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Hebt U vergeten
uw abonnement te betalen ?
Schrijf het leesgeld dan dadelijk over op per 54 45 46,
W. Jorissen, Brussel.
Jaarabonnement . . 200 F '
Halfjaarlijks

. . . . 100 F

Driemaandelijks . .

55 F

DE VOLKSUNII

DRIES GLAEYS,
EEN VALSE ST-NSKLAAS
Deze C.V.P. volksvertegenwoorger van Veume-Oostende-Diksmuide moet de jongste tijd aan storingen lijden, om overal in zijn
klesgebied t» gaan verkondigen
dat liet West-Vlaanderen
goed
gaat dank zij de grote inspanningen die hij leverde.
Het opdringen der V.U. verplicht
bem tot « rechtzettingen ».
Meent nu echter niet dat hij
óeze kruistocht onderneemt door
h e t organiseren van C.V.P.-vergaderingen. waar geen kat komt,
m a a r hij misbruikt hiertoe de
K.W.B., die hij aldus verpolitiekt.
Cveral kan men t h a n s horen
wat hij spijts de V.U. voor de vissers gedaan heeft, zelfs Zelzate is
gedeeltelijk zijn werk.
Indien het echter nog niet beter, .gaat, is het de schuld der ge-,
meenten uit zijn kieszone, die niet
voldoende industriegronden ter beschikking stellen. Hij schijnt echter te vergeten dat er een WestVlaamse Economische Raa<l bestaat die de industrieëlen er toe
aanzet h u n bedrijven te bouwen
waar de W.E.R., zulks aanbeveelt
t e doen. Heeft het dan ntit dat el- .
ke gemeente industriegrond ter beschikking stelt ?
Dhr. Claeys schijnt verder niet
t e weten welke gemeenten van
aljn streek niet en welke wel over
dergelijke
industriegronden
be•chikken,
Hoe kan hij dan zoveel doen
Toor industrievestiging ?
Hij vindt anderzijds dat tegenwoordig door de Volksunie te veel
wordt in de bres gesprongen voor
industrialisering _ in
Vlaanderen.
D a t zou geleidelijk en tersluiks
moeten gebeuren om de aandacht
niet te trekken. Nog altijd .begrijpt
lilj niet wat de walen door h u n
drukking en geroep voor de Bori«age hebben verkregen ten nadele
Tan Vlaanderen.
Onze m a n roert zich als de duivel in een wijwatervat om de
•ruïhten
van
Amerikaanse
en
Duitse investeringen in Vlaanderen op zijn hoed te steken
•Waar het er echter op aankomt
d a t ie Belgische regering een politie! van indu-strialisatie zou voeren n het Vlaamse land, vinden
wij leze valse St-Niklaas in de
weg staan o.ra. inzake het Kolendirec orium of ook nog inzake de
•rijst .>Hing der meerwaarden toen
hij ( h r De Saegher feestelijk alleen In de kou liet staan, wanneer
deze de ontlasting wilde afhankelijk maken van investeringen in
de minder ontwikkelde streken
w a a toe ook zijn kiesarrondissem e n ; Veurne - Oostende - Diksmui ie nag«noeg volledig behoort.
D.D.

IIUOENGIDS
De laatsten der Mohikaanse ieïers van de Nieuwe Gids zijn werkelijk te beklagen. Uit het verslag,
over Theo en zijn bezoek aan Leuven, dat verscheen in 't Gidske
van woensdag 20 december, blijkt
eens te meer d a t zijn penneridders
met Van Haverbeke, alias dhr.
Breyne, op kop, een stal armzalige
slappelingen zijn die geen objectief verslag durven of mogen brangen, strak in 't politieke gareel lopen en de grofste en gemeenste
leugens uitvinden om hun lezers
een i'ad voor ogen te kunnen
draaien.
Zoals wij (V.U. Leuven; steeds
met een paar m a n naar vergaderingen gaan om te horen wat onze tegenstrevers vertellen, hebben
wij eveneens op bedoelde avond
n a a r de eerste mmister willen luisteren. Vooraf willen wij er wel opwijzen dat op die bewuste maan
dagavond
(de geestelijken niet
medegerekend) er hoogstens een
twintigtal personen (niet allemaal
V.U.) aanwezig waren dip niet r.oi
de studentengemeenschap
beho
ren. En 't Gidske mag gerust we.
ten dat uit Antwerpen geen ver«terking gekomen was
We zijn te Leuven talrijk genoeg en voldoende georganiseerd
em zo nodig onze eigen booncjes
te doppen !
Het was plezierig te zien en te
horen hoe de drievierden (volgens

't Gidske) der aanwezigen akkoord
waren. Akkoord over wat Gidske?
Uw aanhangers konden immers
toch niet verstaan wat de eerste
minister vertelde en de akkoordgaanden waren, het Gidske ten
spijt, erg in de minderheid Daarom ook Gidske dat ze er niet aandachten de « herrieschoppenden »
buiten te gooien. Maar waarschijnlijk heeft het Gidske wel degelijk
drie vierden der aanwezigen de
eerste minister zien toejuichen nl.
toen deze in 't begin der herrie
zei : « Ik zal kort zijn !... » of op
't einde van z'jn voordracht toen
hij sprak van : Tenslotte... en eindelijk... ! Inderdaad Gidske toen
werd dhr Lefèvre uitbundig toegejuicht !
Het is eveneens waar d a t de
waalse en franskiljonse aanwezigen van een bepaalde fascistische
groep samen met enkele andere
francophone
verdwaasden
een
paar maal
«
K a t a n g a » en
« Tsjombé » geroepen hebben,
m a a r de overige onderbrekingen
en uitroepen kwamen var» de meerderheid der studenten die goddank
nog voldoende zelfstandig kunnen
denken om h u n misprijzen te tonen aan een « totentrekker » zoals dhr eerste minister met zijn
theo-log'ën (het zijn toch m a a r
woorden die de eerst.^ minister
zelf niet gelooft).
Daar ligt ook de giote woede
van 't Gidske. De meerderheid der
aanwezige st.identen wilde laten
blijken dat ze niet langer akkoord
kunnen gaan met de beloften aan
de C.V.P. en de koalitieregering en
dat ze nu daden eist, geen compromissen maar algehele oplossing
van de Vlaams-Waalse problemen
en het einde van de sociaal-ekonomische achtei'uitstelling van het
Vlaamse land. (Herinner U. Gidske, h e t gehuil op de faciliteiten
van de eerste minister.)
Het wordt ook nodig d a t de verslaggever van 't Gidske een bril
draagt. Inderdaad : niet enkele
V.U.-nummers op de achterste banken, m a a r over de hele zaal verspreid, lazen studenten de V.U
Wij kunnen desnoods het juiste
aantal geven; want daarin bestond
onze hele aktie voor die avond :
a a n de ingang van de Aula het
V.U.-blad verkopen waarin voor
deze gelegenheid op de eerste bladzijde, de twee boezemvrienden afgebeeld stonden. Wij kunnen het
Gidske verzekeren dat het vlot
ging en de verkoper heel wat nummers te kort kwam.
De eerste minister was razend.
Akkoord dat mocht hij ! Maar hij
moet niet verwonderd of verontwaardigd zijn over zulke aktie. Integendeel, dat is dan tenminste een
zijner Theo-logleën die gevolgd
worden, want inderdaad herinneren wij ons het bezoek aan Leuven, ook van een eerste minister,
zij het van een andere kleur en
die is heel wat minder beleefd ontvangen geworden, toen
werden
zelfs kasseien gegooid en dat goede
voorbeeld om een eerste minister
te ontvangen wordt blijkbaar, hoewel minder drastisch, nog steeds
gevolgd. Terloops wijzen wij er ook
op

dat

van

ons

n'emand

op

ZO€K

gegaan is naar de wagen van de
eerste minister. Wij beschadigen
niet graag materiaal dat we tenslotte zelf betaald hebben met onze belastingen.

«V.U.-lijst helemaal geen uitstaan
hebben; wij zijn nog steeds In
staat ons eigen werk op te knappen en a a n kandidaten voor onze
volgende V.U.4ijst ontbreekt het
ons helemaal niet.
Tot slot willen wij er onze
Vlaamse studenten nog even op
wijzen dat ze n u uit de evangelische mond van onze eerste minister vernomen hebben, hoe hij als
franskiljon
misprijzend
over
Vlaanderen oordeelt : \ ^ 1 facili-teiten — Vlaamse studenten zijn
maar doipelingen ( = waarschijnlijk de vertaling van Ménapiens)
— Servaes, Wies Moens en Verschaeve hebben niet geleden en
zijn m a a r oorlogsmisdadigers, enz.
Wij zouden nog verder kunnen
uitweiden m a a r 't loont werkelijk
de moeite niet, want als 't Gidske
met zulke leugens het Federalisme
moet bestrijden (daar gaat het
uiteindelijk om, nietwaar Gidske)
dan mist de hele C.V.P. de laatste
trein en zal 't Gidske zijn laatste
enkele lezers ook nog verliezen !
V.U. - Leuven.

DE KfNDERBIJSLAaEN
Af en toe trel ik in «Volksunie»
de bewering a a n dat de Volksunie
een sociale partij is. Ik heb geen
enkele reden om d a a r a a n te twijfelen. Het herhaalde eisen van
werkverschaffing in de onvoldoende geïndustrializeerde streken van
het Vlaamse land is een sociale
eis.
Maar een even sociale aangelegenheid is het probleem van de
kinderbijslagen.
Twee
recente
gebeurtenissen
hebben m.ij ertoe aangezet deze
lijnen te schrijven : 1) De kiesbelofte van de socialisten, de arbeiderspensioenen
te
verhogen,
heeft h a a r beslag gekregen. Die
verhoging komt er. De sindikaten
en de werkgevers zijn tot een akkoord gekomen. De werkgevers
zullen desnoods tot in 1970 elk
j a a r hun bijdrage met 0,5 % verhogen. Intussen zullen vanaf 1 januari 1962 de verhogingen uitbetaald worden « op krediet » t.t.z.
met een lening.
Ik denk er niet aan de verhoging
der arbeiders-pensioenen als ongepast te beschouwen. Maar ik vind
wel ongepast dat zowel door de arbeiderssindikaten
als
door
de
werkgevers in alle talen gezwegen
werd over de verhog'ng der kinderbijslagen ! Het is dan ook mijn
overtuiging dat heel het stelsel
der kinderbijslagen moet gelicht
worden uit de maatschappelijke zekerheid : noch werkgevers noch
sindikaten stellen belang in de
kinderen I

tische sindikale en politieke m a c h t
er zich tegen verzette. Wellicht
om, uitsluitend, partijpolitieke redenen. De linkse machthebbers
weten m a a r al te goed hoe de gezinnen zijn samengesteld en wat
ze betekenen als stemmenaantal.
(De cijfers die ik a a n h a a l zijn
'n paar jaar oud.) Bij de loon trekkenden waren er 180.000 gezinnen
met drie of meer kinderen 0=
360.000 kiezers), 207.000 gezinnen
met twee kinderen ( = 414.000 kiezers) en 370.000 met een kind =
(740.000 kiezers). Gezinstoeslagen
die ben goede ^zouden komen aan
360.000 kiezers tegenover 1 miljoen 154 duizend kwamen er dan
ocrfj nooit door. In deze cijfers zijn
dan nog de zelfstandigen en weddetrekkenden niet gerekend.
Daar verdeeldheid onmacht medebrengt, hebben de sindikatenleiders, de werkgevers en de regeerders, ongetwijfeld, met verholen vreugde, vastgestel hoe de gezinnen in twee groepen verdeeld
werden en daardoor geen dwingende gemeenschappe'ijke
eisen
konden voorleggen.
Nu de Bond, voor het eerst,
1000 F per kind en per m a a n d eist
voor alle kinderen, vanaf het eerste, wordt deze eis gedragen door
1.500.000 kiezers onder de loontrekkenden alleen reeds.
Wij zijn ervan overtuigd d a t de
Volksunie niet onverschillig staat
in deze aangelegenheid
V.A.

REALISTISCHE

En dan nog een opmerKaig ric
Gidske moet niet denken dat wii
verlegen zitten om kandidaten voor
de V.U.-lijst en het moet ons derhalve geen namen geven van personen die met V.U.-organisatie of

!

Beste Volksunie,
Een vriend van mij en trouw
abonnee op « De Volksunie », gaf
mij dezer dagen een staaltje van
ZIJN opvatting over Vlaamse aktie.
Zijn baas wou dezer dagen een
machinewerktuig aanschaffen, ten
bedrage van verschillende duizenden F Hij had hiervoor, naar aanleiding van een
krantenbericht
reeds een firma, in Wallonië gevestigd, uilgekozen
Mijn vriend was erg in zijn nopjes wegens de aankoop van de machine, maar was als goed Vlaming,
helemaal niet akkoord dat Vlaamse firma's over 't hoofd gezien werden. Nu was p j n baas precies niet
de persoon n«et een uitgesproken
begrip voor de Vlaams-Waalse verhoudingen, zoals wij die opvatten.
Hoe de man nu van gedachte doen
veranderen ? De kwestie was tamelijk dolikaat.
Maar ook tiet ( Vlaamse) bloed
kruipt waar het niet gaan kan...
Onze vriend opperde, zeer voorzichtig, bedenkingen omtrent de
onderhoudsdienst. die v a r uit Wallonië stellig in gebreke zou blijven.
De kneep lukte, en de machine
werd in 't Antwerpse aangekocht.
D a t is realistische aktie.

2) Onlangs las ik mijn dagblad dat de Bond der Grote Gezinnen de eis gesteld heeft dat de
kinderbijslagen
zouden
gebracht
worden rtp 1000 P per kind en per
maand voor alle kinderen. Dus
vanaf het eerste.

Geachte Redaktie,

Dit is een belangrijk nieuw feit
Ik meen dat de Bond steeds die
eis stelde maar dan vanaf het derde kind.
Die vroegere eis werd nooit ingewilligd, en kon ook niet ingewilligd worden, omdat de soc'alis

In aansluiting met lezersbrief —
getekend E.D. - Berchem, in een
vorig nummer — handelend over
de wenselijkheid het A.V.V te
steunen in z'n werking, wat door
de redaktie als vanzelfsprekend
beschouwd werd, wensen we -en

V.A. - Antwerpen.

ZIEKENKASSEN

Trouwens voor de aanvang der
vergadering werd opgemerkt dat
onze B.O.B, buitengewoon talrijk
aanwezig was, wat er op wijst dat
ook de officieele instanties weten
hoe geliefd onze Eer.ste M'nist°T
is.
En in de loop vaa dt avünd wei.
den de B.O.B.-ers zelfs in de zaa,
opgemerkt en dat kan het Gidske nu geloven of niet, maar er zijn
B.O.B.-ers geweest, die hartelijx
gelachen hebben om de rake opmerkingen die door de studenten
naar 's heren eerste minister.'hoofd geslingerd werden. Wij' moe
ten ten andere zeggen dat de uii
roepen steeds gevat antwoord ga
ven op flarden die uit de voor
dracht konden opgevangen worden
en die helemaal geen « sm.. » o'.
« kl... » en nog gemener woorden
waren zoals het Gidske zijn lezers
wil doen geloven. Maat ja het
Gidske zal zijn eerste m*ni.<;ter best
kunnen scbs'ten

AKTIE

lans te breken voor onze eigen VI.
Nat. mutualiteiten.
Men is niet verplicht bij een
vakbond a a n te sluiten. De wet
legt echter wel de verplichting op
lid te zijn van een ziekenkas. De
bijdrage komt orrrechstreeks, indien niet rechtstreeks, gi'otendeels
ten goede aan de « uitbater » der
mutualiteit (in casu, de politieke
partijen). Uit de aard der zaak
staat het Verbond der Onafiiankelijke Mutualiteiten hier het meest
vi'ij en k a n het z'n aangeslotenen
het meest voordelig bedienen, d a a r
het geen andere verplichtingen
heeft. Voor het ogenblik beschikken we in het Vlaamse land over
drie VI. Nat. mutualiteiten (de
Broederliefde te Brugge, P l a n d r i a
te Gent, VI. Ziekenkas te Antwerpen), met tarieven lager dan enige blauwe, rode of gele mutualiteit, zo in de verplichte — als i n
de vrije — verzekering.
Het zou normaal zijn moesten
Vlaams nationalisten bij deze ziekenkassen aansluiten i.p.v.
hun
geld te besteden a a n de ziekenkassen van de kleurpartijen.
V.C. - St. Amandsberg.

VERZEKERINGEN
Geachte redaktie.
Akkoord met wat de Volksunielezer uit Limburg schrijft over h e t
hartelijk welkom zijn van een
Waalse
verzekeringsmaatschappij
zoals de Luikse verzekering, wanneer zij Vlaams denkt en voelt in
Vlaanderen en Vlaamse experten
afvaardigt in Limburg.Toch zou ik
hier iets willen a a n toevoegen..
Naar mijn mening is h e t een
Vlaamse plicht eerst onze eigen
Vlaamse maal;schappijen ons geld
te gunnen, want de direkties van
Brusselse of Waalse maatschappijen zullen toch nooit h u n hoge s».
larissen in Vlaanderen verteren.
En er zijn toch verzekeringsmaatschappijen genoeg in Vlaanderen, die door en door Vlaams
zijn, zxaals bv. MERCATOR, Antwerpen; DE NOORDSTAR EN
BOERHAVE, Gent; en andere.
Ook in onze verzekeringstransakties : Vlaanderen eerst !
Ben Vlaams

verzeringsmakelaar.

JEUGDZORG-WERK
Geachte redaktie.
Zoals
zxjvele
Volksunie-lezers,
heb ik ook de jongste noodkreet
van het Jeugdzorg-werk in mijn
bus gevonden, en met spijt, zoals
zevele andere met dit Vlaams-nationale werk solidaire Vlamingen,
moeten vaststellen dat wij wel betogen tegen de verfransende invloed van het belgische rode kruis,
maar daarbij ook veCgeten onze
eigen Vlaamse werken te steunen.
Indien elke Volksunie-lezer n «
eens een pakje sigaretten minder
rookte of een paar pinten bier
oversloeg en slechts een briefje
van 20 F opstuurde n a a r Jeugdzorg, Huize .Cyriel Verschaeve,
Kasteel WAKKEN (W. VI.) dan
zouden terug vele Vlaamse kinderh a r t e n gelukkig worden gemaakt.
En grotere bedragen
kunnen
steeds
gestort worden op
PC.
4231.26 der v.z w. Jeugdzorg, kasteel WAKKEN.
V.D.
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S N AT r O N AL E PARTI J

OP DE GRENS

STRI

door Mr. Daniël Deconick

door dr Leo Wouters

I

n zijn nieuwjaarsboodschap zei de
eerste minister, dat hij even wou
S'-"3ken over de « kwesties » die in de
fc.-ockomende maanden zouden worden behandeld.
Hij gleed « nonchalant » heen over
de taalkwestie, alsof dat van niet zoveel belang voor hem is.
Is hij er wel zo gerust in, als hij
voorwendt ?
Hij moet toch ook weten wat in
zijn partij omgaat, en voornamelijk
in de Vlaamse vleugel.
Daar worden sinds meer dan twee
maanden ontzettend veel tijd en
veel vergaderingen in beslag genomen, door die fameuze < taalkwestie ».

E

n nu op de vooravond van de de^
batten, zijn ze het nog verre van
eens over de aan te nemen houding.
Deze moesten reeds begonnen zijn
op 9 januari... maar zij bekwamen
uitstel... voor 14 dagen.
Warmeer ooit, dan NU, komen we
op het terrein voor de Vlaams nationale problemen. De Volksunie moet
hier al h a a r krachten samentrekken,
fAOnar een goed en gezond resultaat af
te dwingen.
' • Voor lange jaren, wellicht voor
goed, zal de oplossing die nu bekomen wordt bepalend zijn voor de Nederlandse integriteit van het Vlaamse grondgebied.
Immers waarover gaat het.

E

erstens over de vastlegging van
de volksgrens.
De twee grote volksgemeenschappen in deje staat willen hun grondgebied door een grens afbakenen
waarbinnen nu eens voorgoed de
gaafheid van h u n kuituur en hun
taal beveiligd wordt. De Duitstalige
volksgroep heeft hier een zelfde
recht.
De Vlamingen mogen nu niet versagen, wel de laatste brok grondgebied verdedigen. Wat nu verloren
gaat, zal het zijn voorgoed.

T

wedens, binnen deze grenzen moet
hoog tot laag de landstaal de enig
officiële taal zijn en aldusdanig erkend. Alle bewoners moeten die taal
eerbiedigen en aanvaarden, in de administraties, in het onderwijs, in de
nijverheid, leger en gerecht.
Daarom kunnen geen uitzonderingen, voor niemand, toegestaan worden. Voor de Vlamingen die met
tienduizenden verplicht waren naar
Wallonië uit te wijken, hebben nooit
uitzonderingen bestaan.
Wallonië was Franstalig voor iedereen.
Dat
gold echter nooit
voor
Vlaanderen. De Walen en franskiljons eisten en bekwamen wettelijk
het voorrecht, het Nederlands te negeren.
De administratie, het onderwijs
werden voor hen^ aangepast.

N

u dat eindelijk officieel de unitaire staat zou worden aangepast,
aan de tweeledigheid van zijn bevolking, willen de Walen op Vlaamse
grond — voornamelijk in Vlaams
Brabant, hun voorrechten behouden
en zouden ten minste acht randgemeenten van Brussel (Wemmei, Dilbeek, Kraainem, Drogenbosch, St.

Genesius-Rode, Wezembeek-Ophem,
Linkebeek en Strombeek-Bever) te
hunnen behoeve faciliteiten, d.w.z.
franstalige instellingen, in administratie en onderwijs moeten inrichten. De Walen willen niet wat aan
elke Vlaming in Wallonië wordt opgelegd: het assimileren met de bevolking van het grondgebied dat ze bewonen.

H

et is vooral hierover dat de
Vlaamse C.V.P.-groep zoveel en zo
druk vergadert.
Zij staan dan nog voor de moeilijkheid, dat hun Waalse kollega's absoluut afwijzend staan t.o.v, diezelfde
voordelen aan de Vlamingen in de
franstalige randgemeenten. Deze Walen hebben reeds bij de regering h u n
slag thuis gehaald, en in het regeringsontwerp werden deze gemeenten reeds geschrapt.
Als de Vlaamse C.V.P.-groep begeeft, krijgen wij Franse faciliteiten
op Vlaamse grond. Wij zullen ze echter hardnekkig bekampen : wij willen geen faciliteiten, onder geen
voorwendsel. Nu of nooit moet Vlaanderen in zijn geheel Nederlandstalig
worden.

T

en derde is daar dan de herzie=ning van de taalwetgeving voor
Groot-Brussel met zijn 19 Franstalige
gemeenten op Vlaamse grond met
minsten 50 % Vlamingen.
En het evenwicht in de Rijksadministratie waar de Franstaligen thans
nog 60 % bezetten van de posten.
Ook hier moet het Vlaamse standpunt nu wettelijk worden vastgelegd.

E

n ten vierde, gaat het om de volledige splitsing van het ministerie van nationale opvoeding en kuituur.
Wij zijn een volk dat recht heeft
op de ontwikkeling van zijn eigen
kuituur. Die is Nederlands, en dus
moet. het onderwijs Nederlands zijn
in al zijn geledingen.
Nederlandstalige ambtenaren van
de laagste tot de hoogste moeten dat
ministerie bezetten en een Nederlandstalige minister moet dat leiden.
Elk volk, dat niet gekoloniseerd is,
eist dat op, over gans de wereld. Nu
onze bevolking stilaan tot bewust
volk wordt, moet dat ook hier zo zijn.
De Vlaamse C.V.P.-groep kan dat
NU afdwingen, als hij ruggegraat
heeft.
Wij zullen afwachten en zien. Maar
wij zullen niet laten begaan.
De eerstkomende weken zal de
Vlaamse strijd om volledig recht in
een acuut stadium treden Het is nu
de stilte voor de storm.
Dr. Leo Wouters.

W

alen en Vlamingen hebben in het
Harmelcentrum een eenheid bereikt in zake de taalgrens.
Over 't algemeen hebben de Walen
aldaar blijk gegeven van een geest
van begrip voor het probleem. Toch
was de eenstemmigheid op het tracé
der taalgrens de vrucht van een paar
onvergeeflijke
toegevingen
van
Vlaamse zijde waarop niet zozeer de
Walen als wel de verfranste Vlaamse
middens aan de taalgrens hadden
aangestuurd.
Het
tweede
regeringsontwerp
bracht hierop een terugtocht ten n a dele der Vlamingen in zake Edingen
en had anderzijds ook een paar zaken vergeten in kaart te brengen,
toevallig ook weer in 't nadeel der
Vlamingen. Men moet weten dat de
officiële kaart waarop Van Crombrugghen en Verroken hun handtekening hebben gezet, zoek geraakt is.

I

k heb nooit kunnen indenken dat
op zo een onverantwoordelijke
wijze aan wetgevende arbeid kon
worden gedaan als bij de bespreking
in commissie. Terwijl de Vlamingen
zonder enig verzet de overgang van
Vlaamse gemeenten en gehuchten
naar Waalse bestuurlijke omschrijvingen
goedkeurden, hebben
de
franstalige leden zich bijna stuk voor
stuk verzet tegen bijna elke overheveling naar Vlaamse provincies en
arrondissementen.
Zij deden dit veelal op grond van
argumenten die ofwel vals waren of
niet ter zake omdat ze niets gemeens
hadden met motieven van taalgrensafbakening.
Zo bv. werd de gemeente Mark
(Noord) en het noorden van Lettelingen (Kokejane) bij Henegouwen
behouden omdat zgz. het kollege en
het station van Edingen in die gemeente en dat gehucht zouden liggen,
of met het argument dat Mark ten
Zuiden van Edingen zou liggen. Geen
van deze argumenten houdt stand,
maar de gebiedsroof aldus bij verrassing bekomen blijft bestaan ! En men
bedenke hierbij dat Edingen zelf bij
Vlaanderen hoort !
Ook volgens het Harmelcentrum !
Op een ander gebied eist Terhulpea
het station op van Overijse en nog
veel meer, maar de overheveling van
een ander deel van Terhulpen, door
het Harmelcentrum toegewezen aan
Overijse, gebeurt niet zg. omdat
Overijse geen eisen stelt. Hoort men
wel goed !
Dezelfde krijgslist werd voor een
reeks andere punten toegepast.

I

erwijl de taalgrensregeling OVCM
al elders was voorbereid op basis van
een uitwisseling van gemeenten en
gehuchten,had men deze mogelij fcheid niet in Zuid-Westvlaanderen.
Daarom werd al wat maar enigszins tweetalig was als Waals-WestVlaanderen aangezien. En zo ging
zelfs een tweetalig gebied met Vlaama
overwicht ' van
het
Vlaamse
Rekkem n a a r het tweetalige Waals*
Moeskroen !
De oplossing voor Zuid-Vlaanderen
ligt hierin dat de overwegend Vlaamse gemeenten en gehuchten bij WestVlaanderen dienen te blijven : Hou*
them en Komen-ten-Brielen, Tombroek en Spiere evenals het Noorden
van Ploegsteert-Waasten
en van
Moeskroen zelf, waar de bevolking
tot 75 en 80 % Vlaams spreekt.

H;

et werk van de Commissie is een
I gebrekkig werk dat op vele punten in terugtocht is op de overeenkomst in het Harmelcentrum bereikt.
Indien men voor Edingen afweek van
het Harmelcentrum had men hiervoor kunnen compensatie vinden bij
een herziening van het slordige werk
van het Harmelcentrum in WestVlaanderen en de overwegend Vlaamse gemeenten en gehuchten eruit
halen.
Het is nu te vrezen dat ook de
Vlaamsgezinde leden van de commissie het werk van de commissie op
alle punten in blok zullen verdedigen,
en argumenten zullen vinden en a a n wenden om hun eigen nederlaag en
terugtocht te dekken.
Het werk in de commissie heeft mij
de ogen geopend voor de berg van
kwade trouw waarvan wij sinds meer
dan 100 jaar het slachtoffer zijn, zowel vanwege onze tegenstanders als
van de compromissards uit eigen
Vlaamse kring.

N

ochtans is het relatief zeer gemakkelijk tot gave toestanden te
komen, indien men het Zwitserse
voorbeeld wou volgen. Wat Vlaams is,
dient Vlaams te blijven en omgekeerd voor de Walen.
De ambtelijke en onderwijstaal is
in Zwitserland uitsluitend gebaseerd
op de streektaal.
In België wil men ons steeds weer
opnieuw een stuk vlees uit het ll-<
chaam rukken en met de zgn. faciliteiten het mes in de wonde houden
en ons verder uithollen.
Vlaanderen zegt neen !
Daniel Deconinck.

ZIJ LATEN ZICH ALS MEESTERS HOREN,
Zij KRAKEN ONS DE NOTEN VOREN
EN GUNNEN ONS DE SLOESTERS WEL.
MAAR W i j Z I j N DWAAS NOCH SLAAFS GEBOREN
EN DAAROM STAAN WE HIER : REBEL !
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GEEN FACILITEITEN
De betoging der 100.000 te Brussel
stond vooral in het teken van « geen
faciliteiten » Vijftig parlementariërs
van de C.V.P. hebben op 22 oktober
vanop de trappen der Beurs verklaard : « geen faciliteiten ».
Nadien hebben die heren C.V.P.-ers
de tekst van h u n liedje lichtelijk gewijzigd. Te Oostende heette het reeds:
een klein beetje faciliteiten, juist zoveel namelijk als de Walen ons willen geven in Wallonië.
De Walen in Wallonië, dat waren
Waterlo, Ter Hulpen en Kasteel-Brakel. De Gallische volksstammen die
in deze drie gemeenten leven h a d den het echter zo niet verstaan; net
als de Vlamingen zegden ze : geen
faciliteiten.
De heren ministers, die hardhorig
zijn a a n de noorderkant, legden onmiddellijk de pink op de naad van
hun broek toen ze het veto uit h e t
zuiden vernamen. Dus besloten ze, de
faciliteiten in de drie Waalse gemeenten te schrappen, met behoud
natuurlijk van de faciliteiten in acht
Vlaamse randgemeenten.

op bij de jongens van de werkwinkel
in « De Standaard ».

BLAVIER

J a hoor, ze hebben het glas geheven. Maar niet op kosten van De
Smaele. Niet in de drukkerij. Niet
^ieuwjaarsnacht te 12 uur.

De onvergetelijke Belgische Voetbalbond heeft er iets op gevonden om
kwade penning Blavier weer in de
omloop te brengen.

In h u n stamcafé thuis, met de centjes die ze van moeder de vrouw hadden gekregen.

De Gallische fluiter moet zijn instrument gaan hanteren in Chili.
Maar de B.V.B, is van oordeel dat hij

Het spel van de regering is fijn.
De heren Gilson en Lefèvre hebben
een val opgezet en een aantal Vlamingen is reeds druk doende, er met
beide voeten tegelijk in te stappen
door thans — op papier — te gaan
vechten voor faciliteiten in de drie
Waalse nesten.
Het klassieke spel van de corrida :
drie Waalse gemeenten dienden als
rode lap, waarachter de matador
handig de degen verborgen heeft. En
de degen heet : faciliteiten.
Vandaag zoals op 23 oktober k a n
er maar één oplossing zijn : geen faciliteiten, niet in Waterlo, niet in Ter
Hulpen, niet in Kasteel-Brakel. E n
dus ook niet in de Vlaamse randgemeenten.
Desnoods de betoging der 250.000.
De Volksunie zal niet op het appèl
ontbreken !

KIESPROPAGANDA
Als we ons goed herinneren, had de
huidige regering een timing opgesteld
voor het doorvoeren van haar kiesbelof ten. En als we ons eveneens goed
herinneren voorzag die timing dat
per 1 januari 1962 h e t pensioen der
gehuwde arbeiders zou verhoogd worden tot 40.000 frank.
Van die verhoging hebben we niets
vernomen. De kranten hadden wellicht geen plaatske vrij, want ze hadden het te druk met het publiceren
van de nieuwe verhoogde tramtarieven.
We stellen voor, de verkiezingen in
de toekomst op 1 april te houden. Dan
weet iedereen, wat hij van de kiesbeloften moet geloven.

SOCIAALVOELEND
Op 1 januari pakte De Smaele m
« De Standaard » uit met een sociale
« stunt » : een tekening van hugOké,
waarop een rotatiepers stond met
daarnaast de rotativisten die, naar
het onderschrift verklaarde, « op
middernacht de persen stilleggen om
een glas te heffen op de gezondheid
der lezers ».
Daar de vrijgevigheid van De Smaele spreekwoordelijk is, verbaasde het
onderschrift ons wel enfgzins. We
staken ons licht dan ook maar eens

Geen illuzie's, Belgische Voetbondballers, desnoods worden de opdrachten van Blavier een flink stuk bemoeilijkt.

VOLKSTELLING

aan dhr R. Van Elslanda
Minister komma adjunht
BRUSSEL

Er wordt momenteel druk geteld in
den lande. Te Brussel wordt openlijk
een kampanje gevoerd om deze volkstelling, wegens de afwezigheid van
een talentelling te boycotten. K r a n ten als « Le Soir » en weekbladen als
« Pourquoi-Pas ? » vertellen in h e t
lang en in het breed hoe meneer dieen-die er in gedaagd is, de telling
van de spoelbakken en ongetrouwde
dochters in zijn huis te saboteren. De
19 burgemeesters hebben, met h u n
beruchte oproep, het voorbeeld gegeven van wetsverkrachting.

Sinds enkele maanden zijt ge onafgebroken in het
nieuws. Voor zover dat uw ambitie is, moogt gij terugblikken
op een voortreffelijk jaar 1961.

Deze anti-tellers hebben medestanders van formaat. Een der heerschappen die er zich op beroemt dat hij
niet wil geteld worden is Charles
Moureaux, notaris te Brussel. Meneer Moureaux was minister in die
andere grote « Vlaamse » regering,
die van meneer Eyskens.

Open brief

Geachte Tleer,

SUBTIEL SPEL

eerst blijken moet geven van zijn
« forme ». Daarom zal hij in de eerstkomende tijd «talrijke en moeilijke »
opdrachten krijgen.

Meneer Moureaux weet natuurlijk
dat hij niets riskeert. Dat niemand
een vinger zal uitsteken naar een senator die de Belgische wet openlijk
bespot en met de voeten treedt. Meneer Moureaux is een tipisch Belgische vaudevilleheM.

Gij zijt er in geslaagd, in ons politiek wereldje de
hreatie te brengen van een totaal nieuwe figuur : dt. halve
minister. De vondst is niet van U; ze komt van ons aller
vrienden die van oordeel zijn dat een halve kuUuur zoals de
Nederlandse maar vrede moet nemen met een halve minister.
Met voortreffelijke ijver kwijl gij U das van uw halve taak
en af en toe, wanneer vervelende flaminganten wat té opdringerig worden, laat gij tn de beslotenheid van de redaklies
het gerucht circuleren dat gij er aan denkt, ontslag te nemen.
De rotatiepersen zorgen dan voor de rest en den lande tvordt
met regelmatige tussenpozen kond gedaan van het feit dat gi]
half en half uw portefeuille ter beschikking hebt ivillen
stellen. Slechts half en half, natnurlijh, geiljk het voor een
halve minister past.

WELKOM

Te Antwerpen werd de « Jong Vlaamse Studenten Gemeenschap »
opgericht, een vereniging die kernen
en afdelingen uit meer dan dertig
Antwerpse athenea, colleges en technische scholen groepeert.

Uw jniste titulatuur heeft reeds aanleiding gegeven
lof heel wat moeilijkheden. Ze staat niet vast en utü politiek
statuut verandert al naargelang de politieke kleur van de
kranten die over U schrijven. Voor de Volksgazet zijt gij de
«adjunkt van de minister», de katholieke bladen aarzelen
tussen Adjunkt-Minister en Minisier-Adjunkt. Gijzelf hebt uw
«igen voorkeurspelling : minister kom,ma adjunkt. Maar zelfs
deze nadrukkelijke komma kan U niet hijsen tot op de hoogte
van het volwaardig ministerschap en op U, uu» taal «n de
kuliuur die gij heet te vertegenwoordigen is een recent citaat
van Piet Vermeylen volledig van toepassing.

De « Gemeenschap » neemt zich
voor te ijveren voor een federaal België in een federaal Europa. Ze sluit
zich a a n bij de aktie voor vrijlating
van politieke gevangenen.
We heten de J.V.S.G. hartelijk welkom in de kring der strijdende
Vlaamse verenigingen. De jeugd is de
toekomst; de toekomst is dan ook een
federaal Vlaanderen in een federaal
Europa.

Maar daarover vandaag niet. Ook niet over uw kennis
van de Franse taal die, volgens uw dorpsonderdaan, Jo G&rari,
voortreffelijk is en die jpj met zwier hanteert bij bet uKoef»nen van uw burgervaderlijke ambt.
Vandaag zelfs niets over de oppervlakkigheden tUe gij
in een recent intervieuw aan een weekblad hebt verteld. Uw
verklaring dat gij nooit voor of nooit tegen een -isme zift
moge dan al de van nature kopschuwe Belg behagen, pepsoonlijk meen ik toch dat een katholiek die nooit voor of tegen
het katholic-isme is een rare snuiter wordt.
Waarover ik het vandaag dan wél wil hebben, is ons
beider T.V. Ons beider : gij bovenaan en ik voor het kastje. Gij
hebt, Mijnheer Van Elslande, een vervelende vraag van een
vervelende journalist handig Irachten te ontwijken. Toen men
U tijdens het hogervermeld intervieuw vroeg of de Volksunie
niet zou moeten toegelaten worden tot het T.V.-programma,
«Ieder zijn Waarheid », hebt gij « er eerst willen op wijzen
dat Ieder zijn Waarheid een programma is van de Televisie,
gekreëerd door de Televisie. De politici die daar deel aan
nemen treden op als akteurs n.
Kijk, mijnheer komma adjunkt, dal was namelijk ook
onze mening en al sinds geruime lijd. Want mensen die
optreden als akteurs, doen dat gewoonlijk in een komedie.
En dat «Ieder zijn Waarheid » een komedie is, hebben we
reeds sedert geruime tijd vermoed. We danhen U alleen voor
de openhartige bekentenis die wel niet komt van het allerhoogste vlak maar dan toch van het vlak van een minister
komma adjunkt.
•
Uw zeer genegen '
dia Genes
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VOLLEDIGE NEDERLAAG
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Het franskiljons offensief in R o n ^
is t h a n s geëindigd met een volledige
nederlaag.
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Nadat de franskiljonse fabriekbazen er in geslaagd waren de hele stad
onder druk te zetten door te dreigen
m e t broodroof en zwarte lijsten zonder dat ook maar één patrij dierf i n grijpen, was een vlaams-nationaal
tegenoffensief nodig om de franskiljonse terreur te breken. Het kordaat
optreden van de vlaams-nationalisten joeg de «Bond ter verdediging
van de tweetaligheid » op de vlucht.

^
=
^B
^
^
=
=

En meteen durfden ook de Ronsense kleurpolitiekers weer ademen.
De gemeenteraad heeft zich in overgrote meerder' id (twee liberalen en
een C.V.P.-er stemden tegen) uitgesproken tegen het oprichten of behouden van Franstalige klassen.
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=
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Wanneer De Volksunie de spits
heeft afgebeten, wanneer de Volksunie hen achter de veren zit kunnen
de andere partijen niets anders dan

lim

volgen.

D£ VOLKSUNIE

915.000 F PER JAAR
De korruptie bij de kleurpartijen
neemt g^rote vormen aan. De benoemingf ..UI de socialist Evalenko aan
het hoofd van het kolendirektorimn
met een wedde van 800.000 F + 17.5%
levensduurte ot in het
geheel
975.000 F is een waar schandaaL

De ministers willen eerst zo een
hoge wedden uitbetalen om nadien
op grond van dit voorgaande h u n
eigen wedden gevoelig te verhogen.

Overmaas» De brosjure (die 30 F
kost) behandelt de problematiek van
Overmaas, het meest tragisch geval
van.geheel de strijd om de taalgrens.

Alleen hebben ze weer niet verder
gekeken dan hun neus lang is.
'

Het is een grondige statistische studie over geheel de streek : de zes
Voerdorpen, Aubel en de tien Platdietse gemeenten.

Want ze hebben geesten opgeroepen die ze moeilijk zullen kunnen
bezweren. Welke ambtenaar zal voort a a n zijn wedde niet vergelijken met
die van Evalenko ?
Het zal Theo Lefèvre moeilijk vallen vol te houden dat de schatkist
leeg is.

De gevolgen biervan zullen onberekenbaar blijken.
De wedde van Evalenko is haast het
dubbele van die van de sekretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren.
Men slet van hier dat de sekretarissen-generaal, j a dat alle ambtenaren hiermee vrede zullen nemen. Dat
zij niet op h u n beurt een aanzienlijke weddeverhoging zullen eisen.

IMPERIALISTEN

Deze regering heeft de zoveelste
monumentale bok geschoten.
De wedde van Evalenko ligt ook bijn a dubbel zo hoog als die van de
ministers.
Hier nu schijnt het kalf gebonden
te liggen.

Het Langohr - Veltmans - Vreuschemen - Komitee (sekretariaat :
Melkerijstraat 35 Halle)
heeft n a
haar ophefmakende brosjure van enkele jaren geleden «Wij klagen aan...»
een nieuwe brosjure uitgegeven over
de « Taaitoestanden in het Land van

De huidige regering wil Aubel en de
tien Platdietse gemeenten volledig in
de grijparmen gooien van de franstalige imeprialisten om geleidelijk
a a n het Limburgs dialekt, de grondtaal van deze streek uitroeien. Het
Nederlands en het Duits zullen er
alleen « faciliteiten » krijgen !
Tot nog toe is « De Volksunie » het
enige blad dat de rechten van het Nederlands en van het Duits ginder verdedigt. Vruchteloos zal men in «De
Standaard », « Het Volk » en andere
bladen iets er over zoeken.
Hun stilzwijgendheid moet de regering — h u n regering — ook hier

toelaten de moord op Limburgse men«
sen te voltrekken. Wij zullen dit nooM
aanvaarden.
Wij zullen onze strijd ook gindair
voeren.

DOM DUMON 0.$.B.
Dom Dumon O.S.B., de bekend*
Vlaamse pater uit de Benediktijnerabdij te Steenbrugge, had verleden
zondag in de omgeving van Aalst een
verkeersongeval. De pater werd overgebracht naar het hospitaal te Aalst»
waar vastgesteld werd dat Dom Dumon gelukkig niet al te ernstig was
gekwetst.
Dom Dumon zal nog een tijdje bedlegerig zijn maar is vastbesloten te
gehoorzamen aan det wet die zegt
« dat onkruid niet vergaat ».
Wij wensen hem een spoedig en alheel hersteL

POURQUOI P A S !
De driehonderd vijf en
zestig dagen tussen 1 januari
1961 en 31 december 1961
zijn getuige geweest van een
echte politieke aardbeving in
ons land. De partijverhoudingen die sinds meer dan
15 jaar vastgeroest leken, zijn
n a de winterstaking in Wallonië en na de verkiezingen
in Vlaanderen gaan verschuiven en einde 1961 was het
politieke aanschijn van België grondig veranderd. Het
einde van het voorbije jaar
betekent trouwens niet het
einde van deze evolutie; 1962
is nauwelijks een paar weken oud en uit alles blijkt
d a t het proces van vernieuwing, verjonging en herwaarding met onverminderde
kracht zal verder gaan.
Het vergt wel nauwelijks
een toelichting dat het nieuwe klimaat in Vlaanderen
slechts mogelijk is geworden
door de Vollcsunie-overwinning bij de verkiezingen van
26 m a a r t 1961. De Volksunie
heeft het herhaaldelijk met
gewettigde
teots
kunnen
vaststellen en trekt trouwens
ook de besluiten uit deze verhoogde verantwoordelijkheid
die het Vlaams-nationalisme
als de politieke spits van het
Vlaamse volk heeft te dragen.
En toch is het nuttig, even
bij onze vijanden te gaan
kijken om volledig te beseffen hoe groot eigenlijk het
stuk weg is, dat sinds de
Volksunie-doorbraak
werd
afgelegd.
In de «Pourquoi Pas ? >
van 5 januari verscheen in
grote opmaak, met een karrikaturale kop van Daniël
Deconinck op de omslag, een
artikel onder de titel «En
marge du recensement - La
Volksunie k Bruxelles». Het
artikel dient met de nodige
voorzichtigheid en het nodige voorbehoud gelezen te
worden; steller ervan heeft
kennelijk de bedoeling zijn
lezers — de Franssprekende
Brusselaars — op te ruien
tegen de (uit Vlaams oogpunt
nochtans zo schandalige) regeringsontwerpen
inzake
Brussel en taalgrens. De auteur van het stuk stelt het
namelijk zo alsof de ontwerpen Gilson door de Volksunie
zouden zijn gedikteerd. Het
manoeuver is al te doorzichtig, maar elders in het artikel staan toch dingen die van
»ard zijn om het vertrouwen

tn onszelf en in de Vlaamsnationale partij te versterken. Het artikel is trouwens
geen alleenstaand feit : wanneer Van den Boeynants verleden zondag te Charleroi
verklaarde dat de strijd m
de eerste plaats diende gevoerd te worden tegen de
M.P.W. in Wallonië en de
Volksunie in Vlaanderen, dan
kwam de voorzitter van de
CS.V.P. tot hetzelfde praktische besluit als de Pourquoi
Pas ? : dat in 1961 zowel in
Vlaanderen als in Wallonië
het politieke initiatief overging n a a r de federalisten.
Met het nodige voorbehoud
en de nodige voorzichtigheid
dus kan vastgesteld worden
d a t een dergelijk artikel in
de moniteur van het Brussels

unie. Het was een simbool.
M. Daniël Deconinck, in zijn
hoedanigheid van flamingantisch verkozene voor BRUSSEL (vetjes van de P.P. nvdr). belichaamt voortaan
volkomen de bedreiging der
ultra's die de burgers van de
stad en de randgemeenten
boven het hoofd hangt ». De
Pourquoi Pas ? vervolgt met
een veroordeling van h a a r
eigen vroeger proza : « G e durende jaren heeft men M.
Deconinck en de Volksunie
beschouwd als een kohorte
van door incivisme aangevreten zonderlingen, nostalgiekers van een ander tijdperk
die men luchthartig bij de
ongevaarlijke en schilderachtige folklore van moedertje Vlaanderen kon rangschikken. De openbare me-
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de laatste jaren en vooral
gedurende de laatste maanden. Het was in 1954 dat de
Franssprekenden
vernamen
dat de n a a m Van der Eist
sinonien) was van nog iets
anders dan van sigaretten :
als enige van zijn soort kwam
hij in de Kamer en men had
ongelijk er mee te lachen».
Het Brussels blad vervolgt
met een vaststelling die van
in den beginne heeft voorgezeten bij het herlevend naoorlogs Vlaams-nationalisme:
«De Vlaamse Beweging is
een konstante in onze politieke geschiedenis». Volgt
dan een verklaring die duidelijk onderstreept dat de
Volksunie de goede weg, de
voor h a a r tegenstrevers gevaarlijke weg, heeft weten te
vinden : «Dezelfde fundamentele beweegreden — een
akuut of latent nationalisme
— dreef de enen in het verzet en de anderen in de kollaboratie. De Vlaamse Beweging zag zich over beide kampen verdeeld. Er zijn tien
jaar nodig geweest opdat beide strekkingen mekaar t e rug zouden ontmoeten. Deze
ontmoeting dankt men a a n
Deconinck en Van der Eist,
aan de Volksunie ». Het bijbelse « de vreze is het begin
det waarheid» geldt in leder
geval ook voor de Pourquoi
Pas ?. Het huidig artikel
staat reeds mijlen ver van de
vroegere gebruikelijke verklaring dat het Vlaams-nationalisme koUaboratie was,
per definitie en bij kracht
van voorbeelden. Het huidig
artikel bewijst dat de vijanden van Vlaanderen slechts
één grote angst hebben : dat
door de ontmoeting van Vlamingen uit koUaboratie en
verzet het hele reusachtige
repressie-manceuver
ongedaan wordt gemaakt.

'...Brussel : de bedreiging der ultra's.,

franskiljonisme voor enkele
maanden nog ondenkbaar
was. Kort n a de verkiezingen
schreef de steller van het
hogervermeld
artikel
een
stukje waarin sprake was van
«een zekere Deconinck die
naar het heet te Brussel verkozen zou zijn ». Vandaag is
de toon helemaal anders :
« h e t plotse verschijnen van
M. Daniël Deconinck aan de
Brusselse politieke hemel was
meer dan een parlementaire
overwinning van de Volks-

ning zal op zekere dag tot
h a a r eigen schade ondervinden dat M. Deconinck, evenmin als zijn voorzitter M. Van
der Eist, een fantast is ».
Enkele lijnen verder geeft
de Pourquoi Pas ? de sleutel
tot een beter begrip van de
huidige politieke situatie :
«.... de aktiviteiten van deze
parlementairen vormen de
onontkoombare
draaischijf
voor iedere verklaring van de
Belgische politiek gedurende

De Pourquoi Pas ? vervolgt
met over twee lange bladzijden zijn bezorgdheid uit te
drukken over het feit dat -de
Volksunie
in
Vlaanderen
bondgenoten heeft. Het programma van de Vlaamse
Volksbeweging — tegenhanger en voorloper van de
MPW — en van de Volkunie
is in grote lijnen hetzelfde.
De rechtstreekse
politieke
druk van de Volksunie en de
aanwezigheid van een pressiegroep als de V.V.B, bepalen de lijn waarlangs het politiek gebeuren in Vlaanderen
zich afspeelt. « Welke lijn de

objektivieven van M. Deconinck en Van der Eist ? Op.
kortere of langere termijn het
federalisme. Maar dit federalisme is voor hen geen toverformule gelijk voor de Walen.
Het is niet de «indépendance» waarvan de Kongolezen
alle heil hebben verwacht, h e t
land van belofte waarin men
geen belastingen meer hoeft
te betalen, waarin het werken
verboden is en het leven op
brede voet een verplichting ».
De Pourquoi Pas ? legt dan
even uit wat het wel is : h e t
opjagen van de C.V.P. van
ene eis naar de andere t o t
aan de volledige, homogene
eentaligheid van het Vlaams»
land. En dan «zullen ze do
C.V.F, dwingen te gaan n a a r
de administratieve splitsing»
de sistematische federalizati»
van alle centrale diensten,
van alle openbare en privat*
instellingen, de rechtstreekse
vertegenwoordiging van de
Vlaamse gemeenschap bij de
verschillende Europese instellingen en strukturen, de versterking van het Nederlands
bewustzijn bij het Vlaamse
volk en uiteindelijk de inrichting van een federaal re-*
gime ».
Dit is, we erkennen h e t
graag, een
voortreffelijke
schets van de bedoelingen der
Volksunie. Welke kans geeft
de Pourqoui Pas ? ons om ze
te verwezenlijken ? «De h e ren Van der Eist en Deconinck
kunnen morgen vragen wat
ze willen. De maan bijvoorbeeld. Ze zullen ze krijgen.
Dank zij de elektorale vrees
die ze de C.V.P. en de B.S.P.
inboezemen ».
Het artikel in de Pourquoi
Pas ? is een voortreffelijk
voorbeeld van de geest v a a
onzekerheid, gebrek aan ver-<
trouwen en defaitisme die bij
onze vijanden heerst. De
Vlaams-nationalisten kunnen
zich niet genoeg doordringen van dit defaitisme bij
hun meest verbitterde tegenstanders. Aan de Vlaamse
kant van het front daarentegen groeit van dag tot dag
een kalm be$ef van eigen
macht en eigen waarde, do
overtuiging dat het mogelijk
is te grijpen — niet naar do
maan zoals de Pourquoi Pas t
zegt — n a a r een definitieve
oplossing binnen
redelijke
termijnen voor het vraagstuk
der Belgische dualiteit.

T.v.a
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VIENTIANE
•^ drie

prinselijke

praatvaars
De ontmoeting der drie
prinsen te Vientiane was
voorafgegaan door een aiikoord op de Laos-konferentie te Geneve tussen de «drie
Groten» : de V.S., Rusland en
China waren bereidreen neutraal Laos te aanvaarden.
Dus verlieten de neutrale
prins Soevanna Foema en
zijn halfbroer, de rode prins
Soefanoevong, hun hoofdkwartier in de Vallei der
Kruiken en begaven ze zich,
de eae met zijn lijfwacht in
Frans para-uniform, de a n dere met zijn gevolg in RoodChinese militaire kledij, naar
Vientiane om er met de Westersegezinde prins Boen Oem
te onderhandelen over de oprichting van een neutrale regering.
Deze onderhandelingen zijn
epaak gelopen op de veeleisendheid van Boen Oem.
De < Westerse » prins eist
het leeuwenaandeel in de 16koppige neutrale regering op
en wenst o.m. Binnenlandse
Zaken en Landsverdediging
zelf te leiden. Zijn beide
prinselijke kollega's verklaarden, dat ze in dat geval maar
liever dadelijk terugtrokken
naar hun Vallei der Kruiken.
Soefanoevong maakte van de
gelegenheid gebruik om een
proletarische geloofsbelijdenis uit te spreken en het publiek te betreuren dat hij als
prins werd geboren en de last
van de prinselijke staat doorheen dit tranendal moet
torsen.
Zover stonden de zaken na
de besprekingen te Vientiane
en niemand was er uitermate
over verbaasd. Waarover men
zich wel verbaasde, was de
viotheid waarmee de Amerikanen hun vroegere bondgenoot Boen Oem lieten vallen.
De ambassadeur der V.S.
vond het zelfs nodig, de houding van de anti-kommunistlsche Boen Oem openlijk te
laken.
Deze wijziging van de Amerikaanse houding t.o.v. Boen
Oem (wijziging die toch sommige zetbazen der V.S. elders
in de wereld moet doen nadenken) werd vooral veroorzaakt door het feit dat de
Amerikanen ietwat laat tot
het inzicht zijn gekomen dat
de Zuid-Oost-Aziatische verdedigingslijn tegen het kommunisme in Laos niet langer
te verdedigen is : het terrein
leent zich slecht tot gevechtsoperaties en het leger van
Boen Oem is in de hoogste
m a t e onbetrouwbaar. De
nieuwe strategische opvattingen der V.S. houden het bij
een lijn die loopt door ZuidVietnam.

SAIGON
^

madchen
in uniform

Terwijl Laos dus wordt afgeschreven en Boen Oem
overgelaten aan de welwillendheid van zijn prinselijke
kollega's, neemt in Zuid-

• Vietnam de onverbiddelijke
guerflla overhands toe. Vlak
voor Kerstmis waagde de
kommunistische Vietkong een
overval op het dorp Duk Hoa,
nauwelijks een 25-tal km van
de hoofdstad en belangrijkste
suikercentrum van het land.
De Zuid-Vietnamezen gingen
over tot de tegenaanval doch
zoals steeds trok de vijand
zich terug in de jungle om
vanuit hinderlagen de opmarsj der regeringstroepen te"
bestoken. Bi] deze gevechten
sneuvelden enkele Amerikaanse technici.
Deze technici ontmoet men
zowel in de vechtende troep
als bij de staf van het ZuidVietnamese leger. De V.S.technici hebben een groot
verdedigingsp^an
opgezet :
landingsbanen worden in de
jungle aangelegd, dorpsgemeenschappen worden opgeleid tot gesloten gevechts- of
verbindingseenheden,
jonge
meisjes krijgen les in scherpschieten en guerilla-techniek.
De Amerikaanse technici zorgen tevens voor onleiding en
uitrusting van paruzaneneenheden die naar kommunistisch Noord-Vietnam worden
gestuurd.
Dat de Vietkong het op deze technici niet heeft begrepen, blijkt uit de talrijke
(vaak gelukte) pogingen om
Amerikanen zelfs bij klaarlichte dag in Saigon op te
lichten.
Aan de andere kant van het
f r o n t , i n kommunistisch
Noord-Vietnam wordt eveneens door militaire technici
hulp geboden. Te Hanoi vergadert permanent een rood
Opperkommando dat in zijn
werkzaamheden wordt bijgestaan door een Chinese militaire zending, onder leiding
van maarschalk Yeh Chienying.
Over deze ongenadige en
nimmer-eindigende oorlog in
de jungle en in de rijstvelden
wordt slechts af en toe gesproken in de kranten. Er is
al, ter gelegenheid van de
oorlog in Korea, gezegd dat
de Ille wereldoorlog eigenlijk
al begonnen is. In Zuid-OostAzië in ieder geval duurt nu
al jaren een oorlog, die men
die naam niet wil geven en
die niet alleen de Vietnamezen
of de Laotiërs onderling, maar
ook de Chinezen tegen de
Amerikanen i n h e t v e l d
brengt.

schaffen. Inmiddels blijven de
Indiase troepen te Pangim en
elders grote hoeveelheiden
cameras, wasmachines
en
koelkasten kopen. In één enkele winkel verkocht men 1400
stuks lippenstift aan de bevrijders.
Slechts sporadisch ziet men
op de straat of op gebouwen
het opschrift Jai Hind (Leve
India); veelal werd het dan
nog aangebracht door de binnenrukkende troepen.
De krijgsgevangen Portugezen worden menselijk behandeld. Op Kerstdag ontvingen ze een uitvoerige maaltijd, een dubbel rantsoen sigaretten en wijn, terwijl luidsprekers te hunner intentie
het «Adeste Fideles» uitgalmden.De massale inzet van I n -

diase troepen en de vlugge
kapitulatie der Portugezen
hebben een bloedbad op groter sohaal voorkomen. Nehroe
maakte er gebruik van om,
ietwat schijnheilig, te verklaren « d a t hij niet meer geweld had gebruikt dan nodig».
Deze nieuwe bepaling van de
geweldloosheid valt niet in
eenieders smaak.
Chakravarti Rajagopalachari,
de 82-jarige leider van de
Partij der Vrijheid en medewerker van Mahatma Gandhi
verklaarde dat India volledig
het recht had verbeurd om
waar ook ter wereld de stem
te verheffen tegen gebruik
van geweld. Hij was het er
over eens dat de Portugese
aanwezigheid in Goa een blijvende belediging was voor

HAAR IN MARXISTISCHE BOTER
Voor het Westen geldt
Guinea als de Russische
springplank naar Afrika
en is Sekoe Toeree de man
die de deur van het zwarte
kontinent heeft opengezet
voor Kroesjtsjev.
Het is inderdaad zo dat
het Oosten niet karig is
met hulp aan Guinea.
Poolse technici voeren een
programma van Openbare
Werken uit, Tsjechen werken aan de haven van
Conakry, Chinezen komen
er de rijstkultuur aanleren, meer dan 500 Russen
komen helpen bij het verwezenlijken van technische
projekten waarvoor h u n
regering 2 miljard vijfhonderd miljoen F heeft uitgetrokken, talrijke zwarte
studenten krijgen studiebeurzen voor Russische
universiteiten. Het « positief neutralisme » van Sekoe Toeree scheen wel erg
Oosters sretint.

de Afrikaanse revolutie.
Over het hele land werden
woelige betogingen gehouden en te Conakry zelf
werd de presidentiele woning aangevallen door studenten — sommigen onder
hen zopas terug uit Moskou — met zelfgemaakte
bommen. Sekoe Toeree zag
zich verplicht een beroep
te doen op het leger om de
orde te herstellen.

naar Guinea zal wel moeten dienen om het ijs opnieuw te doen smelten. In
middels kreeg Sekoe Toeree enkele dagen geleden
tijdens het kongres van
zijn partij het vertrouwen
zelfs van de linkervleugel.
Te Washington volgt men
de evolutie aandachtig en
is men over de brug gekomen met een nieuw
hulpprogramma.

Na een vluchtig onderzoek reeds kon de politie
de bron van onrust ontdekken : de Sovjet-ambassade. Want terwijl m
het Westen Toeree er van
beschuldigd werd, slechts
een zetbaas van Moskou te
zijn, vond de Russische
ambassadeur Daniël Solod
dat Toeree's Demokratische Partij van Guinea
(de enige toegelaten partij in het land) een hinderpaal was voor de Rus^'^chp nlnnnen. De ambas-

Het « positief neutralisme » is tenslotte een ren-'
derende zaak. Waar tot
voor enkele jaren het regel
was dat finantiële hulpprogrammas slechts werden verleend aan landen
met een stabiele regering,
is het inmiddels gebruikelijk geworden de regeringen van de « onderontwikkelde landen » bij voorkeur
te helpen wanneer ze zich
in moeilijkheden bevinden.
Want noch Moskou noch
Washington hebben enig
vertrouwen in de politieke
ontwikkeling van die lan- •
den. Het Kremlin en het
Witte Huis laten het over
aan de « experten » van de
wereldpers om de regeringen der onderontwikkelde
-landen te klasseren naar
bun ideologische achtergrond. Zij beseffen, sinds
lang dat die regeringen
vaak
doodeenvoudia;
te
koop zijn.

....Lov'ers »

De enige verdienste van
de
onderontwikkelden
daarbij is dat zij zich op
ieder ogenblik bewust zijn
van de dubbele mogelijkheid — de Oosterse en de
Westerse — en dat zij door
te schipperen tussen Oost
en West de prijs zo ho<^"
mogelijk v-nr-yT^--^--

sade werd dan ook vlug een
broeinest van agitatie en
men werkte er sistematisch
aan een staatsgreep.
Sekoe Toeree liet er geen
gras over groeien, verklaarde Solod tot persona
non grata en zette hem
over de grens.
Te Moskou werd onmiddellijk ingebonden; een
reis van Mikoyan in de
eerste helft van januari

Men kan i^icii ui.j ait ailes afvragen of de Westfiuropese kanselarijen, met
hun eeuwenoude diplomatieke ervaring, er niet beter zouden aan doen dit
elementaire spel op hun
beurt te spelen. « Politiek
IS de kunst der mogelijkheden ». Van'die mogelijkheden is men zich in Wes'
Europa al te weinig bt
wust.

NEW-DELHI
-^ chakravarti
rajagopalachari
akkoord

De bevolking van Goa
schijnt eerder passief haar
bevrijding door Indiase troepen te hebben ondergaan. Het
grootste deel van de bevolking
is katholiek en voelt zich anders Indisch dan de andere
Indiërs. Daarbij komt nog dat
Goa onder de Portugezen genoot van een tolvrij regime;
de Indiase regering heeft
reeds haar voornemen bekend
gemaakt om, in het kader van
de ekonomische integratie
van Goa, dit regime af te

Toen perslui Nehroe vroegen n a a r een Nieuwjaarsboodschap voor de wereld,
antwoordde de Indiase staatsman : « Misschien lijk ik een
hipokriet, maar mijn boodschap is: Werk voor de vrede».

\^ %^ t% r% H% mu I

Voor Amerika in ieder geval is het de verkeerde oorlog op de verkeerde plaats.

niet

India, doch voegde er aan toe
dat de Chinese aanwezigheid
op de Himalajagrenzen dat
evenzeer is. Hij betreurde dat
India zich had laten verleiden tot ongeduld op een
slecht ogenblik en met a a n wending van slechte middelen. Hij richte zich tot Nehroe
persoonlijk door te zeggen dat
«wie slechts n a a r de nabije
verkiezingen kijkt, kan menen
dat het ogenblik gunstig was,
doch dat wie verder kijkt
slechts kan betreuren wat er
gebeurde »

« African....
Een zestal weken geleden
werd deze rode idylle gestoord door een hevige a n ti-Toereekampanje van de
Onderwijzersbond, een uiterst linkse organizatie met
sterke kommunistische inslag. In een vloed van
pamfletten
werd
Sekoe
Toeree uitgemaakt voor
een knecht van het Westers imperialisme, een diktator en een verrader van
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P£R5SP/eGeL
T»en vorigre zaterdag de bedoelingen van de regering i.v.m. de
randgemeenten
beleend
werden
voelden de Vlamingen dit a a n als
een r e g ^ r e e h t e oorlogsverklaring.
Het Vlaams Aktiekomitee
reageerde onmiddellijk en ondubbelzinnig : een nieuwe m a r s op
Brussel zou voorbereid worden.
Zelfs de fidele C.V.P.-kranten waren uit h u n evenwicht en gaven
veel, heel veel voorbehoud- Van
den Boeynants, kruisvaarder van
h e t unitarissme, m a a k t e van de gelegenheid gebruik om nog eens de
voortreffelijkheid van h e t C.V.P.kompromis vaai Oostende t e roemen. Alsof dit a l t h a n s door het
strijdende Vlaanderen zou aanvaard worden !

De. Standaard
KATASTROFAAL
« De Walen verzetten zich tegen de toekenning van bastu'irlijke . faciliteiten aan de Vlaamse
minderheid in de Waalse gemeent e n ten zuiden de hoofdstad, mafvr
eisen die zelfde faciliteiten op
voor h u n minderheden :n
de
Vlaamse randgemeenten. Op een
tekst die deze ongelooflijke pretentie wettelijk poogt te bekrachtigen, zal de Vlaamse volksvertegenwoordiging de regering doen
vallen !

(Het is verder een publiek geheim d a t minister Larock — tegen de bedoeling en dp voorstellen van minister Van Elslande in
—• een stelsel van onderwijsfaciliteiten
voor de randgemeenten
uitgewerkt heeft, d a t eveneens tot a a l o n a a n v a a r d b a a r is. Indien de
h. Theo liCfèvre politiek leven&moe
is, moet-.hij. zijn. kollega die weg
m a a r verder laten bewandelen!. De
regering heeft nog enkele dagen
tijd om zich te bezinnen voor h e t
te laat is. I n d ' e n zij volhardt m
h a a r dwaze en voor de Vlamingen beledigende plannen, dan zal
alles worden gemobilizeerd m een
strijd, die voor h e t kalbinet Lefèvre-Spyaak alleen m a a r katastrofaal kan 7' n

DE NIEUWE GIDS
NIET

PRETTIG

De eerste reacties m de Vlaamse pers op de onthullingen over
de inhoud van het ontwerp zijn
beslist
ongunstig. De
regering
doet er goed a a n zich niet teveel
begoochelingen te maken I n alle
<f compromissen » die in de schoot
van de C.V.P. tot stand komen
met betrekking tot de randgemeenten, waren ook drie Waalse
gemeenten begrepen. Het feit alleen dat de kabinetsraad
deze
drie Waalse gemeenten van taaifaciliteiten ontslaat en de taalfaciliteiten slechts oplegt aan a c h t
Vlaamse gemeenten, wordt algemeen als onverg-eeflijk en onaanvaardbaar door de Vlamingen beschouwd.

toevoegen — indien het met zulke geestesgesteldheid" is dat de
Waalse ministers de oplossing van
het Vlaams-Waalse vraagstuk benaderen dan zien we niet in hoe
uiteindelijk een ernstige staatscrisis kan vermeden worden. »

Hel vrije
Waasland

VAN DEN BOEYNANTS
verklaarde onlangs te Charleroi
(uit « De Nieuwe Gids ») :
« Met betrekking tot de vraagstukken in verband met de verhouding tussen Vlamingen en Walen, koos h e t congres te Oostende
positie. Wij moeten de moed hebben op dat gebied deugdelijke
maatregelen te nemen en wij mogen
ons geen toegevingen met
stukken en brokken laten afdwingen, aldus de h. Van den Boeynants, die een vastberaden beleid
ten aanzien van de extremisten
van de M P . W . en de Volksunie
aanprees.

Dit zeer
degelijk
gewestelijk
blad voor h e t Waasland valt sinds
enige tijd gunstig op door zijn
onbevangen en zelfstandig oordeel. In het eerste nummer van
dit jaar gaf het blad enkele pertinente beschouwingen over het
politieke klimaat in België en de
verwachtingen voor 1962 :
« Dit belet de steeds gi'oter wdï"dende stroming niet ten gunste
van h e t federalisme of
wat er
naartoe zweemt, deoentralizatie en
dekoncentratie. Zowel links als
rechts is deze stroming tegen het
einde van vorig j a a r duidelijk a a n
het licht getreden, zoals we toen
hebben onderstreept. We zijn ervan overtuigd d a t een politiek van
halve maatregelen deze keer niet
zal helpen. De
partijvoorzitters
van de drie nationale partijen,
mogen het samen met h e t staatshoofd en vermoedelijk ook met de
nieuwe kerkelijke leiding van ons
land, nog zo roerend eens zijn, om
deze federalistische of decentralistische staomingen in te dijken
en te ondervangen, men zal flink
moeten doortasten, wil men in
1962 geen heruitgave beleven van
einde 1960, misschien op een ander plan, m a a r zeker t h a n s ook in
beide landsgedeelten.
Daarom kunnen we onze regeerders bij wijze van nieuwjaarswens
slechts durf en gezond verstand
wensen, evenals a a n de partijleiders. Men moet ook met op een
heruitgave van een schoolstrijd
rekenen, want deze vlieger zou
zeer waarschijnlijk niet meer opgaan. Het land heeft in korte jaren te veel gezien en wenst rust,
rust in een omgebouwd huis, waar
de twee families zich zelf kimnen
zijn en kunnen samenleven, n a a r
buiten uit sterk genoeg, om een
rechtmatig aandeel op tp eisen in
h e t europees flatgebouw. »

Tot besluit deed hij een beroep
op de goede wil van allen. »
En als kommentaar op de felle reaktie op h e t ontwerp Gilson i.v.m.
Brussel. (« De Nieuwe Gids ») :

Uit betrouwbare bron vernamen
We ook d a t minister Gilson reeds
is gaan mzien d a t het schrappen
der drie Waalse gemeenten zijn
ontwerp m gevaar brengt De minister zelf zou wensen de drie
Waalse gemeenten er weer in te
bi-engen. Maar hoe ? Nu de k a t de
bel IS aangebonden, lijkt het onmogelijk de Walen er toe te bewegen daarop terug te koiren, zodat
de minister tussen hamer en aanbeeld zit. Een prettige positie is
d a t niet
»

« De h. Van den Boeynants, nationaal voorzitter van de C.V.P.,
die om zijn mening werd gevraagd
aangaande de perscommentaar op
de taalontwerpen van
minister
Gilson, heeft gezegd dat de verklaring inzake Vlaams-Waalse betrekkingen, die op het C.V.P.-congres eenstemmig werd aangenomen, voor h e t ogenblik de enig
mogelijke nationale oplossing is. »

Red. : (( De Nieuwe Gids » denkt
toch niet d a t de Vlamingen h e t
ontwerp zullen slikken a's hen als
troostprijs een drietal Waalse gemeenten worden toegeworpen die
zij niet willen. Ook Schildwacht in
« Het Volk » schijnt zich In die
zin illusies te maken.

HET BELANG VAN LIHBURC
Schijnt ook alle heil te verwachten van het onaanvaardbare kompromis van Oostende.

Het Volle
STAATSCRISIS ?
Wij kunnen geen stelsel aanvaarden, waarvan de nadelen alleen voor ons zijn en de voordelen
voor de Walen alleen.
En wij zullen dergelijk stelsel
ook niet aanvaarden. De tijd der
Vlaamse vernederingen is voorbij.
•pn — vrU molton er d't w^l a a n

Venetiaanse b l i n d e n .
Beschermen U w meubelen.
Scheppen een ideale sfeer
Garanderen de intimiteit van U w kamers.
Geven aan U w interieur distinctie en
bekoorliikheid

Tenax schreef o.m. :
« De beginselen, die de christelijke volkspartij in een uiting van
eendracht tussen
nederlandstaJigen en franstaligen heeft vooruitgezet, zijn gezonde beginselen Tevens werden deze genoegzaam gedetailleerd, zodat ook praktische
oplossingen in bepaalde delikate
twistpunten moge'ijk zijn, Ben
vergelijk, zoals h e t manifest van
Oostende, geeft natuurlijk niet a a n
elkeen voor honderd procent bevrediging, maar het is een eervol
vergelijk, en h e t bewijst d a t er
met goede wil een oplossing is
voor alle moeilijke vraagstukken.
De christelijke volkspartij heeft
de richting voor geldige oplossingen aangewezen. Als de socialisten geen andere en vooral geen
betere oplossingsn kunnen vinden
en voor'-teren, zouden ze de kans
moeten aangrijpen om zich bij de
oplossing
van
de
christelijke
volkspartij aan te sluiten. Het is
onze plicht te onderstrepen, d a t
'iet aan onze zijde ernstig ge-

LINKS
Gaf in zijn laatste nummer verder beschouwingen over het a Manifest van Vlaamse socialisten »
en besprak
enkele persreakties
daarop.
Het blad schrijft :
« Maar in h e t manifest lag de
nadruk vooral op de structuurhervormingen,
die
alleen het
Vlaamse probleem definitief kunnen oplossen. Ruys geeft in DE
STANDAARD eerlijk toe : « wa"t
de voorgestelde oplossingen betreft, sluit het manifest a a n bij
de stellingen die de BSP inzake
sociaal-economische ordening belijdt. Voor de rechtse Vlamingen
1= hot lp ri'p zin o n a a r v a i r ' i -

baar ». D a t is het indeidaad voo»
de rechtervleugel van de CVP e»
voor de Uberalen, en het is opvaV
lend d a t de rechtse bladen aan dH
aspect van het manifest weinij
a a n d a c h t besteden. Enigszins a »
ders staan de zaken voor de c h r i »
telijke arbeidersttóweging en ook
wel voor de Volksunie, die een a^
beidersvleugel heeft.
In een — trouwens zeer obje»
tieve en lezenswaarde — beschoi»
wmg over h e t manifest schnjtl
W. Jorissen in DE VOLKSUNH
dat de structuurhervormingen ü
deze partij nog steeds een « vrijt
kwestie » zijn Hij spreekt zich.
uit voor zekere hervormingen ( n »
tionalisaties,
economische
pla»nen van de staat, e e n b a r e inveatermgsmaatschappij) die in onza
zin gaat m a a r wijst daarbij op
het Nederlandse voorbeeld
dat,
vanuit een socialistisch standpunt,
zeker
ongelukkig
gekozen
is.
Klaarblijkelijk heeft die partij op
sociaal-democratisch
gebied
nog
niet duidelijk positie gekozen. »

YOLKSGAZE^g
In dit zeer Vlaamsgezinde blad
schreef de h. Jos Van Eynde een
artikel over de taalgrensperikelen.
Hij besluit zijn artikel als volgt:
« Het wordt stilaan tijd, dat
men m de Vlaamse katholieke
pers een DEPINITIEP en DUIDEL I J K oordeel veile over hetgeen
in de taalgrensstreek werkelijk
bestaat en over hetgeen men er
wil bereiken
Men heeft jarenlang op een regeling geroepen. Nu een regeling
is vooropgezet, begint men degenen te steunen en geliik te geven
die beweren d a t men best alles
bij het oude zou laten. En men
leent gewillig net oor naar sommigen die protesteren omdat zij
zogezegd niet zijn « gehoord » en
die Imdkeels om een volksraadpleging schreeuwen, waarbij dan
natuurlijk
NIET in de eerste
vraag zou worden gevraagd «Wilt
gij, Waal in
West-Vlaanderen,
niet liever n a a r het Waalse Henegouwen ? » doch wel : « Wilt
gij, Franstalige katholiek,
niet
liever bij het katholieke WestVlaanderen blijven, ook al is dit
Vlaams ? ». Gezwegen dan nog van
allerlei electorale en dorpspolitiefce overwegingen.
W a a r wil men heen, nu wij voor
de bespreking van het regeringsontwerp staan ?
Stuurt men misschien op een
TALENTELLING
aan, na eerst
h a a r afschaffing te hebben geëist
en bekomen ?
^jjiBeseft men niet, dat de grens
van het belachelijke met zo ver
meer verwijderd is ? »
Red. : Eigenlijk niet zo dwaas
van de Jos.

Gd mee mer uv/ Hjd

P.M.
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Houten r o l l u i k e n in R.N.D.
Hechting
met
gegalvani-
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1^1/enteiende p o o n
Poort uit één stuk, g e w o o n lijk vlak model. Uitvoering
in elke a f m e t i n g W o r d t , 20
gewenst, voorzien van glasopeningen en vervaardigc
naar 't o n t w e r p door df
klant verstrekt. Vraaot "
w e i n i g olaatsruim»'

.eerde tiaken, ai óf mei
ichtgevend naar believen
3iizonder aangewezen voor
afsluiting van vensterramer
'an gewone
wooniiuizen
)e2e luiken kunnen voor
'en w o r d e n van een LP'
''=^ekinrichtino

jchuifhekken
J e steeds meer in voege
ixomende w i j z e van a f s l u i ting voor uitstalramen en
'oegangswegen van grote
afmetingen
Samengesteld
uit ijzer of a l u m i n i u m spijen bestaande
uit
twee
l e k o p p e l d e U-ijzers

Zonnetent
inet 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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I 2 0 j a a r geleden
had N o o r d - F r a n k r i j k
geen nijverheden
Toen w a r e n daar even weinig fabrieken
L1

als rhans in

Wesl-Vlaanderen

e geschiedenis van de grensarbeiders in
West-Vlaanderen
Dde industrialisering
begint eigenlijk, in 1845, samen met de geschiedenis van
in Noord-Frankrijk.
Die industrialisering
hegon inderdaad in dat jaar, toen onder stuwing van enkele
krachtdadige mannen, een streek waar werkelijk — net zoals
dat thans tn de Westhoek nog het geval is — geen nijverheden
waren en die ogenschijnlijk niet aangewezen was op ekonomitche omvorming.
De nijverheids vestiging in Noord Frankrijk ging gepaard
met een evenredige uitbreiding
van de
verkeersmiddelen.
Spoorwegen u-erden aangelegd en de nodige verbeteringen aan'gebracht aan het kannlenstelsel. Ook aan de technische opleiding van de jeugd werd de nodige zorg besteed.
Op deze wijze veranderde het uitzicht van de streek volledig. Het iverd een woud van fa^rieksschouwen. Niet minder
van 1.100 grote tekstielbedrijven — waarvan sommigen van
vier tot zesduizend arbeiders tewerkstellen — zijn thans nog
in volle werking.
Wij hebben er in vorige
reportages reeds op gewezen
hoe het er intussen bij ons
toeging. In 1830 telde België
S.786.000 inwoners. Vijftig
Jaar later was deze bevolking
aangegroeid tot 6.000.000 of
een verhoging van 60 %, dit
terwijl in Frankrijk gedurende
dezelfde
periode

slechts een bevolkingsaangroei van 18 % vastgesteld
werd.
Werd Noord-Frankrijk geïndustrialiseerd, dan bleven
onze gewesten zoals zij waren. De bevolking werkte in de
landbouw of in de kleine familiale bedrijfjes, aan meestal onhandige weef-getouwen.

Plotseling werd men aangetrokken door de gemakkelijke
werkvoorwaarden
in
Frankrijk, door de hoge verdiensten ook, want toendertijd betaalden de Franse fabrieken goed.

Verhulsbeweging
verdween
De arbeiders die dicht bij
de grens woonden keerden
iedere -dag naar huis terug.
Anderen, die dieper uit het
binnenland kwamen, bleven
een volle week in Frankrijk.
In 1848 waren er in Toerkonje reeds 4.490 tijdelijk verblijvenden
ingeschreven,
waarvan de meesten Vlaamse arbeiders waren.
Van 1851 tot 1900 zagen de
cijfers van de tijdelijk verblijvende Vlaamse grensarbeiders er als volgt uit :
1851-1860
69.000
1861-1870
54.000
1871-1880
14.000
8181-1890
12.000
1891-1900
9.000
Zoals men ziet heeft er
zich een plotselinge sterke
daling voorgedaan en werd
de « verhulsbeweging » een
« pendelbeweging >.
De verandering was te wijten aan de uitbreiding van
de buurtspoorwegen, de opkomst van de fietsen, de
voordeliger levensvoorwaarden in ons land en de franse nationaliteitswet die verplichtte dat inwij kelingen
militaire dienst zouden doen,
waar toendertijd in eigen
land de legerplicht nog niet
ingevoerd was.
Dat alles bracht mee dat
de arbeiders liever dagelijks
op en af reden,

\i

Franse d r u k

y>6 liaven te Nieuwix/w, i, luL mig loe slechts
toevluthlsoord voor visserboten en kleine vaartuigen. De
Wett-Ylamingen dromen van een grote zeehaven di« nijverheid en
wer/igelegenheid zou brengen ...
•

Tot dan toe was het artaeidersverkeer volkomen vrij
tussen Frankrijk en Belgié.
Er bestond «nkel een inschrijvingsbewijs bij de gemeentediensten van de stad
waar men werkzaam was en
dat «feuille de 46 sous» werd
genoemd, vanwege de te betalen belasting erop. In 1920
ontstond een eerste inzinking
en werd door de Franse regering een eerste belemmerende selektie ingevoerd door
middel van een « groene
kaart », die talj een speciale
dienst moest gehaald worden. Einde 1924 werd een
eerste arbeidsverdrag tussen

Frankrijk en België ondertekend. Hierin werd gezegd
dat beider arbeiders zich
zonder hinder zouden kunnen
begeven naar de werkgelegenheid gelegen in een van
beide landen. Nochtans behield elke regering zich het
recht voor beperkende m a a t regelen toe te passen ingeval
zich moeilijkheden zouden
voordoen.
Dit akkoord versterkte de
Noord-Franse overheersing op
West-Vlaanderen, want het
maakte het — vooral toendertijd — mogelijk dat een
grote massa arbeiders weggetrokken werden, zelfs arbeiders die toen werk in eigen
streek hadden, omdat zij
aangelokt werden door hoge
lonen.
Ni j verheidsvestiging
in onze streken —^ in de veronderstelling dat de Belgische staat een poging zou gedaan hebben, of privé-pogingen zou gesteund hebben —
waren dus moeilijk, gezien de
grote konkurentiedruk van
het Franse Noorden.

Crensarbeiderskaarten
Het aantal grensarbeiders
bleef intussen stijgen en in
de jaren 1926-1928 lag het
cijfer rond de 100.000.
Dit getal zou sindsdien niet
meer bereikt worden.

Pendelen
of
Stempelen
door
Staf de Lie

In 1928 ontstond het stelsel van de grensarbeiderskaarten onder druk van de
vakbonden. Een vaste t e werkstelling voor een periode
van twee jaar werd hiermee
verwezenlijkt. Althans gedurende de perioden van ekonomische bloei, want toen
bleek dat tijdens een krisisjaar, Franse arbeiders werkloos geraakten, ging men
over tot h e t viseren van de
kaarten en werden 10 % van
de Vlaamse grensarbeiders
met werkloosheid getroffen.

•i"

Te Menen, waar wij de meeste kontakten hebben gehad met
grensarbeiders «n waar niet
minder dan 13.000 van deze
mensen dagelijks Toorbijkomen
werden wij op zeer goede wijze
ontvangen door de beambten
van de doeanepost ondanks het
feit dat deze mensen de handen meer dan vol hebben.
Op zeer gemoedelijke wijze
heeft men daar de bevindingen,
doorheen de jaren opgedaan,
uiteengezet. Het heeft ons veel
geholpen en wij zeggen deze
mensen, die daar werkelijk geen
gemakkelijke taak hebben, dan
ook hartelijk dank.

beid door verschillende grote muntontwaardingen
in
Frankrijk, muntontwaardingen die ten nadele van de
Vlaamse arbeiders uitvielen.
Stakingen volgden. Dan werd
een overeenkomst afgesloten
waarbij tijdelijke vergoedingen aan de grensarbeiders
dienden toegekend te worden, ten einde het loon op
een zeker peil te handhaven.
Zoals blijkt uit vraaggesprekken die wij vroeger in
ons blad'hebben afgedrukt,
wordt er stelselmatig zowel
door de Belgische als door de
Franse regeringen aan deze
vergoedingen geprutst.

Vlaamse
arbeidsreserves
In januari 1959 werd een
nieuwe periode ingeluid, een
periode van sterk grensverkeer. De behoefte m Frankrijk
aan
arbeidskrachten
was geweldig en de fabrieken
deden een beroep op h u n
goedkope eeuwenoude reserves : Vlaamse werkkoelies.
Toen werd bewezen dat
heel de Vlaamse grensstreek,
dat praktisch gans WestVlaanderen behoort tot de

In West-Vlaanderen werden toen niet minder dan
7.000 nieuwe grensarbeiders
gerekruteerd. In dit cijfer
zijn 2.673 werklozen, 1.827
helpers, huishoudsters
en
zelfstandigen en 2.500 arbeiders die hun werk verlieten
begrepen. Zij allen zijn later
het slachtoffer geworden van
de devaluaties en de daaruit
voortvloeiende verliezen. Dat
vooral de Westhoek aangewezen is op Noord-Frankrijk
bewijzen de cijfers : in 1957
waren er in het an'ondissement leper 13.558 grensarbeiders waarvan 8.844 m a n nen en 4.714 vrouwen, m oktober van verleden jaar waren er 9.461 mannen en 5.041
vrouwen hetzij een totaal
van 14.502 of een derde van
de totale aktieve bevolking,
of de helft van de loontrekkende bevnll^i'^"- '

Vier

ksa,'

Op dit ogenblik wordt de
toestand van de grensarbeiders nog steeds geregeld door
h e t akkoord van 8 januari
1949 aangevuld met een bijvoegsel van 28 november
1958. Er wordt daarin voorzien dat de grenszone ingedeeld wordt in een « bevoorSedertdien werden er nog rechte » en een « gewone >
* allerlei veranderingen a a n zone. Dertien gemeenten van
de akkoorden aangebracht. het
arrondissement
leper
Er volgde een rumoerige pe- liggen alzo in de bevoorrechriode, een ellendige tijd voor te en 13 in de gewone zone
de grensarbeiders, met ups
en downs, een tijd vertroe(Lees door biz. 9)
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IK HEB GEEN
MOED MEER
Geachte

Redaktie,

Van in augustus 1947 ben ih grensarbeider. Jk
ging naar een tekstielfabrieJc in ToerJconje, wawr ih
nu nog altijd aan het werJc ben, maar nu gaat dit niet
meer met dezelfde moed als veertien jaar geleden. Toen
was het loon nog tamelijk goed. Ik stelde m,ij tevreden
met wat ih had alhoewel ih soms wel « afslag » had
door de geldoTnwisselingen, maar 't was toch overal
hetzelfde.

Dit is het begin van slaalslad, vlakbij de zee te Dainheihen.
•
Frankrijk gaat verder...

De induslrialisering

van l\oord-

AKKOORD OVER
SARBEID NIET IN
VLAAMS VOORDEEL
( V e r v o l g van biz. 8)

(deze laatste : Bikschote,
Boezinge, Brielen, Elverdinge, leper, Langemaik, Passendale, Poelkapelle, OostVleteren, Sint-Jan,
WestVleteren, Woesten en Zuidschote).
De bevoorrechten kunnen
vrij door de Franse ondernemers aangeworven worden terwijl de niet-bevoorrechten onderworpen worden
aan beperkingen, zo de toestand dit vergt.
Een
ingewikkeld
stelsel
van vier arbeidskaarten is
van toepassing. De eerste, de
tijdelijke kaart heeft een
maksimumduur van een jaar
en geldt voor een beroep in
een bepaalde streek
Zij is oijderworpen aan de
algemene voorwaarden van
het akkoord en kan vernieuwd worden, maar is afhankelijk van de toestand op
de arb'^id^r>-"-'
De iwee^c,
ae gewone
kaart heeft een beperkte
duur van drie jaar, voor een
beroep in gans de grenszone.
Zij wordt verkregen door een
arbeider die met een tijdelijke kaart vijf jaar ononderbroken
gewerkt
heeft.
Voor de bewoners van de bevoorrechte zone wordt deze
termijn echter op drie jaar
gesteld.
De derde is de gewone
doorlopende kaart, die geldig is voor een beroep in gans
de grenszone en die verstrekt
wordt aan de houders van
,een gewone kaart, die ononderbroken gedurende 13 jaar
werkzaam waren. Ook hier
hebben de bevoorrechten een
kortere termijn, n.1. 10 jaar.
De vierde en laatste kaart,
is de doorlopende kaart die
wordt toegekend aan de arbeiders met gewone, of gewone doorlopende kaart die
IS j a a r ononderbroken prestaties kennen; 13 jaar voor

deze die de bevoorrechte zone bewonen.
Wij willen er op wijzen
dat bij dit alles een werkloosheid van minder dan zes
maanden, niet als een onderbreking wordt beschouwd.

Vlamingen niet in
ondernemingsraad !
Het akkoord voorziet verder dat voor gelijk werk een
gelijk loon en gelijke premies zullen betaald worden
als aan de franse arbeider.
Gelijke
arbeidsvoorwaarden
zijn voorzien, evenals sindikale vrijheid. De grensarbeider mag deelnemen aan
de verkiezingen van de ondernemingsraden, maar hij
mag er geen deel van uitmaken '
Er werd een gemengde administratieve kommissie opgericht die bestaat uit Fran. se en Belgische ambtenaren.
Deze kommissie moet zich
uitspreken over
mogelijke
moeilijkheden, over geschillen inzake arbeid, lonen,
enz... Tlpische
bijzonderheid : de kommissie is nog
nooit bijeengekomen !
Al bij al is het akkoord
zeer
ongunstig
voor
de
VlÉiamse grensarbeider. Het
vermindert weliswaar in zeer
kleine mate de onzekerheid
verbonden aart de grensarbeid en geeft een klein voordeel aan de bewoners van de
bevoorrechte zone die tot de
oorspronkelijke
grensarbeiders behoren. Echter m a a k t
het onderscheid tussen de
grensarbeiders, waardoor de
Fransen op elk ogenblik kunnen ingrijpen. Het gelijk
loon voor gelijk werk is een
bespotting, evenals de gelijke
arbeids-voorwaarden.
Vlamingen doen in Frankrijk
immers het koeliewerk, het
minste en h e t vuilste, zij
hebben geen verhogingsmo-

gelijkheden, zij hebben zelfs
niets te zeggen via sindikale
organisaties want er zijn
geen Vlaamse sindikale a i gevaardigden en in de ondernemingsraden zijn zij niet
vertegenwoordigd door eigen
mensen zelfs niet in fabrieken waar ze de meerderheid
vormen. Wat verder h e t loon
betreft, het wordt uitbetaald
in Frans geld en is steeds onderhevig aan de ontwaarding
van de Franse munt. Wie onze vraaggesprekken met arbeiders heeft gevolgd weet
best dat velen liever zouden
gaan stempelen in België,
omdat zij dan meer zouden
overhouden. Daarbij is h e t
leven in België zoveel duurder dan in Frankrijk.
Een arbeider bij ons dient
minstens 16 % meer uit te
geven voof zijn onderhoud
dan een Franse arbeider,
dat kunnen wij bewijzen.
De Vlaamse arbeiders in
Frankrijk zijn volledig de
speelbal van hun Franse bazen, zij zijn nooit zeker van
hun
werkgelegenheid,
integendeel zij zullen de eersten zijn om bij vermindering van werk buiten vliegen.
Er is maar een oplossing
mogelijk voor de werkelijk
meelijwekkende
toestand
waarin de meeste grensarbeiders zich bevinden en d a t
is de industrialisering van
onze eigen gewesten. Men
kan naar het voorbeeld van
Frankrijk zelf wijzen.

Twaalf jaar lang vertrok ik hier 's morgens op de
•markt te twintig voor vijf, om, te zeven uur aan het
werk te gaan. 's Avonds kwam ih te half zeven terug
thuis. Ik ben nooit zonder werk geweest tenzij tijdens
de algemene staking, nu twee jaar geleden. Die staking heeft negen weken geduurd, wij leefden van de
dop. Als wij onze rekening maakten, tussen werkloon
en dop, kwamen wij omtrent op hetzelfde neer, doko/r
wij in Frankrijk zoveel afgehouden worden van dit
en van dat^en het dopgeld hadden we zuiver.
Maar stempelen is vervelend, ik werk liever dagelijks.'
Vroeger betaalden wij voor de autobus 36 F, thans
68 F.
Na de staking ging is weer naar m,ijn werk met
nieuwe jnoed, maar er was geen verbetering. Het sin-dikaat dat belooft wel veel en zij spreken over het lot
van de grensarbeider Tuaar 't is daarmee alles. Vragen
wij om werk in onze streek dan zetten zij heel vriendelijk uw naam op een boekje en ge m,oogt gaan en
blijven gaan naar Frankrijk want er komt niets van
in huis. Sedert die staking valt het niet meer mee..
De eerste dagen werd ik verplaatst en ik moest vertrekken thuis te elf uur om 's avonds even voor tien
uur terug te komen.
Dat was juist nog niet het ergste m^ar de Fran-^
sen houden ons werkelijk voor de gek : een Vlam£ng
is in de laatste jaren de speelbal in de fabriek, het
zwaarste werk doen, niets mogen zeggen of vragen of
ge vliegt buiten. Wij worden niet meer gewaardeerd
zoals vroeger, zij weten dat wij homen werken uit nood
omdat wij hij ons niets kunnen vinden.
Konden wij dagelijjks enkele sigaren en wat snoepr
aanbieden aan ondermeesters of bedienden en hun
mouw vegen dan zou ons loon wel iets beter zijn, rnaar
dat stuit ons tegen, 't is dam gegeven om terugbetaald
te worden.
Zo werk ik nu de laatste twee jaar, om SOTUS zeer
zwaarTnoedig terug 't huis te homen en honderd keet
te zuchten « Kon ik vnaar in België werken ».
Maar ja er is hier niets en wij weten niet wat gedaan om> rond te komen. Als wij 's zaterdags naar
Frankrijk mogen zijn wij'nog blij want dat maakt ons
loon weeral een beetje beter. Èn durven wij ginder bij
de delege's ons beklag over iets doen dan luidt het antwoord : « Gij zijt niet uit deze streek ». 't Zijn natuurlijk Franse delege's, de Vlamingen mogen dat niet
zijn in de fabriek. Als er m,aar een of twee zouden
zijn... maar ja...
Grensarbeider -
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Zoals wij bij liet begin van
deze bijdrage gezegd hebben
was er voor de industrialisering van
Noord-Frankrijk,
eenzelfde schrale ekonomische struktuui als in onze
gewesten. Daar heeft men
het bolgewerkt. Wij kunnen
dat ook, als de dag komt
wanneer wij onze eigen zaken regelen. De dag die h e t
federalisme inluidt.
S.D.L.
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Allerlei

Volksvertegenwoordiger RRlattheyssens stelde volgende
Parlementaire
vragen a a n
cle heer Segers, Minister van
La ndsverdediging.
n een omzendbrief Nr.
AEA D 40,11171 4 dd. 23 november 1961 werd een onderBoek bevolen naar het gebruik der talen in de eenhede""e heer Minister gelieve
m j de uitslag van dit ondersoek mede te delen voor de
nederlandstalige eenheden.

eenheden van beide taalstelsels zijn ondergebracht.
Service territorial
regio
nal, Aix" la-Chapelle, levert
eentalige Franse formulieren
af aan nederlandstalige ,militairen.
Mag ik van de heer Minister vernemen hoe hij deze
onaanvaardbare
toestanden
denkt te verhelpen.

WATERSNOOD

Onze volksverlegenwoordiger R. Matthey.ssens. stelde
volgende
Parlementaire
vraag aan de Heer Merlot,
Minister van openbare WerDIENSTORDERS
ken :
In het Kamp Astrid, StolIn antwoord op mijn parterg, Esch weiier,
zijn de
lementaire vraag dd 27.10.61
dienstorders vaak uitsluitend
antwoordt de Heer Minister
In het Frans hoewel hier
van Landbouw dat de watersnood tussen Viersel en
Emblem voornamelijk te wijOPEN KRING
ten is aan een gebrek aan
afvoermiiigelijkheid
van de
Nu zaterdafi 13
januari
Kleine Nete en het Netekate 20 vur wordt in de « W'anaal waardoor een normale
ravde'»,
Maaltehrugjparlc,
afwatering van de bijlopen
de tentoonsfeUing
geofend
verhinderd wordt. (Antwoord
der werl-en van de kunstvan de Heer Minister Heger
schilder Luo Hoenraet met
nr. 21 blz. 905). Daar de
als inleider dh. Jolian De
onderhoud van de benedenMaegd. Tevens richt tOpen
loop van de Kleine Nete en
Kring»
een
West-Vlaamhet Netekanaal tot de taken
se verbroederingsavond
in
behoort van Uw Departewaarop Tnen in de gelegenment, verzoek ik U beleefd,
heid zal zijn enlele
afgemij te willen mededelen welvaardigden van het Chnske maatregelen IJ schikt te
tehjlc
Kunstenaarsrerhond
nemen tot de uitvoering van
West-V laander en,
te be- deze werken, ten einde de
groeten. De
tentoonstelling
normale afwatering van de
blijft
toeganhehjJc
tot 10 bijlopen te verzekeren en de
fehriini i.
watersnood
in genoemde
streek te verhelpen.

STUDIO L.V.T.
Na de suksesvoUe voorstellingen
van <( De Scheve Toren » brengt
het Laboraterium voor Vlaams
Toneel (StuiHo L.V.T.) rijn tweede
reeks voorstelHngen met de kreatie van « 3 e Kooré va<n Spinoza »
van F. Handtpoerter. Hiermede introduceert
Studio
I..V.T. een
Vlaamse schrijver die ongetwijfeld
een beloftevolle toBeelcarrière tegemoet gaat. <! De Koord van Spinoza » is een ci toneelspel » in de
volste zin van het woord : het realistische gegeven, op zichzelf zeer
dramatisch wordt afgewisseld met
zeer poëtische taferelen. Het is Richard Vercauteren die de regie
voert en in dit stuk werkelijk een
kolf je naar zijn hand vond- : de
zeer specifieke Vlaamse atmosfeer
wist hij te doen uitkomen door
sober en echt doorvoeld spel. De
rollen zijn in handen van Hilde
Verluyten, Stani Milbou, Faula
Bernard, Elza Van Cant, Mia Paulussen, Alex Cassiers, Marcel Jacobin,
Raf Van de Cruys en Eddy
Peeters
De première van dit nieuwe
Vlaamse werk vindt plaats op H
januari te 20 uur 15 in het geaellige zaaltje aan de Keizerstraat 37.
Veider wordt er alle zaterdagen en
donderdagen gespeeld. Het is geraadzaam vooraf plaatsen te bestellen op nummer 74.98 97 !

Wfuh&nh&Un
HM

SEKTKELLEREI

SCHIDSS WACHENHEIM-AO
WACHÊhlHEIM AIXWilNSTRASSt
FIJNKOST p.v.b.a.

POTHOEKSTRAAT, 142
TEL.

ANTWERPEN

ZONDAG

1
1

MAZOUT

express

Gasoil
Lichte stookolie

2,00 F
1,56 F

Minimum 1.000 1.
-y^

Eindelijk een Vlaamse

krant

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

•jf Alle nieuws en sport van de

DEBATAVOND over het m a nifest der Vlaamse socialisten
Sprekers :
de Neckere,
hoofdredakteur weekblad
« Links »
T. van Overstraeten,
redakteur Volksunie
Staf Verrept, V.V.B.
Maandag, 15 januari te 20 uur
in lokaal « Reinsert ».

1

•
•

op zondag.

LEDE

( 0 3 ) 35.38.54

zaterdag.
•j^ Geef ons de naam op van de
verkoper waar U het wenst
te bekomen

BECO

(gebeurlijk an-

dere verkooptips).
•j^ Redaktie

MORCKHOVENLEI 50
BORGERHOUT

en beheer

: Brus-

TEL 32.27 12

selsesteenweg 114, Asse.

^\
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HUIS MAGDA
HOOGSTRAAT IS'^-IT

ANTWERPEN

TEL.: 32.90.47

ic

Sfaap- en Eetkamers - Salons - Amerikaanse Keukens - T . V . - Radio - Lusters m

i^

Wasmachines - Gasvuren - Ijskasten - Stoven, enz...

AANDACHT:

J

Bij eike aankoop vanaf 1000 F o n t v a n g t iedere klant een geldbon die een^waarde J
vertegenwoordigd van 5 % van de aangekochte waren die uitgewisseld worden |
op het einde van het jaar in speciën o f natura.
J
- ^ leder klant lid van de Volksunie w o r d t bij ons m e t geheel z i j n gezin verzekerd
voor 100.000 F.

- ^ Vanaf deze maand en d i t geheel het jaar door worden er iedere maand 2 artikelen

DEZE

M A A N D :

aangeboden aan een uiterst lage prijs.

•

w a s m a c h i n e Combine - 2 motoren - koperen k u i p

^ ^ ^ J g g ^ ^ 0 ^ J f

^SCBB

Matras : M ^ \ 9

E

•

^I^^F^Jp^ f^

- { - d e geldbon

|

-\- verzekering

•

d i t aanbod is slechts geldig t o t 28 februari a.s.
^

Op alle andere artikelen van 1 0 % t o t 2 0 % vermindering.
Kontant - Krediet
K u n t U zelf niet komen telefoneer ons.

Levering door geheel het land.

11
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ANTWERPEN
J o n g Vlaamse Studenten
Tijdens de stichtingsvergadering
v a n de « R a a d van Afgevaardigden » liebben de vertegenwoordigers van meer dan 30 afdelingen
en temen uit de Antwerpse athenea, colleges en technische scholen, volgende motie goedgekeurd:
De J.V.S.GK verenigt alle jongstudenten die streven n a a r de federale herinrichting van de Belgische S t a a t
Zij zullen h u n steun verlenen
a a n elke beweging die ijvert voor
een federaal Europa.
Sluit zich a a n bij de aktie voor
vrijlating van politieke gevangenen
De J . V S G . zal de band warden
tussen alle Vlaamsgezinde jonger e n van welke overtuiging ook.
BRUGGE
Administratie.
Het sekretariaat
kan op dit
ogenblik best de hulp gebruiken
v a n een paar vrijwilligers (dames,
Juffrouwen, h e r e n ) .
Wie denkt te kunnen helpen,
dient zich op h e t sekretariaat,
WoUestraat 45, Brugge, te melden.
Avondfeest.
Door omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, vindt het geplande avc«idfeest niet p l a a t s op
zaterdag 3 februari m a a r wel op
zaterdag 17 februari 1962.
Het dansleest s t a r t onder h e t
moito « De Wagen moet rollen »
met h e t doel, de aankoop van een
propagandawagen te steunen.
Wij verwachten alle goedmenende Vlammgen. Houdt n u reeds deze avond vrij !

ETTERBEEK
Op zondag 14 j a n u a r i 1962 te 11
uur spreken Mr. P. Van der Eist
en A. Van Malderen in de Maelbeek, Oudergemlaan 154 te Etterbeek.
Deze buitenkans mag geen enkele Vlaming uit Etterbeek, Eisene, Oudergem, Woluwe en omgevmg missen.
GENT
Vlaamse Kultuurkring.
Een
voordrachtavond
heeft
plaats op zaterdag 20 januari te
20 uur m de grote Roeland-zaal.
Deze keer zal André Demedts,
spreken over h e t leven en het
werk van Stijn Streuvels.
Zoals altijd hebben leden van
onze kring gratis toegang - niet
leden betalen 10 F - leden van
jeugdbeweging en studenten metalen 5 F.
Voor de 3de zaterdag van februari voordiachtavond m e t lichtbeelden over Zuid-Afrika door Dr.
Hosten.
HEKELGEM
Op 27-12-61 werd in raadsvergadering in ons lokaal 8 Cambridge », overgegaan tot herverkiezing
van h e t bestuur.
Onze wakkere en dynamische
ondervoorzitter. Jozef De Rijck,
werd bij algemeenheid van sternmen geroejjen om de leemte a a n
te vullen sinds 12-7--61 gelaten
door h e t vertrek van onze voorzitter. Dokter Herman Le Compte, n a a r St. Idesbald.

Nieuw bestuur :
Voorzitter : De Ryck Jozef.
Ondervoorz. : Verhavert Gusta^f.
Sekret.-penn. meester : Verhavert Emiel.
Propagandaleiders : De Bruyn
Pirmin en Arijs Willy.
Er werd tevens beslist tot een
gezellig samenzijn
met
avondmaal, op zaterdag 3-2-62 te 19
uu»- 30. m ons lokaal « Cambridge » tegenover het gemeentehuis
te Hekelgem
Deelname aan avondmaal 50 F
per pereoon. laschrijvmg bij alle
bestuursleden of door giro op postrekening 4493 28 van Jozef De
Ryck, Posselstraat 53, Hekelgem
en dit ten laatste tot 27-1-1962
MECHELEN
Kontalitklub-Volksunie.
Lokaal
Gildenhuis,
Veemarkt,
Mechelen, Vrijdag 19 januai-i, 20
uur
30,
Volksvertegenwoordiger
Dr Wouters diept zijn herinneringen en anekdoten op. Hij beh a n d e l t « Enkele hoofdmomenten
uit de vooroorlogse Vlaams nationale strijd ».
Ieder hartelijk welkom.

OOSTROZEBEKE
De kranige m a n n e n van «nze
werfploeg boekten op zondag 31
december een mooi resultaat. Niettegenstaande de
regen werden
duizenden pamfletten
uitgedeeld
en 92 bladen aan de m a n gebracht !
De leden- en abonnementenslag
gaat n a a r zijn hoogtepimt. Onze
arrondissements - propaganda -

leider Remi Van Wonteigem n a m
verleden week alleen reeds 22 nieuwe abonnementen voor zijn rekening ! Wis doet beter ?
Het j a a r 62 wordt hier beslist
het j a a r van de doorbraak !
PAJOTÏENLAND
Wie zegt dat het Pajottenland
niet leeft, heeft het mis voor !
Op
driekoningenavond
werd
daarvan
een schitterend bewijs
geleverd !
Ten huize van de heei Joz. De
Smet, lid van dg verbondsraad
van het Verbond van Blauwvoetvendels, werd ter gelegenheid van
driekoningenavond
een
eerste
Gouwverzamelmg van alle leden
van het Verbond van Blauwvoetvendels en Verbond van Vlaamse
Meisjesscharen van Gouw Pajottenland gehouden.
Het werd een massaopkomst,
ondanks slechte weerdom.standigheden.
De « Pol De Mont » groep VBV
van Liedekerke, de « Gudrun »
meisjesgroep
van
Pamel-Liedekerke, de « Luitenant Juul De
Winde » groep van Opwijk, waren
flink vertegenwoordigd.
Op speciaal verzoek van vrienden uit de bakermat van h e t vooroorlogse nationalisme trekt
de
propagandaploeg op zondag 21 jan u a r i 1962 n a a r het Pajottenland.
Bijeenkomst om 8 uur 45 achter
de KVS of om 9 uur 30 aan de
kerk van Leerbeek. We rekenen
er op d a t de jongeren uit de omliggende gemeenten weer op h u n
post zullen zijn.

WEST-VLAANDEREN
Het
provinciaal
organisatiekomitee brengt ter k e n n s dat
het verkopen van do VOLKSÜNIESIGAREN ook na Nieuwj a a r nog zal voortegezet worden. De afdelingen, die met
deze verkoop wi!le:i geld verdienen voor hun kas, kunnen
dus steeds hun bestellingan
blijven opgeven aan de voorzitter van het prov. org komitee, dr. Le Compte, Sint Idesbald, tel. 058-224.58 en 224.68.

WOLUWE
Een handig aangepakte proefnummerwerking heeft reeds zeer
mooie uitslagen opgeleverd. Be
eerste reeks bracht acht nieuwe
abonnementen
en
verscheidene
leden aan. Deze m Woluwe door
een zeer aktieve kern gebruikte
methode lijkt ideaal te zijn voor
het Brusselse. Ze werd dan ook
overgenomen door de gemeenten
Schaarbeek en Smt-Joost.
ZAVENTEM-NOSSEGEM
De vermoeidheid var het nieuwjaarvieren
en het
hondenweer
hadden de propagandaploeg, die
op 7 januari naar deze gemeenten
trok, erg uitgedund. Toch bereikten de deelnemero g03d h u n verkoop.sgemiddelde en tevestigde de
verkoop dat de Volksun'e vooruitgang maakt m die .streek.

DIENSTBETOON
ANTWERPEN

LIER
Elke 1ste en 3de donderdag der
m a a n d van 13 uur 15 tot 14 uur 45
cafe « Eikenboom », Markt, Ludo
Sels (Boerenfront).
MECHELEN
Elke 3de m a a n d a g van 19 uur 30
tot 20 uur 30 in « Opsmjoorke »
(Katedraal), volksvert. Mattheys.
sens.
Elke tweede vrijdag van de
maand van 19 uur tot 20 uui Wim
Jorissen
MERKSEM
Elke vierde woensdag te 20 uur
in lokaal « Tijl », Bredabaan 298,
provincieraadslid Rolus.
MORTSEL
Iste m a a n d a g Deurnestr. 70 van
20 uur tot 21 uur.
3de m a a n d a g in de « ARDEENSE JAGER », Gemeenteplein van
20 tot 21 uur.
MUIZEN
ledere eerste woensdag Bierhuis
Kasmo, hoek Rijmenamse en Bonheidensteenweg, vanaf 19 urnIedere vierde zondag der maand
Zaal
Bastini
Leuvensesieenwea
55 vanat 10 uur 30
SCHOTEN
Elke vierde woensdag van 20 tot
22 uur. m lokaal Gelmelenpoort,
Marktplein, provincieraadslid Hipp.
Paelmckx.
ST AM AN DS
Dagelijks ten nuize van gemeenteraadslid Frans van de Moortel
E Verhaerenstraa' 14 Tel, 052
323 94
Aroondisseraent TURNHOLT
Elke vrijdag van 18 tot 20 uur,
of op schrifte'ijke of telefonische
alspraak Tel 42105. Volksvertegenwoordiger Raymond Mattheyssens m samenwerking met .Jos
Van Bruggen, Graatakker
142,
Turnhout.
GEEL en omstreken
Volksvertegenwoordiger '
Raymond Mattheyssens
WILRIJK
G Cell,'; J Moretuslei 346 (tele
toon- 38 42 8 1 ' ot
Vtevr
E Breugelmans
Toren
Diokstraa' 14 (tel 49 55 02'

ANTWERPEN
EHke 1ste m a a n d a g en 3de vrijdag vanaf 20 uur in Peter Benoit,
Prankrijklei 8. Antwerpen
R. Mattheyssens, volksvertegenw
ANTWERPEN L I N K E R O E V E R
ledere eerste m a a n d a g van de
m&and op het sekretariaat Blanchefoerlaan 57, 2de verdiep, van
20 tot 21 uur.
Ook ziekenverzorging door gediplomeerde Verpleegsters
Aanvragen
hiertoe op
bovenvermeld
adres.
BERCHEM
1ste en 3de m a a n d a g van de
m a a n d vanaf 20 uur, F. Coosem a n s s t r a a t 81. tel. 39.78 58
BOOM
Elke 2de m a a n d a g v. d m a a n d
van 20 tot 21 uur op adres :
Frans
de
Schutterstraat
17.
Volksvertegenw. R. Mattheyssens.
BRASSCHAAT
ledere dag van 12 uur 30 tot 13
uur en van 17 uur tot 18 uur 30
ten huize van
provincieraadslid
Paelmckx. Bredabaan 467.
BORSBEEK
1ste zondag der maand, s voormiddags. F Beirenslaan 251.
BORGERIIOUT
Alle dagen op afspraak ten nmze van gemeenteraadslid Juul Dillen, Buurtspoorweg.ei 87. Borg^rhout. tel 35 09 28
DUFFEL
Iedere dondeiaag van 16 tot 17
uur bij Van Loven, K e r k s t r a a t ;
Ludo Sels, prov raadslid
DFURNE-ZUID
Iste dinsdag van de maand van
19 tot 20 uur Storme Boekenberg
Lei 134
EDEGEM
Elke derde vnjdag der m a a n d
van 20 uur SO tot 21 uur 30, 'ic.
Hugo De Vos, Willem Heneynstr,
10, Edegem
Elke cweede en laatste zondag
van de maand m de voormiddag.
Mechelsesteenweg 314. Edeg?m
Op telefonische afspraak num
mer 49 60 83
HEIST OF DEN BERG
Ten huize van de heer J Her
m a n s BiPkortstraat 3
KONINGSHOOIKT
Tweede donderd Dij Van den BKU8SKL
Twecdp vnjdag van 11 tot 12
Wijngaert Dorp, van 13 uui 30
tot 14 uur 30 I.iido Sels prov uur m « Petit Café ». Bot<=rstraat
19 Di'ov raa'lslid Ludo Sels.
raadslid

BRABANT

DILBEEK-ITTERBEEK
Elke dinsdag van 20 tot 21 urnen elke zaterdag van 9 tot 12 u u r
ten huize arch C. De (koster Andere dagen
op
afspraak
Tel.
21 28.94 of 21 99.74.
HAACHT
Elke dag rond 20 uur, lokaal
« De Wielewaal », volksvert. D. de
Coninck.
JETTE
Iste en 3de woensdag der maand
in herberg 8 Het land van Aalst »,
Kardinaal Mercierplaats te Jette.
LEUVEN
Elke 2de m a a n d a g der m a a n d
rond 19 uur, in h e t lokaal « Cristal », Parijsstraat 12, M. Daniel
Deconmck, volksvert.
Tweede vrijdag m « Palais de
Justice », Vaartstraat, van 14 tot
15 uur
LIEDEKERKE
Elke derde zaterdag van 18
tot 20 uui- in het lokaal « 't Kapelleke ». bij J.i'is'-pns in de Opperstraat
ST MARTEN» BOUIiGtM
E'ke eerste donderd-ig vanaf 20
uur in, het lokaal : 8 In de Sarina », volksvertegenwoordiger D.
Deconmck, Achillss Van Ma'deren
VILVOORDE
Iedere dag op afspraak : kantonndd. =ekretai-iaat Frans Vandennoule Heldenplein 29 Vilvoor,
de Tel. 5134 56

LIMBURG
NIEL BIJ AS
Provincieraadslid J De Graeve
elke dag ren znne huize
NILUWI-.KKtRKLN
Ir Clem Colemont op alspraak
per onet ot per telefoon n-jmme"738 17
zoNHOVt^
Jeurissen Alfons Welerstraai 2
tei 132 31 dlle dageo.
GENK
Elke laatste
maandag
cale
Oi>erbayei-n, Hoev,?avel - Waterschei van 10 lot 11 UUI, senator
Diependaele.
EISDEN
Elke laaiste maandag, hotel De
Valk. Oude Baan,
NEERPELT
Elke laatste m a a n d a g Sons n
Diependaele,
note! Ntuf,
Stationsplein

RON SE
Elke Iste
maandag
van de
m a a n d van 16 tot 17 uur 30, senator Diependael. m herberg « De
Klok ». Markt, Ronse.
ST. GILLIS-DENDER.MONDE
Elke donderdag te 19 uur bij dhr
De K"'r=r-Vermeir. Processiestraat
77
^^I MARIA LIERDË
Dagelijks van 8 uui tot 10 uur
ten huize van arr raadslid Roger
Van Damme, Dorp 30-31.
WKLLh
Cate Cambiinus Grote Plaats
van 19 tot 20 uui
WETTEREN
Elke zondag en don.lerdag voorAALST
Elke 3de zaterdag van 14 tot 16 middag van 9 tot 11 uur hij A. De
uur, lokaal « De Vriendschap », Meyer, Moerstraat 40 en op afDr. Van Leemputten volksvertegenwoordiger
AALTER
Elke zaterdag, provmcieraadlid
D V de Kerkhove Brugstraat 5
BRUGGE
EREMBODEGEM-TERJODEN
Elke 4de vrijdag Cafe Vlissinghe,
Elke 3de vrijdag van 20 uur 30 senator Diependaele.
tot 21 uur. cafe Lamme Goedzak
ledere
zaterdagnaniiadag
van
senator Diependaele
16 tot 17 uur, herberg « VlissinGENT
ghe ». Bleke'-straat dhr Leroy
Iste. 2de, 3de vrijdag te 20 uui DIKSMUIDE
m « Roeland », Dr. Wouters volksledere Isie m a a n a a g v a n a f 19
vert.
uur, in het « Viaams Huis » IJzerKWAREMONT
laan 83, volksvert Dr Wouters
Elke zondagvoormiadag van 10
Ieder derde maandag eveneens
uur -iO tot 12 uur ten nuize van in het 8 Vlaams Huis » om 10 uur
arr. voorz Gies CossTis Tel. 055- 30, burgemee.ster E Lootens.
.^81 61
KORTRIJK
LEDE
Iste maanaag van it) tot 18 uui
Elke zondagvoormiddag vanaf 11 Vla.ams H-i's Gvoeningiie Dr Wou
uur m het lokaal « Rem a a r t » en ters
dagelijks bij Jet Cool, gemeente3de zaï-tiUdfe vdu ae maana van
raadslid. Rammelstr. 7
4 tot 6 UUI de hl Vandenbulcke
Elke 2de vrijdag van de maand, Herwyn juridisch raadgever en
van 16 tot 17 uur, lokaal « Rei- de hr Wenes WiUy fiskaal raadg
naert », senator Diependaele
Elke 4de vrijd v d maand van
MERELBEKt
18 tot 19 uur, cafe Belfort Grote
4de zondag eafe K a n lentje. Me Markt . 52. senatoi
Diependaele.
relbeke station prov laadslid Jos telefoon 056-202 23
De Moor
OOSTENüt
N»-.VELK-I"<.INZt
ledere tweede dinsdag m cafe
Iste zat van 18 tot 20 uur oij « Deöarcariere I)
Paulu.sstraai
Dr Wannijn te Nevele, volksver- Oostende
tegenw. Dr. Wouters
Deze zitdagen ^ijn vooral voor
NINOVt
onze vissers insi-r chi en worden
E ke 3de vrijd van 11 tot 12 uur gehouden door de heren Mertens
cafe De Ster, Stationsplein, tele- en Deramoudt.
foon 054 320 95. Sen. Diependaele.
SINT lOKSBALO
OLUENAARDt
Elke dag op at;apraak Dij Dokter
Elke Iste
maandag
van de
n a a n d . 14-15 uur 30 senator Die- Herman Le Compte Kerkepannependaele m herberg « De Laars » weg 3 Telefoons 058-224 58 of
224.68.
uo^trctraat Oudenaarde.
HASSELT
,
Elke laatste maandag. Senator
Diependaele, hotel Warson, Stationsstraat.
TONGEREN
Elke 2de m a a n d a g hotel « De
Helm », Grote Markt, van 16 uur
tot 17 uur. Volksvert D de C3oninck.
ST. TRUIDEN
Enke 2de m a a n d a g cafe Rubens:
hoek Zoutstraat, Grote Markt, van
17 u u r 30 tot 18 uur 20. Volksvert. D. de Coninck

OOST-VLAANDEREN

Wfcif-VLAANDEREN

0 1 VOLKSyMI

12
J

AALST
Het schitterend geslaagde eindeJftarsfeest,
in
het lokaal
De
Vriendschap, mag een waardig
eaide genoemd worden voor h e t
J»ar 1961 n a een aktiviteit dewelke, sedert de opricditing van gelijknamige
maatschappij,
steSds
crescendo ging.
Met de grootste a a n d i a n g nodigen wij d a n ook al onze leden en
«ymphatisanten uit a a n h e t hoogstaand kultureel- en ontspanningsleven deel te nemen.
Hou volgende datums vrij :
Vrijdag 26 j a n u a r i te 20 uur in
het lokaal De Vriendschap, voordra<dit door de Heer J. Iiötter. attache bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade te Brussel.
Zaterdag 10 februswi te 21 u i »
in de zaal Rink te Aalst, Vlaams
dansfeest met medewerking van
Jef Burm en h e t orkest S t a n Philips.
Gezien de grote belangstelling
gelieve tijdig
uw
kaarten en
plaatsen te b e t r e k e n a a n volgende adressen : L. Rombaut, Molendreef 20 Aalst, tel. (053) 217.66.
P.C.R. 2998.86.
Lokaal De Vriendschap, Kerks t r a a t Aalst, tel. (053)261.50.
Toegangsprijs : 50 P.

BRUSSEL
Op woensdag 17 januari te M
uur spreekt in « De Graaf van
Egmont » D r Leo Wouters, volksvertegenwoordiger,
over
OostVlaanderen : de provincie met de
laagste lonen en de hoogste werkloosheid in h e t licht van de economische expansie.
Dit zeer actuele vraagstuk behandeld door de begaafde spreker
zal voorzeker de belangstelling
wekken van alle bewuste Vlamingen.
Op vrijdag 26 januari geeft de
Bond der Oostvlamingen in samenwerking met de Gewestelijke
Omroep Oost-Vlaanderen een gala
bonte avond In de zaal Patria,
Broekstraat.
Treden op : Jef Burm, Will Perdl, Remain De Ooninck, J a a k Reimond, R i n a Pia, bekende T.V.-artisten, het St. Lutgardiskoor van
Gent en h e t amusementsorkest
Francis Bay
Aanvangsuur : 20 uur.
Plaatsen a a n 50 - 40 en 30 F te
verkrijgen in het lokaal « Graaf
van Egmont », J. Van P r a e t s t r a a t
28 (telefoon 12 22 63).
DIEGEM - STEENOKKERZEEL -

ANTWERPEN

ZAVENTEM
Uitzonderlijke vergadering.
Op zondag 28 januari te 11 u u r
Uitslag trekking Vlaams St. Ni- stipt wordt een uiterst belangrijks,
klaas en Kerstfeest.
vergadering belegd in de zaal P r a Zaal Palladium - Antwerpen.
do, Behetsstraat 2, Steenokkerzeel.
4927 1126 3371 4496 4487 5222
Sprekers :
1332 5000 1299 36i42 2501 4474
Wim Jorissen, algemene sekreta5189 5633 3643 5194 4204 4471
ris.
4973 1216 6316 1228 4438 5810
Dokter Anciaux uit Machelen,
3878 6128 3616 5642 3512 2451
die bij de jongste verkiezingen als
S031 5868 6060 2111 4611 4898
volksvriend honderden voorkeur4996 6149 2095 4729 4002 4737
stemmen behaalde in deze streek.
6335 5425 1950 3366 4072 1184
De Vlamingen uit Berg, Perk,
4301 6450 4547 4867 1260 1134
Kampenhout, Melsbrosk, Mache4451 1329 4128 5906 3406 4302
len, Diegem, Nossegem, Zaventem,
2652 3795 4856 4040 1925
Nederokkerzeel,
SteenokÈKraeel,
5843 3184 4208 2837 2540
Sint Stevens-Woluwe, Sterrebeek
3806 1980 5087 4688 2833
en Kortenberg krijgen hier een
2574 5881 2577 2643 4472
buitenkansje. De stem vEm de
3712 5891 5039 1058 1551
Volksunie, die bij elke uitzending
3037 4989 3609 1910 6048
« Ieder zijn waarheid » op de TV
4972 2669 4813 5226 2034
ontbreekt, kunnen ze t h a n s in ei3223 3797 5001 5979 4283
gen streek komen aanhoren.
4566 4848 5295 4788 4190
4152 4489 4347 3750 1286
DEURNE
Prijasn af te halen bij W i m
Maes, Lanteemhofstraat 28, BorI n h e t voorbije j a a r kon de afgerhout.
deling, dank zij financiële steun,
Prijzen niet afgehaSld n a 28 feeen twintigtal gezinnen een gratis
bruari 1962 blijven eigendom van
abonnement bezorgen. Wil deze
het comité.
aktie volgehouden en uitgebreid
worden, moet ons steunfonds oignieuw gespijsd worden. Storten <^
BRASSCHAAT
P.C.R. 4361.38 van Storme, Boeckenberglei 134, D e u m e .
Op 24 december heeft de afdeling Brasschaat een kerstfeest inDe Vlaamse strijd treedt in een
gericht voor de kinderen van onze
besUssende fase. Nu meer dan ooit
leden en sympatisanten.
is h e t de plicht van elke bewuste
Hier mogen we werkelijk spreVlaming van de Vlaams - Natioken van e « i zeer geslaagd kindernale partij een sterk wapen te mafeest. Provincieraadslid Paelinckx
ken in de Vlaamse ontvoogdingswas er ortc aanwezig.
strijd. Veel is er nog te doen op
De poppenkeistvoorstelling «Chip
alle gebied. Vooral de jongeren
en Chap», kende een grote bijval.
hebben tot plicht onze rangen te
Na de voorstelling werden onze
vervoegen en niet langer langs de
kleine vriendjes vergast op warme
k a n t te blijven staan. Zich wenchocolade, melk en koffiekoeken.
den tot :
Als slot kregen onze kinderen nog
Deurne-Zuid : De Ridder C , Boeen boeiend kerstverhaal te horen
terlaarbaan 290.
door onze kameraad Herman Laurikx en voor ieder kind was er d a n
Deume-Centrum : Myln R-. J u u l
nog een pakje met snuisterijen.
Steursstraat 46.
Deurne-Noord : Van Hoof, LakDit feest is werkelijk uitgegroeid
borslei 392.
tot een echt vrolijk kind erf eest.
Tombolauitslas:.

WESTHOEK !
Voor aankoop van villa of bouwgrond t«
ST. IDESBALD • KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE
wendt U tot het
ENIGE Vlaams agentschap van de Westkust

VIKING

KONINKLIJKE BAAN 306
St. IDESBALD-KOKSIJDE
TEL. 058/216.15

GENT
Zaterdag 10 februari in zaal
Roeland om 20 uur pensenkermls.
Wie vorig j a a r aanwezig was zal
zeker, dit j a a r er terug willen bij •
zijn. Deelnameprijs 25 P. Uitnodiging en inschrijvingsformulieren
volgen.
Werftocht.
Zondag 14 jan. wordt terug gekolporteerd. Verzamelen om 9 uur
a a n de Roeland voor de kolportage
in Zulte. Liefhebbers zijn steeds
welkom.
Onze propagandatocht.
De tweede zondag der nieuwj a a r s m a a n d werd benut om onze
beste Volksuniewensen a a n de inwoners van St. Amandsberg Oostakker - Desteldonck - Zaffelare - Wachtebeke - Zelzate - Assenede - Ertvelde - Kluizen en
Evergem, a a n te bieden. We hopen d a t de zo besproken werkgelegenheid langs de kanaalkom, dit
j a a r zijn beslag krijgen zal, en
d a t 1962 werkelijk een nieuw j a a r
van Vlaamse overwinning m a g
worden.
De
Volksuniewensen
werden
overal gunstig onthaald.
Vergadering.
Op woensdag 24 januari te 20
uur in het lokaal Roeland, wordt
een algemene vergadering belegd
voor al de leden en abonnenten
van het distrikt Cïent.
Naast een overzicht van h e t
reeds gepresteerde werk, de bereikte rezuitaten, de verdere aktie
en de uitbouw van ons distrikt, zullen Ing. Deroo, Provincieraadslid
De Moor en Volksvertegenwoordiger dr Wouters, er «preken over
de politieke toestand.
Houdt deze datum vrij.

GALA - AVONDFEEST
« GENT, OUD EN JONG »
Het vierde galabal « Gent,
Oud en J o n g » vindt dit j a a r
plaats in de salons van de Koninklijke Opera te Gent op
zaterdag 20 januari 1962 te 21
uur.
Alle inlichtingen : secretariaat van h e t K.V.H.V. - Oudledenbond,
St.
Pietersnieuws t r a a t 120-122, Gent (Telefoon
09-25.11.52). Wie ons kan helpen a a n adressen van kennissen en oud-kommillitones van
h e t K.V.H.V. wordt bij voorbaat bedankt n a m j n s de oudledenbond.

HOVE
Federalisme en de Minderheidsproblematiek.
Woensdag 24 januari zal de
Heer
Jassogne
hoofdbestuurslid
van de Vlaamse Volksbeweging
spreken over « Federalisme en de
Minderheidsproblematiek ». Deze
interessante spreekbeurt zal plaats
vinden in de zaal «de Markgraaf»
te 20 uur 30.
Arrondissement K O R T R I J K
De werftochten vormen h e t uitgangspunt van de uitbouw der
V.U.; niemand m a g ontbreken op
de volgende dagen :

Beveren-Leie : 14-1-1968.
K u u m e : 28-1-1962.
Lendelede : 11-2-1962.
Let op : deze werftochtMi gaan
door, steeds verzamelen a a n de
kerk wn 8 u u r 45. Voor vervoer
volgende
nummeis
oproepen :
109.37 - 109.85 - 220 83 - 420.70.
BEVEREN-LEIE
De werftocht op 31-12-1961 moest
wegens regen uitgesteld worden;
niettemin werden door de WJi.
arr. voorzitter nuttige kontakten
gelegd. Vrienden uit Beveren-Leie
wenden zich voor medewerking
a a n de V.U., voor sociaal dienstbetoon, voor abonnementen enz., tot
onze vriend : Jules De Smedt,
F a a n d e r s t r a a t 17, Beveren-Leie !
Beveren-Leie : de eerste afdeling
van h e t a r r o n d i s s e m e n t !
AFDELINGEN !
Voert propaganda voor Uw Partij, terwijl ge Uw kas spijzigt!
Verkoopt VOLKSUNIE-sigaren 1
(Inlichtingen bij de voorzitter
van h e t organisatiekomitee voor
West-Vlaanderen : dr. Le Compte,
S m t Idesbal. Tel. : 058-224.58 en
224.68.)
KAPELLEN
Op 19 december werd, onder
voorzitterschap van arr. sekretaris
Herman
Bosmans
een
nieuwe
V.U. afdelmg gesticht die de gemeenten Kapellen - Hoevenen en
Stabroek
omvat. De oprichting
van deze afdeling is een nieuw bewijs van de snelle aangroei der
partij. Sedert de laatste oorlog
was de Vlaams - Nationale gedachte in deze gemeenten praktisch
uitgestorven. Drie m a a n d e n prop a g a n d a waren voldoende om een
sterke kern V.U. leden te verenigen die geestdriftig besloten h u n
krachten samen t e bimdelen tot
verdere uitbouw van de partij in
onze streek. W a t vooral verheugend is : de flinke vertegenwoordiging in de werkgroep van de
studenten. Dit onderlijnt nogmaals
d a t de Vlaamse jeugd zich In blok
tot de V.U. aangetrokken voelt.
Simpatisanten kimnen alle Inlichtingen bekomen op h e t s e k i ^
t a r i a a t bij Maurits De Jonghe,
Antwerpsesteenweg 95-1, Kapellen.
Tel. 74.42.03
LEDE
Het jaarlijks n a c h t b a l van de
« Vlaamse Klub » zal plaats vinden op zaterdagavond 20 januari.
Zaal : « Reinaert ». Toegang voorlopig vastgesteld op 30 P (20 F
voor de leden 1960 en '61).
Zeer binnenkort wordt hier in
h e t lokaal « R e i n a a r t » 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 Oversti-aeten.
Sprekers uit andere
partijen
zullen gevraagd worden.
Nadere gegevens volgen later.
LUMMEL
Deze week werden 2500 Volksuniebladen
uitgedeeld a a n
de
grensarbeiders komend uit Nederland grenspost Lommei.
MERKSEM
Vlaamse Kring Merksem verwacht de Vlamingen uit h e t Antwerpse op h u n 2de bal van dit
seizoen op zaterdag 3 februari t e
20 uur in de zaal « Sfinx », Bredabaan 712.
MERELBEKE
Op donderdag 18 jan. te 20 uur
In cafe kantientje Merelbeke station, spreekt volksvertegenwoordiger D. Leo Wouters over de Federalistische noodzakelijkheid.
Iedereen is hartelijk welkom.
Arrondissement TURNHOUT
Het airondissementeel bestuur
T u r n h o u t nodigt alle bestuursleden, kantonale verantwoordelijken, kantonale besturen, gewestelijke besturen, en propagandisten
uit
de
Arrondissementele
Bestuursvergadering bij te wonen
in h e t lokaal : Oude Zalm. Markt,
27 te Herentals op donderdag 25
januari e k. om 8 u u r 's avonds.
Onze provmclale Voorzitter Rudi Van der Paal en leden van het
provinciaal bestuur zullen aanwezig zijn.

Onze provinciale
propagandM»
leider Wim Maes bespreekt er d*
organisatie v a n de parti] in <»ui
arrondissement.
Wij vei-wachten ledar bestuuwUd en verantwoordelijke zonder
onderscheid.
Bij gebrek a a n verbinding, heen
of terug, verwittjg tijdig Volk»,
unie Turnhout, G r a a t a k k e r 143,
die zullen zorgen d a t U e r komt
en d a t U tijdig terug thuis geraakt.
Bij h e t begin van dit nieuwe
Jaar moeten wij bestatigen d a t e t
bepaalde streken zijn die weinig
of geen nieuwe abonnementen o t
leden hebben a a n g e b r a c h t ! D a t
is niet te verantwoorden en w»
hopen d a t leder van ons een e »
t r a inspanning zou doen om nlet»i
we leden en abonnementen *•
werven.
Om dit werven a a n te moedigen
looft h e t arrondissementeel bastuur T u r n h o u t voor de besta
abonnementswerver een prijs in
n a t u r a uit ter waarde van 150 "9
en voor de beste ledenwerver een
prijs in n a t u r a ter waarde van 100
F. Bij eventueel succes vullen y »
dit a a n met tweede en derde prijzen !
Inschrijvingsboekjes
staan
te»
beschikking van de propagandisten!
We sluiten deze kampagne op
28 februari e.k. om 8 u u r '•
avonds.
Opgave van abonnementen en
leden a a n ons
Volksunie-adrea
Turnhout.
Storting van de overeenkomstige gelden op P.C. 6955.47 van Domien Nijs, T u r n h o u t .
Prijsuitdeling op ons « Vlaams
Nationaal
Kempens
Karnava*bal j»!

Hierover later meer nieuws I
ZWIJNAARPE
Eerlang openen we ons elgea
Vlaams huis alhier o p adres Hel»'
weg Noord 120, Zwijnaarde. De
herinrichting en opkalfatering van
h e t zaaltje brengen echter voor
ons enkele onkosten mee, daarcHn
doen we d a n ook een beroep <y^ d«
welwillende medewerking van 0 0 Ze leden en lezers uit h e t Gentse;
die we om een kleine financiële
bijdrage verzoeteen. Steuhlljiatein
zullen uitgehangen worden in h e t
Vlaams huis Roeland, cafe Rubenshof en cafe Tljl.

Ontvang Uw vrienden goed ;
Geef hen een fijne VOLKSUNIBsigaar I
(Te bestellen bij de voorzittw
van het organisatiekomitee voor
West-Vlaanderen : dr. Le Compte,
Sint Idesbald. Tel. : 058-224.58 e a
224.68.)

GEBOORTE
Het jonge gezin heer en Meiyr.
Joris Dewicke-Haekwyck Oostkerke
werd gezegend met een flinke
tweeling die luisteren n a a r n a m e n
Nele en Gudrun.
I n h e t gezin Pol en G e r a r d »
Meukens-Daems te Beverlo werd
een zoontje geboren d a t H a n s gen a a m d werd.
Onze hartelijkste gelukwensen.
I n het gezin van de Heer en
Mevrouw Thijssen-Beke te T u r n hout werd een zoontje geboren d a t
B n m o werd genoemd. Onze h a r t e lijkste gelukwensen a a n de ouders
en de familieleden.
OVERLIJDEN
Te Leuven ©verleed op 7 j a n u a r i
Mevr. Bertha Van Laar echtgenote van D h r F. Broos. Wij biedet»
de familieleden onze oprechte blijken van kristelijk medeleven aan.

70EKERTJ
Te koop, goed gelegen grond met
woonhuis heel geschikt voor h a n delsdoeleinden, benzinestation b r .
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DE VOLKSUNIE

Op het boekenrek
veel vijanden zal bezorgen,
doch dat hij instaat voor de
juistheid der feiten die hij
vermeldt — iets wat vele auteurs van zogezegde « historische » werken niet kunnen.
Het werk van Peter Kleist
beperkt zich niet tot dit historisch overzicht, doch tracht
ook de drijfveren te achterhalen, en de historische constellatie van het ogenblik
weer te geven telkens dit van
belang is : hij situeert de
feiten in hun verband en
rukt ze niet los uit hun onvermijdelijke groei. Een ideologische uiteenzetting over
het
nationaal - socialisme
zelf, en over de geestesstromingen en ideeën waaruit
het gegroeid is, ontbreekt —
omdat dit een studie op zichzelf zou betekenen.

W

anneer wij een boekhandel voorbijlopen en n a a r
het uitstalraam kijken, vragen wij ons soms af, wat de
uitgevers en boekhandelaars
eigenlijk zouden gedaan hebben, indien er geen tweede
wereldoorlog geweest was, na
h e t wegebben van de vloed
Skandinaafse trilogieën... En
wij bedoelen hiermede niet
alleen de «oorlogsliteratuur»
in de beperkte betekenis van
dit woord, doch ook al wat
voor- en nageschiedenis is,
oorzaak en groei van h e t
konflikt, met zijn ideologische en menselijke achtergrond.
Veel wat er echter verschijnt, is vaak slechts speculatie op de sensatielust
der massa en heeft geen literaire, doch slechts commerciële bedoelingen. Het
ergste is echter, dat vaak de
op hol geslagen fantasie der
schrijvers van zulke oorlogsverhalen door de massa a a n vaard wordt als zuivere historie.

O

W

ij geven grif toe, d a t objektiviteit, vooral wanneer het, zoals in een roman,
gaat om mensen met h u n eigen individualiteit, met h u n
complexe gevoelens en beweegredenen, zeer moeilijk is,
temeer daar de auteur zelf
meestal van te dicht bij betrokken is geweest in dit
konflikt, en omdat wij nog
niet over de nodige afstand
in de tijd beschikken om h e t
geheel zonder passie en vooringenomenheid te zien. Wanneer zelfs de n a a r objektiviteit sürevende, wetenschappelijke geschiedschrijving de
onvermijdelijke hiaten in het
« Oesamtbild » opvult met
interpretaties
die
niet
steeds van subjektieve voorkeur of afkeur ontdaan zijn,
nwet h e t ons niet verwonderen d a t een zoveel meer subjektieve weergave als de r o m a n — zelfs de meest historisch - verantwoorde — ons
Slechts bij benadering een
beeld kan brengen, door geindividualiseerde feiten en
gebeurtenissen; door personen met elk een verschillend
gevoels- e n gedachtenleven,
verschillende beweegredenen
en drijfveren, doch dat deze
geen basis kunnen vormen
voor een historisch, algemeen-geldend en objektief
overzicht.

T

rouwens, ook wat onder
biografisch, historisch of
wetenschappelijk
etiket
wordt aangediend, is in vele
gevallen ooik niet vrij te
pleiten van een bepaald finalisme, een vooropgezetheid in de verzameling van
h e t « feitenmateriaal » en in
de conclusies, veel zelfs stijgt
niet uit boven h e t politieke
propaganda-pamflet.

Wanneer men de Duitse
mentaliteit kent, die zich nog
steeds geconfronteerd voelt
met een « unbewaltigte Vergangenheit » en die in het
verleden blijft graven en
delen naar de kleinste vergissingen en de grootste misdaden met eenzelfde gevoel
van vertwijfeling, gevoel d a t
in vele gevallen tot hysterische zelfvernedering is vergroeid, dan is het verstaanbaar dat juist in Duitsland
zich deze oorlogsliteratuur zo
fel heeft ontwikkeld.

ver de figuur van Hitler
zelf schreef de bekende
Duitse auteur Hans Grimm
een boek dat een der eerste
en enige pogingen is om op
een objektieve wijze niet alleen een biografische doch
tevens een psychologische en
menselijke verklaring te geven voor Hitlers politieke
opvattingen en zijn daden.
Hans Grimm, de bekende
auteur van « Volk ohne
Raum » en van talrijke novellen over de strijd der
Zuidafrikaanse Boeren, behoorde tot degenen die geloofden in de noodzakelijkheid van een Duitse nationale heropstanding : hij
stond echter afwijzend t e genover bepaalde aspekten

De meeste dezer romans
groeien echter niet uit boven
de gewone belevenis-roman:
verhaal van feiten, met een
of meer centrale figuren,
met h e t aanklacht-motief
als geestelijke achtergrond
— een aanklacht-motief d a t
wij reeds kennen uit vele romans na de eerste wereldoorlog, en dat zijn meest-

den wij bijvoorbeeld in Leonhard Frank's « Deutsche Novelle » of in Thomas Mann's
« Doktor Faustus ».
Wij
hebben
opzettelijk
hier de namen vernoemd van
drie auteurs die tijdens het
nationaal - socialistisch
bewind naar het buitenland
emigreerden, en die, achter
het gewelddadige
konflikt

QUID EST VERITAS?
verspreide, hoewel niet literair-sterkste vorm kreeg in
Remarque's « l m Westen
nichts Neues ».

D

e diversiteit der toestanden, de complexiteit der
problemen vindt men dan
ook, geïndividualiseerd terug
in veel mindergoede, in de
weinige goede, en in de uitzonderlijlse
gevallen
van
werken met blijvende betekenis. De laatste zijn dan nog
meestal geen « oorlogsro*mans » in de gewone betekenis doch behandelen h e t
probleem op een ander vlak.
Ik .denk hier bv. aan « Der
Versucher » van Hermann
Broch : onder h e t schijnbaar-uiterlijke
van
een
dorpsroman
behandelt de
auteur het probleem van
een irrationele losbarsting in
een
traditioneel - rustige
dorpsgemeenschap,
losbarsting die het gevolg is van
het verschijnen van een
vreemde die, met bijna pathologische
overtuigingskracht, de dammen van h e t
gezond verstand en het rationele denken doorbreekt
en allen met zich meetrekt
— tot a a n zijn eigen ondergang.
Zelden bereikt de eigenlijke oorlogsroman zoals wij
die kennen dit literaire peil
en deze geestelijke diepgang.

D

ezelfde zeer - subjektieve
doch naar een geestelijk
plan getransponeerde benadering van het probleem vin-

van de oorlog en wat er a a n
voorafging, de niet minder
heftige ideologische strijd
hebben weergegeven op een
zeer subjectieve wijze en volgens een zeer persoonlijke
visie.
Bij deze persoonlijke « Auseinandersetzung » met h e t
probleem, hoe oprecht en
waarachtig ook, mogen wij
echter niet vergeten dat de
auteurs zelf rechtstreeks betrokken waren — zoals zovelen onder ons — in deze
strijd, en dat h u n weergave
niet alleen door hun ideologische positie doch ook door
h u n persoonlijke ervaringen
geconditioneerd is.
Dit is niet alleen het geval
bij dergelijke romans — ook
bij veel historisch en biografisch werk werkt de positie
van de auteur subjektiverend in. Het is daarom dat
wij hierna enkele werken
willen vernoemen die eens
een andere klok laten horen
en die een objektiviteit n a streven die elders al te weinig te bespeuren is.

P

eter Kleist, de auteur van
« Niemand gaat vrij uit »
geeft in dit werk een overzicht over het ontstaan van
het nationaal - socialisme,
zijn
machtsovername,
de
binnenlandse en buitenlandse politiek tot aan de oorlog,
en het ontstaan en verloop
van de tweede wereldoorlog.
De auteur schrijft in zijn
inleiding dat zijn boek hem
wellicht weinig vrienden en
van het nationaal-socialisme

en had de moed dit ook persoonlijk tegenover Hitler te
verklaren. Zijn werk over
« die geschichtliche Erscheinung Hitler » getuigt van
hetzelfde moedige non-conformisme van deze « Nein »
stemmer in een Duitsland
waar miljoenen enthousiaste
« J a » stemmers nu en h u n
enthousiasme en hun « J a »zeggen vergeten schijnen te
zijn — en al het mogelijke
doen om zichzelf en de wereld te overtuigen d a t zij er
nooit « bij geweest » zijn.

K

an men, van deze twee
werken nog zeggen dat ze
door
Duitsers
geschreven
zijn — iets wat op zichzelf
geen argument is, doch er
wel een zou kunnen zijn indien men a priori wantrouwig
staat tegenover alles wat
niet per se « anti » is — dan
valt dit argument weg voor
de derde auteur.
Paul Rassinier is Fransman : hij was daarenboven
eerst kommunist, later so-

GELD!
Tel.
055/23198

ill)

cialistisch
volksvertegenwoordiger, leider van een
verzetsgroep, en als zodanig
gevangen genomen en opgesloten in verscheidene Duitse concentratiekampen.
Zijn eerste boek over deze
concentratiekampen
<c Le
mensonge d'Ulysse * is een
rechtzetting van vele fabels
en overdrijvingen, een schildering van de menselijke
wreedheid enerzijds, doch
anderzijds ook een aanklacht
tegen hen die, zelf gevangenen, mede deelachtig waren
aan de schuld en aan de
wreedheid
tegenover
hun
lotgenoten. Het is èen veroordeling van elk systeem
dat de menselijke waardigheid aantast, van elk concentrationair systeem.
Het verschijnen van dit
werk had dan ook een golf
van protest tot gevolg, vanwege degenen die zich erdoor
geraakt voelden. Het kwam
tot processen — en het F r a n se gerecht gaf Rasinier gelijk. Een tweede boek volgde:
« Ulysse trahi par les siens »
dat hetzelfde thema voortzet

D

at zij, die er belang bij
hebben het verleden gehuld te houden in een waas
van verkeerde voorstellingen,
achter een gordijn van overdrijvingen of zelfs doodeenvoudige leugens, zich scherp
verzetten tegen deze pogingen om tot een objektief
beeld over het voorbije t e
komen, kan er alleen ons toe
aanzetten, kennis te nemen
van het eerlijk en van menselijke passies en wraakgevoelens ontdane woord van
hen die voor ons het verleden
willen oproepen, niet als een
bestendige bron van haat,
maar als een les voor de toekomst.
Vaak hebben
verkeerde
voorstellingen' over het verleden, bewuste geschiedenisvervalsingen of verwringing
van feiten en gebeurtenissen,
geleid tot latere konflikten.
Werd de kiem voor de tweede wereldoorlog niet gelegd
na de eerste ? En moeten wij
niet vermijden dat wij, door
onbegrip of haat, de toekomst van Europa op het spel
zetten omdat wij ons niet
kunnen ontdoen van vaak
bewust onderhouden en gepropageerde — verkeerde of
verminkte
voorstellingen
over een dramatische periode
in de Europese geschiedenis !
Niets is zo gemakkelijk als
verantwoordelijkheid
en
schuld af te wentelen op een
enkel volk of een enkel systeem. « Niemand gaat vrij
uit » is de titel van het boek
van Peter Kleist, dat wij
hiervoor hebben vermeld. Dit
weze dan ook de les der geschiedenis, een les die wij uit
het verleden moeten halen
voor de toekomst.
L.S.

uurwerken
en
ALLE
EIGEN

juwelen
•
HERSTELLINGEN
WERKHUIS

•
SOCREFiNA
ZUIDSTRAAT

RONSE
Iste en 2da rang
hypothalcen

HUIS

H. DE LANCHE
GROENPLAATS
ANTWERPEN
TEL. 32 93 81
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t«v. scherm
rood gekleurd,
de
volgeride
'dag misschien
blauw, en een
'derde dag lean ze heel gemahTcelijk nog eens van kleur veranderd zijn.
Vlaams
is Me
neutraliteit
zeer zelden,
en
nationalistisch
natuurlijk
nooit.
In de tekst, die Renaai
van
der Linden
had
geschreven
voor de reportage over
RONSE, was de neutraliteit
mostelkleurig.

Kunt U zich een
reportage
over Ronse voorstellen,
zonder een woord over de hevige
taalstrijd
in die stad f Een
normaal mens kan dat
natuurlijk niet. Maar wat bij normale mensen niet mogelijk
is,
kan het nog altijd in de BRT
worden. Vorige week
vrijdag
js zoiets gebeurd : de
partijkreafuren
van de
Bcheerraad
haddin
het
niet
wenselijk,
geoordeeld dat er in die bewuste reportage over de verfransing van de Vlaamse stad
in kwestie
werd
gesproken.
Er it dan ook geen woord over
gezegd. En dus had de neutraliteit deze maal de kleur
van de BRT,
de kleur van
een mossel !
Een beeld uit « D a s P a r a d i e s u n d die F e r i »
"k Op de:e bladzijde
tvoidt
nogal eens verteld dat de belangen
van de kijker
geen
deel uitmalcen
van de zaleen,
iraarover wen zich te Brussel
aan het Flagey-plein
zorgen
pleegt
te maken.
Misschien
hebben
sommige
lezers
wel
eens gedacht dat
dergelijke
opmerkingen
hier alleen maar
neergeschreven
meerden omdat
Uw dienaar nu eenTnaal aan
zijn aantal woorden moet kom,en. Sinds vorige week
zullen de lezers, die zo
denken,
in elk geval tot een zeer kleine minderheid
geslonken
zijn.
Wie zich de moeite
heeft
gegeven
naar « LE
BEAU
SERGE
B van Claude
Cliabrol te kijken, die vraagt zich
nu niet alleen af waarom de
jongens
van de «
Nouvelle
Vague i kost wat kost een
abonnement
willen hebben op
het « streng voorbehoud » van
de KFL
om hun ( meestal
seksuele) problematiek
aan de
man te brengen, maar die begint zich ook zo stilaan af te
vragen of men te Brussel de
kijker
niet moedwillig
voor
het lapje houdt. Be staat ran
de filmband
iras zo
mogelijk
nog slechter dan het
humeur
van Theo LefPvre na de « Mars
op Brussel». En dat wil heel
wat zeggen !

BEEN
J, door Manuel
von
Log gem voor de planken
herschreven.
Iedereen
begrijpt
dat de * Herberg
Halverwege » van de Vlaamse
TV
ons niet meer kon
bekoren
wanneer we dan ook nog wisten dat de regisseurs
Fred
Engelen en Walter
van der
Kamp voor de zaak
verantwoordelijk hadden
getekend.
Voor de toneelhef
hebbers
was dat natuurlijk
weer een
goede avond. Maar voor de
Elsschot-fans
moet dat
niet
veel minder dan een
ijskoud
stortbad zijn geworden.
Van
Elsschot als schrijver, we zouden Haast zeggen als
stijl-hegrip, daarvan was er in deze
bewerking
niet
overdreven
veel overgebleven
: van de zakelijke tekst, de roem van de
auteur,
slechts
sporadische
brokstukken.
In Biussel staan ze natuurlijk weer klaar om het over te
nemen. Dat is doorgaans
een
goede ~anl, maar de-e inaal

i^ Het intermezzo vnn Miguel
de Cervantes, « DE
BABBELAARS
», was
natuurlijk
iets naar het hart van Karel
Jonckheere
: licht en oppervlakkig.
We moeten
zeggen,
zijn vertaling
was wel een
meevaller
Dit dan in
tegenstelling
tot zijn
aandeel
in
het
Noord-Nederlands
programma
ï Hou je aan je
woord », waarin hij als voorzitter fungeert
: dit is voor
hem doorgaans
een
mislukking.
We hebhen
eigenlijk
nooit
goed verstaan
waarom
die man zijn diensten
blijft
aanbieden
aan onze
broeders
uit het Noorden. Hij zou toch
moeten weten dat zeer
enggeestige
mensen
zelden
of
nooit sukses hebben
als humorist.

De zendmasten
van
de
\ TS kregen vorige week een
toneel-bewerking
van
twee
Elsschot-romans
te
verwerken .- « LIJMEN
j, en t HET

Gewone stervelingen k u n n e n natuurljik niet
alles b e g r i j p e n w a t door d e m i n i s t r i ë l e d i e n s t e n i n
de begrotingen wordt ingeschreven. Maar sommige
z a k e n g a a n t o c h alle v e r b e e l d i n g t e boven.
Voor de g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n v a n d e
R T B s t i j g t h e t voorziene b e d r a g a a n b e z o l d i g i n g e n
v a n iMt k a d e r p e r s o n e e l v a n 1.790.000 F i n 1961 t o t
n i e t m i n d e r d a n 12.278.000 F i n 1962. Voor d e B R T
zien we h e t z e l f d e g e b e u r e n . Hier zijn d e cijfers r e s pektievelijk 1.716.000 F e n 9.635.000 F .
Begrijpe wie b e g r i j p e n k a n ! De oplossing is
In ieder g e v a l n i e t t e z o e k e n bij d e r a d i o of d e TV,
w a n t voor d e r a d i o blijven d e bezoldigingen o n g e v e e r
gelijk, e n voor d e TV v e r d u b b e l e n ze, zowel in d e
R T B a l s in d e B R T .

DE GELUKKIGEN
De b e h e e r d e r s e n k o m m i s 3 n r i s s e n v a n d e R T B
o n t v i n g e n i n 1961 e e n t o t a l e v e r g o e d i n g v a n 138.000 F .
W a a r s c h i j n l i j k k o n d e n die j o n g e n s d a a r m e e n i e t e e n s
d e s u i k e r in h u n koffie b e t a l e n , w a n t d i t j a a r s t a a n
ze voor 351.000 F in d e b e g r o t i n g .
I n de BRT, waar blijkbaar geen kommissarissen zijn, k o s t e n d e b e h e e r d e r s a a n d e b e l a s t i n g b e t a l e r 138.000 F in 1961. Ook h i e r k o n d e n die j o n g e n s
niet eens konfituur tussen h u n boterham smeren,
w a n t in 1962 zal h e n 330.000 F w o r d e n u i t b e t a a l d .

- - . • , v > . v ^ •"

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

.;»»=*^<

Maar ter zake. a De Babbelaars » werd gespeeld
door
mensen van de hoorspelen
uit
de radio. Het was een eksperiment,
en we gaan niet beweren dat het een
mislukking

Voor alle inlichtingen :

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

Op een bekering
vanwege
de Vlaamse
TV
moeten we
natuurlijk
niet
hopen.
Zolang de politieke
partijin voor eksamen-jurij
blijvf
spelen hij elke
benoeminij
zolang zal dat spelletje
blt]nen doorgaan. Nu bestaan er
rel middelen om die
partijen
• n kwestie te doen
inbinden.
i)ie middelen
vindt de lezer
wel ergens anders in dit num• er. Dat valt wel
enigszins
iiiiten de bevoegdheid van Uw
' i'naar.

VRAAGTEKENS

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

Belgisch-Duitse firma, omgeving Antwerpen,

E e n beeld uit de film « A r s e n i c u m e n oude k a n t »
moeten ze het toch maar liever niet doen. Daarvoor is het
percent Elsschot, dat ze voor
hun
centen
gaan
krijgen,
reel te klein.
•ie De
neutraliteit
van
de
Vlaam,se TV is een zeer eigenaardige zaak : toms is die

is gen-orden.
Het spel bleef
steeds
genietbaar,
misschien
omdat liet niet te lang
duurde. Het slot viel
eigenlijk
niet te best mee, vooral 'o7ndat er geen was. Maar daaraan is alleen Cervantes
schuld,
natuurlijk,
J.V.B,

vraagt voor zo rap mogelijk :

DIRECTIE-SECRETARESSE
perfekt

Nederlands en Frans, in woord

en

schrift,

zo mogelijk ook Duits, vijf-dagen-week,
goede toekomst mogelijkheden.
Schrijven met volledig Curr. vitae onder D.T.-O.A.D.G.
aan adres van dit blad.
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Gappersparadijs
diamanten, die bestemd zijn
voor de jaarlijkse « weging »
van een rijke sultan, stelen,
de dag voor de invrijheidsstelling van het drietal. De
gevangenis is een soort p a r a dijs waaruit men met het
grootste gemak kan ontsnappen en terugkeren.

•*=

Echte
Engelse
komedie

Spijtig genoeg breekt er
enkele dagen
nadien een
soort opstand los in de gevangenis en dat brengt de
benoeming
mee van
een
nieuwe hoofdcipier, een on-omkoopbaar man. De m a n nen zitten met de handen in
het haar. De dag voor zij h u n
plan tot uitvoer willen brengen staat Crout — de nieuwe hoofdbewaker — hen lelijk in de weg.
De ene poging om te ontsnappen na de andere mislukt.

Peter Sellers is een bekende Britse filmkomiek. Hij
speelt de hoofdrol in de zeer
jreestige
ontspanningsfilm
van Robert Day : « Het G a p persparadijs ».
Drie dieven - van - klein formaat zitten een lichte
straf uit. Op zekere dag
worden zij bezocht door een
bendelid dat zich niet liet
snappen zoals zij. Soapy, de
bezoekende dief, heeft weer
een van zijn geniale ideën :
rij zullen samen een partij

De vruiiweh]ke vi-i lulkiler

uiL de

film vun nobcrl Pdv ;
ullliT

GAPPERSPABADIJS y>

Vlamingen :
Koopt b i j b e p r o e f d e V l a m i n g en bespaart steeds m i n i m u m
10%
op u w uitgaven.
Stads- o f Butaangasvuur ( 3 v u r e n )
. . . .
Stads- of Butaangasvuur ( m e t o v e n )
. . .
Butaangasradiatoren
Volautomatische Wasmachines
Wasmachines,
Droogzwierders,
Koelkasten
Elektrische Huishoudapparaten
Steeds m i n i m u m 20 tof 40 7» k o r t i n g .
W i j geven fot 5 JAAR TOTALE WAARBORG
Dus nooit onaangename verrassingen, noch

475,— F
2.800,—
1.400,—
13.500,—

onvoorziene

uitgaven
KONTANT OF KREDIET

=

Dan komt Soapy ter hulp.
Hij heeft weer een nieuw
plan : « De truk met de
zwarte maagd ». De drie
ontsnappen, stelen de diamanten, verbergen ze in een
vuilbak en gaan terug naar
de gevangenis. Een dag n a dien worden ze vrijgelaten.
Ze nemen hun diamanten
mee maar komen tot de afschuwelijke vaststelling dat
ze beetgenomen werden. Tot
daar het gegeven, meer mogen we er niet van verklappen want dan is het genoegen er af.

Alles begon aan hel Koenlgsnteer
Iedereen licnL de Duilse films waar ge de romanliel; en de peperkoek met de upollepeh) kunl van afscheppen. Zo iets is « Mies begon
aan hel Koenigsmeer». Schitterend natuurschoon, n-iooic muziek en
harlverheffende liefdeshistories !
De mooie Daniele weigert hel huwelijksaanzoek van Ronald Twist
die thealerdirekleur is. Intussen heeft een vriend van Twiss, in stille
een meisje gehuwd die danseres is in de ballelgroep waarvan Daniela
de leiding heeft en die onder kontrakt van de thealerdirekleur optreedt. Men besluit om de iorgen te vergeten en allemaal een vakantie
aan de Königssee door te brengen.
.Per vergissing worden de kamers besteld in een kleine herberg
waar men eigenlijk in het mooie hotel « Seeblick » had willen verblijven. De baas van de kleine herberg kan zijn ogen niet geloven,
wanneer hij de opdracht krijgt om gedurende een aantal weken kamers
te reserveren voor een groep van dertien personen. In alle haast moeten
koestallen omgebouwd worden en nieuwe meubelen aangeschaft. Er
doen' zich allerlei lachwekkende voorvallen voor. 's ^aehts verschijnt
o.m. een spook op de kamer van Daniela die daardoor onverwacht in de)
armen van Twiss gedreven wordt.

Naast Peter Sellers spelen
in deze zeer knappe film ook
nog : Wilfried Hyde, David
Natuurlijk komt ten slotte alles .op zijn effenlje.
Lodge, Irene Handl en Liz
Zeer bekende sterren spelen een rol in deze zeer mooie roman^
Fraser.
• tische film : Marianne Hold, Uarald Junke, G. Rojo, Monika Dahlberg
S.D.L. enz...

VISA VOOR KANTON
(isa voor Kanton is een machtige avonturenfilm die zich afspeelt in hel fascinerende kader
van Chinese sleden. Te Hongkong
wordt een reisagent, die talrijke:
vrienden heeft in Rood-China, bebczocht door een afgevaardigde van
de Amciikaanse regering. Deze
meldt hem dal een vliegtuig mei
aan boord een geheimagent, is
terdweni-n
in
koi-nmunistisch
China. Men verzoekt de reisbemid'lelaar uit te zien om inlichtingen
Ie verkrijgen. Later blijlrt dan nog
(lal de piloot van het vliegtuig een
iiiend (s ; zij hebben samen gevlogen tijdens de tweede wereldoorlog. Samen mei een schipper
slaagt hij erin Jimmy — de piloot
van hel verdwenen vliegtuig — te
rug te halen. Langs allerlei geiieime wegen sluagl Don — de
icisbemidih'laar — er dan in naar
kanton Ie gciaken waar de geheimagenl moet vastgehouden worden. De geheimagent blijkt een
eer knappe Evadochler te zijn en
"i'ilcrl nnnr de nnnm I rtin

ZELFDE PRIJS

VANDOMME,
Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen
Ook o p Z o n - en feestdagen sta ik tot u w dienst
Spoorwegautobus

: Mechelen

naar

Kapellen

o / d Bos en

Londerzeel

•••••••«•••••«••••••••••>••"••"•••

MAATKLEDING

Zetelfabriek

volgens
hypermoderne
methode

Boterberg

•k
PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNELLE
BEDIENING

LEDEZIJDE - LEDE

Aileenverdeler :

*Tel. 33 9165

Engel & C°
Eigen

produktie

Uitgebreid
Aan huis

gamma
geleverd

Prospektus
op

verzoek
TEL.

.BERGERS

(053)

225.60

Voor leden
en abonnees
Volksunie :

S i N I JA.XISVLIET
(Kleine Tunnel)
ANTWERPEN
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Richard Ba.>c..' •*•"
Mao Tai Tai zijn de voornaamste vertolkers in de film
«VISA VOOR KANTON».

ijdens een zcei spannende vlucht
n een molorbootje wordt zij éo•Mijk gekivcsl. Enkel Don slaagt
•rin terug naar Hongkong te
I luchten. Onder de vertolkers san
deze zeer mooie
avonturenfilm
noemen ivij : R P.aseharl, A. Sef*
t-— in Lisa Ca^loni.
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GEEN TOEGEVINGEN
door Mr. Van der Eist
T

oen eerste minister Lefèvre zijn regering aan het parlement voorstelde
verklaarde hij met veel zelfzekerheid dat de regering zich tot doel stelde nog voor het einde
van het jaar een oplossing te geven aan een
reeks problemen, waaronder het probleem der
Vlaams-Waalse verhoudingen.
De gestelde termijn is verstreken en wij
mogen vaststellen dat van deze belofte niets is
terecht gekomen. Op de weg naar kulturele
autonomie door splitsing van het departement
van nationale opvoeding en kuituur en oprichting van kultuurraden werd niet de minste
vooruitgang geboekt. Van het in het vooruitzicht gestelde evenwicht tussen Vlamingen en
Franssprekenden in de openbare diensten is tot
nu toe evenmin iets terecht gekomen : sommige
Waalse ministers, zoals Leburton, Busieau,
Merlot, Larock, benoemen stelselmatig Walen en
trekken de verhouding nog meer scheef. De
eerste minister gaf het voorbeeld in zijn eigen
diensten door een benoeming op een hoge f unktie
van een Franstalige.

T

ot kabinetschef van de
Koning werd, vanzelfsprekend met instemming
van de eerste minister, een Waal benoemd. Er
is dus niets veranderd en er is globaal gezien ook
geen verbetering in de wantoestanden. Voor
het departement van buitenlandse zaken, waar
de wantoestanden scheeuwend zijn en de taalwet van 1932 nog steeds dode letter gebleven is,
werden nu door de regering twee wetsontwerpen
aanhangig gemaakt bij de Kamer om aan deze
toestand zgz. te verhelpen. Voor de Vlamingen
zijn deze ontwerpen onaanvaardbaar (overheveling van de Franse naar de Nederlandse taalrol
van ambtenaren) en ontoereikend (benoeming
van een 50-tal Vlamingen in de 3e en 4e kategorie). Dit wordt ons op beledigende wijze als

een soort aalmoes voorgesteld, dan wanneer wij
niets anders vragen dan de toepassing van een
wet die reeds dateert van 1933 en ons recht !
Wij hebben daarenboven geen de minste waarborg wat de tenuitvoerlegging betreft : de antiVlaamse gezindheid en het rabiaat Franskiljonisme van de almachtige bureaukratic op buitenlandse zaken zijn bekend. Het is te voorzien
dat er weinig of niets zal veranderen, zeker aan
de top niet. Is het met zo'n aalmoes dat men de
Vlamingen in 1963 afscheept ? Is dat de aangekondigde oplossing van de Vlaamse kwestie ?

E

r is dan de taalgrensregeling
en het lot der randgemeenten rond de Brusselse
agglomeratie. Waar staan we op dit ogenblik, na
het verstrijken van de termijn door de eerste
minister vooropgesteld ? Nergens. Nooit is de
verwarring, de onenigheid, het wantrouwen, de
tegenstelling groter geweest.
De regering is innerlijk verdeeld en geeft
zich over aan een echte koehandel. De beginselen waarop men zich beroept worden met de
voeten getreden; het gevolg is dat de houding
van de regering voortdurend verandert. Vandaag is het zus en morgen is het zo. Eens te
meer bevinden de Vlamingen zich in het defensief en gaan de aanvallen uit van de Walen.
Op het C.V.P.-kongres hebben de Vlamingen
toegevingen gedaan, zonder enig resultaat, want
vandaag worden door de Walen nieuwe toegevingen geëist. Dat zijn de bittere vruchten van
de zwakheid, de toegeefelijkheid. De ervaring
moest hen toch reeds lang geleerd hebben dat
dergelijke houding tegenover de Walen volkomen verkeerd is.

O

p dit ogenblik lezen wij in
de pers dat de Vlaamse C.V.P.-groepen gisteren
« de ganse dag » vergaderd hebben. De bespre-

king in openbare vergadering wordt uitgesteld.
Vlaamse C.V.P.-bladen bezweren de regering en
dreigen met een regeringskrisis. Het maakt alles
een onverkwikkelijke indruk en bewijst de gegrondheid van ons standpunt.
Wij denken er niet aan toegevingen te doen
\oor een gebrekkige en ontoereikende oplossing,
die voor de toekomst niets oplost maar integendeel verdere verfransing in de hand werkt. Met de
grootste hardnekkigheid verzetten wij ons en
zullen wij ons blijven verzetten tegen nieuwe
gebiedsroof, tegen faciliteiten, tegen oplossingen
die geen waarborgen bieden. Het is met genoegen dat wij kennis genomen hebben van het bericht dat het Vlaams Komitee Brussel en Taalgrens overweegt een nieuwe massale betoging
te Brussel in te richten.

O

ndertussen blijkt meer en
meer dat het gemakkelijk is de Vlaams-Waalse
problemen op te lossen met vage beloften of
vage ift-ogrammaverklaringen, maar dat het heel
wat anders is ze in feite op te lossen. Hoe groter
de moeilijkheden en de tegenstellingen worden,
hoe gebrekkiger de oplossingen, des te groter
worden ook de kansen van het federalisme. Het
volstaat niet het federalisme af te wijzen, men
moet nu of nooit bewijzen dat men in staat is
zonder federalisme de problemen op een bevredigende en afdoende wijze op te lossen. Daarbij
mag niet uit het oog verloren worden dat de problemen waarmee de regering en het parlement
thans worstelen niet de enige zijn en dat het
schromelijk naïef zou zijn een nieuwe taalwetgeving voor te stellen als de oplossing van de
Vlaamse kwestie ! De feiten en de gebeurtenissen zullen ons gelijk geven en de onmacht van
de regeringen en de partijen in het licht stellen.
De Vlaamse openbare mening is nu in volle
evolutie.

•

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

Oude Markt 22
Is onze blerkelder

•

• •

•

Tel. 46.311

IMPORT A.B.T.S.
TIÊNSE STEENWEG 128, KORBEEK-LO
Voor de Antwerpse agglomeratie :
ELISABETHLAAN 214
BERCHEM
TEL. 39.78.45

een g l o e d n i e u w
infor ma t i e b l a d

ZONDAG
express
een
onafhankelijk»
krant

• Vlaams

P.V.B.A. «Abco-Antwerpen»
De echte Dortmunder met de «twee Hertjes»

• Vril
"^

•Tbinlg

Vlamingen !
Rilt gij van de kou,
Bel ons gauw.
Voor uw MAZOET
van gewaarborgde hoedanigheid

•
•
•

gasolie 0.53 korting

•
•

lichte stookolie
0.47 korting

•
•
•
•

Antwerpse omgevings
minstens 1000 liter,
andere streken
minstens 5000 liter.

•

•

PRIMAL MAZOET
KAREL UYTTERHAEGHE
TEl. (03) 49.55.29

•
•

EEN ECHTE Iteiiiokratie
IN EEN VRIJ VLAANDEREN

daaroni

FEDERALISME

