
een kleine en zwakke vijand. 

Dit verraad aan Bandoeng 
kan in Azië verreikende ge
volgen hebben. Het hekken is 
nu van de dam en met name 
Soekarno kan zich geroepen 
achten om het voorbeeld van 
India te volgen inzake Wes
telijk Nieuw-Guinea. 

In Goa is India overgegaan 
tot een « Chinese » oplossing. 
Öe gevolgen ervan zijn voor
alsnog niet te overzien, 
en met name in Katanga. 

De houding van Nehroe in
zake Goa werpt daarenboven 
een nieuw licht op de b e — 
bemoeiingen van de Indiase 

staatsman elders ter wereld 

DAR ES SALAAM 

-jAr de tikvogcl 

en het nijlpaard 

De voogdij over Tanganyika 
door de U.N.O. aan Engeland 
toevertrouwd, nam een einde 
toen enkele dagen geleden 
Prins Phillip te Dar-es-Sa-
laam het neerhalen van de 
Union Jack en het hijsen der 
Tanganyikaanse vlag bij
woonde. Het zoveelste Afri
kaanse land werd onafhan
kelijk. 

Dit onafhankelijk-worden-
in-vrede is een nieuw bewijs 
voor het degelijk beleid van 
de Britse new-look in de ko
loniën en mandaatgebieden; 
het is daarenboven een late 
hulde aan het Duits koloniaal 
beleid. Alhoewel Duitsland 
bijna een halve eeuw geleden 

uit Afrika verdween, is de 
Duitse invloed in de voorma
lige koloniën lang en gunstig 
blijven nawerken. 

De eerste-minister van on
afhankelijk Tanganyika, de 
38-jarige Nyerere, heeft zijn 
aandeel in deze rustige over
gang van voogdij naar uhuru. 
Hij bezit een diploma van één 
van Engeland's beste univer
siteiten en staat aan het 
hoofd van een regering waar
in blank en zwart rustig 
naast mekaar zetelen. Hij is 
een nationalist — van hem is 
de uitspraak bekend dat hij 
de fakkel der onafhankelijk
heid wou zien planten op de 
top van de Kilimanjaro als 
baken voor heel zwart Afrika 
—, maar dan een nationalist 
die bij de Britten tijdig het 
nodige respekt wist af te 
dwingen en het nodige be
grip vond. Hoofdbekommer
nis van zijn beleid is de strijd 
tegen de honger en de ellen
de. Het inkomen per hoofd 

van de meer dan negen mil
joen inwoners bedraagt jaar
lijks nauwelijks 2.500 fr. In 
dustrialisering is uiterst moei
lijk wegens de excentrische 
ligging van de nochtans ruim
schoots voorhanden bodem
rijkdommen. Met Westerse 
hulp hoopt hij er in te slagen, 
een ruim programma van 
ontwikkeling uit te voeren. 
«Ik haast mijn langzaam >, 
pleegt hij te zeggen. Hij weet 
dat, wanneer hij zou misluk
ken, de gevolgen ook voor 
hem persoonlijk niet prettig 
zouden zijn : «Onafhanke
lijkheid betekent voor velen 
onmiddellijke verbetering van 
hun materieel lot. Maar wij 
zijn geen tovenaars; wij moe
ten ons langzaam haasten. 
Alleen is het moeilijk, zulks 
aan ons volk uit te leggen. 
Wanneer wij te laat zouden 
komen, zullen wij alle steun 
verliezen en ons hoofd zal in 
het zand rollen, zo zeker als 
de tikvogel steeds het nijl
paard volgt». 

Blauwhelmen of huurlingen 
Verleden week hadden 

we het op deze plaats over 
de achtergronden van het 
Katangees konflikt : de 
strijd- van de Anaconda, de 
Chile Copper, de Granges-
berg e.a. tegen de Union 
Miniere; het bombarde
ment van Kolwezi in het 
licht van de wereldprijs 
voor koper. Het is inder
daad zo dat de Union Mi
niere een tijdlang de kaart 
Tsjombe heeft gespeeld; 
wanneer thans Oe Thant 
aan Spaak de vraag stelt, 
waar Tsjombe -het geld 
haalde om een hele lucht
macht en een ultramodern 
leger te kopen, dan is het 
antwoord niet twijfelach
tig. En dat het internatio
naal gilde van vechtjassen 
dat in Katanga zijn beroep 
ging uitoefenen vooal uit 
« huurlingen » bestond 
lijdt geen twijfel. 

Maar de Goerkas, de 
Ieren, de Zweden en de 
Ethiopiérs met de blauwe 
helm, het internationaal 
gilde dat betaald wordt 
door de U.N.O. om de vre
de te handhaven en dat in 
de gauwte een oorlogje 
voert voor rekening van de 
Anaconda en de Granges-
berg, is dat dan stukken 
beter ? Bij de «huurlin
gen » zijn er heel wat die 
de illuzie hebben te vech
ten voor het zelfbeschik
kingsrecht van een klein 
land; bij de «blauwhel
men » zal de meerderheid 
wel denken dat het gaat 
om universele en hogere 
belangen. 

Want de U.N.O., dat zijn 
de «universele» en de 
« hogere » belangen. Wan
neer vandaag de Organi-
zatie der Verenigde Volke
ren in België niet in geur 
van heiligheid staat, dan 
is het loutei en alleen om
dat de Organizatie België 
voor de kop heeft gestoten 
Geen mens denkt er aan. 
de U.N.O. principieel iets 
ten laste te leggen en 

Spaak wendt zich met ko
misch armgezwaai tot die
zelfde U.N.O. om van Kon
go een federale staat te 
maken. 

Wijzelf zijn nooit grote 
bewonderaars van de UNO 
geweest. De vaders der or
ganizatie zijn ofwel naïeve 
dagdromers, ofwel koude 
berekenaars geweest of een 
mengeling van de twee. 
De Organizatie, erfgenaam 
van het praatgezelschap 
van wijlen de Volkeren
bond, is ontstaan in de 
euforie van de overwinning 
na Wereldoorlog II. Ze 
heeft niet lang gewacht om 
haar totale onmacht te to
nen : de behandeling die 
de overwonnen mogendhe
den vanwege de overwin
naars moesten ondergaan, 

• > mill V 

is nooit een bekommernis 
voor de U.N.O. geweest; de 
internationale organizatie 
bleek daarenboven op geen 
enkel ogenblik in staat om 
de knelpunten in het erf
goed van Wereldoorlog II 
uit de Vv'ereld te helpen • 
Berlijn, het verdeelde 
Duitsland, Korea, enz. 

De U.N.O. is nooit veel 
meer geweest dan een po
dium voor de Westerse of 
Oosterse propagandastun-
ten, een arena voor de 
krachtpatserijen der gro
te mogendheden. Wanneei 
die grote mogendheden 

werkelijk iets te regelen 
hebben op wereldschaal dan 
doen ze het steeds via 
rechtstreeks overleg, nooit 
in de U.N.O. De organiza
tie is van oudsher de 
springplank naar het « we-
reldpt-idium » geweest voor 
alle politieke knoeiers en 
cnarlatans over de hele 
wereld; de stierlijke 
U.N.O.-ernst van een 
Spaak is er het stichtend 
voorbeeld van. Wanneer 
vandaag het Belgisch po
litiek kanalje verontwaar
digd jammert over de 
« moordenaars met de 
blauwe helm », dan is het 
goed er even aan te herin
neren dat enkele jaren te
rug dal zelfde kanalje de 
blauwe helm beschouwde 
als de énige waarborg die 
de wereld had Men heeft 
ons steeds voorgehouden 
dat de U.N.O. niet mocht 
liervallen in de fouten van 
de Volkerenbond, dat met 
name de U.N.O. de macht 
moest moest hebben om 
sankties te treffen. En die 
macht moest een gewapen
de macht zijn. In Korea 
maakten wijzelf deel uit 
van die gewapende macht 

Vandaag heet het dat de 
f J.N.O. essentieel een vre
destaak heeft en dat ze te-
liort schiet aan haar taak, 
wanneer ze geweld ge
bruikt. Dat liedje is volko
men nieuw. Vroeger zong 
men het andersom : zon
der gewapende U.N.O.-
macht geen heil. 

Dat die g e w a p e n d e 
U.N.O.-macht heel man-
hafig kan optreden tegen 
bijvoorbeeld K a t a n g a , 
maar zorgvuldig weggeble
ven is uit bijvoorbeeld 
Hongarije en Tibet of 
zelfs Guatemala in de tijd 
van de United Fruit, dat 
konden de Spaken, die van 
ons en die van elders, na
tuurlijk nooit voorzien 
hebben. Want gouverner. 
dat is niet prévoir, zeker 
niet in de U.N.O. 
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H e l B.S.P. Kongres 

PYRRHUSOVERWINNING DER UNITAIREN? 
« Welk prachtig kongres hebben 

wij beleefd » schreef Jos Van Eyn-
de m u Volksgazet ». Met hem 
kraait viktorie al wat unitair inge
steld en « rechts » is in de Belgi
sche socialistische partij. Het beeft 
er inderdaad de schijn van dat de 
handige mauoeuvers van de par
tijbonzen het zuilen halen op de 
linkse en federalistische tendien-
len in de B.S.P. Of het socialisme 
ermee zal gediend zijn is iets an
ders. In Vlaanderen ergeren steeds 
meer jonge socialisten zich aan 
het konservatisme van de partij 
terwijl haar wervingskracht bij 

, niet-socialisten praktisch nul is. 
In ruil daarvoor krijgt de par

tij nu waarderende woordjes van 
kranten als « Het Belang van 
Limburg », « De Nieuwe Gids », 
« La Métropole » e.d.m. weldra 
wellicht ook van « La Libre Bel-
gique », de directeur \an de So-
ciété Générale, de koning en de 
nieuwe kardinaal ? 

De Standaard 
« Tijdens een onderhoud tussen 

de h Collard en mandatarissen 
die de MPW. vertegenwoordig
den, enkele dagen geleden, heeft 
de partijvoorzitter beklemtoond 
dat nooit iemand gelijk krijgt bui
ten of tegen de partij 

Dat standpunt (het handhaven 
van de partijeenlieid boven alles) 
droeg de goedkeuring weg van om
zeggens de totaliteit van het kon
gres De Renardisten verliezen 

'zichtbaar terrein tcg^-nover het 
"zeer behendig beleid van de par-
.tijlei4vjg , (<i3,arnx gesteund door 
.de vakbondieidmg) Men moet 
'Voor de verdere afwikkehng wach
ten naar het buitengewoon kon
gres in feoruaii of maait » 

HETBELAMCVAMÜHBURC 

« Hoewel noch het wooid MPW 
noch de naam Renard werden uit 
gesproken, kon elkeen voelen dat 
de schaduw van de Waa'se men
ner boven de hoofden der kon-
giessisten zweefde Maar de lei
ders hadden het scenario zo in
eengestoken, dat de oproep tot 
eenheid en eendracht in de paitij 
een bedekte afkeuring inhield van 
de parlementairen en de militan
ten die Renaid achterna lopen 
Het kongtes van de BS F. werd 
uiteindelijk een slechte dag voor 
het Renardisme en voo^ het Wal-
lingantische fedeialistisch extie-
misme en wij zullen met de laat-
sten zijn om ons daarover te vei-
heugen « 

Het « Belang i> schrijft verder : 
« Het kongies van de B S P is 

ook voor ons interessant omdat 
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we uit het verloop van de debat
ten kunnen opmaken welke span
ningen er in de partij van M Col
lard bestaan. De Vlaams-Waa'se 
vei'houdingen treden hier bizon-
der op de voorgrond, doch vermits 
een diskussie over de grond zelf 
van het probleem werd vermeden, 
kuimen we nog met weten welke 
strekking de bovenhand zal halen 
De Waalse federaties staan op het 
federalistisch standpimt en de 
Vlaamse op het unitair standpunt 
Beide worden aan elkaar gekon-
fi onteerd achter de gekapitonneer-
de deuren van de studiediensten 
Wegens het kalender dat door de 
Waalse federaties weid aangeno
men moet er nog een drietal 
maanden tijd gegund worden aan 
de Walen om hun federalistische 
opvattingen nader te omschrijven, 
waarna overleg dient gepleegd met 
de Vlaamse socialisten om een ge
meenschappelijk socialistisch 
standount te bepalen Pas nader
hand kan de onderhandeling met 
de andeie partijen beginnen Het 
hjkt er steik op, dat de socialis
tische partij-leiding tijd wil win
nen Om de Waalse opwelling te 
laten bezinken, om het Renai dis-
me zijn vleugels af te knippen, en 
om tenslotte te kunnen zeggen, 
dat de federalistische beweging als 
« strekking » in de schoot van de 
partij mag bhjven ijveren hoewel 
ook zal moeten vastgesteld woiden 
dat de federalistische druiven nog 
te groen zijn Op dit stuk zullen 
we echter nog moeten wachten tot 
Pasen en Pinksteren van volgend 
jaar om juist tp weten in weUce 
richting het scialisme de Vlaams-
Waalse vei houdingen wU opgelost 
zien Voorlopig wordt de mantel 
van Noach over hun interne ver
deeldheid gespreid » 

DE NIEUWE GIDS 

« De voorzittei van de paitiJ de 
h CoHard, heeft pich scrupuleus 
onthouden het federa'isme te ver
oordelen 

En men mag zeggen dat van de 
dl ie nationale pai tijen de B S P 
de enige is voor wie het federalis
me officieel nog een aanvaardbare 
oplossing is voor de Vlaams-Waal-
se geschillen Maar wie alleen ge
hoor zou hebben voor de officiële 
wooiden en verklaringen en gee:i 
lekening zou houden met de be
slistheid van de antuedeialisten in 
de BSP, zou een totaal verkeerd 
m7icht hebben m de houding van 
deze partij inzake Vlaams-Waals" 
verhoudingen Wel'icht in geen 
enkele partij is het antifederahs-
me zo hevig En de ^meesten ste
ken hun overtuiging onder stoelen 
noch banken dat het federalisme 
of de anti Vlaamse agitatie van 
somm'ge Walen vieemd zijn aan 
het ware socialisme en dat wie 
zich daaiin veimeit best zijn weg 
elders zoekt » 

o De Nieuwe Gids » stelt verder 
\ast : 

« Maar hoe schuchtei ook uitge-
diukt, toch kan niemand ei zich 

m vergissen dat het socialistisch 
congres het federahstische en an
ti-Vlaamse Renardisme heeft ver
oordeeld Maar het congres liet de 
twee wegen open of de actie m 
de schoot van de partij, of de af
tocht uit de partij Dat is zeker 
een wijs besluit aangezien zij de 
velen die door de MPW werden 
bediogen, de gelegenheid laat om 
tot de ware socialistische schaap
stal terug te keren. Van het hand
vol Waalse mandatarissen, die 
slechts zweren bij Renard en zo
als de h Harmegnies, een voet m 
— en een voet buiten de partij 
hebben, is wel een bekeruig te ver
wachten Maai- het ziet er we' 
naar uit dat zij m de dubbelzin
nigheid zullen blijven ageren tot 
op het ogenbUk dat een congres 
scherper taal zal spreken dan dit 
zondag het geval was » 

Het Volk 
« Gemakkelijk congies dus, wat 

het veiloop der werkzaamheden 
betieft. 

Maar dit neemt niet weg — en 
dat IS onze tweede vaststelling — 
dat de zware ma'aise in de BSP . 
tussen Walen en Vlamingen nog 
verre van opgeklaard is Nooit 
voordien stond de socialistische 
oaitij — en dit spijl de patheti
sche opioep van Collaid en Spaak's 
biecht omtient zijn veue, politie
ke verleden en relaties met Trotz-
kv — zo dicht bij de scheuiuig als 
zondagavond. 

Hoe dat kwam' De resolutie-
commissie, op voorstel van het 
partijbureau aangesteld, sugge
reerde dat alle mandatarissen en 
militanten van de paitij op hun 
plicht zouden gewezen woiden, 
opdat ZIJ al hun krachtinspannm-
gen in dienst zouden stellen van 
de socialistische ptartij. 

Dat was een kei m de kikker-
poel van de Mouvement Populai
re Wallon 

Elkeen in de zaal had duidelijk 
begiepen : de vele socialistische 
mandataussen en militanten die 
zich thans inzetten voo- de bewe
ging van Renard werden daardoor 
dringend verzocht tot de ware 
schaapstal terug te keren 

Eens dergelijke resolutie aan
vaard, zou het zelfs, voor de par
tijleiding mogelijk geworden zijn 
sancties te treffen tegen diegenen 
die hun plicht met zouden heb
ben veivu'd Maar zover kwam het 
niet Want die lesolutie, die zon
dagavond laat door congresvoor
zitter Rolm werd vooige'ezen, lok
te direct felle reactie uit Wie 
wordt met de resolutie bedoeld ' 
werd op heitige w jze door som
mige congressisten gevi-aagd Dat 
men duidelijker weze Zijn het de 
syndicalisten van het ABVV die 
al hun krachten voor de paitij 
moeten inzetten ' Of bedoelt men 
de vrijmetselarij die ook een felle 
drukkmg van buitenuit op de 
B S P doet wegen ' 

Vlamingen 
Koopt b i | beproefde Vlaming en bespaart steeds mrnimum ^ 
10 % op uw uitgaven 
Stads- of Butaangasvuur (3 vuren) . . . . 475, F 
Stads o f Butaangasvuur (met oven) . . . 2 800, 
Butaangasradiatoren 1.400, 
Volautomatische Wasmachines 13.500, 
Wasmachines, Droogzwierders, Koelkasten 
Elektrische Huishoudapparaten 
Steeds minimum 20 tot 40 % korting 
Wi} geven tot 5 JAAR TOTALE WAARBORG 
Dus nooit onaanaename verrassingen, noch onvoorziene 
Uitgaven 
KONTANT OF KREDIET = ZELFDE PRIJS 

I VAN DOM ME, 
Bankstraat 44, Hombeek-Mecheien 
Ook op Zon- en feestdagen sta ik tot uw dienst 
Spoorwegautobus Mechelen naar Kapellen o /d Bos en 
I onderzeel 

Elkeen wist dat het over de 
Waalse Volksbeweging gmg, maar 
niemand noemde de naam 

Als die paiagraaf behouden 
blijft, aldus hoorden wij luidop 
een Luikse volksvertegenwoordiger 
manifesteren, is het morgen 
schem ing 

Collard trad als reddende engel 
op. HIJ legde, op eigen initiatief, 
een metzeggend amendement vooi 
en de eenheid was, voor de stem
ming althans, hersteld 

Daarmee zijn evenwel de gron
dige meningsverschillen tussen ve
le socialisten niet uit de wereld 
geholpen Het is onze vaste over
tuiging dat het congres der Waal
se socialisten dat normaal In 
maart ek. gehouden zal woiden, 
niet zo « gemakkelijk » zal zijn 
als het nationale BSP-congres dat 
gisteren te Brussel ten einde liep 
Evenmin trouwens als het buiten
gewoon congres dat de nationale 
BSP-leidmg tegen hetzelfde tijd
stip wil beleggen » 

VOLKSGAZE§ 
f De rede van Collard was geen 

« coup de crosse », zoals d'e te 
Mechelen worden uitgedeeld Hij 
reikte de slachtoffers van een jam
mer'ijke afdwaling de hand en 
schonk hun de gelegenheid nog 
na te denken Doch hij zei hun, 
van man tot man : « Heel vlug 
zal de tijd komen waar gij met 
meer zult kunnen zeggen « Ik wil 
^e eenheid », doch waar gij in een 
geest van eenheid zult moeten 
handelen. 

WIJ willen hieraan vandaag 
niets toevoegen Wij geloven nog 
aan de goede trouw van sommigen, 
zoal met van allen Wi» deze goe
de trouw binnen een ledelijk? ter
mijn laten blijken, zullen ons be
reid \ inden om kameraadschappe-
lijk ALLES te ondeizoeken wat 
hen kwelt en zo mogehjk ALLE 
vraagstukken mee helpen op te 
los^en waarvoor zij zijn geplaatst, 
zoals WIJ trouwens ook 

Vooilopig beschouwen wij dus 
het incident als gesloten Wij wil
len zelt'; met ondpr'it'erv^o h-K> 

Van 3 december af: 

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

ZONDAG 
express 

een 
onafhankelijke 
krant 

* 
• Vlaams 

•Vrii 

• Vinnig 

zwak de verdediging is gebleken 
van een « drukkingsgroep » die al
leen gewicht heeft gekregen door 
het geïnteresseerd lawaai van een 
groot deel van de burgerpers Wij 
gaan er ook niet lang bij stilstaan, 
dat het bewijs werd geleverd, op 
het congres van zondag, hoezeer 
de Vlamingen en de B S P gelijk 
hadden, toen zij zichzelf tucht en 
zelfbeheersing oplegden en verme
den in welkdanige vorm olie op het 
vuur te gietetL » 

En deze week om te eindigen een 
citaat dat voor de kleurpolitieke 
partijpers niet al te vleiend Is uit 

De Post 
Men heeft ooit beweerd, dat de 

pastoors het volk dom houden. 
Och arme, daar hebben we geen 
pastoors voor nodig We hebben 
gazetten Wat de Vlaamse arbei
der van elke richtmg dagelijks aan 
journalistiek op tafel krijgt, blijft 
ver onder de maat Veel verder dan 
nodig is, want de Vlaamse jouma^ 
listen zijn evenmin achterlijk. 
Maar eerst het heil van de partij 
en de centen van de aandeelhou
ders — daaina pas de voorlichting 
en de opvoeding van het volk. 

PM. 

KOOP NIEUWJAARSKAARTEN 
V A N BIJ ONS I 

Lode van Aken 
biedt U samen met 

Livy Klaessen 

hun 
kunstnieuv/jaarskaarten, 
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. 

Zetelfabriekf 
Boterberg | 

LEDEZIJDE - LEDE l 
m 
m 

Alleenverdeler : Z 

Engel & C° 1 
m 

Eigen produktie • 
Uitgebreid gamma S 

Aan huis geleverd ï 
Prospektus ; 

op verzoek J 
TEL. (053) 225.60 j 

Voor leden • 
en abonnees S 

Volksunie S 
20 % KORTING E 
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fe. 

W ij sf'ian nan de (jrenspost Menen, liet is een eind na twaalf. 
J)e eerste bin lomt over de hrug die toegang geeft tot de 

wijle « De Baral];en ». Ze rijdt tot vlalc voor de Belgische doe-
anr/iost waar de heamhleii tegen dé rood-icitte slagboom leunen. 
Andere bussen loincn aanrijden, het wordt een stoet, een bus-
tent rein die arbeJders syuiet. De mensen stappen uit en gaan 
hijna een halve kilometer ver om eerst door de Belgische en 
daarna door de Franse doeanelonfrole te gaan. Dat doen zij zo 
iedere dag twee leren. Op Frans gebied stappen zij weer op 
om de reis verder te zetten naar Toerlonje waar de meesten 
werkzaam zijn. Het is een ttoet van mannen en vrouwen, meis
jes en jongens. Een zielige processie van inannen met zware 
grauwe jassen aan en versleten kopzahken onder de arm, van 
vrouwen met hoofddoeken die druipen van de regen en met kom
mervolle gezichten, van meisjes die elkaar de arm, geven, grote 
tasien dragen waarin ge goedkope bliklen drinkebvssen ziet 
zitten. Ze gaan met de gauwte een zakje fritten kopen, of een 
hroodje met vlees, en eten dat vlug op. Dat is hun middagmaal. 

Pendelen 

of 

Stempelen 

door 

Staf de Lie 

De Baioeba's van Europa 
verdienen 18 F per uur 

Sindikalen spelen versropperlje 
Dat zijn de mensen die in 

Frankrijk gaan werken, 
mensen die misschien de 
laagste lonen verdienen in 
gans Vlaanderen. Het is een 
beeld van vijftig jaar gele
den, een troosteloos beeld uit 
een vergeten streek. 

wij hebben een gesprek 
gehad met enkele doeane-
beambten. Zij zegden ons 
dat er per dag en per ploeg 
niet minder dan veertig bus
sen overkwamen Er zijn zes 
ploegen per dag zodat er 
naar schatting 12.000 grens
arbeiders voorbijkomen te 
Menen. Andere grensposten 
waar ook veel arbeiders over 
de « Skreeve » gaan zijn Ko
men, Risquons-Tout en Her-
seaux. Deze twee laatsten 
echter zijn van minder be
lang dan Menen en Komen. 

Er zijn zoveel bussen dat 
dat men op sommige plaat
sen (onder meer te leper) 's 
nachts een kwartier wordt 
wakker gehouden door de 
voorbijrijdende autokars. 

VUILSTE WERK 
In de fabrieken te Toer-

konje (de mensen uit de 
•"Vesthoek spreken de juiste 
oorspronkelijke naam van 
deze stad in Zuid Vlaande
ren uit als « Toerkoeje ») 
wordt vooral wol verwerkt 
afkomstig uit Australië. Er 
zijn ook talrijke fabrieken 
die kunstmatige vezels als 
orlon, draion en nylMi ver
werken. 

Een werkman laat ons zijn 
loonbriefje zien; hij heeft 
1,65 franse frank per uur en 
een premie van 0,5 F zodat 
hij uiteindelijk 2,15 P' per uur 
verdient hetgeen als zeer 
goed wordt aangezien. 

Het sisteem van de pre
mies wordt in Frankrijk 
vaak toegepast om de werk
lieden te dwingen het werk 
goed t« doen of om een be
paalde prestatie te bekomen. 

De fabrieken die in 
Noord - Frankrijk staan 
hadden eigenlijk in West-
Vlaanderen tliuisgehoord, 
maar naar het schijnt be
slaat er tussen de Belgische 
en de Franse staat een ak
koord dat België verbiedt 
industrieën iw het grens
gebied te houwen. 

Ofwel ivnrdt dit de arbei
ders wijs gemaakt om ze 
zoet te houden, ofwel is het 
waar en dan is het al even 
misdadig. 

De Vlamingen doen ook 
hier het vuilste werk, zij 
kuunen geen promotie krij
gen. Ze mogen alleen het 
werk doen dat de Fransen 
niet willen, net als de Alge
rijnen trouwens. Maar tegen 
die mannen durft men te
genwoordig niets meer zeg
gen als ze met hun armen 

overeen staan, zegt ons een 
werkman. « De Vlamingen 
daarentegen worden afge
jaagd. Zij moesten ook de 
vuile trukjes van de Algerij
nen toepassen, dan zouden 
Ze verder komen ». 

De Vlamingen in Frankrijk 
die geen Frans kennen zijn 
de grootste sukkelaars, zij 
worden erger behandeld dan 
negers. 

Het zijn werkelijk de Ba-
loeba's van Europa, de mees
ten verdienen 18 F per uur. 
ONDERKRÜIPINGSGEEST 

Ploegbaas kan een Vlaming 
over het algemeen niet wor
den, wel opzichter (net iets 
hoger dan een gewone hand
langer). 

Om dat te bereiken ont
staat een ware onderkrui-
pingsgeest en zo ook door 
diegenen die trachten meer 
te presteren om hoger loon 
te krijgen. Het is juist dat 
wat de Franse bazen moeten 
hebben. Werkvolk dat zich 
afbeult in hun voordeel zon
der dat zij veel meer moeten 
betalen. Een arbeider vertel
de hoe zijn werkmakker die 
niet goed «uit de voeten kon» 
geregeld iedere dag voor zijn 
Franse ploegbaas, een pakje 
sigaretten, een halve kilo 
margarine, een paar stukken 
chokolade, pakken toebak, 
enz... meebracht om toch 
maar niet afgedankt te wor
den en om een fatsoenlijk 
loon te kunnen hebben. 
Daarvoor moest (Me man ie
dere dag minstens voor 

AANSiniBI Bil TWEE 
MBIKASSEM 

iDe arbeider met wie wij onderstaand gesprek 
hadden had een groot gezin. 

«Hoelang werkt U al in Frankrijk?» Vijftien jaar 
met onderbrekingen. - Waardoor kwamen die onder
brekingen ? « Toen ik drie jaar in Frankrijk gewerkt 
had werd me plotseling mijn grenskaart geweigerd. 
Ik was opeens niet meer goed om te werken in Frank
rijk. Toen ben ik vijf jaar gaan stempelen. En onder
tussen ne keer voor de gemeente gewerkt en dan 
weer terug naar Frankrijk gegaan, na die vijf jaar 
en toen werd de grenskaart niet meer geweigerd. Ik 
heb dan een jaar in Rijsel gewerkt, dat is nogal een 
grote afstand, 30 kilometer, dus zestig heen en terug. 
Ik woonde toen in Brielen. Ik moest iedere dag met 
mijn fiets naar leper komen om dan de autokar te 
nemen. Die vertrok even na drie uur 's morgens en 
we moesten te vijf uur beginnen. Dan waren we terug 
thuis 's namiddags te drie uur. Het was afwisselend 
een week 's voormiddags en een week 's namiddags. 
Wij betaalden ook veertig F per week. Al de bussen 
die naar Frankrijk gaan moeten betaald worden. Er 
is praktisch geen enkel bedrijf dat de bussen gra
tis laat rijden, wel legt men hier en daar verschil
lende bedragen bij tot vijftig % voor de prive-auto-
bussen die de arbeiders ophalen. Want het zijn Bel
gische bussen die de diensten verzekeren. Wij beta
len bijvoorbeeld per week veertig F en de patroon 
legt 30 F per week toe. 

«Waar werkt U thans? » Ook in Toerkonje in een 
tekstielfabriek. «Doet U daar vuil werk?» «Persoonlijk 
mag ik daarvan niet klagen, maar het loon is veel 
te laag. Wij komen belange niet aan het minimum
loon van België. De kindertoeslag is nogal goed. Voor 
mij bedraagt die duizend F per kind en per maand. 
Ik heb er acht waarvan er zes nog in aanmerking 
komen voor de bijslag. De twee andere gaan werken.» 
«De ziekteverzekering hoe is die samengesteld?» Wij 
betalen per maand 45 F Belgisch geld voor de Belgi
sche ziekenkas maar wij trekken maar een half dag
loon van Frankrijk in geval van ziekte. Wij zijn na
melijk ook aangesloten bij een Franse kas. De ge
neesmiddelen moeten wij hier in België kopen en 
daarom zijn wij ook verplicht van Ijij een Belgische 
kas aan te sluiten anders worden de geneesniiöde-
len en de raadplegingen niet terugbetaald.-Op nrtjtr 
loon van 254 F (per veertien dagen in Fr. F) heb ik 
een afhouding van de ziekteverzekering van 15,26 F. 
Dat is dus drie honderd frank in Belgisch geld dat 
wij daarvoor afgehouden worden per maand ». Deze 
arbeider die een maandloon heeft van iets meer dan 
5.000 F (hetgeen een werkelijke uitzondering is) 
wordt dus tweemaal ziekteverzekering afgehouden : 
300 F « Assurance sociale » in Frankrijk en 45 F voor 
de Belgische ziekenkas. Dat is een grove onrecht
vaardigheid want zelfs met deze dubbele ziekteverze
kering geniet hij niet eens de sociale voordelen die 
een arbeider in België geniet. 

" • • w - f l - ^ 

veertig frank aan voornoem
de waren meenemen. 

Vroeger werkten veel 
West-Vlamingen in de land
bouw, ze hadden niet veel en 
gingen naar Brabant en 
Oost-Vlaanderen waar ze 
aanboden aan lager loon te 
werken dan de arbeiders uit 
de streek. Deze mentaliteit 
leeft nog grotendeels voort. 

SINDIKALE FOPPERIJEN 
Tijdens de 9-weken-lange 

staking, ongeveer t w e e 
jaar geleden werden de 
werklieden betaald door de 
werklozendienst en diegenen 
welke bij een sindikaat aan
gesloten waren kregen sta
kersgeld. Er kwam toen bij 
de lonen die door de devalua
tie plotseling verschrikkelijk 
naar beneden gegaan waren 
(sommigen tot 14 F per uur) 
een toeslag van de Belgische 
staat die 5 F bedroeg, van de 
Franse staat een toeslag die 
13 % van het loon bedroeg 
en de sindikaten legden 15 F 
bij per dag. Een paar weken 
nadien was dat sindikaal 
geld teruggevallen op 10 F, 
daarna op 5 F en na een 
paar maanden kwam er 
niets meer. Nochtans ge
bruikte de C.V.P. in haai ver-
kiezingspamfletten de slo

gan : « dat ze, voor een da
gelijkse vergoeding had ge
zorgd >. 

De Belgische staat heefj 
de tussenkomst spoedig a** 
geschaft. Nochtans scherm
de dezelfde C.V.P, ook hier
mee tijdens de jongste ver
kiezingen. Alleen de franse 
staat betaalt nog,̂  maar de 
bijdrage zakt regelmatig als 
de lonen ingevolge de kon* 
junktuur een klein beetje 
stijgen. De Franse bijdrage 
is op dit ogenblik gezakt tot 
9 % en naar arbeiders ons 
zegden zou er vanaf deze 
maand weeral 1,5 % afgaan. 

Willen wij U een sterk ver
haal vertellen ? Een sterk 
verhaal dan dat echt waar 
is in al zijn treurigheid : 
« Anderhalf jaar geleden ben 
ik begonnen tegen 17,5 F per 
uur » zo vertelt ons een 
werkman. Hij was werkloos, 
hij ging naar het stempello
kaal in België maar daar 
werd hij verplicht in Frank
rijk te gaan werken. Welnu, 
in Frankrijk houdt hij min
der over dan bij de « dop » ! 

Is het dan te verwonderen 
dat de arbeiders, toen wij 
aan de grenspost te Menen 
stonden met onze reportage-
wagen, schreeuwden : « Geef 
ons werk in België » ? 
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25 jaar geleden onslond hel boerenfronr 

Wies Bogemans gooide 
zijn riek in hel veld 
M 

(Van uHze redakteur) 
annen met bruine en grijze vouwhoeien o] degelijJce jjetten 
die ge alleen maar lco]3en kunt in sommige voorcaderse 

winkels waar ze nog het « materiaal ran voor de oorJc.a » heh-
hen. Mannen met gezichten die verschroeid zijn als een laken 
waarop te lang een strijkijzer heeft gestaan. Mannen, soms 
nog gekleed in die donkere rihfluwelen boerenkielen. Mannen 
met trotse, keiharde koppen en een fiere blih in de ogen : dat 
gijn de mannen van het Boerenfront, het echte ras van boe
nen dat niet buigt, maar de rechte weg blijft gaan zoals resems 
hoeren geslachten hen dat voorgedaan hebben. 

Maandag 18 Juli 1936, nu 
iS jaar geleden ging er een 
tjoer naar rfja veld. E&a veld 
ftaet aardappelen die moes
ten gerooid worden. MasBi-
dag 13 juH, de boer rooit niet, 
Ut] gooit eljn riek een etod 
het veld in. « Ik steek geen 
aardappelen meer tegen zo'n 
prijs > zegt de boer even la-
$er aan het andere volk dat 
jft de omgeving Is en in en
kele uren is het dorp in rep 
en roer. Heist op den Berg, 
dat schone boerendorp op de 
heuvel gelegen en van waar
uit men uitkijkt op een weid
se vlakte van mulle Kempi-
sche grond, verdeeld in klei
ne repels, Heist op den Berg 

staakt. 
Heist staakt omdat de boe

ren 0,10 ¥ betas^d kregen per 
kg. aardappelen, terwijl de 
Boerenbond ze in Duitsland 
verkocht tegen 1 F 20 ! 

Het Boerenfront is gebo
ren. De Boerenbeweging in 
Vlaanderen « Voor de boe
ren - door de boeren > zoals 
de fiere kenspreuk het zegt 
zal niet meer kapot te krij
gen zijn ondanks de meest 
hatelijke, de meest lafharti
ge aanvallen die zij van 
machtige tegenstanders te 
verduren krijgt. De echte 
boerenbeweging die ' geleid 
wordt door landbouwers, 
mensen die alle dagen op het 

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 1 0 I N G 

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

veld staan, zal blijven 
groeien. 

Het was een harde een 
wondere en een heriosche 
tijd, zoals de hoofdredakteur 
van het orgaan « Het boe
renfront » Marcel Reinders 
het schreef. De boerensoli-
dariteit was toen geen ijdel 
woord, maar een levend iets 
dat de boeren hun eigen 
macht had doen beseffen. De 
mannen van het Boerenfront 
hebben het niet altijd even 
gemakkelijk gehaa. Integen
deel, zoals wij reeds hierbo
ven zegden werden zij op de 
meest onfaire wijze bevoch
ten en vele van de pioniers 
hebben zelfs bak gezeten in 
de tijd van de grote melk-
staking in 1937. Het zijn 
mannen als Louis van 
Kerckhoven (de voorzitter) 
Fons Daems, De Petersen, 
Marcel Senesael, Louis Hoe-
gaerts, Louis Sels (vader van 
ons provincieraadslid Ludo 
Sels), van de Werve, en zo
veel andere taaie en trotse 
boeren geweest die de bewe
ging uit de grond gestampt 
hebben. Het zijn die echte 
Vlaamse boerenvrouwen: Mw 
Adele Scheurs, Juffrouw 
Peeters, Mevrouw Storms ge
weest die in navolging van 
de boerinnen uit de boeren
krijg, de mannen hebben 
aangezet de rechtvaardige 
strijd te strijden en vol te 
houden. 

Zij hebben zelf het voor
beeld gegeven ën overal het 
goede Boerenfront-woord ge
zaaid. 

Maar het is vooral Wies 
Bogemans geweest, de man 
die op 13 juli 1936 zijn riek 
in het veld wierp en aldus de 
aanleiding gaf tot het ont
staan van de beweging. Het 
is die eerste staker, thans 82 
jaar, die verleden week te 
Heist op den Berg werd ge
vierd door meer dan zeshon
derd Boerenfronters die, sa
men met vele pioniers van 
het eerste uur, daar aanwezig 
waren om die kranige man 
een eresluut te brengen. Ook 
de Volksunie heeft, door de 
persoon van onze Algemene 
Sekretaris Drs Wim Jorissen 
— die op de feestzitting aan
wezig was en die reeds op 
talrijke Boerenfrontmeetings 
het woord voerde — 
aan Wies Bogemans en 
aan die taaie vechters van 
het thans vijf en twintig 
jaar oude Boerenfront, de 
echte boerenbeweging in 
Vlaanderen, h u l d e willen 
brengen. 

Voor wie andere boeren-
organisaties kent waar alle 
persoonlijkheid gedood wordt 
en slechts lijdzame onder
gang gepredikt, was het een 
schone hartverheffende sa
menkomst. 

S.D.L. 

Roept en U wordt gehoord ! 
Telefoneer en we komen. 

Voor uw kruidenierswaren, 
rookartikelen, likeuren, 
kolen in zakjes, brandhout, 
enz... 

EEN ADRES : 

Lode de Smet-
Verslyus 
BRIELKEN 26, EVERGEM 
TEL 51.80.69 

Bijzonder* voorwaarden voor 
grote gezinnen. 

—I 
van I 
een I 

Verleden week heft het Nationaal Verbond v 
producenten van A-en d tibbel A-melk te Mechelen een 
bijeenkomst belegd uaarop de vielkroortbrengers van 
de omgeving irerden uitgenodigd. Het voortbrengen 
van A-melk wordt aangemoedigd en het was de voor
zitter ran het verbond die de overling van zijn organi-
zatie kwam vifeenzcitcn. 

De verkoop aan de verbruiker is niet groot qe-
noeg. De boer Irijgt op dit ogenblik 2ö et meer 'dan 
de richtprij.'^ die rond de drie frank schommelt en noch
tans wordt zijn A-melk in de winkel tegen 11 F ver
kocht Voor dubbel A-melk is het al even erg. De hoer 
krijgt hier avdcrhahc frank vieer boven de richtprijs 
geldend voor gewone melk en in de winkel verkoopt 
men tegen 12.6 F per liter. 

Er zijn roorstellen geweest om een takseringtehef-
fen op de richtprijs van de inelk en met de bekomen 
gelden, een aanmoedigingspremie uit te keren voor de 
producenten van A-melk, maar de richtprijs van de 
melk is op dit ogenblik reeds zo schandelijk laag. In 
het landbouwfonds dat nota bene door de boeren zelf 
gespijsd wordt, schijnt ook geen geld meer voorhanden 
te zijn. 

De tweede spreker op de bijeenkomst was een le
raar aan een landbouwschool die de aanwezigen in 
echte boerenbondstijl nog maar eens op het hart kwam 
drukken dat zij hun kostprijzen moeten verlagen en 
moderniseren. Hij haalde voorbeelden aan o.m. van 
Bretanje waar de boeren op kleine lapjes grond c pros-
sen » net als bij ons, aldus de spreker die ook nog zeg
de dat het beter zou zijn moesten de hoeren voor de 
voeding van hun vee graan gebiuiken afkomstig van 
de gronden d>e rondom hun boerderijen gelegen ~ijn 

Wie wil 
15 koeien 
iiebben l 

loen klom er een boer op het podium en die qaf 
met een paar woorden de harde werkelijkheid weer • 
« nie wil mag mijn bedrijf met vijftien koeien op slaq 
hebben Iedereen verdient zijn brood aan onze melk; 
de melkboer de melkerij, de winkelier, maar wij die 
dag en nacht zwoegen wij verdienen het zout niet ov 
onze boterham ». ' 

Deze uitlatingen schenen al niet erg in de smank 
te vallen van de inrichters en toen daarna ook noa 
een afgevaardigde van het Boerenfront hef standpunt 
van die orgam-atie kwam toelichten rverd hem na en
kele mmulen het spreken belet. Meer dan de helft van 
de aanwezigen verliet daarop de zaal. Nochtans was 
het standpunt zeer eenvoudig : men zou dienen te he
ginnen met een bazisprijs — te betalen aan de boer 
die A-melk voortbrengt ^ op te geven, dan zouden de 
producenten daarover kunnen oordelen of de produhtie 
Tenderend zou zijn of niet. Thans zo zegden ons ver
schillende hoeren, laat men ons in het onzekere. Men 
heeft ons reed, van alles wijsgemaakt, eerst kwam het 
wondermiddel van de tuherculose-vrije stal, dan die 
van de bruculose-vrije dieren, thans de .i-melk, mor
gen zal het de kicahteitsmeïk zijn enz... En de boeren 
blijven maar werken tegen schandelijk lage prijzen ! 

S.D.L. 

JtM 
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SEKTKELLEREI 

SCH40SS WACHENHEIM^ 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, 142 
TEt. (03) 35.38.54 
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OE VOLKSUNie 

V.U. - Kongres te Antwerpen 
GEESTDRIFT EN VERTROUWEN 

Het buiten gewoon kon gres van de Volksunie te Antwer
pen, relieden zondag ni de zalen van liiljartprrJace cjeJiouden, 
Lende een orerdondcrtnde hijral De sehtievergaderingen in de 
voormiddag lenden reeds een grote toeloop. Zij stonden onder-
scheidelijk onder de leiding ran VoUsrertegenwoordiger N. 
Maltheyssens, Ir Colernont en Ji. Stapiiaert^ ui waren gewijd 
aan het craugstuk ran de taalgrens, Brussel en randgemeenten 
en het federal It III e. 

Voor het slotzitting, die te 
drie uur onder voorzitter-
schap van dr. Rik Ballet be
gon, was de zaal werkelijk 
te klein. 

Dr. Ballet stelde de C.V.P. 
en haar verregaande toege
vingen ten nadele van Vlaan
deren aan de kaak. 

De unitaire partijen zitten 
in nesten door de scherpte 
van de gestelde problemen in 
verband met de Waals-
Vlaamse verhoudingen. 

Achtereenvolgens worden 
dan door de referaathouders 
van de verschillende sektie-
vergaderingen, de besluiten 
voorgelezen : 

Mr van der Eist betreffen
de het federalisme, Mr D. de 
Coninck i.v.m. vraagstuk 
Brussel en randgemeenten 
en Drs Wim Jorissen betref
fende de taalgrens. De tekst 
van de besluiten vindt men 
verder in het blad. 

De verschillende sprekers 
lichten vervolgens de beslui-' 
ten nader toe. Volksvertegen
woordiger D. de Coninck zegt 
dat de taalgrens sedert 150 
jaar weinig veranderingen 
heeft ondergaan. 

Ons volk is spijts alles 
hardnekkig gebleven. 

De kanker zit vooral te 
Brussel. Spreker haalt ver
volgens verschillende cijfers 
aan. In 1788, een jaar voor de 
Franse revolutie waren er te 
Brussel 5 % fransspreken-
den, na jaren frans bewind 
waren er in 1847 32 % : 
Brussel was nog overwegend 
een Vlaamse stad, in 1910 
waren er 48 % franstaligen. 
Daarna is de achteruitgang 
van het Nederlands ziender
ogen gebeurd : in 1920 waren 
er 62 % fransspxekenden, in 
1947 waren er 70 %. Sprekend 
zijn ook de cijfers van de 
Burgerlijke stand : van de 
akten worden er ongeveer 
4 % in het Nederlands opge
maakt. Spreker zegt dat 
nochtans 50 % van de bevol
king in werkelijkheid Neder
land ssiprekend is. 

Hl] belicht vervolgens het 
probleem op sociaal-ekono-
misch gebied. 

Niet minder dan 20% van de 

nieuwe werkliedenplaatsen 
van gans België, zijn te Brus
sel te begeven en 47 % van 
de nieuwe bediendenbetrek
kingen ! In 10 jaar tij ds 
steeg te Brussel het aantal 
werkgelegenheden te bege
ven van buiten het stadsge
bied van 126.000 tot 143.000. 
Hij kloeg vervolgens de enor
me werkloosheid in Vlaande
ren aan : alle draden gaan 
paar de hoofdstad. Heel het 
land èet uit de hand van 
Brussel. Intussen gaat er van 
de olievlek een nadelige in
vloed uit over de omgeving. 
Vlaams Brabant wordt aan
gevreten, niet meer door een 
trage olievlek maar door een 
echte sprinkhanenwolk. Wij 
staan op een beslissend ogen
blik in de geschiedenis Te
genover de denationalisering 
in de hoofdstad stelt Vlaan
deren de kracht van een 
voortgezet onderwijs dat 
moet leiden tot het besef van 
hogere waarden in de brede 
volksmassa. Dit zai onver
mijdelijk botsingen met zich 
brengen aldus MT de Coninck 
die het voorbeeld aanhaalt 
van Zwitserland, waar een 
strikte territorialiteit van 
taalgebieden streng geëer
biedigd wordt en waar zelfs 
de kleinste taalgemeenschap 
beschermd wordt. Moest men 
in Zwitserland het Belgisch 
gemengd regime invoeren 
van territorialiteit en perso
naliteit, men zou er onmid
dellijk een taalstrijd zien 
ontbranden. Het territoriaal 
beginsel wordt er gewaar
borgd door het federalisme 
Ook voor België is er maar 
een oplossing die tot gezonde 
toestanden kan leiden : het 
federalisme. In een federale 
bondsstaat zullen de twee 
gemeenschappen tot volle
dige ontplooiing kunnen ko
men en gelijke kansen krij
gen. 

Volksvertegenwoordiger Mr 
van der KIst geeft dan in een 
uitgebreid betoog, herhaalde
lijk door toejuichingen on
derbroken, de toelichtingen 
over het federalisme Hij be
gint met er op te wijzen dat 
de Vlaams - Nationalisten 
geen negativisten zijn. De 
Volksunie heeft eigen oplos
singen voor de verschillende 
vraagstukken die zich op 
Vlaams-Waals gebied stel

len. Spreker maakt de balans 
op van de unitaire partijen. 
In de schoot van de C.V.P. 
bestaat geen akkoord voor 
de oplossing van de proble
men : de verkozenen van de 
partij voor het arrondisse
ment Brussel nemen de op
lossing niet die van Vlaamse 
zijde voorgesteld wordt. Wij 
zijn niet vergeten dat de 
C.V.P. reeds in 1945 de zetel
aanpassing vooropzette, dat 
ze sinds jaren spreekt over 
kultuurautonomie en decen
tralisering. De splitsing van 
het ministerie van openbaar 
onderwijs staat niet in het 
regeringsakkoord; de socia
listische partijvoorzitter 
heeft dit reeds herhaaldelijk 
'levestigd. 

De B.S.P. worstelt ook met 
de Vlaams-Waaise verhou
dingen. 

De Vlaamse socialisten 
•jeven steeds maar toe aan 
de eisen van de Walen om 
de eenheid van de partij te 
redden. Het partijbelang gaat 
boven het volksbelang en dit 
in het nadeel van de gewone 
Vlaamse mens. De P.V.V. 
is al even verdeeld ondanks 
het feil dat de partij niet al 
te groot is. Zo is de franskil
jon Kronacker, die nochtans 
voor het Vlaamse arrondisse
ment Leuven verkozen wordt, 
niet akkoord met het voor
stel Fayat om de dip'omatie 
te vervlaamsen. Enkele an
dere P.V.V.-ers zijn op hun 
beurt weef, niet akkoord met 
hei niet akkoord gaan van 
Kronacker enz... 

Honderd jaar geleden, al
dus Van der Eist, hadden de 
Vlamingen praktisch dezelf
de grieven als thans. 

Alleen een herinrichting 
van de slaat kan deze pro
blemen oplös=en. De unitai
re staat is de oorzaak van de 
Vlaamse ellende. Ind'en wij 
deze staat kunnen federali
seren, dan zullen wij naar 
een nieuw klimaat gaan en 
naar een nieuwe verhouding 
van de burgers tot de staat. 
Volksvertegenwoordiger van 
der Eist besloot met een op-
roe^p om de strijd voor fede-
ralis,me krachtdadig voort te 
zetten. 

Onder daverende toejui
chingen komt Wim Jorissen, 
algemeen sekretaris van de 
Volksunie, op het spreekge
stoelte. 

Hij begint met de taktiek 
aan de kaak te stellen die 
door de kom.missie Harmei 
op sommige plaatsen werd 
toegepast in verband met de 
taalgrensregeling. Betreffen
de het vraagstuk van de 
taalgrens, waarvan hij de 
besluiten van het kongres 
toelicht, zegt Wim Jorissen 
dat deze regering het moge
lijk gemaakt heeft dat de 
Brusselse kemphaan Gilson, 
die zijn stemmen haalt in de 
hoofdstedelijke salons, de 
regeling zou uitwerken. Hij 
is allereerst begonren met 
tegen de besluiten van de 
kommissie Harmei te hande
len. 

Daarna heeft de kamer
kommissie op haar beurt nog 
heel wat grondgebied afge-
knaagd. Spreker haalt dan 
verschillende voorbeelden aian 

S.D.L-
(Vervolg blz. 11) 
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Besluiten 
sektie Brussel 

Het kongres der V.U., in buitengewone vergade
ring, stelt vast dat de denationalisatie en ontwrich
ting van de oorspronkelijk Vlaamse gemeenschap en 
van de Vlaamse inwijking te Brussel het gevolg zijn 
van een 150 jaar lange bewuste verfransingspolitlek 
van de Belgische eenheidsstaat waarvan men nog 
steeds de onzinnigheid en onrechtvaardigheid niet 
wil erkennen noch doen ophouden, laat staan herstel
len. 

Die toestand: betekent voor de voortschrijdende 
centralisatie en concentratie van alle nationaal le
ven te Brussel een zware belasting en rechtstreekse 
bedreiging voor het heden en de toekomst van ons 
volk zowel in volle Vlaamse land, waar hij de ver-
vlaamsing van het bedrijfsleven hindert, als in. 
Vlaams Brabant dat rechtstreeks door kolonisatie 
wordt bedreigd. 

De Volksunie eist dan ook een dringende en gron
dige strukturele sanering ter beveiliging van de 
Vlaamse gemeenschap en de toekomst van onze 
jeugd; 

onderstreept het dringend karakter hiervan ten 
gevolge van het snel groeiend aandeel van beroepen 
met een dienstkarakter (in de U.S.A. zijn er thans 
reeds meer bedienden dan werklieden); 47 % der 
nieuwe bediendenbetrekkingen in België worden te 
Brussel gemonopoliseerd, dat slechts 1/10 van de be
volking vertegenwoordigt; 

ze vraagt dringend aan de Vlaamse ouders en- de 
Vlaamse jeugd een voldoende aandacht te besteden 
aan dit aspekt van de zaak. 

De Volksunie eist tot sanering van de toestand 
in het raam van de huidige grondwet : 
— aanpassing van de .bestjvi^rlijke grepzen- aan de 

taalgrens zonder wettelijke faciliteiten en ^zonder 
tweede onderwij snet in de andere taaj,"!^a"^ de 
streektaal doch het versterkt onderricht; va^ de 
tweede taal; 

— vervlaamsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen 
en proportioneel ook te Brussel; 

— oriëntatie van de inwijkingsstroom van Vlaamse, 
respectievelijk Waalse bevolking naar Vlaanderen 
en Wallonië in het raam van het plan Alfa, onder 
bewuste beveiliging van het Vlaamse en Waalse 
karakter van Vlaams en Waals Brabant; 

— oprichting van een administratief, elektoraal ^n 
rechterlijk arrondissement Brussel voor de negen
tien gemeenten van de hoofdstad; 

— toekenning te Brussel van de 50 % der ambten aan 
de houders van Vlaamse en Franse diploma's 
tweetalig bevorderingskader met 50 50 aanwerving 
Vlamingen en Walen, beurstelsel voor het inwen
dig taalgebruik; 

— tweetaligheid der ambtenaren in kontakt met het 
publiek, afdoende kontro'e door publikatie van 
jaarboeken, jaarlijks verslag voor het parlement 
en vorderingsrecht der beroepsverenigingen van 
ambtenaren voor de Raad van State; 

— uitbreiding en afdoende spreiding van nederlands-
talig onderwijs te Brussel door oprichting van 
zelfstandige Vlaamse schoen. 
De Volksunie stelt verder vast dat alleen een 

tweeledig federalisme met ruim zelfbestuur voor 
Vlaanderen en Wallonië bij machte is om het Vlaam
se volk en de Vlaamse jeugd in de toekomst het aan
deel en de zekerheid te verschaffen waarop ze recht 
hebben in deze staat. 

Alleen federalisme kan te Brussel de noodzake
lijke sanering verwezenlijken in het belang van het 
ganse land o m. : 
— door oprichting van paritaire bestuursorganen in 

de bondshoofdstad en parallele gelijkwaardige ka
ders, aangepast aan de Vlaamse en Waalse bevol-

— door een afdoende organische aanwezigheid van 
de Vlaamse gemeenschap te Brussel, te verwezen
lijken door invoering van een Vlaamse subnatio-
naUteit, waardoor het kontakt met de Vlaamse 
gemeenschap behouden blijft en elkeen ambts
halve verzekerd wordt van tegemoetkoming in ei
gen taal bij zijn kontakten met tie burgerlijke 
stand en bevolkingsdienst, met het plaatselijk en 
gemeentelijk personeel evenals in zake onderwijs 
en aanwerving. 
De Volksunie wijst op de noodzakelijkheid dat 

Brussel zich eerst als waardige nationale hoofdstad 
zou gedragen, alvorens zijn kandidatuur tot hoofd
stad van Europa in overweging te nemen. 

• • • • • • « • • • • • • a « • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • «•••••••••••••••••••••••••" 
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Besluiten 
sektie 

Taalgrens 
De Volksunie, in buitengewoon kongres verga

derd, stelt vast dat op dit ogenblik, onder druk voor
al van het bewuste Vlaanderen, de regering en het 
parlement een aanvang maken met het afbakenen 
van de taalgrens. Ze wenst er voorafgaand de aan
dacht op te vestigen dat, ofschoon daarmee tegemoet 
gekomen wordt aan een rechtmatig verlangen van 
de Vlaamse volksgemeenschap, de vastlegging zoals 
ze thans in de praktijk dreigt te geschieden, zal neer
komen op een zoveelste roof van onbetwistbaar Vlaams 
gebied. 

In dit verband acht de V-U. het onaanvaardbaar 
dat een vastlegging, die zich wetenschappelijk heet, 
reeds vertrekt van de betwiste besluiten van het Har-
melcentrum, besluiten die daarenboven in het wets
ontwerp GILSON nog in voor Vlaanderen ongunstiger 
zin omgebogen werden. 

De V.U. verwerpt bij voorbaat iedere regeling die 
de onaantastbaarheid van het Vlaamse grondgebied 
schendt. Zij kant zich ten stelligste tegen elke « fa
ciliteit » op gelijk welk gebied. 

De V.U. blijft zoals in het verleden de mening 
toegedaan dat de vastlegging van de taalgrens dient 
te geschieden uitsluitend op grond van het beginsel 
dat de beschaafde vorm van de .streektaal de voertaal 
dient te zijn zowel in onderwijs als in administratie. 
Anderzijds is deze regeling een algemeen volksbelang, 
waarbij de beslissing in geen geval aan plaatselijke 
politiekers kan worden overgelaten. 

De V.U. wijst er op dat de besluiten terzake door 
de Taalgrenskommissie voor Binnenlandse Zaken als 
volgt dienen gewijzigd : 

1) In de streek van Komen : de noorderstrook 
van de gemeenten Ploegsteert, Waasten en Neerwaas-
ten dient bij de aanpalende Vlaamse gemeenten ge
hecht. De gemeente Houtem is onbetwistbaar Vlaams 
en dient als Vlaamse gemeente in het arrondisse
ment leper gehouden evenals de gehuchten Ten Brie-
len en Godshuis van de gemeente Komen. 

2) In de streek van Moeskroen : Aalbeke sta-
tionwijk en het gehucht hft Kompas (beide onder 
Moeskroen) dienen onderscheidelijk bij Aalbeke en 
Rollegem gevoegd; het gehucht Tombroek (onder 
Lowingen), zuiver Vlaams gebied, dient eveneens bij 
Rollegem aangehecht, de strook ten noorden van de 
rivier de Grote Spiere moet bij de aanpalende Vlaam
se gemeenten komen. De gemeente Spiere, door en 
door Vlaams, moet als Vlaamse gemeente in het ar
rondissement Kortrijk worden behouden. 

3) In de streek van Ronse : 1) het noordelijk ge
deelte van Orroir en Amengijs (Kluisbos) dient bij 
Ruien aangehecht; 2) Rozenaken, praktisch uitslui
tend Vlaams^ dient bij het arrondissement Oude-
naarde-Ronse behouden; het Waalse gehucht La Du-
renne dient van Ronse afgescheiden en bij Elzele ge
voegd; het gehucht D'Hoppe (Vloesberg) uitsluitend 
Vlaams moet naar Schorisse gaan, het noordoostelijk 
gebied van de gemeente Vloesberg gelegen tussen Op-
brakel en Everbeek dient bij deze gemeente aange
hecht; het ganse gebied van Akrenbos-Haie de Viane 
en Donkerstraat (Twee-Akren) dienen gehecht aan 
Overboelare, Moerbeke en Viane. 

4) In de streek van Edingen : de gemeente Mar-
ke, uitgezonderd de gehuchten Labliau en Hembecq, 
dient bij het Vlaams-Brabants gebied te komen even
als het Vlaamse stadje Edingen en het noordelijk 
gedeelte van Lettelingen (waaronder het ganse ge
hucht Kokiane); het gehucht Herbeek (St. Renelde) 
dient bij Lembeek te komen. 

5) In de streek ten zuiden van Brussel : het ge
hucht Curé-la-Flute (Eigenbrakel) dient bij St. Ge-
nesius-Rode te 'komen, het gehucht 't Rot en gans 
Bakenbos moet naar Hoeilaart en Overijse; de sta-
tionswijk Ter Hulpen op het grondgebied van Ove
rijse dient bij Overijse te blijven. 

6) In de streek rond Tienen : de dorpskom van 
Sluizen (Brabant) dient als Vlaams gebied bij het 
arrondissement Leuven te blijven. 

7) In de streek ten zuiden van St. Truiden : het 
centrum van Roost (Roost-Krenwick) moet bij Lim
burg worden gevoegd. 

8) In de streek van Overmaas dienen de gemeen
ten Aubel (min het gehucht St. Jean Sart), Hendrik-
Kapelle (min het Waals Kwartier), Membach. Ba
len-Wezer (min het Waals gehucht Forges), Wel-
kenraat, Moresnet. Gemmenich, Sippenaken en Mont-
sen en het gehucht VI amerie (onder Clermont), die 
een Limburgs dialekt spreken, bij Limburg gevoegd. 

KONGRES ANTWERPEN 
(Vervolg van blz. 10) 

en handelt dan ever het 
* offensief der gematigden ». 

De Vlaamse pers werd al-
iereerst de mond gesnoerd. 
Van don Boeynants beval dat 
er zo weinig mogelijk moties 
mochten weergegeven wor
den van de « ekstremistische 
kultuurverenigingen ». Ze 
hebben vervolgens Van den 
Boeynants van gemeente 
naar gemeente laten trekken 
om drie keer per week steeds 
dezelfde rede tegen het fe
deralisme te laten houden. 

Ook het vorstenhuis werd 
ingezet. Zij moesten Waalse 
en ook wat Vlaamse fabrie
ken bezoeken. Ze hadden de 
koning beter aan onze stem
pellokalen gebracht of in een 
Vlaamse mobielenbus laten 
meerijden, zegt Wlm Jorissen 
onder algemeen applaus. Hij 
klaagt vervolgens de pendel-
arbeid aan en het feit dat 

men eens te meer met mil
jarden naar de Borinage 
smijt terwijl honderddui
zenden uit Vlaanderen uit
wijken en zoveel Vlaamse ar
beiders dagelijks moeten 
pendelen naar Wallonië, Ne
derland, Duitsland, Frankrijk 
enz... 

Voortgaande over de taal
grens zegt hij dat men eens 
te meer de tweetaligheid te 
Brussel belooft, deze keer in 
ruil voor de randgemeenten. 

In verband met de streeK van 
Moeskroen en Komen stelde spre
ker vast dat de Vlaamse C.V.P.-
pers de eerste was om voor te stel
len om die gebieden bij Henegou
wen te voegen. De C.V.P. die daar 
praktisch alle gemeentebesturen 
m handen heeft, heeft er altijd 
een aktieve verfransingspolitiek 
gevoerd tegenover de Vlaamse in-
wijkelingen. Thans wü ze deze ge
bieden bij West-Vlaanderen laten 
om Ze te... vervlaamsen. Maar ze 
steunen de gemeentebesturen In 
hun eis om Frans als voertaal te 
houden m onderwijs en adminis
tratie ! Dit is grof bedrog. Zo zou 

Zelf begoocheling of 
Paniek 

De Belgisch unitairen heb
ben ons de laatste maanden 
een vertoning opgevoerd, die 
begon met paniek en die 
thans uitmondt in zelfbegoo-
cheling. 

De paniek is ontstaan na 
de decemberstaking vorig 
jaar in het Luikse en groeide 
nog sterk na de Volksunie
overwinning bij de verkie
zingen van 26 maart. 

Vruchteloos zocht men op
nieuw naar het eigen even
wicht. 

Er werd dan een scenario 
in elkaar gestoken. Het fede
ralistisch « gevaar » werd op
geblazen. Een groot offensief 
van Renard werd — door zijn 
tegenstanders ! — aange
kondigd voor september. Op 
het Waals socialistisch kon
gres zou men zelfs geen ver
zet bieden aan de federalis
ten maar het federalisme 
tot een studievoorwerp ver
klaren om het zo te laten 
verzanden. 

Personen en groepen zou
den een poosje mee de fede
ralist uithangen en zich dan 

S.O.S. RONSE 
Te Ronse is de grote 
franskiljonse overstro
ming begonnen. Ronse 
is thans noodgebied : 
help de dijken dich
ten. Stort uw Vlaams-

nationale steun op 
P r . 2 5 . 0 7 . 5 4 

van Cies Eeckhout, 
Bulkendreef 36, 

Oudenaarde 

terug trekken om te bewij
zen dat het federalisme 
vaart verloren liad. 

Ondertussen zouden alle 
unitaristische machten op
getrommeld worden om de 
Belgische « eenheid » wat te 
stutten. 

Ook koning Boudewijn 
moest zijn paleis verlaten en 
enkele malen per week een 
fabriek bezoeken ergens in 
Wallonië of in Vlaanderen, 
terwijl haast dag aan dag 
Van den Boeynants ergens 
dezelfde rede tegen het fe
deralisme afstak, rede die 
dan twee of drie maal per 
week door radio en T.V. nog 
maar eens samengevat werd! 

Thans worden de unitaris-
ten wat moe van hun werk 
en kondigen ze af dat het 
federalistisch getij verlopen 
is ! 

Een beetje kinderachtig 
zijn die unitaire strategen 
wel ! 

Het federalisme ligt in de 
geest van de tijd. Zelfs voor 
Kongo zouden onze Belgische 
unitairen het thans maar al 
te graag wensen ! 

En voor België wordt het 
onafwendbaar. 

Wallonië vindt dat Brussel 
te veel krijgt en dat de 
Vlaamse macht groeit. Het 
zoekt bescherming in het fe
deralisme. 

Vlaanderen ziet elke dag 
klaarder in zijn achteruit
stelling door het Belgisch 
unitarisme. 

De botsing zal onvermijde
lijk worden en dan heeft het 
land slechts de keuze tussen 
het federalisme en de scheu
ring. 

Is het dit laatste dat de 
unitaristen willen ? 

Wim Jorissen. 

West-Vlaanderen tweetalig moeten 
blijven. Dat de C.V.P. ons eerst al 
maar steunt om de Vlaamse ge
meenten en gehuchten die wij in 
onze beslu'ten opeison bij ons te 
houden als zuiver Vlaams gebied. 
Dat zou wat beter zijn dan de ko
medie voor onnozele zielen, die nu 
i?e.speeld wordt. 

De Vlaamsgezinden moe
ten echter niet wanhopen, 
want sinds 26 maart is er 
veel veranderd. 

De grote partijen beginnen 
ons te vrezen want de ogen 
gaan open. 

Onze partij duldt niet lan
ger dat de gewone Vlaamse 
mens verder benadeeld wordt, 
dat onze werklozen en pen
delarbeiders uitgezogen wor
den. 

Aldus spreker die onder 
eindeloze toejuichingen zijn 
korte maar krachtige rede 
besluit met de verzekering 
dat de Volksunie de strijd zal 
winnen. Het kongres eindigde 
dan met een slotwoord van Dr 
Rik Ballet, die opkwam voor 
amnestie. 

Hiermee eindigde een bui
tengewoon bijvalrijk kongres 
dat in tegenstelling met de 
jaknikkersbijeenkomsten van 
de grote partijen ongemeen 
geestdriftig was. 

S.D.L. 

OPGEPAST BLAVIER ! 
Bij het ter perse gaan 

vernemen we, dat de B.V.B. 
het ontslag Blavier nog 
steeds in beraad houdt. 
Men is in de Guimard-
straat de mening toege
daan dat het ontslag Bla
vier kettingreakties zou 
kunnen verwekken. Voor 
de kettingreakties in het 
Vlaamse land is men blijk
baar minder bevreesd. 

Lejeune van F.C. Luik 
kreeg voor zijn ploerten-
streek tijdens de match 
Diest - F.C. Luik slechts 
2 zondagen schorsing en 
dan nog 2 zondagen dat er 
« toevallig » niet wordt ge
speeld. Het verschil tussen 
de straf voor Lejeune en 
de straffen voor Eendracht 
spreekt boekdelen. 

Ontslag of geen ontslag, 
Blavier moet zich geen 
illuzies maken. Hij komt 
niet meer op een Vlaams 
voetbalveld ! ! ! 

ONDER DE TOREN • 
Een blijvend en aangrij- • 

pend geschenk voor Kerst- • 
mis en Nieuwjaar ! • 

Een ex. van <ONDER DE : 
TOREN» de meesterlijke en : 
onvergetelijke repressie ro- • 
man van Marcel Matthijs. • 

295 blz. Ingenaaid 115 F. • 
Gebonden in fraaie linnen- • 
band met goudstempel : • 
145 F. Franco verzending, f 

Men bestelt per eenvou- j 
dige briefkaart, of door : 
overschrijving van h e t : 
aankoopbedrag op PR. • 
4367.52 van M, Matthijs," 
Oedelem. i 

Tjeef Kaloot, Schild en Zwaard van Vlaanderen! 

«z==i :z3a: --S—W«lf»--
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Alle vuenden uit het ANT 
WERPSE en de VOORKBM-
PEN onthouden een datum : 

6de JANUARI 1962! 
Die avond trekken wij allen 
Riddershoevewaarts 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 ( t iam 
61). 

ANTWERPEN 
Jong-Vlaamse studenten gemeen
schap. 

Op donderdag 28 december 1961 
te 15 uur, stichtingsvergadei mg 
van de « Raad der Afgevaardig
den », m het lokaal « Rubenshof » 
(Gi oenplaats) 

Alle Jong-Studenten van welke 
onderwijsinstelling ook, worden op 

> deze bijeenkomst uitgenodigd. 

PaJIieters - Kerstfeest. 
Aandacht : Het Kinderkerst

feest gegeven door de Pallieters 
vmdt dit jaar plaats op zondag 17 
december 1961 t« 14 uur 30 zeer 
stipt in de feestzaal Burgerkring, 
Hoogstiaat 12 Antweipen. 

Behalve de gewone bedeling van 
geschenken speelt voor onze kin-
deien het Poppenspel 

« LANGE WAPPER » 
met opvoering van : « De Drie 
Gouden Haren van de Duivel » 

Dit alles voorbehouden voor Kin-
dei-en van 6 tot 12 jaar 

Zetel : lokaal « Rubenshof >». 
Groenplaats 9 Antwerpen 

GENT 

Rit op Zelzate. 

Op zondag 7 jan 1962 trekken 
•we met onze propaganda-karavaan 

< door St Amandsberg - Oostakker -
Desteldonck - Zaffelare - Wach^e-

' beke - Zelzate - Assenede - Ertvel-
de - Kluizen - Evergem - Wondel-
gem - Gent. 

Verzamelen om 9 uui aan het 
gemeentehuis van St Amands
berg 

Autobezitters we rekenen ook 
deze maal op uw welwillende me
dewerking Tooi uw wagen met de 
leeuwenvlag, zet het nieuw strijd-
jaar beloftevol m, en doorkruis 
met ons het toekomstig (?) mdus-
triegebied. 

Aankomst aan de Roeland om 
12 uur 30. 

GENTBRUGGE LEDEBERG 

De opkomst voor onze tweede 
afdelingsvergadenng, kon beter 

Niettemin zijn we verheugd over 
de bezielende werklust die uitging 
van de aanwez.gen Een gedach-
tenwisseling bracht ons nader tot 
elkaar. 

KLEURFOTO 
In het voorui tz icht van 
u i tbre id ing . belangr i ik 
KLEURLABO in Brussel 
voor mechanische a fwerk ing 
van k leur foto 's 

vraagt 
voor spoedige indiensttreding 
een aktieve en bekwame 
LABO CHEF. 
A2 dip loma en begr ippen 
van Electronica gewenst. 

Biedt aan : 
goed loon 
deelname in de winst 
pret t ig , vlaams werkmi l i eu . 

Uits lui tend schrif tel i jke sollicit 
met de hand geschr , met ref. 
en ver langd salaris, aan adres 
b lad 

Een planmatige leden- pn abon
nementenslag is deze \ eek nog ge
start. Wie echter nog bijspringen 
wil kan dit steeds doen Hi] melde 
zich bij het dist»iktaekretaiiaat, 
Centrumplein 25. 

GENT 
V.N.S.U. op goede weg. 

De Vlaams Nationale Studenten-
unie te Gent is op het goede pad 
Tot nog toe traden 260 leden toe 
en hun aantal groeit sleeas aan 
Dit akademisch jaar voerden 
volksvertegenwooidigers Daniel De 
Coninck en Leo Woutei , er reeds 
het woord naast Drs Laermans 
Vorige week was het de beurt .-ïan 
Wim Jorissen om het wooid te 
voeren. Hij gaf een uitvoeiige uit
eenzetting over de kultuiele, eko-
nomische, en socia'e vraagstukken 
die zich voor het ogenblik stei'en 
en over de taak van de studen
ten om op politiek gebied aan de 
oplossing ervan te helpen Een de
bat pn een gezellig samenzijn be
sloot de veigadering 
GISTEL 

De afdeling wordt zwaar getrof 
fen. Nog rouwen wij om het af
sterven van onze \ r iendcn BUL-
LYNCK en DELRUE of het droe 
vig nieuws van het overlijden van 
OSCAR DFKFYSER slaat een 
nieuwe wonde. 

Wij hebben met spiit afscheid 
genomen van een vricnj in de ech
te zin van het woord Oskar was 
een edel en hoogstaand man die 
bij vriend en tegenstander bewon 
dering afdwong door zijn recht
schapenheid. Gans zijn leven stond 
hij in dienst van zijn Maanderen 
en zijn volk 

Gedurende de oorlog 1914 1918 
nam Oskar op 17 jarige leeftijd 
dienst als vrijwilliger In deze pe 
riode koos hij reeds de partij van 
de verongelijkten, hij wordt mede 
werker van de frontbeweging. 

Het ideaal van de IJzerheldjn 
het A.V.V. V.V.K. zou hi j zijii 
ganse leven trouw blijven. 

Met een zeldzame gelatenheid 
heeft Oskar zijn pijnlijke ziekte 
en de dood aanvaard, hij is ge 
sterven zoals hij geleefd heeft, 
groot edel schoon met een grote 
liefde voor GOD VLAANDEREN 
en zijn VOLK. 

Voor ons allen blijft de veel te 
vroeg gestorven vriend een sym
bool van Liefde en Trouw. Wij 
zullen hem nooit vergeten, en wa« 
op de dodenakker van onze ge 
meente in de lijkrede werd uitge
sproken Is bittere ernst voor ons. 
Oskar, goede vriend, wij blijven 
ü en Uw ideaal trouw en Uw na 
gedachtenis willen wij eren door 
Uw werk voort te zetten. 

De afdeling van de « VOLKS 
UNIE n biedt aan de familie haar 
kristelijke deelneming aan. 

M Z . 

HASSELT 
Op zaterdag 30 december te 16 

uur in het Hotel Waison, Station
straat, vergadering voor de Lim
burgse propagandisten. I r C Co-
lemont, Drs J. De Graeve en Drs 
W Jorissen zullen er de werking 
voor de eerstvo'gende weken uit
stippelen 

Arr. lEPER 
Haringe. 

Op zondag 24-12-61 woidt pater-
^en BRUNEEL gevierd omwille 
van zijn 50-jang piiesterjutaileum 
Het past dat de Volksunie zo tal

rijk mogelijk aanwezig is op de 
vieiing van deze puester, die 
steeds, ook in de verdiukking, de 
kant van zijn volk gekozen heeft 

Om 10 uur jubelmis gevolgd 
door receptie, aangeboden door 
het Gemeentebestuur van Roes-
brugge-Hai mge Om 2 uui banket 
waarvoor men kan inschujven 
dooi stoiten van 150 P op P R 
7904 82 van Jozef Ghevssens, Ha-
unge 
LIER 

Op 12 december vergaderde de 
atdeling Lier m het bij/ijn van 
Piov Voorzittei Ru ii Vandei paal 
en PIOV Secrstaiis Wim Maes De 
tall ijke opgekomen leden gingen 
na een inleidend wooid van de 
wnd Secretaris der afdeling, over 
tot de delinitievp samenstel'ing 
van het Bestuui Ook werd een 
weikplan vooi de volgende weken 
opgemaakt 
MICHLLEN 

Te Mechelen werd dooi een on
afhankelijke Vlaamse Jongeren
kring een debat ingericht over de 
huidige jeugd- en jongeienviaag-
stukken 

Als inleiders t iad"n op de heer 
Van Stappen, jouinali.it aan de 
Standaard ( C V P i Dr Deweeidt, 
diiekteui van hei Paul Hymans-
instituut ( P V V ) en Dis W Jo-
iissen algemeen sekrc'taiis van de 
Volksun c De .socialislischp spre
ker die geviaagd weid gaf belet 
El was echter we' een belangrijke 
groep socialisten ondc- de toe-
hooi dei s die het vooral tegen de 
P V V gemunt hadden 

UU het Jongerenpubliv.k kwamen 
ook een paar schei pe aanvallen 
los vooial wat betieft de pai tij
dige bonoemingspolitiek in de mi-
nLsterics die vroegtijdig de jonge 
idealisten ontmoed'gt en veel 
geestelijk en idealiatisoh kapitaal 
doet verloien gaan 

Het debat bewoog zich ovet het 
algemeen op een hoog peil wat de 
inrichtende vereniging tot ei e 
stiekl ' 

Door zijn sympatieke, eerlijke en 
vlotte uiteenzetting evenals door 
de gevatte rep'teken heeft onze 
spreker heel wat vooroordelen op
geruimd ovei de Volksunie en ei 
heel wat s jmpat 'e voor onze par
tij gewonnen 

De toehoorders walen anderzijds 
van de overtuiging dat soortgelij
ke debatten meer dienden plaats 
te hebben 
EIGENBILZEN 

Op zaterdag 30 december te 20 
uur in ons gewoon lokaal verga
dering met als spreker onze alge 
mene sekietaris Wim Jorissen 
PEER 

Op vrijdag 29 decembei te 20 
uur kadervergadering waai op de 
Limbuigse voor/ilt°i Wim Joris
sen het woord zal voeren Voor 
alle inlichtingen Jaa'c Knevels 
Linde, Peer 
NEERPELT 

Oo woen.sdag 27 decembei te 20 
UUI vergadeit de kadergioep Neei-
pelt samen met een alvaardiging 
uit het kanton Peer in het hotel 
Neuf, Stationsti aat, Neerpell De 
Limburgse voorzitter Wim Jous-
sen zal aanwezig zijn 
ST. DENIJS WESTREM 

Wie wordt lokaalhouder m onze 
gemeente ' Piachtig cafe met aan
palend zaaltje te huur tegen 850 F 
per maand Zich wenden Brouwe
rij Rogiers, Hoge Heirweg 1, St 
Denijs-Westiem 

KONTICH 
Vlaamse Kring. 

Alle leden en sympatisanten 
worden haitelijk uitgenodigd op 
het bal in de zaal Alcazar Mechel-
se steenweg 22 te 20 uur, op za-
tei dag 23 december e k 

Oikest de Acordona s 

ST NIKLAAS 
Op viijdag 2 december jl had 

een weikvergadering plaats die 
weid bijgewoond door de arrond 
Vooizitter Aböon Heysj 

Na vopi lezing van het aclivi-
teits verslag door de a u o n d Se-
kretaris Leo Verbeke, weid over
gegaan tot de hoi samenstelling 
van het plaatselijk bestuur 

Het bestuur werd als volgt ver
kozen 

Vooizittei Mr Jan Verniers 
Ondeivoorzitter • Lod^ Buerman 
Sekretaris : Albert Aenden-

boom 
Penningmeester ' Jozef Van 

Lieide 
Piopaganda : Rogei Vaeiewijck 
Het bestuur kende een goede 

s ta l t dooi op haar eerste veigade
ring tal van nieuwe leden in te 
schrijven 
TIELT 

Te Tielt werd er t lmk gewerkt 
Veearts Degrodlè bracht ons 29 

nieuwe abonnees ui' de stieek 
En Dl Degroote kujgt een dikke 

pluim HIJ 'S een vooi beeld voor 
de andere intellektuelen 

WOLSTtN 
Op zatPidag 23 december 1961 

om 8 UUI 's avonds opening van 
het Vlaams huis te Woestcn bij 
Vrouw DassonneviUe Andre Dorp 
69 
Sprekers 

Volksvei tegenwoordiger . Mees-
tei Daniel Deconinck en 

Dl Herman Le ompte p'aatsver-
vangend Volksvei tegen woo'diger 

ZOTTEGEM 
Vlaamse Klub Zottegem bestaat 

vijf jaar en viert zijn eerste lus
trum 

In 't voorjaar van 1936 kwam de 
VI. Klub tot stand ondei het im
puls van M De Boe Het doel was 
al de Vlamingen die de leuze 
« Vlaandeien eerst » tot de hunne 
wilden maken, te veren'ger; 

Medewei kers werd^.i gezocht 
en in october zou het eerste twl 
plaats hebben 

Het weid een succes zonder 
weerga 

De stichters van de Klub bleven 
niet bij de pakken zitten 

Het bestuur werd uitgebre.d 
Pas was het bal van de Klub uit 

de voeten of er weid van wal ge-
sioken mei ontwikkeling'-avonden 

We hadden het genoegen te mo
gen verwelkomen Pater CaUewaert, 
Pater Dumon Prof Walter Opso-
mer Dr Ba' 'et Wilfri^-d Martens. 
Filip de PiUecijn Marcel Matthijs, 
Dl Leo Wouters Jaak De Meester 
Wil'em De Meyer wij'en Gustje 
Peelaei t 

Toppunten waren de bals met 
Stan en Peter Philips Fiank Gre-
ven en vooral Fiancis Bay 

Verder was het de Vlaamse Klub 
die bussen inrichtte voor IJzer'oe-
devaarten. Zangfeesten, Amnestie
betoging enz 

De kroon werd op hef weik ge
zet bij de mars op Bru&hcl Hier 
nam onz^ Klub het initiatief ea 
met medewerking van andere ver
enigingen werden meer dan 500 
man naai Brussel gebracht 

Op 27 december heeft als bekro
ning van het Lu.strum der Vlaam.se 
klub een grote kabaretopvocring 
plaats m zaal « Modern » met het 
kabaret « Kop en Staar t ». 

MERKSEM 
Vlaamse Kring » Groeninghe » 
geeft zijn 2de bal van dit seizoen 
op zaterdag 4 febi uai i e k 

We verwachten hieiop alle 
Vlaamse vrienden uit het Antwerp
se om samen met on.s een gezellige 
avond door te biengen 

Zaal « Sfinx » Biedabaan 712 

Ontvang Uw vrienden goed 
Geef hen een fijne VOLKSUNIE-

sigaai ' 
(Te bestellen bij de voorzitter 

van het oi ganisatiekomitee voor 
West-Vlaandeien : dr Le Compte, 
Sint Idesbald Tel 058-224 58 en 
224 68 > 

GLBOOR'I tN 
Inge kreeg op 8 dec 1961 ren 

liel bioertje. dat als Koenraad 
dooi het leven zal gaan We wen
sen de ge'ukkige ouders Walter en 
Mevrouw Tack-Oosteilinck har te
lijk geluk 

Geluk gewenst eveneens de heer 
en mevrouw A Van Molderbeke-
Versprille met de gebooite " a n 
hun eerste kindje dat Geeitiui ge
doopt weid 

BIJ de geboorte van een flink 
zoontje Duk in het gez>n van 
vrienden Ai thur Tyncke - De Cleyn 
OB 1 nov j 1, biedt Volksunie-Gent 
haar hartelijkste gelukwensen 
aan 

Bij de heer en meviouw Jan 
Kei.steis - Dewil, te Mortsel bracht 
de ooievaar een hel klein dochtert
je, dat als eeiste zonnetje in dit 
Vlaams huishouden de naam 
ï El&je » ontving 

Aan de gelukkige ouders en fa
milie onze welgemeende heilwen
sen 
IN MfcMORIAM 

Te Neeroeteien oveileed na een 
smaitelijk ongeval op 16 decem
ber j 1 onze vriend Jos Mesthof 

W I J bieden de naastbeslaanden 
onze oprechte blijken van kiiste-
Ujke deelneming in dat onhers el-
baie veilies dat hen treft 

AFDELINGEN ' 
Voert propaganda voo- üw Par

tij terwijl ge Uw kas spijzigt ' 
Vei koopt VOLKSUNIE sigaren ' 
(Inlichtingen bij de voorzitter 

van het organisatiekomitee voor 
West-VIaanderen dr Le Compte, 
Sint Idesbal Tel. : 058-224 58 en 
224 68 ) 

1 WESTHOEK ? 

Voor aankoop van villa of bouwgrond te 
ST. IDESBALD - KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE 
wendt U tot het 
ENIGE Vlaams agentschap van ds Westkust 

VIKING 

om beter te wonen 
i i > n d b l > d | Ki>(id«ril«n l a t a ' t 

iiii*x*n • t i p t 
i i * u w * i a * * 4 n 

uniek* daciiiii*i>l«li* 
• r c b i I * c t« • ' 
i n r i e h 1 1 • f I 
t j i » f « f l - k n m l 

KONINKLIJKE BAAN 306 

St. IDESBALD-KOKSIJOE 

TEl. 058/216.15 

ZOEKERTJ 

' • « • • • •« •«1 • • • • — — • • • » » « 
s«4•*«>•« 

Bio - Kosmetisch laboratorium 
zoekt verkoopsters n de voornaam
ste steden Piovisie 30 % Schr. 

"~ bur blad 

'i Verkopers voor de VOLKS'JNIE-
: sigaren. 
ï Goede bij-verdienste 
• Zich wenden tot ftr Le CJompte, 
: prov organisatie-leider. V.U., 
: West-Vlaanderen : tel 058-224 58 
• of 224 68 
• 

• Verzekeringsinspekteui- vraagt 
• agenten voor de provincies Ant-
: jerpen en Brabant Zeer goede bij-
ï verdienste 
• Zich wenden : Thys L Brussel-
: sesteenweg 408, Mechelen 

: Vlaams gezm vraagt dienstmeis-
ï je of kindermeisje, goede wedde, 
• inwonend. Zflch wenden tot advo-
: kaat Norbert Houben Alderselk 
: Maaseik 
• 
i Voor poUeren en restauren van 
! meubelen enig adres teL 37.16.4t 
5 Antwerpen. 
• 
• Schoenmakers- en reparatieBMk 
S Wedt gemakkelijke bijverdlenst» 
S T^ö in « ' - ' - l ' j i i - e : * *-?' Aa!W«P-

.#. « . r^'J, 09) 18.24 05. 

file:///riendcn
http://Vlaam.se
http://37.16.4t
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Onze verkozenen aan het werk 
WETSVOORSTEL 
VOOR AMNESTIE 

VOORSTEL 

In de Kamer werd een Wetsvoorstel voor Amnestie ingediend door 
Mr. F. Van der Eist, mede-ondertekend door de overige eekorencn van 
de VQlksunie. We geven hierbij de tekst van het wetsvoorstel en van 
de toelichting : 

Onmiddellijk na het einde van 
de bezetting weiden in ons land 
vervolgingen ingespannen tegen 
Tele tienduizenden, ja honderdui
zenden landgenoten die ciTan ver
dacht werden met de bezetter « ge
collaboreerd » te hebben. 

De repressie van deze c collabo
ratie » werd op grootscheepse en 
uitzonderlijk strenge wijze doorge
voerd. Een vergelijking met ande
re bezette landen waar men het-
KeUde verschijnsel gekend had be
wijst dat nergens de repressie zul
ke omvang en strengheid gehad 
heeft. 

Zeer veel en felle kritiek is er 
van verschillende zijden — we 
denken o.m. aan de vernietigende 
kritiek van wijlen minister van , 
state E. Soudan — uitgebraciit 
geweest op de wijze waarop de 
repressie in ons land doorgevoerd 
werd. We kunnen er niet aan den
ken deze kritiek hier te herhalen. 

Zeker is het dat men te ver ge
gaan is en geen onderscheid ge
maakt heeft tussen de vele vormen 
van collaboratie, die geenszins ge
lijkgesteld mochten worden en dik
wijls door tegengestelde drijfve
ren en motieven ingegeven waren. 
De verwarring die opzettelijk ge
schapen geweest is maakt het 
thans onmogelijk terug te komen 
op een gelijkschakeling die niet 
meer ongedaan kan gemaakt wor
den. Een algemene maatregel 
dringt zich dus op. 

In Vlaanderen m«er bepaald 
heeft de collaboratie voor een 
groot deel een eigen karakter ge
had, 'zcfels ZIJ er eigen oorzaken 
en • motTéven had. Een historisch 
«iderzoek zou uitwijzen dat wat 
de verwijderde oorzaken betreft de 
Belgische Staat zeker niet vrijuit 
gaat omdat hij er nooit toe geko
men was door spontaan begrip 
voor het streven der Vlaamse Be
weging de verzoening te bewerken 
en de cxH-zaken van ergernis en 
vijandschap weg te nemen. 

Zeker is het ook dat de repres
sie In de vormen en op de wijze 
WRarop sij gevoerd werd aan 
Vlaanderen opgedrongen werd en 
niet beantwoordde aan het recht
vaardigheidsbesef van het door 

een eeuwenoude kristelijke tradi
tie gestempelde Vlaamse volk. De 
gevoelens van haat en wraak zijn 
ons volk vi'eemd en het is geen 
bloeddorstig volk : de al te tal
rijke executies hebben het met 
weerzin vervuld. 

De repressie is door haar om
vang voor het Vlaams kultuur-
leven en voor de algemene Vlaam
se opgang een zware slag geweest: 
honderden, duizenden Vlaamse 
kunstenaars, geleerden, vooraan
staanden werden verdacht ge
maakt, minstens gekrenkt en ont
moedigd, zoal niet veroordeeld. 
Eens te meer onderging Vlaande
ren de gevolgen van do unitaire 
staatsstruktuur en van de volks-
vreemdheid van de gevestigde 
machten. 

Sedert lang zijn dan ook in 
Vlaanderen stemmen opgegaan 
om te pleiten voor een grootmoe
dig gebaar van verzoening van
wege de Staat. 

Zeker is het dat in de huidi
ge, grondig gewijzigde verhoudin
gen in de wereld, nu de vijand 
van gisteren de t>ondgenoot van 
vandaag geworden is, onverbid
delijke gestrengheid en onver
zoenlijkheid tegenover landgeno
ten niet langer gewettigd is. Men 
mag daarbij ook niet uit het oog 
verliezen dat de grote meerder
heid van deze mensen — zoals de 
heer Lilar het in zijn hoedanig
heid van minister van justitie 
reeds in 1946 verklaard» — zon
der de vijandelijke bezetting 
nooit iets met het gerecht zou 
te doen hebben gehad. 

Steeds en overa'. heeft men in 
soortgelijke omstandigheden de 
amnestie gpkend en toegepast, 
van in de oudheid reeds. 

Is het nog te vroeg om een am
nestie-maatregel uit te vaardigen? 
Zeker niet! Meer dan zeventien 
jaar zijn verstreken sedert het 
einde der bezetting. Na tien jaar 
verjaart een misdaad en mogen 
geen ven-olgingen meer ingesteld 
worden. Na twintig jaar verjaart 
een criminele straf. 

Jaren geleden werd door Z.H. 
de Paus een plechtige oproep ge-
daam om amnestie te verlenen. In 

• • 
• — • • • • • • • • 

m a r i a r o s s e e l s : 

ï D O O D V A N E E N N O N 

j Een magistrale en heldhaftige roman ! 
• Maria Rosseels' meesterwerk ! Geen eerl i jk mens zal de aan

gr i jpende oprechtheid van deze heldhaf t ige roman in tw i j fe l 
t rekken. ' 

HUBERT LAMPO 

• . Dood van een N o n . kan voor velen een verschrikkel i jk boek 
worden, maar ik moet het in geweten aanbevelen. 

'T PALLIETERKE 

• Dit werk hoe gedur fd en vr i jmoedig , hoe genadeloos b i jw i j len 
ook, we rd geschreven met grote eerbied en vanuit de allerdiepste 
ernst. Het Is een stoutmoedige getuigenis. 

PAUL HARDY 

• De belangri jkste roman van Maria Rosseels I 

ANDRE DEMEDTS 

• . Dood van een Non . is zeker een belangri jk boek, knap'geschre
ven, zeer knap, m een mooie levende taal, waarvan de ongekun
stelde stroom soms als een fuga vooruitsnelt . 

J . H. WALGRAVE 

" ït2, l ^ ^ " ^ ^ * ^ ' aangri jpende boeken die ik ooi t las I DOOD V A N 
tt tM N O N heeft zi jns gel i jke niet in de Nederlandse l i teratuur 
voor wa t betreft de meedogenloze, scherpe en rake probleem
stel l ing. 

MAURITS COPPIÈTERS 

PRIJS VOOR DE TWEE DELEN : 250 F 

Een uitgave van 

Boekengilde de Clauwaert v.z.w. Leuven 
t^rll""^ ''^"n'^^ "^^^"l^'",^, = ° ' - ^ ' • " « ^ ' C ' " » ' M. Fil ip De Pil lecyn, 
Prof M. H. Draye, M Pau Lebeau, Maria Rosseels, Dr. Paul Rubbens 
Dr Jef Smeyers, Wi l lem Vanden Eynde, Dr. Norbert Wi ld iers, o. cap. 
P.S. - Folder met vol led ig overzicht van het ui tgavenprogramma op 

aanvraag. -- = i-

ons land werd aan die oproep 
geen gehoor verleend 

In de U.S.R.R. werd op 18 sep
tember 1955 bij dekreet van het 
Praosidium van de Opperste Sov
jet amnestie verleend aan alle 
Sovjetonderhorigen. zelfs zij die 
in het buitenland verbleven, die 
tijdens de oorlog dienst genomen 
hadden in het Duitse leger ol an
dere Duitse diensten of formaties. 

Ook in hel Groothertogdom Lu-
.xemburg, Frankrijk. Italië en an
dere landen werden iceds jaren 
geleden amnestiemaatrcgelen uit
gevaardigd. 

Alleen in België blijven de ver
antwoordelijke Ijewindsliedeu en 
de politieke partijen doof voor 
alle aigumenten. Ook de huidige 
regering lieeft reeds f o: meel ver
klaard bij monde van de minister 
van justitie, dat na de ontoerei
kende wijziging van artikel 123 
sexies, om te ontsnappf-n aan een 
Ijeschamende veroord-'ling door 
het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens, geen enkel ge
baar meer te verwachten is 

De dualiteit van het land en 
de unitaire staatsstruktuur blij
ken ook op dit gebied een on
overkomelijke hinderpaal, daar 
waar dit probleem in Vlaanderen 
lang zou opgelost zijn. 

In een geest van rechtvaardig-
h-'idsdrang en edelmoedigheid, 
met het oog ook op het waarach
tig staatsbelang, willen wij. nu 
opnieuw Kerstmis nadert, het 
feest van de vrede, in ons land 
ho: voorbeeld geven door het ini
tiatief te nemen dit wetsvoorstel 
voor amnest;e in te dienen. 

F. Van der Eist. 

In de Kamer: 

alle hierna opcje-

! _ 

A rlikcl vin. 

Amnestie icortlf verleend voor 
somde misdrijven gepleegd tussen 9 mei 1940 en 16'iw , 
ni 1949 : I 

Ij De misdnjren voorzien hij artikelen 113, 117, 1 
llSbis en 121 van het Straficethoe/,-. I 

2) De misdrijven voorzien hij artikelen llö en 
121his van Jtet Strafirethoek, iranneer zij gepleegd 1 
verden in samenloop 7)iet een der misdrijven vermeld \ 
onder 1. 

ij) De misdrijven beteugeld door de u-el van 22 1 
viii/irt 1940 betreffende de verdediging van de natio- I 
nale instellingen. 

4) De misdrijven voorzien bij artikelen lö en 16, 1 
alsook onder hoofdstuk VI van het Militair Strafwet- | 
boek, wanneer zij gepleegd werden in samenloop met 
een der misdrijven veimeld onder 1. 1 

Ariihel 2. I 

II orden eveneens geamnesticerd de misdrijven ge- 1 
pleegd in overtreding van artikel 123 nonies van het I 
Strafwetboek voor het van kracht worden van onder- i 
hacige icet. 1 
Artikel 3. I 

Alle verrallcnverklaringcn nf onbek uaamlieden • 
voortspruitend uit de door deze "cet gcamnestieerde 1 
misdrijven of hun veroordeling worden opr/eheven. \ 

Artikel 4. I 

De amnestie mag niet tegengesteld worden aan 1 
de rechten ran de Staat of van derden. 1 

Artikel ö. 

Deze wet treedt in werking op de dag van de be- 1 
kendmaking ui het liclgisch Staatsblad. 

F. Van der Eist. . 1 
D. Deconinck. \ 
U. Matthegssens. • 
II. Van Lcempiitfen. i 
/>. Wouters. I 

J 

Ma»heyssens' pleidooi 
voor Anivferpen 

In de bespreking- van de 
begroting: van Openbare 
Werken is volksver tegen
woordiger Ma t theys sens t u s 
senbeide gekomen. 

Spreker noemde de u i t een
ze t t ing van Minister Merlot 
in de commissie en zijn rede 
op de t r ibune te leurs te l lend. 
Xa de bouw van de sluis te 
Zandvl ie t zal de Antwerpse 
h a v e n in 1965 toegankel i jk 
zijn voor schepen van 50.000 
ton. Op di t ogenblik worden 
de s tudies voortgezet om de 
h a v e n open te stel len voor 
schepen «van 70.000 ton. De 
Antwerpse h a v e n is van de 
3de p l aa t s in de wereld ver
huisd n a a r de 7de. 

De haven van R o t t e r d a m , 
die a c h t e r Antwerpen kwam. 
s t a a t nu op de tweede p laa t s 
in de wereld en op de eerste 
in Europa . Onze woordvoeder 
onders t reep t da t , spi j ts de 
p rach t ige positie van R o t t e r 
d a m , de Neder landers n ie t 
s tuderen om die haven toe
gankel i jk te m a k e n voor 
schepen van 70.000 ton m a a r 
werken a a n de Europoor t 
waardoor de Ro t t e rdamse 
h a v e n zal open s t a a n voor 
schepen van 100.000 ton. 

De Duitse Bondsrepubl iek 
bes teedt grote bedragen om 

de Elbe ui t te diepen, en zo 
H a m b u r g toegankel i jk te 
m a k e n voor grote schepen. 

W a n n e e r wij weten, zo ver
volgt spreker , d a t meer dan 
50 % v an de nieuwe schepen 
Antwerpen nie t k u n n e n be
reiken, wegens h u n te grote 
t o n n e m a a t , d a n stel len wij 
vast d a t de c o n c u r r e n t i e 
mogel i jkheden van Antwer 
pen fel gehavend worden, en 
valt te vrezen d a t Antwer
pen zich moeilijk als were ld
h a v e n zal k u n n e n h a n d h a -

Daarenboven wordt de in
dustr ië le expansie van he t 
havengebied bedreigd, vooral 
doorda t de pe t rochemische 
bedri jven aangewezen zijn 
op r euze t anke r s in p l aa t s 
van pi jpleidingen. 

.\1 deze werken worden 
m e t ve r t r ag ing uitgevoerd, 
grootse in i t ia t ieven k u n n e n 
niet worden genomen omda t 
er geen kredie ten zijn. 

Spreker k l aag t nogmaa l s 
de rampspoedige inves te
ringspolit iek in de Waalse 
mi jnen a a n . Hij zal de begro
t ing nie t goedkeuren zolang 
geen e x t r a - i n s p a n n i n g word t 
gedaan voor h e t Vlaamse 
l and als compensa t i e voor de 

verspilde 40 mil jard in de 
Waalse ko lenmi jnen . 

Zelfs indien h e t 10- ja ren
p lan t i jdig wordt ui tgevoerd, 
d a n nog komt h e t te laa t . 
Spreker v raag t da t de -Ant
werpse h a v e n zal t o e g a n k e 
lijk worden g e m a a k t voor 
schepen van 100.000 ton. zo
als deskundigen voor u i t 
voerbaar houden . 

Reimond Alat theyssens 
k laag t verder de ergerl i jke 
s lakkengang a a n bij de a a n 
leg van de autosne lweg .4nf-
werpen- . \ken . Hij h e r i n n e r t 
de min is te r er a a n da t oor
spronkel i jk de weg in 1962 
moest k laa r zijn. Hij voor
spelt da t tegen he t huidige 
t empo het nog j a r e n zal d u 
ren voor de weg in zijn ge
hele lengte in gebruik zal 
kunnen genomen worden. 
Hij heeft geen ver t rouwen in 
de opt imis t i sche voorui tz ich
ten van de minis ter . 

Vervolgens neemt .spreker 
ak te van de verklar ing v a n 
de min is te r volgens welke de 
S taa t de aanleg van de E 3 
zal bekostigen. Een a n d e r e 
oplossing zou gewoon o n a a n 
v a a r d b a a r zijn geweest. Hi j 
dr ing t t en zeerste a a n op 
spoed wegens h e t gevaar d a t 
de huidige weg oplevert vofl» 
de weggebruikers , en omwiQg 
van de ui tzonderl i jke ecoik»« 
mischc betekenis van de S4L 
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op het t.v. scherm 
• « Dli 0/>/:V TVlSDEUmN -), 
rV-spel run C.J. Stales, lijkl op 
Jiel eerslc zichL zo een niemandul-
lelje, Ie spelen lussen twee pro
gramma's in en zeker niet de 
moi'tle waard om er twee para
grafen aan op Ie ojjeren. In een 
noinuhd land met een normaal 
'J ] -insliinnl zon dal zo zijn. 

Maar in de Vlaamse TV stelt hel 
probleem zicli tolaal anders, wanl 
de Vlaamse TV is op kilometers 
na geen gewone, geen normale 
TV-zender. .\u we een zeldzame 
keer eens wierook mogen bran
den voor een \ laamse TV-realiza-
tie, na mogen we niel op hel ap
pel ontbreken. Ook al laten we hel 
bij deze ene, zeer algemene op-
meiKinrj En ook al is deze ene op
merking nog mei streng voorbe-
}ioud I 

• Dalzeljde streng voorbehoud 
werd van verschillende zijden ge
maald voor de uilzending van vo
rige week woensdag, die blijkbaar 
als enige bedoeling liad ons ervan 
Ie overtuigen ival voor een pracfi-
tige, heerlijke en efficienl-werken-
de lilchlvaarlmaalschappij wij wel 
rijk zijn. Al de mensen, die hun 
best hebben gedaan om van « ZA-
VUMEM n een goede reportage Ie 
maken, denhen er misscliien hele
maal anders over, maar wij heb-

Misschien tiebben enkele van 
onze lezers zich geërgerd over hel 
feil, dat de auteur er hel Oost
front had bijgesleurd. Maar we 
menen toch niet dat iemand zich 
daaraan hoefde Ie storen : het was 
er Vi'alschap blijkbaar alleen maar 
om te doen een pcrsonnage te 
scheppen dat zowat alles had mee
gemaakt, Ie veel misschien, wat 
iemand maar kon meemaken op 
deze wereld. Verder ging de be
doeling van de schrijver niet. 

En wal dan verder hel spel en 

WAT DOEN ZE ER MEE 1 
Iedereen weet dat « Overna

me RTF » veruit het voornaam
ste programma-pnnt is van on-
l e Frantalige RTB-broeders. 
Gedurende de maand novem
ber verscheen Parijs hier niet 
minder dan 22 maal op het 
scherm, met een totale zend
tijd van 23 uur 45 

Men draaide in de RTB-stu-
dio's gedurende dezelfde maand 
29 films met een totale zend
tijd van 27 uur. 

De subsidies aan radio en TV 
worden in ons gezegend va
derland fifty-fifty verdeeld 
tussen de twee kultuurgemeen-
schappen. Dat wil dus zeggen 
dat 4 Walen evenveel Itrijgen 
als 6 Vlamingen. 

Gelet op bovenstaande gege
vens wat doen die Walen 
daar eigenlijk mee ? 

een heel speciaal soort I Dal was 
vorige zondag terug zo, en dal zal 
dus op nieawjaaravond ook wel zo 
zijn. 

Maar we hebben eigenlijk onge
lijk ons daarover nog veel zorgen 
te maken. De zaak is zo goed cis 
geklasseerd, en er is weeral hoop 
dal we volgend jaar wat anders 
krijgen. En misschien ook wat 
beters. 

* * * 
• Zoals alle lezers van dit blad 
heeft ook uw dienaar zondagavond 

hen in dat hele Sabena-programma 
niets anders gezien dan een kramp
achtige poging om de kijker diets 
Ie maken dal wij, met « Brussel-
Nationaal », zeker een plaatsje ver
dienen in de rij der grote lucld-
vaartlanden. 

Men zegt dal liet woord « leu
gens n geen parlementaire uit
drukking is, en wij willen ook 
niel beweren dat er een recht
streeks verband zou bestaan lus
sen de reportage waarvan sprake 
en hel woord in kwestie. Maar als 
we sommige Zavenlemse uitspra
ken alleen maar als « reklame » 
zouden bestempelen, dan zitten 
we toch naast de waarheid I 

En wat de kwestie van die 
4.800 F kostende asbakken belreft, 
daar zijn onze koene reporters 
overlicen gegleden mei een vlot
heid, waarbij alle effenciency van 
de Sabena-diensten naar het ba-
lon-tijdperk verhuist l 

* * * 
• Van Gerard WaUchap hadden 
we vroeger al eens « Om Gode
lieve )> en o Reinaard de Vos nop 
ons sclierm gekregen. Vorige week 
vrijdag was hij opnieuw daar, 
deze maal met « DE WOLF ». 

En nu moeten we even onder-
sclieid maken tussen intrigue tri 
dialoog Over hel eerste, de intri
gue dus, kunnen we zeer kort 
zijn : niemand kon er in geloven 
Dal was werkelijk wal al te erg I 
Maar met de dialoog heeft ieder
een zeker vrede hunnen nemen : 
vlot, natuurlijke taal en ook nog 
inhoud-rijk. Mein Liebchen... i 

Een beeld uit het T.V. 

het kamera-werk zelf betreft, we 
menen dal we deze maal zeer mild 
kunnen zijn. Den Royaards en Hu
bert van Uerreweghen mogen deze 
uilzending gerusl op de winst-
zijde van hun jaarbalans inschrij
ven. 

• a ZET DE KLOK MAAR STIL » 
van zaterdagavond was weer eens 
een van die wreed-populaire din
gen, waarmee de Vlaamse TV in 
hel algemeen en Herman Vereist 
in het bijzonder ons nationaal 
luchtruim onveilig pleegt te ma
ken. Ze hadden er nochtans de 
\ntwerpse Akademie voor Schone 
Kansten bijgehaald Maar veel 
heeft het niet mogen balen 1 

Hiermee wil niet gezcgd zijn 
dat de hele Academica-show een 
totale mislukking is geworden, 
liet zou deze keer al te onrecht
vaardig ziin dit zo maar klakke
loos te gaan beweren. Er was ken
nelijk veel zorg aan hel program
ma besteed. Herman Vereist had 
zelfs enkele vondsten gedaan. 
Maar zoal» gezegd, hel heeft foa/i 
niet veel mogen baten. 

Men' kan zich natuurlijk gaan 
afvragen, wac-rom een ontspan
ningsprogramma in eigen land, 
zoniet noodzakelijk een hopeloos 
geknoei dan toch nooit eens een 
volledige meevaller wordt, en dal 
zoiets bij de Ivans bv. nooit een 
mislukking is. We gaan op deze 
vraag vandaag geen antwoord ge
ven. Maar één ding willen we toch 
zeggen : geld speelt in het ant
woord geen rol, zelfs geen bij
rolletje. Een slecht ontspannings
programma kost inderdaad geen 
cent minder dan een goed l 

* * * 
• Hier en op andere plaatsen werd 
reeds heel wal kwaad gezegd over 
hel SPAARPROCnAMMA. Het ni
veau waarop deze uilzending zich 
pleegt te bewegen is inderdaad ook 
niet van aard om de kijkers zeer 
entoeziasl te maken, al moeten 
we er onmiddellijk aan toevoegen 
dat dit de laatste maanden ivel een 
stuk of wat is gebeterd. 

Maar vanwege de lary van be
doelde uitzending daarentegen is 
er nooit een noemenswaardige na
ging geweest om zich aan de pijlen 
van de joernalisten te onttrekken. 
Die mannen hebben er doorgaans 
zeer vlijtig voor gezorgd dal ze na 
elke uitzending een afzonderlijke 
vermelding op de dagorde verkre
gen. Maar dan een vermeldirïg.van 

-spel « De Wolf ». 

tijdens het eeiste TV-JUVRMAL 
vergeefs gewacht op enkele woor
den en een paar beelden van het 
Volksunie-kongres te Antwerpen. 

Hel bleef natuurlijk bij illuzies : 
ze hadden niets gehoord, ze had
den niets gezien. 

Het Liberaal Vlaams Veibond 
(twaalf man en centiemen) had
den ze natuurlijk wel gehoord en 
wel gezien. Maar maakt U zich 
niet kwaad, lezer. Toen ze inder
tijd lasl hadden met Copernicus 
heeft die man gezegd : « Eppur se 
muove I » VH] vertaald : " En toch 
komt er Federalisme I ». 

Censuur 
in de BRT 

Het aantal gevallen, waarbij alleriel ministers 
zich bemoeien met de berichtgeving van onze BRT, 
stijgt de laatste maanden op werkelijk onrustwek
kende wijze. 

Toen de h. Dequae de oppezitie tegen zijn kadas
trale perekwatie voelde groeien, hield hij de kijkers 
voor het lapje met een zgn. reportage, waartegen hier 
indertijd werd geprotesteerd. 

Naar aanleiding van de interpellatie Verlackt 
over het Rock-en-RoU-festival te Parijs volstond een 
telefoontje van adjunkt-minister Van Elslande om de 
h. Vandenbussche te laten beloven geen dergelijke 
beelden meer te zullen uitzenden. 

De reeks gaat verder ! In het aktualiteitspro-
gramma « Neuf Millions » kon de Waalse RTB-zen-
der aan zijn kijkers een interview met ex-generaal 
Salan prezenteren. Het gevolg : onmiddellijke ver
ontwaardiging in het Franse huishouden en diplo
matiek protest bij minister Larock. Een normale re-
aktie van deze laatste ware geweest : met het pro
test direkt de scheurmand in ! Want waar halen de 
Fransen het recht vandaan om zich in te laten met 
wat in een vreemd land gebeurt ? 

Maar nee hoor ! Onmiddellijk liet de h. Larock 
aan zijn Franse vrienden van het Quai d'Orsay te 
Parijs weten dat hij van hun protest nota had geno
men, en dat dergelijke interviews in de toekomst niet 
meer zouden worden uitgezonden. 

Volgde dan natuurlijk het telefoontje naar het 
Flagey-plein, de belofte h«̂ t niet meer te zullen doen, 
enz. 

De statuten van onze BRT-RTB geven aan de ra
dio- en TV-instelling volledige onafhankelijkheid van 
iedereen in het algemeen en van de regering in het 
bijzonder. Wanneer gaan de ministers het eens leren 
dat ze zich aan de spelregels moeten houden ? 

We houden ons hart vast als de Nieuwsdiensten 
straks gaan overspoeld worden met' de -«liaiaHBa^-
tie » van een Propaganda-miiüstetiel r i^iadl'ïf J 

BOETE ZONDER SCHULD 
V orige week zond de 

Vlaamse T.V. een televi
siespel van Gerard Walschap 
uit : « De Wolf ». 

Wij willen het hier niet 
hebben over het spel zelf 
noch over de T.V.-realisatie. 
Bij het zien van het stuk 
werd ons echter de vergelij
king opgedrongen met het 
boek van Ernst von Salomon: 
« Das Schicksal des A.D. ». 

In dit boek wordt eveneens 
de mens getekend die speel
bal is van een onontkoom
baar lot, van een reeks ge
beurtenissen waarin zijn wil 
slechts schijnbaar aandeel 
heeft. Het boek echter te
kent deze mens op een wij
ze, die geen trukjes of toeval
ligheden behoeft, maar die 
in de koude glinstering van 
een tot het uiterste bedwon-

: KIJKGELDEN 
• 
• 
m 

• Volgens de Rijksmidde-
• lenbegroting 1962 evolue-

• • ren de jaarlijkse bruto-
• ontvangsten aan kijkgel-
• den als volgt : 
: 19.58 . . . 160 miljoen 
• 1959 . . . 280 » 
•1960 . . . 392 » 
: 1961 . . . 530 » 
:i962 . . . 697 » 
I Als de kwaliteit van de 
I programma's nog maar 
: van op afstand dezelfde 
: richting wou uitgaan, dan 
: waren we weeral goed ! 

gen stijl, de aanklacht nog 
scherper maakt : een aan
klacht niet alleen tegen de 
huidige maatschappij waarin 
over het lot van de enkeling 
beschikt wordt door naamlo
ze en harteloze machten — 
maar ook tegen het lichtzin
nige oordeel van een misleid 
publiek. 

Hier is niets van de Kaf-
kaiaanse duisternis : het 
proces dat zich hier voltrekt 
is veel dichter bij ons, veel 
reëler en daarom des te drei
gender. De auteur is hier niet 
de in het magische duister 
verwijlende verbeeldingskun
stenaar, doch de nauwkeuri
ge kroniekschrijver van een 
mensenlot, dat juist door zijn 
realisme zoveel meer aan
grijpt Het proces dat zich 
hier voltrekt is naakte wer
kelijkheid — en wij weten 
allen dat het zo gebeuren 
kan en* zo gebeurd is : de 
mensen zijn geen abstracties 
die leven en bewegen bij de 
genade van hun schepper; 
het zijn mensen zoals wij al
len. En ook de situaties zijn 
historisch en werkelijkheids-
getrouw : de vrij korpsen, de 
gevangenis, de concentratie
kampen, zij vormen een al te 
zeer bekende gruwelijke ach
tergrond voor het avontuur 
van een mens die, hoewel 
moreel onschuldig In be
schuldiging gesteld wordt 
door het wettelijk gezag dat 
alleen naar de paragrafen 
oordeelt Hier gebeurt het te
genovergestelde van wat 

Hermann Broch in « Die 
Schuldlosen » heeft aange
klaagd, namelijk de schuld 
van hen die zich op hun on
schuld beroepen en die 
schuldig zijn door lafheid en 
verzuim. 

Ernst von Salomon neemt 
een aparte plaats in in de 
Duitse Uteratuur : zijn ro
mans zijn eerder kronieken' 
van de tijdsgeschiedenis. 

Het zijn fel-bewogen, gro
tendeels autobiografische be
schrijvingen van de gebeur
tenissen die na de eerste we
reldoorlog Duitsland aan de 
rand van de burgeroorlog 
brachten. 

V. Salomon is er in ge
slaagd deze kronieken door 
zijn boeiende verhaaltrant 
en zijn stijl te verheffen bo
ven de gewone journalistieke 
kroniekschrijverij, en ze een 
literair gehalte te geven dat 
vele fictie-romans niet be
reiken. 

(vervolg blz. 15) 
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DE VOLKSUNIE 

in de bioskoop 
The Sundowners 
I n de loop van süjn ruim 

30-jarige filmloopbaan 
heeft Fred Zinneman, Ame
rikaans regisseur van Ween-
se afkomst, ons bewezen 
praktisch elk filmgenre on
der de knie te hebben. Of hij 
nu een western (High Noon) 
verfilmt of een operette 
(Oklahoma), een oorlogsver-
haal (The Seventh Cross) of 
een biografie (The Nun's 
Story), telkens weet hij zijn 
werken op een hoogstaand 
peil te houden. 

Rijke vakkennis, gepaard 
aan een werkelijk kunste
naarschap, een sterke per
soonlijkheid en een voortdu
rend streven naar originali
teit zijn hiervan de oorzaak. 

Met « The Sundowners » 
heeft hij zich gewaagd aan 
de uitbeelding van het har
de leven der Australische im
migranten, in navolging van 
de Engelsman Harry Watt 
(« The Overlanders » 1946). 
Zijn film handelt over de 
Ierse familie Carmody, va-

) 
der Paddy, moeder Ida en 
zoon Sean, die reeds ettelij
ke jaren door Australië zwer
ven, hier en daar een tijdje 
blijven werken om wat te 
verdienen, en dan steeds 
weer verder. Is Paddy een 
geboren zwerver die niet be
ter vraagt dan dit leven te 
blijven leiden, dan verlangen 
zowel Ida als Sean er naar 
eens een eigen huis en een 
vaste verblijfplaats te bezit
ten. Als ze in Cawndilla aan
komen, samen met de En
gelse avonturier Venneker, 
zien ze de kans om dat te 
verwezenlijken. Ze verdienen 
een heleboel geld met het 
scheren van schapen, maar 
in plaats van het te kunnen 
gebruiken als voorschot voor 
een h o e v ^ wordt het door 
Paddy verloren gewed. Intus
sen heeft hij zich echter een 
renpaard gewonnen, even
eens door wedding, en daar
mee zullen ze nu het land 
doorkruisen, het hier en daar 
laten deelnemen aan een 
koers, en zodoende het nodi-

The Pleasure of 
his Company 

H et befaamde duo William 
Perlberg - George Sea-

ton, dat ons o.a. — de eer
ste als producer, de tweede 
als regisseur — vergastte op 
enkele hoogstaande films 
als « The Country Girl > en 
< Little Boy Lost », heeft 
zich gewaagd aan de verfil
ming van het Broad way-
sukses van Samuel Taylor : 
€ The Pleasure of his Com
pany ». 

Het is een zeer vlotte film 
geworden, waarvan we dur
ven beweren dat hij in zijn 
genre werkelijk volmaakt is. 
Het verhaal werd zodanig 
aan de filmtaal aangepast 
dat er nergens enige ver
slapping in het ritme is waar 
te nemen. 

Van het begin tot het ein
de krijgen we een vuurwerk 
van dikwijls heel geestige en 
originele gags, met daartus
sen een juiste dosering sen
timent, en dit alles voorge
steld met een technische 
volmaaktheid die aan het 
ongelooflijke grenst 

Het gegeven komt in een 
paar woorden hierop neer : 
Pogo Poole, een romantisch 
avonturier, wiens enige 
werkzaamheid erin bestaat 
de wereld in alle richtingen 
te doorkruisen, komt op ze
kere dag terug naar zijn ge
boorteland Californië om 
zijn dochter, het enig kind 
uit al zijn huweUjken, naar 
het al taar te leiden. Pogo 
bezit echter de eigenschap 
alle vrouwen die met hem 
in kontakt komen, het hoofd 
op hol te brengen. Dit ge
beurt eveneens met zijn 
dochter, die hij na allerlei 
listig opgezette avonturen 
zover brengt dat ze niet meer 
wil trouwen, maar hem vol

gen tot het einde van de we
reld. De moeder van het 
meisje — die nochtans zelf 
opnieuw dreigt te bezwijken 
aan wat ze noemt de « Pogo-
Poole-ziekte » — tracht dit te 
verijdelen. Iets waarin ze na 
veel moeite slaagt, zodat het 
huwelijk toch plaats vindt, 
de vrouw haar echtgenoot 
toch is trouw gebleven, en 
tenslotte allen opgelucht 
Pogo zien vertrekken. De 
Chinese bediende van zijn 
ex-vrouw neemt hij met zich 
mee, als een levende trofee 
voor zijn niet verminderde 
reputatie van charmeur. 

Onmiddellijk moeten we 
vaststellen dat we hier, niet
tegenstaande de luchtige 
toon waarop het gebeuren 
verteld wordt, met een alles 
behalve banale film te doen 
hebben. De dialogen, die 
doorgaans zeer geestig zijn, 
en de voorstelling van de 
personages, verlenen aan 
het geheel bijwijlen een 
diepmenselijk aksent. 

Dat in zulk soort films de 
vertolking van zeer groot be
lang is hoeft geen betoog 
Fred Astaire (Pogo), Debbie 
Reynolds (zijn dochter Jes
sica), Tab Hunter (de ver
loofde) en Gary Merrill (de 
echtgenoot) vertolken hun 
rol zoals het hoort. Maar hoe 
worden ze allen in de scha
duw gesteld door Lilli Pal
mer, die als moeder Kathe 
een zoveelste bewijs levert 
van haar schitterend akteer-
talent. 

« The Pleasure of his Com
pany > is een film die een 
paar uur prettige ontspan
ning betekent, zonder bana-
liteit,_ en die ongetwijfeld 
door allen zal gewaardeerd 
worden. 

V.d.B. 

ge geld verdienen voor een 
hoeve, later, misschien... 

Reeds in « The Nun's Sto
ry » konden wij vaststellen 
dat Zinnemann een bijzon
der talent bezit voor het do-
kumentaire. Het eerste deel 
van deze film, zeer dokumen-
taristisch, was veruit het 
sterkste van het hele werk. 
Ook in « The Sundowners » 
krijgen we dit, zij het dan 
iets meer als onmiddellijke 
achtergrond voor het gebeu
ren. En ook hier behoren de
ze scenes tot de beste van de 
fihn. 

Opmerkelijk is het dat, net 
als in « The Nun's Story », 
het verhaal buitengewoon 
sterk begint en dit zo blijft 
tot even over de helft om 
daarna te verzwakken tot 
het einde toe. Het is vooral 
dit eerste gedeelte dat de 
film ver boven de middel
maat brengt, enkele sekwen-
ties hieruit zijn werkelijk 
zeer knap. 

Wat betreft de vertolking 
dienen we in de eerste plaats 
Deborah Kerr te vermelden. 
Dat deze dame een zeer gro
te aktrice is wisten we reeds 
uit o.a. « Separate Tables ». 
Ook de persoon van Ida wist 
ze zeer treffend uit te beel
den. 

Naast haar blijft Robert 
Mitchum, als Paddy, wel wat 
in de schaduw. Meer « man » 
dan akteur is hij nochtans 
geknipt voor deze rol. Ver
der treffen we nog Peter Us
tinov (Venneker) aan, su
bliem als altijd, Glynis Johns 
die een zeer leuke tipering 
geeft van een saloon-uit-
baatster, en Michael Ander
son jr. (Sean), zoon van zijn 
beroemde vader de regisseur. 

Al bij al een film die zeker 
een heel groot publiek zal 
weten te ontroeren en te 
vermaken, en die bovendien 
ook ogenblikken van echte 
schoonheid inhoudt. 

V.d.B. 

Stage fright 
T ot de gehihldge Hitchcock-periode behoort t STA~ 
GE FRIGHT » (voor eenmaal dankbaar vertaald in 
« Plankenkoorts »). De film, gedraaid naar een scena
rio van Whitfield Cook, is een werk dat ons in zijn 
sterk ritme van continueel wisselende situaties, steeds 
juist aangegeven en met de nodige dosering hvmor, in 
bepaalde sekwenties naar de haast ongenaakbare hoog
ten van « Strangers on a Train » voert. Doen bepaal
de toestanden misschien onivaarschijnlijk aan, dan zijn 
:e het juist in die mate dat ze als boeiend clement h«t 
spanningskwik doen klimmen tot op de temperatuttr-
hoogte die we juist graag hebben willen. Alles ligt in 
maat en verhouding met de karakterisering d-er perso
nages en liet konflikt waarin ze verstrengeld leven, tot 
de uiteindelijke ontknoping als klimarpunt van een 
ingewikkelde maar konsekicente evolutie ons als 't wa
re vanuit onze bioskoopzetel -in de kille realiteit van de 
straat katapulteert. Eerst dan worden we ons ervan 
bewust, dat we eens te meer door hein hij de neus pe-
nomen verden. Maar op welk een meesterlijke wijze... 

Rtcltard Todd brengt het er helemaal niet kwaad 
van af als onschtildige m oordenaar. Hij wordt door zijn 
mondaine maitresse (Mariene Dietrich), die haar hin
derlijke echtgenoot om 't hoekje hielp, in de schijn-
irerpers van de politie gestuurd. De met pantrk gesla
gen jongeling loopt naar zijn jeugd-vriendin (Jane 
Wyman) toe en smeekt haar om asiel. De lieftallige 
•Jane-met-het-gouden-hart verschuilt hem ergens aan 
de kust in de alleenstaande villa van haar vader en 
trekt manmoedig terug naar Londen am heel het geval
letje op te lossen en de onschuld van haar beminde 
(want zij houdt natuurlijk van de jongen) aan het 
licht te brengen. Hier wordt de hele zaak eerst echt 
boeiend en Jane (in het verhaal Eva) schriU er niet 
voor terug om als kamermeisje bij Mariene (iTh.v. 
Charlotte) op te treden, terwijl ze eveneens inspek-
leur Smith, die het onderzoek leidt, gaat opzoeken en 
met deze aan 't flirten gaat. 

Bij al wat Alfred Hitchcock ons nog verder weet 
op te dienen, ontbreekt het helemaal niet aan de hem 
zo typisch tekenende eigenichappcn ah de aanhou
dende greep van spanning, de onontbeerlijke verras
singselementen en die steeds weerkerende zin voor sub
tiele humor. Wij wensen dan ook het verder verloop 
der zaken als de dood te verzwijgen. Daarin zouden we 
immers met ons schrijftaaltje heel wat tekort .ichie-
ten... P.L.Ji. 

BOETE ZONDER SCHULD 
(Vervolg van hlz. 14) 

Geboren in Kiel in 1902 als 
zoon van een politieofficier, 
werd hij kadet, geraakte na 
de oorlog in de vrij korpsen 
en streed met deze vrij korp
sen tegen de Polen die aan
spraak op deze gebieden 
maakten (en ze ook kregen 
door het Verdrag van Ver
sailles). 

Hij nam deel aan de aan
slag op Von Rathenau en 
kreeg vijf jaar gevangenis
straf. 

Een relaas over deze ge
beurtenissen vindt men in 
« Die Geachteten » dat bij 
zijn verschijnen reeds stof 
deed opwaaien. Hij- schreef 
nadien nog enkele boeken, 
eveneens autobiografisch -
dokumentair : « Die Stadt » 
en « Die Kadetten ». In dit 
laatste werk vertelt hij de 
geschiedenis van het Pruisi
sche Kadettenkorps van 1913 

-tot 1920, j a a r waarin het 

ontbonden werd. 
Na de machtsovername 

door het nationaal-socialis-
me schreef hij niets meer : 
hij was een tijdlang werk
zaam bij de uitgeverij Ro-
wohlt als lector, en bij de 
üfatot tüt hij in 1951 zijn 
fel omstreden boek « Der Fra-
gebogen » publiceerde : een 
omvangrijk werk dat, op het 
stramien van de vragenlijst 
die de geallieerden de Duit
sers voorlegden na de oorlog 
heel de jongste geschiedenis 
van Duitsland verhaalt, aan 
de hand van eigen belevenis
sen en ervaringen Het kende 
een uitzonderlijke bijval : 
het werd vertaald in een 
vijftal talen', na in Duitsland 
zelf een oplage van 250.000 
bereikt te hebben. 

Von Salomon slaagde er in, 
door de bewogenheid en de 
kracht van zijn verhaal en de 
vaak nuchtere, soms humo

ristische, bijwijlen bittere 
toon, dit boek te maken tot 
een der sterkste dat na de 
oorlog in Duitsland geschre
ven werd. 

Wij zouden al onze lezers 
(vooral de jongere) willen 
aanraden niet alleen « Das 
Schicksal des A.D. » doch ook 
de omvangrijkere « Fragebo-
gen » te lezen wanneer ze er 
de kans toe zien : niet alleen 
omdat hetgeen klaardere kijk 
zal geven op gebeurtenissen 
waarover zoveel gebazeld 
werd, doch ook omdat het, 
meer dan alle < Tatsachen-
berichte » in kranten en tijd
schriften die speculeren op 
sensatie en het daarom met 
de waarheid niet altijd zo 
nauw nemen, dichter bran-
gen zal tot het begrijpen van 
een periode die —. indirect of 
direct — ons aller leven me» 
heeft bepaald. 

L.a. 



D t VULKSUNif 

FEDERALISME 
KONGRESBESLUITEN VAN DE SEKTIE FEDERALISME 

A lb Vlaams - nationalisten 
bevestigen wij ons standpunt dat de Vlaamse 
kwestie voor het Vlaamse volk een nationale 
kwestie is; als dusdanig omvat zij alle sektoren 
van het maatschappelijk leven, is zij niet alleen 
een taalkwestie, een kuUurele kwestie, een so
ciale- of ekonomische kwestie, maar dat alles 
samen. 

Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat 
de Vlaamse kwestie niet kan opgelost worden 
door gedeeltelijke oplossingen, door de al of 
niet bevredigende oplossing van een of ander 
probleem, maar een globale oplossing vergt. 

A 
•**• Is Vlaams - nationalisten 

bevestigen wij ons geloof in de blijvende waarde 
van de volksgemeenschap als natuurlijke ge
meenschap van mensen die i^oor taal, kuituur, 
volkskarakter, afstamming samenhoren. 

Het is onze overtuiging dat in onze tijd, met 
de ontzaglijke uitbreiding van de taak, invloed 
en macht van de Staat, geen volk normaal kan 
leven en tot volledige ontplooiing komen van al 
zijn mogelijkheden, in een volksvreemde staat; 
dat een nauwe en vertrouwensvolle samenwer
king tussen de Staat en de burgers slechts mo
gelijk is op voorwaarde dat de Staat aangevoeld 
wordt als volkseigen; dat in België door de uni
taire staatsstruktuur. de centralisatie te Brus
sel, de overwegende rol gespeeld door volks
vreemden, de historische omstandigheden, « de 
Staat de vijand » is, zoals de heer Coppé, oud-
minister, het uitdrukte op het Vde Vlaams 
Wetensehappel. Economisch Kongres te Gent; 
dat deze toestand een zware hindernis is op de 
weg naar een grotere ekonomische, sociale en 
kulturele bloei. 
• Het is onze overtuiging dat federalisme nood
zakelijk is ten einde in Vlaanderen op sociaal-
ekonomisch gebied de vereiste initiatieven te 
kunnen nemen en de aangewezen politiek te 
kunnen voeren ter oplossing van de problemen 
eigen aan de Vlaamse gewesten en aldus bin
nen redelijke termijn de onloochenbare ekono
mische en sociale achterstand in te halen. 

Het is eveneens onze overtuiging dat de 
Vlaams-Waalse tegenstelling een van de voor-

Bouw met ons de droom van uw leven ! 
Een heerl i jk landhuis in een omgeving 
door Uzelf gekozen. 

onze pri jzen bui ten konkurront ie 
— een zeer degel i jke konstruktfe 
— snelle en perfekfe a fwerk ing 
— een harmonisch geheel . 

naamste oorzaken is van de verstarring en het 

immobilisme in het politiek leven van ons land 

en van de onmacht om slepende problemen op 

te lossen; de niet-opgeloste Vlaamse en Waalse 

problemen zijn een zware hypoteek op het 

staatsieven. 

W 

tionale energie in Vlaanderen en Wallonië. 
Het is ook onze overtuiging 'dat in Vlaande

ren zowel op kultureel als op sociaal-ekono-
misch gebied het federalisme een grote voor
uitgang en bloei zal mogelijk maken. 

W 

'ij stellen vast op grond 
van jarenlange ervaring dat de traditionele poli
tieke partijen, innerlijk verdeeld en vooral be
kommerd om de partijeenheid, de bestaande 
wantoestanden in het leven houden eti besten
digen, onmachtig zijn om een einde te stellen 
aan de onduldbare achterstand en achteruit
stelling van de Vlamingen, niet in staat zijn 
om aan de vele Vlaamse problemen binnen af
zienbare tijd een aanvaardbare oplossing te ge
ven; stellen tevens vast de tegenstrijdigheid 
tussen sommige programmapunten \ a n deze 
partijen, zoals kulturele autonomie en decen
tralisatie, en de door hen gevoerde politiek tel
kens zij aan het bewind zijn. 

Wij verwerpen uitdrukkelijk een verouderd en 
nefast staatsnationalisme dat omwille van een 
staatsidee hardnekkig vasthoudt aan de uni
taire staatsstruktuur en het zgz. staatsbelang 
boven het volksbelang stelt; wij zien hierin een 
uiting van benepen conservatisme en van een 
reaktionaire houding, ingegeven door de be
kommernis verworven posities en gevestigde 
machtsverhoudingen te bestendigen. 

w 
' ' i j spreken ons met volle 

overtuiging uit voor de herinrichting van de 
Belgische Staat op federale grondslag; federa
lisme alleen biedt een afdoende en globale op
lossing voor de Vlaamse kwestie; het is de eni
ge oplossing om binnen de Belgische Staat aan 
de Vlaamse volksgemeenschap een publiekrech
telijk statuut te geven waardoor de Vlamingen 
« meesterschap in eigen huis » verzekerd wordt. 

Het is onze overtuiging dat door het federa
lisme de Staat dichter bij het Vlaamse en het 
Waalse volk zal gebracht worden in een ware 
demokratische geest; dat talrijke problemen 
een oplossing zullen krijgen; dat de verstarring 
zal overwonnen worden door de herwonnen na-

ij verwerpen echter met 
klem iedere vorm van verminkt of vervalst fe
deralisme, zoals een paritaire senaat of de regel 
der twee-derde meerderheid, formules uitge
dacht om aan de Walen de voordelen van het 
unitair regime samen met de voordelen van het 
federalisme te verzekeren en de Vlamingen de 
nadelen van beide staatsvormen op te dringen. 

Wij verwerpen eveneens iedere vorm van pro
vinciaal federalisme, waardoor de nationale en
titeit .van het Vlaamse volk miskend wordt en 
men terugvalt in een verouderd regionalisme 
dat onverantwoord is in onze tijd; wij willen 
Vlaanderen en de Vlaamse volksgemeenschap 
als een eenheid erkend en behandeld zien en 
niet verdeeld en verbrokkeld in provincies. 

Wij verwerpen ten slotte.iedere formule van 
een federalisme met drie, waarbij Brussel als 
derde deelstaat een beslissende rol zou blijven 
spelen in alle federale aangelegenheden en een 
hegemoniale positie behouden. 

W ij kunnen slechts genoegen 
nemen met een vorm van volwaardig federalis
me uitgaande van het fundamenteel gegeven 
van het bestaan van twee volksgemeenschappen 
in België; het federalisme moet aan deze twee 
volksgemeenschappen de grootst mogelijke au
tonomie verzekeren in het kader van een fede
rale staat. 

Wij achten de herinrichting van België op 
volks-federale grondslag ook een noodzakelijke 
voorwaarde ter bevordering van de Europese sa
menwerking en eenmaking, omdat alleen het 
federalisme aan de volksgemeenschappen hun 
voortbestaan waarborgt in supra-nationale 
gemeenschap. 

Wij beschouwen het als onze taak en opdracht 
het Vlaamse volk te winnen voor het federalis
me en zullen dan ook een grootscheepse aktie 
van voorlichting en propaganda op touw zet
ten. 

Voor «n^jUjj^^n^ V A N DER PAAL p.v.b.a. 
ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
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M M k M n onz* bouvirw*rv*n> 

« b « | I I . • 14>1S h. • ock zaterdag 

U WENST PELS, 
EEN BONTJASJE, 
of een pracht 
van oen bontmantel ? 
Wendt U vol ver t rouwen 
tot het huls 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK BRUSSn 
T O , : 48J7J)1 
A l U MleKHnaan 
op v«rz«*k 

Wie in LEUVEN de BIERKELDER niet bezocht, was In Leuven niet 

Oude Markt 22 
is onze bierkelder 

• • • • 
Tel. 46.311 

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

Voor de Antwerpse agglomeratie : 

ELISABETHLAAN 214 

BERCHEM 

TEL. 39.78.45 

P.V.B.A. « Abco-Antwerpen » 

De echte Dortmundcr met de «twee Hertjes» 

Een mooi schortjc 
voor 20 F 

Zendt 20 F onder gesloten 

omslag naar NOVATEX. Sfwg 

op DIkkebus 32, te leper en 

U ontvangt een mooi , wasbaar 

tehofti*. 


