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SINDEKAAL

door zijn partijdige pers bedrogen
wordt.

FEDERAÜSME

Ti-ouwens, indien onze katolieke
Vlaamse pers bv. wat normale
Vlaamse kranigheid bezac. dan
h a d ze Mgr Van Waeyenbergh met
zijn perskonferentie over de « nationale » Leuvense universiteit volledig afgekamd. Ze heeft, eigen
wonden likkend, aanvaard dat een
onwettelijke
onderwijsinstelling
een verschrikkelijke en gevaarlijke
verfransingshaard blijft in Vlaanderen.
J.T. - Schaarbeek.

Geachte Redaktie,
Zoals lezer K.D. uit Berchem lopen er duizenden oprechte federalisten rond in Vlaanderen. Met tegenzin dragen ze h u n geld n a a r
Icleursindikaten
en
-ziekenfondsen. Ze weten d a t die h u n geld
misbruiken, enerzijds om dagbladen als « Le Peuple » en « La Cite », die wat al t« graag op de
Vlamingen kappen, recht te houden en anderzijds om de kiespropaganda te spijzen van de Vlaamsvijandige partijen.
En toch bestaat, er niet alleen
een gamma onafhankelijke Vlaamse Ziekenfondsen, m a a r zelfs een
Algemeen Vlaams Vakverbond, een
Vlaamse Bediendencentrale en een
Vlaams Sindikaat der Openbare
Diensten. Dit laatste is in alle departementen erkend en zal bij de
volgende Sindikale
Verkiezingen
In h e t strijdperk
treden. Een
Briefje n a a r het Algemeen Vlaams
Vakverbond, Pletinckxstraat 38, te
Brussel en men is ook van die zorgen verlost. Als lid van een onafhankelijke Vlaamse Vakvereniging
weet ik d a t de CVP, de BSP of de
PVV (Pas Vertrokken en Verloren)
m e t mijn ge!d de Vlaamse belangen niet meer kunnen schaden.
Brussels Federalist.

VLAAMSE PERS ?
Geachte Volksunie,
Van alle zijden bevestigt men
mij dat de « Standaard » vooral
brieven weert als ze te duidelijk
en te klaar zijn. Ik iieb zelfs ondervonden dat deze verdediger van
de Vlamingen brieven weigert, die
niets anders nastreven dan de
waarheid.
Een officier h a d de schuld van
de verfransing van de aankoopdiensten van het leger op de nek
geschoven van de firma's. Hij beweerde dat zij niet durven in h e t
Nederlands schrijven. Als raadslid
van het VVO was ik nauw betrokken in zeer belangrijke studies
over de taaitoestanden bij het leger. Door ondervinding wist ik dat
de aankoopdiensten van het leger,
en dan vooral deze van de arsenalen, van de Zeemacht in Oostende en van de Luchtmacht in
Zellik, door loense middelen de
keuze van h e t F r a n s bij vele firma's opdi'ingen. Ik schreef n a a r
de Standaard om dat mee te delen en mijn brief mocht geen licht
Eien.
Onlangs, n a het fameuze verraderskongres van de CVP te Oostende, werd beweerd dat er onenigheid zou bestaan in de schoot van
het W O tussen de toenmalige
voorzitter Bové en andere bestuursleden over h e t tweetalig leader in de centrale besturen.
Deze bewering van de S t a n d a a r d
werd enkele dagen d a a r n a nog
eens speciaal onder vorm van een
« lezersbrief », kracht bijgezet. Ik
reageerde om te bevestigen dat
h e t bestuur van het VVO eenparig
(Dr Bové dus inbegrepen) gekant
was tegen dat tweetalig kader.
Ook deze brief zag geen licht,
want paste niet in het CVP-raam.
Besluit ? Dat het Vlaamse volk
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T.V.-JOERNAL
Waarde Redaktie,
,

In antwoord op mijn protest te
gen het niet uitzenden van ^en
filmverslag over het Kongres van
de Volksunie te Antwerpen door
de Vlaamse Televisie, werd mij
door de heer Directeur-Generaal
van de Vlaamse Televisie volgend
sohi'ijven gestuurd :

Geachte

Heer

S.,

Uw brief van 17 dezer
ik goed
antxangen.

lieb

In tegenstelling
met wat U
schijnt
te onderstellen,
werd
over
bedoelde
bijeenhomst
van
de
Volksunie
in
de
Vlaamse TV wel verslag
uitgebracht. Dit gebeurde in de
tweede 7iieuwsuitzending.
Bovendien zal in de
eerstvolgende aflevering
van de rubriek
« Panorama » een
filmverslag
uitgezonden
worden. Het bexvuste filmmateriaal
was niet
vlug genoeg in ons bezit om,
het op verantwoorde
wijze in
het TV-jpernaal
te
hunnen
verwerken.
Hoogachtend.
Als dusdanig kon ik met dat
antwoord genoegen nemen, alhoewel het mij zeer verdacht voorkomt dat het bewuste filmmateriaal niet vlug genoeg in h e t bezit
was van de TV-diensten, waar dit
wel h e t geval was voor h e t BSPkongres en de bijeenkomst van de
Vlaamse liberalen.
Wie kijkt er nog n a a r de tweede
nieuwsuitzending van de TV als
hij de eerste uitzending reeds gezien heeft ?
Vol spanning heb ik mij dan
voor het TV-toestel gezet om n a a r
« PANORAMA » te kijken. Hoe
groot echter was mijn teleurstelling toen ik bemerkte dat van een
gedeeltelijk filmverslag van het
Volksuniekongres niets te bespeuren was.
Toch meen ik « iets » gezien te
hebben, en wel Wim Jorissen als
spreker op voornoemd kongres.
Maar er was geen kommentaar
aangaande d a t kongres, en terwijl het beeld van Wim Jorissen
slechts enkele sekonden te zien
was, ben ik van mening dat het
filmverslag betreffende de Volksunie uitgeknipt werd, m a a r dan

VOLKSUNIE

iets te vroeg zodat er een restant
van overbleef. Zoals h e t onmiddellijk volgde op het filmverslag
van het B.S.P.-kongres, moet de
niet-ingewijde kijker ongetwijfeld
gemeend hebben d a t het behoorde
tot het B.S.P.-kongres ^flf.
Onmiddellijk, te 20 uur 30 heb
ik de Vlaamse Televisie opgebeld.
Ben juffrouw stond mij te woord
m a a r wist niets af van het programma « PANORAMA », enkel
dit : « d a t h e t iets ingekort werd,
m a a r dat h e t waarschijnlijk van
het gedeelte « Van de Hak op de
Tak » was ».
Opnieuw
een
protestschrijven
n a a r de heer Directeur-Generaal
waarop ik tot op heden, 7 januari
62, geen antwoord heb ontvangen.
Ik zal er waarschijnlijk ook geen
meer krijgen.
Besluit : TV blijft doof voor een
protest als het de Volksunie aangaat. Daarom moeten we m e t duizenden protesteren tot ze h e t beu
en misschien « beschaamd » worden.
Klagen en zeuren baten niet. Te
Bnassel moeten ze h e t horen.
R.S. - Zottegem.

IEDER ZIJN WAARHEID
Waarde Redactie,
Wanneer men met mensen van
de Volksunie praat, moet men
meermaals dezelfde
opmerkngen
horen.
Wij zijn er allen van overtuigd,
dat onze tegenstrevers misbruik
maken van alle dagbladen, en van
iedere uitzending
in
radio en
T.V. Werkelijk op ieder moment
zorgen zij voor dubbelzinnigheden,
m a a r telkens moeten wij horen
spreken van de D R I E nationale
partijen in België, waar is dan onze partij ? In Vlaanderen s t a a n
wij zover gelijk de liberalen. Ieder
zijn Waarheid... dit is tot op heden een leugen, ik ben ervan overtuigd d a t de Volksunie eenmaal
toegelaten wordt a a n dit debat mee
te doen, men dit stopt... OMDAT
DAN DE WAARHEID TE VER
ZOU GEHOORD worden. In de
pers : « VRIJE T R I B U N E » het
woord VRIJE is dit dan' geen leugen... natuurlijk de Gazet van
Antwerpen k a n moeilijk tegenover
« de Louis » de Volksunie toelaten in dit C.V.P.-blad de waarheid
te schrijven.
Wanneer gaan onze pax-lementairen deze zaken eens openbaar
aanklagen ? Vergeet niet er zijn op
dit ogenblik 300.000 Volksunie-kiezers, zij eisen h u n recht op.
G.C. - Wilrijk.
Redaktie : Wat de T.V. betreft,
hierover werden brieven geschreven a a n de raad van beheer.
Wij hopen op beterschap.

INDUSTRIALISERING ?
Geachte Redaktie,
Volgens de brief van Mgr De
Smedt, bisschop van Brugge, brief
die voorgelezen werd in al de kerken en openbare bidplaatsen van
West-Vlaanderen,
wordt
WestVlaanderen geïndustrialiseerd !

Eerst en vooral, als arbeider uit
h e t arrondissement leper, zou ik
graag weten waar al die fabrieken
komen. Is het o m d a t Monseigneur
een bijgebouw van Picanol komen
inzegenen is, d a t hij denkt dat de
werkloosheid opgelost is ?
Wel we zijn nog zeer ver daarvan, want om in een van die industrieën binnen te geraken moet
men een « C.V.P.-piston » hebben.
Er zou m.i. beter gewezen worden op h e t gevaar van « een voortschrijdende ontkerstening » van
onze veertigduizend (40.000) grensarbeiders die aan minderwaardige
lonen
in
het
kommunistische
Noord-Fi-ankrijk werken. Of zijn
die mensen reeds afgeschreven ?
Over tien of twintig j a a r zullen
we, als het voortgaat zoals nu, nog
geen werk hebben in Vlaanderen,
zullen we die 40.000 nog geen
werkgelegenheid in eigen streek
k u n n e n verschaffen. We horen het
niet graag, als katholiek, d a t de socialisten ons voor de voeten werpen d a t de achteruitstelling van
West-Vlaanderen voor een groot
deel te danken is a a n de Kristeiijk-gerichte overheid,
die kortzichtig bang was en is voor het
Socialisme.
Weet U dat er nog werkmensen
zijn die tegen honderd twintig
(120) F per dag werken bij de boe.
ren ? Mensen, die getrouwd zijn,
een gezin hebben en van 's morgens zes tot 's avonds a c h t zware
arbeid verrichten. Twintig jaar geleden waren er zo honderden en
honderden.
Toen ze d a n n a a r de fabrieken
in Frankrijk gingen werken werden ze uitgescholden voor « Ki-apuul » ! Het is bitter gezegd, m a a r
h e t is zo.
Het is de taak van de Volksunie
daar een eind a a n te stellen,
schandalen openbaar te maken en
voor nieman;! te zwichten. Laat
uw reporter elke dag n a a r WestVlaanderen komen, d a n vindt hij
elke dag stof voor een reportage
zoals die over de grensarbeiders !
M. - Boezinge.
Redaktie : Wij vragen niet beter
dan in de bres te springen voor
de kleine a«hteruitgestelde Vlaamse man. Wij hopen dat de arbeiders, overal in Vlaanderen, ons
hierbij zullen helpen. Het is alleen
door een samenballing van alle
krachten d a t wij in onze t a a k zullen slagen.

GEBREK

Geachte redaktie,
Begin december stuurde ik a a n
« De S t a n d a a r d » een schrijven
ter o p n a m e in rubriek « Waarde
redaktie » Ijetreffende h e t feit d a t
ik door een veroordeling tot 3
jaar gevang voor politieke samenwerking met de vijand sinds 18
j a a r tieroofd was van een rustpensioen, voor dienstjaren van h e t
beheer van Posterijen, er de nadruk op leggende dat, niettegenstaande de oproepen van de Heilige Vader onze zeer kristelijke
ministers van niets gebaarden en
de kristelijke en h u m a n i t a i r e beginselen kostelijk a a n h u n laarzen
lapten. Mijn brief bleef zonder gevolg. Op 22-12 verscheen echter
een berichtje op de 2de bladzijde
meldende dat brieven voor hogergenoemde rubrieken meestal bij
gebrek a a n plaatsruimte niet wer-

JEUGDRUBRIEK
Geachte Redaktie,
Voor wanneer mogen wij in uw
blad een jeugdrubriek verwachten ? Ik weet d a t d a a r reeds v a n
verschillende k a n t e n
op a a n g e drongen werd en ik hoop d a t rezultaat niet lang meer zal uitbUjven.
Redaktie : Zoals wij reeds vroeger zegden overwegen wij binnenkort de s t a r t van een dergelijke
rubriek.
P.K. - St. Margriete.

GEBOORTEi.
Mijne Heren,
Onlangs hoorden we zeggen d a t
België een van de laagste geboortecijfers telde van de Europese
landen.
Is dit juist ?
Indien dit h e t geval is, zoudt U
ons niet k u n n e n de verhoudingen
geven v a n Vlaanderen alzonderlijk en Wallonië ook afzonderlijk.
We zijn de mening toegedaan d a t
dit verwijt Vlaanderen niet treft.
Indien Vlaanderen genoeg geboorten heeft en Wallonië te weinig, d a n dient hier toch rekening
mede gehouden te worden voor
de statistieken. Of zou dit ook te
federaal gezien zijn ?
Een feit is zeker d a t dit zich
wel zal wi-eken. Misschien nog enkele j a r e n geduld. De Walen willen geen kinderen, de Vlamingen
wel,
doch... uit
achterlijkheid
(volgens een intervieuw van de televisie in een Waals huishouden
zonder kinderen).
D. - Kruishoutem.
Redaktie : De verhouding op geboortegebied,
tussen
Vlaanderen
en Wallonië is reeds vroeger in
ons blad verschenen en ook op
overzichtelijke wijze in MIS speciaal p r o p a g a n d a n u m m e r van november-december 1961. De geboortecijfers liggen als volgt :
Vlaanderen 18,5 %o;
Wallonië 15,7 «/óo;
Arrondissement Brussel 14,3 %«.
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den ingelast en ook niet werden
teruggezonden. Er werd ook niet
over gekorrespondeerd. Tot slot
stuurde ik nog een brief er op
wijzende dat zovele onbenullige e n
nietszeggende brieven wel werden
ingelast, d a t de verontschuldiging
gebrek a a n
plaatsruimte
geen
steekhoudende reden kon zijn. Tot
slot legde ik er de n a d r u k op dat
ik uit dit alles de gepaste gevolgtrekkingen zou maken.
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B i A D V A N D E VLA A M S N A Tl Ö N A L E PA R f

DE NEKSLAG
door Wim Jorissen

O okheeftde

Vlaamse kleurpartijenpers
ons altijd
ekstremisme
verweten wanneer we ons krachtdadig Terzetten tegen de weergaloze
aanmatiging van Walen en andere
franstallge imperialisten. Wl] stellen
t h a n s vaat d a t « Het Volk >, < De
Standaard >, « De Gazet van Antwerpen » en zelfs de « Volksgazet » dezelfde uitdrukkingen beginnen neer
te pennen die wij zelf altijd gebruikt
hebben.
Alle wilde Waalse en Brusselse honden hebben zich inderdaad van h u n
kettingen losgerukt en bijten verwoed
in alle Vlaamse kuiten, waar ze aan
kunnen.
Het franstalig imperialisme is in
volle wellust losgebroken.
Zo krachtig dat van lieverlede de
opstand van de Vlaamse gematigden
tegen de ekstremdsten van de Volksunie in de kiem gesmoord geraakt.

de franstallge havenambtenaren;
te Zaventem, voor de kinderen van
het Sabenapersoneel;
te Oostende, voor de kinderen van
het marinepersoneel.

ne » die te Namen een kongres hield.
Achter de voorzitterstafel zat de n a tionale sekretaris van het A.C.W.!
De laatste C.V.P.-er zal er zijn autobuskompleks bij verliezen.

Men zal schaterlachen in Vlaanderen. Maar dat men het niet te vroeg
doet. Het beginsel werd reeds in de
kabinetsraad aanvaard en voor Leuven, Leopoldsburg en Brasschaat is
het praktisch reeds door !
Is het alles ?

Het werd te Brussel nog krasser
uitgedrukt op een vergadering van de
< Avant-garde wallonne », zoiets als
Waalse stoottroepen, waar een oudminister sprak, namelijk Grégoire.
En wat vertelde hij ?

Neen, de villawijk (typisch !) van
Beersel vraagt ook « faciliteiten ».
Het zal niet lang meer duren of dezelfde els zal weerklinken uit de villawijk van Knokke. Het Zoute en a n dere plaatsen aan zee, uit het toeristisch centrum te Keerbergen, uit de
suikerfabriekwij k te Tienen, uit de
mijncentra Genk, Houthalen, Beringen en Eisden, uit het miljoenenkwartier te Gent.

ol verbijstering hebben die « gen afwachting dat het te Hasselt
V matigden
» zelf plotseling en in- I gevraagd wordt voor de kinderen
stinktmatig h u n toevlucht naast ons van oud-minister Meyers en van asgezocht. Vertwijfeld, de handen boven het hoofd, roepen ze nu eveneens
« neen ».
Hopen we — m a a r we vrezen h e t
sterk — d a t het zo zal blijven want
dan kan Vlaanderen geen kwaad.
Wat eisen de Waalse en franstallge
ekstremisten t h a n s allemaal ?
Niet alleen meer de verfransing
van de acht randgemeenten door de
beruchte tegemoetkomingen met de
Franse scholen, waardoor weer 40 tot
50.000 Vlamingen de prooi zouden
worden van de verfransing.
Neen, ook St. Pieters-Leeuw, Tervuren, Alsemberg, Overijse en andere
nederlandstalige
randgemeenten
worden opgeëist door de franstallge
kolonisators. Men leze « La Libre Belgique », « Le Soir », « Le PourquoiPas » en andere franstallge organen.
Opnieuw gaat het om tienduizenden
Vlamingen.

e grote man van de P.V.V., KroDde nacker,
ontfermt zich verder over
franstaligen te Leuven, KorbeekLo en Kessel-Lo. Ook voor hen worden in een wetsvoorstel dezelfde « faciliteiten » of tegemoetkomingen gevraagd als voor de Vlaamse randgemeenten.
Funktionele scholen, een nieuw
woord voor Franse scholen, worden
daarbij gevraagd :
te Leuven, voor de kinderen van de
Waalse professoren;
te Leopoldsburg, voor de kinderen
van de franstallge militairen;
te Brasschaat, eveneens voor kinderen van dat slag militairen;
te Mol, voor de kinderen van de
atoomdeskundigen;
te Mechelen, voor de kinderen van de
spoorwegtechnici;
te Antwerpen, voor de kinderen van

pirant-minister Leynen en te Aalst
door de aanhangers van Blavier.
In dit land moet men waai'lijk van
niets verschieten.

het uit «Le Soir» want
W ijdevertalen
Vlaamse C.V.P.-kranten mogen
het klaarblijkelijk niet vertalen van
Van den Boeynants :
« Gij zult aan de leeuw niet ontsnappen indien gij niet meemarcheert met
het demokratische Wallonië. Dat de
Vlamingen maar proberen nog eens
een opmars n a a r Brussel in te richten. Wij zullen hen zeggen, volgens
de formule van Renard, dat zij nooit
meer een poot bij ons (te Brussel !)
zullen zetten of we zullen hen de
poten breken ».
En dat is het dan !
De Vlamingen mogen geen poot
meer zetten te Luik. Tot daar toe.
Wij voelen geen lust de Walen te
verontrusten door h u n heilige grond
te betreden.

De Vlamingen die na de oorlog
vonden dat de Vlaamse Beweging
gewonnen was en degenen die tot
nze volgelingen van de O.A.S. met
voor enkele maanden dachten dat de
het Algérie frangaise, de mannen
bekroning nabij was kijken wel ver- • van het Bruxelles frangais, zullen ons
dwaasd op. Steeds weer hebben zij ook nog verbieden te Brussel ons eidezelfde fout gemaakt. Niet in te zien gen verleden te gaan herdenken. Zij
dat zo de Vlaamse Beweging groeide, zullen ons verplichten uit ons eigen
ook de staatsmachine groeide, vlug- gebied te verhuizen indien we niet
ger en krachtiger zelfs dan de Vlaam- onmiddellijk de taal van Napoleon,
se Beweging en dat die staatsmachine Charles de GauUe en Salan aanvaarin gang gebracht in 1830 nog steeds den als onze taal en niet plat op onze
op dezelfde wijze werkt : verfran- buik willen vallen voor h u n kuituur.
send. Want wezenlijk is zij nog steeds
En het zal niet lang meer duren
in handen van de franstallge impeof we mogen ook geen poot meer zetrialistische kolonisators.
ten in gans Vlaams-Brabant dat alleen nog private wegen zal tellen
n a a r de franstallge villawijken waarat is het basisfeit van het Belgisch
omheen in de brousse de Vlaamse
unitarisme en zolang de Vlamin- boerenwoninkjes en arbeiderstulpen
gen dat niet inzien blijven zij steeds zullen staan als hottentottententen.
minderwaardige tweederangsburgers
en zullen in dit hoekje van WestIn afwachting dat gans Vlaanderen
Europa kolonialistische bestuursvor- via « funktionele » scholen en « facimen blijven bestaan. Ondanks alle liteiten » zal ingericht en uitgebuit
socialisme, ondanks alle christelijke worden als de laatste franse modeldemokraten en ondanks alle dappe- kolonie.
re strijders voor vrijheid en vooruitgang van het slag van Kronacker, Lilar, Vreven, Van Audenhove en Gillon.

O

D

Na
et franstalig eenheidsfront dat onH dergronds
altijd bestaat heeft is
thans zichtbaar geworden.

Wij vernemen dat de Waalse vleugel van het A.C.W. bereid is de hand
te reiken aan Renard, tegen Vlaanderen en tegen de Vlaamse arbeiders.
Het werd in duidelijke woorden gezegd door de nieuwe Waalse christelijke vereniging «Renovation wallon-

het vergelijk van Charleroi en
nadien het vergelijk van Oostende
eerst te hebben goedgekeurd en verdedigd stellen we vast dat onder de
druk van de openbare mening kranten als het Het Volk en De Standaard
telkens weer terugkrasselen en opnieuw de zijde van de Vlaamse strijd
kiezen. Het spreekt echter vanzelf
dat wie eerst patetisch uitroept dat
geen cm^ Vlaamse grond meer mag
verloren gaan en.nadien even pate-

tisch het verlies van de randgemeenten en van Vlaamse gemeenten aan
de taalgrens verdedigt zoals Schildwacht en in zijn spoor een Mana
Ruys, moeilijk nog een onbeperkt
vertrouwen kan opeisen. Ook al zien
ze op dit ogenblik weer met schrik
om het h a r t in waar hun toegevingen
leiden.
De Vlaamse C.V.P. zal moeten In
het goede spoor gedwongen worden
door h a a r honderdduizenden flamingantische kiezers.
Enige hoop is er ook weer bij de
Vlaamse socialisten als we het artikel lezen van Jos van Eynde in de
Volksgazet van vorige donderdag
waarin hij de fanatische Walen en
Brusselaars te lijf gaat en het treffend verschil aantoont in behandeling tussen de Vlaamse arbeiders uitgeweken naar Wallonië en de franstallge Brusselse snobs die uitwijken
n a a r Vlaanderen. Zal hij eindelijk
dit sociaal vraagstuk willen inzien ?
Zal hij doorzetten of aan de zijde
staan van de Kronackers ?
Hier moet de groep achter
het Vlaams socialistisch manifest al
zijn invloed in de schaal werpen.

heeft geen toegevingen
V laanderen
meer te doen aan fanatici en kolonisators jaar 1962. Wij eisen niets in
Wallonië, ook niet te Waterlo, Terhulpen en te Kasteel-Brakel. De
franstaligen hebben anderzijds niets
te eisen in de Brusselse randgemeenten, in het gebied van Edingen en In
de Platdietse streek.
Het gevaar bestaat echter dat de
Vlaamse politiekers andermaal omwille van de lieve unitaristische vrede 50% toegeven van hetgeen de
franstallge imperialisten vragen. En
dat ze dit weer als een overwinning
voor Vlaanderen voorstellen.
Het zou een grondige miskenning
zijn van de Vlaamse openbare mening die elke dag meer verontwaar-i
digd wordt en verbeten.
Tienduizenden van alle politieke
strekkingen, vooral jongeren, wachten met ongeduld op de tweede opmars naar Brussel,
Men staat elke dag meer aangenaam verrast als men ziet hoe vlug
het Vlaams verweerrefleks om zioh
heen grijpt in de vroeger meest onverschillige jongeren- en. volkskringen.
En de Grégoires die ons de pote»
zullen overslaan als we nog onze
eeuwenoude eigen Brusselse grond
zullen betreden, zullen liefst rustif
thuisblijven.
Anders doen wij er geen eed op dat
het hun poten niet zullen zijn, die
breken.
Hoezeer wij ook tot kalmte zullen aanmanen.

eiïOLI^NS

epeRNoreN
MENIMGSVERSCHILLEN
De h. De Saeger heeft er de federalisten e e n verwijt v a n gemaakt dat
aij h e t onder mekaar niet eens zijn
en uit h u n meningsverschillen e e n
argument gesmeed tegen h e t federalisme. In feite is h e t volkomen normaal dat de federalisten niet 100 %
akkoord gaan over de modaliteiten
v a n h e t federalisme : er zijn immers
vele mogelijkheden, m e n k a n v a n
m e n i n g verschillen b.v. over e e n
tweekamers- of éénkamerstelsel, enz.
Dergelijke verscheidenheid van o p vattingen is v a n ondergeschikt b e lang t e n overstaan v a n de principiële
eensgezindheid over de wenselijkheid
en de noodzakelijkheid v a n h e t federalisme.
Maar wij zouden op onze beurt a a n
de h. De Saeger de vraag willen stellen of er d a n zo 'n roerende e e n s g e zindheid bestaat in de rangen v a n
de unitaristen ? Wij hebben de overtuiging d a t de verdeeldheid diepgaand is e n verder reikt dan m e ningsverschillen over modaliteiten.
In de partij v a n de h. De Saeger, de
C.V.P., is de tegenstelling tussen Vlamingen e n Walen niet te kamoufleren : of is de houding v a n e e n D u vieusart e n e e n Karel V a n Cauwelaert t.o.v. de Vlaamse problemen
niet volkomen onverzoenbaar ?
Vlaamse C.V.P.-ers verdedigen h e t
Vlaamse karakter van de Voerstreek,
Waalse C.V.P.-ers dienen a m e n d e m e n t e n in om i n de Voerstreek de
verfransing in stand te houden. Enz.
Over de verdeeldheid in de B.S.P.
moeten wij niet uitweiden !
De P.V.V. k a n eenvoudigweg geen
standpunt i n n e m e n t.o.v. de Vlaamse problemen zonder uiteen te vallen!
I n deze partij wordt water e n vuur
gemengd : de Vlaamsgezindheid v a n
Van der Poorten e n Grootjans m e t
h e t rabiate
franskiljonisme v a n
Kronacker, h e t unitarisme v a n Van
Audenhoven m e t h e t Walingantisme
van de (beschaamde)
federalisten
Destenay, Lefebvre e n es. !
En hoe komt h e t indien zij zo e e n s gezind zijn d a t zij zich niet akkoord
kunnen stellen ? H e t is e n blijft o n ze overtuiging dat de federalisten
zich heel w a t gemakkelijker zullen
k u n n e n akkoord stellen, wanneer h e t
ogenblik aangebroken is v a n de o n derhandelingen.
De verdedigers v a n de bestaande
toestanden m a k e n h e t zich w a t al te
gemakkelijk !

MINISTER MERLOT RECIDIVIST
Minister Merlot heeft e e n bezoek
gebracht a a n Kortrijk e n werd officieel ontvangen op het stadhuis, door
het C.V.P.-schepenkolIege v a n de stad
in bijzijn v a n de Kortrijkse C.V.P.senator Declerck,
minister v a n de
middenstand.
De burgemeester, de h. Lambrechts,
verwelkomde de minister. We weten
niet in welke taal. Maar wij weten
wel dat minister Merlot. het woord
gevoerd lieeft en dat hij het alleen in
h e t Frans kan gedaan hebben, vermits hij geen woord Nederlands kent.
De Volksunie heeft scherp protest
a a n g e t e k e n d tegen Franse redevoeringen door ministers i n uitoefening
van hun funktie in Vlaanderen g e houden. De Vlaamse pers, e n voornamelijk de Vlaamse C.V.P. pers, heeft
ons gelijk moeten geven.
I h a n s herbegint minister Merlot
met medewerking v a n de C.V.P. e n in
bijzijn v a n de gewezen f l a m i n g a n t
Berten Declerck, die als minister
blijkbaar zijn flamingantisch verleden vergeten is en het afgezworen

heeft. Wij k e n n e n dit verschijnsel .
Maar wij willen minister Merlot e n
alle Waalse of Brusselse ministers
nogmaals waarschuwen dat V l a a n deren h e t beu is als koloniaal gebied
behandeld te worden. En de C.V.P.
of welke partij ook die zich m e d e plichtig maakt, m a g zich in acht n e men. Wij zullen h u n houding a a n de
kaak stellen e n zij zullen wel weten
hoe de Vlaamse openbare opinie hierover oordeelt !

DUS TOCH !
De Belgische Voetbalbond houdt er
blijkbaar v a n de Vlamingen te blijv e n tarten. Volgende zondag zal B l a vier sclueidsrechteren in e e n wedstrijd tussen twee Vlaamse ploegen :

Antwerp-Gantoise. Na de uitdaging
te Aalst e n de veroordeling v a n E e n dracht wordt Blavier niet alleen o p nieuw geduld, maar stuurt m e n h e m
naar h e t Vlaamse land o m t e fluiten
op e e n wedstrijd tussen Vlaamse
ploegen.
Te veel is t e v e e l ! Ook de Voetbalbond m o e t w e t e n d a t m e n de V l a m i n gen niet meer voortdurend straffeloos k a n beledigen.
We ontvingen
vanwege h e t personeel v a n e e n groot
Antwerps bedrijf afschrift v a n e e n
brief, gericht a a n de Voetbalbond e n
getekend door meer d a n 200 supporters en s i m p a t h i s a n t e n v a n Antwerp
F.C., om te protesteren tegen de a a n duiding v a n Blavier. Ook elders in
Antwerpse supporterskringen is er
gisting.
De

B.V.B,

zal

het

zelf

gewild
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GEEH FACILITEITEN !
M e t w e k e n vertraging e n n a e i n d e loze palabers h e e f t de regering d a n
t o c h eindelijk h e t ei v a n h e t tweede
ontwerp Gilson "gelegd.
Wij h a d d e n niet v e r w a c h t dat h e t
de V l a m i n g e n voldoening zou s c h e n ken; wij h a d d e n echter ook niet v e r w a c h t dat h e t de Vlamingen in dergelijke m a t e zou tergen.
I n de eerste plaats wil de regering
een stelsel v a n bestuurlijke t w e e t a ligheid opleggen i n Vlaamse g e m e e n ten, m e t als kompensatie de zg. w e derkerigheid. D a t is zuiver boerenbedrog : v a n die wederkerigheid i n
Waalse g e m e e n t e n komt nooit i e t s i n
huis. De Walen zullen — trouwens
zeer terecht — de integriteit v a n h u n
g e m e e n t e n niet l a t e n a a n t a s t e n . Wij
evenmin.
De betoging v a n 32 oktober stond
duidelijk in h e t teken v a n « geen f a ciliteiten ». De regering h e e f t de verwittiging blijkbaar niet willen b e grijpen. Zij zal m o e t e n voelen.

Open brief

DE AALMOES
Voor h e t hoger kader in de c e n trale administratie komt er g e e n
tweetaligheid. M.a.w., h e t tweede o n t werp Gilson wil t e n eeuwige dage de
huidige voor de V l a m i n g e n vernederende toestand bestendigen. De W a len zullen h e t verder k u n n e n stellen
m e t h u n Frans alleen e n de V l a m i n gen m o e t e n verder maar de twee t a len leren.

aan de heer Jos \ uii ^chap
ex-kabinêisekretai is
BRUSSEL
Geachic Ilfcr,
Gij zijl een lurieiis exemplaar ' Gij Tijl lereüil gehomen in de poULiek zonder hel eigenlijU te uilh'i), zomh i uw
boontjes geweekt te hebhen in de waierkens van de poll en
de verkiezingen, zonder plaile broodjes te bakken voor platte
pohtici;rrs.
' Geen plaUe hrttodjcs, maar dan toch broodjes. Gij waart,
mijnheer Van Schap, de aihtbare direkleur-generaal van het
even achtbaar gilde der meesters brood- en pasteihakkers en in
die funldie hebt gij ^steeds al uw energie gewijd aan een b«har lens waardig ideaal : het welzijn van alle brood- en pasleibakkers in den lande. Behartensiunardig inderdaad; hel vergt
wel geen hewijS dat gijzelj, de brood- en pasteibakkers en
uiteindelijk ook uw dio Genes slechts wel kan varen bij een
bakl;end gilde dal zich, zonder al te veel bekommernis om de
inhoud van het « scho) » en de zorgen van de oude dag, volledig kan geven aan de verschajjing op grote schaal van ons
aller dagelijks brood en zondags pasleigebak.
Juist dit hehartenswaai dig ideaal. Mijnheer Van Schap,
heeft uw parlen gespeeld. Toen vorig jaar de niewe regering
boven de doopvont was gehouden en toen de kersverse excellenties zich begonnen te bekommeren om hun kabinet, hebt
gij een telefoontje gekregen 'Vanuit Brussel. Minister Declerck
— in zijn jeugd net als Rodenbach doodeenvoudig « Berten »,
maar dal is al lang geleden — wenste zijn Middenslandskabinet te 'stofferen met enkele techniekers en hij had aJH
welwillend ministerieel oog laten vallen op U. Gij hebtt Mijnheer Van Schap, aanvaard om kabinetsekretaris bij 'Berten t«
worden omdat gij illuzies had. Gij had namelijk de illuzie
dal het Ministerie voor ds Middenstand ivas. Dat was een
onvergeeflijke denkfout : de minister is er niet voor de Middenstand — gij hebt het sindsdien ondervonden — doch de
Middenstand is er voor de minister. Gij had vervolgens de
illuzie dat gij, gezeten in dat kabinet, zoudt beschikken over
nog veel meer macht en invloed bij het nastreven van uw
ideaal, dat gij nog veel beter dan vroeger de belangen zoudt
kunnen dienen van 'het bakkend gilde en van de hele middenstand.

Voor de k e n n i s v a n de tweede taal
wordt e e n premie ingesteld. M e e n t
m e n d a n werkelijk d a t h e t Vlaamse
volk e e n publieke straatmeid i s i6e
voor enkele f r a n k e n iedere m a a n d
bereid is, zich door mijheer Waal to
laten doen ?

DE ADJUDANT
Deze voor h e t Vlaamse volk zo b e s c h a m e n d e episode k o n natuurlijk
niet voorbij g a a n zonder d a t a d j u dant v a n Elslande zicfa n o g e e n s deed
«^merken.
I n h e t zg. ontwerp Larock-Van
Elslande is voorzien d a t i n s o m m i g e
Vlaamse g e m e e n t e n Frans lager o n derwijs wordt Ingericht t e n behoeve
v a n de F r a n s t a l i g e n e n de franskilj o n s die er w o n e n of die er z i ( ^ s i ^
l e n vestigen. D a a r m e e is h e t h ^ v a n
de d a m voor de verdere verfranstng
v a n Vlaanderen via h e t onderwijs.
Er zijn Vlaamse n a m e n ffie l a
Vlaanderen
worden
oilgespuvd»
mijnheer v a n Elslande.

WAT NU ?

Niels daarvan ! Gij hebt moeten leren dat Berten niet
ten onrechte « de Zwijger n wordt genoemd. Gij hebt moeten
ondervinden dat de minister zijn ministeriële
polleviekens
veegde aan de hele middenstand. Gij hebt moeten vaststellen
dat de middenstand door deze regering beschouwd wordt als
een melkkoe en dat Berten deze zienswijze deelt of er zich
allhans niet tegen verzet.
Gij hebt, Mijnheer Van Scliap, daaruit de konkluzieê
getrokken. Gij hebt iels gedaan wat er in uiv plaats nog niet
te veel zouden doen : gij hebt de deur van het ministerieel
kabinet met een harde smak dichtgeslagen op de ministeriële
neus van Berten. En gij zijt teruggekeerd naar uw brood- en
pasteibakkers. Gij'moet het hebben van knappende broodjes,
niet van platte.
Gij zijt, mijnheer Van Scliap, inderdaad een kurieus
exemplaar. Gij hebt boven op het ladderke gezeten en vrijwillig
zijt gij naar beneden gekomen. Liever de oven in de bakkerskelder dan het ministerieel zonneke op uw sekretarisrug.
Gij hebt op mij een pint te goed.
Uw dio Genes.
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De Vlaamse volksvertegeilwoordiging weet t h a n s , w a a r a a n zich t e
houden. Er zal i n Vlaanderen xeet
scherp worden toegekeken.
E n de
h e r e n wezen verwittigd,
er is é é n
vlieger die niet zal opgaan : die v a n
h e t rekensommetje.
Wanneer bv. de C.V.P. denkt h e t
te k u n n e n klaarspelen door zorgvuldig uit t e r e k e n e n hoeveel s t e m m e n
er nodig zijn o m de o n t w e r p e n Gilson er door t e h a l e n e n ' door d a n
enkele jongetjes « n e e n » t e laten
s t e m m e n zonder d a t de regering in
gevaar komt, d a n is ze deerlijk mis.
De Vlaamsgezinden i n de grote
partijen m o e t e n t h a n s h u n v e r a n t woordelijkheid
volledig
opnemen.
Het g a a t niet op, zichzelf tegenover
zijn kiezers e e n alibi t e verschaffen
door n e e n t e s t e m m e n e n d a n nadien
de partij t e blijven s t e u n e n die h e t
zover h e e f t laten komen.
De keuze is duidelijk : de partij
of Vlaanderen.

DE VOLKSUNIE

G€EN &ELD :
De Antwerpse stadskas is blijkbaM
weer volledig leeff, want de jongste
tijd hebben de agenten van de stadspolitie en de mannetjes van de dienst
der stadkas het ongelooflijk druk.
'Allerlei verbalen worden opgemaakt
vooral dan tegen autovoerders en
middenstanders. Er zijn straten in
Antwerpen waar, tijdens de Nieuwjaarsnacht, iedere herbergier, die zijn
680 baarden voor danstalcs niet had
neergeteld, beboet werd.
'

En dat omdat er tijdens die bepaalde nacht natuurlijk al eens gemakkelijker een walsje meegepakt
wordt door feestvierende mensen die
ge als herbergier moeilijk kunt zeggen
dat ze op hun stoel moeten blijven
zitten !

GENERAAL JANSSENS
Te Antwerpen kwam verleden vrijdag de beruchte generaal Janssens,
ge weet wel de man die zich grenzeloos belachelijk maakte aan het
standbeeld van Leopold II, een voordracht houden in beperkte kring.
Het ging hier om 'n onderonsje ingericht door de zn. «Vereniging van de
Antwerpse officierenkringen » een
samenraapsel van oud-officieren en
allerlei duistere figuurtjes die in een
demokratisch land zo weinig thuishoren als een koe in een porceleinwinkel. Natuurlijk werd er uitsluitend
de taal van ons aller B.B. gebezigd.
Veel moed schijnen de overigens rijkelijk van dekoraties voorziene mannetjes toch niet te hebben, want was
de voordracht vroeger al eens uitgesteld geweest en had men toen verschillende keren van zaal verwisseld,
dan had men zich thans verschanst
in een vergaderplaats die slechts te
bereiken was via een lange gang en
waarin zich een tweetal politie-agenten hadden opgesteld.
'Wat é?Rfër*"1iet belette dat een
stootgroep van bij de vijftig man een
raid uitvoerde waarbij een groot aantal stinkbommen werden achtergelaten. Veel genoegen zullen de toehoorders des generaal Janssens er dan ook
niet aan beleefd hebben temeer daar
men bijna een uur moeten schrobben
heeft om de zaak een beetje schoon
te kunnen maken. Weze nog opgemerkt dat de zeer civieke vergaderaars aan de ingang een blaadje uitdeelden « l'Action Politique » waarin
een zin Nederlands voorkomt : « De
Nationale Kring ».

DE PRAKTIJK
Naar aanleiding van de algemene
tellingen op 31 december jongstleden
heeft het gemeentebestuur van Evere
zich de moeite getroost een tweetalig
bericht aan de bevollung te versturen. De Nederlandse tekst ervan verdient een ereplaats in het museum
van de Brusselse verdwazing, zoals
moge blijken uit volgende drie paragrafen.
»
»
j»
»
»
»
»
»
»

« Gelijkvormig het taaistatuut onzer gemeente, eenparig gestemd bij
beraadslaging van de Gemeenteraad dd. 29 juU 1954, die een toestand van volstrekte gelijkheid aan
beide landstalen toewijst, werden
deze formulieren in een dubbel stel
overhandigd, een met voorrang van
de Nederlandse taal, het andere
met voorrang van de Franse taal.

» Het is wel te verstaan dat maar
» een stel van de overhandigde for» mulieren dient ingevuld, 't is te
3» zeggen dit waarvan de formulieren
» de voorrang geven aan de taal in
» dewelke onze medeburgers wensen
» dat zij ingevuld worden. Het andere
» stel zal door de teller teruggeno» men worden.
» Wij nemen de gelegenheid te
» baat om onze medeburgers te ver» zoeken, ten einde de snelle gang
» van de verrichtingen te verzekeren
» en om het werk van de tellers te
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hele loopbaan In een grote stabiels
onderneming, met regelmatige boekOm de ^tt te Ti^en sou men, met
houding hebben doorgemaakt. En die
een h a n d i g kneep, bepaalde arbeizijn hoofdzakelijk in Wallonië gedOTspensioen«n v^t inkrimpen. De
vestigd. Maar wat met de Vlaamse arbewijslast voor een volledig pensiom
beider uit de kleine, wankele bedrijfzou worden verzwaard. De pensioenjes, wat met de Vlaamse seizoenargerechtigde arbeider vanaf 1962 zou
beider, wat met de Vlaamse landmoeten bewijzen, dat hij vanaf 1936
bouwarbeider, wat met de duizenden
als arbeider werd tewerk gesteld. Hij
arbeiders, die in de vooroorlogse crizou het bewijs van 36 werkjaren diesisjaren — vooral in Vlaanderen —•
nen te leveren, geleidelijk opgevoerd
werkloos waren ?
tot 45, terwijl totnogtoe het bewijs
Gaat men al die jaren aftrekken
van de 15 laatste jaren volstond, wat
omdat
zij — buiten hun wil — geeu
met de verplichte verzekering vanzelf
papieren
kunnen voorleggen ?
ging. Het pensioen zou worden verFraai
is
het niet, maar niet onhan-*
minderd telkens met 1/36 voor elk
dig
bedacht.
jaar waarvoor het bewijs ontbreekt.
Wij zullen die Waalse, ministeriële
Naar wat wij uit de omgeving van Wie gaat van deze nieuwe regeling
illusionist
scherp op de vingers kijminister Leburton konden opvangen,
blijkt dat er aardig wordt geknoeid profiteren ? De arbeiders die hun ge- ken.

»
»
»
»
»

ontlasten, M magtStJIk, n t f de 9ezegde formuli«r«n tg W111«B IAVIIIlen, opdat, zodoende, de tdles, bij
de i n z a m ^ n g ervan, btj voorbaat,
voor hunne samenwerking. »
Als men weet dat Evere pas in 1954
officieel tweetalig is geworden en het
de enige gemeente van de Brusselse
agglomeratie is die, op papier althans, Nederlands en Frans als gelijkwaardig beschouwt, kan men zich
zonder moeite voorstellen welke Assepoesbehandeling het Nederlands te
Eisene, Schaarbeek, Sint-Gilles, enz.
tebeurt valt.

mei d« pensioenwotffovlttf.

LAGERE PENSIOEHEN VOOR
VLAAMSE ARBEIDERS ?

\

HERZIENING GRONDWET
IN FEDERALE ZIN
Een hislorisehe

daad

Op dit ogenhlih, nu het unitaire België het « offeu'
sief der gematigden » heejt ontketend, nu duidelijJc en
onverbloemd de onmacht blijkt van het unitarisme om hei
vraagstuk van de Vlaams-Waalse verhoudingen afdoend
en blijvend te regelen, heeft de Volksunie gemeenB dat
het nuttig en nodig was een voorstel tot federale grondwetsherziening hij de Kamer in te dienen. De Volksunie
wil zodoende beklemtonen dat er wel degelijk een middel
is om, langs wettelijke weg, het vraagstuk van de Belgische dualiteit definitief op te lossen. De Kamerfraktie
van de Volksunie ivil daarenboven aan de volksvertegenwoordiging van het hele VlaaTnse volk eens te meer de
kans geven, zich vrij te Tnaken van de diktatuur der partijen en zich uit te spreken voor een duurzame regeling.
Het indienen van het voorstel door de Kamerfraktie
van de Volksunie op dit ogenblik is een daad van historische betekenis.
Verleden dinsdag werd
door de Kamerfraktie, onder voorzitterschap van
Mr. F. Van der Eist, op een
perskonferentie te Brussel
het voorstel
toegeUcht.
Elders in dit blad (blz. 16)
vindt men de uitvoerige
toelichting die samen met
het voorstel werd ingediend. Het voorstel zelf,
getekend door de vijf
V.U.-Kamerleden,
luidt
als volgt :
« Er bestaat reden tot
herziening van de artikelen 1 tot 11, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
35, 36, 47 tot 57, 59, 61 tot
74, 77, 79 tot 82, 84 tot 91,
93 tot 95, 99, 101 tot 108,
110 tot 129 van de Grondwet ».
(Get. F. Van der Eist, D.
Deconinck, R. Mattheyssens, R. Van Leemputten,
L. Wouters).
Het bij de Kamer ingediende stuk omvat bovendien nog in bijlage het
ontwerp
van
federale
grondwet dat in 1953, buiten alle partijpolitiek om,
in Waals-Vlaams overleg
is tot stand gekomen. Mr
Van der Eist verklaarde
dienaangaande
op
de
perskonferentie
dat
de
V.U., liever dan een eigen
ontwerp op te stellen, er
de voorkeur heeft aangegeven terug te grijpen
naar het dokument van
1953, juist omdat het op
dat ogenblik aanvaard is
geworden zowel van Waalse als van Vlaamse zijde.
Met dit ontwerp beschikt
de Kamer over een realistisch voorstel dat een ste-

vige bazis vormt voor het
onvermijdelijke
WaalsVlaamse dialoog.
Op een vraag van een
der aanwezige joernalisten
antwoordde Mr. Van der
Eist dat de federalistische
stroming in Vlaanderen
heel wat sterker is dan
men op het eerste zicht
zou vermoeden. Hij herinnerde in dit verband
aan een enquête die enkele jaren terug in het Kortrijkse werd gehouden en
waarbij bleek dat een
meerderheid niet afwijzend stond tegenover het
federalisme. Hij stipte aan
dat zowat in alle partijen
federalisten aanwezig zijn
doch dat hun overtuiging
vervalst wordt door de
ijzeren partijtucht.
Hij
wees er tenslotte op dat
belangrijke
a-politieke
verenigingen sinds jaar en
dag openlijk het federalisme verdedigen zonder
dat zij ook maar een fraktie verliezen van het vertrouwen dat brede lagen
van het Vlaamse volk in
hen stellen.
Sommige
persmensen
wensten te vernemen of
de V.U. het federalisme
ook werkelijk verwezenlijkbaar acht. Mr. Van der
Eist betoogde dat in de
allereerste plaats het unitarisme, dat sinds 131 jaar
zijn onmacht heeft verraden, thans voor een beslissend ogenblik staat en dat
het meer dan twijfelachtig is of het thans opeens
— na 131 jaar — plots
bruikbaar zou blijken te

Vooihraah der

federalistische gedachte

zijn. De onmacht van het
unitarisme laat geen andere keuze dan federalisme op kortere of langere
termijn. Mr. Van der Eist
vestigde er terloops de
aandacht op dat de gangbare politieke opvattingen,
wanneer ze getoetst worden aan de werkelijkheid
van een ernstige politkVe
krizis,
verrassend
snel
kunnen veranderen; in
1959, de dag voor de incidenten te Leopoldstad, zal
in het Belgisch Parlement
wel niemand aanwezig geweest ^jn om de onafhankelijkheid van Kongo op
korte termijn te verdedigen. Nauwelijks een jaar
later was in de Kamer
niemand te vinden om de
noodzaak van onafhankelijkheid op korte termijn
te betwisten.
Het voorstel tot grondwetsherziening zal thans
onderzocht moeten worden door
de bevoegde
Kommissie. De besprekingen in deze kommissie
zullen echter niet plaats
grijpen dan tegen het einde van de huidige legislatuur, daar een grond 1-

wetsherziening de ontbinding van het parlement en
nieuwe verkiezingen meebrengt.
Het indienen van het
voorstel
tot
federale
grondwetsherziening slaat
reeds thans de unitaristen
een hunner geliefkoosde
wapens uit de hand : geen
mens zal thans nog te
goeder trouw kunnen aanvaarden dat niemand eigenlijk weet wat er achter het woord federalisme
schuilgaat. Het duidelijk
stellen van het probleem
is niet de geringste verdienste van het initiatief
der V.U. - Kamerfraktie.
De Vlaamse volksvertegenwoordiging
beschikt
thans over een konkreet
voorstel en een konkrete
tekst en wordt voor haar
verantwoordelijkheid
gesteld. Weigert ze deze op
te nemen, dan zal ze
daartoe uiteindelijk toch
gedwongen worden door
de groeiende macht van
het Vlaams - nationalisme. Want met het indienen van het voorstel zijn
we thans in het beslissend
stadium getreden.

I
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Frankrijk
Waarheen ?
Men heeft" de Algerijnse
politiek van generaal de
Gaulle al meer dan eens vergelek&i met de bekende
springprocessie van Echternach : een paar stappen
vooruit, een stap achteruit.
De sleutel voor deze politiek
ligt gedeeltelijk bij de Franse
prezident zelf : de leider van
h e t < Vrije Frankrijk », de
staatsman van onmiddellijk
na de oorlog, de vrijwillige
politieke banneling te Colomby heeft steeds een voorliefde gehad voor de dubbelzinnige situatie, de vage
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marsrichting; zijn Russische
politiek vlak na de oorlog
was er een sprekend bewijs
van. Deze oorspronkelijke karaktertrek — die zo vaak
herinnert aan Machiavelli —
Is nog versterkt geworden
door de dubbelzinnigheid en
de vaagheid van de Gaulle's
situatie toen hij in mei 1958
terug de macht kreeg uit de
handen
van
de
Franse
ultra's.
Van 1958 tot op heden is
het één ononderbroken processie van Echternach geworden. De Gaulle kreeg het vertrouwen van gans het Franse
volk onder het uitdrukkelijk
bedmg dat hij de Algerijnse
oorlog — hoe dan ook — zou
weten te beëindigen. In de
periode vlak na mei 1958 verklaarde de Franse staatsman
méér dan eens dat het einde
van deze oorlog slechts kon
worden bereikt door de totale
onderdrukking van de rebellie
en door de versteviging van
de Franse pozitie in de Algerijnse « departementen ». Dit
concept leidde naar nergens;
het onderdrukken van de rebellie was, in de gegeven omstandigheden en gelet vooral
op de ganse wereldsituatie,
een utopie. De Gaulle moet
ïulks reeds hebben beseft op
het ogenblik dat het « Algerle franQaise > nog zijn officiële politiek was; dat hij uit

dit besef niet publiek de besluiten trok was een sprong
achteruit a la Echternach om
hén terwille te zijn die hem
aan de macht hadden gebracht en op wie zijn m a c h t
voor een groot deel berustte :
het leger en de ultra's.
De volgende sprong vooruit
was die van de Frans-Algerijnse gemeenschap. Hij ging
— zoals steeds — gepaard
met een sprong achteruit :
de Algerijnse rebellen waren
onwettelijken,
opstandigen
zonder meer; met hen kon
niet worden gepraat. Door te
verklaren echter dat het
F.L.N, geen «interlocuteur
valable» was, kon de Gaulle
het opstandelingenleger niet
verslaan en de feiten dwongen hem, een volgende stap
vooruit te doen : de auto-détermination. Ook deze stap in
volle dubbelzinnigheid : het
F.L.N, kon slechts interlocuteur valable worden op het
zeer beperkte terrein van een
strijken der wapenen, van
een « vrede der dapperen »;
het
zelfbeschikkingsrecht,
dat toch voor iedereen waar
ook ter wereld scheen te betekenen het recht van de Algerijnen om over eigen lot te
beschikken, werd ter wille van
het leger en de ultra's ontkracht tot het Algerijnse
recht om Frans te blijven.
Het was de periode van de
dolle razzia's in de Algerijnse steden, razzia's die er op
gericht waren om de Algerijnse bevolking te dwingen
tot deelneming aan proFranse betogingen. Maar nog
eens, de feiten bleven vooruitlopen op de Gaulle's Echternachs mars j tempo; het
F.L.N, sloeg terug met stakingen en revoltes die duidelijk bewezen dat de Algerijnse bevolking achter de Voorlopige Algerijnse Regering
stond. Het kaartenhuisje van
de
zelfbeschikking-op-zijn
Frans stortte ineen.
De Gaulle, wiens politiek
voortbestaan gebonden was
en is aan een oplossing van
het Algerijnse konflikt, kon

niet ter plaatse blijven t r a p pelen. Een ogenblik leek het
dat hij gedaan maakte met
Echternach en een forse, beslissende stap vooruit zette :
de onafhankelijkheid van Algerië, de erkenning dat deze
onafhankelijkheid moest bereikt worden via besprekingen
met de opstandelingen. Deze
besprekingen kwamen er en
ze werden de zoveelste stap
achteruit : de mislukking ervan lag wel zeer duidelijk bij
de Franse onwil.
Thans is de Gaulle aan h e t
einde van zijn processie gekomen. De Algerijnse onafhankelijkheid is de laatste
belofte die hij kon doen. Hij
heeft nog even de tijd om een
kleine
Echternachse
stap
achteruit te doen. Maar de
kaarten liggen op tafel en het
spel zal moeten gespeeld
worden gelijk het is.
En de kaarten zitten wel
zeer eigenaardig verdeeld. In
Frankrijk kan de Gaulle rekenen op praktisch niemand.
De rechterzijde, die hem in
mei 1958 aan de macht
bracht, acht zich door hem
belogen en bedrogen en heeft
zich van hem afgekeerd. Het
leger is hopeloos verdeeld;
het grootste deel van het aktief kader simpatizeert heimelijk met het « Algérie
lran?aise ». Sinds 1940 heeft
dit leger slechts nederlaag op
nederlaag gekend; aangevreten door rancunes en ressentiment klemt het zich t h a n s
wanhopig vast aan de onmogelijke overwinning in Algerië. Een deef van dat leger
ging mee in de putsch der
generaals te Algiers. Na het
mislukken van deze putsch
— mislukking waarbij het
kontingent een belangrijke
rol speelde — ontstond het
O.A.S. In Algerië kan deze
terreurorganizatie
openlijk
werken, dank zij de medeplichtigheid van praktisch de
gehele Frans-Algerijnse bevolking en administratie. Politie-eenheden
die
vanuit
Frankrijk naar Algiers wor-
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den gezonden om het O.A.S.
te bestrijden, worden reeds
bij hun aankomst verwelkomd
met
strooibiljetten
waarin h u n een spoedig einde
wordt voorspeld. Kommissarissen van de bijzondere politieafdelingen moeten zich
— ironie van het lot — in de
kasbah schuilhouden om te
ontsnappen aan de kogels en
de plastiek van de ultra's.
In Frankrijk is de O.A.S.organizatie niet zo sterk. Salan moet zelfs tueurs vanuit
Algerië n a a r h e t moederland
zenden. De O.A.S.-geest wint
er des te meer veld. Tot in de
hoogste toppen van de administratie, van het politieapparaat en het leger heeft de
O.A.S.-propaganda de geesten
murw gemaakt. In dit verband wordt veel gesproken
van facisme; het O.A.S. is veel
en veel minder dan dat.
Uiterst-rechts heeft geen enkele ideologische binding of
achtergrond en is een verzameling geworden van ongelooflijk achterlijke revanchegeest en chauvinisme. In die
richting is er slechts de mogelijkheid van het avontuur:
het avontuur tegen alle evidenties in, het avontuur onder leiding van een camarilla
die niets heeft geleerd en
niets wil leren.
Naar links is er een vacuum. De socialistische linkerzijde is in de Ve republiek
gebleven wat ze was in de
IVe : een hopeloos verdeelde
massa waarin enkele leiders,
gedreven door persoonlijke
ambities, hun groepje bij
mekaar trachten te houden.
Links is er slechts één gediciplineerde macht : de nog
altijd zeer sterke Franse
kommunistische partij die
voorzichtig blijft, zich niet te
veel doet opmerken en al
h a a r stille doch werkzame
energie heeft gezet op een
front populaire waarin zij
vanzelfsprekend de leiding
zou nemen. Na nog geen drie
jaar heeft de Gaulle het zover gebracht dat links alleen

maar de chaos dreigt, dat
rechts alleen maar de chaos
dreigt.
Meer dan ooit is het voortbestaan van de Gaulle en het
lot van Frankrijk funktie van
een dadelijke oplossing in h e t
Algerijnse drama. Maar ook
aan de overzijde zitten de
kaarten nu enigszins anders.
Nadat de Gaulle maandenlang heeft volgehouden dat
het F.L.N, geen geldig gesprekpartner kon zijn, komen
de Algerijnen t h a n s tot dezelfde konklusie, maar dan
met betrekking tot de Gaulle
en gesteund door de feiten.
Het is algemeen bekend dat
de geheime Frans-Algerijnse
onderhandelingen praktisch
geleid hebben tot een volledig akkoord; de Algerijnen
aarzelen echter, er hun h a n d tekening onder te zetten. Zij
vrezen — niet helemaal ten
onrechte — dat de Gaulle
(voor zover hij rechtzinnig is
thans) zelfs niet in staat zal
zijn om zijn handtekening te
honoreren. Zij vrezen dat
op het ogenblik van de
machtsoverdracht een oppermachtige en dank zi] de
Gaullistische
dubbelzinnigheid steeds sterker wordende
O.A.S. zal toeslaan. Zij k u n gen geen vertrouwen hebben
in de handtekening van een
Franse prezident die kennelijk het vertrouwen heeft van
niemand.
Waarheen dan, Frankrijk ?
Er zijn verschillende mogelijkheden, ze zijn alle even
somber. De vraag is nochtans
van ontzettend belang voor
heel Europa, voor ons die wonen aan de grens van Frankrijk. Het antwoord ligt niet
langer meer, heeft eigenlijk
nooit gelegen bij de man die
dacht dat de kwaliteiten én
van Jeanne d"Arc én van Machiavelli én van Ie Roi Soleil
in zijn persoon waren verenigd. De bedrieger die nu de
bedrogene wordt. De Echternachse danser aan het einde
van zijn processie.
T.V.O.
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P£R5SP/eGBL
Woensdag stelde minister GilBon rijn tweede ontwerp (Brussel
ea randgemeenten) voor aan het
land. Wat wij vreesden is gebeurd:
de regering maakt zich klaar om
de Vlamingen eens te meer een
reeks toegevingen af t« persen ten
bate van het franstalig imperialisme. Dat het strijdende Vlaanderen zich klaar make voor een
verbitterde strijd, want het «al er
stuiven.

De Standaard
DIT GAAT NIET
c Het ontwerp is inderdaad, in
Bijn huidige vcmn, op verschiUeude punten niet alleen aanvecditbaar maaa- brutaal in strijd met
wat op de meest uitdrukkelijke
msni«- als het standpunt van de
meerderheid der VlMiingen naar
voren werd gebracht ».
Verder schrijft hij :
€ Wij zullen de kamende weken
op dit wetsontwerp nog terugkomen. Reeds nu echter verklaren
wij : Dit gaat niet ! De regering
heeft haaj- verantwoordelijlchejd
genomen. Nu hebben de Wetgevende Kamers het woord. De
Vlaamse pai-lementsleden weten
wat van hen verlangd wordt. »

stuitr, voor BrusseJ, voor de zoge- spoedig kan worden teruggekomen,
omdat elkeen er zal tegen opzien
naamde randgemeenten, voor het
onderwijs aldaar, door de regering het debat in alle hevigheid te her.
wordt voorgesteld, niet aan ieder openen. Het uur is beslissend.
bevrediging sal schenken, is zon- Daarom doen zij in afwachting
neklaar. Het is een gematigde for- van betere tijden, bovenmenselijke
inspanningen om ziskere « egelmule, die met alle elementen rekening houdt; waar de scherpe hoe- stelligen » voor de Franse taal in
ken zijn afgerond en waar zoveel Vlaandeien te vestigen. Dergelijke
mogelijk met alle rechtmatige Ije- taalegelstellingen moeten worden :
Leuven, Mol, Leopoldsburg, de
langen rekening werd gehouden.
Er zijn mensen die zich c^ de Kust, Mechelen, Antwerpen en
uiterste hoeken hebben vastgezet laat ons maar zeggen, ook Moesen die van hun eigen extreme op- kroen-Komen. Daar zal de verlossing nooit zullen afwijken om- fransing van Vlaanderen zich indat zij ze als de enig zaligmakende gfraven tot zich nieuwe expansiezullen beschouwen. Die extreme kansen voordoen. Wat zij ten allen prijze willen beletten is dat
elementen en groepen zullen blijVlaanderen op taalgebied homoven roepen en in elke compromisformule een kaak^ag voor Vlaan- geen en gezond wordt. Vlaanderen
deren of Wallonië zien. Willen wij moet niet taalatocesaen in het lide bladzijde keren en de taalvrede chaam blijven rondlopen. Zolang
kennen dan moeten wij ons aan het ziek blijft is er kans dat het
doodgaat... »
dit geroep niet storen. »
En verder :
« Berst en vooral moeten wij een
oplossing aanvaarden, ook ai geeft
ze geen honderd ten honderd voldoening, die alle krachten vrijmaakt voor andere inspanningen.
Bovendien moet zij in een nieu- IMFERIAUSTEN
we geest van wederaijdse breedc Het is nu dat wij moeten readenkendheid worden opgevat en geren. Om onze Inspanningen niet
moet zij, zoals de gewezen Eerste- te versnipperen laten wij ons conmmister Eyskens het voor een centreren op de Voerdorpen. We
paar dagen onderstreepte, onze
mogen m geen geval hun aanVlaamse jeugd slagvaardig maken hechting bij Limburg toelaten. In
om een hoogstaande rol te speleti dit geval zou een sterk Vlaams
op het internationale vlak. »
Ijastion zich installeren in WalloRed. : Wij zijn niet zinnens ons
nië. De Vlamingen zouden er een
eens te meer aan dergelijke hoUe stevige basis van maken voor verfranscologie te laten vangen.
dere veroveringen. »

La Wallonië

DE GAZET
EERST SNOEIEN
« Het ontwerp Gilsor dient
grondig onderzocht en er moet
heel wat uit wegvallen, eer het
voor de Vlaamse mandatarissen
aanvaardbaar wordt. Elke poging
om via tweetaligheid het Vlaamse
grondgebied aan te tasten, moet
er uit. Daar waar minderheden
mogen erkend worden, dient die
erkenning te gebeui'en door indi^jyjdu^Je'faciliteiten, door persoonlijke welwillendheid van de amb•"tenaar, en van franstalige schole-n
•" iin ritergens sprake zi]n

H e t Volk

Hel^ vrije
Waasland

EGELSTELLINGEN
Gaf vroeger in de week zijn
mening over het opzet van de
franstalige imperialisten.
« Naargelang de pogingen van
de regering om een algehele regeling van de Vlaams-Waalse vraagstukken te treffen, vorderen, wordt
ds strategie van de Waalse en
Brusselse taalimperialisten meer
en meer duidelijk. Zij geven er
zich wel rekenschap van dat een
nieuw
Vlaams-Waals
vea-gelijk
niet langer te ontwijken is, indien
GEMATIGDE FORMULE
men wil ontsnappen aan het fedeVertolkt de neutraliteit van
de regeringskringen. Het blad, ralisme, dat zij, en vooral de Brusselaars, boven alles verafschuwen.
schrijft :
Zij weten dat op de tjesüssingen,
« Dat de regeling die voor de die
gaan getroffen worden, niet
taa" grens, voor het centraal be-

DE NIEUWE GIDS

Venetiaanse blinden.
Beschermen Uw meubelen.
Scheppen een ideale sfeer
Garanderen de intimiteit van Uw kamers.
Geven aan Uw interieur distinctie en
bekoorlijkheid

NERGENS FACILITEITEN
Nam in zijn jongste nummer
het enige standpunt in dat gezond
en rechtvaardig is : nergens faciliteiten.
« Dit ontwerp is zelfs in strijd
met het jongste O.V.P.-manifest
inzaJje taaiverhoudingen. Het valt
pardoes temidden der lainstmatige
herrie, die sommige heetgebakerde
Franstalige
Bi-usselaars
onderhouden i.vm. de volkstelling en
brengt de zogenaamde opstand der
gematigden in gevaar. Voor de
Vlamingen niet gelaten : indien
de leidende Brusselse kringen samen met Wallmgantische ministers hun eigen graf willen delven,
dan moeten de Vlamingen hen
daarbij niet tegenhouden. De
vastlegging van de taalgrens, het
eerste ontwerp Gilson, geeft al
voldoende aanleiding tot grote meningsverschillen, zodanig dat we
mogen besluiten : deze jongste
stunt van het kabinet Lefèvre
dreigt de druppel te worden, die
het vat doet overlopen. Het is een
uitdaging, die de echte gematigden in dit land deze keer niet zulen nemen, vooral niet, omdat we
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in deze val niet willen trappen.
Het wachtwoord blijft : NERGENS faciliteiten, ook niet en
VOORAL niet in gelijk welke
Vlaamse gemeente ! »

De Linie
« Het bourgeols-karakter en het
imitarisme, dat zijn twee Belgische gebreken die eerbied voor de
Staat en ontwikkeling van een algemeen aanvaard begrip van burgerzm verhinderen. Hoe het mogelijk is een diagnose te stellen
over het vormeloze karakter van
de Belgische maatschappij zonder
die twee aspecten ten minste te
benaderen, kan alleen verklaard
worden door die twee gebreken
zelf, die de mentaliteit van de Belgisch-denkepde en -voelende leidende kringen nog steeds geboeid
liouden. »

HET PARODl
MALLE FRIEZEN?
Niet alleen in België stelt zicb
eeo- nationalit«itenprobleem.
De Friezen in Nederland laten
de laatste tijd weer van zich horen. Zij hebben nu een Friese Nationale Partij gesticht. Het Parool, Nederlands socialistisch blad
schrijft daarover ;
« Het feit, dat een zich noemende Prysk Nasjonale Partij, die een
Antillen-status
voor
Friesland
wenst, een kandidatenlijst heeft
ingediend voor de komende Statenverkiezingen, zal wel weer aanleiding geven tot veel geprikkeldheid en zure grappen over « de »
malle en overdreven Friezen. Het
lijkt gewenst om er de aandacht
op te vestigen, dat het Indienen
van een lijst nog niets zegt; gevolgtrekkingen mogen pas worden
gemaakt, wanneer de kiezers zich
hebl>en uitgesproken. Er is oi.
geen reden om de nieuwe en tamelijk geïmproviseerde partij veel

succes te voorspellen.
Los hiervan is het vruchtbaaiw
der, zich op te werken tot enig begrip voor sommige Friese grieven
dan om niet verder te komen daa
een laatdunkende grap. Nederland
heeft daar in het Noorden nu era»
eenmaal een duidelijk afgetekende
minderheid, voor w^ke de centralistische regeringswijze nu juist
niet de meest geschikte Is om tot
een bevredigende ontplooiing te
komen, indertijd, toen Friesland
en Groningen dé Lauwerszee dicht
wilden hebben, was de verstandig
ste opmerking die daarover gesmaakt Is : dwaas, dat die provincies niet de macht en de midde»
len hebben om dat aelt te doen I
De schoen wringt intussen vooral op cultureel gebied, ook aU blijkt
bij een analyse telkens weer, dal
de economie silch niet van de öiltuur laat losmaken. Voor een ding
mag speciale aandacht worden gevraagd : de behoefte van een rorm
vsm hoger onderwijs als top ea
kroon van de eigen cultuur. Hier
redeneren echter de statistiek en
grafiek van het geeentrallaeerdd
land voorbij aan het streven to*
behoud van een sttik PWese klezktitelt. Een Antillen-status Is n »
tuurlijk malligheid; mstó.r een redelijke erkenning van eigen re<djp
ten Ujkt niet teveel verlangd. »

YOLKSGAZE^
Wij willen ten slotte niet natar
ten een van de vele affirmatie*
van onze vriend Jos Van Eynda
aan te halen :
« Voor wereldoorlog nr 2 had het
V.N.V. van Staf Declercq een spioa
in de rege-rlng.
Hij behoorde tot de Katholieke
Pai-tij en heette Gustaaf Sap
Vandaag heeft de Volksimie m
de regering een handlanger en eea
gangmaker.
Hij behoort tot de C.V.P. en zijn
naam is Renaat Van Elslande. »
Red. : Al moesten de kraaiea
het uitbrengen...
P.ftl

ZONDAG-EXPRESS
U leest iedere dag van de week een krant die op
de ene of andere wijze andere belangen dient dan
die van de lezer.
Probeer het nu ook eens met een krant die op
zondag verschijnt, die onafhannkelijk, vrij en Vlaams
is, een krant waarin nu eens iedereen ook werkelijk
zijn waarheid krijgt, wat zelfs niet van de T.V. kan
gezegd worden.
Een dergelijke krant verschijnt iedere zondag met
kersvers nieuws en een volledig beeld van het sportgebeuren van zaterdag en dat op een ogenblik dat
andere kranten uitrusten.
De enige aktuele zondagskrant in Vlaanderen.

ZONDAG-EXPRESS
een kranf voor

iedereen

Gd mee m e i u w Hjd I
Houten rolluiken in R.N.D.
Hechting met gegalvani-

[

Wentelende poort
Poort uit één stuk, gewoonlijk vlak model. Uitvoering
in elke afmeting. Wordt, 20
gewenst, voorzien van glasopeningen en vervaardigd
naar 't ontwerp door de
klant verstrekt. Vraagttfeer
weinig plaatsruimte

seerde haken, al óf niet
lichtgevend naar believen
Biizonder aangewezen voor
afsluiting van vensterramen
van gewone woonhuizen
Deze luiken kunnen voorzien worden van een uit
steek inrichting

Schuifhekken
De ste?ds meer in voege
komende wijze van afsluiting voor uitstalramen en
toegangswegen van grote
afmetingen. Samengesteld
uit ijzer of aluminium spijlen bestaande uit twee
gekoppelde U-ijzers

Zonnetent
met ingebouwde
gewrichtsartnen
Beschermt uw interieur
tegen de warme, soms M O D E R N E
vernietigende zonne- Z O N - V A S T E
K L E U R E N.
stralen.
E K
M EK A N
G E H E E U
INGEBOUWD.
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ZONHOVEN
TEL. 132.31
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Franse bevelen voor

Vlaamse koefles T

3 0 0 0 Vlamingen
slaven aan

Luikse hoogovens
T w e e d u i z e n d Liinburgers
w o r d e n dagelijks aangevoerd
T I et fjüat naar twaalf uur xvanneer uij te Kleiiujerleiken aan-»--•- komen. Een zware autokar dendert voorbij en stopt even
it'tier op de plaats vaar een groep arbeiders sainengetrappeld
aiaui. Ze stappen in met zware tred en moeihjle
bewegingen
vanwege de vinierkledaig.
De lange rit naar Wallome begint
en ginder u-acht het zware en ongezonde werk, in de mctaalfab?teken, het zwarte en triestiqe land rond de stad Luik, trelt
de Limburgse aibcideis. Om den brode gaan :i] er iedere dnij
naai'oe, om den biode lokt hen ginder het harde werk
Alj verlaten hun streek omdat er geen arbeid'^mogehjUieid
is, omdat zij mei zouden moeien gaan stempelen. Ooi- hier gei n
ttiji ei heden, hoewel alle vooruaaiden lonr Tr^tiqn<g i an bedrij ren in Limhvrg aanwezig zijn.
Bijna overal tn Vlaanderen
ziet men Jiet iljli
iiiujujiitel : de pest van de werkloosheid, lerooi -nul i dooi gehiih
aan indmtrie, is oorzaak i an (in -iinii^ui) iiend mnbili^iiie.
^^ijf en twintig mannen
u u Nieuwerkerken trekken
alle dagen naar de metaalfabneken van Cockenll of
Longdoz Zi] doen dat reeds
•ran in '46. Nieuwerkerken
ligt ongeveer 45 km van Luik.
Dat betekent een uur en een
kwartier rijden voor een enkele n t , want er woiden ook
nog andere plaatsen aangedaan om arbeideis op te laden. Deze afstand is nog

Pendelen
of

Wij hebben verleden week onze reportage-reeks
over de pendelarbeid in West-Vlaanderen, voorlopig
afgesloten met een algemeen overzicht. Toch willen
wij nog even terugkomen op enkele punten m e t betrekking tot de algemene toestand van de werkloosheid in dit gewest.
Allereerst is h e t zeer wetenswaardig een klein
overzicht te geven van de betrekkingen die In de burelen voor arbeidsvoorziening worden aangeboden.
Dat er talrijke van deze betrekkingen openstaan in
Wallonië, wisten wij, dat er te Ghlin in Wallonië een
nijverheid werd opgericht die oorspronkelijk bedoeld
was voor Vlaanderen, die te Tessenderlo moest gevestigd worden, wisten wij eveneens en dat deze fabriek te Ghlin niet kon beginnen te werken omdat
er geen Waalse werklieden te vinden waren, was voor
ons ook geen geheim meer. Wat ons echter het meest
heeft geschokt, was het 7icht van de aanbiedingen
in verschillende West-Vlaamse werkverschaffingsburelen waarin arbeiders voor Ghlin gevraagd werden!
Wij weten niet hoe anderen daarover denken,
maar wij vinden dit een van de grootste schandalen
die wetens en willens in het unitaire België ontstaan
zijn. Men ontsteelt nijverheden, broodnodige industrie a a n Vlaanderen, gaat ze in Wallonië vestigen en
tracht dan — wanneer blijkt dat er geen Walen ter
beschikking zijn om de fabriek op gang te brengen
en ze in werking te houflen — Vlaamse arbeiders
te krijgen die als mobielen, m j t bussen, honderden kilometer van huis moeten gaan arbeiden in de fabriek
die hen ontstolen werd
Wat doen de kleursindikaten, wat doet liet A CV.
en het A.B.V.V. om aan dergelijke schandalen een
einde te stellen ?

Stempelen

SE ARBËOERS

door
Staf de Lie

die bij Cockprill
Ougree
boomgaarden dia zo weeldeweikzaam is aan een gasma- rig h e t land rond St. Truichme. Ze werken daar twee den sieren.
maal zeven dagen, met om de
Daar is het werk fel achzeven dagen een rustdag ver- teruitgegaan omdat men zovolgens weer zeven dagen om veel
mogelijk
arbeiders
dan vi]f dagen lust te krij- tracht uit te sparen door
gen. De meeste
arbeiders zelf het werk op te knappen.
staan aan de hoogovens voor
Zowel als in West-Vlaande regeling ervan en het af- deren doet zich het gebrek
laten van het metaal.
aan nijverheden op een ontHet IS er zeer warm, maar stellende
wijze
gevoelen.
het tocht er langs alle k a n - Toppunt van al is dat de a r -

Niets, integendeel zij beweren dan nog dat ze
bereid zijn toegevingen te doen a a n de Walen om de
eenheid van hun sindikaat of hun partij te redden,
zij s m i j t e n m e t miljarden naar Wallonië, zij beloven
nieuwe industrieën, waar er zelfs geen nodig zijn. Het
komt er op aan d a t de Walen de bazen blijven, de
heersers die een gemakkelijk leven leiden, die grof
geld verdienen op kap van de Vlaamse koelies, h e t
werkvee d a t dagelijks met duizenden en duizenden
wordt aangevoerd. Goedkoop werkvlees moeten ze
hebben, spierkracht uit Vlaanderen, dienstig om het
slavenwerk te doen terwijl zij de goede postjes bezetten. Overal komt d a t tot uiting, gelijk waar wij
arbeiders gesproken hebben, bleek d a t zij in Wallonië
het baziswerk deden. Trouwens kan een verder overzicht van de w.erkaanbiedingen in Wallonië deze stelling bevestigen.
Wallonië vraagt schilders voor gebouwen, timmerlieden-bekisters te Cliarleroi, ijzervlechters, metsers, landbouwers, hoeveknechten, handlangers voor
bouw, handlangers voor grondwerk en beton, mijnarbeiders. Zo gaat het voort, een lange lijst die een
aanklacht zou moeten zijn voor wie nog het vermogen bezit een klein beetje na te denken. En wij
zijn er van overtuigd d a t onze arbeiders nog kunnen
nadenken, nadenken over het bedrog door de kleursindikaten en de regering die zij in leven houden
gepleegd. Wij zijn er vast van overtuigd dat de ogen
niet langer zullen gesloten blijven en weldra een
stroming moet ontstaan die a a n dit alles een einde
maakt, die de bedriegers wegvaagt, die de unitaire
staat, oorzaak van al de ellende doet wegvallen en
die plaats moet maken voor de nieuwe indeling-: het
federale België.
S.D.L.

Een foto van de bus uit GeUiveld in West •Vlaanderen
die dagelijks arbeiders naarFrankrijk brengt (klisj'ee G.v.A.).
mensehjk, er komen echtei
ook arbeidersbussen uit verderaf gelegen plaatsen : een
uit Aarschot, twee uit Diest,
een uit Mechelen aan de
Maas, een uit Stevoort, verder een uit Lummen, twee
uit Borgloon (met Vlaamse
arbeiders) een uit Diepenbeek een uit Tongeren en
twee uit Miskom Samen zowat een twaalftal bussen met
Vlaamse arbeiders die naar
de Waa'se metaalfabrieken
gann werken.
WIJ hebben met 'n Nieujverkerkse arbeider gesproken

ten zodat het gemakkelijk
mogelijk IS dat men vooraan
staat te bakken als een brood
en dat men achteraan bijna
bevriest. Het is er gevaarhjk
werken ook aan de gaamachines waar dikwijls gasontsnappingen
zijn. Men
lijdt er doorlopend hoofdpijn
en onophoudelijk moeten arbeiders naai de verpleeginstelling gebracht worden, a r beiders die bevangen zijn
door gas Tiperend Is het feit
dat onze zegsman vroeger
fruitplukker was en arbeid,?aam in een van de talrijke

beider die wij intervieuwden
waarschijnlijk het gas verwerkt dat in Wallonië uit
Limburgse kolen getrokken
wordt om dan terug a a n
Limburg geleverd te worden.
Zoals men weet zijn er in
Limburg
wel koolmij nen
maar men werkt er slechts een
klem gedeelte van de week %
daar Limburg niet te veel
kolen mag voortbrengen omdat anders de Waalse niet
meer zouden verkocht worden. Verder zijn er in Limburg ook geen nevenbedrij(ILees door bte. 9)

iüüess
WéuhJEJtümm
sthJt

%EKTKELLERÈI

i-

SCHIOSS WACHENHÊIAviAO
WACHEhIHitM A.Oi!^INSTftASSt
FIJNKOST p.v.b.a.
ANTWE«PEN

POTHOEKSTRAAT, 142
TEt. (03) 35.38.54

J

DE VOLKSUNIE

9

"IK

HE

GEEN

LEVEN HEER**

Achteruitstelling- va.a Vlaanderen op beeldrijke
voorg-esteld in de Mars op Brussel.
(Vervolg van blz 8)
Ten rond de mimen waar dit
elders — wat niet meer dan
normaal is trouwens — wel
het geval is.
Sinds iaren hadden er
stikstofbcdrijven,
cokesfabrieken, gashitorieken en andere
fcijverheden
kunnen
zijn in deze achteruitgestelde Vlaamse provincie maar
het wordt haar stelselmatig
geweigerd zoa's aan Vlaanderen in het algemeen de
broodnodige nijverheden geweigerd worden terwijl Wallonië overladen wordt met
industrieën. Is het dan te
verwonderen dat de Limburgse arbeiders, als zovele
Vlaamse werklieden moeten
uitwijken of gaan pendelen?

VERVOER : 137 F
PER WEEK
« Nu heb ik geen leven
meer tégenover vroeger >
vertelt ons de Nieuwerkerkse
arbeider. Ze vertrekken te
kwart na acht en komen terug thuis te kwart na negen.
Bovendien moeten zij voor
de bus 117 F per week betalen en 20 F ekstra voor zondag zodat uiteindelijk wekelijks 137 F afgedokt dienen
te worden voor vervoeronkosten. Vroeger was dit vervoer gratis maar nu kan raen
volk genoeg krijgen
uit
Vlaanderen. Er werken naar
men ons verzekerde ongeveer
een drieduizend Vlamingen
in de metaalfabrieken. Er
zijn telkens drie shifts en
iedere bus voert ongeveer 170
mensen aan voor de drie samen zodat er ongeveer tweeduizend werklieden uit Limburg dagelijks naar de grote Luikse metaalfabrieken
gebracht worden. Talrijke
arbeiders wonen ginder ook,
sommigen verblijven er met
de week anderen hebben zich
er met hun gezin gevestigd.
Over de lonen wordt er
niet al te zeer gebluft, men
verdient ongeveer een drie
honderd F per dag (voor de
d a g u r e n , bij Cockerill) en

er moet hard voor gewerkt
worden. Op het gebied van
eetplaatsen wordt er niet gemord. Het is natuurlijk niet
zoals bijvoorbee'd m veel
moderne labrieken te Antwerpen hot geval is. De koffie is voor normale mensen
niet drinkbaar, hij wordt
echter wel dankbaar in ontvangst
genomen door de
Italianen die blijkbaar niet
veel gewoon zijn. Aldus onze
woordvoerr'p^
SLECHÉI:

VERHOUDJNG
De verhouding tussen de
Walen en de Vlamingen laat
veel te wensen over. De Walen
hebben
trouwens de
schoonste postjes terwijl de
Vlamingen het zware en ongezonde werk kunnen doen.
De meeste Nieuwerkerkers
zijn
aangesloten bij het
M.P.W. zij krijgen op hun
bijdrageboekjes de gele zegeltjes met de rode h a a n
« Sinds de jongste staking
ben ik nergens .meer bij a a n gesloten » vertelt onze man.
Ze betaalden hem niet want
het A B.V.V: waarbij hij gesindikeerd was, had geen
geld. Hij moest rondkomen
met 70 B per dag. De A.C.V.ers kregen toen 135 F en de
Liberalen 160 F. Dat was uit
publicitaire oogmerken natuurlijk want noch het ACV
noch de Liberalen hebben
iets in de pap te brokkelen in
de Waalse nijverheden, praktisch iedereen was bij het
A.B.V.V. en thans bij het
M.P.W.

GEEN FACILITEITEN
« Er zit daar in die fabrieken van alles s> vertelt onze
zegsman.
De Italianen verrichten er
het minste werk. Als ze vandaag zeggen dat ze het beu
.zijn dan krijgen ze 's anderdaags een beter djobke. De
Vlamingen
mogen
het
slechtste werk doen zij worden in het Frans bevolen
door de Waalse ploegbazen.

Voor hen zijn er daar geen
faciliteiten ! Die zouden alleen maar moeten verleend
worden in de Vlaamse randgemeenten aan de franstalige fabrieksbazen, die daar
komen vonen !
De afgevaardigden van de
vakbonden
zijn
praktisch
omgekocht,terwijl
de
tijd
niet ver meer af is voor iedereen bij het M P.W. zal
aangesloten ?ijn.
De Vlaamse
werklieden
kunnen geen ploegbaas worden, enkel
diegenen die
sinds jaren in Wallonië wonen en. volledig- geassimileerd
zijn, d.w.z. die praktisch
Waal geworden zijn.

BETER GAAN
SCHOOIEN
Alle papieren zijn in "t
Frans en het is dikwijls niet
gemakkelijk voor onze mensen in Wallonië om alles behoorlijk ingevuld te krijgen.
Sprekend is dat de Lim^
burgers praktisch niet meer
naar de koolmijnen te krijgen zijn « Mijn vader > aldus de arbeider waarmee wij
een gesprek voerden « zegde altijd dat als ik later, zoals hij naar de koolmijnen
zou moeten gaan, ik beter
mijn boterham zou kunnen
gaan schooien ». De werklieden die met zijn vader
naar de koolmijnen trokken
zijn allemaal gestorven door
het slechte werk terwijl hijzelf een klein invalidepensioen trekt doordat hij vanwege het koolstof, in zijn
longen, niet meer kan gaan
werken.
Er schijnt een uitzonderingt^ zijn op gebied van de benadeling der Vlaamse arbeiders. Naar men ons verzekerde zouden de Vlaamse
werklieden bij de metaalfabrieken Longdoz graag gezien zijn. Men wilde trouwens met een fabrieksafdeling beginnen in Vlaanderen
maar er is niets van In huis
irekomen.
S.D.L.

Van de vier Keltische randgebieden op de Britse
eilanden (Schotland, Wales, Cornwall, en Ierland) i*
het nationaal gevoel hij de Schotten ongetwijfeld het
sterkst en het meest zeLfheioust. De Schot voelt zichzelf heel natuurlijk als behorend tot een natie : de
Schotse. Hoogstens zal hij toegeven « British » te
zijn, maar » Englishman » ? Dat niet .' Overigens heeft
Schotland, in tegenstelling melde andere Keltische gebieden, heel wat elementen uit zijn vroeger zelfstandig
bestaan bewaard : eigen wetten, eigen rechterlijke organisatie bijvoorbeeld.
Van de oude Schotse taal, het Gaëlisch blijft er
maar weiiiig over, men neemt aan, dat hoogstens
lOO.OüO nog Gaëlisch spreken, en dit dan vooral of de
Hebriden en de Orkney-eilanden, de rotsachtige eilandengroefen
ten noard-westen en ten noorden van
Schotland. Op de Schotse kust zelf, hoort men enkel
nog Gaëlisch spreken in de streek van Inverness. De
geringe verspreiding van de oude volkstaal heeft nochtans niet belet, dat nog veel lagere en zelfs middelbare
scholen een, al dan niet fakultatieve, hursus in het
Schots op hun programma opnamen, terwijl drie der
vier Schotse vnirersileiten
een leerstoel in Gaëlisch
tnru litten.
Het Schotse zelfbewustzijn als volk kwam in de
laatste jaren een paar maal sterk tot uiting : wie
heiinnert zich niet de roof van de « Scone Stone », ds
aloude * kroningssteen » enkele jaren terug ? Op deze
Scone Stone waren de koningen steeds gekroond geworden; toen Schotland zijn vrijheid verloor, werd de
siinbolisrlie steen door de Engelse veroveraars triomfantelijk naar honden overgebracht, waar hij een paar
eeuwen in Westminster
Abbey bleef liggen. Vier
Schotse studenten haalden de steen op Kerstdag uit de
Abdij iveg, en voerden hem in triomf naar de Arbroath
abdij, waar hij historisch thuishoort. De internationale
pers handelde liet hele geval als een originele studentengrap af, maar de weerklank tn Schotland was
en'ir in '
Internationale weerklank vonden ook de bomaanslagen op... de postbussen. Het Engelse postwezen had
immers op al de postbussen, diis ook op deze in Schotland, het movoqram van Koningin Elisabeth II geplaats « F.JI /i'. ».

V a n stenen
en Schollen
Bi] de:e spektakuluire maar horiilondige ukiies
lieten dr Schollen het echter niet. De Scottish Covenant (een groep in de aard van onze Volksbeweging)
richtte, tn 1950 onder leiding van de onlangs overleden
John Mac Cormich een massapetiiie ten gunste van
autono7nie voor Schotland in. Men slaagde er in, -niet
minder dan 2.500.000 handtekeningen te verzamelen.
Kort daarop richtte Mac Cormick in het distrikt Kirremuir een volksraadpleging in, uaarbij een overweldigende meerderheid der « kiezers » zich voor autonomie uitsprak, en een vierde zelfs voor volledige onliankelijkheid !
In 1959 werd een nieuwe volksraadpleging
ingerirht^in. het distrikt Peebles. De uitslag was verbazingwekkend; vooral als men ermee rekening houdt dat het
hele initiatief uiteraard door geen enkele der grote
partijen gesteund werd :
Op een totaal'van 4.080 stemgerechtigden,
namen
er 70,41 % aan het plebisciet deel. Hiervan :
— verklaarden 16 % zich voor een totaal onafhankelijk Schots imrlement;
— verkozen 66 % Schofs zelfbestuur met volledige
zelfbeschikking voor interne
aangelegenheden;
— wensten slechts 13 % de huidige
unitair-Engelse
staatsinrichting behouden te zien.
Intussen blijven positieve resultaten op verkiezingsvlah uit. Wij ivezen er in een vorige bijdrage
reeds op : het Engelse kiesstelsel is voor een kleine
partij uiterst ongunstig, daar elke partij per kiesomschrijving slechts een kandidaat aanduidt, en de kandidaat die het grootst aantal stemmen behaalt, verkozen IS. Zo komt het dat een groot aantal der kiezers,
die in feite met de nationalisten simpatiseren (zie de'
boven aangehaalde uitslagen der plebiscieten anno 1950
en 1959) ter gelegenheid van
parlementsverkiezingen,
hun stem niet op de nationalisten durven uitbrengen, r%.
denerend dat het een verloren stem is, omdat toch een
Labourman (Schotland stemt in grote meerderheid Labour) of een Conservatief naar het Lagerhuis irekt.
Enkel een harde hem stemt uiteindelijk op de « Scottish National Party s .'
Dat deze harde kern er is, en zich ondanks alles
uitbreidt, bewijzen de eenvoudige cijfers der laatste
twee parlementsverkiezingen
:
— in 1955 kwamen in 2 kiesdistrilten kandidaten van
de S.N.P. op; zij behaalden 12.112 stemmen;
— in 1959 leerden vijf zetels betwist; het stemmenaantal steeg tot 21.738. Er is dus, langzaam maar
zeker, winst geboekt. En, gezien de grote akfiviteit der S.N.P., waarover we een volgende maal
meer vertellen, zijn de vooruitzichten voor de volgende parlementsverkiezingen
beslist bemoedigend.
R. Raes.
Tüükiaaai
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lilj liet leger
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• Tij! ».

Dlstrikt GENT
Ontspauningskring

Prof.
Dr. Walter
Cou\reur
•preekt over federalisme op 20 januari 1962 te 20 uur in de grote
feestzaal van het Bondsgebouw
V.T.B., St. Jacobsmarkt 45, te Antwerpen.
Wie van zijn tijd is en het brajidend vraagstuk wil kennen wese
op post.
Toegang vrij !

Nu woensdag 24 januari te 20
uur stipt in het lokaal Roeland,
Korte Kruisstraat 3 : algemene
vergadering voor al de leden en
abonnenten van het distrikt Gent.
Sprekers : Ir. Deroo, Provincieraadslid De Moor, en Volksvertegenwoordiger Dl' Wouters.
Arr. GENT-EEKLOO

De « Vlaamse Vriendenkring uit
het Houtland » zorgt voor Vlaamse leute en deftig vermaak.
WOUMEN
Werftocht op zondag 21 dezer.
Bijeenkomst te 8 uur 15 c^ het
kerkplein.
Bij gunstig en spoedig verloop
van de werftocht, zal verder tot
Merkem gereden worden om o<*
daar te kolporteren.

W a t is er op komst.

EUROPA
Een buitengewone vergadering
Tan de Beweging voor de Verenigde Staten van Earopa vindt plaats
op 19 januari 1962 in de zaal
C.A.W., Meir 75, Antwerpen, on>
M uur.
In 'n « Olm-voordracht- en debatavond ». behandelt de Beweging
twee brandende aktualiteiten :
J. van Overstra«ten, Algemeen
Vooraitter van de Vlaamse Toeristenbond, bespreekt het probleem :
« Betekent Nationaal gevoel verraad tegenover Europa ? ».
Waiter Kunnen
(zopas met
overweldigende meerderheid opnieuw tot Voorzitter verkozen van
de Nederlandstalige Gouwen in
België) behandelt het « Federalisme als Na.tionaal verschijnsel »
<i Waarom voor ? Waarom tegen? ».

Op 10 februari m het Vlaams
Huis Roeland 3de pensenkermJa.
Aanvang 20 uur, op het programma : wit - zwarte worst, beste kopvlees en grof brood met tussen de
pauzen, luchtakrotoatie door de
Plamengo's, akkordeonmuziek en
het G«ntse Ketje 1 Deelnemings.
prijs 25 P. Inschrijven voor 5 februari bij de arr pr<H>agandaleider K. Van Damme, Jan Verhaegenwijk 36, Merelbeke.
Op 15 februari is volksvertegenwoordiger Leo Wouters te gast in
Zulte.
Op 21 februari spreekt hij op de
volksvergadering m cafe Americain te Gentbrugge.
En op 23 februari te Maldegem
In het lokaal Schouwburg. De
volksvergaderingen vangen telkens
om 20 uur aan.
V.M.O.
De werftocht gehouden op zondag 14 febr. te Zulte werd weerom eens een sucses.
De strijd tegen de mobiliteit die
de Volksunie voert vindt zijn
weerklank. Onze mensen worden
zich eindelijk bewust van de
Vlaamse achteruitstellmg en zien
meer en meer m dat de enige oplossing om daaraan radikaal een
einde te stellen, het federalisme

llLVi MAES
provinciaal sekrelaris Antwerpen
van de Volksunie
Mede dank zij hem groeit de provincie Antwerpen
uit tot een
stevige Volksunie-burcht.
*
DIKSMtllDE
Belangrijke
vergadering met
spreekbeurt van Dr Wouters op
zondag 4 februari om 15 uur in
het « Vlaams Huis », IJzerlaan, 83.
De vrienden die een wagen bezitten en de gemeenten bewonen
met moeilijke
verkeersmogelijkheid naar
Diksmuide, worden
hierbij verzocht plaatselijke propagandisten of simpatizanten te
willen opladen.
Houdt deze datum vrij.
Bestuursvergadering te 17 uur.
Lidmaatschapskaarten.
De ledenwerving vordert goed.
Reeds 54 leden ingeschreven voor
1962.

MECHEL£N
Taalgrensavond.
Tegen gebiedsroof.
Door de « Noordsta.r » werd onder leiding van de hr Dries Bogaert een voca-dracht en debatavond ingericht in het « Beffershof », over het aktuele taalgrens,
vraagstuk.
Onder buitengewone belangstelling werd door de hr Flor. Grammens de historiek geschetst van
de aktie langs de taalgrens vooral
tussen beide wereldoorlogen.
Tal van anekdoten, kritiek op
het Harmel-centrum, en ten slotte
een geestdriftig en sterk gedokumenteerd betoog om de streken
van Komen, Moeskroen, Edingen
en Montsen met prijs te geven,
werden op een daverend applaus
onthaald.

In strooibiljetten die dag te Mechelen verspreid, werd Grammens
geweldig aangevallen omdat hij
dierf spreken tegen gebiedsroof, en
in de « Volksgazet » moest hij het
eveneens ontgelden. Dit bewijst
meer dan wat ook dat zijn strijd
tegen gebiedsroof goed is

In laatste gemeelde gaat op de
zelfde datum eén volksvergadering
door met volksvertegenwoordiger
Leo Wouters en provincieraadslid
Omer V. d. Kerkhove als sprekers,
in het lokaal De Zwaan op het
Dorp.
Aanvang 10 uur 30.

MERKEM
Vergadering van de werkgroep
op zondag 21 dezer bij Richard Bekaert. Stationstraat 19, om 11 uur.

Brugse poort.
De maandelijkse verslagen die
binnen komen zijn steeds eerste
klas. Alle leden kregen hun hernieuwde lidmaatschapskaart, verscheidene nieuwe leden en ab. werden weer geworven en de wijk van
strooibriefjes voorzien.
Bij onze Vlaamse turners.
Elke dinsdag om 20 uur in het
Vlaams huis Roeland, turn, boks,
scherm en judo-lessen onder leiding van Alb. Brienen.
Nieuwelingen steeds welkom.
KOEKELABE
De feestavond van 20 januari in
de nieuwe zaal « De Zon » wordt
een succes.

alfeen franstaligen ingelicht.
De preek van de wekelijkse H. Mis wordt meestal uitsluitend in h e t Frans gehouden.

De OT-U3-086 V van 30
september '58, nr. GM3-3189,
vermeldt uitdrukkelijk onder
§ 3 dat het taalstelsel van h e t
Administratief Bataljon van
h e t Ministerie van Landsverdediging gemengd is. Spijts
deze wettelijke en feitelijke
tweetaligheid gebeurt schier
alles in het Frans.

Al de militaire oefeningen
van zaterdagmorgen worden
uitsluitend in h e t Frans bevolen, 'inet inbegrip van de
vuurbevelen, spijts h e r h a a l d
beleefd verzoek vanwege m i liciens die deze bevelen hoegenaamd niet verstaan.
Spijts h e t wettelijk
en
feitelijk tweetalig k a r a k t e r
van de 1ste Kie k h e t b a r e ^
samengesteld als volgt :
Kommandant
: eentaHir
Frans.
1 Adjudant
t
eentaU^
Frans.
1 Adjudant : tweetalig.
2
miliciens
t
eentaJlf
Frans.

I n de 1ste Kie van desbetreffend bataljon worden alle
mededelingen
betreffende
piket, wacht en allerhande
interne regelingen eentalig
in het F r a n s uitgehangen.
Een uitzondering werd gem a a k t voor een paar berichtjes die 13 december 1.1. ook in
h e t Nederlands werden ter
kennis gebracht. Herhaaldelijk hebben Vlaamse miliciens, die 39 % van de Kie
vormen, vergeefs er op a a n gedrongen deze mededelingen regelmatig eveneens in
het Nederlands te laten verschijnen.
Over pas geschilderde t r a p leuningen,
ontoegankelijke
waslokalen, afgeschafte toiletten, buiten gebruik gestelde T.V.-toestellen worden

Het debat dat na de pauze plaats
greep werd besloten met de wens
dat eendrachtig zou opgetreden
worden, doch dat in geen geval
de vier voornoemde taalgrensstreken mochten prijs gegeven worden. Een motie in die zin werd ingediend door de hr Verschaeren,
en door de hele vergadering en alle aanv/ezige bestuursleden van de
meeste Vlaamse verenigingen goedgekeurd. Deze motie zou ook gestuurd worden aan het « Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens ».

Onze maandagenda.
Op zaterdag 20 jan. kolportage
te Gent. Verzamelen Vlaams huis
Roeland 14 uur 45.
Zondag 21 jan. naar St. Amandsberg, verzamelen 9 uur 45. Zondag
28 jan. gaat het naar Waarschoot,
we verzamelen om 9 uur 15.

GENT

Volksvertegenwoordig. Mattheyssens
stelde
volgende
parlementaire vraag a a n de
Heer Segers, Minister van
Landsverdediing :

Voor alle inlichtingen s

ROLUS & VAN DER PAAL p.v.b.a.
en
ONS LANDHUIS p.v.b.a.

VLADSLO

GROTE STEENWEG 159 (eerste verdieping), TEL. 39 69 57
vlak bij gemeentehuis en Driekoningenstr., tram 7 en 15
BERCHEM-Antwerpen
Desgewenst bezoeken w i j U graag thuis.
Breng een bezoek aan onze bouwwerveni
Burelen 9-12 h. - 14-18 h. - ook zaterdag

Ingevolge het zwaar verkeersongeval waarvan onze flinke en
onvermoeibare medewerker. Oskar
Tnjhou het slachtoffer werd, kon
zijn
groep,
Vladslo-BovekerkeBeerst-Werken... enz niet starten.

Vlaamse Klub Zottegem
Zat. 20 dezer, radio Brussel 20
uur, uitzending Kop en Staart,
Lustrumviermg van de Klub.

De Heer Minister gelieve
mij mede te delen welke
maatregelen hij zal nemen,
om a a n deze krenkende koloniale toestanden — zo zij
werkelijk bestaan — onverwijld een eind te stellen.

Bouw met ons de droom van uw leven 1
Een heerlijk landhuis in een omgeving
door Uzelf gekozen.

De Arr Sekretaris Cyriél Bultinck zal het voorzitterschap waarnemen.
Alleman op post!

Thans is Oskar flink aan de beterhand in de St. Jozefskliniek te
Oostende en zal hij binnen afzienbare tijd de goede strijd kunnen
voortzetten.

Men kan zich gemakkelijk
voorsteUen welke moeilijkheden de Vlamingen ondervinden, om zich te verdedigen, te verantwoorden of
h u n wensen kenbaar te m a ken.

j 1,50 F GOEDKOPER j
\

PER KILO

•
:
:

:
Voor dienst kastklaar
en halfklaar.

ï
ï

Tjeef Kaloot, Schiid en Zwoord van Vlaanderen! iw»seriiPERFECTA|
: Paardenmarkt, 20 •
I
Antwerpen
:
I
Tel. 32.27.12 1
Houder van een technisch
;
wasbrevet « Cenetra »
;
waarborg voor minimum sleet Z
en hoge witheidsgraad.
. •
I Voor lezers en toekomstige lezers ;
van de Volksunie, voor
;
I Antwerpen en randgemeenten, !
\
ook na 6 uur 's avonds.
•

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

gasoila 0.53 korting
lichte stookolie
0.47 korting
Antwerpse omgevings
minstens 1000 liter,
andere streken
minstens 5000 liter.

jPRIMAL MAZOET
KAREL UYTTERHAEGHE
TEL ( 0 3 ) 49.55.29

DE VOLKSUNIE

11

het
publiek uiterst
aandachtig
h a d geluisterd. Wij hopen op meer
van dergelijke voordrachten !

ANTWERPEN
K o n t a k t Klub.
Verleden week vrijdag
sprak
voor K o n t a k t Klub te Antwerpen
Drs Wlm Jorissen over h e t onderwerp : i( Hoe ik Vlaams-Nationalist werd ».
Er was een zeer talrijk publiek
opgekomen en talrijke nieuwe gezichten werden opgemerkt, wat
wel bewijst hoe populair de spreker in de grote massa is. W a t de
organisatie betreft, ook hier h a a l t
onze vriend Rudi van der Paal
»lle eer van zijn werk.
De spreekbeurt zelf werd ingeleid door de voorzitter van de
K o n t a k t Klub Mr Schiltz, die enkele anekdoten ophaalde uit de
tijd van de universitaire studiën
waarin hij Wim Jorissen gekend
heeft.
Wim Jorissen zelf begon met
erop te wijzen d a t hij niet vanaf
l i j n jeugd in het nationalisme
stond. Hij is er stilaan n a a r geItroeid d a t blijkt duidelijk uit de
korte levensschets
die
spreker
geeft. I n een zeer sappig en
beeldrijk betoog wordt de evolutie door hem ondergaan, geschildert. Een evolulie die zich voltrok
binnen h e t tijdperk van zijn eers t e studentenjaren, de universiteitsjaren en de beginperiode van
«ijn leraarspraktijk. De zeer belangwekkende vragen n a afloop
van de voordracht bewezen d a t

Ontslag.
Om zich helemaal te k u n n e n
wijden a a n de organisatie van de
provincie Antwerpen, heeft onze
provinciale voorzitter Rudi Van
der P a a l ontslag gegeven als algemeen
organisatieleider
van
de
Volksunie.
AFDELINGEN !
Voert propaganda voor ü w P a r .
ti], terwijl ge Uw kas spijzigt !
Verkoopt VOLKSUNIE-sigaren !
(Inlichtingen bij de voorzitter
van het organisatiekomitee voor
West-Vlaanderen ; dr. Le Compte,
Sint Idesbal. Tel. : 05&-224.58 en
224.68.)
BRUSSEL
Nu de kalme periode van de
feestdagen voorbij is, heeft h e t
gewestelijk bestuur met hernieuwde ijver zijn taak
opgenomen.
Dank zij de onvei'poosde werking
van onze voorzitter, de Heer J. De
Berlangar, werd tot n u toe h e t ledenaantal bijna verdubbeld Toch
k a n dit a a n t a l nog gevoelig opgedreven worden. Vooral tot h e n die
geabonneerd zijn op « De Volksunie », richten we een oproep om
lid te worden. Wie Molenbeek,

Jette, Ganshoren of Koekelberg
bewoont, k a n zich steeds wenden
tot J. De Eerlanger, Oourtoisstraat
50-52, Molenbeek of tot H Goossens - R. Soetensstraat, J e t t e .
EREMBODEGEM

(Centrum)

Het
Driekoningenfeestje,
voor
onze kinderen ingericht, mag, niettegenstaande het ongunstige weder, als geslaagd genoemd worden.
Een SOtal kinderen van h e t
V.N.J., stelden een kersttafereeltje voor, aangepast met mooie kinderliedjes en begeleid door een
jonge gftarist en een fluitspeler.
D a a r n a vergastten de vrienden
Adriaan Van Driessche en zuster
ons op een prettig poppsnspelnummertje, d a t bizonder in de smaak
viel van de kleine kleuters.
Tot slot mochten alle aanwezige
kinderen een pak met speelgoed
en suikergoed in ontvangst nemen.
Onze dank gaat n a a r de ouders,
die niet geaarzeld hebben ons h u n
kinderen een paar uur toe te vertrouwen, ook n a a r de heer en juffrouw Van Driessche en n a a r de
flinke leiders en leidsters van h e t
V.N.J.
HEMIKSEM
Onze Antwerpse VMO kolporteerde zondag, 14 dezer, te Hemiksem, en verkocht in deze rode
burcht 102 nummers.

HOVE
Federalisme en
problematiek.

de

Minderheids-

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 za^l «de Mai'kgraaf»
te 20 uur 30.
LEDEBERG
De abonnementen en ledenwerving verloopt vlot. We zoeken helpers in nood want de oogst is
groot.
MERELBEKE
Onder h e t rusteloos impuls van
distriktsvoorzitter
Dr
Meirsman,
h a d alhier opnieuw een vergadering plaats. De laatste richtlijnen
werden gegeven voor de volksvergadering die plaats vindt op donderdag 18 jan.
MEBKSEM
Vlaamse Kring Merksem verwacht de Vlamingen uit h e t Antwerpse op h u n 2de bal van dit
seizoen op zaterdag 3 februari te
20 uur in de zaal « Sfinx », Bredabaan 712.

KERKSKEN
Vlaamse Klub Kerksken-Haaltert richt op zaterdag 20 j a n u a r i
1962 in de zaal Rio, Driehoek, een
Vlaams dansfeest in onder h e t
motto de Leeuwen Dansen. Begin
21 uur 30. Het dansfeföt zal opgeluisterd worden door de T I R O L E B
HOLZHACKER BLAASCAPELLE,
Jodlerin M. Gretel, Animator J .
De Valk.
KOEKELARE
« De Vlaamse vriendenkring ui*
h e t Houtland » nodigt alle leden
en sympatisanten uit op z a t e r d s ^
20 j a n u a r i 1962, op h a a r feestavond in de nieuwe zaal «3De Zon»
te Koekelare.
Aanvang van het avondfeest on»
20 uur.
Het orkest « T h e Seasiders »
leidt u ten dans
MECHELEN
Vlaamse klub Mechelen.
Groot Vlaams BAL, op zaterdag
3 februari 1962, te 20 uur 30, in d»
prachtige salons « Van Dijck »,
Merodestraat 33, Mechelen.
Het groot dansorkest F r a n k R B ,
VERYA leidt de schermutselingen
onder het moto « Lamme Goedzak
is Ijegraven m a a r .. Tijl LEEFT ».
Inkom 30 P. Iedereen hartelijS
welkom.

STBETOON
ANTWERPEN
ANTWERPEN
Elke 1ste m a a n d a g en 3de vrijdag vanaf 20 uur in Peter Benoit,
Frankrijklei 8. Antwerpen
R. Mattheyssens, volksvenegenw.
ANTWERPEN L I N K E R O E V E R
ledere eerste m a a n d a g van de
m a a n d op het sekretariaat Blanchefoerlaan 57, 2de verdiep, van
30 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. Plaatsverv. volksvert. P. van Doren.
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.
Volksvortegenw. R. Mattheyssens.
BRASSCHAAT
ledere dag van 12 uur 30 tot 13
uur en van 17 uur tot 18 uur 30
ten huize van
provincieraadslid
Paelinckx. Bredabaan 467.
BORSBEEK
1ste zondag der maand, 's voormiddags. F. Beirenslaan 251.
BORGERHOUT
Alle dagen op afspraak ten huize van gemeenteraadslid Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, Borg^rhout. lel 35.09 28
DUFFEL
ledere donderdag 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 m a a n d van
19 tot 20 uur, Storme. Boekenberg
Lei 134
EDEGEM
Elke derde vrijdag der m a a n d
van 20 uur 30 tot 21 uur 30, '.ie.
Hugo De Vos, Willem Heneynstr.
10, Edegem
Elke tweede en laatste zondag
van de m a a n d in de voormiddag.
Mechelsesteenweg 314. Edegem
Op telefonische afspraak num
mer 49 60 83
HEIST OP UEN BERG
Ten huize van de heer J. Hermans, Biekorfstraat 3.
KONINGSHOOIKT
Tweede donderd Dij Van den
Wijngaert. Dorp, van 13 uiu- 30
tot 14 uur 30 Ludo Sels prov
raadslid
LIER
Elke 1ste en 3de donderdag der
m a a n d van 13 uur 15 tot 14 imr 45

cafe « Eikenboom », Markt, Ludo « De Wielewaal », volksvert. D. de
uur, senator Diependaele in herSels (Boerenfront).
Coninck.
berg « De Laars », Hoogstraat 21
MECHELEN
(telef. 055-319,24).
JETTE
Elke 3de m a a n d a g van 19 uur 30
RONSE
Iste en 3de woensdag der maand AALST
tot 20 uur 30 in « Opsmjooi-ke » in herberg « Het land van Aalst »,
Elke 3de vrijdag van 16 tot 17
Elke 3de zaterdag van 14 tot 16
(Katedraal), volksvert. Mattheys. Kardinaal Mercierplaats te Jette. uur, lokaal « De Vriendschap », uur, senator Diependaele in hersens.
LEUVEN
Dr. Van Leemputten, volksverte- berg « De K'ok », Ma.-kc 4 (telef.
Elke tweede vrijdag van
d e . E!ke 2de m a a n d a g der m a a n d genwoordiger.
055-219,24),
ST. GILLIS DENÜEK.MONDE
maand van 19 uur tot 20 uui Wim r o n d 19 uur, in het lokaal « CrisJorissen
Elke donderdag te 19 uur bij dhr
tal », Parijsstraat 12, M, Daniel AALTEB
MERKSEM
Elke zaterdag vanaf 14 uur. pro- De Koker-Vermeir, Processiestraat
Deconinck, volksvert
Elke vierde woensdag te 20 uur
Tweede vrijdag in « Palais de vincieraadslid D. V. de Kerkhove, 77
S I MABIA L I E K U t
in lokaal « Tijl », Bredabaan 298, Justice .», Vaartstraat, van 14 tot Brugstraat 1.
provincieraadslid Rolus.
Dagelijks van 8 uur tot 10 uur
EREMBODEGEM-TERJODEN
15 uur
MORTSEL
LIEUEKERKE
Elke Iste vrijdag van 18 uur 30 ten nuize v a n ' a r r raadslid Roger
Iste m a a n d a g Deurnestr. 70 van
Elke derde zaterdag van 18 tot 19 uur cafe Lamme Goedzak, Van Etemme, Dorp 30-31
WELL!
20 U1.U- tot 21 uur.
tot 20 uui- in h e t lokaal « 't Kapel- senator Diependaele
3de m a a n d a g in de « ARDEEN- leke », bij Janssens in de OpperElke Iste vrijdag cafe CambriGENT
SE JAGER », Gemeenteplein van s t r a a t
nus. Grote Plaats (tel. 053-666.62)
20 tot 21 uur.
Iste,
2de,
3de
vrijdag
te
20
uui
van 19 uur 30 tot 20 uur, senator
ST, MARTENS BOUEGEM
MUIZEN
E'.ke eerste donderdag vanaf 20 in « Roeland », Dr, Wouters, volks- Diependaele.
Iedere eerste woensdag Bierhuis uur in het lokaal : « In de Sar- vert.
WETTEREN
Kasino, hoek Rijmenamse en Bon- m a », volksvertegenwoordiger D.
Elke zonaag en douvleidag voorKRUISHOUTEM
heidensteenweg, vanaf 19 uur.
Deconinck, Achilles Van Malderen
ledere vierde zondag der maand VILVOORDE
Elke 3de vrijdag van 12 tot 13 middag van 9 tot 11 uur bij A. De
Meyer. Moerstraat 40 en op afZaal
Bastini,
Leuvensesteenweg
Iedere dag op afspraak : kan- uur, senator Diependaele in her- spraak
berg-Rest.
«
't
Kloefke
»,
Hoogstr.
55. vanaf 10 uur 30.
tonnaal sekretariaat Frans VanSCHOTEN
denhoute Heldenplein 29. Vilvoor- 1 (tel. 09-765.04).
Elke vierde woensdag van 20 tot de, Tel, 5134,56.
GERAARDSBERGEN
22 uur, m lokaal Gelmelenpoort,
Elke 3de -vrrijdag van 20 tot 21
Marktplein, provincieraadslid Hipp.
uur, senator Diependaele in hotel BRUGGE
Paelinckx.
« Geeraard », Lessen.sestraat 36,
ST (IMANDS
Elke 2de vrijdag van 15 uur 30
(tel. 420.73).
tot 16 uur 30 cafe Vli-ssinghe, seDagelijks ten tiuize van gemeen- NIEL BIJ AS
Provincieraadslid
J
De
Graeve.
nator Diependae e.
teraadslid Frans van de Moortel
KWABEMONT
ledere
zalerüagnaniiodag
van
E Verhaerenstraat 14 Tel 052 elke dag ten zijne huize.
Elke zondagvoormiddag van 10 16 toi 17 uur. herberg « VlissmMEUWEBKERKEN
323 94
Ir Clem Colemont op afspraak uur 30 tot 12 uur ten nuize van gh<» » Bleke;straat, dhr Leroy
T ü O N H O ü T Arrondissement
Elke vrijdag van 18 tot 20 uur, per bnef of per telefoon nummer arr. voorz. Gies Cosyns Tel 055- DIKSMUIDL
738 17
381.61
ledere Iste m a a n a a g vanaf 19
of op schriftelijke of telefonische
uur m het « V.aams Huis » IJzerafspraak. Tel. 421,05. Volksverte- ZONHOVEN
LEDE
laan 83, volksvert Dr Wouters.
genwoordiger Raymond MattheysJeurissen Al f ons Welersiraat 2.
Elke zondagvoormiddag vanaf 11
Ieder derde maandag eveneens
sens m samenwerking met Jos rei 132 31 alle dagen
uur m het lokaal « Reinaart » en in het « Vlaams Huis » om 10 uur
Van Bruggen, Graatakker
142, GENK
dagelijks bij Jef Cool, gemeente30, burgemeester E. Lootens
Turnhout.
Elke laatste
maandag
cafe raadslid Rammelstr. 7,
KORTRIJK
GEEL
Oberbayern, Hoevezavel - WaterElke Iste vrijdag van de m a a n d
Volksvertegenwoordiger
Ray- schei van 12 tot 13 uur, senator van 16 tot 16 uur 30 lokaal « RsiIste maanaag van 16 loi 18 uui
mond Mattheyssens, in samenwer- Diependaele.
Vlaams Huis Groeninghe, Dr Wounaert », senator Diependaele
king met Dr J o Belmans, Diest- EISDEN
ter?
baan 50.
30e zateiaag van de maand van
Elke laaiste maandag, hotel De MERELBEKl
WILRIJK
Valk, Oude Baan, van l'f uur 30
4de zondag cafe Kannentje Me- 4 tot 6 uur de tir Vandenbulcue.
G Cells J Moretuslei 346 (tele tot 14 uur 30. Senator Diepen- relbeke station van 10 tot 12 uur, Herwyn
lundisch raadgever en
daele
foon; 38 42 81) Ot
de nr Wenes WiUy, liskaal raadg
prov. raadslid Jos De Moor.
Mevr
Ë Breugelmans, Toren NEERPELT
Elke 2de vnjd. v d. maand van
Blke laatste m a a n d a g van 9 lot NEDERBRAKEL
Dlokstraat 14 (tel. 49.55 02)
18 uur 30 tot 19 uur 30, cafe BelElke 3de vrijdag van 18 tot 19 tort, Grote Markt 52, telefoon 05610 uur 30, hotel Neuf, Stationsuur, senator Diependaele m her- 202.25 senator Dieo?ndaele.
plein. Senator Diependaele
berg « Belle-Vue », Neerstraat 20 OOSTE.NÜt
HASSELT
Elke laatste maandag. Senator (tel. 43.362).
Iedere tweedt dinsdag in cafs
BRUSSEL
Diependaele, hotel Warson, Sta NEVELE
< Oebarcadère
»
Paulusstraat
tionsstraat,
van
15
tot
16
uur
15,
Tweede vrijdag van 11 tot 12
Oostende
Iste
zat
vanaf
18
uur
bij
TONGEREN
uur in « Petit Café ». Eoterstraat
Deze ziwagen ^i.in vooral voor
19, prov raadslid Ludo Sels.
Elke 2de maandag hotel « De Dr. Wannijn, te Nevele, volksver- onze vissers ingeficht en worden
tegenw
Dr.
Wouters
DILBEEK-ITTERBEEK
Helm », Grote Markt, van 16 uur
gehouden door de heren Mertens
Elke dinsdag van 20 lot 21 uur tot 17 uur. Volksvert D de C!o- Nil.\OVE
en Deramoudt
en elke zaterdag van 9 tot 12 uur ninck
Elke Iste vrijd. van 11 tot 12 uur S I N l lUESBALD
ten huize arch. C. De Coster An- ST. TRUIDEN
dere dagen
op
afspraak
Tel
Elke 2de m a a n d a g cafe Rubens; cafe De Ster, Stationsplein, teleElke dag op afspraak bij Dokter
21.28.94 of 21 99 74
hoek Zoutstraat, Grote Markt, van foon 054-320.95. Sen. Diependaele. Herman Le Compte, KerkepanneHAACHT
17 uur 30 tot 18 uur 20 Volks OUDENAARDE
weg 3. Telefoons 058-224 58 of
Blke 3de vrijdag r a a 14 tot 16 234.68.
Elke dag rond 20 uur, lokaal vert. D, de CJoninck

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

LIMBURG

BRABANT

DE VOLKSUN*

Werking van het Antwerps provinciaal komitee in 1961.
Kwoifeest.
Onder leiding van provinciaal
Op 30 december VOGA ty Antwervoorzitter Rudi Van der P a a l . en
9iD h e t traditioneel geworden St.
sekretaris Wim Maes, in nauwe
Hlklaas^est en Kevstfeest plaats,
samenwerking met Wim Jorissen
•Mkgrtxxien door b e t Antwerps
en tal van vrienden in de onderirovinciaa; konaitee a a n de pr<^>ascheidene komitees, legde h e t AntBMidist«n en h u n Janiihes. Dit
werps provinciaal komitee, ge}«ar »i!«d dit onvergetelijk feest
sticht in oktober 1960, een intense
teijfirwooad door r a i m achthcmbedrijvigheid a a n de dag. Wij ver4Ki kinderen en vijfhonderd oumelden : kraclitdadige medeweritoreo, aodat de feestzaal Pallaking aan de verkiezingskampanje
^ u m staanpvol gelopen Wfts.
van 26 m a a r t U-, het in'.eggen van
tal van autokaravanen, vergadeD a a r d« voorzitter van h e t inringen, meetings, plaktochten, koln c h t e n d komitee, Rudi Van der
portages met ons weekblad «VolksPaal, eerst tegen het einde van h e t
imie», mobilisatie van gelden, de
feest kon aanwezig zijn, werd zijn
aankoop van een derde propaganwelkomwoord
voorgelezen
door
dawagen ditmaal voor het arronPset VAn Doorföi, sekretaris van
dissement Mechelen, de aankoop
és afdeling Berchcm.
van een elektrische stencilmachine,
Rudi Van der Paal dankte voorvrijstelling vanaf 1 juni van een
«erst Wim Maes en zijn echtgenoprovinciaal sekretaris, de organite, Rudi Van Boven, Joris Perir,
satie van de grote overwinningsS o m m a a r Oelis en hiui echtgenote
meeting, de voormiddag van h e t
TOOT de wekenlange arbeid die zij zangfeest in zaal Majestic met
geleverd hadden om van dit feest
huldebetoon a a n Wim Jorissen en
sen schitterend treffen te maken.
massale optocht doorheen de stad,
I ^ r e k e r wenste aile aanwezigen
de inrichting van een groots overeen zalig en gelukkig nieuwjaar
winningsbal in feestzaal Palladium
Sn voorspoed in al h u n onderneop 30 april, de provinciale ovei'mingen.
winningsmeeting onder voorzitterschap van Dr Hektor Goemans te
a I n dagen als deze », zo vervolgBerchem, het regelmatig uitgeven
de Rudi Van der Paal « gaan onze
van een mededelingsblad dat aan
'gedachten in de eerste plaats n a a r
800 medewerkers in de provincie
s i degenen, die nog de gevolgen
gezonden wordt, de uitgave van
dragen van een onmenselijke re« Strijd », de organisatie van twee
pressie, en n a a r degenen, die nog
grootse autokaravanen, een n a a r
opgesloten zitten in de gevangede Landdag te St. Kwintensnissen, zeventien j a a r n a een oorLennik en een n a a r de Mars op
log, die m e n een kruistocht, heeft
Brussel (22 oktober), medewerking
durven noemen. E n met ontroea a n h e t huldebetoon van Remi
ring denken wij a a n de tussenMaes te Lier en Dr Rik Ballet, de
komsten van senator Dr Robert
voorbereiding a a n het IJzerbedeRoosens en senator Diependaele
vaart, de provinciale kaderdag in
ten voordele van die ongeliikkiHotel Continental op 8 oktober
gen ».
met overhanding van bestelwagen
Spreker verheugde zich verder
aan arrondissement Mechelen, meover het feit d a t onze volksvertedewerking aan alle
plaatselijke
genwoordigers een
wetsontwerp
initiatieven en aan alle Vlaamsvoor amnestie hadden neergelegd,
Nationale initiatieven in de breeddankte de verkozenen voor Kaste zin van h e t woord, uitbreiding
mer, Senaat, Provincie, gemeente
van de VMO-muziekkapel en van
en COO, de afdelingsbesturen, de
de provinciale VMO (die reuzepropagandisten,
de
VMO-leden,
werk verrichten), het leggen van
voor h u n daadwerkelijke hulp a a n
nauwere kontakten tussen de drie
de uitbouw van de provincie. I n
arrondissementen.
medewerking
h e t bizonder bracht Rudi Van der
aan
de
doorbraak-manifestatie
Paal hulde a a n algemeen sekretavan de Volksimie Turnhout op 18
ris Wim Jorissen voor zijn grote
november, de organisatie van h e t
h u l p a a n onze provinciale werspoedkongres van de partij te Antking alsmede voor de geldelijke
werpen op 17 december, de verdere
mobilisatie, die onder zijn leiding
inrichting en uitnisting van h e t
geschiedde, en die zovele initiaprovinciaal sekretariaat, enz...
tieven h a d mogelijk gemaakt.
Na deze korte toespraak vond
een heerlijk feest plaats, waar
vendeliers, poppenkasten, zang en
d a n s mekaar afwisselden, w a a r n a
mooie geschenken en snoepgoed
a a n de ruim 800 kinderen bedeeld
werden.
Volksvertegenwoordiger h a d zich
laten
verontschuldigen,
alsmede
W a r d Rolus.
Onder de vooraanstaanden die
h e t feest bijwoonden
bemerkte
men senator Dr Roosens^ volksvertegenwoordiger
Mattheyssens,
gemeenteraadsleden Hugo Schlltz,
en Juiul Dillen, provincieraadslid
Hubert Kunnen.
De voornaamste giften voor dit
Kerstfeest kwamen binnen vanwege Ward Rolus, Mw van Dijck,
Gepro, Middenstand Berchem, gemeenteraadsleden
C5arlo Reiners
en Juul Dillen, waarvoor het provinciaal komitee-Antwerpen
zijn
beste dank betuigt.

Het provinciaal komitee-Antwerpen m a g fier gaan op zijn prestaties. E n h e t is nog slechts een begin...
Voordracht.
De voordi-acht,
die Professor
Geyl op 26 november jl. te Antwerpen h a d moeten houden en die
moest uitgesteld worden wegens
belet van de spreker, zal t h a n s
plaats vinden op zondag 28 januari e.k. te 10 uiur 30 vm. in de mooie
feestzaal van de V.T.B., St. Jakobsm a r k t 45, Antwerpen.
De befaamde
hisfcorikus
en
vriend van Vlaanderen zal handelen over zijn geliefkoosd onderwerp : ï De Nederlanden in Europa ». Hij zal ingeleid worden
door Dr. J o h a n Pleerackers, sekretaris van de Kultuurraad voor
Vlaanderen. De voordracht wordt
gehouden op uitnodiging van het

WESTHOEK !
Voor aankoop van villa of bouv/grond te
ST. IDESBALD • KOKSIJDE • OOSTDUINKERKE
v/endt U tot het
ENIGE Vlaams agentschap van de Westkust

VIKING

Alg. Nederlands Verbond,
afd.
Antwerpen en van h e t Herten Permont - Herdenkingskomitee, v.zw.
Toegangsprijs : 20 F .
Pallietersbal.
Het laatste Pallietersbal was een
sukses over heel de lijn, m a a r h e t
volgende zal nog beter zijn. Wij
geven dus elke Vlaams Nationalist de goede r a a d h e t zeker niet
te missen en volgende datum goed
te onthouden :
Zaterdag 27 januari 1962 - Burgerkring, Hoogstraat 12 - Antwerpen.
HASSELT
I>e kern Hasselt deeldl meer
dan 1000 speciale Volksuniebladen
uit aan de kerken van Rapertingen, Diepenbeek, Heide, dorp, Rapertingen en Godsheide en dit onder leiding van de jonge ingenieur
Van Heusden.

BRUGGE
Avondfeest.
Door onvoorzif'ne omstandigheden wordt h s t avondfeest verplaatst tot op 17 februari 1962.
Onder h e t motto « DE WAGEN
MOET ROLLEN... » richt de V.U.
Brugge dit feest in d a t plaats
vindt in het Gasthof « De Gouden
Hoorn », Simon Slevinplein te
Bi-ugge.
Het orkest « Melodienband » met
medewerking van
charmezanger
Pranky Evers, de T.V.-vedette Miny Dombree en h e t Duo Schiltz,
brengt de nodige stemming.
Wij rekenen op een zeer talrijke
aanwezigheid want de opbrengst
van het feest is bestemd tot de
aankoop van de meer dan noodzakelijke propagandawagen.
Vlaamse leute en
zullen hoogtij vieren.

gezelligheid

Algemene toegangsprijs
Begin te 21 uur.

: 30 P.

Voor de sportliefhebbers.
Alle jonge mensen die zich lichamelijk wensen te ontwikkelen
en in bijzonder wat betreft Judo
Jiu-Jitsu, kunnen h u n n a a m opgeven a a n h e t plaatselijk sekretariaat.
Voorwaarden tot h e t volgen van
deze kursussen zijn zeer laag gesteld.
V.U. Jongeren.
De boodschap aan alle jonge kiezers slaat in. Tientallen, nieuwe
leden en simpatisanten, melden
zich reeds aan.
Als tegenhanger hebben
een
tweetal jongeren geantwoord, de
ene met een bedreiging, de andere met een kleine rechtzetting.
Doch wat spijtig was, beide antwoorden waren naamloos.
Een goede raad.
Vlaams-nationalisten ontzeg in
toekomst uw financiële steun aan
partij-politieke
organisaties,
zo
mutualiteit als vakverbond.
Daarom in h e t arrondissement
Brugge, sluit a a n bij de mutuali-

teit f De Broederliefde » en bij
h e t Algemeen Vlaams
Vakverbond.
Inlichtingen bij uw bestuursleden en h e t sekretariaat, Willestraat 45, Brugge.
Dank a a n allen.
Het arrondissementeel bestuur
d a n k t aUe militanten voor h u n
noeste en maandenlange aktie.
Alle militanten worden verzocht
om vanaf februari terug a a n de
kolportages deel te nemen en tijdens de tochten worden op de
openbare pleinen meetings gehouden.
I n 1962 wordt de veroveringstocht van de V.U. Brugge onverminderd doorgevoerd.
Wij rekenen op U I
ETTERBEEK
Op de eerste Vlaams nationale
vergadering die ooit in Etterbeek
' (bm-cht van die fameuze en dappere formulierenterugzender Moureaux) werd gehouden, kon voorzitter Piet Leplat minstens zoveel
aanwezigen verwelkomen als in
Schaarbeek.
Volksvertegenwoordiger Van der
Eist en A. Van Malderen lieten
vooral uitschijnen d a t we door
massale afscheuring van de unitaire partijen en door gezond en
nuchter radikalisme
onvermijdelijk er zullen toekomen d a t iedereen h e t federalisme
aanvaardt
als DE OPLOSSING.
Het zal de talrijke aanwezigen
op deze vergadering troosten d a t
de Volksunie ook in h e t h a r t j e van
Groot-Brussel de vroegere liberale
partij (van held Moureaux !) aanvreet.
Vier oud-leden van de liberale
partij n a m e n n a de vergadering
een abonnement op de Volksunie
en telkens gaven ze op als reden :
h e t liberalispie van heden Is de
laatste burcht van h e t aartsfranskiljonisme.
Na deze vergadering, hoofdzakelijk bedoeld voor h e t gewest Etterbeek - Woluwe, werd beslist d a t
ook de gemeente Etter'oeek de speciale
proefnummerwerking
zal
overnemen van Woluwe.
KNOKKE

Arrondissement

St. IDESBALD-KOKSUDE
TEl. 058/216.15

Ontvang Uw vrienden goed :
Geef hen een fijne VOLKSUNIKsigaar !
(Te bestellen bij de voorzitter
van h e t organisatiekomitee voor
West-Vlaanderen : dr. Le Compte,
Sint Idesbald. Tel. : 058-224.58 en
224.68.)

ZWIJNAARDE
Steunoproep.
Volksunie Zwijnaarde doet een
dringende oproep tot alle sympatisanten. Na een zeer moeilijke
s t a r t zijn wij er eindelijk in geslaagd over een eigen lokaal te
kunnen ijeschikken. De inrichting
van de zaal en bijbehorende brengen echter voor onze afdeling onkosten die door de afdeling niet
kunnen gedragen worden.
Wij zijn d a n ook zo w i j geweest
steunlijsten in alle V.ü.-lokalen
van h e t Gentse uit t e hangen.
Deze bevinden zich in Roeland, T i j ! en Rubenshof te Gent,
Kantientje
te
Merelbeke-statlon
en Vlaams huis Zwijnaarde, Heirweg noord, 120. Wij dankefa d a n
ook nu reeds alle medewerkers en
verwachten h e n ook op de opening
op 10 m a a r t ' o m 18 uiu-. De inhuldiging van h e t lokaal geschiedt
door Dr. Leo Wouters.
Om 20 u u r is er dansgelegettheid.
IN MEMORIAM

Grote openbare vergadering.
Op vrijdag 26 j a n u a r i te 20 uur
vindt te Knokke in h e t hotel
« Mille Colonnes », Iiippenslaa.i
266 (bij de Zeedijk) een grote
volksvergadering plaats.
Onze algemene voorzitter, volksvertegenwoordiger P. Van der Eist
spreekt over « Vlaamse Problemen ». Zeer aktueel en dus zeer
interessant.
Vlamingen, houdt nu reeds deze
avond vrij !

Te Leuven overleed Mw Broos,
moeder van ir. F r a n s Broos, bestuurslid van Volksunie s t a d Antweri)en. Langs deze weg betuigen
wij nogmaals ons oprecht medevoelen a a n de familie F r a n s BroosKoninckx.

KORTRIJK

Werf tochten.
Iedereen weze op post voor voegende tochten :
K u u m e : 28-1-1962.
Lendelede : 11-2-1962.
De samenkomst steeds a a n de
gemeente kerk om 8 u u r 45. Wie
wil deelnemen a a n deze tochten,
kan opbellen o p volgende nummers : Kortrijk : 109.37 - 109.85 220.83 - 420.70.
BEVEREN-LEIE
De werftocht van 14-1-1962 gaf
een prachtig resultaat : 106 nummers aan de m a n gebracht.
E n n u vrienden, a a n liet werk
voor de uitbouw van uw afdeling!
STEENOKKERZEEL
Op zondag 28 j a n u a r i te 11 uur
spreken Wim Jorissen en Dokter
Anciaux in de zaal Prado, Behetss t r a a t 2, te Steenokkerzeel.
ledere overtuigde Vlaming weze
op post.

SCHAARBEEK
KONINKLIJKE BAAN 306

de onze arrondissementsvoorzittar
A. Van Malderen a a n tot scherpe
waakzaamheid en voorspelde d a t
h e t j a a r 1962 ons grote verrassingen zou brengen bij de ontwikkeling van de Vlaams-Waalse verhoudingen.
Na de vergadering konden de
inrichters met tevredenheid vaststellen d a t de afdeling EvereSchaarbeek - Smt- Joost werkelijk levenskrachtig is geworden.
Deze levenskracht blijkt o.a. u i t
h e t feit d a t h e t a a n t a l abomiiOi
m e n t e n sedert 1958 verviervoudigd
en h e t a a n t a l leden vertienvoudigd is en uit h e t feit d a t deze
afdeling bijna 15.000 frank steun
voor de propagandawagen zal aanbrengen.
Op a a n v r a a g zal de volgende
bijeenkomst
gelegenheid
bieden,
om in gezellig samenzijn elkaar
nog beter te leren kennen.

Voorlichtingsvergaderingen.
Niet zonder fierheid kon Bob
Maes, die
het
voorzitterschap
waarnam, wijze» op ongewoon
goede opkomst van nieuwe en jonge simpatizanten. Na een degelijk
overzicht door volksvertegenwoordiger D. De Coninck over de lichtzinnige manier waarop de volksvertegenwoordigers
der
unitaire
kleurpartljen
het
taalgi-ensproMeem hebbeu afgehandeld, m a a n -

\

ZOEKERTJI
F a b r i k a n t van de nieuwe « OTV
TOX-PRODUKTEN » — soepen In
poeder, pasta e n korrels — zoekt
flinke autonome reiziger voor Leuven en omliggende. EJnig aanbod
met verzekerde en schitterende
toekomst.
Schrijven of tel. a a n : A. OttMi,
Melrheide 270, Zoersel. Tel. (03)
72.02.44.
GEVRAAGD
Voor Vlaamse Boekhandel, Dame
of Heer liefst uit G e n t of omgeving
gevraagd voor verk.
v.
Populair wetenschappelijke
werken e n andere a a n partikulieren,
adressen door ons verstrekt, zeer
goede bijverdienste voor ernstig
element.
Schr. Bureel blad.
Beginnend klein confectiebedrijf
te Aalst (kinderkleding, schortjeg)
zoekt contact met reiziger of persoon op de hoogte.
Brieven bur. blad, nr. S.D.102.
G a s t h o r « AD PUNDUM », oafer e s t a u r a n t ERWETEGEM, vraagt
gezin voor gerance, deftig, voorn a a m . Geen kapitaal vereist, kennis van burgerskeuken vereist.
Telefoonnummer 09-70.05.25.
Jonge m a n (17 1/2 j . ) , diploma
Aa elektriciteit ( + 1 j . specialisatie). Zoekt passende betrekking i a
omgeving Gent-Eeklo.

DE VOLKSUNIE'

lï

Op het boekenre
Hel verleden der
Nederlandse natie
I

ongeveer veertig jaar gele- Geschiedenis der Nederlanden (12 delen) en in de laatden.
Wij kunnen dit boekje nu ste uitgave van het bekende
niet zonder voorbehoud aan- Handboek van Gosses en J a bevelen omdat wij niet kun- pikse door R. Post. Voor Luik
nen aanvaarden wat Prof. zou de auteur hebben kunVan der Essen — ter inlei- nen verwijzen naar het boek
ding voor zijn leerling — in van J. Lejeune, Liège et son
het voorwoord schrijft, nl. pays. Naissance d'une patrie
(13e-14e siècles) uit het jaar
dat het onderwerp sedert
1948 en waar voor het eerst
1943 niet meer zou behandeld
geweest zijn. Wij denken in in een studie over de middelgetracht
dit verband — om enkele eeuwen bij ons
wordt
de
inhoud
te
bepalen
voorbeelden te noemen —
van
een
nationaal
bewustaan de artikelen van de hand
van V. Walgrave, in 1945 zijn .en van de woorden die
verschenen in het tijdschrift dienen om het uit te drukKultuurleven, aan het boek ken.
boek
van
J.
Andriessen
Onder het zeer ernstig
De Jezuïeten en het samen- voorbehoud aldus dat men
horigheidsbesef der Neder- een status questionis uitlanden (1585-1648), versche- geeft bijna twintig jaar n a nen in 1957, aan de nieuwe dat deze geschreven werd,
opvatting van de geschiede- kunnen wij niet anders dan
nis der Nederlanden die tot goed zeggen over deze studie.
uiting kwam in de Algemene
Het is een zeer nauwkeurige
en objectieve studie van wat
de
bizonderste
geschiedschrijvers over het onderwerp hebben geschreven. De
schrijver
wikt en weegt
daarbij de argumenten die
in het veld worden gevoerd
en aarzelt niet zijn eigen,
zeer evenwichtig oordeel mede te delen over de moeilijkheden waal-mede een natioliet € Brevier voor 'wijzen en dwazen T> van Karel
naal bewustzijn te worstelen
de Decl-er is in zijn heperhtheid een vahijditfe
bunhad om in onze Nederlanden
del. Hef, heiat niet alleen zeer fiüige
rijnielarijrii,
tot stand te komen, over de
maai- ooh karikaturen die het ivcrkje verluclilm en liij
oorzaken
zijner
vorming,
de gedichtjes 'passen en dan op de hoop toe ook not) een
over het karakter van de opverhaal, een kort verhaal weliswaar, viaar van uitzonstand in de 16de eeuw en de
derlijke geestigheid. In * Valse tanden » wordt op
oorzaken der scheiding tuszeer sappige wijze een anelcdote verteld, of liever gesen Noord en Zuid.
penseeld, uit het leven van een klein gehuclitje erguns
aan een kasseiweg die naar Brabant voert.
Dit alles wordt kort en
Wat de gedichten betreft, er zijn er negen, alle
bondig uiteengezet, waarbij
met verschillend ondericerp. Ze zijn schoon, beeldrijk,
de schrijver zichtbaar a a n gevoelvol en soms zeer humorrijk.
leunt bij de « groot-nederlandse > — of misschien nog
Karel de Decker is geen onbekende. Van hem verjuister gezegd « heel-nederschenen reeds t Simpele Brevier » een verzenbundel
landse » — opvatting van de
geillvstreerd door Frams van Immerseel, « Tisselt gegeschiedenis der Nederlantohiedenis en folklore », « De Mariale devotie te Wilden. Met dit a! raakt hij
lebroeh » enz...
ziochtans het vraagstuk niet
f Brevier voor wijzen en dwazen » is in eigen uitaan van het nationaal kader
gave, verkrijgbaar bij de schrijver : Karel De Decdezer geschiedenis, hetgeen
ker, Vaartstraat 19, Willebroek. Ticintig F. 24 blz.
per slot van rekening de inzet is van het ganse debat.
Historisch onderlegde lezers
of al wie belang stelt in historische problemen zal met
nut dit boekje, als inleiding
tot het vraagstuk van de geschiedenis der Nederlanden,
ter hand nemen.
V.U.

ndien het boekje van W.
Baudart, La nation des
Pays-Bas * devant 1'histoire
(Brussel, Goemaere, 1961, 183
bl.) voor twintig jaar verschenen was, toen de schrijver ervan zijn doctoraat in
de geschiedenis behaalde aan
de Universiteit te Leuven,
met een dissertatie over het
oordeel der geschiedschrij vers met betrekking tot het
nationaal gevoel in de Nederlanden m de 16de eeuw,
dan zouden wij het waarschijnlijk zonder enig voorbehoud ter lezing hebben
kunnen aanbevelen aan al
onze lezers die belang stellen
In de geschiedenis van ons
nationaal bewustzijn en in
de — niet steeds alleen geleerde — twisten die hieromtrent zijn ontstaan sedert
Prof. Pieter Geyl zijn nieuwe
opvattingen vooruitzette nu

Brevier voor
wijzen en dwazen

Huis Magda

Hoogstraat 15*-17, Antwerpen
Tel. 32.90.47
SLAAP- EN EETKAMERS - SALONS - AMERIKAANSE KEUKENS
T.V. - RADIO - LUSTERS - WASMACHINES - GASVUREN IJSKASTEN - STOVEN, enz...

AANDACHT:
Bij e l k e aankoop vanaf 1000 F ontvangt ieWere klant een
g e l d b o n die een w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d van 5 % van de
aangekochte w a r e n die u i t g e w i s s e l d w o r d e n op het einde v a n
het jaar in speciën o f natura.
leder klant l i d van de V o l k s u n i e w o r d t b i j ons met geheel
z i j n gezin v e r z e k e r d v o o r 100.000 F.
Vanaf deze m a a n d en dit geheel het jaar door w o r d e n er
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage
prijs

MAZOUT
Gasoil
Zone O
Lichte stookolie
Zone O

2.08 F
1.64 F

Minimum 1.000 I.
K W A L I T E I T
en
H O E V E E L H E I D
g e w a a r b o r g d

DEZE M A A N D :
Wasmachine Combine

2 motoren - koperen
kuip
+ DE GELDBON + VERZEKERING

5.200 F
950 F

MATRAS
dit a a n b o d is slechts g e l d i g tot 28 f e b r u a r i a.s.
O p alle andere artikelen van 1 0 % tot 2 0 * / . vermindering.
Kontant — Krediet
Levering door geheel het land.
Kunt U zelf nJet komen, telefoneer ons.

BECO
MORCKHOVENLEI
BORGERHOUT
TEL. 32.27.12

ii'i1rfnii-''ri"
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Een beeld uit de wederopvoering van « Faust »
in de K.V.O. te Antwerpen.

Md « TramiIja l^egeerte » heeft de K.V.S. een
zeer goede keu:e gedaan,
zij liet dan met veitraging,
veiiiiif^ hef ran 1^17 dagtel ent.
De rerjiliniH 1) in/in met
Mailon Brniulo cii Vivian
Leiijli heeft het de wereld
rond (jevoerd en meiden
Marl'II Brando, nl-. oj^jnmende sier, herrie nul J eid
bijgebracht.
De Amerikaanse
nuleiir
Tennessee Williams /? een,
kornplekse figuur, die m
zi]n omvangrijk werk heel
de menselijke
gevoelsscala
mei brede en pi'egnante,
diepe en verfijnde
trekken
ontleedt.
Zijn
mee.%te
stukken en vooral : » The
Glass Menagerie », « You
touched me », « Summer
and Smoke », « The Rose
Tattoo », » Cat on a Hot
tin Roof », « Orpheiit Descending », « Suddinly lust

en bijna totaal hulpeloos,
hl J haar -ii^lif komt inwonen, (uiidi :ij belandt -met
de liiimlijn t Begeerte *)
door liet tweede hoofdp&rsonaije, haar schoonbroer,
een prnimire Pool, als het
ware wordf geleid en gekroall.
i-ordt het
een
sehrijne ltd qerriT. dat de
gevo( I'^iiiin n /''?' uiterste
.•'pnnl - - en liaur m het
krank :innigenqestirht
terecht brengt.
De rc(]ie <<in dit sterke
werk IS inn h ris Betz, die
er een krathtproef mee uithaalt; de voorstelling is af:
juiste kijk op het geheel,
geen te gechargeerde personages of toestanden, goede atmosfeer en verzorgde
knap getekende
bijfiguren,
passend dekor en belichting, met juiste klankrei;ii
Van Blanche, de zen ii ir •
zieke jonge vrouw, geeft
Dora Van der Groen een

TRAMLIJN
BEGEERTE
Summer s zijn karakteris- vertolking die als een TTVOworden;
tieke
Williams - werken, del kan gesteld
van deze
met telkens een uitzonder- haar uitbeelding
lijk en machtig uitgeicerkt harde en zware rol is fascioverweldigend;
gegeven, dat een eigen as- nerend,
pekt van de auteur vertoont vergelijkingen in dergelijsoms
en zijn evolutie goed om- ke prestaties zijn
moeilijk, maar toch zouden
lijnd aanduidt.
In « Tramlijn Begeerte » ive er willen op irijzen dat
ontleedt
deze
begaafde deze begaafde akirice, Viauteur op realistische wijze vian Leigh in de film evede morele ondergang van naart, misschien nel overeen jonge vrouw die door treft In Bert Stnii/s (Stanhet harde leven en haar ley, de Pool) vindt ze een
hysterisch - sensuele hon- tegenspeler van formaat :
van deze
ger ten onder gaat, hierbij de ocrinstinkten
op bijna onmenselijke ma- bruut komen qcnuanrecrd
tot uiting. Deni'!: Deireerdf
nier heen en weer gesleurd
tussen haar illuzies en de vindt steeds de goede toon
als zijn vrouwtje, dat hein
onmeedogende
realiteit
een scherpe uiting
van tot in het dwaze verknocht
Williams
sterke voorkeur is.
voor de eemvige 'strijd tus« 'Tramlijn liegeerie » is
sen geest en vlees
een hoogtepunt ran het seiDat zij hierbij, op het
zoen.
hoogtepunt van het drama,
J.Y.
nl. «is zij, reeds gel'nakt

I
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op het t.v. scherm
in- Er IS een tijd geweest dat
iedere aflevering
van « BO'NANZA ï een loestern m zakformaat was. Er waren toen
weliswaar verschillende
lezers
die ons schreven dat ze die revolverlielden
toch maar liever
met onder de ogen van hun
jongere
telgen brachten.
Ze
bewezen
ons met een
vloed
'CO/n argumenten
dat al die
schiet- en vechtpartijen
niet
van aard waren om in de opvoeding van hun kroost een
zeer waardevol element te vertegenwoordigen.
Die
lezers
hadden
niet helemaal
ongelijk.
Maar
anderzijds
moet
men toch toegeven dat de goeden altijd wonnen, en dat de
tlechten nooit hun
verdiende
straf ontgingen.
Daarenboven
was het niet in de eerste plaats
de bedoeling van elke « Bonanza t-aflevering
een pedagogisch half-uurtje
temaken.
De bedoeling
was, de
kijier
wat ontspanning
te
bezorgen,
zij het dan ook in
westernstijl,
midden
de
stofwolken
der achtervolgingen,
en met
hef lawaai van nooit
leeggeschoten
revolvers als
klankdekor. Maar, zoals gezegd, dat
was vroeger.

indien hij nog geen
lijkdiensi
heeft
gekregen,
dan
blijft
hem in elk geval Tnaar een
zaak te doen : zo snel
mogelijk een bedankje
te
sturen
naar de program,mators
van
de NTs en naar de spelers van
toneelgroep
« Studio J>. Dergelijke
opvoeringen
moeten
de droom zijn van elke tweederang s-auteur !
ir Tone Brulin
heeft
vorige
week vrijdag te halfnegen
een
stuk van Saul Levitt voor de
kamera
gebracht.
Nu
is
« HET PROCES
VAN
ANDERSONVILLE
» niet
alleen een merkwaardig
stuk,
maar de prestatie,
die
hier
door en Iele
Vlaamse
akteurs
werd geleverd,
was het niet
mande r.
Iedereen
iceet dat
Vlaams
toneel in de TV een zeer riskante zaak is.
Het rcordt niet zelden een
mislukking
m.et
afmetingen,
en de vergelijking
met slecht
amateurstoneel
is in veel gevallen de enige die iets of wat
met de werkelijkheid
in overeenstemming
te brengen
is.
jilanr deze maal was het toch

r.3n beeld uit « D e geschiedenis van een s o l d a a t »
Nu is het anders. Er wordt
natuurlijk
ook nog wel eens
geschoten,
oh ja, en als we
geluk hebhen kunnen we zelfs
nog eens een
achtervolging
meemaken.
Maar dat alles is
meer en meer bijzaak
geworden.
We Tnoeten het nu regelmatig beleven dat Little Joe
voor opvoeder gaat spelen, en
dit dan liefst zo naïef
mogelijk. Hoss heeft nu af en toe
met
allerlei
zielskonfli\ten
af te rekenen, en noem maar
op '
t
l'onderosa,
waar zijn de dagen,
als in uw gras,
als m uw tand,
steunende
op God,
de Cartwright's
lagen? »
Nu ijeren ze les in moraal!
ir De lezer weet dat wij ons
hart verpand
hebben aan de
toneelavonden
van de
NTS.
Dat is sedert vorige treek niet
veranderd,
integendeel.
Met Cocki Boonstra
in de
titelrol
gaf
de
toneelgroep
« Studio
B
donderdagavond
een werk van de Franse
auteur .Jean-Jacques
Bernard :
« MARTINE
».
TFe schrijven
hier geen toneelkritiek,
we zeggen dus alleen maar dat het een onderhoudend werk is, niet
zonder
charme.
Jean-Jacques
Bernard
is
ons verder onbekend, en of hij
nog leeft weten we niet. Maar

anders. Deze keer stond het
spel op peil en we willen dan
ook niet naar de kleine
kanten gaan zoeken.
We
willen
er alleen de overweging
aan
vastknopen
dat het Tneer dan
tijd wordt dat er eens andere
paden worden betreden
door
de Vlaarnse akteurs, want Kot
vandaag zijn dat maar
zelden
de paden van de roem
geweest.
De kranten hebben het stuk
van Saul Levitt als een soort
Annerikaanse
Eichmann-zaak
voorgesteld.
Men stond
hier
ook voor de vraag of het geiceten icel degelijk
voorrang
heeft op het bevel.
Uiteraard
werd hier alleen het
geweten
van
de verliezers
bedoeld.
Met het geweten van de anderen is natuurlijk
alles in
orde. Die hebben geen
karikatuur gemaakt van het oorlogsrecht, want ze hebben
gewon^nen. En dus mogen zij oord<len over de anderen !
De vraag naar de voorrang
van geweten of bevel wordt op
fapier vanzelfsprekend
altijd
beantwoord
in het
voordeel
van het geweten.
We
herhalen : op papier ! Want in de
werkelijkheid
komen daar nog
veel vragen
bij. Daar
rijst
dan b.v. ook nog de vraag of
men wel verplicht is een held
te zijn, en of men dienst moet
weigeren
indien
de zaak in
geweten niet meer te
verantwoorden blijkt. Maar een de~
serteur
krijgt in
oorlogstijd

alvast
direkt
de kogel,
wat
alles herleidt tot de eerste bijvraag : Tnoet men een held
zijn of Tnoet men dat niet ?
Enzovoort.
De vraag is al niet
zeer
eenvoudig
en het
antwoord
nog Tninder. De lezer moet er
eens over nadenken.
Hij moet
er natuurlijk
niet aan
denken
dat hij er ooit zal in slagen
van een militaire
rechtbank
een vrijspraak
los te
krijgen,
indien dat bij voorbaat
reeds
anders was beslist. De uit.-i.'ig
van het proces is dan reeds
vijfduizend
jaar
dezelfde
:
schuldig
bevonden,
en
de
doodstraf. Afgelopen
!
Men zegt dat de
beschaving
veld wint. Ook daarover Tnoet
de lezer eens
nadenken.
ir We krijgen
niet
dikwijls
de kans om naar Hugo van
den
Berghe's
«
TIENERKLANKEN
»
te
kijken.
Daarenboven
zijn we ook geen
teenager
meer.
Maar
we
willen
er
toch even een paar
woorden
over zeggen. Een
uitzending,
die in de
programma-brosjuur vermeld staat met zaken
als « Schaakrubriek
», « Film
over Jazz », «Europa
groeit»,
enz., zulke
uitzending
moet
wel een zekere standing
hebben.
Misschien vindt iemand dat
het niet goed
geprezenteerd
wordt, al zouden we toch niet
weten
waarom.
Toegegeven,
we hebben het nog niet ^dikwijls
gezien,
maar wat
ve
reeds gezien hebben was toch
goed. En de hele zaak stond
ons heel wat meer aan dan dat
ander programm,a met dezelfde naam, en dat
geprezenteerd
wordt door Nora Steyaert
en
Bob Boon.
Want
we kunnen
tot vandaag
nog altijd
niet
begrijpen
hoe de BRT
het
laat gebeuren
dat die ' Bob
Boon daar wekelijks
al die
commerciële
romm.el van
de
platenfirma's
tot ernstig
werk
mag komen uitroepen.
Het is
net of er lopen
nog
geen
smaakbedervers
genoeg
rond
in deze wereld van 1962 !
De lezer mag dit echter niet
verkeerd begrijpen.
We
hebben er niets tegen dat het nu
1962 is, maar dat wil nog niet
zeggen dat men daaruit
noodzekelijk scheve
gevolgtrekkingen moet maken !
J.V.B.

Vrijzinnige
BRT-belangen
I n zijn kruistocht tegen h e t federalisme pleegt
Jos Van Eynde zowat alles te gebruiken w a t h e m n i e t
te h e e t of te zwaar toeschijnt. Vooral h e t spookbeeld
v a n e e n mogelijke rechtse diktatuur over de Vlaam*
se vrijzinnigen h a n t e e r t hij m e t zichtbaar genoegen.
Kijk maar, roept hij dan uit, n a a r de t o e s t a n den in de BRT !
H e t probleem v a n de Vlaamse vrijzinniigen i n
e e n federaal België eist zeer zeker de a a n d a c h t v a n
elke eerlijke federalist, e n er m o e t e n inderdaad ook
waarborgen komen. Maar de kwade trouw v a n Jos
V a n Eynde s t a a t ook hier weer eena boven elke v e r denking. Natuurlijk s t a a t h e t onze Jos vrij v a n oordeel te zijn dat de programma's e e n t e klerikale i n slag zouden hebben.
Maar a l s we de struktuur v a n de BRT e e n s onder
de lens leggen en even n a g a a n h o e de Beheerraad
v a n voornoemde instelling er uitziet, d a n krijgen we
h e t volgende :
CVP
5
Socialisten
4
Liberalen
1
Noteer daarbij ook nog dat de socialist J- K u y pers voorzitter is, e n beslissende s t e m heeft. K o n kreet wil dat dus zeggen dat, w a n n e e r links tegen
rechts stemt, de vrijzinnigen daar de meerderheid
hebben. Als de Jos daarmee nog g e e n vrede k a n n e men, dan w e t e n we niet w a t hij eigenlijk hebben wil.
Hij zal in elk geval andere voorbeelden v a n verdrukking m o e t e n zoeken !

Hel voorbiie
T V-seizoen
Van 1 september 1960 l o t 31 augustus 1961 n a m
de Vlaamse TV niet minder dan 1.976 uur 31' z e n d tijd voor haar rekening. Dat w a s natuurlijk niet allemaal eigen werk, alhoewel de o v e r n a m e n v a n
vreemde zenders lang geen meerderheid vormen. Ziehier, in percenten, de verdeling v a n deze zendtijd :
Eigen werk
80,72 % *
NTS
5,89
Duitse TV
2,89
Italiaanse TV
2,39
BBC
2,40
RTF
1,83
Andere zenders
3,68
100,— %
Laten we toegeven dat dit vanwege de Vlaamse
TV een prestatie is. Bij onze Waalse broeders b.v.
liggen de verhoudingen heel wat anders. Daar g a a t
de RTF alleen reeds m e t ongeveer 14 % lopen !
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DE DERDE MAN
WAS EEN VROUW
W

ij geloven niet dat er in
onze parlementaire arena politiekers zijn die hun
betogen opfleuren met gezang en gitaarmuziek. In
Amerika blijkt dat wel te bestaan, althans volgens de
film « De derde man was een
vrouw » en bijaldien nemen
wij aan dat over de grote
plas, de politiek een plezanter bezigheid moet zijn dan
hier in de Europese kontreien.

te kondigen, een bom in de
wagen van Bo zodat deze erg
gekwetst wordt.
Ada, die het intussen in de
politieke wirwar al zeer h a n dig beredderd heeft, besluit
zijn plaats in te nemen wat
de « adviseur » ertoe doet
besluiten haar verleden kenbaar te maken aan politieke tegenstanders.
Tijdens
een zitting is het dan zover
dat deze « grote » troef gaat
uitgespeeld worden, maar Bo

duikt tijdig op en weet in
een van zijn meesterlijke
toespraken zijn vrouw uit
het slop te halen.
Het hele verhaal is afgeleid uit het werk van Wirt
William : « Ada Dallas ».
Het is een breedscherm-füm
geworden in kleuren waarin,
naast de bovengenoemde akteurs ook nog Wilfried Hyde White, Ralph Meeker,
Martin Balsam en Frank
Maxwell optreden.
S.D.L.

De film waarvan sprake is
het werk van Daniel Mann
en Lawrence Weingarten, de
makers van « Kat op een
heet zinken dak » en « Venus in bontmantel ». De zeer
talentvolle
aktrice
Susan
Hayward speelt de rol van
Ada, een vrouw met een weinig apetijtelijk verleden terwijl de begaafde Dean Martin de rol van de muzikale
politieker Bo Gillis voor zijn
rekening neemt.

'Greenage Summer
Danielle Darrieux moet in liaar jongemeisjestijd de B.B. van
het witte doek geweest zijn; althans als wij de beweringen van
oudere kollega's mogen geloven. Wat er ook van zij, de aklrice
heeft bewezen dat zij niet van een bepaalde periode was, zoals
vele sterretjes die plotseling verschijnen en even plotseling ook
weer verdwijnen. Danielle Darrieux is ook na nog een grote
aktrice gebleven. Zelfs in Engeland weel men haar talent te
waarderen en heeft men haar de hoofdrol toevertrouwd van de
film « Zulk een mooie zomer » waarin zij optreedt naast Kenneth
More. « The Greenage Summer » zoals de titel van de film in
het Engels luidt is een spannend liefdes- en avonturenverhaal
naar het tuerk van de romanschrijver Rumer Godden.

SCHOOL VOOR
DEUGNIETEN

MAATKLEDING
volgens

hypermoderne
methode
PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNELLE BEDIENING

*Tel. 33 9165
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U WENST PELS,
EEN BONTJASJE,
of een pracht
van een bontmantel ?
Wendt U vol vertrouwen
tot het huis

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

Bo brengt het van sheriff
tot gouverneur. Op dat ogenblik duikt Ada op en het
duurt niet lang voor het
tweetal in
het
huwelijk
treedt. Dat valt niet in de
smaak van de adviseur van
Bo, Sylvester Martin die in
werkelijkheid
een
weinig
propere kerel is, niet terugschrikt voor chantage en
vuile middeltjes om tegenstanders uit de weg te ruimen. Het komt zo ver dat de
adviseur en Bo ruizie krijgen. Sylvester plaatst, terwijl
Bo een perskonferentie geeft
om zijn nieuwe politiek aan

E

r zijn mensen die onge- een grote slee aansmeren
looflijk erg aan tnlnder- tegen een fantastische prijs.
waardigheidskompleksen lei- Als puntjje bij paaltje komt
den en dat kan tot de meest zakt het hele geval echter
Achtereenvolgens
lachwekkende
toneeltjes ineen.
wordt
Henry
dan nog eens
aanleiding geven. Iets dergehopeloos
belachelijk
gemaakt
lijks gebeurt in de film
in een restaurant waar hij
« School voor deugnieten ».
Henry is een stille jongen een peperdure rekenmg moet
die reeds veel tegenslagen betalen terwijl zijn tegenheeft meegemaakt op gebied strever met de bloemetjes
van de « liefde ». Inderdaad gaat lopen.
zijn
minderwaardigheidskompleks speelt hem telkens
Ten einde raad besluit de
weer kwade parten wanneer ongelukkige naar een school
hij een meisje het hof wil te gaan die hem wat meer
maken.
zelfzekerheid moet bijbrenOp zekere dag geraakt hij gen. Dat gebeurt en nu worweer volledig weg van April den de rollen omgekeerd.
Smith, maar het loopt alle- Men kan zich indenken dat
maal mis want reeds bij de hij nu spoedig de bovenhand
eerste ontmoetmg komt een heeft op zijn tegenstrevers.
rivaal
opdagen
met een Het is een film van Robert
knappe sportwagen. De ri- Hamer, waarin l a n Carmivaal
Raymond
Delauney, chel, Terry Thomas. Alistair
heeft bovendien aüe moge- Sim. Janette Scott en Patrilijke
hoedanigheden
die cia Moyes optreden Het is
een geestige film, echt AmeHenry juist niet bezit.
Laatstgenoemde
besluit rikaans met een opeenvolging van gags die zeker de
dan ook een wagen te kopen
Hij wordt op een ongeloof- gezochte ontspanning aan
lijke wijze in de luren gelegd het publiek zullen weten te
S.D.L.
door de verkopers die hem bezorgen.

Een beeld uit de film « De derde man was een vrouw »

engels
eenmansspekfakel

T

ot voor tien jaar Itende
men in Londen alleen
solo-spektakels door dames gebracht. Met Emlyn
Williams en John Gielgud
namen de mannen de gewoonte over en de laatste
aanwinst in dit verband is
de Ierse akteur Michael
MacLiammoir die in november van vorig jaar uitpakte met een nieuwe
vorm van een-mans-spektakel.

Hij brengt niet alleen
de werken — maar dramatiseert ook het leven van
de auteur. Dit laatste doet

het zonder sentimentaliteit noch gemoraliseer —
hij toont Oscar Wilde in
zijn schittering, zijn charme en zijn zwakheden.

>
:
:
•
*

Het programma is in
twee delen gescheiden, op
het ogenblik van Wilde's
proces. Het eerste deel
brengt de onbesuisde Wilde,
briljant,
loslippig,
geestig sensueel en einisch.

ï
•
;
•
!
?
l
ï
»m

Het tweede deel brengt
een Wilde die heeft geleden, en wat dit in zijn
binnenste heeft gewijzigd,
komt best tot uiting in
zijn gewijzigde houding
tegenover de nederjgen,
zonder daarom plechtig
aan te doen.

•
•
•
:
:
j
•
»
•

r
m

m

The i m p o r t a n c e
of being oscar
hij in d.e vorm van geestig kommentaar,
waardoor hij passages aan eljtaar verbindt van brieven,
gedichten, romans en toneelstukken. Hij begint
met Wilde, als afgestudeerde, die zijn geboorteland Ierland verlaat om
zich in het aantrekkelijke
Londen te gaan vestigen
en eindigt met de dood
van Wilde in een hotel te
Parijs. Zijn evokatie is levendiger en subtieler dan
die in de twee films die
over Wilde's leven werden
gedraaid. Liammoir doet

Na zijn gevangenistijd j
was zijn kommentaar even ;
lichtzinnig maar elegant •
uitgedrukt als voordien. •
Tot kort voor zijn dood •
maakte hij grapjes over :
het behang in zijn hotel- ;
kamer, dat hem de dood ;
in dreef.
•
•
Het spektakel werd ge- :
insceneerd
door Hilton •
Edwards.
•
•
•

Michael

MacLiommoir

ï
•
treedt op te Brussel in de S
KVS op 31 januari voor :
een enkele avond.
:
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FEDERALE

GRONDWET

Ondeislaande lehsl, van de hand van Mr. F. Van dei Elsl, en Walen te verzekeren en door een afdoende
is.de K toelichUng » bij het voorstel van verklaring iol oplossing van bet nationaliteitenvraagstug aan
herziening van de grondwet, ingediend door de V.U.- het land het intern evenwicht te schenken.
kamerfrahlie.

geen redelijke argumenten tot zwijgen breugea.
Overal ter wereld is ieder volk bereid hiervoor
desnoods materiële offers te brengen.

Gans de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tot op de dag van heden is één langdurige aanklacht tegen het ingebreke blijven van
de Staat, zijn wezenlijke taken ten overstaan
van de Vlaamse volksgemeenschap naar behoren
te vervullen. De langdurige worsteling van het
Vlaamse volk om de erkenning af te dwingen
van zijn elementaire rechten, o.m. het recht
op het gebruik van zijn eigen taal, het recht op
onderwijs in zijn eigen taal, het recht op de
integriteit van zijn taal- en kultuurgebied, het
recht op een evenredig aandeel in het nationaal
produkt en een gelijkmatige spreiding van het
welvaartspeil; de tragische gevolgen die voor
velen uit deze worsteling voorvloeien; de ontzaglijke som aan inspanningen en energie opgebruikt in deze strijd; het feit dat nog steeds
geen aanvaardbare oplossing gegeven werd aan
de vele problemen — het is alles grotendeels
toe te schrijven aan de unitaire en centralistische staatsstruktuur.

Het zou een betreurenswaardige fout zijn
zich in de geest van een verouderd en verwerpelijk staatsnationalisme te willen vastklampen
aan een staatsstruktuur die dateert van 1830
en die in de totaal gewijzigde omstandigheden
en in acht genomen de ontwikkeling van de
Staat, veel te strak is om de gestelde problemen
te kunnen oplossen. Het is steeds verkeerd de
levende werkelijkheid te willen opsluiten in een
verouderde juridische konstruktie : het is de
staatsstruktuur die moet aangepast worden a a n
de noden van onze tijd en onze samenleving.
Alleen een nefast staatsnationalisme kan zich
verzetten tegen een vernieuwing van het staatsbestel in het teken van een realistisch aanvaarden van het fundamenteel gegeven van het samenleven van twee volksgemeenschappen binnen één staatsverband. Door het federalisme
kan en zal de Staat in een waarachtige demokratische geest dichter bij het volk gebracht
worden zowel in Vlaanderen als in Wallonië en
de kloof van onbegrip, wantrouwen en zelfs
vijandigheid overbrugd die thans kan waargenomen worden tussen het volk en de staatsinstanties en waardoor iedere nationale inspanning verlamd wordt.

I

N de regeringsverklaring
heeft de Regering een herziening van de Grondwet in het vooruitzicht gesteld. Reeds werd van
Waalse zijde een voorstel van verklaring tot
hetziening van de Grondwet in federalistische
zin ingediend (Stuk, n' 140, B.Z. 1961)
Het komt ons gepast voor dat ook van
Vlaamse zijde een initiatief genomen wordt dat
overigens gelijklopend is met dit van onze
Waalse collega's.

IN

de naoorlogse periode
werd reeds in 1947 een voorstel tot herziening
van de Grondwet in federalistische zin ingediend door de heren M. H. Grégoire, Ed. Leclercq,
J. Lahaut, J. Blavier, J, Rey en W. Frère (Stuk,
n"^ 257, zitting 1946-1947). In 1950 werd door de
heer Destenay een wetsvoorstel tot inrichting
van een volksraadpleging over het federalisme
ingediend. De vraag die hij wenste te zien stellen luidde : « Vindt U dat er aanleiding bestaat
om aan Vlaanderen en Wallonië, binnen het
raam van een Belgische bondstaat, zelfbestuur
te verlenen ? ». Samen met de heer Destenay
ondertekenden de heren R. Dupriez, R. Leclercq,
R. Drèze, R. Lefebvre en R. Becquevort dit voorstel (Stuk, n'^ 189, zitting 1949-1950).
In 1952 werd opnieuw een voorstel tot herziening van de Grondwet in federalistische zin
ingediend door de heren F. Van Belle en J. Merlot (Stuk, n"^ 453, 1951-1952). Dit voorstel kreeg
in openbare zitting van de Kamer op 14 oktober
1953 de steun van 33 Waalse volksvertegenwoordigers, waaronder o.m. de liberale kamerleden
Lefebvre, Destaney en Rey. In de Senaat werd
het op 25 februari 1954 gesteund door 39 senatolen, waaronder o.m. de heren Buisseret en
Coulonvaux.

T

EN overstaan van de
steeds terugkerende kritiek alsof de voorstanders van een federale staatsstruktuur niet voldoende duidelijk zouden uiteenzetten hoe zij
deze federale struktuur zien en teneinde aan de
Kamer een ontwerp voor te leggen dat als uitgangspunt kan dienen voor een gedachten wisseling, achten wij het nuttig de Kamer kennis
te geven van het ontwerp van wijzigingen aan
tie Grondwet dat in 1953 dooi" Vlaamse en Waalse federalisten gezamenlijk werd opgesteld.

H ET is wel overbodig er de
aandacht op te vestigen dat de Belgische Staat
er sedert zijn ontstaan in 1830 nooit in geslaagd
is het harmonisch samenleven van Vlamingen

O

P dit ogenblik is de krisistoestand waarin de Staat zich eens te meer
bevindt onloochenbaar. De onafgewerkte ontwikkeling van een aantal determinerende faktoren moet leiden naar een uitzichtloze en gevaarlijke toestand. Een dezer faktoren is de demografische ontwikkeling : daar waar het
Waalse volk weigert zich neer te leggen bij een
bestendige minderheidspositie in het Parlement.
IS het even ondenkbaar dat de Vlamingen in een
unitaire staat zouden verzaken aan het algemeen enkelvoudig stemrecht en de politieke gehjkheid der staatsburgers. Het uitblijven van
de zetelaanpassing aan het bevolkingscijfer
schept een ongrondwettelijke en ondemokratische toestand.
Een andere faktor is de voortschrijdende
vernederlandsing van Vlaanderen. Daar waar
tweetaligheid als massaverschijnsel een waandenkbeeld is en even onverwezenlijkbaar als
onaanvaardbaar voor een taal- en kultuurgemeenschap, zoals anderhalve eeuw Belgische
geschiedenis afdoend bewezen heeft, wordt het
land onbestuurbaar de dag dat de Vlamingen
er zullen op staan zoals de Walen alleen nog
liun taal te spreken en te verstaan. Nationaal
en sociaal is het ondenkbaar dat men in een
dcmokratische samenleving nog zou terugkomen
op de vernederlandsing van het onderwijs in
Vlaanderen. Men moet dan echter ook de konsekwenties hiervan aanvaarden.

H ET

dwingend motief van
het zelfbeschikkingsrecht en zelfbestuur als nationale aspiratie van een volk zal men zelfs door

U

IT de verstarring, het immobilisme waardoor onze demokratische instellingen en de vooruitgang van het land ernstig
bedreigd worden zullen wij slechts door een
grondige hervorming van de staatsstruktuur bevrijd worden. Het Vlaamse volk heeft in de gegeven omstandigheden alle beloften ten ^pyt
geen redelijk vooruitzicht om binnen afzienbare
tijd een einde te zien stellen aan de achterstand
en de achteruitstelling waarvan het nog steeds
Cp vele gebieden het slachtoffer is, zonder doorvoering van een federale staatshervorming.

O OK

met het oog op de

Europese eenmaking is het beslist noodzakelijk
dat voorafgaandelijk het nationaliteitenprobleem in België opgelost wordt en aan de Vlaamse volksgemeenschap een publiekrechtelijk statuut gegeven waardoor het voortbestaan van
ons volk als volk veilig gesteld wordt.
Het voorbeeld van tal van federale Staten
bewijst de grote voordelen van de federale
staatsstruktuur o.m. voor het opvangen van interne spanningen of tegenstellingen.
Voor België ie het federalisme ongetwijfeld
de aangewezen staatsstruktuur en de uitweg
naar een betere toekomst voor het Vlaamse en
het Waalse volk.

^i»*^«#««<>«^^^^«««^^^«^®««^*^^^^^«^*^«^*«>«

Vlamingen :

A l l e kenners en f i j n p r o e v e r s van duits bier,
liefhebbers van « stimmungsorkesten »
vinden elkaar f e r u g in het

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)
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LEUVEN

U drinkt er Dortmunder THIiER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERTJES !

Koopt b i | 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 °/o o p u w u i t g a v e n .
Stads- of Butaangasvuur ( 3 v u r e n ) . . . .
475,— F
Stads- o f Butaangasvuur ( m e t o v e n )
. . .
2.800,—
Butaangasradiatoren
1.400,—
Volautomatische Wasmachines
13.500,—
Wasmachines,
Droogzwierders,
Koelkasten
Elektrische Huishoudapparaten
Steeds m i n i m u m 20 tot 40 % k o r t i n g .
W i j geven tot 5 JAAR TOTALE WAARBORG
Dus nooit onaangename verrassingen, noch onvoorziene
uitgaven
KONTANT OF KREDIET = ZELFDE PRIJS

VANDOMMf,
Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen
Ook o p Z o n - en feestdagen sta ik tot u w dienst.
Spoorwegautobus : Mechelen naar Kapellen o / d
Londerzeel.

Bos e n

