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U vergel-en

uw abonnement te betalen ?
Schrijf het leesgeld dan dadellfk over op per 54.45.46,
W. Jorissen, Brussel.
Jaarabonnsment . . 200 F
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EUROPA-VERKIEZINGEN
Geachte Redaktie,
Onder deze titel verscheen m
uw blad van 16 december een artikel van V uit Mechelen (« Lezers
schi'ijven ons ») d a t wellicht de al
te zeer verspreide mening zou kunnen versterken d a t de Europese
Beweging een kosmopolitische, onvolkse beweging is
Niets IS m m a e r waar ! De m
richteis van de zgn Europese verkiezingen waren het « Kongres
van het Europese Volk », een organisatie die streeft n a a r een gedecentraliseerd m a a r unitair Europ a onder het mom v a n ledeialisme Daarnaast bestaat echter ook
nog de « Bewegmg voor de Verenigde Staten van Europa », die
streeft naar een federaal Europa
onder het motto : « Het volkseigene veilig stellen in een federaal Europa » en die positief werk
verlicht : ze propageert federalisme, en bestrijdt h e t staatsnationa
lisme
Graag h a d ik m uw blad meer
bijdragen gezien over J e Europese
beweging en andere volks-nationalistische
bewegingen
(Friezen,
bv).
FA

- Deurne

Redaktie : Wat de verschillende
nationalistische
bewegingen
betreft, hierover zal o n / c medewsr
ker K Raes stelselmatig bijdragen
brengen, zoals hij d a t trouwens
in het verleden reeds gedaan
heeft.

DE GROTE PARTIJEN
EN... DE
GRENSARBEIDER
Geachte ledaktie
Ik heb ondel de titel : « Ze
zouden ons vermoeiden » met \ e e i
belangsteUing de brief ge'ezen van
t De Limburgse aibe.dei » Wel,
Ik ben h e t volkomen eens m e t de
schnjvei wat betieft de behandeling waarvan deze aibeiders in
Nederland het slachtoffer zijn en
zoveel schade moeten lijden
De 20 % valutatoeslag voor
m a a r t 61 bedroeg 10 % uitgekeerd
door de Belgische Staat en 10 ^»
van de Staatsmijnen
Deze laatste brachten echter bij
de herwaardering van de gulden
h u n 10 % terug op 6 % onder
vooiwendsel, « dat de Vlaamse arbeiders andeis te veei verdienden
In verhouding tot de Nederlandse
arbeideis » Maar wanneer de
koers van de Ho'1 m u n t daalde
ten opzichte van de Belg frank,
toen klopte men a a n dovemans
oren Maar als de ene niet wil, (en
Holland zwijgt) d a n moet de a n
dei e maar
Wat doet de Belgische regeiing
voor haar Vlaamse o n d e i d a n e n '
Ik kan haar echt niet vergelijken
met de Barmartige S a m a r i t a a n
Wij hebben toch een «goede katholieke» regering dewelke volgens mij
zedelijk verplicht is die 2 % loonverlies te dekken De index m
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*Tel. 33 9165

België stijgt, de Ionen van de Mechelen (voor Antwerpen en h e t
evenge v a n BraJoant)
Ook d a t
grensarbeiders dalen
Nijvel naar Henegouwen of Daor
Voor de grote partijen zijn de
nik g a a t biengt geen moeilijkheden
giensaibeideis s'echts
belastmgmee H e t gaat t«ch altijd tussen
betaleis die h e t 20 miljard BoiiAntwerpen (1080 000) en Meche
nage-plan mee moeten helpen verlen (1000 000) en andeie kant
wezenlijken
Brussel (1000 000) I n h e t andere
Is het niet h e t Ministerie van
geval
was
het
Antwerpen
Arbeidsbemiddelmg e n Werkloos(1000 000) tegen Mechelen-Brussel
heid d a t onze werklozen vei-plicht
(elk 1000 000)
n a a r Nedeiland werk te gaan zoeken?
Voordeel : een gezondere taal1 egelmg.
Maar ja, w a t willen onze arbeiders ?
3 W a t de verdeling van de bisWij Limburgers kunnen ons
domn-ien betreft, schijnt de zaak
slechts blij maken met de droomt h a n s geregeld Nechtans, n a de befabrieken van de C V P b v , de
noeming v a n de bissch»p v a n Antstaalfabriek te Langerlo-Genk U
werpen IS een invloe*ijke drukziet, elke partij heeft toch h a a r
king nog mogelijk We bevinden
specialiteit De C V P is gekend
ons slechts halfweg
Ook m h e t
voor het leggen van eerste stenen
vooi uitzicht van een nieuwe regeJ a m m e r d a t h e t steeds bij de eer
ungsvoiming
ste blijft
4 D P Vlamingen worden behan
De B S P heeft voor de grensdeld als koelies W e m s e t e n 'n be
a'beiders ook geen tijd Neen onroep doen op h e t zelfbeschikkmgsdeiontwikkelde gebieden
veel belecht van de volkeren. W a t negeis
langi ijker Geef die heien m a a r
bekomen k a n ons m e t onthouden
Berlijn, Rusland of K a t a n g a
blijven Het wordt tijd d a t we
met langei gekoloniseerd worden
Vlaandeien, wie m a a k t zich daar
Daarom ook moet ons geld n a a r
nu druk over De socialisten m e t
Vlaamse banken We moeten volh u n dikke kopstukken zien wel de
ledig over onszelf kunnen beschiksplinter m 't oog van anderen,
maar de toestand in h u n eigen
ken Eens dat we d a t kunnen, maland in Vlaanderen daar weten
ken we er ook gebiuik v a n
ze mets van
Indien de
regeling
LcfevieW a a r blijven intussen de LimSpaak m e t fair wil optieden wat
burgse senatoren en volksvertegende taalwetgeving betieft, moeten
wooi digers »
we alle pogingen m h e t weik stellen om ze over andeie zaken te
Wat doen of zeggen zij in het
laten vallen
De taalwetgeving
Parlement ' Doen voor ons niets
komt e r d a n toch Maai eens toeZeggen ze iets, d a n handelen / i ]
gevingen gedaan, zijn we gebonalleen over eigen problemen
den Indien ze niet wU lechtvaardig optreden, moet ze va'Ien, eerZIJ noemen 7ich ook Vlamingen
ze stonden in Bius^el a a n de
der waarover
Beurs de helden van h e t laatste
uur '
L V R - Antweipen
België heeft geen weik voor de
giensaibeideis en deze van de
Staatsmijnen moeten m a a r zelf
DE WAIRHEtD
zien hoe ze de 55 gulden (754 F )
g»booitepremie besteden en h u n
kinderen gioot biengen m e t 't Ne
Waarde Redaktie,
derl kindeigeld (50 % van 't BelStaf D P Lie heelt m /ijs repoitagische)
ges over h e t Westland de vranke
Zoiets is m a a r alleen vooi Vlawaai held geschreven Ti ef fend is
mingen mogelijk Limburgers U
de beschr.jving van de toestandsn
hebt dikwijls de ksns laten voorop zedelijk gebied bij de Vlaambijgaan, neem ze de volgende keer
se arbeidsjeugd die naa^- Fiankrijk
te baat, ieder voor zich, de Volkspendelt Als douanier heb ik vele
unie vooi ons allen
jaren midden de giensaibeideis
bij de giensoveischrijdmgen
te
Een pendeiarbeider uit Limburg
Menen, verkeeid en er vele eivarmgen opgedaan We n u h e t is
Redaktie : De Volksunie zal al
hemelteigend 'ijk onze jeugdige
het mogelijke doen om de be'an
Vlaamse aibeid^rs en vooi al de
gen van de Vlaamse arbeiders te
meisjes zedeliik te g i o r d e geiicht
behartigen. In het geval van de
wot-dcn Zo m a a k t xmn een volk
Limburgse pendelarbciders, hepen
gekend voor z j n energie en zijn
WIJ d a t deze ons h erbij zullen hel
aibeidslust kapot
pen door steun a a n onze p a i t i j om
op deze wijze de kleurpartijen te
.'ian de vriend E D - Berchem
gen de schenen te schoppen.
zou Ik wilien antwoorden m verband met zijn syndicate be":choaGEEN TOEGEVINGEN
wingan d a t ei nog t e n andere
uitweg :s om de jwlitieJc," syndicaWaarde Redaktie,
ten de r i ^ toe te keren en d a t is
aansiuiten bij h e t « Kaïtel dei
1 Wanneer er spraak is van
Onafhankelijke Syndicaten » een
tweetaligheid en faciliteiten of
concentiatie van werkelijk onaftoegevingen, afstand van gebied
hankelijke vakbonden d e op zich
gaat het altijd over Vlaamse menzelf autonoom blijven en aldus een
sen nooit over Waalse A'sof h e t
gedocntraliseeide structuur hebevident was dat de Vlam ngen
ben Het « K a ï t e ' » telt momenzich steeds moeten opofleren
teel 20 000 aang-'slotenen uit de
2 Wat uw « Pepernoten » beprivesectoi en 10 000 leden bij de
treft over de b'sdommen
« Lefeopenbare diensten waarond-r zeer
vre IS tegen federalism-» Dan kan
vele Volksuniemensen
hij best argumenten
aanhalen
die de belastingen aanbelangen
R S - Zottegem
Maai vele mensen zi^n beieia het
bisdom te steunen mdi^n er maar
gescheiden wordt
Eigenliik ^s zijn redenermg een
drogreden
Federalisme is niet
noodzakelijk scheiding ' H e t k a n
zijn, d a t hij juist voor de scheiWESTHOEK !
ding werkt doo- er tegen te zijn
Pmantieel k a n h i j evengoed AntJ
werpen laten vaUen /-n twee bisdommen aanvpaT-io-n
Brugse' <>n
Voor aankoop van villa

HOSPITAAL
Mijne Heren,
Op 1812 61 baod ik mij in h e t
hospitaal I M C . Anderlecht a a n
voai een door mijn zoontje te ondergaan bloedondeizoek
Op een verpleegster na, die
slechts F i a n s vei staat (het arme
schaap ), werd ik er m korrekt
Nederlands te woord gestaan door
h e t personeel
Toen mij echter een getuigschiift voor h e t schoolbestuur ter
h a n d gesteld werd, verontschuldigde de
(Nederlandssprekende)
verpleegster zich om h e t feit d a t
ZIJ geen Nedei landstalige foimulieien bezit
ZIJ was wel beieid een deigelijk
attest eigenhandig o p te stellen
Daar h e t echter de gewoonte is
in de Biussel&e oUevlek, de Vlamingen een tweede verplaatsing te
laten doen om dei gelijke vertaalde monsteis m ontvangst te nemen, h e b ik d a n m a a r geen « misbiuik » wil'en maken van d a t k m d
h a a r « dienstvaaidigheid » (Onwettig Pranstal g stuk
bewaar
ik

)

Toen ik langs inijn neus weg
opmeikte d a t ik bij een volgend
bezoek mogelijk meer <' geluk »
zou hebben veizekeide zij mij d a t
er geen Nedeiladstahg» formi meien zouden zijn « vermits allp i d ministratie en alle formulieren er
uitsluitend in het t r a n s zijn ».
Zicdaai de politiek van « Goed
o n t h a a ' » m de gemeente v a n D h r
Braoops, kampioen en vooivechter van d e « Libeite d u pere de
familie », in Vlaamse gemeenten
wel te verstaan
KV

- Dilbeok

VERGETEN ?
Beste Volksunie
Weid m de besluiten van de
taalgienskomm ssie de Platdietse
gemeente Hcmbuig niet v e i g e t e n '
EM wat m e t Kelmis ' En m e t Eu
pen-Sankt Vith ''
L V - Antwerpen
Red : Inderdaad door een fout
op de zetterij werd de gemeente
Homburg ov ergeslagen
Wat K e l m i ^ Eupen St Vith betreft de ku'tuurlaal is er Duits,
ook te Kelmis.
Voor de Platdietse gemeenten
heeft m e n F r a n s als kultuurtaal
doorgevoerd waardoor hpt Lira
burgs dialekt rechtstreeks met uit
roeiing bedreigd vtordf. De Duits
tahgen vragen voor deze laatste
gemeenten
een Duits F r a n s of
F r a n s Duits reg me.
De laatste oplossuig betekent
onherroepelijk de verfransing.

VLAMING

OF

BAHTOE

Volgens de laatste statistieken
blijkt h e t d a t alhoewel er ongeveer 65 % Vlaamse mensen m dit
lan'ü wonen de vei houding in de
hogere ondetwijsge^tichten v a n de
studenten het cijfer v a n 22 %
aangeeft vooi de Vlamingen

t e laten voortstudeien weten wlJ
allemaal; d a t h e t voor de andere
bewoners v a n dit land, die onze
t a a l en kuituur vei afschuwen e n
misprijzen veel gemakkelijker gem a a k t wordt, weet ledeieen
Antwerpen v i a a g t een hogeschool; d a t die er sinds lang n o dig was, en er reeds lang h a d moeten zijn weet iedereen
Antwerpen heeft echter een Hoger
Handelsgesticht,
waar de
zoontjes v a n diegenen
welkom
zijn die alleen P i a n s spreken willen e n die de Vlamingen als een
ovei wonnen wilde volksstam a a n zien en behandelen Welnu, m die
Handelshogeschool is er een a a n zienhjk k o n t m g e n t v a n onze bevrijde
Kongoleze
donkerhuidige
bioedeis e n niet o p h u n kosten
want d a n zouden h i m vaders miljonairs moeten zijn.
Dus op Belgische staatskosten,
't is te zeggen onze kosten
E n n u komt de grote verrassing, die Heren krijgen van de
Belgische S t a a t 6000 P per maand'
en nog vergoeding voor h u n viouw
en kinderen, want velen hebben
hun
schildei achtige
huisgezellm
en kioost m Antwei-pen a a n h e t
Zuid medegebiacht
De kinderen van ons Volk zijn
goed genoeg om m de koolputten
van Wallonië of de fabrieken in
Frankrijk h e t vuile e n gevaailijke
weik te gaan verrichten de n e geis wolden vergast op hogere
studies
HFK

- Antwerpen.

FIERHEID
Na de « Mars op Brus.sel » zien
WIJ d a t er nog heel w a t weik voor
de boeg ligt
Zullen \^e nog verdc- passief
toekijken o p de huidige gang v a n
zaken "> Zu'len we nog steeds genoegen scheppen met h e t huichelacht'ge v e n a a d der nieuwe rege1 ing "> Zullen we misschien de
a a i m i o e p en de hulpkreten v a n
on/e Vlaamse boeren, vissers, a r beideis e n intellectuelen verder onbeantwooid en m de steek l a t e n '
NEEN I W I J zeggen krachtdadig
neen a a n al degenen die ona
Vlaamse vo k in de boeien houden
en negeren
Daarom willen wij verder geen
avonturen meer beleven wij schenken ons volste verti ouwen a a n de
« Volksunie » en stieven wij eendiachtig n a a r « ZELFBESTUUR »
W a n t onze belangen staan op 't
spel '
Wij eisen daarom z» vlug mogeUjk « FEDERALISME » « STAAL
te Zelz^te » en de langv ei wachte
E3
IC

- Gentbiugge.
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Dat het voor een Vlaming veel
moeilijkei is zijn zoon of dochlei
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BLAD V A N DE V l A A M S N A T I O N A L E PARTIJ

DE BALANS
door dr Leo Wouters

Radiorede uitgesproken voor de «Vrije Politieke Tribune» van de B.R.T.

RAAG wil ik
van deze radiospreekbeurt gebruik
maken om alle Vlaamse toehoorders,
namens de Volksunie een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
In deze Kerstmis- en oudejaarsstemming denk ik daarbij ook a a n
diegenen, die sinds zovele jaren in de
gevangenis telkens het nieuwe j a a r
begroeten met de bange hoop, d a t het
komende ook het laatste zal wezen in
h u n triestig verblijf. Moge 1962 nu
werkelijk het laatste zijn.
Het voorbije jaar was onder vele
opzichten een goed jaar voor Vlaanderen. Het hervond zijn strijdvaardigheid en daarmee zijn bewuste,
sterke wil om nu onvoorwaardelijk
door te zetten tot het doel is bereikt :
onze volksgemeenschap tot een volk
te herkneden, "in het bezit van zijn
souvereine rechten op een volwaardig
meesterschap over zijn eigen grondgebied.
De doorbraak van de Vlaams-nationale partij, de Volksunie, op 26
m a a r t 11. heeft een nieuw geloof in
eigen kracht verwekt en maakte de
weg open voor de triomfantelijke betoging der 100.000 op 22 oktober. Daar
ontplooide Vlaanderens jeugd haar
dynamisme nadat meer dan 600 gemeentebesturen
hun
instemming
hadden betuigd met de voornaamste
doelstellingen van een radikale ontvoogdingsstrijd.

' A N S het j a a r
stond in het teken van de onontkoombaarheid van een definitieve oplossing voor de verhouding tussen Walen en Vlamingen, in het unitaire
staatsbestel.
De Vlamingen eisen in deze staat
niets meer, maar ook niets minder
dan h u n volle recht als volk, en gunnen aan de Walen hetzelfde, maar
niets meer.
Eindelijk begint ons volk in zijn
brede lagen te beseffen, dat het niet
langer opgaat, dat 60% van de Bel-

gische bevolking minder rechten bezit en slechtere levensvoorwaarden
dan de overige 40%.
Vlaanderen bezit :
65%
63%
70%
38%
65%

van de kinderen,
soldaten,
werklozen,
hoogstudenten,
van de spaargelden.

Het krijgt :
35% officieren,
1/2% generaals,
0,5% generaals,
43% van de rijksambtenaren,
30% van de diplomaten,
40% van de staatstoelagen
aan de nijverheid,
40% staatstoelagen aan de
gemeenten,
30% staatstoelagen voor
Hoger Onderwijs.

ERWIJL
een
Vlaamse arbeider een gemiddeld dagloon ontvangt van 182 F heeft zijn
Waalse collega 230 F, wat een verschil
uitmaakt van ongeveer 50 F per dag
of 50 F X 250 = 12.500 F per jaar.
Wij leveren^ tienduizenden mobiele
arbeiders en bedienden aan het buitenland, aan Wallonië en aan Brussel, omdat er in de Vlaamse gewesten
geen voldoende
werkgelegenheden
zijn. Voor West-Vlaanderen is dat
67% van de aktieve werknemers, voor
Oost-Vlaanderen 40%.
Daarom eisen wij grote nijverheden
in Vlaanderen, waar hogere lonen
kunnen betaald worden en waar de
aankomende jonge generaties arbeid
kunnen vinden. Op het Belgisch geboorte-overschot van 1000 kinderen
zijn er 797 Vlaamse, 13 Waalse en 68
Brusselse, de rest zijn kinderen van
vreemdelingen.
-loevele duizenden zijn er nog bestemd voor de Waalse en Brusselse
industrieën ? Vlaanderen moet met
zijn overtollige volkskracht Wallonië
rechthouden en wordt er slecht voor
beloond.

JL USSEN 1951 en
1960 moesten 23.800 Oostvlamingen
en 22.000 Westvlamingen hun haardsteden verlaten voor goed, omdat ze
er geen werk vonden. Het waren
meestendeels flinke, geschoolde jonge mensen met vakonderwijs, die voor
de Vlaamse economie reddeloos verloren gingen. Moet dat blijven duren?
Onze spaarcenten verdwijnen voor
65% in ondernemingen buiten Vlaanderen, terwijl voor investering slechts
35% bij ons worden besteed. Hoe kan
Vlaanderen welvarend worden, als
onze mensen, onze centen, onze
grondstoffen maar steeds aangewend
worden buiten ons grondgebied, en
dikwijls tegen ons. «Werk in eigen
streek» is een leuze met diepe betekenis voor gans ons volk. Deze betekenis wordt eindelijk begrepen.
Daarom is de Vlaamse taalstrijd
uitgegroeid tot de nationale strijd
van ons volk om zijn volwaardig bestaan.
Het komende jaar 1962 zal de
eindfase inzetten. De eerstkomende
maanden zullen zwaar van betekenis
zijn.

D

E
vastlegging
van de taalgrens is een eerste testproef. Wij willen een grens aan ons
land, waarbinnen ons volk zich veilig kan voelen voor verdere verfransing en voor eigen ontwikkeling op
alle gebied. Daarom integrale eentaligheid op gans het grondgebied, zoals in Wallonië. Geen wettelijke faciliteiten voor ingewekenen, zomin als
voor de 550.000 Vlamingen, die reeds
Waal werden in Wallonië.
Na deze grensregeling, de wettelijke inrichting als tweetalige hoofdstad
van Brussel, maar werkelijke tweetaligheid in gans het officiële leven.
Brussel is meer van de Vlamingen,
als aloude Vlaamse stad, dan van de
Walen. Wij willen echter delen —
fifty-fifty —, maar niets meer .
Van deze houding kan niets afgedongen worden. Elke toegeving op
dit gebied zullen wij de Vlaamse par-

lementairen
wrijven.

als een verraad aan^-

De splitsing van het ministerie van
Nationale Opvoeding, moet onverwijld
en volledig doorgevoerd. De Nederlandse kuituur is evenwaardig aan de
Franse, alleen Vlamingen kunnen
haar dienen en ontwikkelen. Hier
wensen wij geen de minste medezeggingsschap van Waalse kant.

UrfENS het Vlaamse grondgebied Nederlandstalig ingericht, dan kan de volledige uitbouw
op sociaal-economisch gebied tot een
goed einde worden gebracht : welvaart op eigen grond voor elke Vlaming, geen gedwongen mobiliteit
meer, geen verlies van volkskracht.
Vlaamse kinderen moeten leven op
Vlaamse grond. Vlaamse ministers,
Vlaamse overheden — zowel burgerlijke als geestelijke — voor het
Vlaamse volk. Vlaamse industriëlen
voor Vlaamse arbeiders en Vlaamse
bedienden en ambtenaren.
Dat dit niet mogelijk is ? Neen,
niet in de unitaire huidige Staat.
Maar het moet en het zal. Daarom
wil de Volksunie een tweedelige staat
met volledig gelijk recht voor Vlamingen en Walen, ieder in zijn deelstaat.
Deze deelstaten verbonden voor de
gemeenschappelijke
belangen. Op
voet van gelijkheid zullen alsdan Vlamingen met Walen hun problemen
bespreken - en dan eerst zal er vrede
en samenwerking in deze staat mogelijk zijn. Met dit doel voor ogen dienden de Volksunie-kamerleden gedurende deze laatste maanden een resolutie in voor de splitsing van het
ministerie van nationale opvoedinff
en kuituur en een uitgewerkt wetsvoorstel voor de herinrichting van de
unitaire staat op federale grondslag.
Ter gelegenheid van Kerstmis ook
nog een wetsvoorstel voor amnestie.
Wij zullen de zware opdracht tear
beveiliging van land en volk in het
nieuwe jaar onverdroten voortzetten,
met de vaste wil dit doel te bereiken.

£EN ECHTE Demokratie
IN EEN VRIJ VLAANDEREN
FEDERALISME
• »«•

iitn'naL.ii..»-w

DE VOLKSUNII

epeRNoreii
FONDS DER PROVINCSEN
De huidige verdeling van het Fonds
der Provinciën, vergeleken met het
aantal inwoners der verschillende
provincies, is zeer ongelijk. Zo blijkt
dat in 1960 de provincie Henegouwen
met 1.224.800 inwoners 172.324.922 F
kreeg, terwijl Oost-Vlaanderen met
praktisch hetzelfde inwonersaantal
(1.217.280) slechts 58.404.570 F bekwam. Luik kreeg voor 963.851 inwoners 102.559.971 F ; West-Vlaanderen
met
1.058.746
inwoners
slechts
59.941.245 F. In het eerste geval is er
een verhouding van 3 tegen 1; in het
tweede geval van bijna 2 tegen 1.
Dit met ongeveer gelijke bevolkingen. Antwerpen, met bijna 200.000
inwoners meer dan Henegouwen, ontvangt 54 % van het aandeel van deze laatste provincie.
Deze ongelijkheid ten nadele van
de Vlaamse provincies neemt sedert
1948 geleidelijk toe.

De Gentse universiteit kreeg 135
mandaten; de Vlaamse afdeling te
Leuven 117.
Samen kregen de Vlamingen dus
iets meer dan een vierde der beurzen.
Dat zulks voor de wetenschap in
Vlaanderen hoogst nadelig is, vergt
wel geen betoog. Dat op wetenschappelijk gebied ook aan achteruitstelling van Vlaanderen wordt gedaan,
blijkt duidelijk uit deze cijfers.

In het Interuniversitair Instituut
voor Kernwetenschappen was de toeDe gevolgen van deze achteruit- stand in 1960 als volgt : 390 franstastelling op wetenschappelijk gebied ligen tegen 100 nederlandstaligen. Te
worden duidelijk wanneer men even Mol in het Studiecentrum voor Kernde onderstaande cijfers raadpleegt : onderzoek is de toestand momenteel
In het Instituut voor Wetenschap- als volgt : 400 franstaligen tegen 100
pelijk Onderzoek in Nijverheid en Vlamingen.
Landbouw waren er in 1960 ongeveer
Het ware gevaarlijk, deze achter70% franstaligen tegen 30% neder- stand op wetenschappelijk gebied
landstaligen.
hoofdzakelijk te willen wijten aan gebrek aan wetenschappelijke belangstelling bij de Vlaamse universitairen.
Het is zonder meer duidelijk dat de
achterstand die Vlaanderen heeft op
liet gebied van het hoger onderwijs,
o.m. zijn oorsprong vindt in de sociaal-ekonomische
achteruitstelling.
Wanneer die primaire handikap dan
nog wordt vergroot door willekeur bij
het verlenen van beurzen, mandaten
aan de lieren ^liuUnlcn
en subsidies aan afgestudeerden, kan
in
het niet anders of het totaalbeeld
l laandcien
moet voor Vlaanderen weinig bemoedigend en voor België beschamend
geheten " ' " - J

Open brief

Mijnheren,
Gij zuil, mijnheren, mij de siouUnoedigheid vergeven
waarmee ik het aandurf u nu, bij begin van hel jilislcrjaar,
mijn beste wensen over te maken.. liet is mij bekend dat gij
met (gewettigde en) grenzeloze verachting neerziet op wal het
vulgus plebs nieuwjaar durjl noemen. Zeer terecht zijt gij de
mening toegedaan dat het burgerlijk jaar zich eenvoudig aan
Ie passen heejt aan de akademische geplogenheden en dat een
jaar slechts akademisch mag worden geheten voor zover- het
begint in de periode dal de jilisler nog in gedachten verwijlt te Blankenberge oj te Zermatt en voor zover hel eindigt
enkele weken nadat gij, de voelen gedompeld in het Klassieke
mosterdbad, u klaargemaakt hebt om de heren examinaloren
te trotseren.
Maar toch, met euvele filistermoed en gedreven door
gebrek aan inspiratie in deze weken zonder politieke akiualiteit, verstout ik me de ball-point ter hand te nemen en het
woord te richten tot u, heren studenten.
Gij zijl dus nog steeds in de «scsi-a lielJL van hel jaar
dat gij akademisch pleegt te noemen. En deze eerste heljt is
meer dan gevuld geweest met ino normale en andere nlli'iLeilen.
- En aangezien uw (schamele) vriend dio Genes slechts
beschikt over het beperkt aantal lijnen dat de redaktie hem
wenst ter beschikking te stellen, kunnen in deze briej niet al
uw politieke aldiviteilen aan de beurt komen. Het is me
o.m,. onmogelijk, hier nog gewag te maken van de tram die,
versierd met opschriften die vallen onder 1.23 sexies, de stad
Gent (vast als cement) doorkruist heeft. Het is me onmogelijk
hier te spreken van de groei en de bloei der studentenbladen
allerhande. Hel is me, wegens plaatsgebrek, niet toegestaan
breedvoerig te handelen over de talloze aklies die gij, heren
Hndenten, ondernomen hebt om de aandacht te vestigen op de
soeiale noden van uw gemeenschap.
Slechts dé' beperkte plaats dwingt me er toe, uit uw
veelzijdige amoereuze *n politieke esballementen een keuze
te doen. En in de eerste plaats dan wil ik gewag maken van
een optocht te Gent die aan de verbaaste filisters de Belgische
kleuren toonde, maar dan in een ongebruikelijke volgorde en
in een totaal nieuwe schikking. Een optocht die vooraf gegaan werd door ons aller dierbare driekleur : rood, geel tn
zwart. Het geel en zwart van de leo Leonis (PI.) die af en
toe ook Vlaams wordt gehelen, het rood van de heren studenten die het voornemen koesteren hun burgerlijk beslaan onder
de hoede te stellen van de B.S.P. Deze ongebruikelijke samenvoeging van overigens zeer gebruikelijke kleuren heeft U,
heren Gentse studenten, de eer van de titelpagina's en de
oekazen van de parlij-bureaux bezorgd 1

REIZEN OM TE LEREN
« Wij reizen om te leren ». De Vlamingen moeten wel een hooggeleerd
ras zijn, want het reizen hebben zij
niet nodig. Zulks blijkt althans uit
de statistieken van ons (onvolprezen) Ministerie van Openbare Werken. Tijdens de jongste drie j a a r
(1958-1960) betaalde het Departement volgende sommen uit ter dekking van reis- en verblijfsonkosten :
Bestuur der Wegen : 218.450 F aan
ambtenaren van de Franse taalrol en
40.033 aan Vlaamse.
Stedebouw ; 24.515 F aan ambtenaren van de Franse taalrol en 6.664
F aan Vlaamse.
Gebouwen : 170.126 F aan ambtenaren van de Franse taalrol en O
(nul) F aan Vlaamse.
Wegenfonds : 144.780 F aan ambtenaren van de Franse taalrol en O
(nul) F aan Vlaamse.
Wanneer zullen de Vlamingen eens
zo verstandig zijn om O (nul) F te
geven aan dat fameus Wegenfonds ?

WETENSCHAP EN REIZEN
Niet alleen bij Openbare Werken
hebben de Vlamingen het reizen niet
meer nodig, ook het Nationaal Fonds
Toor Wetenschappelijk onderzoek is
Tan mening dat voor de Vlamingen
Oost West thuis best is.
Dit Fonds werd o.m. opgericht om
wetenschapsmensen toe te laten,
studiereizen naar het buitenland te
ondernemen.
Tijdens de jongste vier jaar ondernamen franstalige vorsers 29 transoceanische
reizen
waarvoor
ze
870.000 F kregen; 7 Vlamnigen deden
In dezelfde periode 7 reizen, waarvoor 210.000 F werd uitbetaald. De
verhouding bedraagt 74 % tegen
18 %.
Voor
andere
reizen ontvingen
Franstaligen 998.586 F voor 265 reizen; de Vlamingen konden het best
stellen met slechts 127 reizen en
482.076 F,

En vervolgens (doch zeker niet in tweede of laatste
plaats') wens ik te gewagen van het spreekkoor dat gij, Lovanienses, hebt aangeheven toen inlra. muros van uw tvelenschappelijke vesting de heer Theo Lefèvre verbleef.
Zowel te Gent als te Leuven hebt gij, ter gelegenheid
van opvermelde feilen, bewezen dat gij wenst uw eigen wegen
te gaan, dat gij nog niet bereid zijt op des filisters verzoek uw
achtbaar stemorgaan of uw niet minder achtbare overtuiging
onder de korenmaat te zetten. Gij hebt bewezen dat in u nog
'leeft de onafhankelijkheid, de dwarsheid en de zelfstandigheid
die nog steeds de enige en icaarnchlige scheiding tussen u en
het filisterdom
uitmaken.
In het begin van dit burgerlijk (en niet akademisch)
jaar wens ik u, op het ingeslagen pad te volharden. Niet tot
meerdere eer en glorie van de Volksunie; ik zou U niet graag
'zien als alleen maar mensen van een parlij, zij het dan ook
mijn partij. Maar tot onverwclkbare roem van uzelf, van een
studentenschap die haar inlellektuïle pretenties put uit een
waarachtige onafhankelijkheid. Die haar pretenties als toe-'^
komstige elite puurt uit de adcll>ii,-i m run :HJ--'<uvli'iIicid,
eigengereidheid en opstandigheid.
Ad maltos annos. Nog vele jaren voor u allen, onbeschaamde, onfatsoenlijke maar nadenkende
Vlaamse^studenten.
Uw dio Genes.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Dit Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek verdeelt trouwens ook zijn andere gunsten op een
merkwaardige wijze. Zo ontvingen
gedurende de jongste 10 jaar S23 wetenschapsmensen aan de Lnikse uidversiteit, 315 aan de Brusselse universiteit en 183 aan de Franse afdeling der Leuvense universiteit een
b€urs of mandaat van het Fonds.
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VERHOUDINGEN
En hieronder nog een (forse) greep
uit de Vlaam s-Waalse verhoudingen
elders. I n ' h e t kabinet van de Minister van Openbare Werken zitten 4
franstaligen tegen 2 Vlamingen. I n
het Bruggenbureau zijn er 11 frapstaligen tegen 2 Vlamingen. In het
Autonoom Wegenfonds zijn er 13
franstalige ingenieurs tegen 7 Vlaamse. In het kabinet van de minister van
Landbouw zijn er 5 franstalige ambtenaars tegen 2 Vlamingen. In Ekonomische Zeken zijn 279 ambtenaren
van de eerste kategorie ingeschreven
op de Franse taalrol en slechts 167
op de Nederlandse. Op Finantiëfli^ in
de Direktie Begroting'en Kontrole der
Uitgaven zijn er 60 franstalige a m b tenaren tegen 49 Vlaamse. Bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet, afhangend van het Miniserie van Finantiën, zijn er 71 Franstaligen t e gen 66 Vlaamse. In de Direktie der
Pensioenen, Ministerie van Finantiën, zijn er 193 franstaligen tegen
137 Vlamingen.
Dat alles, het weze herhaald, na 131
jaar unitair België, na een eindeloos
aantal regeringen en regeringsformules waarin steeds Vlamingen zaten.
Maar dan Vlamingen uit de « grote »,
de «traditionele» partijen. De partijen die traditioneel anti-Vlaams
zijn.

LEVE DE MIDDENSTAND
Vele Middenstanders die aangesloten zijn bij een christelijke mutualiteit en uit dien hoofde «De Volksmacht » ontvangen, zullen aangenaam verrast geworden zijn wanneer
ze in het nummer van dat blad verleden week konden vernemen dat de
christen-sindikale
Welvaart-winkels
reeds 1.301 in getal zijn, waarvan 703
in Vlaanderen. Deze winkels hebben
in het afgesloten boekjaar voor één
miljard tweehonderd en zeven miljoen waren verkocht, overwegend
liruidenierswaren maar ook grote hoeveelheden tekstiel, huishoudartikelen,
meubelen, charcuterie en fruit.
Bedoelde middenstanders zullen
met genoegen in het blad dat h u n via
h u n mutualiteit wordt toegestuurd,
lezen dat de Welvaart met vele vormen van concurentie heeft af te r e kenen en dat deze concurentie, de
middenstand dus, zich inspant om allerlei vernieuwingen « die niet altijd
verbeteringen zijn » ingang te doen
vinden.
De Middenstanders die lid zijn van
een christelijke mutualiteit zullen
vooral waarderen dat een blad, mede
met hun centen uitgegeven, week n a
week ganse kolommen openstelt voor
een «Welvaart »-reklame die geen
enkele Middenstander zich in geen
enkel blad veroorloven kan.

DE VOLKSUhHE
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KOSTELIJKE BEKENTEMIS
Einde oktober richtte zich d«
« Bund der Deutschbelgier » schriftelijk tot minister Gilson om hem te
vragen dat het Duitssprekend gebied
zou afgebakend worden samen met
het Frans- en Nederlandssprekend
gebied. In zijn antwoord schrijft de
minister dat de platdietsche gemeenten van de kantons Aubel en Limburg
bezwaarlijk bij het Duitssprekend
gebied kunnen worden ingelijfd, omdat in die gemeenten een Limburgs
dialekt wordt gesproken. Hij bevestigt dat h e t Duits en het Frans in
die gemeenten als kultuurtaal werden ingevoerd. Hij verklaart tenslotte, een regeling- te overwegen die
recht laat wedervaren aan de Nederlandse volkstaal evenals aan de ingevoerde kultuurtalen.
We hebben met belangstelling kennis genomen van deze ministeriele
verklaring en we zijn uiterst benieuwd, hoe de aangekondigde regeling er uit zal zien.
Het standpunt der Volksunie terzake is bekend; het werd zojuist nog
op het Bijzonder Kongres te Antwerpen beklemtoond.
We waarschuwen echter iedereen,
inbegrepen de minister, voor oneerlijk spel.
Al te vaak heeft men getracht, het
Nederlands en het Duits in Overmaas
tegenover mekaar te stellen om des
te gemakkelijker het Frans op te
kunnen dringen.

van beheer wordt ex-senator Breyne,
alias Van Haverbeke, die in de zeer
konfidentiéle « Nieuwe Gids» jaren
zijn sloeffen heeft afgedraaid om
Theo ter wille te zijn.
Wie maar lang genoeg kleurpolitieke zolen likt, brengt het vroeg of
laat ver genoeg om ook de kaas eens
te mogen likken.

KERSTAKTIE
Tijdens de middernachtmis wandelde door de Antwerpse kathedraal
een man, voorzien van een bord met
volgend opschrift : «Belgié 1961 -

door hardheid en willekeur zijn 75
politieke gevangenen ons brandmerk
1944 - 1961 - Kernaktie K.V.H.V. Leuven ».
De bedoelingen van deze aktie waren
goed, maar de man in kwestie had er
wel beter aan gedaan nu niet direkt
in de kathedraal te gaan wandelen
en bvb. post te vatten aan de uitgang.
Maar daarover gaat het eigenlijk
niet. Want er is op deze geschiedenis
een vervolg dat toch even de moeite
loont. De man in kwestie werd opgeleid door de politie. Later werd hij

TEGEN DE WAARHEID
In een van de unitaire brandartikelen waarvan Schildwacht in « Het
Volk » de specialiteit bezit, heet het:
« De tijd werkt tegen degenen die
de eenheid van het land willen redden. Het is een wedloop tegen het
uurwerk geworden en ook een wedloop tegen de waarheid ».
Dat zal door Schildwacht wel a n ders geschreven zijn dan het bedoeld
was. Het is er niet minder waar om.
Tegen het uurwerk heeft Schildwacht Cs geen enkele kans Tegen de
waarheid nog minder.

PROPAGANDA
Ondanks alle openlijke en bedekte
tegenkanting heeft Lefèvre zijn zin
doorgedreven en ons nationaal propagandaministerium,
de
«Inbel»
boven de doopvont gehouden.
In de allereerste plaats heeft hij
daarmee een instrument geschapen
dat zeer nuttig kan zijn voor wie
boven aan de piramide staat. En vermits dat op dit ogenblik Theo zelf is,
zal « Inbel » waarschijnlijk zijn carrière als wierookvat onder de Neus
beginnen.
I n de tweede plaats wordt « Inbel »
een kaas, waarin weer enkele van de
beste vriendjes zich een gaatje kunnen boren. Voorzitter van de raad

We kunnen ons niet ontdoen van
de indruk dat de Prokureur in kwestie méér zijn verstand dan zijn hart
heeft laten spreken. Zijn verstand
dat hem zegde dat een proces over
een amnestie-aktie zeer ongelegea
zou komen.

EEN JAAR IS VOORBIJ
EN DE WETSTRAAT ? gin 1962 zullen deze plan-

HET KRUISPUNT
In de officiële redevoeringen en geschiedenisboekjes heet het, dat deze
eenheidsstaat een heilzaam kruispunt is, waar de Franse en Nederlandse culturen mekaar ontmoeten
en verrijken.
Deze officiële waarheid werd onlangs nog overtuigend bewezen op
het scherm van de Waalse T.V. tijdens een vraaggesprek met 8 Belgische schrijvers. Van Vlaamse zijde
werden geintervieuwd : Teirlinck,
Walschap, Roelants en Claus. De namen van de Waalse schrijvers zijn
ons niet bijgebleven; 'deze laatsten
houden het ons ten goede.
De 8 ondervraagden zegden allemaal dat er geen contact was tussen
Waalse en Vlaamse schrijvers. Walschap verklaarde Franse schrijvers te
lezen, — en geen Waalse — als hij
Frans wou lezen.
Op een vraag van de Waalse reporter of hij belangstelling had voor
Waalse letterkunde antwoordde Hugo Claus met zijn gewone ruige openhartigheid : J a zeker, zoveel als voor
de . Japanse ! Had die sakkerse Hugo namens de Vlaamse intelligentia
gesproken, hij had geen juister m a a t
kunnen aangeven.
Kruispunt der culturen ? Knelpunt
der culturen !

terug op het politiekommissanaat
geroepen, waar hij moest beloven
«nooit meer te herbeginnen» e a
waar hem lezing werd gedaan van
een brief van de Prokureur des Konings die de politiekommisaris verzocht, geen vervolgingen in te stellen.

1961 : federalisme en humor.

BELANGRIJK
Het jaar 1961 was in politiek opzicht het belangrijkste j a a r van de hele
na-oorlogse periode. Het
begon met een stakingsgolf die door zijn langdurigheid en zijn gewelddadigheid enig is in de geschiedenis van het land.
Gedurende die stakingsgolf openbaarde zich opnieuw een verschijnsel dat
ook tijdens vroegere periodes van sociale en politieke onrust reeds naar voor
was getreden : de totaal
verschillende reakties op
gebeurtenissen in Vlaanderen en Wallonië. Ditmaal
had het verschijnel dadedelijk verstrekkende politieke gevolgen : in Wallonië balde het ongenoegen
zich samen onder de vlag
van het federalisme in een
volksbeweging onder voorzitterschap van stakingsleider Renard. Deze Renardistische volksbeweging
slaagde er in, binnen weinige maanden de B.S.P. in
Wallonië zover uit te hollen, dat een Waalse socialistisch kongres niet anders kon dan zich uitspreken voor federalisme. Dat
de politieke meerderheid
van één der twee volksgemeenschappen in België
zich uitsprak voor federalisme was een totaal nieuw
feit, een feit van ongehoorde betekenis.

kiezingen in het voorjaar
slaagde de Volksunie er in,
180.000 kiezers te verenigen achter h a a r uitgesproken federalistisch
programma. De intrede in het
Parlement van een versterkte
Vlaams-nationale
oppozitiegroep verplichtte
de grote partijen, dadelijk
het roer om te gooien. Over
nacht werd het probleem
der Vlaams-Waalse verhoudingen, kort tevoren
nog een « faux problème »
het politiek probleem nummer één. De Vlaamse
volksgemeenschap
hervond een vertrouwen dat
in de na-oorlogse jaren
vaak had ontbroken. De
strijd voor het Vlaams sociaal-ekonomisch
eisenprogramma en tegen verdere mensen- en gebiedsroof kende een hoogtepunt
in de betoging der 100.000
te Brussel.

HET TEGENOFFENSIEF

1961 : de adjuda..t.

nen voor het Parlement
komen, zonder dat de regering al te veel kopzorg
over de parlementaire debatten moet hebben : een
zeer brede meerderheid
van het door de partijbureaux op de gebruikelijke wijze gerekruteerd
politiek personeel zal zich
gewillig plooien naar de
partijtucht.
Thans echter is het
reeds duidelijk dat belangrijke
parlementaire
frakties en een groot deel
van de publieke opinie m
Vlaanderen en Wallonië
met deze geprefabrikeerdc
meerderheid en haar oplossingen geen vrede zullen nemen.

1961 : de begrafenis.

regering van de laatste
kans». Na de woorden
kwamen de daden en die
waren eerder ontgoochelend; simptomatisch was
bvb. de karrikatuur die gemaakt werd van de « kultuurautonomie » door het
voor de Vlamingen en hun
kuituur zo onterend adjunktschap van Van EIslande.

OOK IN VLAANDEREN
Wat terzelfdertijd
in
Vlaanderen gebeurde, was
niet minder
belangrijk.
Ook in Vlaanderen was tijdens de stakingsgolf de
openbare mening sterk onder de indruk gekomen
van het totaal verschillend
politiek klimaat in beide
landsdelen. Tijdens de ver-

Het voorjaar 1961 kende
werkelijk zijn
«nieuwe
lente en zijn nieuw geluid » : de samenballing
zowel in Wallonië als in
Vlaanderen van de federalistische macht. De regering, die einde 1960 reeds
door Lefèvre en Spaak
tijdens geheime besprekingen op papier werd gezet en die reeds uit de
urnen kwam voordat de
kiesbrieven er werden ingestoken, zette onmiddellijk een anti-federalistisch
offensief in. Met een tot
dusver ongekende a a n wending van alle middelen
der moderne propaganda
werd deze regering aan het
land voorgesteld als «de

Einde van 1961 kwam de
regering klaar met haar
plannen tot sanering van
de Waals-Vlaamse verhoudingen : de taalgrensregeling en de regeling Brussel. De voorzitters van de
regeringspartijen
ondernamen een kruistocht der
welsprekendheid doorheen
het ganse land, daarbij geholpen door de voorzitter
van de tot P.V.V. omgedoopte liberale partij. Be-

EN N U ?
In 1961 heeft zich onontkoombaar en scherp de
vraag gesteld van het federalisme. Andere belangrijke kwesties werden door
deze vraag totaal naar het
achterplan verwezen. De
oplossingen die thans door
de unitaire partijen worden voorgesteld,
zullen
hoogstens als rezultaat
hebben dat de spanningen
in de schoot dier partijen
even worden afgezwakt.
Na een korte windstilte zal
de storm echter met vernieuwde kracht opsteken.
Het zal onze taak zijn,
in 1962 alle hens aan dek
te brengen en alles windvast te sjorren om, wanneer de storm opsteekt, het
schip der Vlaamse volksgemeenschap in veilige haven binnen te loodsen.
In 1961 stelde zich definitief de vraag. Laat ons
in 1962 het definitief antwoord voorbereiden.
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365 D A G E N
Het Amerikaanse weekblad «Time» heeft prezident Kennedy uitgeroepen
tot Man van het Jaar. Moest
er een Simbool van het Jaar
gekozen worden, dan zou
stellig de muur doorheen
Berlijn daarvoor in aanmerking komen. Of misschien nog
pakkender : de reusachtige,
oude, halfvernielde bunkertoren te Duisburg die thans
wordt opgekalfaterd en voorzien van alle gemakken voor
een atoomoorlog.
Dat Time Kennedy koos is
niet zo verwonderlijk. De criteria die terzake gelden, vragen immers niet dat de
grootste man, de man die het
meest positieve dingen deed,
zou worden aangeduid;
de
Man van het Jaar is doodeenvoudig hij, wiens handelingen in hoge mate kenmerkend zijn voor het politiek klimaat in het jaar.
Voor een Amerikaans tijdschrift kan er geen twijfel
bestaan : het eerste ambtsjaar van de prezident der
V.S. was — ook en misschien
vooral door de negatieve aspekten ervan — bij de keuze
beslissend.

nooit werd een Amerikaans
staatshoofd op het wereldforum zo in zijn hemd gezet
als Kennedy in die dagen. Het
werd er niet b^ter op toen
langzamerhand
bleek
dat
Kennedy niet bij machte geweest was de geesten te temmen die ook onder Eisenhower in het Witte Huis spookten.
In het Amerikaans-Russisch touwtrekken gedurende
1961 kan bezwaarlijk gezegd
worden dat Kennedy h e t
langste eind beet had. Het
begon met het Laotisch fiasco. Het verder opdringen van
de kommunisten zette de hele
defensiepolitiek in Zuidoost
Azië op losse schroeven en er
bleef de Amerikanen niets te
doen dan met lede ogen de
neutralizering van Laos te
aanvaarden,
neutralizering
die thans — een jaar later
— nog steeds aanleiding
geeft tot dispuut onder de inmiddels beroemde Drie Prinsen.
Met in zijn bagage de Cubaanse en Laotische h a n d i kap moest Kennedy begin
juni Kroesjstev in Wenen

Zelden is het begin van een
prezidentiële
ambtsperiode
in de V.S. met zoveel spanning en met zoveel goodwill
tegemoet gezien als zulks een
jaar geleden met Kennedy
het geval was. De huidige
prezident had een verkiezingskampanje gevoerd in
het teken van een onverbloemd realisme : hij legde
er de nadruk op dat de Amerikaanse akties in de wereld
onder Eisenhower tot een
nooit gekende laagte waren
gezonken, dat de buitenlandse politiek der V.S. hopeloos
vastgelopen was in verouderde starre opvattingen, dat
een durvende vernieuwing
meer dan noodzakelijk was.

...K. tegen

Stalin...

Berlijnse muur is — het
werd hierboven al gezegd —
een sprekend simbool, alhoewel geen nieuw feit; hij
m a a k t alleen maar a a n schouwelijk dat van de oorlogsengagementen der Grote
Vier inzake Duitsland niets
overblijft.
Vandaag, een jaar na het
aantreden van Kennedy, zijn
de V.S. geen stap verder op
de weg Van onderhandelingen. De noodzaak en ook de
goede wil om te onderhandelen is er, maar de Westerse verdeeldheid — met name
het verzet te Bonn en vooral
te Parijs — is een zware hypotheek.

Na een jaar is van die durvende noodzakelijke vernieu-

...K, tegen Cuba.

gaan ontmoeten. Het Amerikaanse prestige stond nauwelijKs hoger dan ten tijde
van de Parijse top, toen Eisenhower zijn U2-kruis had
te torsen. Kennedy
was
daarenboven te Bonn en te
Parijs nog even gekapitteld,
zodat de handen hem gebonden waren bij de onderhandelingen over de belangrijke
Europese vraagstukken, het
probleem Duitsland, Berlijn.
Wenen moest in die omstandigheden een fiasko worden.
Dadelijk n a Wenen werden
de Oost-West-verhoudingen,
die even waren ontdooid,
.De Muur...
weer troef. De Russen stelden
de kwestie Berlijn en verWing betrekkelijk weinig te klaarden, met Oost-Duitsmerken. De prezident beleef- land een afzonderlijk vredesde een politiek Waterloo bij verdrag te zullen ondertekede mislukte invasie van Cuba; .Tien. Het optrekken van de

Aan de andere kant van
Muur was het eveneens een
gevuld jaar. Het 22ste Partijkongres en de verder destalinizering spreken wel het
meest tot de verbeelding. De
verdere ideologische disputen
met Peking en het verwijzen
van Albanië naar het pesthuis vestigden de aandacht
er op, dat het soms zo monolitisch schijnende Oosters
blok toch ook heel wat barsten heeft.
In Azië en Afrika ging het
proces der dekolonisatie verder. Kongo vormde daarbij
de hoofdschotel. Uit angst
voor een totale versnippering
van de reusachtige CentraalAfrikaanse republiek en voor
het direkt binnenvloeien van
Oostelijke invloed m dit vacuum zag de U.N.O zich genoodzaakt op te treden tegen de Katangese afscheuring die in het leven werd
gehouden door een internationale haute-finance. Hammarskjoeld betaalde een persoonlijke nederlaag met zijn
leven en meteen kwam als
teken des tij ds een Aziaat
aan de leiding van de internationale organizatie. Bij
het einde van het jaar zijn
de kansen op sanering van
de Kongolese chaos — wellicht door de federalistische

oplossing — toch weer gestegen.
In Noord-Afrika blijft het
dekolonizatie - proces a a n slepen in Algerië. Vroeg in
het jaar, op 22 april, werd
door enkele generaals te Algiers een staatsgreep tegen
het Gaullistisch gezag uitgevoerd. Het avontuur mislukte, mede omdat het gewone
kontingent van het leger in
Algerië niet besmet was zoals het beroepskader met de
opvattingen der ultra's. De
weg scheen vrij voor een
spoedige oplossing van hetAlgerijns drama en het kwam
dan ook tot direkte onderhandelingen tussen Frankrijk en het F.L.N. Deze onderhandelingen
struikelden
over de kwestie van de Sahara-olie en het statuut der
Frans-Algerijnen. Inmiddels
was, als nasleep van de opstand der Generaals, de geheime organizatie O.A.S. begonnen aan een eindeloze
reeks plastiekaanslagen. Het
Gaullisme in Frankrijk verloor heel wat vaart : links
bleven enkele figuren uit de
IVde republiek hopen op een
spoedige aflossing, rechts is
men bereid om op ieder
ogenblik een politiek vacuum
desnoods gewelddadig aan te
vullen. Einde 1961 bleek het
niet zo best meer te vlotten
tussen het F.L.N, en Tunis;
de GauUe krijgt wellicht zodoende nog even respijt en
hoopt waarschijnlijk op het
weker worden der Algerijnen.
In Azië ruimde Nehroe op
met de Portugese enklaves
en met zijn eigen « politiek
van geweldloosheid ». De
klap kwam aan voor Salazar,
die het in Angola en in eigen
land al moeilijk genoeg had;
ze kwam ook aan voor Neh-

...Nehroe : geweldloosheid...

roe zelf die meteen zijn
prestige als vredesapostel er
bij inschoot. Ook de U.N.O.
deelde in de Indiase brokken
toen bleek dat het steeds
groeiende blok der neutralen,

...Sprong in de ruimte...

dat zeer kittelorig is wanneer
ergens in de wereld een door
een blanke gehanteerd geweer knalt, een aanleiding
vond om de stem te verheffen, ook niet toen Soekarno
dreigend met de sabel begon
te kletteren inzake Nederlands Nieuw-Guinea.
Nasser verloor zijn Syrische provincie en maakte van
de gelegenheid gebruik om,
van zijn rol als leider van
het pan-Arabisme, over te
schakelen naar zijn rol als
leider van een diepgaander
Egyptische revolutie.
In Zuid-Amerika bleef h e t
voorbeeld Van Castro inspirerend werken; de Amerikanen zagen zich genoodzaakt,
h u n politiek t o.v. LatijnsAmerika op nieuwe leest te
schoeien. Deze Zuid-Amerikaans new-look, realistisch
en gedurfd, is dan toch een
belangrijk winstpunt voor de
Kennedy- administratie.
In 1961 geen opzienbarende nieuwe dingen, behalve
dan
misschien de eerste
ruimtevluchten van de mens.
Spanningen
tussen
OostWest, Westerse onenigheid,
verdere dekolonizatie in Azië
en Afrika, kanoneer-botenpolitiek in India : de last die
we jaar-in jaar-uit in deze
tweede helft der 20ste eeuw
meesleuren. Misschien een
enkel lichtpunt — hoe verschrikkelijk en paradoksaal
het ook klinkt : de 50 en
meer megatonners. de raketten, de bommenwerpers van
het S.A.C. die ons dag en
nacht boven het hoofd h a n gen en die het Grote Avontuur voor niemand meer tot
een lonende
onderneming
maken.
Bijna de wereld zoals die
van big Brother m 1984 :
Peace is war!
T.VO.

OE VOLKSUNIE

P£R5SP/eGaL
Het was deze week een buitengewoon kalme persweek. Het politieke leven op binnenlands vlak
lag vrijwel stil. Een korte rust
voor een waarschijnlijk zeer drukke en bewogen periode.

l^lksmacht
Gaf nog wat k o m m e n t a a r over
h e t jongste A.B.V.V.-Kongres :
« Dat alles wijst er op d a t de
e e n d r a c h t in de rangen van h e t
A.B V.V. verre van hersteld is, integendeel, d a t de Vlaams-Waalse
splitsing m h e t A B.V.V. onvermijdelijk wordt, mdien Renard er m
slaagt zijn invloed in Wallonië
nog te versterken
Wij zouden een zeker leedverm a a k kimnen tentoonspreiden bij
h e t zien van deze moeilijkheden
m de gelederen van een tegenstrever, die zelf nooit geaarzeld heeft
te triomferen wanneer zich spann'ngen voordeden in h e t katholieke kamp. Wij zullen dit met doen.
W I J zullen ons ervan onthouden,
eerst en vooral omdat wij de agitatie van Renard en iedere aanwinst die hij boekt m Wallonië,
als een gevaar voor gans h e t land
beschouwen. Maar ook omdat elke
verdeeldheid m de schoot van de
arbeidersorganisaties ten slotte de
ganse arbeidersstand verzwakt »
Red. : En de verdeeldheid tussen
de arbeidersorganisaties niet het
minst.

De Gazefc
• IKV

•

van Antwerpen
Beoordeelde de houding van h e t
^-officiële socialisme t.o.v. h»t manifest van Vlaamse socialisten :
« De inhoud van hec manifest
werd door de partijkranten niet
gepubliceerd.
Wij konstattren, d a t de Vlaamse opmie m de BSP-pers op een
verzet stuit, d a t h e t renardisme m
« Le Peuple » bleef b^spaavd.

Wij verwachten trouwens, dat
de BSP-leidmg tegenover de groep
van h e t Vlaams manifest heel wat
minder geduld a a n de dag leggen
zal dan ten overstaan van Ren a r d s en ks werd betoond.
Er heerst in de Socialistische
Partij ten opzichte van alle uitingen van Vlaams zelfrespekt een
wantrouwen, d a t
de katolieken
gelukkig zijn kwijtgeraakt
De B S P is h e t laatste groot pensionaat, waar
Vlaamsgezmdheid
nog met uitsluiting k a n gestraft
worden. »

Het Volk
« Schildwacht » maakte zich enkele bedenkingen bij het jaareinde
o.m. in verband met de crisis in de
Vlaams-Waalse verhoudingen :
« Gedurende j a i e n scheen h e t
wel alsof de socialistisch"; partij en
h e t socialistisch vakverbond door
het
Vlaams-Waalse
vraagstuk
slechts oppervlakkig beroerd werden. Maar uitstel is geen kwijtschei en zij hebben sedertdien h u n
schade degelijk ingehaald ! Gedurende jaren hebben de socialisten
ons ervan beschuldigd een separatistische of federalistische adder m
onze rangen te koesteren. Een gelijkaardige adder — of is het bij
hen een boa constrictor, zoals
sommigen beweren — m a a k t n u
h u n rangen onveilig.
Maar, laten we van C.V.P.-zijde
en van socialistische zijde elkaar
geen verwijten of geen spot toesturen, in verband met de WaalsVlaamse crisis. Wij ondergaan allen de moeilijkheden en de verwikkelingen van een grote crisis
die een crisis blijkt te zijn van de
Belgische staatsstructuur zelf, en,
mdien we deze vaststelling maken,
dan is het niet voor het genoegen
een diag-nose te stellen, doch omd a t wij menen dat uit die vaststelling een gevolgtrekking zich opdringt. »
Red. : Eindelijk !
In een ander artikel zat «Schildwacht» met een dhistorischi) kompleks :
« De reger.ng-Eyskens was reeds
een historische regering geweest
door de oplossing van het schoolvraagstuk; de regering Lefèvre is
ppn

v-"-^--i ion^o
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het

Venetiaanse b l i n d e n .
Beschermen U w m e u b e l e n
Scheppen een ideale sfeer
Garanderen de intimiteit van U w kamers.
G e v e n aan Uw interieur distinctie e r
bekoorlijkheid

worden door de oplossing van h e t
Vlaams-Waalse vraagstuk. En h e t
is voor de C.V.P. een niet geringe reden tot fierheid d a t h e t onder C.V.P.-regerlngsleiding is d a t
de twee grote twistvraagstukken
van h e t Belgische politiek leven
de weg n a a r een oplossing hebben
gevonden.
Intussen geloven we d a t de algemeenheid van de Belgische bevolking niet te klagen heeft. De economische welvaart en de sociale
vooruitgang
zijn
onbetwistbaar.
Vooraekeï, er zijn moeilijkheden
hier en daar. Er zullen altijd
moeilijkheden zijn, m alle landen
overigens en onder alle regimes;
doch er moeten
moeilijkheden
zijn, want h e t zijn de moeilijkheden die de waakzaamheid, de
strijdvaardigheid,
de
werkzaamheid, het vernuft en de wilskracht
van de mensen op di'eef houden.
En wij menen d a t we n u een regering hebhen met dewelke we de
oplossing van al de grote nationale vraagstukken ondernemen kunnen, m een klimaat van nationale
verstandhouding. Dit is voor h e t
land van grote betekenis en dit is
van historische betekenis voor h e t
Vlaamse volk d a t aldus de mogelijkheid geschapen ziet om zijn
s t a t u u t m dit land op rechtvaardige en definitieve wijze geregeld
te zien. »

d a t U a a n O.V.P.-politiekers hebt
voorbehouden
gedurende
deze
laatste jaren. Ik denk a a n h e t
ruiten uitwerpen bij d h r Eyskens,
tijdens zijn eerste-ministerschap,
a a n h e t onthaal van d h r Duvieusart en n u laatst a a n het onthaal
van de huidige eerste minister Lefèvre.
D a t zo iets gebeurt toont a a n
d a t er bij sommigen van uw leden
een geest van onverdraagzaamheid
heerst die een vlek werpt op de
Leuvense
Vlaamse
studentenschap.
Een dergelijke geest heeft ook
bestaan, tijdens de eerste j a r e n n a
de wereldoorlog 14-18 wanneer de
leiding van h e t studentenleven in
h a n d e n geraakte van een schare
Vlaams-nationalisten die niet alleen in konflikt kwamen met de
akademische en de kerkelijke overheden, m a a r die ook praktisch iedere andere Vlaamsgezinde belett e n a a n h e t woord te komen. Het
was de periode d a t de vrijzinnige
Vlaams-nationalisten die niet allater socialist werd, de geestelijke
leidsman was van het Katohek
Vlaams Hoogstudentenverbond I
Nu pogen de m a n n e n van de
Volksunie deze taak tot zich te
trekken en wij weten d a t zij een
goedwiUig gehoor vmden bij velen van U »

Red. : Een van Schildwachts vele historische teksten.

de rode vaan

OE

GAZET

Ergerde zich over de uitbarstingen van fransküjonlsme te Brussel
in de Kerstperiode Het blad be.
sluit :
« 1962 moet de bekrachtiging
worden van de doorbraak, die
1961 bracht. De Vlamingen mogen
zich hierbij m e t van de wijs laten
brengen door schijnheilige bemiddelingspogingen noch door provokatie. Rustig en zelfzeker n a a r het
ailgemeen
aanvaarde doel
streven, n a a r versterking der eentallgheid m Vlaanderen en invoering van eerlijke tweetaligheid in
Brussel, naar bescherming van de
randgemeenten en verdere opbouw
van de industrializatie, dat wordt
van 1962 verwacht.
D a t de fransdolle Brusselse heethoofden intussen wat lawaai maken, kan niemand deren, dan de
franstalige Brusselaars zelf.
Hun
onverdraagzaamheid
zou
wel eens een
boomerangeffekt
kunnen hebben. »
Eveneens in <i De Gazet » waar
hij steeds gastvrij over de vrije
tribune kan beschikken gaf Louis
Kiebooms de Vlaamse studenten
een preek o.m. In verband met
h u n optreden te Leuven tegen
Theo.
W i j citeren :

« Onafgezien van deze periodes
bc-klagen wij ons over het onthaal

Ray de Smet m a a k t e in het
weekblad van de K.P. enkele bedenkingen over de Vlaams-Waalse
verhoudingen en meer speciaal
t.v.m. de houding van de versckillende Vlaamse strijdgroepen
t.o.v. de ekonomische struktuurhervormingen :
« De poütieke machtsverhoudingen liggen m Vlaanderen weliswaar enigszins anders, en wat in
Wallonië vanzelfsprekend is, kan
in Vlaanderen nog een ganse boel
problemen stellen.
T e n eerste is h e t voor de struktuurhervormmgen
geen
kwestie
van willen of niet, h e t wordt een
kwestie van moeten om ons volk
erger te besparen. Het is veel belangrijker dan de achturendag of
het betaald verlof en ook die kon
niemand tegen houden.
Ten tweede, is h e t verschil tussen Vlaanderen en Wallomë m e t
zo groot dan men beweert. Er is
een verschil voor de problemen
die zich stellen, m a a r m de aktie
is h e t verschil niet zo groot als
tussen voor de oorlog en vandaag
bievoorbeeld. Ik zeg : m de aktie.
Mr Van der Eist schrijft in de
ff Volksunie », d a t het Vlaamse
volksbelang de maatstaf is voor
elk voorstel. Mr Van der Eist wil
tegenover sommige lagen van de
bevolking breed zijn. De Volksunie
kan de klassenstrijd niet wegpraten, m a a r wil er niet horen over
spreken. Een realistisch standpunt

innemen, zegt Mr Van der Eist
verder. Men kan geen realistische
politiek voeren wanneer men de
klassenstrijd wil wegdenken. De
waarheid is, d a t wat het werkende volk van België dient ook
Vlaams volksbelang is. En wie
hierdoor niet gediend is, s t a a t bmten h e t volk, behoort er niet toe,
hij weze dan Vlaming of Waal. Zo
is h e t biev. tegen het Vlaamse
volksbelang wanneer de Volksunie
in de K a m e r tegen de amnestie
voor stakingsfeiten stemt en voor
buitenlandse bazes in ons land. Eki
zo is het ook tegen het Vlaamse
volksbelang, wanneer de Volksunie
omtrent de ekonomische struktuurhervormingen niet 'werkelijk
konsekwent stelling neemt en er
voor ijvert, in de hoop alle misnoegden in Vlaanderen
achter
h a a r te scharen en daarbij <1e
steun van een gedeelte der reakr
tionaire krmgen te verwerven. »
Red. : Wij willen eerst onz«
volksgeraeenschap politiek veilig
stellen. Tot biertoe was zij steeds
ernstig bedreigd.
Is dit gebeurd dan zullen velen
onder ons zonder twijfel h u n
energie besteden aan de strijd voor
een rechtvaardige
maatschappij,
zowel op internationaal als op nationaal terrein. Het is mede door
de schuldige nalatigheid van do
marxistische Vlamingen dat in
1962 nog zoveel energie dient besteed a a n een strijd die al lanjf
moest vergeten zijn.

YOLKSGAZt^
I n de socialistische pers pubUceerde partijvoorzitter Collard een
artikel waarin hij, zeer vaag, de
politieke lijn voor 1962 uitstippelt.
Wij citeren :
« Na de C.V.P. zullen de B.S.P.
en de P.V.V. ertoe gebracht worden positie te kiezen in h e t WaalsVlaams vraagstuk. Van dit ogenblik af moeten de door h e t congres der Waalse socialisten ta
Charleroi voorziene confrontaties
onvermijdelijk worden.
De verantwoordelijke politieke
leiders zullen terzelfder tijd bewijzen van stoutmoedigheid en van
wijsheid moeten leveren. Men zal
ongetwijfeld niet kunnen ontsnappen
aan
overgan^soplossingen.
Doch deze zullen niet oppervlakkigf
mogen zijn en dienen uit te gaan
van de wortel van het kwaad.
Red. : Bedoelt Collard soma
« overgangsoplossingen n naar h e i
federalisme ?
De « gegevens van het v r a a ^
stuk », waarover hij h e t ook heeft
zullen in elk geval evollieren m a a r
waarschijnlijk niet n a a r de ztn
van de gang der K gematigde •
partijleiders.
PJC.

Ga mee me^ uw Hjd !
Houten r o l l u i k e n i n R.N.D.
Hechting
met
gegalvani-
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Wentelende p o o r t
Poort uit één stuk, g e w o o n lijk vlak m o d e l . Uitvoering
in elke a f m e t i n g . W o r d t , zo
gewenst, voorzien v a n glaso p e n i n g e n en v e r v a a r d i g d
naar 't o n t w e r p door de
klant verstrekt. Vraagt 7 ° ^
w e i n i g plaatsruimte

meerde haken, al óf niet
lichtgevend naar believen
Bijzonder aangewezen voor
afsluiting van vensterramen
van g e w o n e w o o n h u i z e n
Deze l u i k e n kunnen voor
zien w o r d e n van een uit
^teekinrichting

Khuifhekken
üa steeds meer in voege
komende w i j z e v a n a f s l u i ting • voor uitstalramen en
toegangswegen van grote
afmetingen.
Samengesteld
uit ijzer of a l u m i n i u m s p i j len bestaande
uit
twee
gekoppelde U-ijzers.
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Zonnetent
met i n g e b o u w d e
gewrichtsarmen
Beschermt u w interieur
tegen de w a r m e , soms
vernietigende
zonnestralen.
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Zieken xijn 6 0 F
per dag w a a r d
"Vr oord-Frankrijk is een gore streek, een land van grauwe
A* huizen en zwarte steden onder de rook van meestal verouderde iridustrie-gehouiren. De mensen bouicen er, als ze l linnen, zelf hun huizen, maar als ze enigzlns de tijd liehheti vluchten ze u-eg. Tijdens de week-ends gaat die vlucht meestal naar
Vlaanderen, naar de Westhoek, waar ze de kanalen en waterlopen bevolken om te vissen. « Noord-Frankrijk is een streek vol
kommunisten en Algerijven » zegde ons een arbeider. « Ons volk
moet er ook kommumstisch worden i vertelde hij Ï en als het
nog niet zo geworden is dan komt dat omdat het zo goedzakkig,
zo naief-braaf is ».
De 7neesfe Vlaamse arbeiders werken in het leder, de tekstiol, staalmjverheid,
bouwicerven, ook aardewerk oj grondwerk, zelfs bij de gemeente- en stadsdiensten die in Frankrijk
grote openbare icerleji uitgeven aan aannemers.

Pendelen
of
Stempelen
door
Staf de Lie

middelen te kunnen kopen
laat staan het gezin recht te
houden. De genezing van deze m a n is praktisch volledig
op dit ogenblik, maar de
Franse fabriek waar hij
werkzaam was heeft reeds
laten weten dat hij niet meer
moet terugkeren. « Ze zullen
liever jongere krachten hebben » zei de m a n ons en hij
hoopte er niet meer op nog
werk te vinden nadat hij hersteld is. Nochtans is hij een
bekwaam vakman wat betreft
de machinebouw.

Gans de Westhoek, die
praktisch geen nijverheid
heeft,
is aangewezen op
Noord-Frankrijk.
De
fabrieken
vestigden
zich daar en laten het m e rendeel van het werk, het
bazisiwerk, uitvoeren
door
Vlaamse arbeiders, die zij
niet veel moeten betalen. Op
deze wijze sparen zij veel
geld uit, want moesten zij in
België gevestigd zijn dan zouden zij alvast moeten beginnen minimumlonen te betalen.
ZIEKEN ZIJN 60 F PER
DAG WAARD
De mensen trachten zo
weinig mogelijk ziek te zijn
omdat zij praktisch niet
kunnen leven van hetgeen zij
trekken ingeval van ziekte.
Men vertelde ons dat er arbeiders waren die 39 graden
koorts hadden en toch naar
het werk trokken. Er zijn er
die zes maanden ziek geweest
zijn en naar de openbare onderstand moesten omdat zij
geen duit meer hadden.
Sommige zieke arbeiders
ontvangen geen 60 F per dag.
Een
aalmoes
voor soms
zwaar-zieken, die met d a t
schrale geld niet eens de geneesmiddelen kunnen kopen
die zij . nodig hebben, laat
staan de dokter kunnen betalen of het gezin onderhouden. Dat is een van de grofste schandalen die er bestaan en die een Belgische
regering wetens en willens
laat voortbestaan. Niemand
heeft voor die mensen tot n u
toe wat gedaan, geen volksvertegenwoordiger, geen vakverbord,
geen
jiekenkas.

« Wie in de Westhoek een
paar maanden ziek is moet
over de kop, al de spaarcenten gaan er aan », zegde ons
een arbeider.
ONDER HETZELFDE
HOEDJE
Te Menen zitten een paar
mannen van de sindikaten.
Een van de C.V.P. : De Clerck
en van h e t A.B.V.V. : K a miel Sinaeve, allebei in hetzelfde «Café Moderne» in de
Rijselstraat. Ze komen er
samen op dezelfde dag, ieder a a n zijn tafeltje en lossen een paar gem.akkelijke
probleempjes op voor de
grensarbeiders. De mensen
zijn ervan overtuigd d a t de
sindikaten niets voor hen
doen en dat ze alleen maar
wat propaganda maken voor
de partij.
De mensen berusten in
hun lot en zijn gelaten.
Iiv Frans Vlaanderen zijn er
nog talrijke inwoners die
Vlaams spreken. Van de oorspronkelijke Vlaamse bevolking — zoals men weet werd
Zuid-Vlaanderen onder Lodewijk XIV ingelijfd bij Frankrijk — zijn er zelfs nog een
deel die geen Frans kennen.
Langs de andere kant zijn er
ingeweken Vlamingen die met
hun werkmakkers geen Vlaams
meer durven of willen spreken.
Wij hebben een arbeideibezocht die reeds twee jaar
thuis zat, verlamd aan de
benen door aderverkalking,
opgelopen door h e t werk in
de fabriek. Zijn vrouw en
kinderen moesten gaan werken omdat de ziekteverzekering niet voldoende betaalde
om enkel maar de genees-

Een andere arbeider vertelde ons dat hij ingeval van
ziekte tachtig frank per dag
ontvangt, hetzij de helft van
zijn loon.
Dus deze mens verdient 160
F per dag of bij vijfdagenweek, 800 F per week, hetzij
3200 F per maand waarvan
ziekteverzekering en busonkosten afgaan (460 F) zodat
hem 2.740 F overblijft.
« Door wie worden de doktersonkosten en de medikamenten betaald » vragen wij.
« Door ons ». Die moeten we
zelf bet^aïen tenzij we hier
nog eens ekstra aangesloten
zijn bij een Belgische ziekenkas !
MEISJES
Er komen talrijke Franse
meisjes
naar
de WestVlaamse grensstreek.
Ze komen naar de cafeetjes. Ze moeten volgens de
wet iedere maand terugkeren naar Frankrijk voor 24
uren. Ze verblijven dan in
een hotelletje over de grens,
laten een bewijs schrijven
dat ze er 24 uur verbleven
hebben en keren terug naar
België. Anderen huwen met
een of andere oude m a n . Ze
zeulen hem mee naar het
stadhuis, trouwen, komen
buiten, wippen In een gereedstaande wagen en laten
de oude verdwaast en verbaasd achter.
Ze kunnen dan doorlopend
in België verblijven en leven
van het « Toerisme » en van
de zuurverdiende penningen'
der grensarbeiders.

om beter te wonen

TTti de hiernavolgende vraaggesprekken bhjkt hoe de
^ arbeiders (althans de meesten) iveinig begrijpen van
de schromelijke wantoestanden icaarvan zij hei slachtoffer zijn. En hier treft vooral de sindikaten schuld,
het is hen er inderdaad om ie doen, deze massa onwetend te houden, onwetend van hun er gelijke achteruitstelling. Deze Vlaamse Baloebas mogen van het A.C.V.
of het A.B.V.V. niet vernemen dat er in andere delen
van het land — en dan vooral in Wallonië — arbeiders
zijn die tegen SO en 60 F' per uur betaald worden, in sociaal-voordelige omstandigheden. Zij mogen niet weten dat zij in België de uitgestotenen zijn de koelies
van de Belgische kolonie die Vlaanderen heet en die
goedkope arbeidskrachten moet leveren.

Half dagloon
Een arbeider die wij over de
zwlfe-verzelering
spraken vondt hei normaal dat hij sleclds de helft van
zijn loon kreeg ingeval van werkonbekwaamheid, t 't Is
altijd zo geweest » vertelde hij. » Vindt V het ook
normaal dat U hij twee ziekenkassen dient a<in te sluiten ? » * Ba jaak ». Wij zeggen hem dan dat de arbeiders die in eigen land werken, slechts bij een enkele kas aangesloten zijn en toch meer vergoeding ontvangen ingeval van ziekte, dan hij.
« Ja 't zou veel heter zijn moesten wij in eigen
land kunnen icerken » antwoordt de man en hij denkt er
niet aan dat door een krachtdadig optreden van veertigduizend grensarbeiders de regering zou gedwongen
worden maatregelen te treffen in hun voordeel.

Bekere toekomst
De volgende man die wij ontmoetten hoopte op een
betere bestaansmogelijkheid
voor zijn kinderen :
« Werkt uw vrouw in Frankrijk ? ». Nee zij is
Jinisi-rouw ». i En uw kinderen? ». « Twee zijn nog op
de school, ik heh er een die onderwijzeres is, de anderen, jongens, leren nog voort ». « Ziet u daar toekomst
voor 1 ». t Ik weei het niet, ik zou ze niet willen laten
tvcrken zoals ik in Frankrijk, ik hoop dat zij een plooit
krijgen als bediende ». «t Denkt U dat zij iets zullen
vinden 1 ». « Ik hoop het ! ». < Als ze geen plaats
kunnen krijgen moeten ze toch ook naar Frankrijk »
zeggen wij a Nee, ik zou het nooit willen, ze hebben
er geen enkele kans, 't is er altijd wat : devaluatie,
slechte ziekteverzekering,
invaliditeit enz... Met hetgeen ik in een maand verdien in Frankrijk kunt ge
jinH een zondag uitgaan ».

Hoop op pensioen
Een vier en zestiger uit Rumbeke bij Roeselare
haalt zijn pijp uit zijn mond, veegt met een brede
handrug h e t tabakssap weg en zegt dat hij alzeleven
in de steenovens heeft gewerkt als drager, en in h e t
naseizoen — van september tot april — wanneer er
geen steen gebakken wordt, n a a r Frankrijk ging. Nadien is hij vast gaan werken in Toerkonje waar hij
t h a n s 13 jaar gearbeid heeft.
« Wij vragen hem of hij op een goed pensioen
hoopt >.
« Ja, zeker >. « En gaat U h e t krijgen denkt ge >.
« Alleszins >. « G'hebt ginder in Frankrijk betaald
voor uw pensioen?> «Jaak». < Ge gaat dus uw pensioen
van Frankrijk krijgen ? » « J a en van Belgiek ook
zeker ? > Iemand van de omstaanders legt hem dan
uit dat hij een Belgisch pensioen gaat krijgen en d a t
indien zijn Frans pensioen meer bedraagt, d a t gaat
afgetrokken worden.
« Vindt U d a t een goede regeling ? » «Ba Neenk».
Ook deze m a n antwoordde onverschillig, zoals
zoveel anderen.
Er zit geen strijdlust in deze massa. Zij berust
praktisch volledig in h a a r lot.
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DIPLOMA'S VAN GEEN
TEL IN FRANKRIJK
met arbeiders, liet u-aren flitsgespreJc1 71hen,onzeaangesprelcLen
de grenspost te Menen, kwam duidelijh tot uiting
hoe de bevolJdng van de Westhoek en van
West-VIaanderen
gebonden ligt aam, de arbeidsgelegenheid
in Frankrijk door
het gebrek aan nijverheden in eigen streek. Er is inderdaad
praktisch geen nijverheid zodat men teel verplicht is over de
grens te trekken, waar de lonen onmenselijk laag zijn, of naar
Wallonië waar men niet alleen het'zwaarste werk moet doen,
maar wa-ar de enorme afstanden een normaal leven onmogelijk
maken.

Onlangs meldden wij dat de N ederlandse fahiILII n loor linderen van hun arbeiders St. N iklaasfeesten
inrichten.
Arbeiders zonden ons een kiekje van het feest bij D.A.F.
VERHUIZEN
De lonen in Frankrijk zijn
laag en dat brengt mee
da{ de gehuwde vrouwen
ook gaan werken over de
grens. Talloos zijn diegenen die ons verklaarden
dat zij slechts tenauwernood
kunnen
rondkomen
zelfs al gaat de vrouw mee
n a a r Frankrijk.
Een arbeider zegde ons
ronduit dat hij alleen bleef,
dat hij niet trouwde want :
-t Ik kan h e t zelf wel op krijgen, 'k moet daarvoor niet
met tweeën zijn ».
Een andere, een die mijnwerker geweest was in Wallonië zegde dat hij niet meer
n a a r daar mocht gaan : « 'k
mocht niet meer van m'n
wuf ». Zij was steeds alleen
omdat hij slechts enkele
uren per dag thuis was en
hij zijn enig kind slechts
zondags zag. Ze zijn dan allebei maar n a a r Frankrijk
gegaan. « Als ge m a a r een
kind hebt dan kunt ge het
nog bolwerken » zeggen ze,
ze hopen echter werk te vinden in ons land, door te verhulzen n a a r een streek waar
meer mogelijkheden geboden

worden, dan kan de vrouw
thuis blijven en het kind zelf
opvoeden.

BELGISCHE STAAT HEEFT
SCHULD
Een andere oorzaak vaix
werkloosheid in de Westhoek
is het verdwijnen van <ïe
werkgelegenheid in de vlasnijvcrheid. Wij hebben talrijke mensen ontmoet die in
deze bedrijfstak vroeger een
betrekking hadden. De jongste tien jaar is de vlasnijverheid niet alleen achteruit
gegaan maar zij werd gemechaniseerd en er was geen
volk meer nodig. Ook die
vrijgekomen arbeiders zijn
meestal naar Frankrijk gegaan.
Een zestienjarig meisje vertelt ons dat ze van h a a r vijftiende jaar over de grens
ging werken. Ze vertrekt
thuis te elf uur in de voormiddag en ze keert terug te
Half elf 's nachts. Ze is afkomstig van Zonnebeek en
legt dagelijks 'tachtig kilometer af. Ze zijn thuis met
drie kinderen en die werken
allemaal in Frankrijk, h a a r
vader werkt in leper (grote
uitzondering) en h a a r moeder blijft thuis.

Een man die twee jaar
werkloos is geweest klaagt
over zijn loon in Frankrijk.
Hij heeft een zieke vrouw en
kan niet rondkom.en met
hetgeen hij verdient. Hij is
55 en ziet de toekomst niet
rooskleurig in : « De Belgische staat is daar schuld
aan, ze zouden hier bij ons
fabrieken moeten bouwen ».
DIPLOIVIA'S TELLEN NIET
Enkele
gediplomeerden,
o.m. een A3 en een A2 hebben ons gezegd dat er volstrekt geen rekening gehouden wordt met die getuigschriften in Frankrijk, men
verdient er geen cent meer
om. Een van hen klaagt over
de aftrok van anderhalve
frank bonifikatie : « Die zijn
we weeral kwijt vanaf 1 december, wij moeten hier in
België alles betalen gelijk
een
ander,
belastingen,
brood, huishuur net als diegenen die 35 F en meer per
uur verdienen en wij hebben
hoogstens 18 F per uur, zodoende 144 F per dag >. Van
die 144 F moet onze zegsman
dan nog het busgeld, de ziekteverzekering en andere onkosten aftrekken, want onkosten heeft men altijd als
men onderweg naar het werk
is. Velen zegden dat zij meer
zouden overhouden moesten
ze in België kunnen stempelen, m a a r wie zich bij het
« doplokaal » aanbiedt en geschikt
wordt
verklaard,
wordt n a a r Frankrijk gestuurd.
NIEMAND ]MET KOL EN
PLASTRON
Over het algemeen staan
de Vlamingen — net als de
Algerijnen — aan de machines om het baziswerk te
doen. Wij hebben reeds geschreven dat de Vlamingen
daar enkel per hoge uitzondering
opzichter
kunnen
worden, net iets boven een
gewone werkman.
« Er is niemand die met
kol en plastron over de grens
trekt » zegt ons een arbeider.
« Diegenen, die in Frankrijk
de hoge lonen verdienen dat
zullen zeker de Vlamingen
niet zijn ».
Een meisje van negentien
vertelt dat zij en h a a r zuster
in Frankrijk werken. Zij
staan in voor het gexin, een
derde
zuster
loopt
nog
school, moeder blijft thuis en
vader is gestorven. Een arbeider werkt samen met zijn
vrouw in dezelfde fabriek,
als wij hem vragen hoeveel
kinderen hij heeft antwoordt
hij : « Gene, moesten we
joeng hebben dan konden we
zeker niet rondgeraken ! »
S.D.L.
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De o n r v o o g d i n g
A D A T wij volgende week nog een
algemeen overzicht zullen gebracht hebben, eindigen wij onze bijdrage over de
grensarbeid in West-VIaanderen. W i j hopen hiermee onze lezers een klaardere kijk
gegeven te hebben op een sociaal-ekonomische wantoestand die men bij ons praktisch niet meer voor mogelijk achtte.
W i j willen echter meer doen, wij willen
de definitieve, totale ontvoogding van alle
Vlaamse arbeiders prediken en wij willen
vooral het geloof in die ontvoogding prediken bij de simpelsten, de armsten onder
hen. Dé dompelaars die door de sindikaten
onwetend worden gehouden, de pendelarbeiders naar Nederland, de Vlaamse koelies in de Waalse dodenmijnen, de Baloeba's van het Westland, al die honderdduizenden Vlaamse werklieden die op een
betere toekomst hopen en die daarvoor
ook hard willen werken, moeten morgen
achter ons staan, moeten morgen samen
strijden in een groot leger, een geweldige
vloedgolf die allen omvat, alle Vlaamse
arbeiders zonder onderscheid van politieke
gezindheid. Morgen moeten zij, die thans
nog vastgehouden worden door de kleursindikaten, achter ons staan om te strijden
voor één belang : het belang van het
Vlaamse volk, hun belang.
W i j hebben het reeds vroeger gezegd en
wij herhalen het : het komt er op aan
gedurende een bepaalde tijd allen aan eenzelfde touw te trekken, op zij te zetten
wat ons zou kunnen verdelen en slechts
te ijveren voor een doel, ieder op zijn
plaats : Vlaanderen eerst !

der Vlaamse
arbeiders
Velen hebben ons toegeroepen : « Geef
ons werk in eigen streek ». Welnu, meer
dan honderddertig jaar unitair België heeft
daar niet voor kunnen zorgen, daarom
moeten wij er een federaal België van
maken, zodat wij er zelf voor kunnen
zorgen dat Vlaanderen, onze gewesten,
kunnen geindustrialiseerd worden, dat er
werkgelegenheid komt vlak bij huis. Nederland - wij hebben reeds dikwijls het
voorbeeld aangehaald - heeft dat gekund,
Vlaanderen kan dat ook, Vlaanderen staat
op geen enkel gebied ten achter bij anderen
wat betreft goede arbeiders, uitstekende
ligging, enz... W i j moeten alleen de kans
krijgen het eigen roer in handen te houden
en de eigen boontjes te doppen.
W i j geloven dat deze zinnen aan duidelijkheid niets te wensen overlaten en dat
onze taak, uw taak, klaar uitgestippeld is.
W i j vragen dat morgen alle goedmenende
arbeiders, die nog ogen hebben om te zi«fi
dat de strijd in hun eigen unitaristischti,
door bourgeois geleide organisaties reedis
lang voorbij is, wij vragen dat al die men'
sen samen met ons zouden vechten voo>r
dat ene doel : het eigen Vlaamse lot 'm
eigen hand. Alleen zo kan een ektde
gemaakt worden aan een onterende voogdM^
die voor Vlaanderen niets dan ellende heem
gebracht. W ^ met d« voog<len, s0Hb#stuur !

De echfe Dortmunder met de «twee Hertjes»
••••«•• ••«••M
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DE TAALGRENS
door drs. Wim Jorissen
TT et is een feit dat de taalgrens
-Li sinds 1830 nog weinig veranderingen onderging.
Dit echter nadat op het einde van
de middeleeuwen en in de 16de, 17de
en 18de eeuw heel wat gemeenten
verfranst werden.
Zo in Overmaas de gemeenten :
Bolsbeek (Bombaye), Gullcen (Goë),
Berneau, Jalhay, Bilstain en Sternbert. In de streek van Borgworm en
Tienen : Borgworm (Waremme) zelf,
Krenwick,
Bettenhoven
(Bettincourt), Liek (Oleye), Raatshoven
(Racour), Zitterd-Lummen, Opheilissem en Neerheilissem. In de streek
van Nijvel : Bevekom (Beauvechain),
Deurne (Tourinnes-la-Grosse), Hamme-Mille. In het zuiden van WestVlaanderen ; Komen, Waasten, Neerwaasten, Ploegsteert en Houtem.
De enige gemeente, die van oorspronkelijk Waals Nederlands werd,
ook volgens de « officiële » talentelling is Herstappe bij Tongeren. Het
telt 130 inwoners.
Sinds 1830 verfransten grotendeels
Brussel en de 18 voorsteden. Die liggen echter niet op de taalgrens.
Er zijn echter tal van gemeenten
die bedreigd worden met verfransing,
gemeenten waar voor het ogenblik
Frans de taal is van school en administratie, daar waar de volkstaal Nederlands gebleven is.
Ti ie gemeenten zijn in Overmaas :
•*-' Aubel (er is een Waals gehucht
St Jean-Sart) Hendrik-Kapelle (een
gehucht, het Waals Kwartier is
Waals), Membach, Balen-Wezer (er
is een Waals gehucht Forges), Welkenraat. Moresnet. Homburg, Gemmenich, Sippenaken, Montsen, met
daarbij het gehucht Vlamerie (onder
Clermont). In deze gemeenten wordt
een Limburgs dialekt gesproken dat
vaak ook als Duits geïnterpreteerd
werd. Sommige gemeenten waren
eerst Nederlands en dan Duits naar
kultuurtaal. Thans heerst overal het
Frans, maar het Limburgs dialekt
blijft het meest gesproken.
Bij deze gemeenten hoort ook Keimis, dat onder gemeenschappelijk
Pruisisch - Belgisch beheer stond van
1815 tot 1918. De taal van school en
administratie is er echter Duits gebleven sinds 1815.
Deze gemeenten behoudens het bizondere geval van Kelmis zijn nooit
bij Duitsland geweest, behalve gedurende de jongste oorlog toen ze door
Duitsland aangehecht werden. Toestanden en mentaliteit zijn er grondig verschillend van Eupen-Sankt
Vith. Het is een overgangstreek tussen dit laatste gebied en de Voerdorpen.
Zijn eveneens Frans naar taal van
onderwijs en administratie : Edingen

en Marke. Marke heeft twee Waalse
gehuchten : Abele (Labliau) en Hembecq. Ook te Sluizen (Brabant) en te
Roost (Roost-Krenwick) is het Frans
de taal van administratie en onderwijs. Anderzijds zijn er heel wat
Vlaamse gehuchten die van Waalse
dorpen afhangen en eveneens officieel Frans zijn terwijl Ronse officieel tweetalig is en de laatste jaren
een sterk ontwikkeld Frans lager en
middelbaar onderwijs kreeg.
TJ et gaat dus niet op te denken dat
•*-•- er langs de taalgrens geen sterke
verfransingsdruk zou bestaan. En
evenmin dat omdat het Vlaams dialekt voorlopig nog stand houdt de
verfransing het vroeger of later niet
zal halen. Wel integendeel.
Ook in de streek van Moeskroen,
oorspronkelijk Waals, en in de streek
van Komen, sinds een paar eeuwen
verfranst, is er een taaivraagstuk
ontstaan door de grote Vlaamse inwijking vooral tussen beide oorlogen.
Administratie en school zijn daar
echter Frans gebleven, ondanks het
feit dat het bestuur van die gemeenten praktisch overal in C.V.P.-handen was en is.
Volgens welke maatstaven dient
de taalgrens nu vastgelegd ?
Het is klaarblijkend dat de talentelling volgens het geijkte Belgische
volkstellingsysteem
waardeloos is.
De vervalsingen staken de ogen uit.
De volkstellingsformulieren
waren
ingewikkeld en de gewone man had
maar al te graag dat iemand anders
ze voor hem invulde : een gemeentesekretaris of een handlanger van een
fabrieksbaas. Zo kregen we o.jn. de
flagrante vervalsingen in de Voerstreek en te Ronse.
De enige gezonde oplossing is te
kijken naar het plaatselijk dialekt,
op grond daarvan de afbakening vast
te leggen en op die basis dan weer
eentalige arrondissementen en provincies samen te stellen.
I ï e kommissie Harmei hield zich
^
daar niet aan. Hoewel ze Ronse
en Edingen als eentalig Nederlands
erkende (behoudens het gehucht La
Durenne onder Ronse) voorzag ze
niet dat de Voerstreek bij Limburg
zou komen en repte ze met geen
woord over de Platdietse streek in
Overmaas. Anderzijds wilde ze wel
Komen en Moeskroen naar Henegouwen en de streek van Landen naar
Brabant.
Het ontwerp Gilson voorzag noch
de Voerstreek bij Limburg noch Moeskroen en Komen bij Henegouwen, het
voegt de streek van Landen behoudens een gemeente bij Limburg, maar
verklaart Edingen Frans en Ronse
tweetalig. Geen woord over de Platdietse streek. Sluizen en Roost blij-
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ven Frans zoals bij de kommissie
Harmei.
In de kommissie voor Binnenlandse Zaken werd het ontwerp Gilson
veranderd.
Moeskroen en Komen gaan n a a r
Henegouwen, de Voerstreek komt bij
Limburg.
Edingen blijft Frans maar ook
Marke en Kokiane (onder Lettelingen) gaan nog verloren, evenals het
gehucht D'Hoppe onder Vloesberg,
Curé-la-Flüte onder Eigenbrakel en
een deel van Bakenbos (onder Terhulpen).

T\ e Vlaamse « deskundigen » uit de
^ kleurpartijen waren op de hoogte van h u n taak ! Zij lieten alles over
aan volksvertegenwoordiger J a n Verroken, die zogezegd alles van de t a a l grens afweet. Wat vooreerst niet
juist is. Maar wat vooral fout wasdaar men toch moet weten dat n a
een half uur diskussie de heer Verroken ongeveer alles toegeeft zelfs
• datgene waarin hij gelijk heeft. Hij
is een brave jongen zoals La libra
C tippen We nog aan dat de Vlaam- Belgique het noemt, maar karakter
'^ se gebieden in de streek van Ko- mist hij helemaal.
men en van Moeskroen niet afgeZelfs in de kommissie stemde hij
scheiden werden van de Waalse en voor de huidige regeling !
van de gemengde gebieden.
Deze zuiver Vlaamse gemeenten
lj> en ander uitzicht van de regezijn Houtem en Spiere. Verder de ge•ï-^ ling, een uiterst belangrijk uithuchten Ten Brielen en Godshuis zicht is het beginsel van de tege(onder Komen), de noorderstrook moetkomingen, in het Belgisch « favan de gemeenten Ploegsteert, Waas- ciliteiten 3>. Zij laten onderwijs toe
ten en Neerwaasten, A a l ^ k e - sta- met Frans als voertaal in Vlaamse
tionswijk en het Kompas (onder gemeenten en onderwijs met NederMoeskroen), Tombroek (onder Lo- lans als voertaal in Waalse gemeenwingen) en de strook ten noorden ten.
van de grote Spiere.
Het stelsel is erger dan wat we tot
Het is typisch dat die C.V.P.-ers, nog toe kenden met de aanpassingsdie Moeskroen en Komen onder West- of transmutatieklassen. Dat wordt
Vlaanderen willen laten, maar met natuurlijk in de Vlaamse gemeenten
het Frans als eerste taal, die zuiver de grote hefboom voor de verfransing,
Vlaamse gebieden niet eens willen terwijl het in de Waalse gemeenten,
afscheiden !
in aanmerking genomen de klassieke
afdreigingsmethodes van de oppern e taalgrensregeling zoals ze voor klasse en het gemis aan Vlaamse r e • ^ de Kamer zal komen is uiterst
fleks, dode letter zal blijven. De geongunstig voor Vlaanderen omdat ze schiedenis van de laatste tientallen
niet volgens de dialektgrens loopt. jaren spreekt duidelijk genoeg om de
Op tal van plaatsen heeft men ge- schaarse Vlaamse dagdromers tot de
keken naar de taal die de hogere
orde te roepen.
klassers spreken met verwaarlozing
van de volkstaal. De Vlaamse sociaA politiekers uit de kleurpartijen
listen en de Vlaamse demokraten bij - ^ 11e toegevingen van de Vlaamse
de C.V.P. vinden dat natuurlijk alles worden nog duidelijker wanneer men
normaal. Over de P.V.V. zullen we ze ziet in het licht van het vraagstuk
niet praten. Die zullen daarover be- Brussel. Daar zal Vlaanderen, op
raadslagen als de manslag op tien- historisch eigen gebied en in de
duizenden Vlaamse mensen voltrok- hoofdstad van een land waarin wij
ken is.
de meerderheid hebben, het geschenk
Heeft men al die « Vlaamse » kleur- terug krijgen. Al de Vlaamse parleafgevaardigden bezig gezien in de
mentairen, ook de grootste schreeukommissie ? Terwijl de Walen en wers, hebben het hoofd gewillig in
fra.nstalige Brusselaars hartstoch- de schoot van de Brusselse franskiltalijk vochten om alle mogelijke jonse baas Van den Boeynants gestukken Vlaamse grond in hun im- legd. En wat hebben we gezien n a al
perialistische klauwen te krijgen, dit Vlaams gekruip en lamlendighebben de Vlamingen gezwegen. En
heid ? Dat de Iranstalige Brusselse
de Walen gebruikten alle middelen. burgemeesters en
schepenkolleges
De gemeente Marke moest Frans blij- van de C.V.P. (de C.V.P. zit in 9
ven omdat het kollege van Edingen schepenkolleges op de 19 Brusselse
op het grondgebied van Marke zou gemeenten) zegden dat ze zich van
staan. De Vlaamse kommissieleden
heel die vrede in het C.V.P.-huishouvonden het goed. Nu ligt het kollege den niets aantrokken ! Zij eisen het
niet op Marke maar op Edingen ! Het onderste uit de kan.
Vlaams gehucht Kokiane (onder LetZij hebben het altijd gehad.
telingen) mocht evenmin bij een
Zij zullen het nu ook krijgen.
Vlaamse gemeente komen want het
Tenzij
Vlaanderen uitmate scherp
station van Edingen lag volgens de
reageert buiten de kleurpartijen om.
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ANTWERPEN
Kuituuren
On'spanningskring
<( T U L »
De drie voorllchtingsvoordrachten uit de reeks belangrijke voord r a c h t e n door deze aktieve vereniging ingericht, en die grote belangetelling genoten van leden en belangstellenden, worden t h a n s gevolgd door een zeer interessante
filmavond
Als inzet voor h e t nieuwe j a a r
brengt « T U L » een zeer leerrijke
en tevens aangename
ents^nningsavond.
De Heer HEIN BENIEST
spreekt over :
« A B.N. in h e t kader der Vlaamse beweging ».
Deze voordiacht wordt verder
geïllustreerd m e t de projectie van
fragmenten uit de Films :
« Jongens zoals wij ».
« Moeder wat zijn wij rijk ».
« Kinderen in Gods h a n d ».
« Zwervers m h e t land der drom e n ».
«
Brigands
voor outer
en
h e e r d ! ».
Een avond sterk aanbevolen aan
de jeugd, opvoeders, jeugdleiders,
e n alle Vlamingen, die de opgang
van ons volk, in eender welk midden willen bevorderen.
Zaterdag 13 j a n u a r i 1962. om 20
Uur, grote V.T.B, feestzaal, St. J a cobsmarkt 45, Antwerpen.
Toegang vrij !
KANTONS SINT-JOOST EN
SCHAARBEEK
Volgende belangrijke
voorlichtingsvergaderingen zijn voorzien :
1. SCHAARBEEK in zaal AMITIE, Liedtsplem 35, donderdag 11

j a n u a r i 1962 om 19 uur 30.
Sprekers : Volksvertegenwoordiger D. DE CONINCK en J
STEEGMANS.
Voorzitter : A. VAN MALDEREN.
2. ETTERBEEK in zaal MAELBEEK, Oudergemlaan 154 (trams
20, 22, 23, 24, 25, 26, 41 en 45) op
zondag 14 j a n u a r i 1962 om 11 uur.
Sprekers : Volksvertegenwoordiger VAN DER ELST en A. VAN
MALDEREN.
Voorzitter : P. LEPLAT.
3. STEENOKKERZEEL in zaal
PRADO, Behetsstraat 2 op zondag 28 januari 1962.
Sprekers : Wim JORISSEN en
Dokter A N e i A U K uit Machelen.
Voorzitter : B. MAES.
Drie vergaderingen, die a a n al
de Vlamingen uit de Noerd-Oosthoek van ons arrondissement de
kans bieden om meer inz'cht te
krijgen in de huidige Vlaamse
strijd en over h e t federalisme.
LEDE
Het jaarlijks nachtbal van de
« Vlaamse Klub » zal plaats vinden op zaterdagavond 20 januari.
Zaal : « Reinaert ». T o e g a r ^ voorlopig vastgesteld op 30 F (20 F
voor de leden 1960 en '611.
Zeer binnenkort wordt hier m
h e t lokaal « Reinaert » een debatavond ingericht over h e t Manifest
der Vlaamse socialisten. De woordvoerder van « Links » is de h. Deneckere, van nationalistische zijde
is h e t de h. Toon Van Overstraeten.
Sprekers uit andere
partijen
zullen gevraagd worden.
Nadere gegevens volgen later.

OOSTENDE
Oostende wordt niet zoovaak vernoemd m deze rubriek. Wie daaruit meende te mogen besluiten d a t
de
plaatselijke
V.U.-werkgroep
sliep, vergist zich.
Onze kleine m a a r akcieve V.U.ploeg vergadert regelmatig iedere
maand. I n de loop van december
werd een bijzondere inspanning
gedaan om nieuwe abonnementen
te plaatsen.
Tientallen huisbezoeken werden
afgelegd. Gemakkelijk gaat h e t
niet in dit speciale Oestendse
bourgeoisklimaat, gekenmerkt door
krenterigheid, winstbejag en egoisme. Toch wei-den zeventien nieuwe
abonnees 1962 opgetekend. Zeventien gezinnen waar wekelijks de
VI. nat. gedachte h a a r goede zaad
zal uitstrooien. Aldus werd sedert
de verkiezing h e t getal abonnees zo
goed als verdriedubbeld. De V.Ü.familie van 't Gewest Oostende
leeft en groeit.
Langs deze weg danken wij alle
medewerkers
en
V.U.-vrienden
voor h u n inspanning en offerveiardighe.d. We wensen hen een voorspoedig j a a r voor hen en de leden
van h u n gezinnen Mocht in de loop
van h e t j a a r 1962 onze kleine
ploeg uitgroeien tot een flinke
schaar. Al wie belang stelt m de
'Volksunie en bereid is mede te
werken melde zich op het sekretan a a t P l a n t e n s t r a a t 75. Wij doen
vooral 'n beroep op de jongeren, op
onze jonge arbeiders en bedienden. Blijf niet verroesten m passiviteit en onverschilligheid.
Wees edelmoedig, wees m a n en
sluit aan.

ZOTTEGEM
Vlaamse Klub.
Het lustrmnfeest van de Vlaamse Klub ]«opt n a a r zijn einde; er
blijft nog enkel een lent'efeest»
einde m a a r t . De m a a n d december
61 is er een geweest van « luisterrijke » viering en tevens van nieuwe bijva* voor de vijf jaren oud
Zottegemse Vereniging. De feestelijkheden vingen a a n in « Ad Pimd u m », h e t mooiste Gasthof van
Vlaanderen, te Ei-wetegem waar
een 250 personen bijeenkwamen op
een tot in de puntjes verzorgde receptie.
Veertien dagen later vond in de
zaai Parking te Zottegem, het eerste
Lustrumdansfeest
van
de
Vlaamse Klub plaats.
Het Brussels Amusementsorkest
onder leiding van Peter Philips,
zorgde voor een schitterende stemming die nog lang in het geheugen van de vele aanwezigen zal
blijven.
Op 27 december, in de dukke
Kerstweek, was het Kabaret Kop
en S t a a r t van de B.R.T. onder leiding van Joris Collet en Pi-itz van
Tichelen te gast in de ruime zaal
« Modern ». En weer was er volk,
heel veel volk, een volle zaal ! Het
programma werd daar ter plaatse
opgenomen en h e t tweeae deel
wordt deze week, zaterdag 6 jan.,
te 20 uui-, door de nationale zender uitgezonden. Dit tweede deel
is een nieuwjaarsprogramma. Het
eerste gedeelte gaat op 20 j a n u a r i
de lucht in.

DIENSTBETOON

De plaatselijke toestanden wen.
den er humoristisch op de korrel
genomen; zelfs de tunnel in h e t
station kwam a a n de beurt. « Ai
staan uw brouwerijen nu alle zeven droog... » d a t was en is niet
juist ! Wie kent er met het Oud
Zottegems bier, gebrouwd en gebotteld in de « plaatselijke »
Brouwerij Ci-ombé, de laatste uit
de rij der... zeven? P r o s i t ! en
lang leve de vijfjarige Klub en zijn
simpatieke voorzitter Arthur da
Troyer.
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VOORLICHTINGS
VERGADERING
SCHAARBEEK op donderdag
11 januari om 19 uur 30 in lokaal AMITIE — Liedtsplem 35.
Sprekers :
Volksvertegenwoordiger D. DE
CONINCK.
J. STEEGMANS.
Voorzitter : A VAN MALDEREN.
ETTERBEEK op zondag 14 januari om 11 uur in lokaal
MAELBEEK — Oudergemlaan
154.
Ti-ams : 20, 22, 23, 24, 25, 26,
41 en 45.
Sprekers :
Volksvertegenwoordiger F. VAN
DER ELST.
A. VAN MALDEREN.
Voorzitter : P. LEPLAT.
Wie niet akkoord is om nog 130
j a a r met de Vlamingen te laten
leuren, mag deze vergaderingen niet mis.sen

AALST
DUFFEL
KWAREMONT
MUIZEN
ST MARIA LIEKDE
Elke 3de zaterdag van 14 tot 16
ledere donderdag van 16 tot 17
ledere eerste woensdag Bierhuis
uur, lokaal « De Vriendschap »,
Elke
zondagvoormiddag
van
10
Dagelijks van 8 uut tot 10 uur
u
u
r
bij
Van
Loven,
K
e
r
k
s
t
r
a
a
t
;
Dr. Van Leemputten, volksverteuur 30 tot 12 uur t«n huize van Kasino, hoek Rijmenamse en Bon- ten huizfc van arr raadslid Roger
Ludo Sels, prov. raadslid.
genwoordiger.
arr. voorz. Gies Cosyn.s. Tel. 055, heidensteenweg, vanaf 19 uur.
Van Damme, Dorp 30-31.
ledere vierde zondag der maand
381 61.
DFÜRNE-ZUID
AALTER
Zaal
Bastini.
Leuvensesteenweg
TURNHOUT
Iste dinsdag van de m a a n d van
Elke zaterdag, provincieraadlid 19 tot 20 uur, Storme. Boekenberg LIER
55, vanaf 10 uur 30
Elke vrijaag van 18 rot 20 uur
D. V de Kerkhove. Brugstraat 5
Lei 134.
NEVELE-PS-.INZE
en op afspraak bij Jos van BrugElke Iste en 3de donderdag der
ANTWERPEN
Iste
zat.
van
18
tot
20
uur
bij
gen, Graatakker 142, te Turnhout.
DILBEEK-ITTERBEEK
m a a n d van 13 uur 15 tot 14 uur 45 Dr. Wannijn, te Nevelen, volksverElke 1ste m a a n d a g en 3de vrijDr Jur J Belmans Diestoaan
Elke
dinsdag
van
20
tot
21
uur
cafe
«
Eikenboom
»,
Markt,
Ludo
d a g vanaf 20 urn- in Peter Benoit,
tegenw. Dr. Wouters.
50, Geel
en
elke
zaterdag
van
9
tot
12
uur
Sels
(Boerenfront).
Prankrijklei 8. Antwerpen
NIEL BIJ AS
ten huize arch O. De Coster. An,R. Mattheyssens, volksvertegenw
Provincieraadslid j De Graeve, VILVOORDE
dere dagen
op
afspraak
Tel LEUVEN
elke dag ten zijne Huize
Iedere dag op afspraak : kanANTWERPEN L I N K E R O E V E R
21 28.94 ol 21 99 74.
Elke 2de m a a n d a g der m a a n d NINOVE
tonnaal ?ekreianaat Pians Vanledere eerste m a a n d a g van de EDEGEM
Elke 3de vrijö, van 11 tot 12 uur. denhouie He'rtenplein 29 VilvoorElke derde vrijdag der m a a n d rond 19 uur, in h e t lokaal « Crism a a n d op het sekretariaat Blantal », Parijsstraat 12, M. Daniel Telefoon 054-320.95, cafe De Ster, de. Tel. 5134..56.
chefoerlaan 57, 2de verdiep, van van 20 uur 30 tot 21 u u r 30, '.ie. Deconinck, volksvert.
Stationsplein, sen. Diependaele.
Hugo De Vos, Willem Heneynstr.
20 tot 21 uur.
WELLE
Tweede vrijdag m « Palais de M E U W E R K E R K E N
Ook ziekenverzorging door gedi- 10, Edegem.
II" Clem Colemont op afspraak
Cafe Cambrinus Grote Plaats,
Elke tweede en laatste zondag Justice », Vaartstraat, van 14 tot
plomeerde verpleegsters. Aanvra15 uur.
per orief of per telefoon n u m m c van 19 tot 20 uur
gen
hiertoe op
bovenvermeld van de m a a n d in de voormiddag,
738 17
Mechelsesteenweg 314, Edegem.
adres.
WETTEREN
LEDE
OUDENAARDE
Op telefonische afspraak num
BERCHEM
Elke Iste
maandag
varl de
Elke zondag en don.lerdag voormer 49 60.83
Elke zondagvoormiddag vanaf 11
1ste en 3de m a a n d a g van de
uur in h e t lokaal « R e m a a r t », en maand, 14-15 uur 30, senator Die- middag van 9 tot 11 uur bij A. De
EREMBODEGEM-TERJODEN
m a a n d vanaf 20 uur, F. Coosedagelijks bij Jef Cool, gemeente- pendaele, in herberg « De Laars », Meyer, Moerstraat 40 en op afm a n s s t r a a t 81, tel. 39.78 58.
spraak
Hoogstraat, Oudenaarde.
Elke 3de vrijdag van 20 uur 30 raadsl.d. Rammelstr. 7.
tot 21 uur, cafe Lamme Goedzak,
BOOiM
Elke 2de vrijdag van de m a a n d , OOSTENDE
ledere tweede dinsdag in cafe WILRIJK
van 16 tot 17 uur, lokaal « ReiElke 2de m a a n d a g v. d. m a a n d senator Diependaele.
« Débarcadère
». Paulu.sstraat
G CPIIS J Mo'-p'us'ei ^46 (tele
n a e r t », senator Diependaele
GENT
van 20 tot 21 uur op adres :
Oostende
'oon • 38 42 81' o:
Frans
de
Schutterstraat
17.
1ste, 2de, 3de vrijdag te 20 uur
Deze zitdagen zijn vooral vooi
Mevr
e. Breuaeimans
TorenVolksvertegenw. R. Matthe.vssens. in « Roeland », Dr. Wouters, volks- LIEDEKERKE
onze vissers inger.cht en worden olok.straai 14 (te. 49 55 02)
vert.
BRASSCHAAT
Elke derde zaterdag van
18 gehouden door de heren Mertens
ZONHOVEN
tot 20 uur in h e t lokaal « 't Kapel- en Deramoudt.
ledere dag van 12 uur 30 tot 13 HAACHT
leke », bij Janssens m de Opper- RONSE
uur en van 17 uur tot 18 uur 30
Jeunssen Aitons Weiersiraat 2.
Elke dag rond 20 uur, lokaal straat.
ten huize van provincieraadslid « De Wielewaal », volksvert. D. de
E'ke Iste
maandag
van de 'ei 132 31 alle dagpn
Paelinckx. Bredaljaan 467.
m a a n d van 16 tot 17 uur 30, senaConinck.
MERELBEKE
BRUGGE
HEIST OP DEN BERG
tor Diependael, in herberg' « De LIMBURG
4de
zondag
cafe
Kantientje,
MeElke 4de vrijdag Café Vlissinghe,
Ten huize van de heer J Her- relbeke station prov laadslid Jos Klok », Markt, Ronse.
Meer dienstbetoon.
senator Diependaele.
SCHOTEN
mans, Biekortstraat 3.
De Moor.
ledere
zaterdagnamiddag
van
Elke vierde woensdag van 20 tot
Genk : Elke laatste maandag
16 tot 17 um-, herberg « Vlissin- J E T T E ,
22 uur, m lokaal Gelmelenpoort, cafe
Oberbaye/n,
Hoevezavel ghe », Blekerstraat, dhr Leroy.
Marktplein,_ provinc;eraadslid Hipp. Waschei van 10 tot 11 uur senaiste en 3de woensdag der maand IVIECHELEN
BRUSSEL
Paelinckx.
in herberg « Het land van Aalst »,
Elke 3de m a a n d a g van 19 uur 30
tor Diependaele.
Tweede vrijdag van 11 tot 12 Kardinaal Mercierplaats te Jette. tot 20 uur 30 in « Opsinjoorke » ST 4MANDS
Eisden : Elke laatste maandag
uur in « Petit Café », Boterstraat
(Katedraal), volksvert. Mattheys.
Dagelijks ten nuize van gemeen
KONINGSHOOIKT
19, prov. raadslid Ludo Sels.
sens.
teraadslid Prans van ae Mooflel hotel De Va k. Oude Baan.
Tweede donderd. bij Van den
Van 11 uur 30 tot 12 uur 30
Elke tweede vrijdag van de E Verhaerenstraai 14 Tel 052
BORGERHOUT
Wijngaert, Dorp. van 13 uur 30
Alle dagen op afspraak ten hui- tot 14 uur 30, Ludo Sels prov. maand van 19 uur tot 20 uut Wim 323 94
Ncerpilt : S nator Diependale,
Jorissen.
hotel Neuf. Slationsplein.
ze van gemeenteraadslid Juul Dil- raadslid.
ST. GILLIS-DENDERMONDE
Van 13 uur 30 tot 14 uur 30.
len, Buurtspoorwegiei 87, Borg3r- K O R T R I J K
E.ke donderdag te 19 uur bij dhr
MERKSEM
hout. tel. 35 09 28
De
Koker-Vermeir.
Processiestraat
Hasselt
: Senator Diependaele,
Iste m a a n d a g van 16 tot 18 uu:
Elke vierde woensdag te 20 uur
BORSBEEK
hotel Warson, Stat onstraat.
Vlaams Huis Groeninghe Dr Wou- in lokaal « Tijl », Bredabaan 298, 77.
S I N l IDESB4LD
1ste zondag der maand, 's voor- ters
Van 15 uur tot 16 uur
provincieraadslid Rolus.
middags. F, Beirenslaan 251.
Elke dag op afspraak bij Dokter
3de zaterdag van de m a a n a van
Tongeren : Elke 2de maand.^g.
Herman Le Compte, KerkepanneDIKSMUIDE
4 cot 6 uur de hr Vandenbulcke
weg 3. Teletoons 058-224.58 of hotel« « De Helm », Grote Markt,
ledere 1ste m a a n d a g vanaf 19 Herwyn juridisch raadgever, en MORTSEL
van 16 uur tot 17 uur Volksvert. D.
224.68.
uur, in het « Vlaams Huis », IJzer- de hr Wenes WiUy, fiskaal raadg.
de Coninck.
Iste m a a n d a g Deurnestr. 70 van ST. MARTENS BODEGEM
laan 83, volksvert. Dr. Wouters.
Elke 4de vrijd. v. d. maand, van 20 uur tot 21 uur.
E'ke
eerste
donderdag
vanaf
20
St. Truiden : Elke 2de maandag
Ieder derde m a a n d a g eveneens 18 tot 19 uur, cafe Belfort, Grote
3de m a a n d a g in de « ARDEEMin het « V'aams Huis » om 10 uur Markt 62, senator Diependaele, SE JAGER ». Gemccntsplein van uur in het lokaal : « In de Sar- cafe Rubens : hoek Zoütstraat,
ma ». volksvertegenwoordiger D. Grote Markt, van 17 uur 30 tot 18
30, burgemeester E. Loo ens.
teleloon 056-202.25.
20 tot 21 uur.
Daconinck, Achi;les Van Malderen uur 30. Vo'ksvert. D. de Coninck.
,V,V.VAV.V

.V.'.V.VM.'.V.'W.W.VAVAWAV.V
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DE VOLKSUNJl
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AALTEB
Op zaterdag 16 december 1.1.
sprak D r Leo Wouters ten huize
van een onzer leden voor een twintigtal genodigden. O p bevattelijke
en eenvoudige wijze schetste hij
de
achteruitstelling
van h e t
Vlaamse VoUc. Hij vertelde enkele
belevenissen in h e t parlement.
Een tweede voordracht volgt over
een maand.

Alle vrienden uit h e t ANTWERPSE en de VOORKEMPEN onthouden een datum :
6de JANUARI 1962!
Die avond trekken wij allen
Riddershoevewaarts
voor de
kameraadschapsavond van de
VLAAMSE KRING Voorkempen.
Er zal gelegenheid te over zijn
voor Vlaamse leute en ontspanning. Er treden o.m. 25 HARMONIKASPELERS op. De deuren gaan open te half acht. De
dranken zijn tegen normale
prijzen.
Lokaal
:
RIDDBRSHOEVE,
Kasteeldreel, Schoten
(tram
61).

ANTWERPEN
Gesprekavond.
Woensdag a.s. 10 januari heeft
er een gespreksavond plaats in d e
bovenzaal v a n h e t lokaal T U L ,
Halewijnlaan 94, Antwerpen-West,
te 20 u u r 30. Mr SCHILTZ behandelt h e t onderwerp « De Socialisten en de Vlaamse Bewegingr ».
Alle
belangstellenden
worden
van harte uitgenodigd.
Geloftedagherdenking.
Op 18-12-61 werd een geloftedagherdenking ingericht door A.N.S.
A.V.
Als sprekers traden op : de heer
J. Lötter, attaché bi] de Zuid-Afrikaanse Ambassade te Brussel,
de heer Dirk Wijnbeek, uit SuidAfrika,
Prof. Dr. W. De Pauw, Vlaams
hoogleraar a a n de Universiteit v a n
Pretoria.
Prof. Dr. H. Van der MerweScholtz, van h e t Zuidafrikaans I n Grote keus :
GLAZEN en MONTUREN.
Gratis voor verzekerden
Herstellingen in eigen werkhuis

Walfer

ROLAND

— Gediplomeerd Optleker —
Kerkstraat, 58 . ANTWERPEN
(Let a.u.b. o p het h u i s n u m m e r )
Telefoon : 35.86.62
10 % korting op vertoon dezer

U WENST PELS,
EEN BONTJASJE,
of een pracht
van een bontmantel 7
Wendt U vol vertrouv\/en
tot het huis

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

stituut te Amsterdam.
Karel Dillen, die, als laatste
spreker de « groet uit Vlaanderen
a a n h e t Afrikaanse Volk » bracht.
Mevrouw
Liesbeth-Van
Thillo
droeg gedichten v a n Celüers, Leipoldt, Visser en W.E.G. Louw voor,
terwijl de « Zmgende Wandelkring » onder leiding v a n de heer
Albert Nijssen op voortreffelijke
wijze bekende en minder-bekende
Afrikaanse liederen t e n gehore
bracht.
De uitvoering v a n onze d n e nationale liederen besloot deze druk
bijgewoonde e n opmerkelijke Gelof tedagherdenking.

Aan ieder kind wordt een geschenkje aangeboden tet gelegenheid v a n Driekoningen.
We verwachten dus vele kleintjes op 6 januari !
Simpatisanten betalen 10 P oer
kind, voor de kmderen der leden
is h e t geschenk kosteloos.

MECHELEN

ST. DENIJS-WESTREM
Wie wordt lokaalhouder in onze
gemeente ? Prachtig cafe m e t aanpalend zaaltje te h u u r tegen 850 P
per maand. Zich wenden Brouwerij Rogiers, Hoge Heirweg 1, S t .
Denijs-Westrem.

Op 21-12-61 werd een geloftedagherdenking door A.N.S.A.V. e n De
Noordster ingericht.
Als eerste spreker trad de algemene voorzitter v a n A.N.S.A.V..
Andries Bogaert op. Hij wees in
WOESTEN
de eerste plaats op de verbondenOp zaterdag 23-12-61 werd h e t
heid v a n de Nederlanden m e t de
Ontvang Uw vrienden goed :
1ste Vlaams Huis v a n h e t a r r . l e Republiek Suid-Afrika.
Geef hen een fijne VOLKSUNIEper ingehuldigd. Onder overgrote
Karel Verieyen, droeg voor tiit
sigaar ! .
belangstelling vertelde dokter L e
moderne Afrikaanse poëzie.
(Te bestellen bij de voorzitter
Compte over de belevenissen v a n
De feestrede werd uitgesproken
van h e t organisatiekomitee voor
Daniel Deconinck en hemzelf in
door de heer Dirk Wijnbeek.
West-Vlaanderen : dr. Le Compte.
Stan, Aangezien een v a n d e 8 uit
I n een gloedvolle uiteenzetting
Sint Idesbald. Tel. : 058-224.58 en
de streek is, zaten de mensen m e t
trok
de
heer
Wijnbeek'
een
parra224.68.)
volle a a n d a c h t te luisteren.
lel tussen 1838. h e t j a a r v a n
Spijtig genoeg was Daniel D e « Bloedrivier » m e t 1961, n u de zoGENT
BRUGGE
coninck op h e t laatste ogenblik
genaamde « wereldopinie » volkoAvondfeest.
verhinderd geweest te komen. O n men ten onrechte, tegen SuidOp woensdag 24 januari te 20
danks dat, bleef toch de feeststeraAfrika in h e t h a r n a s
gejaagd
uur in h e t lokaal Roeland, wordt
In h e t arrondissement Brugge
ming erin t o t in de vroege u u r t wordt.
een algemene vergadering belegd
is een propaganda wagen een eervoor al de leden en abonnenten
De groet uit Vlaanderen a a n h e t jes.
ste noodzakelijkheid.
Afrikaanse
Volk tot slot werd door
van
h
e
t
distrikt
Gent.
Daarom wordt op zaterdag 3 feGEBOORTEN
de heer Flor G r a m m e n s uitgesproNaast een overzicht van h e t
bruari 1961 te Brugge een avondEen
waarlijk
Kerstgebeuren
ken.
reeds
gepresteerde
werk,
de
befeest m e t dansavond ingericht onbracht vreugde in h e t jonge gezia
De door allen gezongen « Stem
reikte rezuitaten, de verdere aktie
der h e t motto « De Wagen moet
van de heer e n mevrouw G. Vervan Suid-Afrika », « Wilhelmus »
en de uitbouw van ons distrikt, zulrollen ».
bandt-Hiketick, J a a k Blockstraat
en « Vlaamse Leeuw » besloot deze
len Ing. Deroo, Provincieraadslid
Alle Vlamingen zijn zeker aan19, te Mortsel.
zeer geslaagde Geloftedag.
De Moor en Volk-svertegenwoordiwezig I
Een tweede flinke zoon, m e t n a ger dr Wouters, er spreken over
Volgende week meer inlichtinme « Hugo » bracht a a n kleine
de politieke toestand.
ROESELARE
gen Houdt n u reeds deze avond
Dirk en de gelukkige ouders e e n
Houdt deze datum vrij.
vrij.
De Vlaamse Kring « De Man- « vrolijk Kerstfeest ».
Een goede raad.
del » nodigt alle Vlaamse vrienden
Rit op Zelzate.
Onze welgemeende heilwensen 1
hartelijk uit op h e t DRIEKOTer gelegenheid van het nieuwe
Op zondag 7 j a n . 1962 trekken
NINGEN-BAL
d
a
t
plaats
vindt
in
jaar neemt ieder Vlaams-nationawe met onze propaganda-karavaan
lare op zaterdag 6 januari 1962.
list een vast besluit : geen steun
door St. Amandsberg . Oostakker de zalen « DE BEURS » te Roesemeer a a n een partij-politieke muDesteldonk - Zaffe!are - Wacntetualiteit of vakverbond.
beke - Zelzate - Assenede - ErtvelHet gekende orkest « De Melode - Kluizen • Evergem - WondelDaarom sluit a a n bij « De Broeritmers » speelt ten dans.
gem - Gent.
derliefde » als mut«MÏÉt«it en het
Aanvang : 9 u u r 's avonds.
Algemeen Vlaams Vakverbond.
Verzamelen om' 9 uur a a n het
Verschillende
aangename
vergemeentrtjuis van St AmandsInlichtingen bij uw bestuurslerassingen wachten de aanwezigen.
berg.
den en h e t sekrelariaat.
K a a r t e n kunnen besteld worden
Autobezitters we rekenea ook
bij Antoon Desimpelaere, Kalkendeze maal op uw welwillend* meDEINZE
dewerking Tooi uw wagen met de straat 3 i te Roeselare (telefoon
209.64).
leeuwenvlag, zei het nieuw strijdBij een lid werd een werkverVerkopers voor de VOLKSUNIEjaar beloftevol m, en doorkruis
gadering belegd waar enkele trousigaren.
met ons het toekomstig (?) induswe Volksunielezers werden uitgeGoede bij-verdienste.
nodigd. Provincieraadslid Van d e n triegebied.
Zich wenden tot dr. Le Compte,
Kerckove was aanwezig. Samen
WEST-VLAANDEREN
Aankomst a a n de Roeland om
prov.
organisatie-leider,
V.U.,
werd overlegd om h e t aantal abonHet
provinciaal
organisatie12 uur 30. .
West-Vlaanderen^ ^ tel. -008-324.58
nementen o p h e t blad nog op te
komitee brengt ter Icennis d a t
ot 224.6af. ..
ST AMANDSBERG
drijven en nieuwe leden bij te
h e t verkopen van de VOLKSOproep.
Verzekeringsinspekteur
vi-aagt
winnen. Deinze telt reeds een ster.
UNIESIGAREN ook n a NieuwAutobezitters, w i e neemt
zijn
agenten voor de provincies Antke groep lezers v a n de Volksunie.
j a a r nog zal voortegezet worplaats in o p 7 januari 1962 ?
werpen en Brabant. Zeer goede bijden. De afdelingen, die m e t
Nu a a n h e t werk om een aktieve
We zullen bewijzen dat ook in
verdienste
deze verkoop willen geld verkern uit te bouwen.
de ongunstigste seizoenen de podienen voor h u n kas, kunnen
Zich wenden : Thys L., Brussellitiek verder gaat. Kom op bovenDENDERLEEUW
dus steeds h u n bestellingen
sesteenweg 408. Mechelen
genoemde
datum
naar
Si
Amandsblijven opgeven a a n de voor.
Wij verzamelen oude krantan.
Vlaams gezin vraagt dienstmeisberg. waar om 9 uur 30 vertrokken
zitter van h e t prov. org. koniiBmdt ze samen m e t een touw e n
je of kindermeisje, goede wedde,
wordt
m
e
'
onze
propaganda-karalaat h e t ons weten we komen ze
inwonend. Zich wenden tot advc>tee. dr. Le Compte, Sint Idesvaan,
Reisweg
:
veitrek St.
ten huize athalen.
kaat Norbe.-t Houben
Alderseik
bald, tel. 058-224.58 t n 224.68.
Amandsberg naai Oostakker, DesMaaseik.
Bel op n r 664.56 v a n Wilfried
teldonk,
Zaftelare,
Wacntobeke,
De Metsenaere.
Voor polieren en restauj-en v a n
Zelzate, Assenede. Eitvelde, KluiZo helpt U onze kas te spijzimeubelen enig adres tel. 3716.43^
HARINGE
zen, Evergem. Wondelgem. Gent,
gen.
Antwerpen.
alwaar de vermoedelijke aankomst
I n de loop van januari worden
Er was een sterke VOLKSUNIEom 12 uur 30 plaats heeft « ZelSchoenmakers- en reparatiezaak
de lidmaatschapskaarten
aangedelegatie aanwezig op de viering
zate - E 3 - werk in eigen streek »
biedt gemakkelijke
bijverdienste
boden. We boekten reeds vijftien
van Pastoor Bruneel.
geen woorden alleen, maar inzet
aan in Waasland en h e t Antwerpnieuwe leden voor 1962. We hoDokter
Herman
Le
Compte
bood
van al onze krachten
se. Tel. (09) 78.24 05.
pen d a t de vroegere leden trou^r
uit n a a m van de Volksunie a a n de
zullen blijven opdat geen enkele
feesteling
een
kistje
V.U.-sigaren
Zeer int. betr. voor juf. stenoHA.^lME
k a a r t onbetaald blijve.
aan, w a t h e m blijkbaar heel veel
dactylo (max. 25 p.). Ned.-Pr.
De Volksunie van het kanton
Dank bij voorbaat.
Ge>ed voork. en deftig (spec, vr
Hamme geeft op 6 januari 62 een genoegen deed.
Directie)
Aanwerving
voor 15
groot Driekoningenbal
met h e t
EREMBODEGEM
jan. 62. Schrijven bureel blad :
orkest « .Adler >> in da « Vlaamse
Na ons prachtig geslaagd ledenV.E.M.
AFDELINGEN !
Schouwburg
» Peperstraat
te
feest op 4 november U gaat onze
Hamme.
De toegang
bedraagt
Voert propaganda voor Uw ParGoede schrijnwerkers en schalieaandacht ditmaal naar onze kin25 F.
tij, terwijl ge Uw kas spijzigt !
dekkers
dringend
gevraagd t e
deren.
Verkoopt VOLKSUNIE-sigaren I
Brussel.
Schrijven
bur. blad
Op zaterdag 6 januari te 18 u u r MERKSEM
(Inlichtingen bij de voorzitter
E M.A.
Vlaamse Kring « Groeninghe »
worden alle kinderen van onze levan h e t organisatiekomitee voor
geeft zijn 2de ba! van dit seizcven
den of simpatisanten verwacht in
West-v:aanderen : dr. Le Compte.
Jonge propagandist 23 j a a r u i t
op zaterdag 4 februari e.k.
lokaal « Erembout », Keppestraat
Sint Idesbal. Tel. : 058-224.58 en
Lier zoekt dringend werk als beWe
verwachten
hierop
alle
24.
224.68.)
diende te Antwerpen, Mechelen of
Vlaamse vrienden uit h e t AntwerpLier. Telefoneren Antw. 39.69.57.
Een klein feestje, opgeluisterd
se
om
samen
met
ons
oen
g-'-'i-oe
door h e t V.N.J. (Vlaams Nationaal
avond
door
te,brengen
Jeugdverbond) zal er plaats vin7,nn' « S f - i y ' ^ 1
"
den.
Stichting Lodewijk de Raet

Vlamingen :
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Koopt b i j beproefde V l a m i n g en bespaart steeds m i n i m u m
1 0 % o p u w uitgaven.
Stads- o f Butaangasvuur ( 3 v u r e n )
. . . .
475,— F
Stads- o f Butaangasvuur ( m e t o v e n )
, . .
2.800,—
Butaangasradiatoren
1.400,—
Volautomatische Wasmachines
13.500,—
Wasmachines,
Droogzw/ierders,
Koelkasten
Elektrische Huishoudapparaten.
Steeds minimum 20 tot 40 % korting.
Wij geven tot 5 JAAR TOTALE WAARBORG
Dus nooit onaangename verrassingen, noch onvoorziene
uitgaven.
KONTANT OF KREDIET = ZELFDE PRIJS

VAN DOM ME,
Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen \
Ook o p Zon- en feestdagen sta ik tot u w dienst.
Spoorwegautobus : Mechelen naar Kapellen o / d Bos e n
Londerzeel.

een g l o e d n i e u w
informatieblad

ZONDËG
express
een
onafhankelijke
krant

• Vlaams

OPEN NAWEEK
Is federalisme mogelijk of niet ?
Is federalisme wenselijk of niet ?
en zu ks uit politiek
levensbeschouwelijk
economisch-sociaal
cultureel standpunt.
Op welke gebieden wel en op welke gebieden niet.
Deze vragen werden gesteld a a n de heren :
M. Deneckere ( « L i n k s » ) ;
Mr. F, van der Eist (Volksunie).
W Geldolf (direkteur Instituut Emiel v a n de Velde).
J. de Saeger (C.V.P.).
H. Vanderpoorten (P.V.V.).
Inleiding omtrent de begrippen door Prof. R. Victor, hoogleraar rijksunivfrsit^it te Gent.
Zaterdag 13 j a n van 14 uur 30 tot 16 uur 30.
Zondag 14 jan. v a n 10 tot 13 uur.
, Bijdr-age 65 P inbegrepen konferentiemap.
Hendrik Consciencehuis, Vanpraetstr. 28, Brussel (Beurs).
Inschrijving Uefst voor 8 j a n u a r i op giro 833.14 v a n Stichung • Lodewijk de Raet, Brussel,

•Vrij
innig

Jongere deelnemers van buiten Brussel kunnen in de jeugdherberg overnachtpn en ontbijten. Vermelden bij insclirijving.
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Op het boekenrek
qua stijl en taal en inhoud
boven L.P. Boon te verkiezen ?
Laat ons er niet aan denken...
En laat ons onze mening,
dat een Valeer Van Kerckhoven bv met zijn « Dies
Irae » en « De Weerlozen »
meer in zijn literaire pink
heeft dan veel dezer linkse
genieën in hun hele arm,
maar wijselijk voor ons houden en voorzichtig binnenskamers uitspreken — willen
wij niet de hele officiële camarilla tegen ons in het h a r nas jagen...

H

et geval Hermanowski is
eens te meer een bewijs
voor heel de kunstmatigheid,
de vooropgezetheid en opgeblazenheid der officiële kritiek.

D

e waardering onzer huidige Vlaamse literatuur
wordt op dit ogenblik in de
meeste gevallen bepaald door
het gezichtspunt van de
heersende kapelletjes, wier
mentaliteit ons kultureel leven verengt en verpolitiseert.
Het is nu eenmaal ^en feit
dat de politiek steeds get r a c h t heeft de kunstenaar
te onderwerpen aan het conformisme
der
gevestigde
machten en dat er altijd wel
een paar tweede- of derderangsfiguren gevonden werden om daarbij te helpen.
Wij behoeven in Vlaanderen
geen geval Pasternak ter illustratie.

mensen van liinks.
De katholieke auteurs, die
in Vlaanderen veelal afzijdig, zoniet vijandig stonden
tegenover de partijpolitiek
konden slechts sporadisch
op de hulp van de C.V.P. rekenen, temeer daar vele dezer auteui's ' omwille van
Vlaamsgezindheid al niet op
een erg goed blaadje stonden bij de « officiëlen ».

W

at de jongere auteurs betreft, was het voor hen
vaak voldoende om hun werk
bij een linkse uitgeverij uitgegeven te krijgen, om zeker
te kunnen zijn van een gunstige kritiek. Daarbij komt
dan nog de aankoop van eksemplaren door het Ministe-

Georg Hermanowski heeft,
met het « Flamische Lektorat » aan de universiteit van
Bonn ontzaglijk werk gepresteerd bij de verspreiding van
de Vlaamse literatuur in
Duitsland. Nog zo pas verscheen van zijn hand een
overzicht over de huidige
Vlaamse literatuur : « Die
Stimme des Schwarzen Löwen ».
Met zijn keuze van Vlaamse auteurs die hij in vertaling
bracht, heeft hij het echter
verkorven bij onze kultuurdiktators : hij bracht naar
hun smaak te weinig werk
van de officiële genieën (dus
van hen) en hij liet ook
werk van anderen, o.m. Marcel Matthijs, Filip de Pille-

DE STEM VAN DE
De Officiële Vlaamse literatuur is sedert de bevrijding gekenmerkt geworden
door een overwegend-linkse
invloed, zodat bijwijlen de
vraag wel eens gesteld werd:
sdjn er dan geen andere dan
linkse auteurs van betekenis
in Vlaanderen ?
Wij horen, ook in de katholieke pers, de lof van
Marnix Gij sen, Lampo, Van
Aken, Claus, L.P. Boon, om
van de verse aanwinsten als
Ruyselinck, Vandeloo en es.
te zwijgen, op zulkdanige
wijze Vil 'cbazuind, dat wij
de anderen erbij vergeten en
verzwijgen.
Is deze linkse hegemonie
dan het gevolg van een zodanig uitgesproken
talent
van links, dat katholieke en
rechtse auteurs erbij vergeleken m a a r kleine prutsers
zijn ?
Wees gerust, vriend lezer :
de dingen zijn werkelijk wel
een beetje anders.
De omstandigheden hebben echter een goed-georkestreerde en bestendig-onderhouden linkse kultuurpropapaganda mogelijk gemaakt.
Vooreerst mogen wij niet
vergeten dat het departement van Onderwijs sedert
jaren door linkse ministers
werd geleid. Het gebrek aan
intellektuele Vlaamse traditie bij het socialisme werd n a
de oorlog aangevuld door een
toevloed van kulturele en
literaire ambtenaren — want
ook schrijvers moeten leven.
Na de oorlog was er dan,
tengevolge van de kulturele
repressie, een vacuum geschapen, dat aldra werd opgevuld, hoofdzakelijk
met

rie van Onderwijs, voor onderwijsinstellingen,
biblioteken enz. : een reden te
meer om zich braaf in het
officiële « kultuurplan » te
schikken.
Wij kennen het geval van
Jean du Pare's « Christine
Lafontaine » —• waar sommige linkse critici zich vergalopeerden en schoorvoetend terugkrabbelden toen ze
vernamen wie zich achter die
schuilnaam verborgen had.
Wij kennen het geval van
een auteur die een paar onopgemerkte verzenbundels en
novellen had uitgegeven, die
er echter nadien in slaagde
een dezer novellen mits wat
uitbreiding en herwerking,
bij
een linkse
uitgeverij
geplaatst te krijgen.
Het
gevolg ? Heel de serieuze pers zwaaide met het
wierookvat, er kwam zelfs
een prijs aan te pas — en
zijn volgend boekje werd
eveneens een literair « sukses ».
Met de « gevestigde » au
teurs en hun onschendbaarheid is het nog erger gesteld
Wie aan de suprematie van
Marnix Gijsens stijl twijfelt
wie de grammatikale ketterijen van Walschap durft vermelden, wie Teirlinck niet als
vader van het Vlaamse proza beschouwt, wie Daisne's
soms ongelukkige woordkeuze met enkele voorbeelden
wil illustreren, wordt direkt
als een kultureel achterlijk
wezen beschouwd. En welke
onverlaat zou nog op het literaire forum durven verschijnen, die het gewaagd
heeft een « patronaatschrij-ï_
ver > zoals Van Hemeldonck

cijn, Fred Germonprez in
vertaling verschijnen.
Jaren geleden reeds spuwde het kleine pretentieuze
ambtenaartje K. Jonckheere
zijn venijn uit naar Hermanowski, omdat hij zijn eigen
geniaal vriendenkringetje te
slecht bedeeld achtte.

ki'heeft geantwoord met een
open brief en de heren komen er niet zo heel gioot uit.
Wij vinden het zielig dat
een dergelijk organisme, in
plaats van waardering te
hebben voor het werk dat deze man verricht heeft, het
nodig oordeelt nu ook de
kleine kappelletjesgeest en
de politieke voorkeur te willen overbrengen naar het internatioiiale plan. Dat men
in het buitenland andere
waarde-bepalingen
aanlegt
om onze literatuur te beoordelen, waarde-bepalingen die
afwijken van onze officiële,
moge een vingerwijzing zijn.
Wij beweren niet dat het
oordeel van de heer Hermanowski onfeilbaar is : objektiviteit in de beoordeling van
literaire werken is iets waarnaar gestreefd moet worden,
doch wat in de praktijk
steeds een streven zal blijven; omwille van het subjektieve der kunst zelf en van
haar beoordeelaars. •

E

n wat de verspreiding onzer literatuur in het buitenland betreft, weten wij
uit ervaring dat er van officiële zijde (en wij denken
hierbij aan onze pretentieuze
kultuurambtenaar...)
praktisch niets gedaan werd of
wordt zodat het, tot schande
van heel ons Ministerie, en
onze « buitenlandse » diensten, nodig gebleken is zelf
een eigen privaat organisme
in het leven te roepen om
tenminste in de mate van het
mogelijke aan dit tekort tegemoet te komen. Wij weten
tevens uit ervaring dat grote
buitenlandse
uitgeverijen
niet beter vragen dan Vlaams
werk voorgelegd te krijgen.
Wij kennen een Franse
uitgeverij, die Nederlandstalige manuskripten
aanvaardt en daartoe zelfs een
Nederlandskundig leescomité
heeft aangeduid.

Maar ja, wat wil men, als
er van officiële zijde niet de
minste aanmoediging, eerder
zelfs tegenwerking kan verwacht worden ?
De Belgische kultuurpolitiek t.o.v. de Nederlandse
kuituur wordt kenschetsend
geïllustreerd door hetgeen
gebeurd is op de Internationale Boekenbeurs te Frankfurt, waar alleen het Franstalig Syndicat des Editeurs
het recht kreeg het « Belgische » boek te vertegenv/oordigen. Met het bekende gevolg voor het Vlaamse boek
natuurlijk, en de Vlaamse
uitgevers... Dit « Syndicat »
had dan nog het lef te protesteren bij een Nederlandse
vereniging die kontakt had
gezocht met de Vereniging
tot Bevordering
van het
Vlaamse Boekwezen... omdat
zij, naar haar bewering, het
Belgische « overkoepelende
organisme » was.
Wij kennen deze unitaire
« overkoepeling »... Ons officieel kultuurapparaat, onze
gearriveerde genieën, protesteren niet. En de eerste minister orakelt verder over
gelijkheid der beide « kuituren » terwijl de Koning een
Kertsboodschap
voor
het
land uitspreekt over eendracht en wederzijdse eerbied...

W

ij staan er dus goed voor:
met
het
Koninklijke
woord over eerbied voor elkaar, met een eerste minister die de Nederlandse kuituur bizonder nauw aan het
h a r t ligt en die daarom zijn
studies in het Frans deed en
Frans als huistaal gebruikt,
onder het machtig impuls
onzer linkse kultuurdragers,
en dank zij de hulp van de
Belgische « overkoepelende >
organismen. Is de toekomst
van onze literatuur verzekerd, gaan onze uitgevers een
bloeitijdperk tegemoet.

Hermanowski heeft echter
voor de verspreiding onzer
literatuur — en dus ook voor
onze auteurs — meer gedaan
dan heel ons Ministerie en al
onze kulturele attache's samen. Dat zijn verdiensten
van Belgische zijde niet geapprecieerd werden, daarover hoeven wij ons niet te
wonderen, het officiële België en zijn belangstelling
voor de Nederlandse kuituur
kennende.
Nu is er echter een organisme — dat sterk onder
linkse invloed staat — dat
voor verspreiding der Vlaamse literatuur in het buitenland zegt te ijveren.
Dit organisme heeft het
nodig geoordeeld het werk
van Hermanowski te kleineren en zelfs bepaalde zaken
verkeerd voor te stellen. Het
antwoord heeft niet op zich
laten wachten : Hermanows-

DIETSLANDEUROPA
Maandblad onder leiding van Karel Dillen.

Nu telkens 32 bladzijdert per nummer !
Wie NU abonneert ontvangt tevens de laatste drie nummers van 1961.
Leesgeld : 150 F per jaar..
P.C.R. 147197 van A. Cuypers, A. van Dyckstraat 5, Antwerpen.
.Volksunieafdelingen, die hun kas willen spijzen verkopen
« DIETSLAND-EUROPA ».
InllchttBgen : D E Vriendenkring, Desguinlei 82, Antwerpen.

DIETSLANDEUROPA
Het zeer goede en degelijke
blad « Dietsland Europa » dat
van nu af op 32 bladzijde»,
verschijnt, heeft in zijn jont
ste nummer een helangwi
kende bijdrage over Tiet No»
tionalisme. Deze bijdrage xa^_2i-i
iedere nationalist dienen tÊ
Irzcn
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op het t.v. scherm

•^e omroepsters in het prieeltje...
•it De herg i/eluliceiisen, die
Jerome Verhaec/he voor zijn
wetenscha'ppeli'jhe
reportages
• VEROVTSB DE AARDE »
reeds heeft ontvangen, moet
zo stilaan eerbiedicaardige afmetingen
gaan
aannemen.
Maar toen moet ooi': onze ielegram er nog hi] ! H.et zou
van oncentvoege inderdaad ook
onvergeeflijh zijn als we niet
elke gelegenheid
a/ingrepen
om een frogramma van de
Vlaamse TV in de hJoemetjes
tg zetten, telkens v:e daaitne
de gelegenheid krijgen.
Een uitzending als die van
Jerome Verhaeghe
verhoogt
de sta7iding van een TV-zender. De stijl, waarin professoren en dergelijke lui hun
waar aan de man brengen, is
bij alle
studentengeneraties
berucht geweest.
Maar in dit
frogramma
wordt dat alles tot nieuw leven gewekt door de reporter,
die lijn en beweging steekt in
het geheel. Wij zeggen :
Proficiat I
Natuurlijk,
er komt af en
toe wel een beetje bloed aan
te pas en de kijker mag van
geen greintje vervaard zijn.
Maar wie kan het zich in 1§62
nog
veroorloven van
een
greintje vervaard te zijn ?

feit, dat hij zich op een vrij
gemakkelijke, en dus oppervlakkige, wijze ontmaakt van
het begrip « revolutionair »
en van de revolutie in het algemeen. Als stielman nemen
we voor de Ghelderode ons
petje af. Als vien een voorbeeld zoekt voor eenheid van
geest en beweging : « Pantagleize ». Maar wat de inhoud
betreft. Brrr... ! Lenin moet
zich in zijn eenzaam graf
hebben omgedraaid
wanneer
hij lieeft gezien wat voor een
zoo tje weer voor revolutionair moest spelen : mislukkelingen, zotten en
dichters.
Prosit !
Wat de realizatie
betreft,
onderscheiding
voor Hubert
van Herreiceghen
en Mare
Liebrechf. Voor de muziek
van Louis de Meester : grote
onderscheiding !
•h Ze hebben de stilgevallen
KLOK dus eindelijk begraven
in het Museum van de Cinquantenaire.
De
lijkdienst
werd gecelebreerd door Rik
Gyles, en Oscar de Nayer
zorgde voor de passende 5e-

haar
beminnelijkste
TVglimlach
wist te
vertellen
ot dat we vanavond spijtig genoeg van dit programma afscheid namen v, dit eksemplaar kijkt zeker nooit f
Ook na de aflevering van
31 december vinden we het
helemaal niet spijtig dat dit
programma voor goed uit de
aeter verdwijnt. Men kon het
er deze keer werkelijk zo afscheppen dat het de laatste
maal
was.
En
wanneer
« Alijnheer de Voorzitter » de
rol van Toni Corsari kwam
overnemen,
toen werd het
werkelijk een model van stunteligheid.
Maar we gaan er ons niet
meer druk over m^aken. Het
zal volstaan Kamiel
Huysmans te citeren waar die gezegd heeft : « Laat de doden
met rust, vooral wanneer ze
nog leven ». En wat de
f Meeuw op een poot » heeft
gezegd was niet altijd alleen
maar spitsvondig !
•)tr Wie, zoals Uw dienaar,
veroordeeld was om OUDEJAARSAVOND
in
gezelschap van de BRT door te
brengen, zal wel voor- eeuwig
en drie dagen genoeg hebben
van alles wat ook maar van
ver op een
komviedianten-revue gelijkt.
Het schijnt dat
het de bedoeling van de
Vlaamse TV is geweest ons
eens een avond lekker te laten lachen. We hebben van
die bedoeling niet overdreven
veel gezien. Tussen droom en
daad staan wetten in de weg,
zei Willem Elschot, en praktische bezwaren. Maar aan het
Flagey-plein zullen het icel
de pnrtij-kreaiuren
tijn !
Het partij-iverk
van die
bende was anders weer eens
tot in de puntjes
verzorgd.
Men liet de vier musketiers,
netjes op een rijtje en het ene
woord niet hoger dan het andere, de lof zingen van de drie
vaderlandslievende
partijen.
Van de Volksunie was er natuurlijk geen sprake. De verdraagzaamheid
is ook geen
Bph;i<trh begrip '

-k Wanneer een joernalist bij
gelegenheid al eens de spot
drijft met een of ander eerhieduaardig begrip, dan kan
hij zich de daaropvolgende
dagen maar best uit de cirkulatie terugtrekken.
Want de
arme man wordt dan onvermijdelijk door de meer hescha-afde burgers bedacht met
een respektabele sliert scheldwoorden : afbieker,
negativist, kriiikaster, enz. Noem
nrnaar op ! Helemaal anders
echter is het gesteld met de
...De Schippersfamilie in het bootje.
bewoners van de zgn. literaire wereld. Die kunnen zich grufenismuzieh. Letterlijk l
"Ar We hadden gedacht dat de
dat zelfde negativisme rustig
Paul
VANDENBUSMen kan zich daar nu vro- h.
permitteren.
Alleen
moeten lijk over maken, maar eigen- SCHE, in zijn
nieuwjaarsze er maar voor zorgen dat lijk is het triestig genoeg. Het
boodschap
van
maandaghun penne vruchten de braaf- programma heeft ons meer avond, een paar vei stand'ige
uitziende burgers niet m hun dan te lang, als een slecht dingen zou gezegd
hebben
slaap komen storen. Maar
gesmeerd karretje, van de ene over de TV in 1961 tn over de
daarbuiten : vrije jacht f En vervelende avond naar de vol- TV in 1962. Hij heeft dal
wie vroeger maar een artist gende gebracht. Hel is ten echter niet gedaan. Hij heeft
van het zevende
knoopsgat andere op een
soortgelijke er zich toe beperkt op een
was, wordt nu meteen grote ivijze aan zijn eind gekomen. schooljongensachtige
wijze
kunstenaar.
Naar het woord van de kerk, enkele
collegejongensachtige
Het
klinkt
overdreven, het is gestorven zoals het zaken van een papiertje af te
heeft geleefd : 'mant, stijf en lezen.
maar hef is zo !
Het kan nu zijn dat Michel vervelend. Het staat nu bij
Zijn voorganger, de admide Ghelderode reeds tot de de andere vehikels.
nistrateur - direkteur - genegroten uit de literatuur be- ir Of de omroepsters ooit raal, ge kunt er voor de rest
JE MEE » over denken zoals ge wilt,
hoorde toen
hij
in 1925 naar « , SPAAR
lijken, dat iveten ve natuur- maar dat deed hij dan toch
« PANTAGLEIZE
r, als een
novelle publiceerde. 'Maar dal" lijk nièf^'Maar ItëfWete kind, heter f
'hii nvs ''e "T'''"i-nr^v-vd
met
verandert toch nip'" nnrt he^
J.V.B.

Mijn
nieuwjaarsbrief
Mijnheer Vandenbussche,
Bij het begin van het nieuwe jaar heb ik de gewoonte, zoals zeer vele stervelingen trouwens, mijn
vrienden en kennissen het beste te wensen voor de
twaalf maanden die gaan komen. Ik weet het wel, U
behoort noch tot de ene noch tot de andere kategorie, maar omdat wij zo een beetje in dezelfde « b r a n che » werken, houd ik er toch aan ü mijn beste wensen aan te bieden voor het TV-jaar 1962.
Ik ben in deze nieuwjaarsdagen welwillend genoeg om te veronderstellen dat U wel niet zo enggeestig zult zijn als die Gentse franskiljon die, n a
Spaak, eerste-minister is in dit land en die gezegd
heeft dat hij weigert ook maar een woord in overweging te nemen dat van de Volksunie komt. Ik
neem aan dat U heel wat verdraagzamer zijt. En
dus ben ik zo vrij U te wensen hetgeen volgt.
Wat ik U op de eerste plaats toewens, Mijnheer
de Direkteur, is een beetje persoonlijkheid Met een
beetje zou ik mij al zeer gelukkig voelen, maar het
zou toch voldoende moeten zijn om elk ministerieel
telefoontje te beantwoorden met het artikel uit de
statuten van Uw instelling dat aan een minister verbiedt zich te bemoeien met wat er aan het Flageyplein gebeurt.
Naast een vleugje persoonlijkheid wens ik U ook
een beetje rechtvaardigheidszin, Mijnheer de Direkteur. Schrikt U maar niet, geen haar op mijn kaalwordende schedel gelooft dat die rechtvaardigheidszin bij U afwezig zou zijn. Maar bij de Beheerraad van
de BRT is voornoemde deugd wel degelijk afwezig,
zoniet zou men de Volksunie niet langer de toegang
tot « Ieder zijn Waarheid » blijven ontzeggen. En
juist daarom wens ik U een beetje rechtvaardigheidszin. Mijnheer de Direkteur, en een beetje m'oèfl.
Want ik twijfel er niet aatv dat U deze «eer iteteMg<f
kwestie op de dagorde van de volgende raadszitting
zult willen brengen.
Ik zou bij dezelfde gelegenlieid ook nog Uw a a n dacht willen vragen voor de objektiviteit van de
BRT-berichtgeving. Dat is voor Uw établissement een
weinig fraai kapittel, ik weet het wel, maar ik wou
er toch even Uw aandacht op vestigen.
En indien Uw vele bezigheden het U toelaten,
tracht bij gelegenheid Bob Boon eens aan het verstand te ptaten dat een teenager niet noodzakelijk
een halve gare is die slechts belangstelling kan opbrengen '*W)r andere halve garen. Nu maak ik mij,
wat dit a»n het verstand praten betreft, zeker geen
illuzies : U bent weliswaar niet van de domste, maar
de platenfirma's zijn het nog veel minder !
Hier ga ik er dan maar een lijn onder trekken.
Mijnheer Vandenbussche, al heb ik nog wel een karrevracht wensen in voorraad. Maar Uw tijd zal wel
beperkt zijn, de plaatsruimte hier ook trouwens.
Bruss»J, 6 januari 1962.
Johan Van Breda.
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BRIGANDS V O O R
OUTER EN HEERD
TT ein Beniest is niet aan
-•-^zijn proef stukje op gebied
van de A.B.N.-films, hij heeft
inderdaad reeds vijf films
gemaakt voor de Centrale
die hiermee de bevordering
van de beschaafde omgangstaal beoogd.
De middelen waarover men
beschikte om deze film te
maken, waren zeer beperkt.
De opnamen werden verleden
zomer in de Kempen gemaakt,
de
voorbereiding
duurde twee jaar en er namen
aan
de
vertolking
slechts
enkele
beroepsakteurs deel.
Natuurlijk was het onmogelijk de grote strijdtonelen

De hoojdveiiollers

uit de Boerenkrijg te verfilmen en de regisseur heeft
het
ganse
strijdgebeuren
binnen het r a a m van een
Kempens gezin, woonachtig
op een eenzame boerderij,
gebracht.
Boeren houden krijgsraad
nadat een makker
werd
doodgeschoten door de Franssen omdat hij een priester
heeft gered. De boeren besluiten een Franse officier te
overvallen die een koerier
moet overbrengen naar het
hoofdkwartier. Zij slagen in
hun opzet en een der boerenkrijgers trekt het uniform
aan van de officier. Hij gaat
naar het hoofdkwartier en

uit de Boetcnhrijgjilm
van llcin
Karel Redunt en Helena Overlaet

Zetelfabriek
Boterberg

UcmeU

ontdekt er geheime plannen,
o.m. betreffende een munitieopslagplaats in Wallonië.
Op zijn terugtocht wipt de
geüniformeerde
boer
nog
gauw even thuis binnen om
zijn vrouw en pasgeboren
kind goedendag te zeggen.
Deze onvoorzichtigheid komt
hem duur te staan want hij
wordt aangehouden en naar
een
kasteel
overgebracht
waar hij gevangen wordt gezet. Hij wordt gemarteld door
de Fransen die hopen de namen van zijn vrienden te
kunnen losmaken. De boer
geeft echter geen kik. Zijn
vrienden overvallen het kasteel en slagen erin hem te bevrijden.
Met een vriend gaat de
jonge boer dan naar Wallonië om het munitiedepot op
te blazen, waarin hij ook
slaagt. Hij bekoopt het echter met de dood. De vriend
keert naar huis terug en
brengt het treurige nieuws
over.
De film zal hoogstwaarschijnlijk veel bijval kennen,
meer dan de vorige prenten,
want de uitwerking is — ondanks de weinige middelen —
zeer goed. Hein Beniest heeft
zijn stiel thans onder de knie
en de rezultaten bewijzen
het. Het is een volkse film
geworden die de jeugd zeker
zal bekoren. De akteurs hebben het zeer goed gedaan.
Onder hen vermelden wij :
Helene Overlaet, Karel Redant, Theo Opdebeek, Ann
Petersen, Paul Leys, Cyriel
van
Gent
en Paul van
Royen.
S.D.L.

EEN BLONDE
IN CAPRI
De Duitse filmmakers
zijn weer met een van liun zuiderse
films
voor de dag gekomen :« Blond muss man sein auf Capri ». Het
is een goedkoop filmpje. De blonde Karin Baal is verliefd op de zoon
v<m haar direkirice. Zoonlief durft zijn gevoelens evenicel niet kenbaar maken uit vrees voor zijn moeder. De blonde reist dan maar
naar Capri waar al dadelijk een warmbloedige
inboorling
wordt
opgescharreld.
De jongeling
denkt dat het menens is en Karin
trekt opnieuw naar huis waar zij haar eerste en echte liefde aan
de haak weet te slaan. De warmbloedige
is haar echter achterna^
gereisd en voelt zich bedrogen. Hij steekt het meisje neer. Alles
komt echter terug op zijn poten wanneer de arts — die KaritC
heeft geopereerd — verklaart dat zij zonder gevaar is.

T-W-l-S-T

LEDEZIJDE - LEDE
Alleenverdeler

;

Engel & O
Eigen produktie
Uitgebreid gamma
Aan huls geleverd
Prospektus
op

verzoek
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(053)

225.60

Voor leden
en abonnees
Volksunie :
20 7.

Chubby

KORTING

Te huur CAFE PALLIETER
centrum van Leuven.
Zeer goede klienteel (studenten en Vlaamse mensen).
Zakencijfer bewezen.
Rijkelijke
broodwinning
m a n en vrouw.

voor

Inlichtingen Abts M. Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Import
Dortmunder
THIEB,
tel. 463.11.

Zoals men ivelliclU ^eeel is er
M'cer een
nieuwe
dans
overgewaaid uit Amerika : de uTwisln.
lUgenlijk moet men er niet voor
kunnen
dansen.
^aar uit • een
(dm,
die over en rotid
deze
nieuwe dans ineengegooid
werd,
blijkl moei men sleclils
Iwudingen
tannemen
als van iemand
die
ei ge buikki'ampen
iieejt en tei/elijkeriijd ^ met
de
benen
zwaaien
naar
alle
riehlingen.
De 'Jilm waarvan
sprake
heet
« TWIST AROVi^D TUE CLOCK o
Onder de lui die er al Iwibtende
in rondlopen,
is de
voornaamste
CHUBBY
ClIECKEH,
die
men
hiernaast afgebeeld ziet. De film
is - zoals wij reeds zegden, met de
gauwle ineengeworpen,
net zoals
de bijna gelijknamige
film « Rock
around the Clock n die de Rock'n-Roll-woede
voorafging. liet verhaaltje komt trouivens
bijna op
hetzelfde
neer : een paar jonge
•klungels die iverkloos zijn
komen
•n een kleine gemeente
terecht
waar de plaatselijke
tieners er eif;en dansmetoden
op na
houden.
De jongelui
brengen
deze dans
over naar de stad waar de hele
zaak uitgroeit
lot een
overdonderend sukses. Dat wordt dan de
Twist. liet geheel is een armoedig
gevallelje dat met wat
BarnumreIJame volk naar de zalen
moet
lokken.

BLAUPUNKT

DE V O L K S U N l l
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ONZE T A A K I N 1962
door Mr. Van der Eist
O'

lp de drempel van een nienw
jaar is het de gewoonte een blik terug (e werpen
op het jaar dat voorbij is en ook een blik vooruit, in de toekomst.
Wanneer wij terugblikken op het jaar 1961
mogen wij. naar ik meen, vaststellen dat dit
jaar van buitengewone betekenis geweest is
voor de herleving van de Vlaamse Beweging en
vooral van de Vlaamse strijdbaarheid in deze
na-oorlogse periode. Ieder geschiedschrijver zal
moeten vaststellen dat de Vlaamse Beweging
na de oorlog 1940-45 een zeer diepe en langdurige krisis doorgemaakt heeft : verlost van
de Vlaams-nationalistische « opbodpolitiek »
dank zij de anti-Vlaamse repressie-politiek gaf
de Vlaamse Beweging bijna de geest. In « De
Nieuwe Standaard » kon men lezen dat de
Vlaamse Beweging geen reden van bestaan meer
had, dat zij overigens reeds voor de oorlog geen
reden van bestaan meer had; dat de Vlamingen
geen grieven, geen eisen meer hadden: dat indien er nog Vlamingen waren die aan vervolgingswaanzin leden dit een 'minderwaardigheidskomplex, een ziekehjk verschijnsel was ..

Bit

is goed nog eens te herinneren aan dit proza dat uit de pen gevloeid Is
van Vlaamse joernalisten, onder de verantwoordelijkheid van zogezegde « vooraanstaande
Vlamingen ». Het is goed te beseffen wat het
treurig lot is van een Vlaamse Beweging « verlost » van het Vlaams-nationalisme en toevertrouwd aan de goede zorgen van de flaminganten der Belgische partijen. Eens te meet is het
bewijs geleverd dat het Vlaams-nationalisme de
stuwkracht is van de Vlaamse Beweging : het
geweten van de Vlaamse Beweging omdat het
"'t geen kompromissen in naam van het partijoelang of de partijeenheid op de rug van Vlaanderen bereid is.
Wanneer het jaar 1961 een kentering gebracht
heeft dan is dit grotendeels toe te schrijven aan
de doorbraak van de Volksunie als Vlaams-nationale partij bij de verkiezingen in het voorjaar. Vooral wanneer men later, met de vereiste
afstand in de tijd, deze periode zal kunnen overzien zal het opvallen hoezeer deze verkiezingen
een keerpunt geweest zijn. Wanneer de uitslag
op zichzelf een uiting was van herlevende
Vlaamse strijdbaarheid, was hij echter ook een

machtige spoorslag : plots veranderde er iets in
Vlaanderen. De massale en geestdriftige Vlaamse betoging te Brussel was er het gevolg van.

M'

[ede door de beweging in Wallonië in het leven geroepen door Renard kwamen de Vlaams-Waalse problemen en het federalisme op het voorplan en in het brandpunt
der belangstelling.
Wij moeten echter nuchter genoeg blijven om
ook vast te stellen dat, afgezien van het afschaffen van de talentelling, tot nu toe geen
enkel positief resultaat bereikt werd. De wantoestanden in hek staatsbestuur, het leger, de
diplomatie blijven voortbestaan. De bestaande
taalwetten worden verder schaamteloos met de
voeten getreden en niet nageleefd.
De achteruitstelling van de Vlamingen, o m .
op sociaal-ekonomisch gebied, gaat verder. De
strijd voor de vastlegging van de taalgrens ter
beveiliging van hei Vlaamse volksgebied dreigt
nogmaals te eindigen met nieuwe gebiedsroof en
aantasting van de integriteit van het Vlaamse
taalgebied.
Een tegenoffensief van de unitaristen, van de
Belgische staatsnationalisten werd ingezet : zij
treden duidelijk naar voren en strijden ieder
111 zijn sektor, de voorzitters van C V P . , B.S.P.
en P.V.V., tegen het federalisme, ter verdediging
van de bestaande toestanden en machtsverhoudingen. Enerzijds bekamp't men het federalisme, anderzijds belooft men, voor de zoveelste
maai, in vage bewoordingen de oplossing van de
Vlaams-Waalse problemen.

Kt

bt jaar 1962 wordt ongetwijfeld een belangrijk jaar. Ik verwacht geen oplossing van de Vlaamse problemen, maar wel de
zoveelste demonstratie van de onmacht van de
traditionele partijen om deze problemen op een
bevredigende wijze op te lossen en van de onbetrouwbaarheid in Vlaams opzicht van de mandatarissen van deze partijen. Ik verwacht ook
een groeiende Vlaamse bewustwording van de
massa in Vlaanderen, de bewustwording van de
achterstand en de achteruitstelling van de Vlamingen in België. Ik verwacht dat vooral de
Vlaamse jeugd een stijgend ongeduld zal aan de
dag leggen en geen genoegen meer zal nemen
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Jjt wens bij de aanvang van
dit nieuwe jaar nogmaals mijn dank uit te spreken aan allen die zich onbaatzuchtig, uit eerlijke overtuiging ingezet hebben om de Volksunie uit te bouwen en te versterken, aan allen
ook die ons financieel of anderzins gesteund
hebben. Laat ons eensgezind, wars van alle onvruchtbare, ontmoedigende kritiek, in opbouwende geest, in een geest van wederzijds vertrouwen en kameraadschap, onze schone strijd
voortzetten. Ook in onze tijd,, in een verscheurde en bedreigde wereld, blijft het onze eerste
taak en plicht in te staan voor het welzijn en de
toekomst van ons eigen volk. Veel is er nog: te
doen vooraleer d;t welzijn zal verzekerd zijn en
de toekomst veilig gesteld. Groot is nog steeds
de achterstand die moet ingehaald worden.
Denken we slechts aan de zo belangrijke sektor
van het hoger onderwijs, zo belingrijk voor de
toekomst. Daarom moet de strijd voortgezet
worden, met verdubbelde ijver, met voor ogen
het grote doel : de ontvoogding van ons volk
door federalisme, de opgang vaid ons volk naar
een betere toekomst.

L 1 T E 1 T
en
H O E V E E L H E 1 0
g e w a a r b o r g d
K

etorvoueeno

uit de druiven van de vlaamse gemeenten

Jtliet is onze taak en onze opdracht in deze omstandigheden alle Vlaamse
kracliten te verzamelen en te mobiliseren voor
de strijd die uiteindelijk zal uitgevochten worden. Daarom geen onvruchtbaar, verbaal extremisme, geen enggeestigheid, maar radikaal
Vlaams, in Vlaams-nationale geest, en tevens
•Vooruitstrevend ook op sociaal gebied. Geen reactionaire, geen conservatieve partij, maar een
moderne partij : van onze tijd.
Vooral de jonge generatie in Vlaanderen
moet haar plaats in onze rangen innemen en
mede de geest van de partij bepalen.
Het is en het blijft mijn overtuiging dat de
Volksunie een belangrijke rol te vervullen heeft
en dat wij nog maar aan het begin staan van
een ontwikkeling die inoet leiden naar de ontvoogding ^an ons volk, naar de voleinding van
de Vlaamse Beweging.

Bouw met ons de droom van uw leven !
Een heerlijk landhuis in een omgeving
door Uzelf gekozen
— onze prijzen buiten konkurrentia
— een zeer degelijke konstruktie
— snelle
en
perfekte
afwerking
— een harmonisch geheel.

2,00 F
1,56 F

Gasoil
Lichte stookolie

met loze beloften voor de toekomst, met studiekommissies en programmaverklaringen.
De Vlaamse jeugd keert meer en meer de rug;
toe aan de oude partijen, die in hun verstarring
geen aantrekkingskracht meer uitoefenen.
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ROLU^ & V A N DER PAAL p.v.b.a.
ONS LANDHUIS p.v.b.a.
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GROTE STEENWEG 159 (eerste verdieping), TEL 39 69 57
vlak bij gemeentehuls en Driekoningenstr., tram 7 en 15
BERCHEM-Antwerpen
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