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DE VOLKSUNIE 

\., 

VAKVERBOND 
(Waarde Rediiktic, 

Bij tientallen VoUcsunie-lfiden en 
tl'laamsgczinden heb ilc 'reeds mijn 
mening doen Icennen, dat de 
lilaamse Beweging de zaak is van 
^^•; «.kleine man ». de arbeider, de 
Iterknemer in het algemeen De 
lÉjd schijnt mij NU zeer gunstig 
«m de arbeiders aan te pakken 
iiangaande de Vlaamse problemen, 
diat even zoveel arbeidcrsproble-
men zijn. 

Immers het is nu juist een Jaar 
Beleden dat de strijd onUsiond te
llen de « Eenlieidswet ». Het ver-
VK3P van die strijd kennen wij al
len. Toch wil ik wel aanhalen dat 
die strijd ontaarde in een gevecht 
(»f was het oorlog?) lussen het 
A.C.V. en het A.B.V.V. Nu zitten 
vitrtegenwoordigers van die twee 
b jnden samen in een regering en 
«• is NIETS veranderd. 

Dat weten de leden van die 
tuee grote bonden nu stilaan ook 
* r t . Maar waar moeten zij naar-
ui* ? Ontslag nemen ? Geeu den-
kiin aan ! De arbeiders zijn er van 
di.wrdrongen, dit weze tot hun eer 
g<ziegd. dat zij moeten verenigd 
ïijn, willen zij hun lot zien verbe
u r e n . Ook weten die arbeiders dat 
h.'in vakvertjond gebruikt en mis-
biuikt wordt voor politieke doel
einden. Vermits de Volksunie bij 
d«! laatste verkiezingen rond de 
l&O.OOO stemmen behaalde, ben ik 
ervan overtuigd dat er zich, om 
he t strikt minimum te noemen, 
10.000 Vo'.ksunionisten onder de le
den van die twee vakbonden be
vinden Er bestaat naa r het schijnt 
een algemeen Vlaams Vakverbond. 
Indien de Volksunie nu eens een 
welwillende propaganda voerde 
voor deze vakvereniging ? Voor de 
V.U.-partij zou het weliswaair geen 
rechtstreekse winst betekenen. 
maa r de V.U.-leden zouden len 
minste weten dat hun geldelijke 
bijdrage niet tegen hun Vlaams 
Nationale overtuiging wordt uitge. 
^jeeld. 

Daar eens ernstig over debate
ren met bevoegde personen kan 
toch zeker geen kwaad. 

E.D. - Berchem. 

Redaktie : Het aansluiten bij 
he t A.V.V is een vrije kwestie 
maa r alleszins beter dan het aan
sluiten bij de unitaire vakverbon
den. 

G E L D ! 
Tel. 

055/23198 

SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 

RONSE 
I t t e en 2de rang 

hypotheken 

EUROPA TE MEGHELEN 

Het comité van de zogenaamde 
« Europese Federalistische Bewe
ging », beweging die in feite anti-
federalistisch is werd in zeven 
haasten te Mechelen bijeengetrom-
meld, onder het voorzitterschap 
van een vroegere C.V.P. kandidaat 
bij de gemeenteverkiezingen, de 
heer CORBEEL. 

Verre van ons deze heer aan-
.sprakelijk te stellen voor het on
verkwikkelijke gevalletje dat thans 
te Mechelen aan gang is. Integen
deel, menen wij dat hij het 
slachtoffer ervan is. 

Van meet af aan Kreeg het co
mité, waarin afgevaardigden van 
de triparti te hadden plaats geno
men naast niet-politiekers, de 
steun van het Meohelse magis
t raa t : het auditorium van het 
kultureel centrum voor een voor
lichtingsvergadering en de toezeg
ging van sprekers. 

De Saegher zou spreken en des
gewenst zelfs voorzitten. 

De comitéleden eisten evenwel 
de deelneming van de VOLKS
UNIE aan het comité. De Volks
unie vaardigde de heer VER-
SCHAEREN af; op zijn beurt zou 
hij dan een spreker zoeken voor 
de voorlichtingsvergadering. 

De heren kregen echter de da
ver op het lijf ais ze hoorden dat 
niemand minder dan WIM JORIS-
SEN zou komen spreken I 

In vliegende haast werden de 
uitnodigingskaarten gedrukt; van 
de Volksunie geen spoor. 

De kleine heertjes van de GRO
TE Europese Beweging konden 
zelfs niet wachten tot na de ver
kiezingen om hun waar gelaat te 
tonen. 

Er werd geen VOLKSUNIE-
spreker geduld ! 

De heer VERSCH.AEREN die 
het woord vroeg, kreeg het niet ! 

MAZOUT 
• Gasoil 2,00 F 
• Lichte stookolie 1,56 F 
• 
• Minimum t.000 I. 

• K W A L I T E I T 
• en 
• H O E V E E L H E I D 
• g e w a a r b o r g d 
• 
• Vertegenwoordigers 
• gevraagd 
• 

BECO 

MORCKHOVENLEI 50 
BORGERHOUT 

rEl. 32.27.t2 

En de heer Vah der Poorten, het 
Lierse blauwselventje, heeft daar 
ongevraagd de lof gestoken van 
het federalisme In verenigd Euro
pa, niet... In België I 

Er waren In het grote Audito
rium van het kultureel centrum 
op de Meiaan breed geteld : 75 
aahwezigen. 

Reken daar de comitéleden, par
tijafgevaardigden en hun mede
werkers, s tadsambtenaren en ako-
lieten af, dan blijft er geen 25 
man over ! 

Ondertussen vernamen wij dat 
de heer Andrles Bogaert omwille 
van deze dlskriminatie reeds zijn 
ontslag gaf in bedoeld comité. En 
het zou ons niets verwonderen als 
anderen, w.o. de voorzitter Corbeel 
zelf, zouden volgen ! 

B.C. - Mechelen. 

SPHINX 

Mijnheer, 

Er is in de Sphinx-fabrieken te 
Maa-stricht een wilde staking uit
gebroken. 

De rol die de syndikaten hierin 
gespeeld hebben was uitermate be
scheiden. 

De staking is ontstaan, doordat 
de fabriek (onder druk van de 
Nederlandse syndikaten) besloten 
had aan de werknemers een kerst-
premie van veertig gulden toe te 
kennen. Naderhand werd er door 
de fabriek, eerder in het geniep, 
beslist aan de beambten en op
zichters een premie van vijf en ze
ventig gulden toe te kennen. 
Hierop kwam er natuurlijk een re-
aktle die tot uiting kwam door een 
wilde staking. 

De staking was niet volledig in 
het hele Sphinx-concern, alleen in 
de Bosstraat (giootste van de drie 
fabrieken) werd er gestaakt. Hier 
legden ongeveer een 500 tot 1.000 
mensen het werk neer (ik kan U 
de cijfers echt niet waarborgen 
dit is enkel een schatt ing, nie
mand weet het nauwkeurig) waar. 
onder niet alleen Belgen maar ook 
Nederlanders. 

De fabriek heeft, om hen tevre
den te stellen, zeer handig gema-
neuvreerd. Zij liet nl weten, dat 
iedereen voor 1ste januar i 1962 
vijf en dertig gulden zou ontvan
gen. Gedurende de eerste helft 
van 1962 zouden ze dan de rest 
ontvangen, maar niemand weet 
precies hoeveel dat zal zijn De 
gehele zaak is dus erg duister. 

Toen is ongeveer he t grootste 
deel van de stakers terug aan het 
werk gegaan. 

P.S. - Bilzen 

PROTESTMOTIE 

Het V.V.O. protesteert op de 
meest scherpe wijze tegen het zo
veelste willekeurig optreden van 
minister Busieau die bevel heeft 
gegeven tot aanwerving van OO 
eentalig franssprekende beambten 
bij de Postcheck. 

De aanwerving zal gebeuren 

ZONDER ENIG EXAMEN, zodat 
de deur wordt geopend voor de 
grootste willekeur. 

Het V.V.O. doet een beroep op 
de Vlaamse parlementairen, de 
pers en de publieke opinie om zich 
met hand én tand tegen deze dls
kriminatie te verzetten. 

Het V.V.O. doet in deze zin 
voetstappen bij de Eerste Minister 
en bij de politiek mandatarissen 

V.V.O. 

OVERMAAS 
Bij het artikel van Wim Joris-

,sen (in Volksunie 2-12-61) wil ik 
twee rechtzettingen, gegrepen uit 
het dagelijks kontakt met Over
maas, doen. 

Het kaartje is niet volledig juist. 
A's dorpen, waar de volkstaal 
ZEER STERK is aangetast door de 
verfransing. worden aangeduid : 
Aubel, deel van Hendrik-Kapelle 
(en niet Heinrichskapell); Mont-
zen en Balen. De twee laat>ste ge
meenten vallen in werkelijkheid 
bij de lagere (of sterk verf ranste) 
kategorie, wijl Welkenraat bij de 
zeer sterk verfi'ansten dient ver
noemd In deze gemeente 
zijn veel Waalse spoor-
bedienden, rijkswachters en tol-
beambtert ingeweken... ook de iet 
of wat stedelijke pretentie hielp 
de verfransing. 

Het artikel begon met deze zin 
« Naast de Voerdorpen liggen de 
tien Platdietse dorpen ». Aubel, 
een speciaal geval, werd vergeten. 
Dat Overmaasstadje hoort taal
kundig bi] geen van beide hoger-
genoemde groepen gemeenten, om 
wille van een sterkere Babelse 
taal- en dialektkruising. In het 
centrum van Aubel wordt een Ton-
gers dialekt gesproken zoals 
in de Voerstreck. Tn het gehucht 
« De Kluis » (de Walen zegden 
« La Clouse ») spreekt men plat-
Diets, en in St. Jean-Sart Waals. 

J.G. - Verviers. 
P.S. — Laat me toe T.V.O. te 

feliciteren met zijn flink Over-
maas-artikel. 

VOLKSGAZET 
Geachte <( Volksunie «-redactie. 

Van alle partijen is het de so
cialistische partij die me het meest 
tegensteekt, voornameliik dan de 
Vlaamse vleugel, waarvan de 
s tandpunten door de hooffl'?-'ac
teur van « Volksgazet », de heer 
Van Eynde, uiteengezet werden. 

Nu IS er iets heei interessants 
gebeurd : een groep zeer belang
rijke Vlaamse B.S.P.-ers heeft het 
« Manifest der Vlaamse socialisti
sche intellectuelen » ondertekend. 
De woordvoerder van die groep is 
niemand anders dan de heer Achil
les Mussche 

Welnu in alle normale kranten 
kan men dit « Manifest » lezen, 
maar niet in.. Volksgazet. 

Als er in Leuven iets gebeurd, 
dan staat het de volgsnde dag in 
koeien van tetters. Als « Kitty » 
vermoord wordt, moogt ge u zelfs 
aan een foto van de dame ver
wachten, plus een vlotto tekst. 

Maar dit « Manifest » neen, dat 
heb ik op vrijdag. 22 december 
vergeefs in een socialistisch, wat 
zeg ik, in HET socialistisch or
gaan gezocht. 

Een ding is z"ker : dat derge
lijke methodes zich op de duur 
wreken. 

•" T. - Borgerhout. 

DE BOEMAN 
A. Vanhaverbeke In de Antwerp

se Gids is verbolgen over de ma
nifestatie der studenten, In de aula 
van de universiteit. 

Hij kan niet fier zijn over de 
wijze waarop de Eerste Minister 
werd ontvangen. 

Hij beweert dat de manifeste
rende studenten henzelf en de 
universiteit een slechte dienst be
wezen. 

Hij schrijft dat dit het werk is 
van lieden die geen greintje 
schaamtegevoel kennen. 

Moeten de studenten, of de Vla
mingen in het algemeen dan maar 
steeds ademloos en alles-slikkend 
blijven toelui.steren naar schaam, 
teloze en Vlaamsonterende toe
spraken ? 

Hij zegt dat de studenten beter 
het VOORBEELD zouden geven 
als Koekers naar de waarheid en 
meer eerbied zouden moeten heb
ben voor andermans opinie. 

Eerbied voor andermans opinie! 
Heeft onze zo geroemde Eerste Mi
nister al ooit een stap. Iaat s taan 
een woord, gericht aan de Vlaam
se T.V. opdat de opinie van Volks
unie daar mocht verkondigd wor
den ? Zelfs de uitzending « Ieder 
zijn waarheid » is een aanfluiting 
voor de eerbied van IEDERS opi
nie ! 

Hij zegt dat een groot deel der 
aanwezigen beroepsfanatiekelin
gen waren. 

Zou hij dan willen dat elke Vla
ming een GEMATIGDE wordt al
leen maar omdat de Heer Minis
ter dat op het CJongres in Oosten
de zo verlangde ! 

En tot besluit : 
Zolang mijnheer Vanhaverbeke 

in zijn « Gid.ske » de C.V.P. niet 
meer aanspoort tot meer kordaat
heid op Vlaams gebied en van hen 
ook niet verkrijgt dat T.V. of pers 
of radio ook gelegenheid biedt aan 
de opinie van andersdenkenden .. 
zolang zullen er niet alleen fana
tiekelingen BLIJVEN er zullen er 
nog veel moer BIJKOMEN. 

C.D. - Antwerpen. 

MAATKLEDING 
volgens 
hypermoderne 
methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

*Tel.33 9165 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

19 

A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS en Zonen 

p.v.b.a. Zonhoven Tel 132.31 
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ROLLUIKEN - ZONNETENTEN - ROLHEKKEN 

SCHUIFHEKKEN - TERRASMEUBELEN -

EVENWICHTIG WENTELENDE GARAGEPOORTEN 

VENETIAANSE BLINbEN « SOMBRILLA-FLEX » • 

TUINPARASOLS -

ALLES VOOR AFSLUITING EN ZONNEWERING. 

KAMPEERTENTEN. 

STAR: 
ZELE 

Schuïmrubbermatrassen 
mei 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet Vt 529768) 

Ressorl-matrassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet i( 512767) 

Gewatteerde bedspreien 

Woüen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
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HET MANIFEST 
TT et « manifest van Vlaamse socia-
•*-*- listen » waarover sinds enkele we
ken sprake was is verschenen. 

Het werd voorgesteld op een pers
samenkomst waar zowel de Vlaamse 
socialistische' als de volledige C.V.P. 
dagbladpers afwezig was. Er was een 
verslaggever van de franstalige so
cialistische pers < Le Peuple », van 
het Jezuietenweekblad « De Linie », 
van « Links >, van de kommunistische 
pers en van de Volksunie. 

De daaropvolgende dagen heeft de 
Vlaamse C.V.P.-pers er wel enige aan
dacht aan besteed. Hoofdzakelijk 
echter om te vertellen dat ook de so
cialistische partij voor het vraagstuk 
van de Vlaams-Waalse verhoudingen 
wordt gesteld. Studie heeft men van 
he t manifest evenwel niet gemaakt. 

S tippen We vooreerst aan dat het 
niet de eerste de beste Vlaamse 

socialisten zijn, die het betoog heb
ben ondertekend. Er staan handteke
ningen onder van Julieh Kuypers, 
van Gerard Walschap, van inspek-
teur-generaal De Vos, van de beken
de pedagoog Mericq, van A. Mussche, 
van Prof. Pée, van tal van andere 
professoren en van bekenden uit het 
Algen\e^eu, Belgisch Vakverbond. De 
Vlaamse socialistische intelligentsia 
blijkt het betoog overwegend te 
Stöttfiên, haar aanhang in vakbonds
kringen blijkt niet onaanzienlijk en 
ook de jongeren doen flink mee. 

De Vlaamse socialistische pers 
heeft het manifest bij voorbaat wil
len ontzenuwen door de onderteke
naars er op te wijzen dat zij in de 
partijlijn moeten lopen. Het heeft 
niet gebaat. Waar de Vlaamse socia
listische parlementairen blindweg, 
niet alleen aan de Vlaamse kulturele, 
maar ook aan de eigen schrijnende 
Vlaamse sociaal-ekonomtsche proble
matiek voorbijlopen, daar hebben de 
ondertekenaars van het betoog toch 
hun verantwoordelijkheid durven op
nemen. De toekomst zal nu moeten 
uitwijzen of het alleen een platonisch 
gebaar is geweest ofwel dat de onder
tekenaars thans stelselmatig zullen 
ijveren in de geest van hun eigen we
liswaar beknopt maar dan toch rich
tinggevend program. 

• y e l e n in de politieke kringen me-
' nen dat het hoofdzakelijk gaat om 

een gebaar van afweer tegen het 
Volksunieprogramma, dat meer en 
meer vat begint te krijgen niet al
leen op de jonge socialistische be
dienden en hoger gediplomeerden 
maar ook op de socialistische arbei
ders. 

Wij zullen de laatsten zijn om dit 
te ontkennen, doch die zienswijze is 
vrij oppervlakkig. Het zit hem bij 
sommige ondertekenaars veel dieper. 
Er ligt een kloof tussen de opvattin
gen van de Vlaamse socialistische 
parlementairen en zeer vele door en 
door eerlijke oudere en jongere 
Vlaamsgezinde intellektuëlen. Het is 
een vaak dramatische verhouding bij 
eerlijk Vlaamsgezinde socialisten, 
tussen hun trouw aan de partij en 
hun Vlaamse opvattingen. 

Een van de vooraanstaande onder
tekenaars zei me persoonlijk enkele 
weken terug : « Veertig jaar vecht ik 
nu met en in de B.S.P. Het is moeilijk 
er nog uit te gaan. Maar ik doe het 
misschien toch nog >. 

Het is de tegenhanger van de soms 
dramatische strijd die we beleven bij 
sommige streng-katolieke Vlaamsge
zinden, die in de C.V.P. ten onrechte 
de politiek strijdende kerk willen 
zien. 

De enen menen dat ze in de Volks
unie een stuk van hun geloof moeten 
prijs geven, de anderen dat de sociale 
strijd in de Volksunie maar oogver
blinding is. 

T i e t betoog zelf glijdt vlug heen 
-*^*over het vraagstuk Brussel-Taal
grens, echter niet zonder wezenlijke 
punten voor een oplossing aan te dui
den, punten trouwens die ook wij 
sinds jaar en dag vooropzetten. Het 
komt daarnaast op voor een Vlaams 
socialistisch kongres en voor een eer
lijk gesprek met de Waalse socialis
ten. Het verwijt de socialistische be
weging in Vlaanderen dat ze geen af
stand doet van « haar laksheid en 
onverschilligheid op Vlaams gebied ». 
Het noemt het federalisme een vrije 
kwestie, waar men niet a priori voor 
of tegen moet zijn. 

Dit laatste vooral is een groot 
winstpunt. Nadat de groep « Links » 
zich uitsprak voor federalisme, blij
ken er bij de ondertekenaars van het 
manifest ook heel wat overtuigde fe
deralisten te zitten. Het Vlaams so
cialisme in haar jongere dinamische 
vleugel en bij de intellektuèle aan
hang begint zich eindelijk los te 
vechten van het Belgisch unitaire 
dogma. Deze houding begint gunstig 
af te steken tegen de steeds maar 
herhaalde jammerklacht van Vlaam
se socialisten dat zij in een federaal 
Vlaanderen onderdrukt zouden wor
den door de klerikalen. Die houding 
was weinig moedig voor mensen die 
behoren tot een partij , die 30 % ver
tegenwoordigt in Vlaanderen. 

De Volksunie leek tegenover hen 
wel een toonbeeld van heldenmoed. 
Wij durven immers de strijd aan met 
vroeger 4 % en thans 6 % van Vlaan
deren achter ons. 

T n het manifest wordt hoofdzake-
A lijk uitgeweid over twee punten : 

de kultuuipolitiek en de kultuurau-
tonomie (het betoog gaat hoofdzake
lijk uit van socialistische Intellektuë
len) en vooral, nogal begrijpelijk, 
over de Vlaamse sociaal-ekonomische 
verhoudingen. 

De ondertekenaars vestigen de 
aandacht op de grote kulturele ach
terstand van Vlaanderen. De Vlaam
se socialisten gaan hier zeker niet 
vrij uit. 

Het feit dat de socialistische intel
lektuëlen nooit een grote plaats in
genomen hebben onder de socialisti
sche parlementairen speelt daarin 
zeker een grote rol. Wezenlijk is het 
vraagstuk echter terug te brengen 
tot het Belgisch unitarisme. Dat uni
tarisme dacht en voelde, denkt en 
voelt Frans. Vlamingen, die overgin
gen en overgaan naar die Franse we
reld, waren en zijn welkom. Voor hen 
wordt gezorgd. Voor de eenvoudige 
Vlaamse volksmens was die overgang, 
behoudens te Brussel uitgesloten, en 
dus moest hij maar kultuurproleet 
blijven. Hij is het dan ook gebleven. 
Het is een schande voor de Vlaamse 
socialisten dit nooit ingezien te heb-
nen. Het is een schandaal met tragi
sche afmetingen, voor de Belgische 
staat deze toestand welbewust te heb
ben laten bestaan en in de hand te 
hebben gewerkt. Deze toestand alleen 
zou afdoende zijn om te weigeren nog 
naar een mogelijk argument ten 
voordele van de unitaire staat te luis
teren. 

Het betoog zet daarbij in verband 
met de kultuurpolitiek de bekende 
stelling van de beschermde Vlaamse 
vrijzinnige minderheid voorop naast 
die van de Waalse katolieke minder
heid. 

Dat de minderheden beschermd 
worden vinden wij wezenlijk demo-
kraüsch. 

Dat dit wettelijk vastgelegd zou 
worden is ook normaaJ. 

T i e t manifest beklemtoont de sa-
-•-A menhang van de kulturele achter
stand van Vlaanderen met de sociaal-
ekonomische achterstand. 

Wat thans nog weinige denkende 
Vlaamsgezinden zullen in tiwijfel 
trekken. 

Het wijst naar de sombere toe
komst, behoudens ingrijpende veran
deringen, van Vlaanderen op sociaal-
ekonomisch gebied. Het haalt de cij
fers aan van het jongste Vlaams Eco
nomisch Kongres te Gent, dat voor 
1970 100.000 Vlaamse pendelarbei
ders voorziet voor Limburg, Oost- en 
West-Vlaanderen elk afzonderlijk. 

Het gaat goed in Vlaanderen, be
weert de voorzitter van de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel, de heer De Saegher. 

Wij zijn blij dat vele Vlaamse so
cialisten dit argeloos optimisme niet 
delen 

Wezenlijk voor de ondertekenaars 
van het betoog zijn de struktuurher-
vormingen : « in de eerste plaats 
moet de gemeenschap zelf de hefbo
men van het ekonomisch leven in 
handen krijgen » luidt het. 

Dit is voor ons in de Volksunie 
voorlopig nog een vrije kwestie om
dat het vraagstuk ter studie ligt. 

Zeker zijn wij geen rechtse reak-
tionairen zoals het manifest de s t r i j 
dende vleugel van de Vlaamse Bewe
ging noemt. 

Wij in de Volksunie zijn kinderen 
uit de Vlaamse volksklasse, die zeker 
niet de verdedigers zijn van het an 
ti-Vlaams Belgisch kapitalisme. 

Hoewel wij het onzinnig zouden 
vinden alle vrij mitiatief uit te scha
kelen, willen wij dat het kapitaal ten 
dienste s taat van het volk en dat, wat 
de nationalisatie betreft, deze zeker 
niet a priori dienen beperkt tot ver
lieslatende bedrijven zoals de Sabe
na. En ook wij weten dat de Neder
landse staatsmijnen verre van een 
mislukking zijn. 

Duidelijke ekonomische plannen van 
staatswege uit, zoals in Nederland, 
zouden er moeten zijn in plaats van 
het hopeloos gepeuter dat hier in 
België bestaat. De oprichting van een 
openbare investeringsmaatschappij 
die zou optreden waar het privé-ini-
Uatief te kort schiet is ook o.i. nood
zakelijk. Alleen zou dit gesplitst moe
ten worden voor Vlaanderen en voor 
Wallonië. 

r r et is niet onze mening dat dit 
•*J- socialistisch manifest de B.S.P. zou 
verzwakken. Integendeel zullen som
migen die de B.S.P. wilden verlaten 
nieuwe hoop krijgen en hun afscheid 
alleszins uitstellen. Dat uiteindelijk 
echter deze richting in de Vlaamse 
B.S,P. de bovenhand zou halen, gelo
ven wij niet. De slechte oneindigheid 
van het Belgisch unitarisme zal daar 
wel voor zorgen. 

Verheugend is het echter dat meer 
en meer een eenheid van inzicht in 
de Vlaamse vraagstukken groeit, in 
de Vlaams nationale gelederen niet 
alleen, maar daarbuiten bij alle klaar 
ziende Vlamingen. 

Dat dit bij Vlamingen uit andere 
partijen buiten hun partij om moet 
gebeuren, bevestigt wat wij steeds ge
schreven hebben over het wezen van 
de Belgische unitaire partijen. 

Maar onbetwistbaar groeien wij 
naar het federalisme en naar een ak-
tievere strijd bij alle Vlamingen van 
goede wil tegen de anti-Vlaamse 
machten. 

En daar moeten we toe komen, 
Wim Jorissen. 
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RACISTEN 
« strijd — Vlaamse krant van de 

Syndicale Federatie der Metaalbe
werkers van de Provincie lu ik » is 
het halfmaandelijks orgaan dat de 
M.P.W. van Renard uitgeeft voor de 
Limburgse arbeiders die langs hun 
sindikale bijdrage om lid zijn van de 
M.P.W, 

Een Limburgs pendelarbeider over
handigde ons een reeks nummers. 

In een van die nummers wordt de 
Volksunie het verwijt racisme toege
stuurd. 

En weet men waarom ? 
Omdat we in een artikel over Zel-

zate schreven « ...dat dit nieuwe be
drijf een tewerkstellingscentrum 
wordt van onze eigen Vlaamse men
sen. Wij bedoelen hierdoor dat in de 
toekomst niet alleen de arbeiders 
maar ook de bedienden, technici en 
ingenieurs, dus ook het hoger kader 
gerekruteerd moet worden in het 
Vlaamse land ». 

Deze zin is een uiting van racisme 
want wij willen te Zelzate geen Wa
len ! 

Laat ons duidelijk zijn. 
Zoals in W a l l o n i ë zullen wij 

vreemde kuisvrouwen en vreemde 
maneuvers nemen als wij zelf nie
mand hebben die dat werk wil doen. 
Dus zijn we geen racisten ! 

En verder willen we ook eens een 
fabriek waarvan de leiding niet 
franstalig is. 

Uit racisme ? 
Neen omdat we het franstalig ra-

. cisme verdomd moe zijn. En eens iets 
anders willen. 

In andere koloniën schopt men de 
vreemde overheersers buiten. Wij 
blijven nog bij beleefde verzoeken. 

De racisten zitten elders. 
Maar misschien zullen wij het moe

ten worden eer zij de topfunkties zul
len ontruimen of zich zullen aanpas
sen. 

BRUSSELSE 

ONBESCHAAMDHEID 

De Brusselse franskiljons hebben 
het nodig geoordeeld, de burgemees
ters van de 19 gemeenten der agglo
meratie bij te vallen in hun sabotage 
van de volkstelling. In een oproep 
richten ze zich daarenboven tot alle 
franssprekenden in Vlaanderen, op
dat ook zij de volkstelling zouden boy
cotten. 

Misschien hebben zij wel gelijk. 
Het gaat hier om een « volks-» telling. 
En bij een telling van het volk in 
Vlaanderen kan het handjevol frans
kiljons rustig worden voorbijgegaan. 
Tot het « volk » behoren zij toch niet. 

BRUSSELSE 

ONWETTELIJKHEID 

De schaamteloze houding van de 19 
burgemeesters, de provokerende op
roep van de franskiljons kunnen niet 
verbergen dat deze volkstelling in een 
gedeelte der Brusselse agglomeratie 
wordt ingezet met een anti-Vlaamse 
onwettelijkheid. Te Drogenbos, Kraai-
nem, Linkebeek en Wemmei worden 
tweetalige telformulieren en onder
richtingen, met het F rans vooraan, 
rondgedeeld. Deze tweetaligheid is in 
strijd met de wet op de volkstelling 
zelf en met de taalwet van 1932. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
geeft dus eens te meer het voorbeeld 
van wetsovertreding. 

Maar dat deze en andere onwettc-
lijkheden steeds ten nadele zijn van 
de Vlaamse gemeenschap, maakt de 
rekening niet van de heren franskil
jons te Brussel. Hun protest geldt niet 
de onwettelijkheden, wel de wettelijk 
afgeschafte talentelling. 

Zal het dan werkelijk nodig zijn 
dat 250.000 Vlamingen een grote « Be
toging van de toorn » te Brussel ko
men houden ? 

m 

«VLAAMSE» PERS 

Op dit beslissend ogenblik, nu de 
pers die zich « Vlaams » durft noemen 
als hoogste gebod zou moeten kennen 
de objectieve voorlichting van de 
Vlaamse volksgemeenschap over het
geen betreffende taalgrens en Brus
sel wordt bedisseld, blijkt overduide
lijk dat het Vlaamse volk over geen 

Open brief 
(iiin de li':i'rcsfen 
vnii dl' 

Lieve mevrouwen en juffrouwen, 
DU is de tijd van liel jaar dal in alle liuisijcinnen de 

kinderen afgericht worden op het voorlezen van de Meutv-
jaarsbrievcn. Ge kent dal : lieve nieter of lieve lanle of lieve 
moeder en dun een veraje waarin icc/iscn en mennen lelUen-
jare, weer rijmen. En liet eind van liet sfiel is sleed.'i hetzelfde : 
een greep in de (welgevulde) geldbeugel en een hlinl.ende 
sehijf voor hel spaarvarUen. 

Waarmee ilc maar ivil zeggen dal, gelijk de filozoiif ons 
reeds sinds onheugelijke lijden vooiliuiidl, de berekening de 
vader is van praktisch alle menselijke Iiandebiigen; liet voor
lezen van nieuwjaarsbrieven sehijnl aan deze imperalief niel 
te ontsnappen. Wanneer gij dus, lieve lezere.s^ien, in mr ivel-
gevormde vrouwenhand deze nieuwjaarsbrief van dio Cems 
houdt, dan, weel gij dat na lezing een aanslag zal worden 
gepleegd op u. Met noodzakelijk op uw geldbeugel en zeker 
niet — dat spreekt vanzelf I — op uw eer. 

Gij vdrdieiTt, licv^ ^lezeress^, een si>eciale nieinvjaar<-
brief. Mijn dierbare echigenole die niij — zoalt liel hixnl — 
beier bekend is dan gij allen, mijn dierbare eelilgenole dus, 
getrouwd zijnds mei een nalionalisl, zal volmondig beanien 
dat iedere gelegenheid geschikt is om haar Ie danken voor liet 
lot dat zij op zich heeft genomen door liaar dagen Ie willen 
slijten aan de zijde van iemand die — zoals zij dat uoeinl — 
«gebeten is door de Vlaamse beweging M.'liet speciale ken
merk van dit belrcurenswuarilig vrouwenlol is namelijk, dal 
zi] zelden of nooit de tijd lieefl haar dagen Ie slijten aan de 
zijde van hem die door de banden des huwelijks aan liaur 
gebonden hoorde te zijn, en ivel omdat de I laumse beweging 
hoofdzakelijk buitenshuis xvordt beoefend. 

Velen onder u, dierbare lezeressen, verkeren in liet-
zelfde geval. Of, voor zover het juffrouwen betreft, lopen zij 
gevaar vroeg of laat in helzelfde geval Ie zullen verkeren. Gij 
moet er vrede mee'nemen dat uw halve Irouivbock zijn dagen 
— en hoe dikwijls ook zijn riachlcn — dooitrengt met hel 
bedrijven van dingen en hel najagen van doelen die u vaak 
vreemd en onwerkelijk moeien toeschijnen. Gij zijl »r aan 
gewoon dat onder het onlbiji dagbladen worden gelezen tn 
onder het middagmaal niciun-berichlen worden belatsterd, a/ 
en toe onderbroken door één dier kernachtige onvervalst-
Dietse uitdrukldngen die onze Gallische landgenoten zo zout
loos vertalen door « nom de dicu ». Gij wordt op geregelde tij
den gelast met hel maken van een pakje boierhammen en de 
kinder'zorg voor de rest van de dag, omdat er « gemanifesteerd 
moet worden «. Gij kent alle minisiers van horen-zeggen bij 
hun naam en vaker nog bij hun minder fraaie bijnaam. 

Voor ai deze dingen, de aklieve en de passieve, liei e 
lezeressen, uitgevoerd of ondergaan in hel jaar des lieren 1'JOl 
wezc u hier speciaal onze mannelijke dank en onze mannelijlci 
hulde gebracht. Wanl zonder u geen Vlaamse beweging. En 
dat is niet alleen een zuiver biologische vaslslelling. liet is de 
vaststelling van hel overal en steeds weerkerend feil dal gij 
het uw mannen of uw lieven mogelijk niaakl dal te doen wat 
de man inderdaad bclioort te doen : zich inzetten voor een 
betere maatschappij, voor een gezonder samenleving. 

Maar, gelijk ik hierboven reeds zei, mijn dank en mijn 
nieuwjaarswensen zijn niet van alle berekening'ontbloot. Ik zou 
u ivillen vragen, dierbare lezeressen, in 10G2 gelijk in het ver
leden uw mannen verder te laten doen en te laten zeggen wal 
hen op 'slierten grond ligt. H: zou u willen vragen, een ak-
tiever-^aandeel te nemen in dal Vlaams-bewcgingsleven van de 
mannen. Want in 1902 méér nog dan in de voorbije jaren zal 
het helen : alle hens aan dek. En het werk voor Vlaanderen zal 
slechls gedijen wanneer hel. naast de passieve, ook de aklieve 
hulp krijgt van Vlaanderens vrouwen. 

Ik wens u, na deze winterzonnewende, een lachend 
zonnejaar 1963. Opdat gij zoudt kunnen plukken de eeuwige 
mei die, volgens de dichter, de door (uiteraard vaak uilhuizi-
ge) mannen gebouwde tinnen moet kronen. 

Uw dlo Genes. 

enkel dagblad beschikt waarop het, 
inzake objectieve voorlichting, kan 
rekenen. 

Tipisch voorbeeld was de spreek
beurt van Lefèvre te Leuven. De 
«> Vlaamse» pers heeft getracht, de 
studentenbetoging t i j d e n s deze 
spreekbeurt dood te zwijgen. Toen 
dat niet langer ging, heeft zij de boeg 
gewend en begon ze de studenten hun 
ongemanierdheid en politieke onrijp
heid te verwijten. Van ernstige be
kommernis om wat in de studenten-
middens gedacht wordt geen spoor. 
Sterker voorbeeld nog is de manier 
waarop de « Vlaamse » pers de moties 
behandeld van het Vlaams Aktieko-
mitee Brussel en Taalgrens. Niemand 
- ook niemand in die zgn. « Vlaamse » 
pers zal loochenen dat dit Komitee in 
Vlaanderen heel wat betekent. Maar 
stelselmatig worden de motie's van 
het Komitee verminkt, naar een ob-
skuur hoekje op de binnenbladzijde 
verwezen of helemaal niet geplaatst. 
Zo ging liet met de motie waarin het 
Komitee sclierp stelling nam tegen de 
beslui'en van het C.V.P.-kongres te 
Oostende. 

Een onafhankelijke Vlaamse dag
bladpers bestaat niet; deze vastelling 
is (gegeven de feiten) onontkoombaar. 

Ook dat mag niet vergeten worden, 
wanneer het saldo Vlaanderen 1961 
wordt opgeteld. 

MERCI 

De Koning heeft ons een zalig 
Kerstfeest, een vrolijk Eind^ en^eCn 
goed Begin gewenst. De vorstelijke 
wensen waren verpakt in een speech-
ke dat nu niet precies uitblonk door 
originaliteit. 

Wat Boudewijn wist te vertellen 
over schone gezinnen, Europa en dies 
meer, behoort tot de gelegenheidslit-
teratuur zoals ze al enkele jaren in. 
zwang is. Maar heel speciaal had hij 
het ook even over onze Belgische bin
nenlandse kwesties. Wat hij te ver
tellen had, was meer dan vaag. 

Hij verklaarde dat het ogenblik 
aangebroken was voor wijzigingen in 
het licht van de Belgische dualiteit. 
Daarmee is nu ook van Koningswege^ 
vastgesteld dat er iets moest veran-" 
deren, dat de toestand gelijk hij mo
menteel, is onvoldoende rekening 
houdt met die dualiteit. Wat wij steeds 
hebben beweerd, ook in illo tempore 
toen een dergelijke bewering gelijk
gesteld werd met het doen « wankelen 
van de kroon ». 

Na deze koninklijke vaststelling 
komt de zalf : wij moeten ons ern
stig bezinnen over de eventuele ver
anderingen, wij moeten meer denken 
aan wat ons bindt dan aan wat ons 
scheidt, enz. 

Dat wij daarbij vooral moeten den
ken aan het lot van de dinastie, wordt 
niet gezegd. Dat is een «sousentendu». 

1 KERSTMIS 

W. Kerstmis is voorbijgegaan en de 
= deuren van de gevangenis bleven ge-
^ sloten. Zijne noch Hare Majesteit 
= hebben tijd gehad om hun gedachten 
= even in de richting van de politieke 
^ gevangenen te laten gaan. Mr Struye 
= had drukker bezigheden. De overige 
^ katolieke heren zaten in de Nachtmis 
^ en hadden meer werk met hun pater-
^ noster dan met hun geweten. De ho -
^ manisten hadden het te druk mef hun 
^ kalkoen. 

^ « ...aan de mensen die van goede wil 
zijn ». Niet aan de schoften l 



DE VOLKSUNIE 

EEN MAAT VOOR NIETS ? 
Op het kongrres van het A.B.V.V. 

Eijn geen sensationele beslissingen 
getroffen. 

Het kongres was belegd om het 
vraagstuk der Waals-Vlaamse ver
houdingen binnen de vakbond te re
gelen. Twee strekkingen stonden te
genover mekaar : de strekking Be
nard die het A.B.V.V. wil ingericht 
zien op federatieve grondslag en de 
strekking Major-Smets die voor alles 
de sindikale « eenheid » wil hand
haven. Tussen die twee zweefde de 
A.C.O.D. die eerder in de richting Re-
nard neigde; het is trouwens de 
A.C.O.D. die bij de stakingen nu een 
jaar geleden de trouwste steun was 
voor de Luikse rebel. 

Het duel op het kongres is geëin
digd met een statu quo. Geen der 
beide strekkingen heeft haar mening 
kunnen opleggen. De groep Renard 
moet verder vrede nemen met de 
huidige statuten van het A.B.V.V.; de 
door de < kommissie der 18 » voorge
stelde noodzakelijke 2/3 meerderheid 
om over stakingen te beslissen werd 
echter evenmin gestemd. 

Het A.B.V.V. is voorlopig veroor
deeld om het labiel evenwicht tussen 
beide strekkingen te handhaven, wat 
de efficiëntie van de vakbond wel 
niet ten goede zal komen. 

GENTSE FEESTEN 
De Stad Gent verzorgde een twee

maandelijkse uitgave waarin de ar
tistieke en andere gebeurtenissen 
werden aangekondigd. Tot voor een 
paar jaar was deze uitgave tweetalig: 
Nederlands-Frans. Deze toestand was 
natuurlijk onhoudbaar. Om echter 
ondanks de veelvuldige protesten, het 
Frans in de uitgave te kunnen be
houden, werd het informatiebuUetijn 
sinds 1959 viertalig uitgegeven. Thans 
komt men tot de vaststelling dat de 
uitgave te omvangrijk en te duur is 
geworden en houdt men er mee op. 

Een belangrijke stad als Gent ver
liest aldus een nuttige uitgave, alleen 
omdat enkele franskiljons het Frans 
in die uitgave onontbeerlijk achten. 

DE DODENWEG 
Onlangs werd aan de Tunnel te 

Antwerpen een personenwagen geplet 
tussen twee vrachtwagens. De drie 
voertuigen zaten vast in één der tal
loze klassieke opstroppingen, toen de 
remmen van één der vrachtwagens 
begaven. Gevolg : twee doden en een 
zwaar gekwestste. 

Een greep slechts uit de ongevallen 
die op die plaats voortdurend gebeu
ren. Maar inmiddels blijft de zaak van 
de tweede oeververbinding en van de 
E.-3 aanslepen. 

Antwerpen ligt toch maar in Vlaan
deren ! 

KAREL STEYAERT 
Het overlijden van Karel Steyaert 

(Karel van Wijnendaele van Nieuws
blad-Sportwereld) laat een grote 
leemte in de Vlaamse joernalistiek. 

Karel Van Wijnendaele, die op 
16-11-82 werd geboren, kwam uit een 
gezin met 15 kinderen waar men het 
niet breed had. Na zijn Lager Onder
wijs ging hij al dadelijk aan de slag; 
via de « coureursvelo » kwam hij in de 
sport joernalistiek waarvan hij in 
Vlaanderen de vader was. Hij was 
een groot bewonderaar van Gezelle en 
Warden Oom (schreef hij onlangs 
niet dat hij destijds met « zijn kijkend 
en peinzend oog niet verder en ge
tocht » ?), een kind van de Vlaamse 
romantiek. Jongere generaties zuUen 
zijn sportproza wellicht ouderwets 
hebben gevonden; hij schreef inder
daad de taal uit de tijd van de echte 
« flandriens », de mannen die 's zo
mers koersten en in het seizoen de 
suikerkampanje in Frankrijk gingen 
doen. Hij bekeek de wielersport nog 
steeds met ogen uit die tijd en hij 
geloofde rotsvast dat de Vlaamse 
volksjongen, die een fortuintje bij-
eenfietste, meteen de middelen had 

om als mens hogerop te komen. Dit 
« hogerop » was trouwens de laatste 
bedoeling van zijn joernalistieke akti-
viteit : hij wou de Vlaming door de 
sport weer maken tot een bewuster, 
fierder, beter Vlaming. 

Dergelijke opvattingen zijn in de 
moderne perswereld zo zeldzaam, dat 
het heengaan van Karel Steyaert wer
kelijk een verlies betekend. Zijn stijl 
en zijn opvattingen mochten dan al 
wat verouderd zijn, het Vlaamse hart 
en de Vlaamse koppigheid bleven zor
gen voor sportproza dat wij persoon
lijk steeds — zij het vaak met een on
deugende glimlach om al dat «ge-
schruwel» — hebben gewaardeerd. 
Dat hij geen blad voor de mond nam 
ook bvb. inzake de repressie, zullen 
allen zich herinneren die zijn artikels 
ten tijde van de terugkeer van Karel 
Sijs hebben gelezen. Karel Steyaert 
was een boezemvriend van E.F. Cal-
lewaert. Het heeft ons genoegen ge
daan dat talloze renners op de uit
vaart waren en dat één der beschaaf-
sten onder hen, Fred De Bruyne (een 
« sportmeneer » naar het recept van 
Karel Van Wijnendaele) treffende 
woorden heeft weten te vinden om 

Karel te danken voor wat hij heeft 
gedaan ten bate van de kleine Vlaam
se man. 

RONSE : TEGENOFFENSIEF 
De franskiljonse vloedgolf te Ron-

se werd, zoals we reeds verleden week 
meedeelden, gevolgd door een krach
tig Vlaams-nationaal tegenoffensief. 
De stad veranderde op enkele uren 
van aanschijn : het « Renaix bilin-
gue » werd vervangen door Ronse 
Vlaams ! Het arrondissementeel V.U.-
bestuur gaf een flink pamflet uit, 
waarin o.m. werd betoogd dat de han
delaars van Ronse er niets bij te 
winnen hebben, vlak voor de belang
rijke Kerst- en Nieuwjaarsdagen di-
rekt betrokken te worden bij taai-
twisten. Men zal zich herinneren dat 
het Tweetaligheidskomitee iedere 
handelaar onder druk zette om de 
beruchte « bilingue «-affiche -uit te 
hangen. Het pamflet kloeg tevens aan 
dat de vakbonden hun arbeiders niet 
hadden beschermd tegen de speciale 
druk van de franskiljonse fabrlek-
bazen en dat de politieke partijen 
totaal machteloos gebleven waren en 
de bevolking in de steek lieten. 

RONSE : OVERWINNING 

Het pamflet eiste verder dat de 
tweetalige affiches zouden verdwij
nen en stelde een « Mars op Ronse » 
in het vooruitzicht. 

Bij de bevolking vond deze V.U.-
stelling heel wat weerklank. Onder
handelingen met de « bilinguisten » 
hebben dan geleid tot een volledig» 
kapitulatie van deze laatsten. Do 
Voorzitter van het Tweetaligheids
komitee, dr Cuvelier, zag zich ver
plicht een omzendschrijven rond to 
sturen waarin hij « onder duang van 
laster en bedreiging » vroeg aan ie
dereen, de « bilinguisten «-affiches 
te verwijderen. 

De V.U. Oudenaarde-Ronse heeft 
daarmee een zeer belangrijke over
winning op een beslissend ogenblik 
behaald. Ze heeft in de buiclit zelf 
van Verroken bewezen dat liel natio
nalisme in staat is, de Vlaamse taai
grensbevolking te verdedigen ook 
wanneer deze bevolking door de 
« grote » partijen wordt in de steek 
gelaten. 

Geen meppen meer! 

BENOEMD 

DOOR VAN ROEY ? 
Het Kerstgeschenk van 

het Vatikaan aan Belgié 
was de benoeming van Mgr 
Leo-Jozef S u e n e n s tot 
aartsbisschop. Daarmee is 
een einde gesteld aan het 
raadselspelletje dat de Bel
gische pers enkele maan
den heeft bedreven. 

De benoeming van Mgr 
Suenens is helemaal geen 
verrassing. De Belgische 
geplogenheden willen, dat 
een Vlaams aartsbisschop 
door een Franssprekend 
aartsbisschop wordt ver
vangen en vice versa. Na 
Mercier kwam Van Roey. 
Mgr Suenens is geen Waal; 
hij is van Eisene en ook 
dat is de lijn der ontwik
keling. 

Het heet daarenboven 
dat te Mechelen de tradi
tie bestaat dat de aarts
bisschop zijn o p v o l g e r 
aanduidt. Mgr Suenens zou 
door Kard. Van Roey als 
zodanig zijn aangeduid ge
worden. 

NIEUW TIJDPERK 
Mgr Suenens is een voor

name verschijning, een 
« saionprelaat » zeggen 
zijn tegenstanders. Hij 
heeft zin voor organizatie 
en schijnt soepeler te zijn 
dan zijn voorganger. Insi
ders beweren dat het tijd
perk van de mep met de 
staf voorlopig wel achter 
de rug ligt. 

Mgr Suenens heeft, na 
schitterende studies te 
Rome, les gegeven aan het 
Klein en het Groot Semi
narie van Mechelen. Na
dien werd hij vice-rector 
van de Leuvense universi
teit. 

Hij geldt als een man 
die openstaat voor de 
nieuwigheden van zijn tijd. 
Zijn konferenties en pu
blicaties gingen steeds door 
voor «modern». In werke
lijkheid echter is Mgr Sue
nens -een konservatief 
waarvan weinig vernieu
wing te verwachten is. 

HET HOF 
Te Laken zal men wel 

ingenomen zijn met de be
noeming van Mgr Suenens. 
Tussen Kard. Van Roey en 
de Belgische koningen wa
ren de betrekkingen steeds 
zeer hartelijk; de Kempe
naar behoorde tot de vaste 
raadslieden van drie vor
stelijke generaties. 

Mgr Suenens behoort 
eveneens tot de intimi te 

Laken. Men schrijft hem 
een zeer belangrijke rol 
toe in het totstandkomen 
van het huwelijk tussen 
Boudewijn en Fabiola. De 
enkele maanden geleden 
zo omstreden F a r i j s e 
spreekbeurt van de koning 
zou duidelijk de inspiratie 
van Mgf Suenens hebben 
verraden. 

DE VLAMINGEN 
Noch Kard. Mercier noch 

Kard. Van Roey hebben 
bijzonder veel aandacht 
gehad voor de Vlamingen, 
tenzij dan soms in ave
rechtse zin. Met Mgr. Sue
nens blijft het voorlopig 
nog afwachten. Veel be
langstelling voor de Vla
mingen heeft men totnog
toe bij de nieuwe aarts
bisschop nog niet kunnen 
vaststellen. Mgr. Suenens 
is, het werd hierboven 
reeds gezegd, min of meer 
een salonfiguur. Hij stamt 
uit het Eisene dat XL heet 
en overal behalve dan in 
Vlaanderen schijnt te lig
gen. 

Hij zetelt in een aarts
bisdom Mechelen-Brussel, 
waar het gewicht nog meer 
dan in het vroeger bisdom 
Mechelen, te Brussel is 
gaan liggen. Deze perfekt 
tweetalige « hoofdstede

ling », in een tweetalif 
« hoofdstedelijk » bisdom, 
zal het zeer lastig hebben 
om de weg te vinden naar 
het hart van de meerder
heid zijner gelovigen, d« 
Vlamingen. 

EN LIMBURG ? 
Naast de splitsing van 

Mechelen-Brussel — stel
lig geen verbetering voor 
de Vlamingen — blijft het 
vraagstuk van de splitsing 
van Luik zeer akuut. Het 
blijft te betreuren dat de 
koppigheid van een eerste-
minister heeft volstaan orn 
het Vatikaan te weerhou
den van een kerkelijke 
reorganizatie waarover ie
dereen, die de problemen 
kent, wel akkoord was, be
halve dan de eerste-minis-
ter. 

Het meest frappante 
voorbeeld van deze reorga
nizatie die er geen is, blijft 
Limburg. Deze voor de 
Kerk wellicht belangrijk
ste provincie van het ge
hele land zal verder be
stuurd blijven vanuit Luik. 

Er wordt beweerd dat 
men te Luik de Vlaamse 
roepingen uit Limburg niet 
kan missen. Ook bij de 
geestelijkheid dus: Vlaam
se mobiliteit ! 



DURBAN 

^ een uitzicht 

in de toekomst 

De onvergeliikelijke positie 
van de Republiek van Zuid-
Afrika als de industriële reus 
van het Afrikaanse vasteland, 
werd onlangs in 't licht ge
steld door twee vooraan
staande economisten. 

Toen hij in Durban het 
woOTd voerde, wees de minis
ter van Economische Zaken, 
Dr. N. Diederichs, op het feit, 
dat — met een zielental van 
oègeveer 6% van de gehele 
bevolking van het Afrikaanse 
wirteland — Zuid-Afrika een 
^ b a a l inkomen had van 
Bbeer dan 20% van het geo-

afisch inkomen van het 
jSTMte werelddeel; 57% van 
^rtka's staal produceerde; 
i% van diens steenkolen en 

_ l % van diens goud; verder, 
d i t het bijna 75% van alle 
electriciteit opwekte; 41% 
van Afrika's motorvoertuigen 
op zijn wegen zag rijden, en 
50% van alle telefoontoestel
len van het gehele continent 
bezat 

Voordien, had een econo- j 
mist — Dr. A.S. Jacobs — in j 
< die Transvaler » geschreven, • 
dat Zuid-Afrika 19% van : 
Afrika's globale invoer en : 
20% van diens uitvoer voor : 
zijn rekening nam. Buiten- : 
dien produceerde de Repu- : 
bliek 34% van alle maïs in : 
Afrika, 21% der sinaasappe- • 
len, 13% der wijnen, 36% van • 
de suiker, 51% van de asbest j 
50% van het chroom en 84% j 
van het in Afrika geprodu- : 
ceerde antimonium. In het : 
jaar 1958, droeg Zuid-Afrika's [ 
industriële voortbrenging ; 
25% bij van de brutto interne • 
produktie. De overeenkom- • 
stige cijfers waren voor Ma- • 
rokko — 16%; voor Kongo : 
(Katanga inbegrepen) — : 
13%; en voor de Federatie ï 
van Centraal-Afrika — 11%- : 

ten die vrezen dat de GauUe 
zich achter het O.A.S. ver
stopt om de vijandelijkheden 
in Algerié te doen voortdu
ren. 

Ben Khedda zelf heeft de
ze beweringen de kop inge
drukt door te verklaren dat 
de vooruitzichten op Frans-
Algerijnse besprekingen vas
te vorm aannemen en dat 
van Alserijnsc zijde gesloten 
en beslist aan deze onder-
handelinoen zaj worden deel
genomen. 

In feite werden de Frans-
Algerijnse besprekingen 
slechts officieel onderbro
ken; in het geheim is het 
gesprek via Tunis nooit ge
schorst geworden. De gehei
me besprekingen hebben — 
zoals vaker het geval — tot 
tastbaarder rezultaten geleid 
dan de spektakulaire maar 
onvruchtbare « openbare » 
ontmoetingen. 

Men schrijft de Gaulle de 
bedoeling toe, tijdens zijn 

nieuwjaarsboodschap de of
ficiële hervatting van het 
Frans-Algerijns overleg te 
zullen meedelen; tevens zou 
de Franse prezident overwe
gen, het Franse volk nog
maals via een referendum 
om zijn mening betreffende 
het zelfbeschikkingsrecht der 
Algerijnen te vragen. 

In ieder geval : om ver
schillende redenen is het 
noodzakelijk dat spoedig een 
nieuwe stap wordt gezet. De 
binnenlandse oppozitie tegen 
de Gaulle groeit voortdu
rend; de linkerzijde wordt 
van een openlijke rebellie 
slechts weerhouden door ho
peloze verdeeldheid. Mendes-
France droomt van een over
gangsregering met een man
daat over twee maanden om 
de Algerijnse oorlog te beëin
digen. Stakingen en sociale 
onrust onderstrepen het feit 
dat de regering-Dobré verre 
van populair is. Tot in de top
organen van de republiek 
vindt men het O.A.S. terug. 

In het binnenland vindt de 
Gaulle dus redenen te over 
komaf te maken met het Al
gerijnse probleem. En in het 
buitenland dreigt een nieuw 
gevaar : de internationalize-
ring van het Algerijns konflikt 
via de U.N.O. Te New-York 
gaan er inderdaad steeds 
meer stemmen op die een 
tussenkomst van de Blauw
helmen in Algerië noodzake
lijk achten. Dat de Gaulle 
het onmogelijke zal doen om 
« Ie machin » voor te blij
ven, vergt inmiddels wel geen 
betoog. 

NEW-YORK 

-^ china verder in 

quarantaine 

Ook dit jaar zijn de V.S. er 
nog in geslaagd, China uit de 
U.N.O. te houden. De alge

mene indruk is echter, dat in 
1962 of ten laatste 1963 de 
opneming van Mao's rijk een 
voldongen feit zal zijn. De 
steeds stijgende invloed van 
de Afro-Aziaten, samen met 
de vaste ja-stemmers van het 
Oostelijk blok, zal zich dan 
ten volle hebben laten gelden. 

Ook in de V.S. menen tal
lozen dat het niet langer ver
dedigbaar is, China uit de 
U.N.O. weg te houden en dê 
Chinese zete! door Formoza te 
laten bezetten. Het is bekend 
dat men in, de ombeving van 
Kennedy er terzake een zeer 
realistisch standpunt op na 
houdt. Dit standpunt kan 
echter niet zegevieren omdat, 
over de grenzen van de de-
mokratische en republikeinse 
partijen heen, een zeer sterke 
China-lobby bestaat die de 
publieke opinie geweldig be
ïnvloedt. 

Sommigen betreuren dat de 
V.S. er niet vroeger voor 
heeft geijverd, China in de 
U . N . O . te krijgen naast 
Formoza. 

PARIJS 

^ na nieuwjaar 

nieuwe 

onderhandelingen ! 

Het feit dat Ben Khedda • 
zijn reis door het Midden- • 
Oosten na een onderhoud : 
met Nasser heeft onderbro- : 
ken, om met een speciaal : 
Egyptisch vliegtuig terug : 
n a s ; Tunis te vliegen, heeft | 
aan e ding gegeven tot heel j 
wat spekulat'es Men heeft • 
gemeend er tekenen in te • 
moeten zien van groeiende • 
onenigheid in de schoot der : 
voorlopige Algerijnse rege- : 
ring, onenigheid vooral tus- : 
sen Ben Khedda en zijn : 
voorganger Ferhat Abbas. j 
Men heeft gespeurd naar j 
moeliike tekenen van ver- Ĵ  
moeldheid en ontmoediging- «"ti 
bij de Algerijnse nationalis- Z^ 

KITONA-TANANARIYO 

De heren Tsjombe ea 
Adoela hebben mekaar dus 
ontmoet te Kitona. Of 
hiermee nu de Katangese 
moeilijkheden een einde 
hebben genomen, is een 
andere zaak. 

Het waren vooral de 
Amerikanen die niets on
verlet h a d d ^ gelaten op
dat de ontmoeting te Ki
tona zou plaatsgrijpen. 
Deze Amerikaanse belang
stelling is begrijpelijk. 
De V.S. hebben in Katan
ga door dik en dun de 
U.N.O. gesteund, bij zover
re zelfs dat een deel der 
Amerikaanse p u b l i e k e 
opinie zich Werver onge
rust begon te tonen. Een 
uitblijven van rezultaten 
van de U.N.O.-politiek zou 
de V.S. in een moeilijke 
pozitie hebben gebracht 
zowel binnenlands als bui
tenlands. Washington ver
dedigde inzake Katanga 
een totaal andere politiek 
dan Londen of Parijs. Re-
zul taat was dus dubbel 
noodzakelijk om de hou
ding der V.S. te verrecht
vaardigen. 

Maar niet alleen de be
kommernis om een recht
vaardiging van hun hou
ding hebben de V.S. er toe 
aangezet, de onderneming 
Kitona te patroneren. In 
Oost-Kongo blijft nog 
steeds de dreiging Gizenga 

bestaan en tegen deze 
dreiging is men machte
loos, zolang de Katangese 
afscheuring blijft bestaan. 
Met een meer dan gewone 
belangstelling volgt men te 
Moskou het verloop der 
dingen. Terwijl het Krem
lin officieel krachtdadig 
haar (verbale) steun ver
leent aan het bestrijden 
van de Katangese afscheu
ring, zal men binnenska
mers wel reeds de ganse 
tijd ingenomen zijn met 
de politiek van Tsjombe. 
Deze politiek liet altijd de 
deur open voor het necx-
leggen van de troef Gi
zenga, terwijl Tsjombe 
daarenboven wel eens zou 
kunnen verleid worden tot 
een wanhoopspolitiek en 
een rechtstreeks beroep 
zou doen op "de U.S.S.R. 

Kongo is één der tref
punten in de Oost-West-
strijd gew^'rden. Vandaar 
de aktieve belangstellinR 
dei V S. vof.r het onder
houd te Kitona. 

Het onderhoud duurde 
meer dan 17 uui en zou, 
/onder tusi^cnkomst vtm d? 
ambassadeur .der V.S., al 
heel vroeg gestrand zijn. 
Het eindigde met een ka-
pitulatie van Tjosmbe die 
een tekst ondertekende 
waarbij hij verklaart zich 
neer te leggen bij de cen
trale regering, de eenheid 
van Kongo, het gezag van 

Kasa-Voeboe, de U.N.O.-
beslissingen en de deelne
ming van Katanga aan de 
kommissie tot herziening 
der grondwet, die vanaf 3 
januari te Leo zal verga
deren. . 

Na afloop van het Ma
rathon-onderhoud was 
Adoela eerder somber ge
stemd. Wellicht herinnerde 
hij zich de besprekingen te 
Leo, toen Tsjombe even 
uitdrukkelijk de eisen van 
Moboetoe aanvaardde om. 
Dij zijn terugkeer in Katan
ga, onmiddellijk zijn woor
den te herroepen. Ditmaal 
trouwens is het niet an
ders gegaan Tsjombe was 
nog niet terug in E'stad of 
hij verklaarde reeds dat 
het akkoord van Kitona 
door het Katangees perle-
ment moest worden be
krachtigd. 

Zal het thans opnieuw 
cot een herroeping van het 
akkoord van Kitona ko
men ? Tsjombe beschikt 
thans t.o.v. Adoela over 
een heel wat minder ster
ke pozitie dan destijds t. 
o.v. Moboetoe. E'stad is 
onder kontrole van de 
U.N.O., de «huurlingen * 
zijn praktisch alle verwij
derd, de rijkswacht wordt 
zorgvuldig in de gaten ge
houden. Te Elisabethstad 
moet men meer dan ooit 
rekening houden met Leo-

poldstad. De mogelijkheid 
dat Tsjombe Kitona totaal 
aan zijn laars zou lappen, 
is wel klein geworden. 

Daartegenover is een an
dere mogelijkheid weer 
groter geworden. De mo
gelijkheid nl. dat de grond-
wetskomrtissie rekening 
zal moeten houden met de 
federalistische strekkingen 
die natuurlijk in Tsjombe 
een warme verdediger zul
len hebben. En waarvoor 
do natuurlijke bondgeno
ten van de Katangezen — 
de Abako in Neder-Kongo 
en anderen elders — nooit 
opgehouden hebben te i j 
veren. 

Kitona kan een late stap 
geweest zijn in de richting 
van Tananarivo. De rich
ting van een Kongolese 
federatie die zou afgere
kend hebben met de on
zalige Belgische unitai '" 

grondwet. 
Het kan niet vaak ge

noeg herhaald worden : de 
chacv; waarin Kongo zich 
.sinds andorhalf jaar be
vindt, werd in eerste in
stantie veroorzaakt door 
de grondwet die te Brussei 
werd klaargestoomd door 
politiekers die de Kongole
se werkeliikheid nooit heb
ben willen zien en die het 
unitaire recept opgedron
gen hebben aan Kongo 
met Belgische binnenland
se bijbedoelingen. 



DE VOLKSUNIE 

P£R5SP/eeBL 

Op het A.B.V.V.-kongres van 
verleden zaterdag is er niets ge
wijzigd. De voorstellen van de 
kommissie der 18, die de taaipari
teit (zoveelste Vlaamse toegeving) 
beoogden, haalden niet de vereiste 
2'S meerderheid omdat vooral de 
aanhangers van Renard tegen
stemden. De M.P.W. wie immers 
een federalizering van het A.B.V.V. 
om de links-progressistische strek
kingen beter aan bod ve laten ko
men. Daar willen de « rechtse » 
leiders, vooral Vlamingen, echter 
niet van horen. Voorlopig blijft 
het A.B.V.V. dus bevroren in een 
situatie die rechtstreeks leidde tot 
de huidige moeilijkheden. 

Het i< Manifest vun Vlaamse So
cialisten » dat verleden donderdag 
aan de pers werd voorgesteld en 
ondertekend werd door een aan
zienlijke groep Vlaamse socialisti
sche intellectuelen en vakbonds
mensen wijst er anderzijds op dat 
de officiële Vlaamse mandataris
sen, In de B.S.P. en het A.B.V.V. 
steeds minder DE Vlaamse socia
listen vertegenwoordigen. De au
teurs van het manifest stellen zich 
op een duidelijk Vlaamsgezind en 
radikaal socialistisch standpunt. 
Geen enkel oprecht flamingant zal 
dat betreuren maar zich er om 
verheugen dat — eindelijk — ook 
daar wat Vlaamsgezind leven 
komt. 

La Wallonië 
Is lakoniek in zijn kongreskom-

mentaar : 
« Een enkel woord kommentaar : 

het heeft letterlijk tot mets ge
diend, want de situatie ervoor, 
oorzaak van het huidig konfhkt, 
IS vo'.led'g behouden. Arm kon-
gres ! » 

4«^ 

D JE<A-^x^., 

Beoordeelde de Stemming over 
de taaipariteit als volgt : 

« Alle redelijke koucessies lig
gen erin vervat, meer kan men 
van oas niet meer verwachten, een 
nieuwe toegeving zou ons naar de 
splitsing leiden, waarschuwde de 
syndikale kommentator van Volks-

gazet een week geleden. 
De « redelijkheid » werd afge

wezen, onder meer door de eerder 
zeldzame Vlamingen in de A B W -
lelding, die nog voldoende zelfres-
pekt hebben om iedere regeling af 
te wijzen, welke de principiële ge
lijkheid en gelijkwaardigheid van 
Vlamingen en Walen miskent. Als 
acht Walen in het ABVV even veel 
rechten hebben als tien Vlamingen 
dan is er geen gelijkheid meer. 

Zij werd echter vooral afgewe
zen door de wallinganten en dege
nen die hun gezicht zouden laten 
uitvagen als daarmee het gezicht 
van het ABVV kon gered worden 

De verzoeningsformule genoot 
iets minder dan de vereiste twee-
derdenmeerderheid en nu zijn wij 
werkelijk benieuwd, hoe dit wlg-
gelwaggel-resultaat ;n praktijk 
zal geïnterpreteerd worden door 
d e ^ demokraten, die zich ten ti j
de van de koningskwestie als 
grootmeesters in het interpreteren 
van stemmingen hebbyn geopen
baard. 

Het resultaat is een les voor de 
Vlamingen van overdreven goede 
wil in het ABVV en ook daarbui
ten. Het Waals renardisme is een 
ongeneeslijke ziekte, een gevaar
lijke psychose, die door een serieu
ze schokterapie waarschijnlijk be
ter gedifnd is dan door kalmeren
de midde'en. » 

Red. : Een gevaarlijker ziekte, 
en veel nadeliger voor Vlaanderen, 
is de platbroekerij en de behouds-
gezindheid der Vlaamse mandata
rissen, ook en niet het minst in 
de C.V.P. 

De Standaard 
« Wat zal er nu gebeuren ? De 

voorste''len van Major-Smets-Col-
!ard bekwamen zonder twijtel de 
meerderheid, maar er was twee
derde vereist om de s ta tuten te 
wijzigen wat dus niet kon gebeu
ren. Logisch moet de minderheid, 
die aanstuur t op hervormingen, 
zioh neerleggen bij de beslissing 
van de meeiderheid. waaidoor de 
huidige s tatuten blijven gehand
haafd. Indien de MPW dat niet 
aanvaardt , kan zij niets anders 
dan zich afscheuren, wat zij blijk
baar niet wenst te doen. 

Venetiaan$e blinden. 
Beschermen Uw meubelen. 
Scheppen een ideale sfeer 
Garanderen de in t imi te i t van Uw kamers. 
Geven aan Uw inter ieur distinctie en 
bekoor l i j khe id . 

Er werd geen diskussie geduld 
over de algemene politiek van het 
ABVV zodat de h. Renard niet aan 
het woord kwam. Wellicht zal hi j 
zelf gewenst hebben het stilzwij
gen te bewaren om geen potten te 
breken, want hij voelt het tij te
gen zich keren. 

Er zal nu tijdens de zomer op
nieuw een kongres worden gehou
den en intussen zullen de denk
beelden wel rijpen en gisten. 

Het kan trouwens niet, ontkend 
worden dat de beslissende evolutie 
zich in feite niet in het vakver
bond, maar wel in de BSP afspeelt. 
Men zegt wel dat het A B W sou-
verem over zijn gi-ondregelen be
slist, maar het kan niet ontkend 
worden dat het kl imaat m de BSP 
dat van het vakverbond sterk 
beïnvloedt, zoniet bepaalt. Het 
feit trouwens of men federalist is. 
unitarist of een kompromizerend 
decentralist, is een politieke be
slissing. Het lot van de socialisti
sche beweging, het vakverbond in-
kluis, wordt op he t politieke plan 
bezegeld. » 

Het Volk 
« Wat het ABVV betreft was het 

buitengewoon congres dus een slag 
in het water. De heren Major en 
Dore Smets hadden zich dat 
enigszins verwacht. 

Als ze (d.i. Renard en col niet 
willen bijdraaien, doen we voort, 
zonder hen, heeft de h. Major ons 
een paar dagen voor het congres 
verklaard. 

Het enige resultaat van de bij
eenkomst van zaterdag is dat de 
kloof in het ABVV nog wat bre
der geworden schijnt Het wordt 
met de dag moeilijker om de kloof 
te overbruggen. » 

VOORUIT 
« Na dit congres vroegen wij ons 

zelf een ogenblik af of de toestand 
niet dramatisch was. Na de pathe
tische oproep van onze vriend 
Gust Wallaert tijdens de spreek-
t)eurten kon men deze mening 
toegedaan zijn. Plotseling geraakte 
men als het ware ontspoord, ook 
nog na de speldeprlkken tussen 
verscheidene vooraanstaande vak
bondleiders. 

Na het congres deed het ons 
echter goed vast te stellen dat 
verscheidene vakbondleiders deze 
bijeenkomst een goede noemden 
Dat de taa lpante i t in de sdioot 
van het A.B.V.V. niet bereikt werd, 
zomin als de oplossingen voorge
steld door de « 18 ».. tot daar toe! 
« In de huiaige vorm, zei Major, 
zijn wij trouwens van deze taai
pariteit niet ver af ». En dit is 
zeer Juist. Men had dit taaieven-
wicht gaarne m de s tatuten van 

deze vrije organisatie, die het 
A.B.V.V. IS en blijft voorgoed vast
gelegd. 

« Een maa t voor niets », zegden 
wij bij de aanvang ! Wellicht is 
zulks eveneens verkeerd. Want 
reeds stelt men in het vooruitzicht 
een vergadering onder het voorzit
terschap van C!ollard al'? vooi-zitter 
van de Gemeenschappelijke Actie 
en een statutair congres van het 
A.B.V.V. in mei of juni om alle 
hoeken definitief af t" ronden. 
Want sedert het groot congres van 
de B.S P., acht dagen geleden, zijn 
alle eventuele scheurmakers op 
voorhand gebrandmerkt. » 

VOLKSGAZE;̂  

Betreurde dat het " Vlaamse 
Kerstgeschenk » (de taaipariteit) 
werd geweigerd op het A.B.V.V.-
kongres. Syndicalist besluit : 

« De meerderheid in het A.B. 
V.V. heeft een royale geste gedaan. 
Zij werd afgewezen. Het slechte 
humeur heeft zijn par ten ge
speeld. Wij moeten t>egrijpen Het 
geschenk lag gisteren klaar. Wij 
moeten het opnieuw aanbieden. 

Wat in december 1961 afgewezen 
werd kan m de zomer van 1962 
aanvaard worden. 

Wij blijven geloven dat he t ge
zond verstand zal doorwegen. 

Uitgesteld Is niet verloren. » 
Red. : Voor zo'n houding vindt 

men geen woorden meer . 
Over het « Manifest van Vlaam

se Socialisten » lazen wij opval
lend weinig kommentaar in de 
pers. 

De Vlaamse socialistische pers 
had, duidelijk geërgerd, vooraf ge
waarschuwd dat de onderteke
naars enkel zichzelf vertegenwoor
digen. 

Ook de katoUeke pers zwijgt op. 
vallend : zij ^ o u d t blijkbaar meer 
van socialisten zoals Jos Smoel 
werk dan van de groep rond : 

LINKS 
« De grote verdienste van het 

manifest is da t het met temg-
schrlkt voor een radicale stelling-
name op Vlaams gebied, zondei 
nochtans de minste concessie te 
doen aan het rechtse flammgan-
tisme. Wel integendeel I Het slaat 
deze rechtse uitbuiters van de 
Vlaamse zaak de wapens uit de 
hand door aan te tonen dat niet 
hun nationalist 'sche kwakzalve'-s 
pillen, maar alleen de socialisti
sche paardenremedies het zieke 
Vlaanderen er weer boven kufinen 
helpen Het blijft niet In het vage 
maar somt de concrete structuur
hervormingen op welke moeten 
doorgevoerd worden om Vlaande

ren een gezonde economische t » -
sis te geven, om het materieel en 
cultm-eel niveau van ons volk te 
verheften Het stelt vast dat een 
werkelijke vervlaamsing van liet 
bedrijfsleven in een kapitalistisch 
regiem onmogelijk is, en slechts 
door arbeidersbeheer kan gewaar
borgd worden : alle campagnes 
voor vervlaamsing zijn loutCT de
magogisch indien zij de (Vlaamse) 
kool en de (kapitalistische') ^eit 
willen sparen. Vervlaamsmg van 
het Ijedrijfsleven is socialisatie : 
daar kan men niet buiten. 

Het manifest spreekt zich prin
cipieel en ondubbelzinnig m t voor 
cultuurautonomie. Maar dan voor 
een werkelijke cultuurautonomie, 
niet voor een reactionaire en cle-
ricale caricatuur ervan. Het somt 
de concrete voorwaarden, zowel 
wat doel als inhoud van de cul
tuurautonomie betreft op, die de 
sociaal-vooruitstrevenden en de 
vrijzinnigen onontbeerlijk achten. 
Het IS een vingerwijzing voor an
dersdenkenden die werkelijk be
gaan zijn met de Vlaamse belan
gen, en deze niet misbruiken als 
mom voor andere doeleinden. Het 
manifest legt in leder geval de ba
sis voor een eerlijk en openhart ig 
gesprek over cultuurautonomie. 

Doel van dit manifest was niet 
stelling te nemen inzake de 
Vlaams-Waalse verhoudingen. 
Daarvoor zijn de tijden nog niet 
ri jp; de anti-federalistische hetze 
van onze vooraanstaanden (die 
trouwens in werkelijkheid een 
masker is van hun vijandschap 
tegenover de 'Inkse en radicale 
stroming in de arbeidersbewegmg) 
heeft op d u gebied veel verwar
ring gesticht en vooroordelen in 
het leven geroepen. Het zal tijd en 
discussie vergen vooraleer de mas
sa der eerlijke en bewuste Vlaa.ni-
se socialisten dit probleem met de 
nodige sereniteit benaderen. Toch 
moeten onze Waalse kameraden 
het als een winstpunt beschouwen 
dat het manifest zich niet, zoals 
onze officiële partijpers, a priori 
tegen het federalisme uitspreekt, 
maar integendeel een eerlijke, 
openhartige dialoog voorstaat om 
de voorstellen van het Waa'se so
cialistische kongres te onderzoe
ken. Dit schept in teder geval 
reeds een gunstig kl imaat voor 
een confrontatie tussen Walen en 
Vlamingen 

Red. : Wij zouden van « Links n 
?raag eens vernemen wat het be. 
schouwt als « rechtse flamingan-
tisme » en wie de « rechtse uitbui
ters van de Vlaamse zaak » zijn 
met hun « nationalistische kwak-
zalverspillen » Niet te veel doen 
aan woordradikalisme jongens. Ge
lukkig dat Vlaanderen tot hiertoe 
kwakzalverspillen had om de pijn 
te verzachten, in afwachting da t 
de socialisten ontdekken dat 
Vlaanderen ziek was. Maar wij in 
de Volksunie zijn ook voor paarde-
remedies, daarom noemt men ons 
extremisten. Maar vlug dan, want 
het is hoog tijd 

P.M. 

met uvi HjcJ ! 

[ Wentelende poort 
Poort uit één stuk, gewoon
l i jk vlak model . Ui tvoer ing 
in elke afmet ing Wordt , zo 
gewenst, voorzien van glas-
openingen en vervaard igd 
naar 't on twerp door de 
klant verstrekt. Vraagt zeer 
we in ig plaatsruimte 

seerde haken, al óf niet 
l ichtgevend naar bel ieven 
Bijzonder aangewezen voor 
afs'u t ing van vensterramen 
van gewone woonhu izen 
Deze lu iken kunnen voor
zien worden van een uit-
steekinr icht ing. 

Schuifhekken 
De steeds meer in voege 
komende w i j ze van a fs lu i 
t ing voor uitstalramen en 
toegangswegen van grote 
afmet ingen. Samengesteld 
uit i jzer of a lumin ium sp i j 
len bestaande ui t twee 
gekoppelde U-ijzers. 

Zonnetent 
met ingebouwde 
gev/rictitsarmen 

Beschermt uw interieur 
tegen de warme, soms 
vern iet igende zonne
stralen. 

M O D E R N E 
Z O N - V A S T E 
K 
M 
G 

L E U R 
E K A N 
E H E 

E N. 
1 E K 
E L 

I N G E B O U W D . 

A.JEÜJISSiM:LlOOSiy»yilSA10HfM ZONHOVEN 
« . TEL. 132.31 



8 
/ 
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BUSSEN RIJDEN 
SOMS A A N 

I20 PER UUR 
Pendelen 

of 

I flicr is een stadje van A-lcine renteniertjes, owJe rijken en 
iinilsn-inkelljes voor (ir toeristen. Be kleine amhachten van 

vroeger, de dianiantslljijers, de srltoenmakers enz., zijn rer-
duenen. i\a de oorlog zijn er veel toeristen gekomen icant ran 
1914 tot 191S zijn er reel schone levens, vooral Engelse sol
daten, doodgebloed in de Vlaamse gro7id en de kerkhoven lig
gen dikgeumid in de Westhoek. Deze doden-bedevaarten heb
ben aan sommigen een gemakkelijk leventje bezorgd, ovidat toe- _ ^ 
risten toch altijd iets mee naar huis nemen, zij het dan ook ^ t ^ ^ l X l O d d l 
prutsjes vit de benepen souvenirswinkeltjes van het gore en f^ 
triestige leper. Er zijn daar toch nog grappenmakers, zo o.m. 
Bode. Bode die volksvertegenwoordiger w zei na de staking : 
« onze mensen zullen niet meer voor een appel en een ei naar 
Frankrijk moeten gaan icerken ». Negen weken nadien moesten 
se tegen 14 of 16 Frank per vur naar ginder trekken. u door 

Staf de Lie 

Anderen gingen tiaar Wal
lonië, om daar in de verou
derde dodenmijnen het koe-
lieNverk te gaan doen. Ze zou
den nog gaan, moesten de 
bussen nog rijden maar die 
bollen niet meer omdat het 
niet renderend was. 

IEDERE DAG 15 UUR 

In Popermge was het net 
feest van de koolputters toen 
wij er kwamen. Daar zijn on
geveer nog een twintigtal 
mijnwerkers' in het gehele 
Westland blijven er nog een 
twee- of driehonderd. 

Een mijnwerker vertelt 
ons dat hij vanaf '53 naar 
Wallonië gmg tot in 1960. 
Voordien was hij werkloos. 

Hij vertrok te 3 uur 30 's 
nachts en was te 6 uur 30 's 
avonds terug thuis om dan 
's nachts weer te vertrekken. 

Hij had zesdagenweek te 
doen en zag dus op een gan
se week alloen 'g zondags zijn 
kinderen. Hij bleef per dag 
niet minder dan 15 uur uit-
hiüzig. 

Hij was houwer in de 
mijn, het kwaadste werk dat 
thans ook nog zoveel West-
Vlamingen die verplicht zijn 
naar Wallonië te gaan, doen; 
hetzelfde werk dat zoveel 
Vlaamse arbeiders verplicht 
zijn te doen omdat zij in ei
gen streek geen werk vinden. 

DODENKITTEN 

De tocht ging van leper 
naar Bergen, met een omweg 

om onderwege arbeiders te 
kunnen opladen. Aldus werd 
dagelijks een afstand van 
300 km afgelegd dikwijls te
gen een zeer hoge snelheid 
die voor sommige bussen bij 
de 120 km.-uur lag. De 
chauffeurs moesten een dag 
rijden en een dag rusten, 
maar de meesten gingen t i j 
dens deze rustdag uit, aldus 
vertelde ons een werkman 
die dikwijls naast de voerder 
is gaan zitten om op het ver
keer te letten of om te zien 
of de man niet in slaap viel. 

Doordat de arbeiders na
tuurlijk Eteeds zolang moge
lijk thuis wilden blijven 
dienden de voerders snel te 
rijden om de verloren tijd in 
te winnen. 

Dat is dikwijls de oorzaak 
geweest van botsingen. 

De meeste arbeiders slie
pen in de bus zodat er bij 
ongevallen steeds veel ge
kwetsten of doden waren. 

Iedereen herinnert zich 
nog wel de afschuwelijke on
gevallen met mobielenbussen 
waarbij talrijke gekwetsten 
en soms tot vijf doden toe 
vielen. 

Indien de mijnwerkers ziek 
waren dan werden ze ver
plicht iedere twee dagen 
naar Wallonië te gaan vopr 
het doktersbezoek, anders 
diende men in het hospitaal 
van de mijn te blijven. 

BEESTENWERK 

Hoofdzakelijk waren de 
opzichters vreemdelingen, 
zelfs Russen en Italianen. De 
Vlamingen deden en doen 
het koeliewerk. « Ikzelf heb 
daar ook het beestenwerk 
gedaan » vertelt onze zegs
man. « Wij moesten op de 
meest onmogelijke plaatsen 
in de nauwe en slecht ver
lichte ouderwetse mijn
schachten de zwaarste kar
weien uitvoeren. De Vlamin
gen die naar de Waalse mij
nen gaan werken en geen 
Frans kennen zijn de groot
ste sukkelaars die ge U op 
de aardbodem kunt inden
ken ^. 

Onze zes&nian heeft men
sen van bij ons gekend die 
het grofste werk deden in de 
mijn en die 150 F per dag 
verdienden. 

Hij heeft gezien hoe — 
voor de minderjarigenwet 
tot stand kwam — 
Vlaamse jongens van 15 jaar 
beestenwerk deden in de 
Waalse mijnen. « Op zedelijk 
gebied is het daar beneden 
een echte hel ». 

ïlij heeft mensen gekend 
van de kust, die jaren naar 
de mijn reden. Uit de streek 
van Nieuwpoori - De Panne 
vertrokken ze 's morgens te 
8 uur 30 langs Poperinge en 
ze kwamen te half drie 's 
morgens terug. Zij waren 
dus praktisch niet thuis. En 
dergelijke toestanden be-
ClsaR nog l 

W ij hebben reeds eerder gezegd dat de toestanden 
op zedelijk gebied, bij diegenen die naa/r Frankrijk 

gaan werken en dan vooral hij de jeugd, ongelooflijk 
slecht ziJTb. Wij kunnen hiervan talrijke voorheelden 
aanhalen viaar wij zullen om tot enkele heperhen. 

Jonge vieisjes vanaf 16 jaar en sommige vanaf 
14 jaar gaan vanuit de Westlioek naar Frankrijk. 

Van 14 jaar af worden de meisjes « opgeteerd * in 
de bus. In hun jargon kunnen zij niet anders meer 
bezigen dan de uitdrukkingen die zij er leren. De erg
ste seksuele uitspattingen worden iedreven in de hus, 
tijdens de rit naar en van het werk, of in de fabriek 
zelf tijdens de werkuren. 

Er is niet de minste kontrole, geen enkele pries
ter houdt zich bezig, voor z-over wij weten, met deze af
gestompte kvdde. 

Politie is er ook niet om toezicht te houden. Het 
A.C.V. dat altijd de mond vol heeft over de geestelijke 
waarden van de arbeider laat hegaan. Hun mannetjes 
innen de lidmaatschapsgelden van de arbeiders en dat 
is hun voldoende. Tiet morele welzijn van de mensen 
lappen ze aan hun laarzen. 

Zelfs gehuwde vrouwen lopen gevaar in deze chaos. 
Daarbij dienen velen hxm kinderen thuit achter te ï«-
ten. De meisjes en de jongens die veel alleen thuis zijn 
gaan dezelfde weg op als diegenen di* we daareven 
aangehaald hebben. 

Ze vorden op zedelijk gebied volledig ontworteld. 
Ze worden uit de vrije tchool gegooid omdat ttj 

' c slecht » zijn en komen terecht in het officieel onder-^ 
wijs, u-aar sommige onderwijzeressen zich ernstig vt^ 
spannen maar waar het zeer moeilijk is dergelijke kin
deren nog binnen betere banen te leiden. Velen komen 
in aanraking met de kinderrechter voor ze naar Frank
rijk gaan werken. Nadien als zij ook over de meet 
gaan, wordt hen de vrije teugel gelaten. 

Ik eel liever 
droog brood 

Sommige ouders hebben ons verklaard dat zij Ue-
rer droog brood eten dan hun kinderen naar Frankrijk 
te laten gaan iverken. Iemand vertelde ons< dat hij 
mensen kende die hun verloofde dochters naar 'de~^'* 
nema vergezellen, maar langs de andere kant^ 
ze voor en tijdens het werk hun gangetje --—' 

S 

s 

Een meisje — 16 jaar — uit een WesHlaams dorp
je bleef verschillende dagen achtereen weg zonder dat 
de ouders wisten waar zij was. Toen zij terug thtüi 
kiram was het enige wat zij zegde : « Ik doe met me
zelf toat ik wil ». 

Sommige fabrieken hebben scholen o.a. om de we
verij aan te leren en de fijne teks'tiel. Dat lokt vele 
meisjes. Ze vertrekken ongeveer te 4 uur en komen in 
Toerkonje toe te 6 uur. Daarmee hebben ze twee uur 
vrije tijd, want de « School » begint pat te acht ut». 
Een meisje van veertien uit een hlevn dorpje bij Dikke-
bus moet iedere morgen te half vier opstaan en een eRk 
half uur te voet gaan naar de plaats waar zij de bus 
kan nemen. Haar weg loopt door een van de meest een
zame gedeelten van de Westhoek. De oudevs zijn ver
plicht haar ie vergezellen. 

W^ij zouden kunnen verder gaan met die. opsom
ming, ète triestige geschieden/k van een volk dat ^ 
Frankrijk op zedelijk en materieel gebied gaat dood
bloeden. Het is onze plicht dia schandelipce toestanden 
aan het licht te brengen en wij hopen dat er spoedig 
een einde aan gemaakt wordt, dat de verantwoordelij
ken een einde zouden stellen aan de slepende ziekte der 
mobiliteit, want daardoor sterft in West-Vlaanderen 
een schoon volk. 

l 

1 
S 
S 
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Vlamingen 
Koopt bi j beproefde Vlaming en bespaart steeds minimum 
10 °/o op uw uitgaven. 
Stads- of Butaangasvuur (3 vuren) . . . . 475,— F 
Stads- of Butaangasvuur (met oven) . . . 2.800,— 
Butaangasradiatoren 1.400,— 
Volautomatische Wasmachines . 
Wasmachines, Droogzwierders, 
Elektrische Huishoudapparaten. 
Steeds min imum 20 tot 40 % kort ing. 
W i j geven tof 5 JAAR TOTALE WAARBORG 
Dus nooit onaangename verrassingen, noch 
uitgaven. 

KONTANT OF KREDIET = ZELFDE PRIJS 

VANDOMME, 
Bankstraat 44, Hombeek-Mechelcn 
Ook op Zon- en feestdagen sta ik tot uw dienst. 
Spoorwegautobus : Mechelen naar. Kapellen o / d Bos 
Londerzeel. 
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DE MAAN GEEFT GELD 
AAN DE 

SEIZOENARBEIDERS 
D e bieten/campanjes sterven uit. Uit de omstreken van Hout

hulst komen er echter nog mannen die in het seizoen naar 
'Frankrijk trekJcen om in de landbouw te gaan werl-en. Mannen 
"die dat heel hun leven hehhen gedaan. Die liet geleerd hebhen 
pan hun vader. Het is een bedrijf, van het ene geslacht op het 
itndere overgegaan. Die van Houihulst en die van Nieuiomarh 
(Roeselare), zijn de laatste taaien die volgehouden hebben, 
sij zetten een oeroude Vlaamse traditie voort, een traditie co
als ze tot leven kwam en in Vlaanderen belend geraolte door 
het bekende toneelspel t Peegie » dat volledig ni de geest van 
'ie seizoenarbeiders verd opgevat. 

't Is een raar volk dat in 
Houthulst woont. Een volk 
van leurders en marktkra-
mers. Daar wonen de af
stammelingen van de vrij
buiters van het Vrijbos, de 
mannen van de bende van 
Bakelant. « Komt ge in 
Houthulst een ongeval tegen 
dan moet ge U heel stil hou
den want ze durven U in uwe 
kraag pakken > vertelde ons 
iemand die het weten kon. 

Ze durven er nog kaarten 
met het mes onder de tafel 
en ge kunt er nog steeds niet 
gemakkelijk gaan dansen 
als buitendorpeling, met een 
meisje van het dorp. 't Zijn 
rare kwanten. Ze gaan in 
Frankrijk en Vlaanderen 
leuren en trekken heel het 
land door terwijl hun kin
deren bij de familie blijven. 
Ze gaan te voet (nog zeer 
weinig), per fiets (ook niet 

veel meer) en per auto (de 
meesten). 

MET DE « BLAUWZAK » 

Bijna iedereen in de West
hoek kent Mauriske Stene 
van Ichtegem. De Stenes zijn 
gekend omdat ze zoveel kun
nen drinken maar ook omdat 
ze zo hard kunnen werken. 
Al eeuwen lang gaan ze naar 
Frankrijk om het seizoen 
mee te maken. 

Wij liepen bijna lettei-lijk 
op Mauriske, toen hij met 
zijn blauwzak op de rug, te
rugkeerde uit Frankrijk om 
na een hard bietenseizoen 
weer naar zijn dorp te gaan. 

Mauriske heeft vanaf zijn 
negen Jaar meegedaan aan 
de seizoenarbeid. Hij ging 
toen nog naar school, maar 
zijn vader nam hem voor 
een groot deel van de tijd 

• ^ • < ~ " • ^ - " ' « j j j ^ - " 

Maurits Stcne. L ^ „,., 
Baar de Franse bietenvelden... 

k <»11 i.1 ijit ilCj^Lllut- i^^MÏ 

mee naar Frankrijk. In de 
zomer gingen ze bieten dun
nen, vervolgens trokken ze 
naar de vlasvelden en deden 
de oogst mee om daarna het 
bietenseizoen te doen. Ook 
nu nog verloopt die arbeid in 
dezelfde volgorde voor Mau
riske, uitgenomen dan de 
oogst die volledig automa
tisch wordt gedaan en waar
bij geen seizoenarbeiders 
meer te pas komen. 
40 F DAAGS VOOR DE KOST 

« G'hebt goei en slechte 
boeren > vertelt onze man. 
« Mijnen boer is een goeie. 
Ik heb een eigen kamer, ik 
eet samen met het gezin ». 
Hij werkt in het departe
ment Oise, tegen Beauvais 
bij een Limburgse boer. Ze 
werken per hektare en wor
den daarnaar betaald. « Ik 
heb geluk dat we een goeie 
baas hebben » vertelt hij 
want sommigen moeten nog 
in het stro slapen zoals dat 
vroeger ging, maar zoals dat 
tegenwoordig toch niet veel 
meer voorvalt. 

« Het is ook een toege
ving van de boer in mijn 
voordeel dat ik mijn kost 
niet moet betalen ». De mees
ten moeten namelijk hun 
eten wel zelf betalen, soms 
veertig frank per dag voor 
maaltijden die bijlange niet 
vet zijn. En ge hebt het nodig 
want 's morgens beginnen ze 
te 5 uur om 's avonds te ein
digen als-'het donkert; dik
wijls wordt er zelfs doorge
werkt 's nachts als de maan 
helder schijnt. Op deze wij
ze verdienen onze mensen 
geld met behulp van de maan. 

VROUWEN GAAN SOMS 
MEE 

Er zijn ook nog vrouwen 
die mee naar de bietenvelden 
trekken. « Iedere hand is 
kostbaar want het werk 
wordt ook niet zo vet be
taald » vertelt Mauriske. 

Hij schat dat er nog 1200 
seizoenarbeiders zijn. Hij 
vertelt nog dat het zo slecht 
is als ge ziek zijt. Hij is bij 
een Belgische ziekenkas aan
gesloten en toen hij door 
vergiftiging (van 't bieten-
sproeien) eens een vol jaar 
ziek was, trok hij 25 frank 
per dag ! 

Mauriske heeft nu zijn 
beste kostuum aan. Hij trekt 
terug naar huis, na een bie
tenkampanje van bijna acht 
weken. Nu gaat hij weer 
links en rechts wat werken, 
tenminste als hij iets vindt 
want anders moet hij — die 
zo werklustig: is —* aan de 
« dop ». Volgend jaar gaat 
hij weer naar Frankrijk : 
zeven weken bij hel zetten 
van de biet en vier weken in 
het vlas. Mauriske drinkt 
zijn pint uit en gooit zijn 
« Balecon », zijn blauwzak, 
over zijn rug en hij verdwijnt 
met een vriendelijke goeie-
dag. Er lag een fierheid over 
deze pezige man die ge bij al 
de tienduizenden anderen 
niet ziet. 

« Nu hebt ge een van de 
strafste drinkers, maar ook 
een van de strafste werkers 
van gans Vlaanderen gezien» 
zegt ons de cafebazin. 

S.D.L. 

T) ol Vos is nog van d' ander 
•*- eeuw, van 18SÖ. Hij is o\. 
Zijn 77 en woont in leper, in 
een klein hiii'^je. eentje zoals 
er in de straal vele slaan. 

Het is een kort manneke, 
met een gegroefd gezicht. Hij 
heeft een broek aan die een 
beetje te leijd is en met kno
pen als stukken ran vijftig 
frank. Brede betrellcn lopen 
over een hlanxce schippcrs-
trui. 

Pol is een oude getrouwe 
Vlaams-Xationalist die er 

veel pijn van gehad heeft dat 
de vroegere ^ laams-yationa-
listen zo geslagen werden, 
maar die helemaal terug op
gefleurd is wanneer hij ge
zien heeft hoe de jonge gene
ratie anders, realistischer 
maar t misschien toch beter 
dan wij » de zaak hebben 

(Pol bedoeld die van 14'J8) 
ijtng hij als schrijnwerker 
naar llazebrnck. Het moest 
irel, zijn vader en zijn groot
vader irnro-n Uriiir hoeren 
(/eivrc^f. liet was tt n groot 
i/etiii : liraiilf li ndercn hij 
hen lil II II, Il ij was de zeven
de :onn cii ook toen was er 
in dr stieck hijna geen werk 
te vinden. Daarom naar 
F rail L rijk « en de centjes die 
ik daar kon verdienen waren 
thuis zeer irelkoiii ». Het 
iriis de tijd van de lulling 
die in diie of rier gesneden 
werd, de tijd dat men een ei 
in tweeen deelde, de tijd dat 
men (Pol was toen 18 jaar) 
een f ran/: per dag rerdiendtt. 
f Alles wat toen ook veel 
goedkoper navenant *. 

T^ en pint kostte toen 10 ecn~ 
^ tieinen. Pol ging met de 
trein naar Hazchroek, hij wa^ 
dagelijks lö uur per dag van 
huis weg. In dat opzicht is er 
voor reien nog geen grote 
verandering gekomen, zoal* 
men ziet. « We moesten toen 
's morgens te zessen begin
nen » vertelt onze man ver
der. Ze hadden daar de kost, 
drie keren per dag aten ge 
met de baas en zijn gezin 
mee. 

Zo heeft Pol bijna heel ziin 
leven in Frankrijk doorge
bracht. 

Op zeker ogenblik, 't was ta 
o6, mochten ze niet meer 
gaan, hij heeft dan maar 
links en rechts wat gearbeid 
en is zo aan zijn pensioentijd 
gekomen. Nu trekt hij ge^ 
deeltelijk pensioen uit Franh-

POL VOS VERDIENDE 

1 FRANK PER DAG 

aangepakt. Pol heeft er zich 
voor ingespannen, om de 
partij omhoog te krijgen, 
vooral in zijn streek. 

Hij kent al de gemeenten 
van huis tot huis, hij is t ge
weldig graag gezien ». 

Hij heeft al de handtekens 
verzameld voor de peterslijs-
ten van de Volksunie. Goed 
weer of slecht weer, hij was 
van 's morgens tot 's avonds 
op toeg met de auto vaii een 
bekende persoonlijkheid wit 
leper. Pol ging in de klein
ste straatjes, naar de meest 
afgelegen hoeven, hij werd 
wel moe maar wilde het niet 
voelen, en het was voor hem, 
een echte zege toen hij de 
lijsten op het gerechtshof 
kon gaan neerleggen. 

t ) ol haalt een geruite blau-
-*- we zakdoek boven en be
gint ons te vertellen over zijn 
leven als grensarbeider, icant 
ook hij heeft bijna heel zijn 
T an een eind voor de oorlog 
leven in Frankrijk gewerkt. 

rijk en gedeeltelijk uit Beh-
gië. 't Is niet vet want liet' 
geen de Fransen te veel stor^ 
ten loordt hier in België a^ 
gehouden. » Op die wijz9 
krijg ik nog niet zoveel alt 
iemand die in België zijn 
pensioen trekt ». 

O ok dat is een schandaal 
tcant het komt bijna neer 

op diefstal van het hetgeen 
de arbeiders rechtmatig toe
komt. 

Als wij afscheid nemen van 
Pol Vos, dan weent de man en 
hij beeft een beetje meer dan 
anders. Ook zijn vrouw pinkt 
een traan weg, zij is grijs, 
bijna spierwit geworden en 
heeft een kruk nodig om te 
gaan. Ge ziet, het spijt deze 
mensen dat ze niet meer kun-

'nen meedoen, dat ze er niet 
meer kunnen bijzijn. Anders 
zouden wij er zeker van zijn 
Pol aan de grens te ontmoe
ten bezig de arbeiders te be
werken in het belang van de 
goei zaak. S.D.L. 

HOOGSTRAAT 15* en 17 - ANTWERPEN 

Slaapkamers - Eetkamers 
Salons - Kinderwagens 
Wasmachines - T. V. 

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

K o n t a n t - Kredief-
OPEN AtlE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 



DE VOLKSUNit 

Vlaams huis 
in Overmaas 
Op het dak van Vlaanderen 

In het bedreigd gebied 
I

V (/(• Vocislieei ln-ijud )iH Maams gevoel fUnh t, onliraUen. De om-
t.tandiyhfden ztjii er echter la.^lig, omdat men er in de driehoek 
Maastricht-AUn-Luik prakliseh afgezonderd leejl van i laanderen 

Een van de flinksie flrijders in de \ oeri-lrcek is Jef lirnsl, die Irouivens 
geen ogenbhl: aaizelde om zijn veianiwoordehjhhcid op Ie nemen bij 
d« jongste verUiezinqen. Jef Erml aanvaardde dadelijk een kandidatuur 
op de VulksunieUii.1 Limburg om zo zijn geliefde ]'ocislrcek andermaal 
aan d« aandachl van ri' i [•^^'^otrs en van de ] Inmingen in hel alge
meen O" ' ' •*>"••;'->« 

Kasteel «Uilenburg» te Moresnet in Overmaas. 

STICHTING OVERMAAS. 

Na de verkiezingen werd 
dan ook besloten de samen
werking met Overmaas een 
konkrete vorm te geven en in 
de zomermaanden onstond de 
Stichting Overmaas, waarvan 
de statuten in het staatsblad 
van 25 september 11. versche

nen. 

Als eerste leden van de be-
heerraad traden toe de volks
vertegenwoordigers Richard 
Van Leemputten en Daniel 
De Conlnck. Naast Ward Ro-
lus en Rudi Van der Paal 
vormen zij met Jef Ernst en 
Wim Jorissen de eerste zes 
leden van een beheerraad die 
eerlang uitgebreid wordt. Dr 
Van Leemputten en Drs Wim 
Jorissen werden afgevaardig
den beheerders aangesteld. 

RUIME WERKING 

De werking werd zo ruim 
mogelijk gezien. In artikel 3 
van de statuten wordt gezegd: 

< De vereniging heeft ten 
doel binnen het kader der 
wettelijkheid, met alle hoe-
genaamde geschikte en nut
tige middelen op wettige wij

ze de zes Voerdorpen, de 10 
Platdietse gemeenten en Au-
bel voor de Vlaamse gemeen
schap te behouden. Zo kan 
b.v. louter exemplatief, dus 
niet limitatief, in Overmaas 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
een aangepaste werking on
dersteund of in het leven ge
roepen als b.v. oprichting van 
een heem, bibliotheken, enz. 
Te meer beoogt de vereniging 
het materieel en moreel steu
nen en bijstaan van de per
sonen en instellingen die zich 
bezig houden met een of meer 
van de in deze bedoelde akti-

iteiten. 

Zij is bevoegd om alle 
loerende en onroerende goe
deren die zij voor het verwe
zenlijken van haar doel no
dig heeft, in eigendoms - of 
andere zakelijke rechten uit 
te oefenen ». 

AAN DE SLAG. 

Heeft de Stichting zich de 
luimst mogelijke armslag 
voorbehouden voor de wer-
kmg in Overmaas, dan is ze 
toch onmiddellijk overgegaan 
tot iets zeer praktisch en wel 
het oprichten van een Vlaam? 

Huis in Overmaas. 
Populair als weinigen (hij 

is nog steeds prins-carnaval 
in de streek) en ernstig zoals 
zijn naam het aanduidt von
den we Ln Jef Ernst de man 
op de rechte plaats. Jef Ernst 
IS dan ook aan het bouwen 
gegaan. «Hof De Voer» zal 
in het centrum van 's Gra
ven-Voeren, de grootste ge
meente van de Voerstreek, 
oprijzen. 

De Stichting Overmaas 
leeft op zich genomen de 
v'oerstreek ook hierbij te hel-
:ien en zal 300 aandelen van 
l.OOO F plaatsen. De onder-
schrijvers van die aandelen 
nullen met 3% interest vrede 
r.emen. Van de aandelen 
worden er elk jaar 20 terug 
betaald. Welke het zijn wordt 
door uitloting beoaald. Uiter
lijk na 15 jaar zullen alle dus 
erugbetaald zijn. 

Wie aandelen wenst te ne-
iiien kan Dr. Van Leemputten 
of Wim Jorissen of een ander 
lid van de raad van beheer 
ervan op de hoogte brengen. 
Hij kan het bedrag ook recht
streeks storten op postchek • 
1532.37 Stichting Overmaas 
v.z.w - 's Graven-Voeren. 

Ook gewone steunbijdragen 
zijn wenselijk want de strijd 
in Overmaas, die gelukkig de 
luatste maanden weer opge
laaid is, kost geld. 

De Voerstreek b e s t a a t 
slechts uit zes gemeenten, die 
ook naar onderwijstaal Ne
derlands gebleven zijn. In de 
10 Platdietse g e m ee n t e ii 
daarnaast, waar hetzelfde 
dialekt gesproken wordt als 
in de Voerstreek is de onder
wijstaal sinds dertig jaar en 
meer F r a n s . Van de Voer
streek uit moeten ook die ge
meenten bewerkt worden. 
«Hof De Voer» zal onze 
wachtpost zijn en onze basis 
voor het tegenoffensief. 

Helpt ons d ia rh i ' i 

om beter te wonen 
n d b i h o n d e r d e n f o t o ' s 

^ ^ ^ • | H ^ ^ ^ I a d v i e z e n - t i p s 
P P ^ ^ y B ^ I n i e u w e i d e e ë n 

unielce documentatre 
a r c h t l e c l u u r 
1 n r I c h f I n g 
k o m f o r t - k u n s t 

vraaf f ra t i s ^roefnr. . 

heneiouwenstr. 7 ' qent • 

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

Oude Markt 22 
Is onze bierkeider 

• • • • 
Tel. 46.311 

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

oor de Antwerpse agglomeratie : 
ELISABETHLAAN 214 
BERCHEM 
TEL. 39 78 45 

P.V.B.A. « Abco-Antwerpen » 

De echte Dortmunder met de «twee Hertjes» 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • " • " • * • " " " " " " " " " " < ' " " % 

2 MATEN... 
Het vitvoerend konntee van de Belgische voetbal

bond Jieeft nog de geest van la Belcjique de papa en van 
wijlen kardinaal Mercier. De franstaligen zijn er om 
te heersen, de Vlamingen om te dienen, te luisteren en 
de Mappen te krijgen. 

Zij die de u-are geest van de sport, de fair play, de 
objektiviteit zouden dienen hoog te houden verlagen 
zich tot de ergste dorpspolitieh en tot een anti-Vlaamse 
en pro-Waalse houding. Men moet naar koloniale ge
bieden gaan om gelijkaardige toestavden te vinden. 

Men heeft het paar dozijn schorsingszondagen 
voor Aalsterse spelers opgeteld. Men heeft ze vergele
ken met de zes zondagen die de Luikse speler Sztany 
kreeg om een scheidsrechter een lip te klieven. Men 
kan vergelijken met de andere Waalse speler Lejeune 
die op Diest een schoeliestreek uithaalde door de bal 
zo hard hij kon tegen de onderbuik van een Diesterse 
speler te werpen. Die speler liep twee zondagen schor
sing op, (24 en 25 december) waarop niet gespeeld 
wordt ! ' s tandaard Luik, waar de spelers van Water
schei bespuwd en geslagen werden, kreeg 2.000 F boe
te. Aalst, waar men de spelers van Standaard, noch 
sloeg noch bespuwde kreeg een zondag met gesloten 
deuren te spelen, wat gelijk staat met een boete van 
300 000 F tot een half miljoen (het normale toegangs
geld). 

Het uitvoerend komitee van de Bel'gische Voet
balbond waar Walen en franstaligen het hoge woord 
voeren en zichzelf tegen alle wetten van de sportivi-
teit in bevoordelen, heeft thans een persmededeling 
uitgegeven waarbij ze de Vlaamse sportmassa even
eens meent in het gezicht te mogen spuwen. « Geen 
enkele kwestie van politieke of taalkundige aard mag 
in aanmerking genomen worden voor de aanduiding 
van scheidsrechters » zegt die schijnheilige medede
ling. Bedoeld wordt natuurlijk dat Blavier, een toon
beeld van minachting voor Vlaamse spelers en voor 
Het Nederlands, opnieuw op Vlaamse sportvelden zal 
verschijnen. De man die tegen de Aalsterse spelers 
zegde dat hij ze zou kraken en die dat ook deed is 
immers een voorbeeld van sportieve geest ! 

2 GEWICHTEN 
Het franstalig blad « Les Sports •» dat praktisch 

beslist over de straffen die uitgedeeld wor4efl ^oPf 
de Belgische Voetbalbond heeft het over onsportieve 
Vlamingen ! Het was nochtans dit blad dat hoge 
straffen voor Aalst voorstond en de praktische on
schuld voor Lejeune pleitte, want op Diest had vol-
crens « Les Sports » de scheidsrechter schuld. 

« Les Sports » geeft het klassieke voorbeeld van 
vvat zij als sportiviteit aanziet. Twee maten en twee 
gewichten. De Vlaamse spelers hebben altijd schuld, 
ie Waalse nooit. Het is onsportief van de Vlamingen 
een scheidsrechter te beschuldigen ook als hij de 
orenzen van de sportiviteit overschrijdt. 

« Les Sports » beschuldigt echter, zoals voor de 
wedstrijd Diest-F.C. Luik de scheidsrechter, als een 
Waalse speler ploertenstreken uithaalt tegen een 
Vlaamse speler. 

Van sportiviteit. objektiviteit en fair play gespro-

Wij, als echte sportliefhebbers die niets hebben 
tegen gelijk welke sportbeoefenaar op voorwaarde dat 
hij fair en objektief blijft zeggen echter dat Blavier 
voortaan in Wallonië mag blijven. 

Evenals baron GuiUaume. 
Willen « Les Sports » en de Belgische Voetbal

lend hem toch naar een Vlaams voetbalveld zenden 
dan zullen alle Vlaamse voetballiefhebbers die zon
dag eens gaan kijken naar dat anti-Vlaamse speci
men en hem eens gaan toejuichen zoals hij het nog 
nooit geweest is. . 

Wij zijn de baron Guillaumes, de Blaviers en 
« Les Sports » meer dan beu. Omdat zij niet weten 
wat sportiviteit, objektiviteit en eenvoudige beleefd
heid is. ... t 

Voor dergelijke gasten staat het nochtans gast
vrije Vlaanderen niet meer open. 

Dat ze elders hun rassistische strijd gaan voe
ren. Van hun sportiviteitsgevoel wensen wij bevrijd te 
blijven. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • * 

Roept en U wordt 
Telefoneer en we 

Voor uw k r j id ; 
/ookartikelen, 
kolen in zakjes 
enz .. 

EEN ADRES : 

Lode de 

gehoord 1 
komen. 

>n'erswaren, 
likeuren, 
, brandhout 

Smet-
Verslyus 
BRIELKEN 26, EVERGEM 
TEL. 51.80.69 

Bijzondere voorwaarden voor 
grote gezinnen. 

• Te huur CAFE PALLIETER 
; centrum van Leuven. 

' Zeer goede klient«el (studen-
• ten en Vlaamse mensen). 
; Zakencijfer bewezen. 

: Rijkelijke broodwinning voo ' . 
a 

; man en vrouw. 
• 

• Inlichtingen Abts M. Tiense-
: steenweg 128, Korbeek-Lo. 
: Import Dortmunder THIER, 
: tel. 463.11. 



DE VOIKSUNK » 

ROESELARE 

De Vlaamse Kring « De Man-
del » nodigt alle Vlaamse vrienden 
hartelijk uit op het DRIEKO
NINGEN-BAL dat plaats vindt in 
de zalen <t DE BEURS » te Roese-
lare op zaterdag 6 januari 1962. 

Het gekende orkest « De Melo-
ritmers » speelt ten dans. 

Aanvang : 9 uur 's avonds. 

Verschir.ende aangename ver
rassingen wachten de aanwezigen. 

Kaar ten kunnen besteld wordon 
bij Antoon Desimpelaere. Kalken-
s t raa t 32, te Roeselare (telefoon 
209.64). 
H. Mis. 

Onze leden en simpatisant-en 
worden vriendelijk uitgenodigd 
tot het bijwonen der H. Mis, op
gedragen ter nagedachtenis van de 
heer Pol Willaert, vader van on
ze kranige propagandist René, op 
zondag 31 december, te 8 uur 15 in 
de St. Jozefskerk te Roeselare. 

lUIDERKEMPEN 

Ondanks de dreigende ijsgang 
werd de vergadering van woens
dag, 30 december te Ramsel in het 
Reigersliof een waar sukses. Een 

talrijke groep, meestal boeren on 
volksmensen uit het omliggende, 
was opgekomen om de herleving 
mee te maken van de Vlaams-na-
tionale strijd in het uiterste hoek
je van de Zuiderkempen. 

Buitengewoon geschikt voor het 
boerenpubliek, greep de geestdrif
tige rede van Provincieraadslid 
Ludo Sels recht naa r hpt hart . 
Ook de uiteenzetting van dr Jur. 
Jo Be'mans over het, tedrog van 
de streekekonomie, waa-.van voor
al de arme Zuidevkemprn de dupe 
is, werd met veel aandacht be
luisterd. 

Arrondissementeel Voorzitter 
Jos Van Bruggen, bijgestaan door 
schatbewaarder Domien Nijs, ver
strekten inlichtingen en zorgden 
voor de propaganda 

We twijfelen er niet &an, dat de 
aanwezigen zijn teruggekeerd als 
zoveel propagandisten, in 't bezit 
van stevige argumenten en een 
vaste overtuiging, die ze op hun 
dorp en in lïun werkkring zullen 
uitdragen. Juul Meulenbergs, ver
antwoordelijke voor het kanton 
Westerlo, haalde eer van zijn ini
tiatief. 

ZWIJNAARDE 

De vergadering van 19-12-61 on
der voorzitterschap van dhr Boekx 
met als spreKer volksvevtcgen-
woordiger Leo 'Wouters, moch zich 
in een goede opkomst verheugen. 
Dhr Bocckx scheUste de mogelijk
heden van zijn a.deling, de uitbrei-
d ng en .samenwerking met de aan
palende gemeenten Zevergem, St. 
Denijs-V/estrem, en de wijk St 
Pieters. 

Obje;;t dat m de eerstvo'gende 
maanden zeker kan bereikt wor
den. Volksvertegenwoordiger Leo 
Wouters beharde 'de de polifeke 
toestand Spr>kor verto'.kte de 
waarheid, dat de Belgische .staat 
alleen dank zij de tweetaligheid 
der Vlamingen verder bfstaan k a ï . 

We vo'-ren nl.'t enko! een taal
strijd, maar ijveren om ons lands-
gcdeell* sociaal en economisch te 
verbeteren. 

Uiteindelijk meet het Vlaams 
levensrecht erkend worc'en. levens
recht voor onze middea«;tanders, 
boeren, bedienden en aibeiders. 
S^nds 1951 werden in Oost-V'.aan-
deren alleen 472 bedrijven geslo
ten en kwan>en er 14 n'euwe bij. 

Ongeveer 50 000 arbeiders wer
den werk'oos en e;n lOOOO tal te
werk gesteld. De strijd van de 

Volksunie is de strijd voor het 
Vlaam.se volk, in al zijn bevol
kingslagen, en niet in het minst 
de strijd voor de Vlaamse kleine 
mpn. 

WAARSCHOOT 

Opnieuw werden deze maand 
verscheidene nieuwe Uzers en le
den aangeworven. Weid in onze 
gemeente lang gerust, dan zijn we 
nu in onze aktie niel meer ie stui-
t :n . 

WILRIJK 

Groeit traag maar gestaag. 
De afdeling, f;esticht m een oe-

pe.kte vergadering ondn- voorzit
terschap van de heer Mattheys-
sens, te Antwerpen, op 15-6-1961, 
telde bij dit begin een bestuur 
van 3 man, en 8 leden. Re;ds na 
enkele weken werking bedroeg dit 
aantal 19. terwijl ook '20 abonnen-
ten waren geworven. 

Ondanks het feit dat in de va-
caniiemaanden talrijke huisbezoe
ken door afwezigheid van de be
woners niets opleverden (iets 
waarmee trouwens elke afdeling 
heeft af te rekenen^ en de « Mars 
op Brussel », benevens de voorbe

reiding van onze eerste Volksver^ 
gadering veel tijd kostten, was ons 
ledental voor deze vergadering ge
stegen tot 59 en hadden we reed» 
82 abonnenten aangebracht. 

Thans bedragen deze getallen t 
67 leden en 84 abonnonten. 

De werving gaat onverpoosd 
verder. 

W I J verzoeken onze abonneaten, 
niet-leden, op iiun beurt bij de 
parti j aan te ' s luüen He: groeiend 
aantal mensen d'e i-.ich bewust 
worden van de noodzaak van een 
Vlaams-nationa.e partij , en die 
daarom aansluiten bij de werk
zame Volksunie beteken m voor 
de leiding een gro'.e morele steun. 

BRL'J.-EL 

Propagaiidaloohtcn. 
1951 werd afgesloten met 18 

tochten, waarop gemidde'd 106 bla
den werden aan de man gebracht 
in 32 gemeenten 

1952 wordt op 7 januari ingezet 
met een tocht in twee gemeenten 
van het kanton Schaarbeek. Bij
eenkomst 9 uur achter KVS (lA-
kenstraat) of 9 uur 30 aan kerk 
van Noss-'grm. 

DIENSTBETOO»a 
AALST 

EJlke 3de zaterdag van de maand 
van 14 tot 16 uur lokaal « De i9~'tör2Ö' uür 'Ts te^drnsdag 'van de 
Vriendschap » Dr. Van Leemput- [„aand 

DFÜRNE-ZUID 
Storme. Boekcnbergiei 134. van 

ten, volksvertegenwoordiger. 

AALTER 
Elke zaterdag provincieraadslid 

D. V. de Kerkhove, Brugstraat 5 

ANTWERPEN *t.^ * r 
Elke 1ste maandag en 3de vrij

dag vanaf 20 uur in Peter Benoit, 
Prankrijklei 8. Antwerpen. 

R. Mattheyssens, volksvertegenw 

ANTWERPEN LINKEROEVER 
ledere eerste maandag van de 

maand op het sekretariaat Blan-
chefloerlaan 57, 2de verdiep, van 
20 tot 21 uur. 

Ook ziekenverzorging door gedi
plomeerde verpleegsters Aan.vra-
gen hiertoe op bovenvermeld 
adres. 

van 19 tot 20 uur. 

DILBEEK-ITTERBEEK 
Elke dinsdag van 20 tot 21 uur 

en elke zaterdag van 9 tot 12 uur 
ten huize arch C De Coster An
dere dagen op afspraak Tel 
2128.94 of 21.99.74. 

EDEGEM 
Lic. Hugo De Vos — elke derde 

vrijdag der ma.ind van 20 uur 30 
tot 21 uui- 30, Willem Heneynstraat 
10. Edegem. 

Elke tweede en laatste zondag 
van de maand in de voormddag 
Mechelsesleenweg 314, Edegem. 

Op telefonische afspraak num 
mer 4960.83. 

«^•«r^u..,» EREMBODEGEM-TERJODEN 
BERCHEM 

1ste en 3de maandag van de Cafe Lamme Goedzak van 20 
maand vanaf 20 uur F. Ooose- uur 30 tot 21 uur. Sen Diepen-
monsstraat 81, tel. 39.78.58. daele elke 3de vrijdag. 

H E B 

Cafe « Eikenboom » Markt elke 
1ste en 3de donderdag der maand 
van 13 uur 15 lot 14 uur 45 Ludo 
Sels <Boeienfroni) 

LEUVEN 

M. Daniel Deconinck in het lo
kaal « CrisLal », Parijsstraat 12 el
ke 2de maandag der maand rond 
19 uur. 

Tweede vrijdag m « Palais de 
Just 'ce », Vaartstraat , van 14 tot 
15 uur. 

BOOM 
Volksvert. R. Mattheyssens, elke 

2de maandag v. d. maand van 20 
tot 21 uur. 
Adres : Frans de Schutterstraat 17 

GENT 

G e n t j 
land », 
20 uur. 

Dr Leo Wouters in « Ros-
1ste, 2de. 3de vrijdag te 

HEIST OP DEN BERG 

Ten huize van de hter J Her 

BRASSCHAAT 
ledere dag van 12 uur 30 tot 13 

uur en van 17 uur tot 18 uur 30 
ten huize van provincieraadslid mans, Biekortstraat 3. 
Paelinckx, Bredabaan 467. 

JETTE 
BRUGGE 

Café Vlissinghe. Blekerstraat 1ste en 3de woensdag der maand 
van : i tot 12 uur Elke 4de vrijdag ' " herberg « Het land van Aalst » 
van de maand Sen Diependaele Kardinaal Mercierplaats te Jet te 

BRUSSEL 
Tweede vrijdag in « Petit Café » 

Boterstraat 19, van 11 tot 12 uur. 
Pi-ov. Raadslid Ludo Sels 

BORGERHOUT 
Alle dagen op afspraak ten hui

ze van gemeenteraadslid Juul Dil
len, Buurtspoorweglei 87. Borger
hout, tel. 35 09 28 

BORSBEEK 
1ste zondag der maand, 's voor-

middags, F. Beirenslaan 251. 

DIKSMUIDE 
ledere 1ste maandag vanaf 19 

uur. in het « Vlaams Huis ». IJzer-
laan 83, volksvert. Dr. Wouters. 

Ieder derde maandag van de 
maand zitdag door Bu'g^ meeste' 
E. Lootens. eveneens \n het » VI 
Huis » om 10 uur 30 

KONINGSHOOIKT 

Tweede donderd. bij Van den 
Wijngaert. Dorp, van 13 uur 30 
tot 14 uur 30, Ludo Sels prov. MECHELEN 
raadslid. 

HAACIIT 
LoUaal « De Wielewaal » 

dag der maand l o n i 20 uur. Volks
vert. D. de ooninck. 

Sociaal dienstbetoon op ons se
kretariaat Pari jssti aal 12 e'ke 
dinsdag van 20 lot 22 uur en °lke 
i-ondag van 11 toi 12 uui 30 

LEDE 

Jef Cool gemeenteraadslid elke 
zondagvoormiddag vanat 11 uur in 
het lokaal « Reinaart ». en dage
lijks bij hem thuis. Ramnielstr 7 

Senator Diependaele. elke î de 
vrijdag van de maand, van 16 lot 
17 uur. lokaal « Remaert » 

LIEUEKERKE 

Dienstbetoon elke derde zater
dag van de maand van 18 
tOu 20 uur in het lokasl « 't Kapel-
leke », bij Janssens in de Opper-
straat . 

MERELBtKU 

4de zonc.ag der maand cafe 
Kantientje Merelbeke aiatie prov 
Jos De Moor 

KORTRIJK 

1ste maandag van 16 lot 18 uui 
Vlaams Huis Groeninghe. Dr Wou
ters 

3de zaterdag van de maand van 
4 lot 6 uur de hr Vandenbulcfce 
Herwyn juridisch raadgever en 
de hr. Wenes Willy, fiskaal raadg. 

Cafe Belfort Grote Markt 52 
van 18 'ot 19 uur. teietoon 056-
201 25 e'ke 4de vrijd v d. maand 
Sen Diependaele. 

KWARE.MONT 

Volksvert. Mattheysoens elke 3de 
maandag van 19 uur 30 tot 20 uur 
30 in « Opsinjoorke » (Katedraal i . 

rake tweede vrijdag van de 
maand van 19 uur tot 20 uut Wirr. 
Jorissen 

MERKSEM 
Provincieraadslid Rolus elke 

vierde woensdag der maand te 20 
uur in lokaal « Tijl », Bredabaan 
298. 

DUFFEL Elke zondagvoormiddag van 10 
ledere donderdag 16-17 uur uij uur iO tot 12 uur ten nuize van 

Van Loven Kerkstraat: Ludo Sels an- voorz Gies Cosyns Tel 055 
prov. raadslid. .381 61 

.VIORTSEL 

1ste maandag dor maand — 
Deurnestr 70 van 20 uur tot 21 
uur 

3de maandag aer maand — in de 
« ARDEENSE JAGER » Geme"n 
teplem van 20 uur tot 21 uur 

MUIZEN 
ledere eerste woensdag der 

maand Bierhuis Ka.smo. noen Rn 
menamse en Bonheidensteenwea 
vanaf 19 uur 

ledere vierde zondag der maand 
Zaal Bastint. Leuvenseseenwea 
55. vanaf 10 uur 30 

\EVELt-nHINZfc 

Dr. Wouters 1ste zat. van 18 lot 
20 uur bij Dr. Wannijn, te Nevele. 

NI EL BIJ . \S 
Piovincieraaosiio J De Giaeve 

elke dag ten zijne nuize 

MNOVE 
Cate De Ster Stationi^plein van 

11 tot 12 UUI re'etoon 054-320 95' 
De 3de vnjd v d maana Sen 
D.ependaele 

OUDENAARDE 
Senator Diependaele in neroerg 

« De Laars ». Hoogsiraai Oude
naarde elke 1ste maandag van de 
maand. 14-15 uur 30 

OOSTENDE 
ledere tweede dinsdag van de 

maand ziidag te Oostende in cafe 
« Débarcadère ». Paulusstraat 
Oostende 

Deze zitdagen zijn i^oorai voor 
onze vissers mger-chi en worden 
gehouden door de heren Meetens 
en Deramoudt. 

RONSE 
Senator Diependaele in heroerg 

« De Klok ». Markt, Ronse. elke 
1ste maandag van de maand van 
16 tot 17 uur 30. 

SCHOTEN 
Elke vierde woensdag van de 

maand n lokaal Gelme'enpoort 
Marktplein, zitdag door provincie
raadslid Hipp. Paelinckx van 20 
tot 22 uur. 

ST AM.^NDS 
Dagelijks ten huize van gemeen 

teraadslid FYans van ce Moortpi 
E. Verhaerenstraa' 14 Tel 05? 
323 94 

ST. GILLIS-DENDERMONDE 
Elke donderdag te 19 uur dhr Ce 

Koker-Vermeir. Processestraat 77 
SINT IDESB'iLD 

Dokter Herman Le Compie ont 
vangt elke dag op a tspiaak Ker 
Kepannweg 3. Telefoons 058-224.58 
of 224.68. 

ST. MARIENS BODEGEM 
Elke eerste donderdag van de 

maand vanaf 20 uur in het lokaal: 
« In de Sarma » Stationsstraat Dij 
dhr Massage, volksvertegenwoordi
ger D. Deconlnclc, Achilles Van 
Malderen. 

Si MARIA LIKKUfc 

DagclilKs van 8 uui tot 10 uur 
' rn nuizt van irr raa Isl'o Roger 
Van Damme. Dorp 30-31. 

I I K \Ht ) l 1 
Jos van Bruggen Graatakker 

142. te Turnhout 
Dr lur J Beimans Diestbaan 

50 Geei 
eike ,/njaae van 18 rot 20 uur 

en op afspraak. 
VILVOORD! 

Op afspraaK iedere aag : Kan 
tonnaa. sekretariaat Frans Van-
denhoute He'rirnplein 29 Vilvoor-
ae Te ïl 34 56 

WELLI-
Cate Canionnus Grote Plaats. 

van 19 tot 30 uur 

WETTEREN 
Amedee De Mujer houdt zitdag 

elke zondag en donderdag voor
middag van 9 tot 11 viur bij hem 
thuis, Moerstraat 40 en op af
spraak 
WILRIJK 

G Celis J Moreruslei 346 (tele 
foon • 38 42 811 ot 

Mevr E Breugeimans Toren 
oiokstraai 14 Ite 49 5.j02i 

VIEUWIKKhRKKN 
Ir Clem Colemor.t op afspraak * 

per bnel of oei telefoon nummer 
738 17 
ZONHOVEN 

Jeuri.ssen Aitons Weierstraat 2. 
iel 132.?! dlle dagpn 

LIMBLRG 
Meer dienstbetoon. 

Van niPuwjaai af. elke laatste 
maandag van de rraand zal sena
tor Diependaé e voortaan zitdag 
houden te : 

Genk : Cafe Ober'oayern, Hoeve-
zavel - VVa'erschei van 10 tot 11 
uur. 

Eisiien : Hotel De Valk, Oude 
Baan. 

Van 11 uur 30 'ot 12 uur 30 

\eerpel t : Hotel Neuf Stations
plein. 

Van 13 uur 3C 'oi 14 uur 30 

Hasselt : Hotei Waison, Sta-
•.•onstiaat 

Van 15 uur to; 16 uur 
Voiksvertegc-nwco dig r Mr Da-

niei De ConincK anderzijds zai z-'t-
dac houden van n^uwiaar af elke 
tweede maandag van de m a a i d 
te : 

Tongeren : Hotel « D» Helm ». 
Grote Markt, van 16 uur tot 17 
uur. 

St. Truiden : Cafe Rubens : 
hoek Zoutstraat. Grote Markt, van 
n uur 30 tot 18 UUI 30 

http://Vlaam.se
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J2 
DE VOLKSUNII 

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

6de JANUARI 1962! 
Die avond ti-ekken wij allen 
Riddershoevewaarts voor de 
kameraadschapsavond van de 
VLAAMSE KRING Voorkem
pen. 
Er zal gelegenheid te over zijn 
voor Vlaamse leute en ontspan
ning. Er treden o.m. 25 HAR-
MONIKASPELERS op. Ds deu
ren gaan open te half acht De 
dranken zijn tegen normale 
pi-ijssen. 
Lokaal : RIDDBRSHOEVE, 
Kasteeldrecf. Schoten ( tram 
61). 

Ontvang Uw vrienden goed : 
Geef hen een fijne VOLKSUNIE-

sigaar ! 
(Te bestellen bij de voorzitter 

van he t organisatiekomitee voor 
West-Vlaanderen : dr Le Compte, 
Sint Idesbald. Tel. : 058-224.58 en 
224.68 ) 

HASSELT 

Op zaterdag 30 december te 16 
uur In het Hotel Warson, Station
straat, vergadering voor de Lim
burgse propagandisten. Ir. C. Cüo-
lemont. Drs. J. De Graeve en Drs. 
W Jonssen zullen er do werking 
voor de eerstvo'gende weken uit
stippelen. 

BRUGGE 

Vanaf zaterdag 6 januari 1962 
houdt de heer M. Leroy (Vu'ir-
kruisenlaan 8, St. Ki-uis) iedere 
zaterdagnamiddag van 16 uur tot 
17 uur zitdag m Herberg Vlissin-
ghe, Blekersstraat, Brugge. 

De zitdag van senator Diepen-
daele (iedere 3de vrijdag van de 
maand) blijft behouden en de 
heer M. Leroy zal zo nodig alle 
zaken aan deze overmaken 

Avondfeest. 
In het arrondissement Brugge 

Is een propagandawagen een eer
ste noodzakelijkheid. 

Daarom wordt op zaterdag 3 fe-
biuar i 1961 te Brugge een avond
feest met dansavond ingericht on
der het motto « De Wagen moet 
rollen ». 

Alle Vlamingen zijn zeker aan
wezig 1 

Volgende week meer inlichtin
gen Houdt nu reeds deze avond 
yrij . 

Administratie. 
Gezien het overvloedig werk op 

het sekretariaat wordt graag de 
hulp aanvaard van een paar da
mes of juffrouwen. 

Wie denkt te kunnen helpen, 
gelieve zijn naam op te geven op 
volgend adres : Wollestraat 45 
Brugge. 

Een goede raad. 
Ter gelegenheid van het nieuwe 

jaar neemt leder Vlaams-nationa
list een vast besluit : geen steun 
meer aan een partij-politieke mu
tualiteit of vakverbond. 

D ^ r o m sluit aan bij « De Broe-
derhefde » als mutualiteit en het 
Algemeen Vlaams Vakverbond. 

Inlichtingen bij uw bestuursle
den en het sekretariaat. 

BORGERHOUT 

De maandelijkse ledenvergade
ring van de afd Borgerhout vond 
plaats op maandag 4 december 
1961 in ons loKaal De Nieuwe Car-
not. 

Als gast hadden we ditmaal de 
Heer Karel Dillen uitgenodigd 
die de figuur van Dr. August 
Borms belichtte. Bij de inleiding 
onderstreepte spreker dat het on
mogelijk is een leven als dat van 
Dr. Borms op een avond volledig 
weer te geven, hij beperkte zich 
dan ook tot een filmische weer
gave van het schone leven van de 
man die men terecht het geweten 
van Vlaanderen noemde. Bij het 
aanhoren van de lijdensweg van 
deze man, die in dienst van zijn 
volk zijn ganse leven geofferd 
heeft, hebben we aan onszelf de 
belofte gedaan, zijn strijd, de 
strijd voor een schoon en vrij 
Vlaanderen voort te zetten 

Tegen het einde der vergade 
ring kregen we tot ons aller ge
noegen het bezoek van onze alge
mene sekretaris Wim Jorissen 
die nog een warme f i-oep deeo 
voor onze leden- en abonnem- i 
tenslag. 

Te 23 uur werd de vergadering 
gesloten. 

Onze volgende vergadering vindt 
plaats VRIJDAG, 5 JANUARI 1962 
In ons lokaal « De Nieuwe Car-
not », het wordt naa r jaarlijkse 
gewoonte een gezellige avond voet 
als eregasten WILLEM DE MEY
ER met zijn Fientje. 

EIGENBILZEN 
Op zaterdag 30 december te 20 

uur in ons gewoon lokaal vergp-
dering met als spreker onze alge
mene sekretans Wim Jon.s.se.n. 

EREMBODEGEM 
Na ons pi ach tig gc.->laagd ledcn-

feest op 4 november 11 gaat on7e 
aandacht ditmaal naar onze kin
deren 

Op zaterdag 6 januai i te 18 uur 
worden alle kinderen van onze le
den of simpatisantcn vt iwacht in 
lokaal « Erembout », Keppestraat 
24. 

Een klein feestje, opgeluisterd 
door het V N J (Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond) zal er plaats vin
den. 

Aan ieder kind wordt een ge-
schenkje aangeboden tei gelegen
heid van Driekoningen 

We verwachten dus vele kleint
jes op 6 januari ! 

Simpatisanten betalen 10 F oer 
kind, voor de kinderen der leden 
IS het geschenk kosteloos. 

GENT 

De bus m café Tijl aan St. Pie-
tersstation, bracht 210 F op ten 
voordele van .de militantenaktie. 
We danken allen die hun gilt m 
het gleufje heten glijden. 

We wensen langs deze weg al on
ze V.M.O.-mannen een zalig en ge
lukkig Kerst- en Nieuwjaarsfeest, 
en hopen in 1962 met meer man
nen nog het onze te kunnen bij
dragen voor de ontvoogding van 
het Vlaamse volk 

Rit op Zelzate. 

Op zondag 7 jsn. 1962 trekken 
we met onze propaganda-karavaan 
door St. Amandsberg - Oostakker -
Desteldonk - Zaffelare - Wacnte-
beke - Zelzate - Assenede - Ertvel-
de - Kluizen - Evergem - Wondel-
gem - Gent. 

Verzamelen om 9 uur aan het 
gemeentehuis van St Amands-
i>eig. 

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

Aankomst aan de Roeland om 
12 uur 30. 

GENT-EEKLOO 
Het arrondissementeel bestuur 

was op vrijdag 22 dec ir de weer, 
om ' tienduizende strooibnefjes d.e 
onze sociaal-ekonomische achter-
uitstelling aanklagen, huis aan 
huis te bussen. Volgende week 
leggen we onze aktie naar de 
meest besproken g e m c n t e Zelza
te. Ook de V N S U . was vrijdag 
aan de slag, ze stonden aan hel 
station opgesteld om ons pamflei 
aan de reizigers te bezorgen. 
Oproep. 

Autobezitters, wie neemt 7ijn 
plaats in op 7 januari 1962? 

We zullen bewijzen dat ook in 
de ongunstigste seizoenen de po
litiek verder gaat. Kom op boven
genoemde datum naar St Amands
berg, waar om 9 uur 30 vertrokken 
wordt met onze propaganda-kara
vaan. Reisweg : vertrek St 
Amandsberg naar Oostakker, Des-
te'donk, Zaffelare. Wachtebeke. 
Zelzate, Assenede, Ertvelde, Klui
zen, Evergem. Wondelgcm, Gent, 
alwaar de vermoedelijke aankomst 
om 12 uur 30 plaats heeft a Zel
zate - E 3 - werk in eigen streek » 
geen woorden alleen, maar mze' 
\ 11 al onze krachten 

HAMME 

De Volksunie van het kanton 
Hamme geeft op 6 januar i 62 een 
groot Driekoningenbal met het 
orkest « Adler » in de « Vlaamse 
Schouwburg » Peperstraat te 
Hamme. De toegang oedraagt 
25 F . 

HEKELGEM 

Op zaterdag 16 december had te 
Hekelgem in het lokaal « CAM
BRIDGE », icchtover het gemeen-
lehuis, onze eerste grote volksver
gadering plaats na de verkiezin
gen. De opkomst was werkelijk 
buitengewoon goed, arbeiders en 
boeren, middenstanders en be
dienden hadden er aan gehouden 
eens duidelijk en klaar de waar
heid te vernemen ovc/ de huidi
ge po'itieke toe.'-land 

Het was omstreeks 20 uur toen 
de plaatselijke voorzitter, de heer 
Jo/e t De Rijck, ds vooraanstaan
den als do h - r - n Lep'at. arron-
di.ssem- nteel sekrelaris, provmoie-
laad&hd Jan Caudron Romain 
Van den Bone van LiPdc-kcrke en 
de talrijke aanwezigen, begroette. 

De vergadering' werd ingezet 
met n overz chtelijke ui ecnz:t-
ting gehouden door onze .simpa-
tieke volksvertegenwoordiger DA
NIEL DECONINCK over « WAT 
NU, NA DE MARS OP BRUS
SEL » Intussen was de natio
nale propagandavooi zitler Toon 
VAN OVERSTRAETE.N aangeko-
koraer d e op schilderichtige wij
ze een boeiend vei haaltje over 
« Honore Gepluimd >> vertelie 
hetwelk op krachtig applaus weid 
onUiaald. 

Het tweede deel van de verga
dering was voorbehouden aan oud-
voorz'tter. DR. HERMAN DE-
COMPTE, die ons 7'jn avon
turen opdiste over -/ijn 
spektakulaire reis dn geze'schap 
van Mr Daniel Deconinck) naar 
Kongo, ter verlossing van de ge
vangenen, nog altijd ccn knste-
lijk gebod dat nochtans dom vele 
katolieken over hst hoofd wordt 
gezien 

De vergader ng W3rd geestdrif
tig bes'oten met een davorende 
Vlaamse Leeuw, waarna m de 
stemmige herberg nog tot laat in 
de avond werd nag2praa; over het 
verloop van deze suksesnjke 
avond 

Volksunie - afd.lmg - Hekelgem 
dankt langs deze weg al diegenen 
die door hun aanwezigheid heb
ben bijgedragen om dtze avond 
70 prachtig te doen slag"n en 
hoopt m de toekomst steeds op 
allen te mog 'n rekenen. 

bestuur dankt allen die tot hiertoe 
hun steentje hebben bijgedra
gen ! 

Onze beste wensen voor het 
nieuwe jaar aan al onze mede
werkers, aan onze wei f ploegen, 
leden en lezers ! 1962 worde voor 
ons allen het zegejaar ! 

Vergadering. 

E'nde januari of begin februari 
grote volksvergadenng voor alle 
Vlamingen m het Vlaams Huis te 
Koiti i jk ! 

Nadere inlichtingen volgen ! 

lEPEK (Arrondissement) 

Onder het dynamisch voorzitter
schap van dokte'- H'^iman Le 
Compte wordt het arrordis-sement 
uitgebouwd en georganiseerd. 

Er werden reeds kontakten ge
legd te Poperinge, leper. V.amer-
tmge, Woesten, Wijtschate, Lan-
gemark. Kemmel, Beselaere, Zon-
neljeke en Kiombeke. 

In verschillende van deze ge
meenten vond reeds een konta<t-
vcrgadeiing plaats 

Afdelingen werden reeds ge
sticht te Popeiinge, leper en 
Woesien-Oostvleteren 

Een VLAAMS HUIS, het eerste 
van het arrondissement, werd geo
pend te Woesten 

KORTRIJK 

Op 31-12-1961 sluit de groep 
Kortrijk het jaar af met een 
machtige werftocht te Beveren-
Leie ! Verzameling aan de kerk 
om 8 uur 30 

ledereen op post ! 

Onze werf groepen waien aan t 
werk op 23 december '61. te Woes
ten en omliggende en op 24-12- 61 
le Roeselare ! 

In 1962 zetten we de uitbouw 
der V U. in ons arrondissement 
voort ! Het w n arroadissemenls-

KOEKELARE 

De « Vlaamse Vriendenkring 
uit het Houtland » nodigt alle le
den en syrapati.santen uit op za
terdag 20 januari 1962, op haar 
feestavond in de nieuwe zaal 
« De Zon » te Koekelare. 

Aanvang van het avondfeest te 
20 uur. 

Het dansorkest « The Seasi-
ders » le.dt u ten dans 

L E Ü I : B E R G 

Een uitgebreid plan voorziet dat 
trgon eind januari een honderdtal 
mensen zullen bezocht worden m 
het kader van onze werfakt.e Al
les laat nu reeds vermoeden dat 
ons getal lezers en leden met een 
groot procent de hoogte in zal 
gaan ledere maand een honderd-
bezoeken zo geraken we zeker 
bekend 

LOCKRISTIE 

Enkele interessante kontakten 
werden alhier gelegd Alles laat 
voorzien dat wc binnen enkele we
ken ook in Locknstie met een 
Volksunie-afdelmg kunnen van 
wal steken. 

MALDEGEM 
In de nooi dergemeente Malde-

geni krijgen we een begin van ge-
organizeerde abonnementen-wer
ving 

MERKSEM 
Vlaamse Kring » Groeninghe » 
gppft z jn 2de bal van dit seizoen 
op zateidag 4 februari ek . 

We verwachten hierop alle 
Vlaamse vrienden uit het Antwerp 
se om samen met ons een gezehige 
avond door le brengen 

Zaal « Sfinx ». Biedabaan 712 

AFDELINGEN ! 
Voert propaganda vooi Uw Par-

t j terwijl ge Uw kas spijzigt ! 
Verkoopt VOLKSUNIE sigaren ' 
(Inlichtingen bij de voorzittei 

van het organisatiekomitee vooi 
Wcn-V aandei en : dr Li- Compte 
Sint Idesbal Tel. . 058-224 58 en 
224 68 ) 

ROESELARE 

Wij richten hierbij een woord 
van oprechte dank tot onze kra
nige werfploegen die verleden zon
dag de bijtende koude trotseerden 
om de geplande kolportage in on
ze Rodenbachstede door te voeren 
en tot een werkelijk suk.ses uit t« 
bouwen. Ruim 250 nummers van 
« De Volksunie » werden aan den 
man gebracht, alhoewel slechts 
een gedeelte der stad kon bewerkt 
woi den 

Bij de volgende kolportage. 
waarbij we hopelijk onze twee mi-
crowagens zullen kunnen inzetten, 
zullen we Roeselare laten daveren 
onder de Volksunie-leuzen en min
stens 500 nummers plaatsen. 

Deze CV P -burcht zal uiteinde-
lijk bezwijken onder de openhou
dende mokerslagen van ons geest-
driltig idealisjne I 

ST. DENIJS WESTRE.VI 
W.e wordt lokaalhoud.r in on/e 

gemeente ? Prachtig cafe met aan
palend zaaltje te huui l fg:n 8C0 F 
per maand Zich wenden B . o u w -
rij Rogieis. Hoge Heirweg 1. St 
Donijs-Westrem. 

'4, "'t' K°' ' '^ ' •^v ' 

70EKERTJ 
Bio - Kosmetisch laboratorium 

zoekt verkoopsters n de voornaam
ste steden Piovisie 30 % Sclir. 
bur blad. 

Verkopers voor de VOLKSUNIB-
sigaren. 

Goede bij-verdienste 
Zich wenden tot dr Le Compte, 

prov organusatie-leider, V.U., 
Wesl-V'aanderen : tel 058-224 58 
of 224 68. 

Verzekeringsinspekteuf vraagt 
agenten voor de provincies Ant
werpen en Brabant. Zeer goede bij
verdienste 

Zich wenden : Th.vs L Brussel
sesteenweg 408, Mechelen 

V'aatns gezin vraagt dienstmei.s-
je of kindermeisje, goede wedde, 
inwonend Zich wenden lol advo-
kaat Norbert Houben Alderseiic 
Maaseik. 

Voor polieren en re->tauren van 
meubelen enig adre.= tel. 3716 42 
Antwerpen. 

Schoenmakers- en reparatiezaak 
biedt gemakkelijke bijverdu-nsfe 
aan m Waasland en het Antwerp
se Tel (09) 78 24 05. 

Zeer mt belr. voor juf steno-
dactj o (max. 25 p ) Ned-Fr. 
Goed voork en deftig 'spec vr 
Directie) Aanwerving voor 15 
jan 62 Schrijven bui eel blad : 
V E M 

Goede schiijnwerkers en schal'e-
dokkeis dringend gcviaagd le 
B'us5°l Schrijven bur b'.ad 
EM.A 

Jonge propagandist 23 jaar uit 
Li-r zoekt dringend werk als be
diende te Antwerpen, Mechelen of 
Lier. Telefoneren Antw 39 69 57. 

St 'chtlng Lodewijk de Raet 

OPEN NAWEEK 

Is ledeialisme mogelijk of niet •> 
Is fedeialisme wen.se ijk of niet ? 
en zu ks u t po.itiek 

evens beschouwelijk 
economi_ch-.soc.aal 
cultureel s tandpunt 

Op welke gebieden wel en op welke geb'cden niet. 
Deze v.agfn werden gesteld aan de heren : 
M Deneckere (« Link.»- »); 
Mr F van der Eist (Volksunie) 
W Ge.dolf (duekteur Instiluui Emiel van de Velde). 
J de Saeger (CV P ) 
H Vand^rpoorten ( P V V ) . 
Inleiding omtient de beguppcn door Prof R Victor, hoog-

.01 aar r i jksunivis i te i t te Gent. 

Zaterdag 13 jan van 14 uur 30 tot 16 uur 30. 
Zondag 14 jan van 10 tot 13 uur. 
Bijdi-age 65 F inbegrepen konferent.emap. 
Hendrik Consciencphuis. Vanpraetstr. 28, Brussel (Beurs) 
Inschrijving liefst voor 8 januari op giro 833.14 van Sticn-

tmg - Lodewijk de Raet, Brussel. 
Jon<'ere deelnemers van buiten Brussel kunnen in de jeugd-

herberg°overnachten en ontbijten Vermelden bij inschrijvmg 

http://wen.se
http://economi_ch-.soc.aal


K VOLKSUNIE' 

Kerstmis thuis 
bij een der acht 

ly 

"D ij de familie Jans>ens te Wiiiistwe~el staat een l:1ein l-erst-
^ boompje op de I^ast, eronder een stalletje in ztlverpapier door 
de kinderen zelf geinaalt. Iedereen herinnert zich ueüicht nog 
de familie Janssens. De zoon Stan behoorde destijds tot de 
« Acht van Stan », de acht Vlaamse soldaten die in Stanleystad 
gevangen zaten en die mede door de alctie van on~e rerhozenen 
Mr. D. de Conincl; en Dr. 11. Lecompte terug op rrije voet'''n 
k wa tnc 71. 

Toen op maandag 26 juni 
die acht jongens op het 
vliegveld van Zaventem toe
kwamen stond de familie 
Janssens te wachten : de ou
ders met derüen kinderen 
verwelkomden nummer veer
tien - grote broer - die in het 
vliegtuig zat. Twee anderen 
bekeken het schone tafereel 
van het weerzien vanuit de 
Hemel want de Janssens zou
den reeds 17 kinderen kun
nen hebben. 

WAT DOEN DE ACHT ? 

Intussen is het gezin uit
gebreid geworden tot vijf
tien. 

Wij zijn er op bezoek ge
weest, daags voor Kerstmis. 

't Was er gezellig, dat kan 
ook niet anders met zo'n 
bende gezonde kinderen. 

Stan was net met verlof uit 
Duitsland. Hij is nog steeds 
bij het leger. Nog tot 31 ja
nuari, dan zwaait hij af na 
een diensttijd van drie jaar 
bij de Nato-technici waar
voor hij destijds getekend 
had. Hij zal niet blj het le
ger blijven evenmin als zijn 
ma!kker Pattij n. Wat gebeur
de er Intussen met de andere 
acht ? Sergeant Kiekens van 
St. Niklaas blijft bij het le
ger, hij woont in Duitsland, 
waar Pattijn. die gehuwd is 
ook gaan wonen was. Marico 
moet nog twee jaar van zijn 
* e a s t doen. Guide heeft bij

getekend, de Becker gaat af
tekenen en de twee anderen. 
Van Se veren en Verleyen zijn 
vroeger weggegaan omdat 
zij als miliciens op het einde 
van hun termijn waren. 

Destijds zijn zij nog bij de 
minister van landsverdedi
ging geweest, die hen — na 
herhaalde tussenkomsten 
van V.U.-senator Diependae-
le — twee maanden verlof 
verleende, daarmee tege
moetkomende aan de eis van 
de Volksunie. Wat onze vraag 
voor finantiéle schadever
goeding betreft, daarvan 
schijnt nog maar weinig in 
huis te zijn gekomen. 

EIGENAARDIGE 
VERJAARDAGEN 

< Elke verjaardag in ons 
gezin brengt een vreugdevol
le op droevige gebeurtenis » 
zegt mevrouw Janssens. Op 
13 januari werd Stan gevan
gen genomen in Kongo, wat 
samenviel met de verjaardag 
van de dood van Marie-
Louise, het eerste dochtertje 
in het gezin. De dag van de 
vrijlatmg, 24 juni wa.s tevens 
de verjaardag van mevrouw 
Janssens. s Ik kon moeilijker 
een schoner verjaardagsge
schenk krijgen dan dat 
nieuws » vertelt zij 

Automatisch komt het ge
sprek terug op de tijd van 
de gevangenschap der jon
gens. Herinneringen over de 

afschuwelijke rit van Bukavu 
naar Stanleystad, tijdens de
welke ze geslagen werden en 
bespot in de dorpen waar ze 
langs kwamen en waar ze 
moesten getoond worden aan 
de opgeruide negers. Herin
neringen over het gevange-
nisleven. Stan was eigenlijk 
de enige die de moed niet 
kwijt geraakte, die er blij
moedig bleef uitzien ook op 
de foto's die er toen ginder 
gemaakt werden Stan hakte 
het taaie hout waarop ze 
moesten koken, Stan leerde 
een mondvol Kiswahili en 
kon goed met de bewakers 
over de baan. Ze moesten be
dorven vis eten maar hij 
schrok er niet voor terug om 
de maaltijden te veroberen 
die de negervromveii van de 
bewakers klaarmaakten voor 
hun mannen. Zodoende won 
hij hun vriendschap want 
samen eten schijnen de 
zwarten als een blijk van 
vertrouwen te aanzien. 

Stan zou nog terugaan 
naar Kongo moest hij de ge
legenheid hebben, al heeft 
hij wel eventjes gerild toen 
hij de afschuwelijke dood 
vernam van de 13 Italiaanse 
vliegers. « Zo zouden wij ook 
kunnen varen zijn » zegt hij. 

«Hebt u nog mensen van 
ginder gezien ? •> vragen wij. 

Ja, nadat ze hun verlof ge-< 
nomen hadden en terugkeer
den naar Siegen werd ginder 
een feestje gehouden te hun
ner ere en de pastoor-pater 
van Stanleystad - die hen 
ginder zoveel geholpen had -
was daar aanwezig. Nadien 
zijn er nog verschillende Pa
ters die hen in Kongo ont
moet hadden op bezoek ge-

Terugkeer der acht 
Mat nieman.l voor }no(jcliih achtte werd door de V.l.-certegenwoorditjers ver-

wezenlijtd. Door hun optreden in Kongo heerden de acht Vlaamse soldaten na maanden 
gevangenschap naar huis terug- Zij werden op het vliegveld alleen verwell:omd door de 
V.U.-parlementairen. Geluhl;ige dagen voor iedereen, misschien de gi-hihkig^ii- van h«f 
jaar 1101, bchahe dan voor een jaloerse regering. 

Een schone daad 
Weel ge liet nog ? liet vertrek uin onze verlegenwuuiiligers 

Mr D. de Coninck en Dr II. Lecompte n<iar Kongo werd door iedereen 
bewonderd uls een daiid van tnoeil. /̂<ui J((;l̂ .'(c/ls• noejuile liel : 
<i I'^rn selwne geste ». 

weest. Voor de rest is er nog 
weinig dat Stan herinnert 
aan die minder gelukkige 
tijd Hij heeft een poosje ge
sukkeld met een onderhuidse 
ziekte die hij in Stanleystad 
opgedaan beeft maar dat is 
intussen ook weeral achter 
de rug. 

Een zaak hebben wij ge
leerd uit dit bezoek, alhoe
wel de betrokkenen daarover 
niet hebben geklaagd : het 
zoete vaderland heeft maar 
weinig over voor diegenen die 
er ten slotte dan toch voor 
geleden hebben. 

Want het komt ons voor 
dat onze jongens — eens af
gezwaaid — aan hun lot zul
len overgelaten worden en 
dat zelfs zij die dan toch als 
chebbende een half jaar voor 
de Belgische staat in gevan
genschap geleefd > en geen 

tegemoetkoming onder de 
vorm van finantiele steun 
hebben gekregen en — in
dien zij er niet in slagen een 
betrekking te vinden — als 
de eerste de beste zullen 
moeten gaan stempelen 

Kijk, wij dachten altijd dat 
helden (wan/ voor ons zijn. 
deze Jongens die titel waar
dig) door het zoete vaderland 
geëerd worden. Sla de ge
schiedenisboekjes maar eens 
na, waarin o.m. de triestige 
dood van de Travignies en 
van andere « Belgische » 
dienaars wordt beschreven 
tot slichting van generaties 
schooljongens. Die mannen 
werden post mortem overla
den met eerbetuigingen en 
eremetalen ! 

Moeten helden altijd dood 
zijn om de genegenheid van 
vadertje staat te genieten ? 

S.D.L. 

Officierenkader 
Door volksvertegenwoor
diger R. Mattheyssens 
werd volgende parlemen
taire vraag gested aan de 
Heer Minister van Lands
verdediging : 
Graag wou ik van de Heer 
Minister de samenstelling 
vernemen — per graad en 
taalstelsel — van het offi
cierenkader op het hoofd
bestuur Van zijn departe
ment. /• 

Het taalstelsel der offi
cieren die de door de wet 
bepaalde grondige kennis 
der tweede taal bezitten, 
wou ik vermeld zien in ta
bellen als volgt : 
N : Nederlands taalstelsel. 
N : Nederlands taalstelsel 
-f grondige kennis Frans. 
F : Frans taalstelsel. 
F : Frans taalstelsel — 
Grondige kennis Neder
lands. 
In voorkomend geval ge
lieve eveneens telkens het 
aantal officieren op te ge
ven, dat tot onder-luite

nant werd benoemd voor 
20 december 1932 en aldus 
als franssprekenden geno
teerd staat. 

Onderwijs 

Door volksvertegenwoordi
ger R. Mattheyssens werd 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de Heer 
Minister Van Elslande, 
Adjunct voor nationale 
Opvoeding en Cultuur : 
De Heer Minister gelieve 
mij op volgende vraag te 
antwoorden. 
Heeft de overgang van 
een geagregeerd leraar 
aan een aangenomen vrije 
technische school, naar 
een aanneembare maar 
nog niet aangenomen vrije 
technische school, invloed 
op de verhogingen en pen
sioen van bedoelde leraar, 
gesteld dat de aanneem
bare school na een tijd 
wordt aangenomen ? 

Zo ja, welke ? 
R. Matcheyssens. 

Mortsel, 19-12-61. * 

u u r w e r k e n 
e n j u w e l e n 

• 
ALLE HERSTELLINGEN 
E I G E N W E R K H U I S 

• 
HUIS 

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

ANTWERPEN 
TEL 32 93 81 

FOTO 
Foto-Cme detailzaak 
in het centrum van het land 
zoekt voor 
spoedige indiensttreding 
dynamische en bekwame 
VERKOPER of GERANT 
Goed loon • 
+ komtnissie op vrekoop 
Kennis franse taal vereist 

Uitsluitend schriftelijke s i i l i ^ 
met refer, en verlangd ssTarW^| '' . 
aan adres blad. 

^'l 
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op het t.v. scherm 
• We lainneii ons nog allijd niel 
veiiiciigen in het bezit van een 
auto, en dus heejl de \ laamse TV 
van on:e belangsteliinrj voor lutar 
1 AnOHWi » iveiiiig last. 

Vit loutere nieuicsgierigheid 
echter zijn u'e vorige week woens
dag te half acid toch maar eens 
gaan kennismaken met Kat el van 
MUleghcm en zijn aulo-program-
ma. ll'e kannen niet betvercn dat 
deze kennismaking op ons een 
uitermate goede indruk heeft ge
maakt. Ziet U, we mogen in deze 
Kerst- en Meuwjaurdagen dan nl 
Tcer mild gestemd zijn voor alles 
u-at TV aangaat, manr als ive hel 
moeten beleven dat een of an
dere reporter er in slaagt, in een 
tijd van juist geteld vijf minuten, 
meer taalfouten opeen te stapelen 
dan een filoloog in een volle dag 
kan bijeenzocken, dan blijft er 
van voornoemde mildheid maar 
weinig meer over. Ook al stelde hij 
ons hel nieuwe model v CHroi^n » 
voor, en moet dit model zowat een 
dioomwagen zijn. 

We geven de reporter in kwestie 
dl goede raad zo snel mogelijk 
van stiel te veranderen. De stan
ding van de Vlaamse TV zal er 
veel, zeer veel bij ivinnen. 

• Een teclinisclie storing ivas er 
vorige week de oorzaak van dat 
vje het laatste deel van « SCHIP
PER NAAST M.iTlIlLDE » alleen 
via de luidspreker in onze huis
kamer kregen. Dat was deze maal 
icel hijzonder erg, want de nieuw
bakken kineast Sander prezen-
tccrde juist zijn ccr^le film. 

Wanneer deze leksl aan de goe
de zorgen van de Postdiensten 
werd toevertrouwd ivisten we al-
Uen nog maar dal « Schipper » 
zou worden lieruitgczonden. Dal 
is inderdaad ook de enig mogelij-
HK oplossing voor deze kwestie. En 
indien met het ons vraagt : lief-l 

op een zondagnamiddag. Men 
hoeft de programmalie dan niet 
helemaal door elkaar Ie gooien. 

• Senator Uouben slecjit van het 
politiek TV-debal in hel algemeen 
en van de h. Grootjans in het bij
zonder blijkbaar een masia 
slechte herinneringen mee, want 
voor de uitzending van vorige 
v:eek had hij de stiel aan de h. De 
Saeger overgelaten. Van BSP-zijde 
was hel nog altijd de h. Gelders 
die, heel aarts-vaderlijk en zeer 
zflfi-uldaan, in « IEDER ZU\' 
][iAl}llEIDn hef officiële socia
listische slandi>unl moest aan de 
man brengen. Die twee waren 
blijkbaar goed gedokumenieerd, 
en de regeringspartijen moeiden 
zelfs liet vuur openen. 

I Uit een recent ministe
rieel antwoord blijkt, dat 
Vlaanderen gedurende 
het jaar 1961 ongeveer 
120 miljoen F meer aan 
TV-taks heeft betaald dan 
Wallonië. 
Uit de begroting blijkt dat 
echter helemaal niet, want 
de nederlandstalige uit 
zendingen van de BRT 
ontvangen geen cent meer 
subsidie dan de fransta-
lige. 
Het zijn dus niet alleen de 
Vlaamse spaargelden die 
in zuidelijke richting ver
dwijnen ! 

UeL heeft echter niet mogen ba
ten. De liberaal Grootjans is mees
ter van hel terrein en zal het wel 
allijd blijven. Nu moeten we er 
onmiddellijk aan toevoegen dat 
onze geniale Theo Lefèvre, eerste-
minister en franskiljon, hel de h. 
Crootjans wel zeer gemakkelijk 
maakt. Men moet inderdaad ook 

^̂ 1 
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Een beeld uit u De zaak van de Kern» T.V.-spel van de N-T.S. 

geen feniks zijn om te zien dal 
het geel-rode huwelijk de witte
broodsweken reeds ver achter de 
rug heeft en dat het bootje lekt 
op alle plaatsen tegelijk, met alle 
gevolgen van dien I De h. Grool-
jcns ziet dat natuurlijk eveneens, 
en hij maakt er dan ook sukses-
rijk en overvloedig gebruik van. 
Maar ere wie ere toehoml, hij 
leidt de dans I 

Of alles wat hij zegt nu ook 
nog veel te zien heeft met de 
waarlieid uit de programma-titel 
dat is een andere kwestie. De 
PVV is inderdaad geen II. Hart-
bond I En hel zou zeker niet zo 
heel lastig zijn om de h. Groot
jans tol de orde te roepen... indien 
men zelf niet aan handen en voe
ten gebonden lag aan kompromis-
sen, politiek geknoei en allerlei 
zaken van soortgelijk gehalte. En 
hier duikt, dan de zo broodnodige 
vierde man op ! Want dit zou de 
laak worden van de Volksunie in 
het debat : de bokken netjes van 
de schapen te scheiden, en hel 
debat los te maken uil de viciease 
cirkel, waarin de kleurpartijen het, 
wetens en willens, vajstliouden. 

• Vorige week vrijdag zond de 
\ laamse TV een opgenomen NTS-
programma uit : « De Zaak van de 
Kern n. Dat was waarschijnlijk een 
til el interessant TV-spel, en voor 
de TV-joernahslen moet dat een 
letle kluif zijn geworden. 

Maar ondanks alles en nog wat 
hebben we ons toch maar laten 
verleiden door het Groot ^alion'lal 
Ballet van Hongarije, dat op het
zelfde ogenblik door de RTF in de 
eater werd gebracht. Au kunnen 
we niet nalaten daar even een be
denking aan vast te knojten, die 

met TV misschien wel niet direht 
veel te zien heeft, maar die we 
toch maken, telkens er een Oost-
Eurojiese dansgroep op het scherm 
verschijnt. Ziet U, wanneer een of 
andere Vlaamse volksdansgroep er
gens een vertoning geeft kan meti 
de kommentaar niet ontlopen dat 
(U folklore de Vlaamse zaak niet 
vooruit brengt, dat tromgeroff2l 
en vlaggezwaaien ons geen slap 
dichter bregen bij alles luat de 
Vlaamse Beweging maar als doel
stellingen kan hebben. Maar an
derzijds is er niemand die er aan 
denkt de Hongaren of de Russen 
voor romantische dromers te ver
slijten omdai ze blijkbaar zoveel 
houden van dat stuk nationale fol
klore. Die tegenstelling is wel zeer 
eigenaardig, vindt V niel ? We 
zeggen er niets meer over, we ge
ven ze de lezer alleen ter overwe-

fthlcsi 

Waiheiümm 
Jehi 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAC 
' WACHENHEIMA.D.WE1NSTRASSE 

FIJNKOST p.v.b.a. 
ANTWERPEN 

POTHOEKSTRAAT, 142 

TEL. (03) 35.38.54 

• Vuor we onze tekst in de bus 
tverpen, nog gauw enkele woor
den over TOON HER\^A^S en zijn 
cne-man-show. We gaan heel koit 
zijn . het was goed, heel goed ! 
i\aluurlijk, hel is zijn stiel en hij 
aoet niets anders. Maar dal ver
andert allemaal niets aan het feil 
dat de uitzending op een voldoen
de hoog peil stond om te hertialen: 
het was goed, heel gord ! 

En de lezer zal begrijpen dal, in 
dergelijke omstandigheden en ge-
Men de faam van Toon Hermans, 
de twee knappe nonnetjes van ac 
Vlaamse TV ons geen ogenblik 
konden bekoren J 

. • -: Jib. 

Sektie XIV van de Begroting van Nationale Op

voeding en Kuituur, dienstjaar 1962, omvat de UIT

GAVEN door de Instituten van de BRT. In duizend

tallen ziet dat deel van de begroting er uit als volgt: 

— INSTITUUT DER GEMEENSCHAPPELIJKE 

DIENSTEN 

-f Gemeenschappelijke Dien

sten 662.598 

-f Uitzendingen in de Duitse 

taal 1-965 
-|- Werelduitzendingen 44.025 

708.388 

— FRANSTALIGE UITZENDINGEN 

-f- Gemeenschappelijke kosten 19.197 

-f- Radio 72.447 

+ Televisie 190.093 
281.737 

NEDERLANDSTALIGE UITZENDINGEN 

+ Gemeenschappelijke kosten 19.901 

+ Radio 84120 

-f Televisie 182.016 
286.037 

Algemeen totaal : 1.276.162 

Fr zijn bij die begroting een paar zeer merk

waardige vaststellingen te doen. Maar dat is dan voor 

volgende week. 

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

onze prijzen buiten konkurrentie 
een zeer degelijke konstruktie 

— snelle en perfekte afwerking 
— een harmonisch geheel. 

Voor alle inlichtingen : . • . • 

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a. 
en ONS LANDHUIS p.v.b.a. 
GROTE STEENWEG 159 (eerste verdieping), TEL 39 69 57 
vlak bij gemeentehuis en Driekoninge istr., tram 7 en 15 
BERCHEM-Antwerpen 

Desgewenst bezoeken wij U graag thuis. 
Breng een bezoek aan onze bouwwerven! 
Burelen 9-12 h. - 14-18 h. - ook zaterdag 

Een mooi schortje 
voor 20 F 

Zendt 20 F onder gesloten 

omslag naar NOVATEX, Stwg 

op Oikkebus 32, te leper en 

U ontvangt een mooi, wasbaar 

schortje 

Zetelfabriekj 

Boterberg 

U WENST PELS, 
EEN BONTJASJE. 
of een pracht 
van een bontmantel 7 
Wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 

W.GLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK BRUSSEL 
TEL. : 48.37.01 
Alle inlichtingen 
op verzoek 

LEDEZIJDE - LEDE 

Alleenverdeler : 

Engel & C° 

Eigen p«dukt ie 

Uitgebreid gamma 

Aan huis geleverd 

Prospektus 

op verzoek 

TEL. (053) 225.60 

Voor leden 

en abonnees 

Volksunie : 
2 0 % KORTING 
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ALAIN RESNAIS 
HET heeft er zowat de 

schijn naar dat de zoge
zegde Franse strekking met 
name « nouvelle v a g u e ». 
waarover heel wat pennen 'n 
massa inkt deden vloeien, 
haar laatste ademtocht nabij 
is. «Persoonlijkheden » lijk 
een Claude Chabrol, Fran?ois 
Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Jacques Doniol-Valcroze e.a. 
menen dat het schaap in huis 
is en rusten zelfbewust, zoals 
het zulke heren trouwens 
past, op hun lauweren. Cha
brol stak 'n lucifertje op met 
zijn « Les Cousins », Truffaut 
deed het iets beter («Les 400 
Coups » en « Ne tirez pas sur 
Ie pianiste »), terwijl Godard 
meende de wereld te verbluf
fen door alles op z'n hoofd te 
zetten. Anderen lijk Valcroze, 
Kast en Malle (met 'n kleine 
u i t z o n d e r i n g op «Les 
Amants») brachten er zo 
goed als niets van terecht, 
maar intelligent als ze wa
ren, wisten ze hun eigen pu
bliciteit op meesterlijke wij
ze te verzorgen. 

J UIST daarom ergert het 
ons dan ook een figuur als 

Alais Resnais in één adem
tocht te horen vernoemen 
met dergelijke « avant-gar-
disten ». Indien er sinds 1958-
59 in Frankrijk een bepaalde 
hernieuwing waar te nemen 
is (hernieuwing althans die 
Clair, Renoir, Becker enz. 
waardig moest vervangen), 
dan was dit in de eerste 
plaats te danken aan Resnais. 
Deze vrij jonge kineast stond 
immers van meet af aan ge
heel alléén wat betreft con
cepties aangaande tematiek 
en kundig aanpassen van 
waardevolle elementen in de 
zuiver vormgevende filmtaal. 
In tegenstelling met de an
deren, die «iets nieuws» 
brachten op gebied van pro-
duktiemogelijkheden en asich 
overigens deden opmerken 

• door hun vrije expressie in 
'n wereld van amoraliteit en 
zwaarmoedigheid, bleef Res
nais steeds een persoonlijk
heid die er zich maar al te 

goed van bewust was dat 
naast het streven naar nieu
we mogelijkheden een vol
komen technisch meester
schap onontbeerlijk is. 

D AT Resnais zijn naam als 
belangrijke persoonlijk

heid in de filmwereld slechts 
verkreeg na het uitbrengen 
van zijn eerste langspeelfilm 
«Hiroshima, mon amour» 
ligt nochtans in tegenstrij
digheid met het belang van 
zijn vroegere werk. Nadat hij 
wegens « onbekwaamheid » 
uit het « Institut des Hautes 
Etudes Cinematografiques» 
(I.D.H.E.C.) te Parijs werd 
verwezen, werkte hij eerst als 
assistent bij Nicole Vedres en 
verleende zijn medewerking 
aan Agnès Varda, die toen 
achtereenvolgens «Saint-Tro-
pez», « Dei air de Vacances », 
« Au Frontières de l'Homme » 
en « La Pointe Courte » ver
wezenlijkte. Dat deze « stage
periode » Resnais heel wat 
maturiteit en inzicht in de 
konkrete mogelijkheden van 
de kinematografie heeft bij
gebracht, lijdt niet de minste 
IwijfeL In 1948 startte hij 
met zijn eerste «court-mé-
trage » : « Van Gogh », een 
interessante retrospective 

over het werk en de beteke
nis van deze Nederlandse 
schilder. In 1950 volgden 
« Gauguin » en « Guernica ». 
« Les Statues meurent aussi » 
(1951) werd de voorbode van 
zijn onbetwistbaar meester
werk « Nuit et Brouillard » 
(1955). Deze film is een ont
hutsende aanklacht tegen de 
vernielingszucht van de 
mens. Dit blijft aktueel, het 
bedreigt ons nog elk ogen
blik en juist daarom spaart 
de film ons helemaal niet. 
Alles waartoe de beest-mens 
in staat is wanneer hij zijn 
machtwellust en dierlijke 
dwinglandij vrije teugel laat, 
wordt ons in deze prent zon
der meedogen blootgelegd. 
« Nuit et Brouillard » wordt 
dan ook terecht als een uni
cum in de filmgeschiedenis 
beschouwd. 

W.P. BLIJVEN 
De bekende \ laamse Woo<tpecl;crs zijn met een nieuwe Jilm 

vooi de dag ijekomen «pe sUlle geiüeUr ». 

EEN jaar later volgde « Tou-
te la Mémoire du Monde », 

een dokumentaire over de 
Parij se Bibliotheek, die on
gewoon boeiend in beeld was 
gebracht. In 1957 en 1958 
kregen we van zijn hand 
« Le Mystère de l'Atelier 15 » 
en « Le Chant du Syrène » 
een zeer geslaagde kleuren
film over de fabrikatie van 
polystyreen. 

Einde 1958 kreeg Alain Res
nais opdracht een dokumen
taire film te draaien over de 
A-bom. Dit beviel hem niet 
ten zeerste en hij zag dan 
ook spoedig van dit plan af. 
Hij verkoos dit onderwerp te 
verwerken in een zuiver dra
matisch tema dat zich moest 
afspelen tegen de achter
grond van Hiroshima. Een 
zekere Marguerite Duras be
zorgde hem het gewenste sce
nario en zowat een jaar later 
verscheen een knap en 
groots meesterwerk op de 
filmmarkt: « Hiroshima, mon 
amour». Te Cannes werd 
deze film uit de competitie 
geweerd omdat men geen 
moeilijkheden met de Ame
rikaanse ambassade wenste. 
Buiten het kader van het fes
tival voorgesteld, behaalde 
«Hiroshima» nochtans de 
Prijs van de Vereniging der 
schrijvers voor film en T.V. 
en de Speciale Prijs Fipresci 
(Intern. Federatie v.d. Cine
matografische Pers). 

O P slag wist men van Res
nais dat hij « de » her

nieuwingsfiguur was, waarop 
men sedert lange jaren in 
Frankrijk wachtte, de waar
dige vervanger van mensen 
zoals René Clair, Jean Renoir, 
Jacques Becker, Claude Au-
tant-Lara, Robert Bresson en 
Henri-Georges Clouzot. Niet 
enkel was deze eerste lang-
speelband van Resnais uit
zonderlijk wat betreft de 
soepele aanpassing van een 
specifiek literair tema in het 
filmgeheel, maar ook wat het 
volkomen « nieuw » toepassen 
van de «flash-back» aan
gaat. 

«Hiroshima, mon amour» 
vond zijn eerste treffende na
volging in « Moderato Can
tabile » van Peter Brook. Ook 
deze film werd gedraaid naar 
een scenario van M. Duras, 
dat bijzonder door de kineast 
gerespecteerd werd en in zijn 
volwaardige uitdrukking in 
het filmwerk opgenomen. 

Dat Alain Resnais iemand 
is die niet op zijn lauweren 
rust, konstateerden we naar 
aanleiding van het jongste 
festival te Venetië, waar hij 
met zijn nieuwste w e r k 
« L'Année der nier e a Marien-
bad » de Gouden Leeuw weg-
kaapte. Naar men ons wist te 
vertellen, moet deze prent 
minstens zo merkwaardig zijn 
als zijn voorganger «Hiro
shima, mon amour ». Intus
sen wachten wij niet zonder 
s p a n n i n g op dit recente 
meesterwerk, dat onze over
tuiging in Resnais moet be
vestigen. Aan die bevestiging 
twijfelen wij dan ook geen 
ogenblik.... -

. ," P.I.R. 

B.B. GAAT WEG 
De bekende franse jilnuler Briyille Bardol heejl gezegd dat 

ze niel meer voor de Jilm zal opiredcn. 

Paradijsvogels 
in de K.Y.S 

O p Jiet programma van 
de K.V.S. staat thans 

een Vlaams werk : « Para
dijsvogels » van Gaston 
Martens, dat 20 jaar gele
den in Parijs icerd ge-
kreëerd en in tal van an
dere landen met sukses 
werd gespeeld. 

Dit icerk getuigt zeker 
van originaliteit, levens
vreugde en levenskracht, 
maar scheert anders geen 
hoge top. Dank zij koddige 
toestanden en een sappige 
taal is het bij ogenblikken 
komisch, maar ook triviaal 
en wel eens vulgair, terwijl 
de verschillende personages 
al te karikaturaal zijn uit
gewerkt : de meeslen doen 
verouderd aan en zijn in 
Vlaonderen niet meer ie 
vinden. 

Nand Buyl speelt Rietje 
Rans en Cyriel J'an Gent 
Bolle Verbuyck : geen 
ogenblik hebben we in hen 
de twee personages kunnen 
zien, wel Nand Bttyl en 

Cyriel Van Gent. Een spe
ciaal pluimpje voor Anton 
Peters, die een zeer per
soonlijke, lankaturale 
maar rnachtige Sint-Pieter 
kreëert, die hem niemand 
zou kunnen nadoen : hij 
speelt letterlijk iedereen 
van het toneel. 

Voor de Kerst- en 
Nieuwjaardagen is « Para
dijsvogels » een luchtige 
afwisseling. 

€ Paradijsvogels » wordt 
gespeeld tot S januari. 

Op 2 januari treedt het 
Nationaal Toneel op met 
€ Beitina » van Carlo Gol-
doni. 

m 

Van 11 tot 29 januari 
komt « Tramlijn Begeer
te » aan de beurt (Street
car named Desire) van 
Tennessee Williams, met 
Dora Vander Groen, Deni-
se Deweerdt en Bert 
Strugs. 
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Î E ENIGE WEG 
Sociaal-Ekonomische Politiek in een Federale Staat 

~ door Mr. Van der Eist 
u het federalisme meer dau 

ooit in het bntndpunt staat, worden er vragen 
gesteld die vooral betrekking hebben op de mo
gelijke gevolgen van het federalisme op sociaal-
ekonomisch gebied. De belangstelling voor dit 
aspect van het probleem wordt aangewakkerd 
door de uitlatingen van sommige Waalse fede
ralisten die blijkbaar denken aan een soort 
ekonomisch federalisme of althans aan een po
litiek federalisme dat aan de deelstaten een 
verreikende bevoegdheid 70u verlenen op so-
ciaal-ekonomisch gebied. 

Ik meen dat slechts in een beperkte zin van 
ekonomisch federalisme kan gesproken worden 
en dat dit zelfs misleidend is. Het is toch dui
delijk dat er niet kan gedacht worden aan een 
ekonomische afzondering van Vlaanderen en 
Wallonië. De algemene ontwikkeling naar gro
tere ekonomische ruimten, waarin ook België 
geleidelijk opgaat, laat geen ontwikkeling in te
gengestelde zin toe. Het heeft in dit opzicht 
overigens even weinig zin te spreken van de 
eenheid van de Belgische ekonomie als van een 
Vlaamse of Waalse ekonomie, in het perspec
tief van een integratie in een Europese ekono
mie. Door internationale verdragen wordt ook 
de bevoegdheid van de Belgische Staat geleide
lijk en gedeeltelijk overgedragen aan supra
nationale instellingen. Deze eenmaking veron
derstelt overigens niet alleen een vrije markt 
door het afschaffen van in- en uitvoerrechten, 
tol- en douanegrenzen, maar uileindelijk ook 
een verregaande gelijkschakeling van de facto
ren die de ekonomische bedrijvigheid beïnvloe
den. 

E 
T dient evenwel gewezen op 

een ontwikkeling ni het kader van het Europa 
der Zes in de richting van ekonomische decen
tralisatie ! Op een studiedag ingericht door de 
Europese Commissie te Brussel op initiatief van 
de Heer Marjolin, in de loop van de maand juli 
1961, spraken deskundigen zich uit voor een 
onderverdeling van het Europa der Zes in der
tig tot veertig ekonomische gewesten met tel
kens drie tot vijf miljoen inwoners. 

Er werd medegedeeld dat dit beginsel in 
Frankrijk reeds wordt uitgewerkt : dit land zou 
in negen ekonomische gewesten onderverdeeld 
worden. De regering van Bonn voorziet acht tot 
tien gewesten in de Bondsrepubliek. Italië wordt 
in negen gewesten verdeeld, plus Sicilië en Sar
dinië. Nederland voorziet twee gewesten. 
« Quant a la Belgique, elle doit prendre certai-
nes precautions en raison de la coexistence de 
deux groupes linguistiques » I 

O 
ver deze ontwikkeling 

wordt in onze pers gezwegen. Waar de eenheid 
van de Staat naar buiten ten overstaan van de 
andere staten, gehandhaafd wordt moet de efèn- : 
heid van buitenlandse politiek, van handels- | 
politiek, van monetaire en financiële politiek. | 
van ekonomische en zelfs sociale politiek in rui
me mate behouden blijven. Dit veronderstelt 
dat de federale staat, de bondsstaat, de nodige 
bevoegdheid behoudt op deze gebieden. 

Wanneer wij het ontwerp van federale grond
wet voor België, in 1954 door Vlaamse en Waal
se federalisten gemeenschappelijk opgesteld. , 
Raadplegen dan stellen wij vast : 

— dat tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
BOBdsraad ( = de federale wetgevende 

macht) behoren : a) buitenlandse betrek
kingen en handel; b) muntwezen en geld
omloop ; 

— dat tot de bevoegdheid én van de Bonds
raad én van de Gewestelijke Raden beho
ren, met dien verstande dat de bondswet
geving steeds voorrang heeft op de gewes
telijke : a) het handelsrecht; b) de open
bare werken; c) het verkeerswezen (spoor
wegen, zeewezen, binnenscheepvaart, lucht
vaart, posterijen, telegrafie en telefonie); 
d) sociaal-ekonomische wetgeving; e) land
bouw. 

D 
eze regeling is zeer soepel; 

zij laat aan de deeicitaten toe initiatieven te ne
men, doch de bondsstaat kan steeds een wet
gevende maatregel nemen die voor gans het 
land toepasselijk is indien het wenselijk of 
noodzakelijk blijkt. Dit kan een kaderwet zijn, 
die aan de deelstaten de mogelijkheid laat in 
de uitvoering rekening te houden met eigen 
toestanden en noden. 

Naast de wetgevende macht is er de uitvoe
rende macht. 

Welnu, in dit opzicht biedt het federalisme 
grote voordelen. Vooreerst zal de uitvoering 
veelal dienen toevertrouwd aan de uitvoerende 
organen van de deelstaten. Wat de federale uit
voerende macht betreft krijgen de Vlamingen 
de waarborg van volstrekte pariteit. Het ont
werp van federale grondwet voorziet een fede
rale regering samengesteld uit een niet nader 
bepaald aantal bondsministers, maar iedere 
bondsminister heeft naast zich eetn staatssekre-
taris van de andere nationaliteit. Bij gelijke 
verdeling der federale ambten geschieden de 
benoemingen en bevorderingen door de bonds
minister, resp. door de staatssekretaris van de
zelfde nationaliteit als de belanghebbende. 

p het stuk van de publieke 
financiën wordt 'IA het ontwerp van federale 
grondwet in essentie en met behoud van de 
traditionele regelen in zake belastingen, begro
tingen, kontrole der uitgaven, voorzien dat alle 
onrechtstreekse belastingen uitsluitend door de 
Bondsraad worden vastgesteld. Dit natuurlijk 
omwille van de weerslag op het ekonomisch le
ven van de onrechtstreekse belastingen. De 
rechtstreekse belastingen daarentegen worden 
door de gewestelijke Raden (voor het bonds
gebied Brussel door de Bondsraad) vastgesteld. 
De heffing van alle belastingen wordt aan de 
administratie der gewestelijke staten toever
trouwd. 

De Bondsraad bepaalt de bijdragen van elke 
gewestelijke staat en van het bondgebied Brus
sel tot dekking van de gemeenschappelijke 
bondsuitgaven. Ten slotte wordt nog voorzien 
dat de openbare spaar-, krediet- en voorzorgs
instellingen op gewestelijke grondslag ingericht 
worden. 

k meen te mogen besluiten 
dat indien het verkeerd is m.i. te spreken van 
ekonomisch federalisme, het evenwel niet kan 
ontkend worden dat het politiek federalisme 
voor ons, Vlamingen, grote voordelen biedt ook 
op SC daal-ekonomisch gebied : 

1) Een betere vertegenwoordiging van de 
Vlaamse ekonomische belangen : thans is deze 
vertegenwoordiging in vrijwel alle sektoren 
slecht te noemen (zowel bij internationale on
derhandelingen over het afsluiten van verdra
gen of handelsakkoorden, als in de supra-na-
tionale organismen of instellingen; zowel in de 
vele commissies en raden als in de hogere ad
ministratie en diplomatie). Federalisme zou ons 
ten minste een paritaire vertegenwoordiging 
waarborgen. 

2) Het verlenen van een publiekrechtelijk 
statuut aan de Vlaamse gemeenschap zou het 
onschatbaar voordeel meebrengen dal de be
hartiging van de Vlaamse ekonomische en so
ciale belangen niet langer de zorg en de taak 
zou zijn van private verenigingen en instellin
gen, van enkelingen, maar van de Vlaamse 
deelstaat, bekleed met staatsgezag en staats
macht. 

Thans kunnen de Vlamingen niet veel meer 
doen dan de problemen bestuderen in hun Eko
nomische Raden en andere instellingen, oplos
singen voorstellen. 

n een Vlaamse deelstaat 
zou een Vlaamse regering zelf initiatieven kun
nen nemen. 

Wat zou de oprichting van een Plan- of Pro-
grammatiebureau voor Vlaanderen nog in de 
weg staan ? De oprichting van een eigen open
bare investeringsmaatschappij ? Het voeren van 
een Vlaamse kredietpolitiek met belegging van 
de Vlaamse spaargelden in Vlaanderen ? Het 
aanpakken van dringende openbare werken zo
als de E 3 ? Het voeren van een eigen demogra
fische politiek ? Enz... 

3) Federalisme zou praktisch onmogelijk 
maken de onstellende bevoordeling van het ene 
landsgedeelte ten nadele van het andere. Se
dert 1944 is dit verhaal even eentonig als het 
beroemd verhaal van Saïdjah en zijn buffel. 
Steeds weer — tegen alle ekonomische en socia
le argumenten in — de eenzijdige bevoordeling 
van de Waalse gewesten. In een federale staat 
zouden wij ten minste onze eigen begrotingen 
hebben, uitgevoerd door onze eigen Vlaamse re
gering en administratie, terwijl de federale be
groting voor gemeenschappelijke uitgaven niet 
zou kunnen scheef getrokken worden in de mate 
waarin dit thans gebeurt. 

^ k kom terug tot wat ik in 
het begin van dit artikel geschreven heb : het 
is verkeerd van ekonomisch federalisme te 
spreken, maar het politiek federalisme biedt 
ons ook op sociaal-ekonomisch gebied grote 
kansen en voordelen. Ik denk daarbij niet aan 
verregaande struktuurhervormingen, die inder
daad een akkoord op federaal plan veronder
stellen. Maar met alle beperkingen van de be--
voegdheid der deelstaten op sociaal-ekono-
misCh gebied zou nog altijd voldoende bevoegd
heid en macht overblijven om heel wat te kun
nen verwezenlijken. Ik wil nog teegeven dat dit 
misschien ook — theoretisch — mogelijk is in 
een unitaire staat mits deconcentratie en de
centralisatie, maar praktisch is het niet mo
gelijk. Dat wordt ons dagelijks bewezen door 
de feiten. 


