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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

Het hoofdbestuur van de Volksunie, in spoedvergadering bijeen te Brussel, na onderzoek
van de toestand geschapen door
de beslissing van de regering,
een oplossing vapn de problemen
der Waals-Vlaamse verhoudingen na te streven op basis van
de ontwerpen Cilson;
- verheugt er zich over dat
de Koninklijke Vlaamse Akademie stelling heeft genomen en
herinnerd heeft aan de brief van
haar leden Stijn Streuvels en
Herman Teirlinck;
-

verheugt zich eveneens over de groeiende eensgezi ndheid en beslistheid van de Vlaamse openbare mening;

- verwerpt met de grootste krachtdadigheid de po litiek van de regering die er op gericht is, gebiedsroof
en aantasting van het homogeen Vlaams karakter van het Vlaamse land in de hand te werken;
- stelt in dit verband de houding aan de kaak van de Vlaamse ministers die hun goedkeuring hebben
gehecht aan de wetsontwerpen Cilson;
- stelt vast dat deze ministers door de Vlaamse openbare mening worden afgekeurd; verwijst in dit
verband naar het standpunt van de Vlaamse vereni gingen, aangesloten bij het Vlaams komitee Brussel en
taalgrens, dat door de massale betoging te Brussel kracht werd bijgezet;
- doet een beroep op alle Vlaamse parlementsleden om de belangen van het Vlaamse volk in zijn geheel
te stellen boven de belangen van de partijen;
- bezweert de Vlaamse openbare mening, zich kr? chh'g te doen gelden en niet te dulden dat toegevingen
worden gedaan en voor Vlaanderen nadelige kompro missen worden gesloten.

DE VOLKSUNIE

MELK EN BOTER
C e a c h t e Redaktie,
Ik ben een stadsmens, m a a r ik
i e n k dat de Vlaamse zaak, welke
eindelijk in een sociaal ekonomisch tijdperk is getreden, zich
meer met de landbouw-problemen
•OU moeten bezighouden.
Ik schreef ü reeds vroeger over
liet boterprobleem in dit land,
•waar men de smokkel van een
p a a r kilo Hollandse boter aanziet
Bis een misdaad. Die Hollandse
-fcotsr kost 60 F per kilo, is goed
« 1 bevat geen water. Ik weet goed
d a t in die prijs een subsidie van
d e Hollandse regering zit.
Langs de andere k a n t kost de
Belgische Fabrieksboter 90 P. De
k o n t r o d is er niet zo streng en
wij In de steden moeten boter kopen met een grote hoeveelheid water. Ik weet wel dat die er niet
i n verwerkt wordt door de melkerij m a a r wel door de grossiers, die
e r zonder dit bedrog reeds flinü
op verdienen.
De boer levert a a n de melkerij
Oe melk met 34 èi 37 % vetgehalte.
De melkerij levert standaardmelk
m e t 28 % vetgehalte. De boer krijgt
Toor zijn voortreffelijk
produkt
©ng. 3 P per liter. Wij in de stad
betalen voor dit afgeschuimde prod u k t van 28 % 7.50 F per liter. Dus
SE de boer het eerste slachtoffer.
Nu de boter : de fabriek m a a k t
m e t de room welke uit de melk
getrokken wordt de boter, dus kost
die boter aan de fabriek alleen h e t
werk van afromen, boteren en inpakken. De grossier in de stad
m e n g t een goede portie water in
diezelfde boter.
En de smokkelaar die een paar
kilo boter smokkelt, wordt met
machinegeweren achtervolgd, en
gaat eerst h e t ziekenhuis in en
d a a r n a n a a r het gevang.
Tk hoop dat U deze brief zult
willen opnemen en mij verwittigen wanneer er weer een verga,dering van Boerenfronters plaats
vindt. Ik zou graag eens een
woordje tot die mensen willen
«preken, en h u n aantonen dat alleen boerensohdariteit een gezonde toestand schept, toestand die
d e stadsmensen beter en goedkop e r voedsel zou bezorgen en de
boeren het aandeel in de m a r k t
d a t h u n toekomt.
Redaktie : W a t de vergaderingen van h e t Boerenfront betreft,
hier dient onze lezer zich vanzelfsprekend tot deze organizatie te
wenden.
Wij geloven echter niet dat h e t
de Boerenfronters zijn die moeten
evertuigd worden van de boerensohdariteit m a a r d a t het integendeel de Boerenbond is die voor de
echte boerenbelangen zou op de
bres dienen te springen. Tot nog
toe hebben wij van die k a n t m a a r
weinig gezien en het is toch de
Boerenbond die, via de C.V.P., de
segering steunt !

MGR SUENENS
y^aarde redaktie.
Het artikel over de .benoeming
Tan Mgr Suenens tot aartsbisschop
van Mechelen-Brussel werd in cns

huisgezin pijnlijk

ontvangen.

keringsmaatschappij ongeacht of
h e t een maatschappij uit Vlaanderen of Wallonië betreft in h e t
Vlaamse landsgedeelte slechts Nederlandstalige experts stuurt.

WANNEER GAAN WE

Met zinnen gebouwd op « h e t
schijnt », « h e t zou » krijgt men
geen ernstig artikel klaar.

TERUG ?

U moet toch weten dat Mgr- Suenens als persoonlijkheid op de
voorgrond stond voor dit hoge
ambt.

De mars op Brussel was zo reusachtig dat we allen dachten, n u
gaat er eindelijk eens wat gebeuren. Er hing poeier in de lucht.

Altijd die verdachtmaking, altijd die neerhalende tendenz, schei
daar toch mee uit.
J.V.G. - Antwerpen.

De nmchthebbers in ons land
waren onthutst en al wordt het
natuurlijk niet toegegeven," zij zaten met een ei. Maar spoedig
werd de oude taktiek weer toegepast : wat kruimeltjes strooien en
de Vlamingen zullen weer braaf
en zoetjes zijn. Laten wij h e t n u
eens voor de laatste m a a l zeggen
Het moet gedaan zijn met die
fransdolheid en met de straatkeerdersbaantjes voor de Vlamingen.

SPORT-RUBRIEK
Geachte Redaktie,
Bij het begin van h e t nieuwe
j a a r wil ik hier enkele gedachten
neerdrukken, geschreven door een
Vlaamse inwijkeling In « grootBrussel » (sinds + 30 j.) zoals er
vele tienduizenden wonen. Om te
beginnen, uw weekblad m a g er
zijn. als men ziet hoe het de jongste tijd verbeterde.
Wat er ontbreekt in uw biad is
een « Wekelijks overzicht van h e t
Vlaams sportgebeuren » dat moet
en w a a g t de kleine Vlaamse m a n
in de s t r a a t en neem er m a a r gerust « Anderlecht » en andere
Brusselse ploegen bij, want sinds
de zaak Aalst-Standard is de rivaliteit tussen de Anderlechtsupporters en de .Luikse fel opgelopen.
Laat ons partij kiezen voor de
Brusselse, tegenover het h a r d en
ruw spelen der Luikenaars en dat
kan ons niets anders dan goed
dosn.
Vergeet ook niet dat renners als
de Cabouter veel supporters in het
Brusselse hebben ! Dat de « Volksunie » eens een intervieuw met
hem geeft... het zal de oplage doen
stijgen !
Men pakt geen vliegen met
azijn ! Het was voldoende voor
enkele weken een foto van Van
Looy met onze voorzitter te doen
verschijnen en aanstonds interesseerden er verschillende collega's
zich aan het blad.
Voor het ogenblik kom het er op
a a n van veel Vlaamse inwijkelingen in het Brusselse te bereiken
(Anderlecht - Molenbeek - Woluwe, enz.) die niet anti « V.U. »
zijn m a a r tegen dewelke wij moeten zeggen dat zij niet zullen verplicht zijn van altijd A.B.N, te
spreken bij een overwinning van
de V.U. Dat wij zeker zijn d a t zij
ons willen helpen bij het n a a r
werk zoeken voor hun familieleden
en vrienden die in Vlaanderen
bleven, dat wij daarvoor h u n hulp
nodig hebben, h u n morele steun.
Dat wij ook h u n « Brussels »
Vlaams verkiezen boven het spreken van een vreemde taal (het
f rans).
Er zijn duizende Vlaamse inwijkelingen in « Groot-Brussel » die
lezer kunnen worden van het
« V.U. weekblad » en die bij een
volgende verkiezing onze kandidaten zullen steunen met h u n stem.
N.B. - St. Lambrechts-Woluwe.
Redaktie : Wij hopen in de nabije toekomst een sportbladzijde
te kunnen beginnen.
Wij hebben dat tot nog toe niet
gedaan omdat wij eerst degelijke
medewerkers op dat gebied moeten hebben.

Wij eisen Vlaamse staalbedrijven en andere fabrieken en ook
amen en uit met die karavanen
van autobussen waar onze mensen
uren a a n een dooreengeschud worden. Wat een vloek is de achturendag voor duizenden van die sukkelaars ! Wat houdt m e n ons toch
voor een domme kudde. Als wij
niet optreden zullen ze ons nog jaren voor de aap houden.
Brussel heeft gedreund en als er
een initiatief gsnomen wordt om
terug te gaan zal Brussel sidderen
J.L. - Mortsel.

VLAMING

OF BANTOE

Geachte Redaktie,
Onder deze titel verscheen m
uw blad van 6 j a n u a r i een brief
van H.P.K. . Antwerpen.
Misschien heeft die persoon wel
gelijk wat de laatste statistieken
betreft, m a a r heeft hij er wel al
eens a a n gedacht welke som geld
het zou kosten voor een Antwerpse universiteit ? De universiteiten
van Luik, Brussel, Gent en Leuven hebben respectievelijk 2.000,
4.000, 6.000 en 15.000 studenten.
Waar zou H.P.K. de lui halen
om slechts een aula van een
« Antwerpse universiteit » te bevolken. Zou h s t niet beter zijn
als hij dan toch absoluut een universiteit wilt, er een te bouwen in
h e t Zoniënwoud ?
Natuurlijk zou men de vrijheid
van taal en godsdienst moeten
respekteren.
H.P.K. schijnt er zich ook niet
bijzonder over te verheugen d a t
onze « bevrijde Kongolese donksrhuidige broeders » 'n o r s land komen studeren
Hij is er precies ook niet over
enthousiast dat die « Heren » met
h u n huisgezin ook nog een flat en
6.000 P per m a a n d vergoeding krijgen. Is hij de tijd van Be'.gischKongo vergeten, d a t de negers als
slaven moesten werken ?
T.M.P. - Dellbrück (Duitsland).

VERZEKERING
Mijne Heren.
Naar aanleiding van een artikel
van een lezer die u schrijft, wil ik
gaarne h e t volgende onder Uw
aandacht brengen :
Wij zijn akkoord dat een verze-

Wij gaan er ook mee akkoord
d a t een Vlaamse Verzekeringsmakelaar zijn zaken niet onderbrengt bij een Vlaamsvijandige
maatschappij.
Maar wij zijn h e t er niet mee
eens d a t alle Brusselse of Waalse
maatschappijen anti-Vlaams zijn.
Voor een bewijs noem ik U de
maatschappij « DE LUIKSE » omd a t h e t hoofdzakelijk in Uw blad
over deze maatschappij gaat.
De direktie van de « LUIKSE »
schreef ons een brief n a a r aanleiding van een verzoek om een advertentie waarin zij een sukses
voor h a a r door middel van een advertentie niet hoog achtte, m a a r
let wel omdat wij een Vlaams blad
waren en dit tot nog toe in België
niet bestond gaf zij een opdracht
voor 6 maal een hele bliidzijde publiciteit uit « sympathie » voor h e t
enige Nederlandstalig
tijdschrift
voor de Vlaamse verzekeringsbemiddelaars.
Aangezien wij van verschillende
z.g. Vlaamsvoelende
maatschappijen generlei medewerking ontvangen, voel ik mij verplicht U
dit te schrijven Een uitzondering
moet ik echter wel vermelden en
d a t is de zeer goede steun en medewerking welke wij ontvangen
van « MERCATOR » en de A.B.B
Vlaams verzekeringsblad - Mortsel.

TAAL-GAAFHEID
Geachte redaktie.
Verscheidene lezers, en niet alleen eentalige arbeiders, m a a r ook
meer ontwikkelden, hebben er mij
h u n ergernis over uitgedrukt dat
maar
steeds nodeloze
vreemde
woorden in ons blad voorkomen
en zelfs vreemde teksten, zonder
vertaling.
Zo werd mij gewezen op het
woord « Enquête » dat als hoofd
van een bijdrage in h e t nr. 37 van
61 prijkte, en ook op « Quid est
Veritas » op bl. 13 van het n r 2
van dit jaar.
W a t « enquête » betreft, is er
geen verschil met onderzoek
Het gezagliebbend orgaan «Taalzuivering van het algemeen Nederlands Verbond » vermeldt : enquête : onderzoek.
Zou steller soms afkeuren dat de
G r a m m e n s m a n n e n dit woord niet
zouden dulden als opschrift boven een inrichting !

E r . zijn er nochtans die menen
h u n gedachte daardoor treffender
te kunnen weergeven.
Het eigen woord zal hun niet
voldoen, m a a r de letterlijke vertaling wel. En d a t komt doordat h e t
h u n mangelt a a n h e t nodige gevoel in die vreemde taal.
De dooddoener is dat onze taal
verrijkt wordt.
Het tegendeel is echter waar,
vermits de eigen woorden verdrongen worden.
Voor ons Vlaams-Nationalisten
moet de scheldnaam verbasteraar
een gruwel zijn.
Wij bestrijden de tweetaligheid
en, door nodeloze vreemde woorden te gebruiken slaan wij onze
eigen ruiten in en maken wij ons
belachelijk.
Onze regel moet zijn :
Alleen a a n de vreemde woorden
die onbetwistbaar gemeengoed zijn
geworden de Nederlandse spelling
geven.
De andere woorden, waarvoor
wij een gelijkwaardig bezitten, beslist weren; niet nuance m a a r
schakering; niet enthousiasme of
entoesiasme m a a r geestdrift, niet
kompromis m a a r vergelijk, enz.
Voor de vreemde woorden van
nieuwe technische vondsten en wetenschappelijke begrippen de oorspronkelijke schrijfwijze behouden,
in afwachting dat daarvoor Nelandse gevormd worden.
In Neder.and worden ten behoeve van de jonge boeren Nederlandse termen gesmeed voor de vreemde uitdrukkingen, omdat deze h u n
studies bemoeilijken.
Laten allen die de gaafheid van
ons volk ter h a r t e gaat de strijd
tegen de verbastering van onze
rijke en mooie' taal aanbinden of
krachtdadig voortzetten.
Aan de grillen van de z.g. spraakmakende gemeente, en vooral van
de dagbladschrijvers dient een einde gesteld.

Verschaeren - Mechelen.
^•^"'

GELD!
Tel.
055/23198

En dan die Latijnse titel ! Werkelijk onverantwoord !
Over het gebruik van vreemde
woorden zegt « Nu nog », de uitgave van de Vereniging vcor Beschaafde
omgangstaal dat een
vreemd woord alleen
bestaansrecht heeft als er geen Neder'ands
is dat juist hetzelfde uitdrukt.
Het zijn toch vooral de arbeiders om wie het gaat.
D a n begrijpen de Zuidafrikaaase meer-ontwikke'.den beter h u n
plicht.

SOCREFINA
ZUIDSTRAAT

RONSE
- 1ste en 2de rang
hypotheken
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Die hebben er voor gezorgd en
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Strijd in het parlement
door dr Leo Wouters
e slotzin uit ''taüjn vorig artikel,
« Het Is de stilte voor de storm >
werd In de Standaard van 16 januari
geblokletterd boven een bijdrage over
de Vlaamse problemen die eerstdaags
voor het parlement zouden moeten
lEomen.
Eerste minister Lefèvre blijkt ietwat overmoedig geweest te zijn in
zijn regeringsverklaring, waar hij
meende eens in een handomdraai de
Vlaams-Waalse verhoudingen voor
Nieuwjaar op te klaren.
Met zo'n grote meerderheid moest
dat van zelf gaan. Hij belastte dat
klein Brusselaarke Gilson met de
taak de besluiten van het centnmi
Harmei over deze kwestie uit de Parlementsbibliotheek te halen, dat eens
aandachtig te lezen en het dan op
wettelijke muziek te zetten.
Meer dan waarschijnlijk heeft hij
deze besluiten zelf nooit gelezen en
wist hij dus niet hoeveel wolfsklemmer daarin verborgen waren.

D

Nu de wettelijke teksten voorliggen
lijkt alles niet meer zo eenvoudig te
verwezenlijken.
Niet omdat het probleem in zich'zWt 2Ö Wiöemjk'-la, maar omdat Jan
en alleman zijn eigen oplossing daaraan wil geven.
oen Minister Gilson zijn eerste
versie voor de Kamercommissie
bracht, waren de Vlaamse C.V.P.-ers

T

I

I
•

I
I
I
I
I
I
(1

Als een brief in de bus ging dat
marcheren en ze prezen minister Gilson, een Waalse Brusselaar omdat hij
zoiets had klaar gespeeld.
Want hij was slim, dat manneke.
Er waren verschillende problemen,
maar hij zou ze een voor een laten
slikken.
Eerst de taalgrens vastleggen. Als
dat gedaan was en dat zou o, zo gemakkelijk, dan op zijn sokken afkomen met de taairegeling in de randgemeenten van Brussel. Met enkele
kleine « faciliteitjes » van niemendal
zou hij de francophonen paaien en de
Vlamingen zouden in hun blijdschap
over die taalgrens, grootmoedig zijn
tegenover die sukkels van Walen en
hun wat vertaalwerk opdissen in de
Vlaamse administraties.
En als dat gedaan was — o dat zou
op een paar weken geklonken zijn —
dan zouden ze die dikbuikige gemeentevaderen van de Brusselse agglomeratie eens leren hoe een hoofdstad tweetalig moest bestuurd worden.
aar nu worden die burgemeesters
M
en schepenen zo plots kwaad, en
ze zeggen dat ze dat niet willen, want
er moet eerst een talentelling plaats
hebben, om te zien of die tweetaligheid wel nodig is ! En ze zijn in hun

ijver zo ver gegaan, dat zij, die sinds
1932 nooit de Belgische taalwet hebben toegepast, nu er op staan dat de
wet en niets dan de wet zal gelden,
en dat is een talentelling bij de
volkstelling. En als dat niet gebeurt
dan zullen zij nog liever nogmaals de
Belgische wet saboteren, die zegt dat
er geen talentelling zal gehouden
worden. Alle Belgische parlementairen — van Kamer en Senaat die zo
een wet hebben gemaakt zijn buiten
de wettelijkheid. Het zijn nu de Brusselse Burgemeesters die de wet maken.
En zij laten verstaan, dat zij naast
hun onderdanen staan, als deze de
volkstelling zullen saboteren.
En de Brusselse M.P.W. zegt het
voort; en dat ze maar eens sancties
durven treffen, dan zult ge wat beleven.

ten gaan ze toelaten op de taalgrens
in de randgemeenten, hoe moet Brussel tweetalig worden.
De tegenstrevers zijn als onkruldN
zaaiers in hun rangen gelopen en
werpen allerlei netelige vraagstukjes
voor hun voeten, waarop ze allen In
verwarring willen antwoorden, de
ene zus en de andere zo, totdat z0
uiteindelijk verdeeld staan over problemen waarover ze het onlangs nog
roerend eens waren.
Het ziet er naar uit dat de Vlaamsvijandige manoeuvers met succes zullen bekroond worden, want steedi
maar wordt het debat in het parlement verdaagd.
Welke poespas gaat er uiteindelijk
uit de parlementaire stembus komen?,
luisteren ze niet naar de
W aarom
Volksunie, die de juiste oplossing

vergaderen en zweten en disZdie ecussiëren;
waar moet nu juist
taalgrens liggen, onder of boven

voorhoudt : alles wat franssprekend
is onder de taalgrens, boven de taalgrens volstrekte officiële nederlandstaligheid. Geen faciliteiten voor de
Vlamingen onder en geen voor dai
Walen boven die grens. Het onderwijs daaraan aangepast op pedagogische wijze. Brussel volstrekt tweetalig.
Dat is niets anders dan recht d a |
elk volk toekomt.
Is RECHT zo moeilijk te verwezeo-

Moeskroen - Komen; welke facilitei-

lijr>.en in deze S t a a t ?

Dat is andere mosterd, zeggen nu
de Vlaamse C.V.P.-ers, en ze geraken de kluts kwijt, want plotseling
zijn ze het nu niet meer eens, noch
over de taalgrens, noch over de randgemeenten, noch over' het onderwijs
in de tweede taal.
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opgetogen, omdat de tekst unaniem
door deze Commissie werd aanvaard.

ZIJN ER NOG VLAAMSE MINISTERS ? I
door Mr. Fr. Van der Eist
Wij hebben haast
onophoudelijh
de Vlaamse openbare
opinie getvaarschuwd
tegen de inzichten
en
de bedoelingen
van de
regering
Lefèvre-Spaals,
omdat
wij
overtuigd waren dat deze regering
in
het teken stond van een ojfensief
van franskiljons
en belgische staalsnationalisten.
Een minister
Gilson
aan binnenlandse
zaken was betekenisvol. Velen in Vlaanderen
hebben ons niet willen geloven.
De
Vlaamse pers vroeg vertrouwen
te
stelten in de regering
: had de
de eerste minister
niet
beloofd
zonder verder uitstel de VlaamsWaalse problemen
op te lossen ?
Fn waren er niet een aantal goede Vlaamse ministers
in de regeringsploeg
die de Vlaamse
belangen zouden verdedigen
?

I
I

Alles zou nu wel spoedig in orde
komen. Na de massale Vlaamse betoging te Brussel, waaraan een 50ial C.V.P
mandataiissen
deelnamen, werd men zelfs resoluut opLimist : ivie zou het nu nog aandurven...
Op dit ogenblik
is de toestand
totaal gewijzigd
én nu de regering haar ontwerpen
bekend
gemaakt heeft heerst in
Vlaanderen
ontsteltenis
en woede. Hoe is het

mogelijk ? Wat de regering
voorslaat is niet alleen volkomen
onaanvaardbaar
en in strijd met de
Vlaamse standpunten,
maar het is
een beraamde aanslag op de integriteit van de Vlaamse taal- en
kultuurgemeensehap
en een onvoorstelbare
bedreiging.
Op
schaamteloze
wijze en met een opmerkelijke
kwade trouw stelt de
regering
een reeks
maatregelen
voor die regelrecht
in strijd
zijn
met de beginselen die zij zelf vooropzet
en zgz. wil
eerbiedigeri.
Voor Wallonië,
ja. Voor
Vlaanderen, niet. De Vlaamse pers is dan
ook van oordeel dat de
regering
heter ten val gebracht wordt
dan
dergelijke voorstellen goed te keuren. De kritiek is bitter en vrijwel algemeen.
Zelfs de Vlaam-^e
socialisische pers begint het al te
bar te vinden.
In gans
Vlaanderen groeit zienderogen
de
misnoegdheid
en de
opstandigheid.
Men is hel harlsgrondig
beu. liet
is werkelijk
uitdaging vanwege de
regering mcl de evolutie van de
\ laams openbare opinie geen rekening
te houden
en deze houding is alleen te verklaren
door
het feit dat zoals steeds
Biussel
zwaarder weegt dan gans
Vlaan-

deren. Wat is de houding van de
Vlaamse ministers ?
Onbegrijpelijk en onvergeeflijk.
Een Vlaamse
minister
van Economische
Zaken,
de heer Spinoy, voert
stelselmatig
een politiek die er op gericht is
Wallonië te bevoordeligen> in hel
nadeel van
Vlaanderen.
Een
Vlaamse
adjunkl-minister
van Buitenlanse
Zaken, de heer
Fayat, leent zich tot de
misselijke
komedie
van de « overheveling »
van franssprekende
ambtenaren,
fi-anskiljons,
naar
de
Vlaamse
taalrol.

Een
Vlaamse
adjunkl-minister
van Nationale Opvoeding
en Kuituur, de heer Van Elslande,
werkt
mee aan taalontwerpen
die Frans
onderwijs in Vlaanderen
brengen.
Al de Vlaamse ministers,
zonder
uitzondering,
hebben
hun
goedkeuring
gehecht
aan de
taalontwerpen van minister
Gilson. Ook
de ministers
Casters,
Declerck,
Dequae, Van Elslande, Fayat, Spinog... zij hebben
hun
goedkeuring gegeven aan die
ontwerpen...
die door de Vlaamse pers en door
de Vlaamse openbare opinie
met
verontwaardiging
en woede
verworpen worden.
Toch blijven zij
Onze vijanden, de vijanden
ministers.
Wie kan dit alles ver- het Vlaamse volk hebben niet
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klaren ? Is dit de prijs die een
Vlaming
moet betalen om in de
unitaire Belgische Staat
minister
te worden ? Heeft niemand
van
hen voldoende eergevoel om ontslag te nemen ? Daar waar het
Vlaamse volk redelijkerwijze
zou
moeten kunnen rekenen op de regering,
minstens
toch
op
de
Vlaamse ministers,
voor de verdediging
van zijn meest
wezenlijke belangen,
wordt het door
de regering, Vlaamse ministers
inbegrepen,
in de rug
geschoten,
verraden, aangevallen. Het Vlaamse volk moet zich te weer
stellen
tegen een volksvreemde
regering...
Is het dan niet de taak en de plicht
van de regering de taal en
kuituur
van het Vlaamse volk te verdedigen
en te beschermen,
het
Vlaamse
volksgebied te verdedigen ? Overal
ter wereld is dit de
vanzelfsprekende taak en plicht van iedere
regering.
Alleen in België
niet,
omdat wij in een staat leven die
volksvreemd
is en tvaar
sedert
1830 het Vlaamse volk
ononderbroken het slachtoffer is van een
denationalisatie-politiek.

. ' « « • V V .'»55»>-.- . . » * » * , «

wapend. Een te meer hebben zij
een offensief ingezet en wij zien
wie hun bondgenoten
zijn.

Meer dan ooit moeten alle Vlamingen in deze strijd han
plicht
begrijpen. Maar zij moeten ook leren konsekwent
te zijn. Alles vuijst
er op dat wij gaan naar een beslissende iaze in de Vlaamse strijd:
de grote krachtmeting,
de uiteindelijke ontwikkeling
naar een definitieve
ontknoping
ligt in het
verschiet.
Geen zwakheid,
geen
toegevingen,
geen
kompromissen.
Niets dan ons recht, maar ons
volle recht. He zal dan
blijken
dat alleen federalisme
een
uitkomst biedt. De huidige
gebeurtenissen zijn een pijnlijke
afstraffing voor de Vlaamse « imperiahsten » die federalisme
overbodig
achten in hun overmoed...
overmoed die op niets berust
vermits zij bereid zijn een
regerinq
te blijven steunen die reeds moest
weggevaagd
zijn.
Weggevaagd
door de eensgezinde,
besliste houding van alle Vlamingen.
Hoe
vlugger
deze regering
verdwijnt
hoe beter. Van v^rtroawen
kan er
van
nu wel geen sprake meer zijn I
ont-
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DE

CITROEN

De met zoveel tamtam aangekondigde fiskale hervorming van de regering wordt voor het gehele land de
zoveelste reusachtige flop. De huidige
onrechtvaardigheden van het Belgisch
belastingssisteem blijven bestaan; de
pers wordt alleen maar wat aangedraaid om de laatste druppel uit de
citroen te halen. De man in de straat,
die bij de vorige verkiezing zijn vertrouwen gaf aan de socialisten omdat zij een fraai aanslagbiljet op
n a a m van Honoré Gepluimd hadden
stelt thans opeens vast dat hijzelf
niemand minder is dan Honoré Gepluimd.
Om de goegemeente te overtuigen
r a n de voordelen draait men haar een
rad voor de ogen : men wijst er op
dat de belastingsdruk voor de lagere
loonschalen niet wordt verzwaard.
Maar de tienduizenden arbeiders, bedienden en middenstanders die zich
met veel moeite een eigendommetje
hebben bijeengespaard, zullen zich
vlug realizeren waar het schoentje
knelt. De huidige kollektivistische
regering stelt zich op het bolsjewistisch standpunt dat « eigendom diefstal » is. Daarom haalt zij thans
ledereen die een onroerend eigendommetje bezit — en dat zijn toch
geen kapitalisten, zouden we menen
— het vel over de oren.

DE

CIJFERS

Wanneer men even de cijfers hun
naakte taal laat spreken, wordt men
vlug gewaar waarom de fiskaliteit
absoluut moest worden hervormd.
In 1961 wisten onze regeerders het
10 aan boord te leggen dat er opnieuw een tekort van vier miljard
ontstond. Nochtans was er over heteelfde jaar een fiskale meeropbrengst
van zes miljard en brachten de
nieuwe belastingen, voortvloeiend uit
de beruchte Eenheidswet, op hun
beurt iets meer dan vier miljard op.
De put die in 1961 werd gemaakt is
dus in werkelijkheid veertien miljard. Met de hervorming van -de fiskaliteit hoopt de regering het eerste
jaar zes miljard meer uit de citroen
Ke persen en het jaar daarop reeds
twaalf miljard. Deze hervorming
dient dus alleen en uitsluitend om
de put te vullen. Dat het belastingbetalend kalf al lang verdronken is,
speelt daarbij geen rol.
Het zoveelste voorbeeld van de
grote hervorming van deze grote regering.

HET

JUISTE

OGENBLIK

Theo Lefèvre, die zo fijngevoelig is
»ls een gepensionneerd nijlpaard,
heeft gewacht op het ogenblik van de
verhoogde belastingsdruk om ons een
van zijn intiemste wensen voor te
leggen. Op een perskonferentie verleden week werd hem een vraag sjesteld betreffende de schandahg-hoge
wedden die zullen uitbetaald worden
»an het topkader van het Kolendirectorium : 975.000 F per jaar bvb.
lan de sociahst Evalenko. De eersteminister verklaarde dat deze wedden
ttiet te hoog zijn, maar dat de wedden van de eerste-minister en de
dverige ministers te laag zijn. Hij
stelde een verhoging van de ministeriele wedden in het vooruitzicht.
Theo nijpt de citroen niet alleen
lees om de putten te vullen, maar
•ok om zijn eigen portemonee te
fullen.

£N DE ZETELAANPASSING ?
Lefèvre heeft op zijn perskonferentie nog maar eens de vijf jaar oude
fJ.V.P.-belofte van de stal gehaald :
Ie zetelaanpassing. De eerste-minis-

ter verklaarde dat de zetelaanpassing
nog tijdens deze parlementaire zittijd een feit zou zijn.
Hij voegde er aan toe dat op het
ogenblik van het invoeren der zetelaanpassing de voorzifters der regeringspartijen de plechtige verbintenis zouden aangaan dat de volgende
zittijd de mogelijkheid zou bieden tot

de meest uitgebreide wijzigingen a a n
de grondwet.
Met andere woorden : dat de voorzitters van C.V.P. en B.S.P. de plechtige verbintenis zouden aangaan, zich
te houden aan het nu reeds gesloten
geheim akkoord dat de zetelaanpassing door een grondwetswijziging
moet ontkrachten.
Ill!=

Open brief
aan de B.Y.B.
Guimardstraat
te BRUSSEL
Mijnheren,
Zeer tot mijn spijl zie ik me reeds aan liet hegin van
deze brief verplicht, me te verontschuldigen. Door een eerder
toevallige doch niellemin ongeliiKhige san^enloop van omstandigheden ben ik destijds terecht gelomen in een xvieg die
zich bevond in hel landsgedeelte dat riicn in uw middens het
« iVoorden » pleegt te noemen. Ik ben (i//^ icn I laming; gelukkig zijn reeds anderen voor mij tol de vashielling
gekomen
dal zulks geen misdaad doch hoogstens een jout is. Hel is
een jout en ik begrijp zulks maar volkomen op dit ogenblik»
nu ik U een brie] met gelukwensen moet sturen. Iloeieel
liever had ik me tot ü gewend met een schrijven, opgesteld m
de taal die destijds zo prachtig is opengebloeid uit hel konlakt
van Romeinse legioensoldaten met Gallische
keukenmeiden.
Hoeveel liever had ik me tot U gewend in hel Frans. Maar ik
ben geen Cambronne en ik beheers dus niet de jijne schakeringen en subtiele nuances van uw en zijn taal. Zoals hierboven reeds gezegd, ik verontschuldig me en schrijf in hel
Nederlands. Gij zult hel me niet al te kwalijk nemen omdat
— ook dat iverd hierboven reeds gezegd — deze brief een
felicitatiesehrijven is.
Gij hebt. Mijnheren, verleden zondag kennis gegeven
van een diep doorzicht en een uitgebreide kennis inzake voetbal. Gij hebt namelijk de heer Blavier onderworpen aan wiit
men in voelbalfrans zo sierlijk « mental training » noemt.
Gij hebt hem fysisch en psychi-'ch voorbereid op zijn ZuidAmerikaanse laak.
Mijnheer Blavier is namelijk geioepen om over koi i zijn
schiil en Belgisch gefluit te laten weerklinken over de Chileense voetbalvelden. En in dal verband hebt gij geen enkel
risiko willen nemen. Het is U inderdaad voldoende bekend
dat het weerklinken van Belgische fluitsignalen op Zuid-imerikaanse speelvelden voor onze ekonomische en kullurele expansie van ontzettend belang is. Nog nooit ivellicht heeft een
Belgische fluit aan de voel van de Andes weerklonken. Het
komt er dus op aan dat deze eerste fluitsloot de Zuid-Amerikanen meteen overtuigd van de Belgische superioriteit inzake
fluiten
Gij hebl, Mijniieren, de heer Blavier naar Antwerpen
gestuurd. Gij zijl uitgegaan van het algemeen bekend feil dat
de Zuid-Amerikaanse supporters het uitoefenen van hun zondags vermaak paren aan allerlei nuttige oefeningen. De voetbal-historiek leert ons dat in het verleden de grasmatten beneden het Panamakanaal reeds bestookt zijn met alle soorten
vuurwapens, inclusief interhonlinenlale rakelten. Dat mei die
raketten behooi t tveliswaar niet tot het domein der sport en
men kan de Zuid-Amerikaanse supporters niet verantwoordelijk stellen voor alle ballistische fouten die men op Cape Canaveral begaat. Hel blijft desalni'ellemin een feil dat, wie
ergens in de buuil van de Bio Grande wil gaan fluiten, rekening moet houden met de ernstige kans op een onderhouden
en wclgericht
moiliervuur.
Gij hebl de heer Blavici de gelegenheid gegeven, zich
met het Zuid-imerikaans voelbalKlimaat vertrouwd te maken.
Gij had dal kunnen doen door een vliegtuig te charleien, de
heer Blavier en uiv hele besluur er in te stouwen en doodgewoon naar Zuid-Amerika Ie vliegen. Gij hebl dat niet gedaan omdat gij terecht de mening toegedaan zijl dal men de
Belgische voetballiefhebbers niet »p kosten maq jagen en omdat gij, na de zware Nieuivjaar'^biinlcllni, eten op adem
moet komen.
Gij hebl de heer Blavier naar Antweipen gezonden Gij
zijl uitgegaan van de veronderstelling dat alles, wat ZuidAmerika kan bieden, in Antwerpen voorhanden was. Ligt
Antwerpen niet in Vlaandeien ? En is Vlaanderen, nel als heel
Zuid-Amerika, geen achlcigebleven gebied ? Is de taal der
Vlamingen niet even onbegrijpelijk dan die van iedere willekeurige chinchillaJ.weher in de An4es ? En zijn de zeden er
niet even ÏUW ?
liet ei van Colombu^. Mijnheren. Gij hebl Amerika voor
de tweede maal ontdekt. i:n gij h^bl kt flute beige een grote,
een zeer grote dienst bcivezen ?
uw dio Genes.
N.B. Doe zo voort l

EENS BENIEUWD
De ontwerpen Gilson en het ontwerp Larock-Van Elslande verheugen
zich in Vlaanderen in een slechte
pers. De bladen die enkele maanden
geleden nog schreven dat aan deze
regering een voorwaardelijk krediet
moest worden gegeven juist omdat ze
het vertrouwen der Vlamingen waardig was, roepen nu van alle daken dat
de regering desnoods moet vallen.
Het is niet de Standaard («dwars»
per definitief) alleen; ook het Volk,
de Gazet doen hun duit in het zakje.
En Van Eynd^s? in eigen persoon
pleegde in de Volksgazet een stuk
Vlaamsgezind proza dat Wim Jorissen hem lastig zou verbeteren.
Maar.... wanneer puntje bij paaltje zal komen ? Dan wordt het de
zoveelste weg naar Canossa.
Inmiddels
bewonderen
we
de
scherpzinnigheid van deze nieuwbakken flaminganten. Negen m a a n den geleden kon een kind o.i. toch al
weten dat van een regering LefèvreSpaak niets te verwachten was.
Eens benieuwd hoe lang de huidige
krijgshaftige bui zal duren !

ONBETAALDE REKLAME
Gij hebt op de derde biz. van
dit nummer het artikel « Zijn er nog
Vlaamse ministers ? » gelezen. Als
het onderwerp U verder interesseert,
kijk dan deze week op bIz. 5 in « ' t
Pallieterke» eens naar wat OSO
weet te vertellen over Custers.

DE ONVERMIJDELIJKE
We kunnen er niet onderuit : ook
deze week nog maar eens een pepernoot over de onvermijdelijke Blavier.
Over Blavier zelf hoeven we niet
veel meer te vertellen. Alleen dit :
wanneer hij de volgende keer naar
het Vlaamse land komt, wordt het
van hetzelfde laken een broek. Om
dat te voorspellen, moet men waarlijk geen feniks zijn. Wie in de zaak
Blavier de hoofdvogel heeft afgeschoten, is het sportgenie Louis Ceulemans die voor de Standaard en h e t
Nieuwsblad de wedstrijd op Antwerpen moest « doen ».
Hij beëindigde zijn artikel met
volgend verheven sportproza : «Voor
de moed van de h. Blavier doen wij
onze hoed af. De man heeft werkelijk lef. Dat bewees hij gisterennamiddag tijdens een wedstrijd die totaal verknoeid werd. We hopen a n dersdeels dat de voetbalvelden voort a a n verschoond zullen blijven van
dergelijke demagogische manifestaties ».
Wanneer er hier iemand let heeft,
dan is het wel Louis Ceulemans. Tenslotte verbaast dit superidioot proza
ons niet te fel : in de hele zaak Blavier, ten tijde van de rel met Eendracht reeds, heeft het gilde der
Vlaamse sportjoernalisten zich t a m e lijk platbroekig gedragen. Het lef van
Blavier en van de Voetbalbond is het
rechtstreeks gevolg van deze platbroekigheid.
Voor de heren sportjoernalisten,
die zichzelf totjh o zo ernstig nemen,
is voetbal een dergelijke verheven,
onaardse bezigheid dat hij torenhoog verheven moet staan boven alle kleinigheidjes. Zoals bv. de Vlaamse Beweging. Waarvan akte.
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TIENEN

I n Tienen werd een < Komltee voor
de Vrijheid van Taal » opgericlit.
Tweetalige lijsten worden a a n de
handelaars ter onderteliening voorgelegd. Wie ondertekent is meteen
aangesloten en de rest zal dan wel
vanzelf volgen. Het eindvooruitzicht
Is een soort « massale > tweetaligheidspetitie.
Aangezien men ten zeerste op
« vrijheid » is gesteld, begint Tnen
alvast met de handelaars onder sterke
ekonomische druk te zetten. Men vertelt hen dat goede klienten van h u n
winkel aangesloten zijn bij het komitee en dat zij geen voet meer over
de winkeldrempel zullen zetten indien de betrokken handelaars niet
tekenen voor de « vrijheid van taal ».
Tienen is het triestig voorbeeld van
een door en door Vlaamse stad waar
een handvolletje kapitalisten de bevolking
met
sociaal-ekonomische
druk terrorizeren. Het is nog niet zo
heel lang geleden dat de Tiense suikerbazen de (blauwe) stemmen van
de arbeiders kochten door het hele
personeel van h u n fabriek met jenever dronken te voeren.
Omkoperij, sociale druk
nen net als te Ronse.

te Tie-

HET OFFENSIEF
Niet alleen in Tienen, niet alleen
in Ronse, maar overal elders is de
franskiljonse driestheid in het offensief gegaan. Te Brussel werd een zgn.
« manifest der Brusselse elite » gepubliceerd, waarin zich enkele burgemeesters onder leiding van Cooremans. enkele poUtiekers onder leiding
van oud-eerste-minister Duvieusart
en een reeks universiteitsprofessoren
en andere prominten uitspreken t e gen de afschaffing der talentelling.
Deze Brusselse elite drijft de onbeschaamdheid zover, te beweren dat de
Vlamingen in de Brusselse agglomeratie voldoende voorkomend worden
onthaald. Zover is het dus dat de Vlaming op eigen Vlaamse grond moet
worden « onthaald ». Nog wat verder
en het zijn de Vlamingen die « faciliteiten » moeten krijgen. Te Eisene
is men trouwens die mening reeds
toegedaan. Men heeft er het middel
gevonden om een verkapte talentelling te organizeren en men is zinnens, uit de rezultaten daarvan het
besluit te trekken dat de « Vlaamse
minderheid » weUicht recht heeft op
een paar faciliteiten.

het Franstalig onderwijs in Vlaanderen binnenbrengen. D ^ e < funktionele scholen » zijn voorlopig nog beperkt tot Leuven, Leopoldsburg en
Brasschaat. Een kind kan voorzien
dat binnenkomt daar nog heel wat a n dere plaatsen zullen bijkomen.
Wanneer de heren professoren en
de heren onderofficieren in Leuven
en Leopoldsburg h u n zin krijgen,
waarom dan morgen niet de heren
ingenieuren te Mol of elders ?
Het hekken is volledig van de dam
voor de verfransing van Vlaanderen
via de « funktionele scholen ».

PERSOFFENSIEF
« Le Soir » zelf doet er geen doekjes
rond. Het Brussels blad jubelt het uit
over alle daken dat de Vlamingen op
geen enkel punt ook maar een tikje
toegeving krijgen. Ook de onderwjisregeling vindt men in « Le Soir » buitengewoon gelukkig. Van Elslande
kon van geen onverdachter zijde een
diploma van goede Belgische trouw
krijgen !
En inmiddels blijven « Le Soir » en
« Pourquoi-Pas ? » en de « Dernière
Heüre » en hoe ze allemaal ook heten
h e t Brussels publiek opruien tegen

de volkstelling, de « extremisten » (er
zijn vijf miljoen extremisten in dit
land want alle Vlamingen worden
over dezelfde kam geschoren), de
Vlaamse imperialisten.

IMMOBILISME
W.f.r.i-**'".^'^

Dit tegenoffensief te Brussel, te
Tienen, te Ronse en elders wordt
kracht bijgezet door de stuurloosheid
en de onbekwaamheid van de regering. Een « grote » regering zou zeker in een netelige aangelegenheid
als die van de Vlaams-Waalse verhoudingen het psychologisch voordeel van een spoedige afhandeling
hebben trachten te behouden. De
huidige regering heeft eerst via alle
mogelijke publiciteitskanalen het h e le land warm gemaakt voor haar oplossingen, dan is ze met slechte oplossingen gekomen en tenslotte laat
ze het probleem nu al wekenlang rotten.
Door
deze
Echternachprocessie
toont ze h a a r waar formaat. Lefèvre
zei verleden week op een perskonferentie dat een « grote regering een
regering is die de netelige proble*
men durft zien en durft aanpakken ».
Hij vergat er aan toe te voegen dat
een grote regering, na die aanpak,
toch ook het bewijs zou moeten leveren dat ze netelige problemen a a n -

De transmutatieklassen waren —
theoretisch althans — aanpassingsklassen en betekenden dus — weer
louter theoretisch natuurlijk — geen
blijvende verfransing van de leerlingen. In de praktijk kwam het daar
natuurlijk wel op neer maar de
transmutatieklassen waren een doekje voor het bloeden. Thans vindt de
huidige regering zelfs dat doekje
overbodig en gaat ze over tot het oprichten van de zgn. « funktionele
scholen » die dwarsdoor en definitief

LIJKGEUR
Haar verdedigers zijn intussen heel
wat minder talrijk geworden. Maandenlang heeft men van op alle daken
geschreeuwd dat de geel-rode koalitie de enig-mogelijke oplossing was
en een brede, stabiele meerderheid
verzekerde.
Vandaag blijkt dat de C.V.P-ers
en de socialisten in de regering praktisch over geen enkel punt akkoord
gaan. In de gele zowel als in de rode
pers wordt dagelijks gewaarschuwd
dat « het nu moet gedaan zijn, of d a t
'anders de regering mag vallen ». Niet
de Waals-Vlaamse verhoudingen a l leen inspireren tot deze verwittigingen; de splitsing van onderwijs, het
N.LL.O.S., de belastingen, enz., ziin
even zoveel struikelblokken die de
vijandige broeders mekaar met plezier onder de voeten schuiven.
Hoelang nog voor de « grote » re-»
gering ?

ALEUROP NAAR

WALLONIË
Mr. VAN DER EIST WAARSCHUWT LG.K.S.
met de geest waarin de loosheid en de grote mosprekend voorbeeld van de regeringspolitiek die er stelEin ensclmaüg
op gericht is, de vestiging van nieuwe bedrijvi^n E.G.K.S. wenst bij te dra- biliteit der arbeidskrachWallonië te bevorderen ten nadele van Vlaanderen, blijft gen tot de oplossing van ten in de Vlaamse gewesten
het aluminiambedrijf «Aleurop ». Dit bedrijf moest oorspronkelijk te Tessenderlo komen; achteraf echter werden de
plannen gewijzigd en verhuisde Aleurop naar Ghlin in de Borinage. Mr Van der Eist richtte zich op 23 januari 1962 schriftelijk tot de hoge autoriteit van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal, om haar aandacht te vestigen op deze
onduldbare Belgische politiek, die slechts mogelijk is dank zij
de hulp van de E.G.K.S.
De Belgische regering moet overal hard worden aangepakt. Het stellen van de Vlaamse ekonomische problematiek
in Europees kader is een eerste slap naar internationalisatie
van het vraagstuk der Belgische dualiteit.

ONDERWIJSOFFENSIEF
De taalregeling in onderwijsaangelegenheden, waaraan de heren Larock en Van Elslande hun n a a m hebben verbonden, is een aanfluiting van
iedere gezonde regeling. De regering
houdt de Vlaamse ezel de wortel van
de afschaffing der transmutatieklassen voor en hoopt, dat hij zal bijten.
Maar zo ezelachtig is men in Vlaanderen niet, dat men het spel niet
doorziet.

kan en weet op te lossen.
De huidige regering is maar in een
opzicht groot : een grote ontgoocheling zelfs voor de onbeleerbaren die
h a a r enkele maanden geleden verdedigden.

Zal Europa
ingriipen
• •

Hooggeachte Heren,
In de Belgische pers verscheen een bericht waaruit
blijkt dat U in beginsel besloten hebt financieel bij
te dragen tot de oprichting in de Borinage van
een
aluminiumbedrijf
«ALEUROP».
Het is U vermoedelijk
niet onbekend dat dit bedrijf
oorspronkelijk
te
Tessenderlo gepland was
en het uitsluitend om politieke redenen is dat onder druk van de Minister
van Ekonomische Zaken
van België en onder a a n -

bieding van grotere voordelen besloten werd dit be^
drijf niet te Tessenderlo
doch te Ghlln in de Borinage op te richten. Het is
U vermoedelijk evenmin
onbekend dat de financiering door de E.G.K.S. een
der supplementaire voordelen is waardoor de beslissing van de maatschappij beïnvloed werd.
Ik meen dat aldus de
hulp door de E.G.K.S. verleend, misbruikt
wordt
voor het voeren van een
discriminatoire politiek die
ongetwijfeld niet strookt

zekere reconversie-problemen die zouden voortvloeien uit de sluiting van kolenmijnen. Het kan inderdaad de bedoeling niet
zijn ander gewesten, waar
een dringende behoefte is
aan industrialisatie te benadelen.
Ik moge er uw aandacht op vestigen dat in
antwoord op een door mij
gestelde
parlementaire
vraag de Minister van Tewerkstelling en Arbeid bekend gemaakt heeft dat
gedurende de periode van1 januari 1959 tot 30 september 1961 in het Zuiderbekken van ons land in totaal 262 werkloze mijnwerkers, slachtoffers van het
sluiten van mijnen, omgeschoold werden en er nog
35 omscholingen aan gang
waren. Dit aantal is zeer
gering.

van ons land, gevolg van
een overschot aan arbeidskrachten en een tekort
aan werkgelegenheid.
Het kan de bedoeling van
de E.G.K.S. niet zijn mede
te werken aan een ekonomisch en sociaal niet-verantwoorde
politiek
die
moet leiden tot een nog
grotere mobiliteit van de
arbeidskrachten.
Ik wens geenszins de
E.G.K.S. te betrekken in
onze binnenlandse politiek,
maar ik meen er de aandacht te mogen op vestigen dat de E.G.K.S. juist
het gevaar loopt in onze
binnenlandse politiek betrokken te worden wanneer zij steun verleent aan
initiatieven die ingegeven
zijn door politieke overwegingen

Ik durf dan ook de Hoge
.'Vutoriteiten verzoeken er
over te waken dat het verlenen van financiële hulp
vooi sommige gewesten
niet zou leiden tot nadelige gevolgen voor andere
gewesten, zoals dit het geval blijkt te zijn voor het
bedrijf « ALEUROP ».
Met de meeste hoogachting
Mr. F. Van der Eist.
Daartegenover staat de
steeds aanzienlijke werkVolksvertegenwoordiger.
Anderzijds verklaarde de
heer M. Drechsel op de 29e
Sociale Week
ingericht
door het Instituut Solvay
te Brussel dat, alhoewel de
bevolking van de Borinage
reeds 15% uit vreemdelingen bestaat, er zich een
nijpend gebrek aan werkkrachten voordoet.
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MOLOTOV
De verhoudingen aan de
lop van de Sovjetunie zijn
voor een Westers waarnemer
ongeveer zo klaar als een fles
Oostindische inkt.
Van de
talloze intriges, machtsverBchuivingen en salonrevoluluties dringen echos door tot
In het Wfesten; de juiste ach^ r g r o n d blijft echter steeds
behoren tot het domein der
gissingen. En nochtans, wil
men iets begrijpen van de
grote lijnen waarlangs de
Internationale politiek zich
beweegt, dan blijft het noodzakelijk te gissen naar de
achtergronden van de politiek in het Kremlin. Een dergelijke gissing als werkhipoteze is noodzakelijk, wil het
Westen zijn eigen houding
bepalen. Op dit ogenblik is
er in h e t Kremlin een rel
rond Molotov aan de gang.
Dat Molotov door Kroesjtsjev
wordt aangevallen, is niets
nieuw. Dat de ex-minister
van Buitenlandse Zaken nog
altijd schijnt stand te houden, schijnt echter moeilijker
te verklaren; Dean Rusk zelf
Begde enkele dagen geleden
dat de zaak Molotov hem
duister was.
Na de dood van Stalin
werd Molotov al vroeg door
Kroesjtsjev op een zijspoor
geschoven. Reeds in juni 1957
werd de uitsluiting uit de
Russische
kommunistische
partij geëist van alle leden
van de zogenaamde « a n t i partijgroep > Noch in 1957,
noch 1958, noch op het XXIe
Partijkongres in 1959 en op
het XXIIe Partijkongres in
1960 maakte Kroesjtsjev er
een geheim van dat hij Molotov beschouwde als de werkelijke motor van de antipartij groep. De dode Stalin
verzette zich niet toen hij na
het XXIIe kongres uit het
Leninmausoleum werd verwijderd; de levende Molotov
kon men wel een paar keren
verwijderen vanuit de schaduw van het Kremlin, maar
hardnekkig als een spook
keerde hij er weer.
Na de dood van Stalin
kwamen de erfgenamen in
het Kremlin overeen, voortaan hun geschillen niet
meer te regelen op de oude
Stalinistische wijze : het
nekschot, de politieke moord.
Men schijnt zich aan deze
overeenkomst te houden; de
wurging van Beria behoort
nog tot een andere periode.
Molotov in ieder geval ontsnapte aan het lot van zoveel oude bolsjewisten en
werd als ambassadeur gestuurd n a a r Oelan-Bator in
Buiten-Mongolie. Oelan-Bator, dat leek voor het Westen de woestijn, er scheen
nauwelijks op de hele wereld een plaats te zijn waar
Molotov meer verlaten, meer
«onder invloed kon zitten dan
ta de afgelegen hoofdstad
van Buiten-Mongolië. Het
ontsnapte echter niet aan de
aandacht van sommige Westerse waarnemers dat BuitenMongolié juist het raakgebied is van de Chinese en de
Russische wereld, dat OelanBator een draaischijf is in
de Russische-Chinese verhoudingen. In Washington

DE CHINEZEN

hechtte men plots belang aan hoogst eigenaardig dat men
de verloren Aziatische hoofd- in het Kremlin, op het ogenstad. Achteraf gezien blijft blik dat Molotov bijna dag
het onbegrijpelijk dat, in- aan dag werd aangevallen, de
dien
Kroesjtsjev
Molotov risikos nam die men toch
wilde verbannen,
hij hem had leren kennen inzake
juist stuurde n a a r Oelan- Trotski. In Wenen was MoloBator, waar de ex-minister tov uitgerangeerd; de invloed
van Buitenlandse Zaken bij- die hij te Oelan-Bator had
scheen
na ongestoord kon komplo- kunnen uitoefenen
teren met Mao en waar hij definitief tot h e t verleden te
de steun van de Chinese behoren. Maar in Wenen had
kommunisten direkt in de rug Molotov iedere dag de kans,
had. Deze steun kwam o.m. de vrijheid te kiezen. Het betot uiting in december 1958, hoort tot h e t domein van de
toen Kroesjtsjev de misluk- Oostindische inkt d a t men
king van de Russische land- staatsvijand nummer één die
bouwpolitiek in de schoenen kans scheen te gunnen. Voor
schoof van de antipartij groep het Westen scheen zulks onen meer in het bizonder van begrijpelijk en toen Molotov
Molotov. Op dat ogenblik na het XXIIe partijkongres
terug naar Moskou werd gebracht de Chinese pers de
volledige tekst van een rede roepen zorgden de Oostendie Molotov had gehouden in rijkers ervoor dat een poliOelan-Bator en die in de tieofficier er zich in de trein
ging
van
Russische pers zelfs niet werd Wenen-Moskou
vermeld. Achteraf gezien dus overtuigen dat de Rus wel
lijkt het wel bijna alsof Mo- vrijwillig terug ging.
lotov helemaal niet zo toeDe aarzelingen van Molovallig in Oelan-Bator t e - tov bij zijn vertrek uit Wenen
rechtkwam; het was één van in november 1961 overtuigden
de weinige plaatsen binnen Westerse waarnemers ervan,
de Rode wereld waar hij nog dat de oud-minister van Buidaadwerkelijk het gebeuren tenlandse Zaken zich rekenkon beïnvloeden. Moet daar- schap gaf van het feit dat
uit afgeleid worden dat de het spel nu wel definitief geex-minister van Buitenland- speeld was. Men verwachtte
se Zaken op het ogenblik van er zich aan dat spoedig in
zijn verbanning nog beschik- Moskou de procedure zou
te over voldoende macht en worden ingezet om de antiinvloed om Kroesjtsjev door partijgroep definitief te lide keuze van het verban- kwideren. Een eerste stap
ningsoord m a t te zetten ? zou zijn de uitsluiting uit de
We kijken volop in de fles partij van Molotov, MalenOostindische inkt.
kov, Kaganovitsj en anderen
door de kontrolekommiesie
van Tsvernik. Niets daarvan
echter. Begin november en
begin december werd Kroesjtsjev door Westerse joernalisten terzake ondervraagd;
de Rus bleek zeer verveeld te
zijn met de vragen over Molotov. Nu eens bevestigde men
te Moskou dat de uitsluiting
uit de partij reeds een voldongen feit was, dan weer
werd zulks door
andere
woordvoerders tegengesproken.

Plots dook Molotov in het
Westen op. Het Kremlin had
hem graag als ambassadeur
naar
Nederland
gestuurd,
maar Den Haag was daar
helemaal niet op gebrand en
dus ging Molotov maar naar
Wenen als hoofd van de Russische afvaardiging bij h e t
Internationaal Atoombureau
Deze keer was het een uitgesproken politiek zijspoor.
De leiding van deze Sovj etdelegatie was een absoluut
onbelanrijke betrekking en
ze was daarenboven louter
nominatief. Molotov kon zijn
dagen te Wenen slijten als
een ietwat melankoliek oud
iieertje dat in de parken
snoepjes verdeelde onder ce
Weense kinderen en dat terugkeerde tot zijn oude liefde, de muziek. En toch was
aan deze episode iets zeer bevreemdend : de verbanning
naar Wenen betekende immers meteen een verbanning
naar het Westen. Het 1«

Op 8 januari lieten ambtenaren van Buitenlandse Zaken op een ' perskonferentie
een bom ontploffen door te
verklaren dat Molotov terug
naar Wenen ging en dat hij
te dien einde het land reeds
had verlaten. Te Wenen
dook echter geen Molotov cp
en verder onderzoek van
Westerse perslui te Moskou
leverde alleen een nieuwe
verklaring op : Molotov zou
waarschijnlijk op 13 januari
terug naar Wenen gaan. Dertien januari ging voorbij zonder dat te Wenen ierhand opdook die ook maar van verre
op Molotov geleek. Op 22 januari heette het in Westerse
diplomatieke
middens
te
Moskou dat de Rus stellig
niet
terug
naar
Wenen
zou gaan; op Buitenlandse
Zaken aan het Kremlin onthield men zich van alle kommentaar.
Uit het hele januari-intermezzo valt toch iets te noteren : men mag wel aannemen dat het vertrek van Molitov naar Wenen op een bepaald ogenblik heeft vastgestaan, maar dat achteraf de
plannen werden gewijzigd.
Hoe ? waarom ? : Oostindi-

sche inkt. In ieder geval doeld. Van Oelan-Bator n a a r
blijkt er uit dat aan de top, het XXIIe Partijkongres is er
in h e t Kremlin, belangrijke • slechts één verklaring te
spanningen bestaan en d a t vinden : de Chinese.
die spanningen in januari
De Chinees-Russische rel is
1962 aanleiding hebben gege- sinds het kongres wel in een
ven tot wijzigingen op korte zeer akuut stadium gekomen
termijn inzake de plannen langs de Albanese omweg. De
met Molotov. Wat gev/eldig beschuldigingen die Hod ja
veel lijkt op strijd om de openlijk tegen
Kroesjtsjev
macht.
uitbrengt worden in Peking
in bedekter termen, in h e t
Men beschikt niet'over zo- gebruikelijke
partijjargon,
veel elementen om de Rus- voortdurend herhaald.
Het
sische binnenlandse politiek scenario, zelfs bekeken door
te beoordelen. Het XXIIe de onvermijdelijke OostinPartijkongres heeft even een dische inkt, verloopt heleblik in de Russische keuken maal alsof de Stalinisten de
mogelijk gemaakt. Het is nu spanningen tussen Moskou en
een tekenend feit d a t de Peking t h a n s aangrijpen om
aanvallen die op dat kongres frontaal ten aanval te gaan
tegen Molotov werden ge- tegen Kroesjtsjev. De positie
richt, alle onrechtstreeks of van Molotov in dat alles is
rechtstreeks
in
verband ongewijzigd sinds Oelan-Bastonden met de Chinees- tor : hij bevindt zich op de
Russische verhoudingen. Men draaischijf.
verweet de oud-minister van
Buitenlandse Zaken d a t hij
We schreven het reeds ener betreffende bv. de koëksis- kele weken terug ter geletensie «dogmatische en sta- genheid van de zaak Albanië:
linistische » opvattingen op Kroesjtsjev wordt op dit
nahield. Mikoyan ging nog ogenblik waarschijnlijk geverder door te verklaren d a t konfronteerd met de gevaarMolotov h e t spel speelde van lijkste binnenlandse krizi;^
de vijanden der vreedzame sinds de dood van Beria. Het
koëksistensie, vijanden bui- Westen heeft er alle belang
ten de grenzen der U.R.S.S.
bij d a t de poUtiek van OelanDaarmee waren wel zeer Bator h e t daarbij niet haalt.
T.V.O.
duidelijk de Chinezen be-

SAMOA
NUMMER EEN
VAN 1962
Als men een kaart van Oceanië bekijkt, bemerkt men ten
oosten en ten noordoosten
van Australië een groot aantal eilanden of eilandengroepen, die samen Polynesië vormen. Ongeveer in het
midden ervan ligt West-Samoa dat op 1 januari 1962
de eerste onafhankelijke Polynesische staat is geworden.
Van 1861 tot 1899 was Samoa een onafhankelijk vorstendom onder koning Malietoa Lapuepa. Groot-Brittannië won er allengs aan
invloed, doch de Verenigde
Staten en Duitsland vonden
in de onlusten van 1898 een
gunstige gelegenheid om de
Engelsen buiten te walsen en
het gebied broederijk onder
elkaar te verdelen. Duitsland
kreeg West-Samoa met als
hoofdplaats Apia toegewezen. Na de eerste wereldoorlog geraakte Duitsland zijn
koloniën kwijt en in 1920
belastte
de
Volkerenbond
Nieuw-Zeeland met het beheer over West-Samoa (officieel « Territory of Western
Samoa »). Het gebied dat
3.120 km2 groot is en 113.000
inwoners telt, kreeg in oktober 1960 een eigen grondwet
en tijdens een volksraadpleging in mei van vorig jaar
spraken de Samoanen zich

met een grote meerderheid
uit ten gunste van de onafhankelijkheid op 1 januari
1962. In de grond vroeg
Nieuw-Zeeland
niet
beter
dan van de voogdij over
West-Samoa verlost te worden en vermits de nieuwe
staat niet over voldoende kaders beschikt, heeft NieuwZeeland
erin
toegestemd
verder financiële steun te
verlenen en de diplomatieke
belangen van West-Samoa in
het buitenland te behartigen.
Als
tegemoetkoming
heeft Nieuw-Zeeland daarenboven de vroegere Duitse
domeinen (waarde ongeveer
150 miljoen
F) kosteloos
overgedragen aan West-Samoa.
De gezagsoverdracht is in
alle kalmte verlopen, hetgeen niet wegneemt d a t de
jonge staat het hard zal te
verduren hebben. De nog
sterk tribale ekonomie is
bijna volledig afgestemd op
cacao- en kokosnootplantages, de bevolking kan op de
eilanden zelf niet voldoende
werk vinden en de handelsbalans is sterk deficitair.
Ondanks deze schaduwzijden
heeft
West-Samoa
geen
ogenblik getwijfeld om zijn
eigen lot in handen te nemen.
M.
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P£R5SP/eGaL
ONGELOOFLIJK
Manu Buys is van oordeel dat
het
Waalse
gemeenschappelijk
front gevaarlijk kan worden. Hij
schrijft :

De Standaard
« Nu de Walen van uiterst links
tot tiiterst rechts blok beginnen te
vormen, kunnen wij ons geen verdeeldheid, geen sswakheid permitteren. Men maakt het ons daar«iboven steeds moeilijker ook
maar de geringste tegemoetkoming
te overwegen. Kuundenkendheid
en mate zijn schone deugden;
maar wij laten ons niet in slaap
sussen. »
« De Standaard » ging deze week
herhaaldelijk te keer tegen de bedoelingen van de regering i.v.ni. de
taalontwerpen.
Op 18 januari schreef het blad :
« Daarom kan er geen sprake
zijn van faciliteiten in de Vlaam.se randgemeenten. Men vi-aagt dat
wij die ONMIDDEIÜJK zouden
verlenen, maar wij hebben met de
minste zekerheid dat men ernstig
werk zal maken van de tweetaligheid te Biiissel. En zolang daar,
in de hoofdstad, geen gezonde toestand heerst, zou het van onzent-

een g l o e d n i e u w
inf or m a t i e b l a d

ZONDAG
express
een
onafhankelijke
krant

« Wij kunnen daarom geen
duimbreedte wijken. De Franse
scholen in Vlaanderen moeten, tot
de laatste toe, verdwijnen en er
mogen geen nieuwe bijkomen. Ook
niet onder de hoge bescherming
van de Leuvense universiteit. Indien de Waalse professoren hun
eisen handhaven, zullen zij er ten
slotte
de
verantwoordelijkheid
voor di-agen, dat de Waalse afdeling van hun universiteit naar Namen dient te verhuizen.
Wij hebben ons vertrouwen
plaatst in de minister, belast
de kulturele belangen van
Vlaamse land. Moge Renaat
Elslande dit vertrouwen niet
schamen. »

gemet
het
van
be-

Bed. : Hij heeft het ondertussen
beschaamd !
Dezelfde dag verscheel in « De
Standaard » een verslag over de
perskonferentie van de h. Theo
Lefevre. Daarin zegt hij o.m. hoe
hij staat tegenover de kritiek op
de taalontwerpen :
« De taalproblemen zullen par
rallel worden besproken en opgelost. De regering neemt haar verantwoordelijkheid. Er zal scherpe
kritiek zijn, maar wij zullen niet
luisteren naar het gesclireeuw. Er
komt een redelijke oplossing die
het ons zal mogelijk maken daarna met iets ands-rs bezig te zijn.
De sfeer in de regering is uitstekend. »

H e t Volk

innig

De man die voorheen herhaaldelijk van gec-n faciliteiten wilde
horen en liever zou sterven dan
cpn morzel Viaamse grond nog
-.

"9

« Laten we ons van Vlaamse zijde niet blind staren op zekere fouten en leemten, welke wij ontwaren in de regeringsontwerpen voor
regieling van de Vlaams - Waalse
kwestie. Die ontwerpen zijn geen
dictaten. Die ontwerpen zijn overigens, ondanks zekere leemten en
feilen, zeer goed wat het geheel
betreft en hun grootste verdienste
is trouwens met te zijn, wat ze
zijn in de letterlijke tekst, waarin
ze worden voorgedragen, doch te
zijn de dagvaarding van de regering tot het parlement om het
vraagstuk op te lossen. »
Red. : Een Vlaming mag eigenlijk van niets meer schrikken...
Diezelfde Schildwacht schreef
nochtans enkele dagen voorheen
in dezelfde krant :
« Maar, deze maal is ons geduld
ten einde en nu gaan we onze
kerfstok afdoen.
Honderd jaar is lang genoeg. Nu
willen we klare,
rechtlijnige,
nauwkeiuige en stipt gelijke toestanden in dit land.
Wij zijn een volk, zowel als de
Walen, en wij gaan onze rechten
als volk laten gelden. Niet alleen
de rechten van de Vlaamse enkelingen; de rechten van onze gemeenschap als volk »
En verder :
« Men zai ons misschien zeggen
van Waalse zijde dat ds Vlamingen ineens argwanig, kittelorig en
lichtgeraakt geworden zijn.
Inderdaad, het Is niet verwc»derlijk : wij zijn de ontgoochelden
van een eeuw versmaad geduld. »

1,50 F GOEDKOPER

GOEDE ONTWERPEN

-

nuari, nadat ook het tweede en
derde taalontwerp gekend waren:

lAffli^LAD
GEEN VEBBAAD!
Dit Antwerps blad slaat de nagel op de kop waar het schrijft :
« Wat nu, na de « oplossing »
die de regering heeft uitgebroed
voor de taalkwestie in het Brusselse ? We achten het onmogehjk,
dat de Vlaamse openbare opinie te
vinden zou zijn voor een nieuwe
eenzijdige gebiedsafstand ten gerieve van de Franssprekenden.
Want niemand zal zich om de tuin
laten leiden door de « toegeving »
inzake de drie Franstalige gemeenten Waterlo, Ter Hulpen en Kasteelbrakel die met « faciliteiten »
begiftigd zullen worden. De beproefde ervaring heeft uitgewezen
dat in het Franstalige milieu het
toekennen van « faciliteiten » aan
Vlamingen een dode letter blijven,
terwijl aan Pranstaligen toegestane « facihteiten » neerkomen op
een stelselmatige inpalmtng van
het betrokken gebied in de richting van de Franse eentaligheid.
Rekening houdend met deze bittere ervaringen en uitgaande van
de machtspositie die de Vlaamse
afgevaardigden in het Belgische
parlement bezatten, zou het gewoonweg hunnerzijds een verraad
ten opzichte van de Vlaamse gemeenschap zijn indien zij, onder
de druk van partij-instanties of
eventueel met het oog op de over-

leving van de regering, nog acht
Vlaamse gemeenten ten geschenke
-SH-BJ^ aiBioos?B U'BB usAaS uapnoz
sprekende inwijkelingen. »

LA CITE
TE WEINIG
Dit kristen-demi^ratiseh blad
acht de taalontwerpen nog niet
goed genoeg. Het blad schrijft :
« Over het algemeen kan men
betreuren dat de lijst der gemeenten met een « onthaalregime »
met verder werd uitgebreid. ,Wi]
hebben altijd gevraagd dat de
minderheden, hetzij Walen of Vlamingen, overal zouden worden beschermd.
Daarom is het wenselijk dat, in
een geest van wederzijds begrip^
de taalfaciliteiten steeds de parlementaire debatten nog zcniden
worden uitgebreid. Dit lijkt ons
ook te liggen in de lijn van bet
voorstel. »

de rode vaan^
Is evenmin te spreken over d«
wanordelijke taalontwerpen.
(( Men mag, kortom, van die
n faciliteiten » geen systeem en
geen mode maken! Vooral ook
omdat dan later een deugdelijke
oplossing nog oneindig veel moei.
lijker wordt. Alleen het federalisme kan op voor allen bevredigende wijze een werkelijk modus vi^
vendi scheppen. »
Red. : Inderdaad !

Vlamingen :

Gaf deze week eens te meer het
schouwspel te zien van de heet en
koud blazende Schildwacht - van
- mijn - voeten.

• Vlaams

• Vri!
V

Wiege pure dwaasheid zijn aan de
Ftanstalige minderheden, in de
nabijheid van die hoofdstad, de
kans te geven hun Frans taalimperialisme voort te zetten. »
Op 19 jannari schreef Manu
Buys :
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PER KILO

Koopt b i j b e p r o e f d e V l a m i n g en bespaart steeds m i n i m u m
1 0 % o p u w uitgaven.
Stads- of Butaangasvuur ( 3 v u r e n ) . . . .
475,— F
Stads- of Butaangasvuur

Voor dienst kastklaar
en halfklaar.

(met oven)

.

.

.

2.800,—

Butaangasradiatoren

Wasserij PERFECTA
Paardenmarkt, 20
Antwerpen
Tel. 32.27.12
H o u d e r van een technisch
w a s b r e v e t « Cenetra »
w a a r b o r g v o o r m i n i m u m sleet
en hoge w i t h e i d s g r a a d .
V o o r lezers en toekomstige lezers
van de V o l k s u n i e , v o o r
A n t w e r p e n en randgemeenten,
ook na 6 u u r 's avonds.

1.400,—

Volautomatische Wasmachines
Wasmachines,
Droogzwierders,

13.500,—
Koelkasten

Elektrische Huishoudapparaten.
Steeds m i n i m u m 20 tot 40 % korting.
W i j geven tot 5 JAAR TOTALE WAARBORG
Dus nooit onaangename verrassingen, noch
uitgaven.
KONTANT OF KREDIET =

onvoorziene

ZELFDE PRIJS

V A N DOM ME,
Bankstraat 44, Hombeek-Mechelen
O o k o p Z o n - en feestdagen sta ik tot u w dienst.
S p o o r w e g a u t o b u s : Mechelen naar Kapellen o / d
Londerzeel.

Bos en

ee m e i uw Hjd !
Houten r o l l u i k e n i n R.N.D
Hechting
met
gegalvani-

Wentelende p o o n
Poort u i t één stuk, g e w o o a l i j k vlak m o d e l . U i t v o e r i n g
in elke a f m e t i n g . W o r d t , zo
gewenst, v o o r z i e n van glaso p e n i n g e n en v e r v a a r d i g d
naar 't o n t w e r p door de
klant verstrekt. Vraagt zeer
w e i n i g plaatsruimte

beerde haken, al óf niet
lichtgevend naar believen.
Bijzonder aangewezen voor
afsluiting v a n vensterramen
van g e w o n e w o o n h u i z e n
Deze l u i k e n k u n n e n voorzien w o r d e n van een u i l
steek inrichting.

Schuifhekken
De steeds meer in voege
komende w i j z e v a n a f s l u i t i n g v o o r uitstalramen en
toegangswegen van grote
afmetingen.
Samengesteld
uit ijzer of a l u m i n i u m s p i j len bestaande
uit
twee
g e k o p p e l d e U-ijzers.

Zonnetent
met i n g e b o u w d e
gewrichtsarmen
Beschermt u w interieur
tegen de w a r m e , soms
vernietigende
zonnestralen.

A.JiüjySSEil:Ll!H|SIERMAMOJ.0MfM

M O 1D E R N E
ZON -VASTE
K L E U R E N.
M E K A N 1 E K
G E H E E L
INGEBOUWD.

ZONHOVEN
TEL 132.31
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Hijnarbeiders uit
Aarschot rijden
2 0 0 icm dagelijks
W

ij reden Aarschot binnen op zoeh naar de mannen die, daar
v'oonachtig, iedere dag naar Wallonië gaan werken.
Wij troffen het want toen wij hij het eerste het beste autoharhedrijf stopten, bleek dat wij dv man te paMen hadden die
vpor het dagelijkse vervoer van ie Aarschotse
pendélarieiders
'in.ttaat. De autokaruitbater waarvan sfrale heeft inderdaad
onder zijn bussen die mobielen vervoeren naar alle delen van
het land, ook twee icagens die arbeiders vanuit het Hageland
fUMr d^*rnet aalfabrieken van het Luikse en naar de kolenmijnen in Waltlonië brengen.
Bij een glas Aarschotse Bruine — waarvan beweerd wordt
'dat men mits vijftien finien daags te nutten geen ander voedsé,
nodig heeft — hebben wij het relaas gehoord van het dagelijkse labeur dat het busrct roer met :ich meebrengt.

Pendelen
of
Stempelen
door

De klacht
van de uitbater

Albertkanaal. Wanneer
ten uit Vlaamse

worden langs deze waterweg
fabrieken
vervoerd ?

< Het transport is erg voor
de jongens > zegt de man van
het vak in zijn eigen terminologie. De meeste van de
mijnwerkers zijn arbeidzaam
in de koolmijn St. Margerithe te Luik. Zij vertrekken 's
avonds te 7 uur en komen 's
morgens terug thuis te 8 uur
30, dus eigenlijk in de voormiddag Zij zijn dus ongeveer
een goeie veertien uur van
huis weg. De rit gaat van
Houtvenne over Begijnendijk
naar Aarschot en zo verder
via Diest - Hark-de-Stad H ^ s e l t en Tongeren naar
Luik
In al de voornoemde plaatsen of hun omgeving worden
werkers opgeladen. De rit
duurt ongeveer twee uur en
een half, de afstand bedraagt
heen en terug ongeveer twee
honderd kilometer.
— Een tweede wagen gaat via
Assent ^ Waanrode - Kortenaken - üeets - Bets - Zoutleeuw - St. Truiden en Luik
n a a r Seraing, naar de metaalfabrieken. Deze rit wordt
— vermits er drie shifts zijn
— drie maal per dag gedaan.
De ene voerder doet vandaag
twee ritten en de tweede een
enkele, 's anderdaags worden
de rollen omgekeerd. Hier is
de afstand minder, ongeveer
140 kilometer heen en terug.
Vanuit het Haeeland ver-

produk-

voert onze zegsman ongeveer
150 arbeiders naar de metaalfabrieken en een twintigtal mijnwerkers.
« Mijnwerkers zijn er zo
veel niet meer als vroeger »
vertelt hij. De lonen zijn te
laag naar verhouding en de
pensioenen trekken ook op
niet veel meer. Diegenen die
het nog volhouden zijn de
taaisten onder de taaien.

Staaf moet
tussenkomen
Zij willen zelfs niet verhuizen naar Wallonië want
ze blijven in de streek v.'aar
zij gewonnen en geboren zijn
en waar het « zoveel gezonder is », zij blijven er ondanks het feit dat zij iedere
dag zo'n onmenselijke afstanden moeten afleggen, in
het gevaar moeten leven,
want hoeveel mooielenbussen zijn er reeds niet verongelukt, en iedere dag zoveel
uren meer van huis wegzijn.
De autobusuitbater
vervoert reeds sinds het einde
van de tweede wereldoorlog,
mijnwerkers en andere arbeiders vanuit het Hageland
naar Wallonié, hij is bijaldien naar zijn zeggen de oudste vervoerder uit de streek.
Volgens hem zou de staat dienen tussen te komen in de

Een lezer-arbeider uit West-Vlaanderen heeft
ons in verband met onze reportages over de grensarbeid een brief greschreven waarin hij zijn bezorgjdheid uit over de toekomst van zijn twee Jongens die
op dit ogenblik nog studeren a a n een technische
school en waarvoor hij op dit ogenblik vreinig mogelijkheden ziet. Inderdaad, de bezorgdheid van deze
man is niet zonder reden en wij geloven dat hij niet
de enige is die zich ongerust maakt over h e t lot van
zijn kinderen.
Te leper zijn er op dit ogenblik ongeveer een 950
leerlingen aan de vrije technische school en 120 a a n
de rijkstechnische. In de vrije school zijn er een 50tal leerlingen die houtbewerking volgen, ongeveer 40
de elektriciteit en het merendeel de metaalbewerking
waar zij het diploma A 3 of A 2 kunnen behalen. Zoals wij reeds geschreven hebben zijn deze diploma's
echter van geen tel in Frankrijk. Wij hebben jongens
gesproken, gediplomeerden A2, die in Frankrijk net
als al de anderen a a n hongerlonen in de tekstielfabrieken gingen werken. « En de fabrieken van Picanol dan » zullen sommigen opwerpen. Diegenen die
daar op hopen zullen we m e t de volgende vaststellingen uit de droom helpen : Picanol, het bedrijf dat
weefgetouw-automaten vervaardigt stelt ongeveer
1500 mensen te werk, Theo Lefèvre heeft enkele tijd
geleden met veel bombast een nieuwe werkplaats van
deze fabriek komen inhuldigen en als die werkplaats
af is zullen er bij Picanol ongeveer 2000 mensen t e werkgesteld worden. Dus 500 m a n hoop en al meer !
Een druppel in de onafzienbare zee van 40.000 arbei-

Staf de Lie
uitbating van de lijn, want
men kan er bijna niet aan
uit. « Waarom » zo zegt hij
« moeten de arbeiders die
verplicht zijn naar ginder te
gaan werken, omdat er hier
geen gelegenheid is, de onkosten van h e t vervoer dragen ? »

Het

JMHJi

Er wordt dikwijls gesproken over de bussen die de ar^beiders vervoeren, maar er
mag ook wel eens gedacht
worden a a n de moeilijkheden
van de autokaruitbuiters. Het
grenst inderdaad aan het ongelooflijke wat die mensen
allemaal a a n -taksen dienen
te betalen, wat er allemaal
op de proppen komt eer een
wagen a a n het rijden kan
gaan. Allereerst heeft men
de zeer hoge aankoopsom
van de bus die om en bij h e t
miljoen ligt. Daarop dient
13 % faktuurtaks betaald te
worden, evenals
trouwens
op de aankoopprijs van de
wisselstukken. Verder de r i j taks, de belasting op de
abonnementen of de reiskaartjes, de brandstof, de
werkuren in de garage, de lonen voor de voerder die, wil
men goede chauffeurs hebben, zeker niet a a n de lage
kant liggen en wat het
schandaligste van alles is: de
autokaruitbater dient a a n de
verlieslijdende
spoorof
buurtspoorwegen
twintig
centiemen per kilometer af
te dragen ! Twintig centiemen diktatuurtaks van de
staat in de staat die in België de buurt- en spoorwegmaatschappijen zijn.
Bovendien oefenen deze
maatschappijen ook nog- een
kontrole uit in de bussen !
« Vooral in de winter is het
een moeilijke zaak » aldus
onze woordvoerder. Tijdens
de voorbije vorstperiode is
hij geen enkele nacht te bed
geweest, hij moest van de
ene bus naar de andere gaan
om de motor te laten draaien
en op deze wijze de wagens
rij-klaar te houden. Gelukkig
iieeft hij tot nog toe weinig
ongevallen
meegemaakt.
« Dat heb ik te danken aan
mijn voerders, die werkelijk
liet laatste putteke van de
steenweg kennen ». Ze hebben geen gemakkelijk leven
en een grote verantwoordelijkheid.

HET A.C.Y.
MAAKT ZICH
BELACHELIJK
ders. Er is meer, om bij Picanol binnen te geraken
moet men om te beginnen lid zijn van h e t A.C.V.,
moet men de ruggesteun hebben van de geestelijkheid
of van de voetbalbond van de katolieke burgemeester van leper !
Het ging er zover dat men — alhoewel de ingenieurs van het bedrijf aandrongen op gediplomeerden
A 2 — toch mannetjes van h e t A.C.V., niet in het be<zit van dat diploma, voorrang verleende.
Waar dan naar toe, indien men geen werk vindt
in eigen streek ?
Naar Frankrijk of naar streken in België waar
werkaanbiedingen zijn, naar Brussel onder andere.
Wij heben een diploma-houder gesproken die te
Brussel ging werken. Allereerste vereiste natuurlijk
zo spoedig mogelijk verfransen, verbeulemansen. En
dan de keuze, te Brussel gaan wonen ofwel om de
week naar huis. De m a n waarvan sprake was ongehuwd en bijgevolg nam hij de laatste mogelijkheid.
Hij diende een gemeubelde kamer te nemen wat
hem 850 F per maand kostte. De wekelijkse rit naar
huis bedroeg per maand de som van 800 F, terwijl
de dagelijkse maaltijden minimum 50 F of 1200 F per
maand kostten, zodat uiteindelijk 2.850 F dienden besteed a a n verblijfkosten. Onze zegsman kon aldus
2000 F per maand overhouden waarbij dan nog geen
rekening werd gehouden met allerlei bijkomende zaken, want iemand die een ganse week te Brussel verblijft, zit natuurlijk niet steevast op een gemeubelde
kamer ! Deze vaststellingen ter overweging van de
A.C.V.-ers en C.V.P.-ers allerhande die h u n kiezers
in West-Vlaanderen trachten wijs te maken d a t er
werkgelegenheid komt in h u n streek. Laten we ernstig blijven !
•
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MAZOUT
Gasoil
Zone O
Lichte stookolie
Zone O

2 08 F
1.64 F

:

Zetelfabriek

:

Boterberg

m

:
K

LEDEZIJDE - LEDE
Alleenverdeler

:

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

BECO
MORCKHOVENLEI 50
BORGERHOUT
TEL. 32.27.12

:

Engel & C"
Eigen produktie
Uitgebrei'd gamma
Aan huis geleverd
Prospekfus
op verzoek
TEL. ( 0 5 3 ) 225.60
Voor leden
en abonneer
Volksunie :
20 7 . KORTING
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DROEVIGE TOESTAND
IN OOST-VLAANDEREN
Sociaal-economisch

Oost-Vlaamse

trein vuste

Demografische
toestand
Daar enerzijds de demografische toestand van een
streek, een duidelijke a a n wijzing is voor h a a r economische waarde en tegelijkertijd de sociale nood kan onderlijnen, past h e t hierover
een kort beeld op te hangen.
Met 9.8 ^ó van de oppervlakte, verdeeld over 297 gemeenten, telt Oost-Vlaanderen 1.253.208 inwoners of
14 % van het rijkstotaal. De
bevolkingsdichtheid van 421
per km2 tegenover 293 van
het rijk, geeft een duidelijk
inzicht in deze verhouding.
Op te merken valt, dat de
provincie
Oost-Vlaanderen
in 1846 nog voor 18,3 % tussenkwam in de totale bevolking en nu gedaald is tot
14 %. Inderdaad, het permanent emigratie-verschijnsel,
uitteraard om sociaal-economische motieven opgedreven, is de oorzaak van een
in verhouding, voortdurend
bevolkingsverlies. Van 1947
tot 1956, verloor de provincie
door
netto-emigratie
21.976 personen of 18 ^») van
h a a r totale bevolking. Dat
dit cijfer 40 % van de n a tuurlijke aanwas betekent
werpt een schril licht op deze katastrofale
toestand !
Het feit dat deze uitwijkelingen meestal jonge, aktieve
elementen zijn die elders het
gemakkelijkst een betrekking vinden heeft dan nog
het dubbele nadeel dat ten
eerste het arbeidspotentieel
gevoelig verminderd wordt
en in een verder perspectief
de reconstitutie van de provinciale bevolking in gevaar
brengt, wat ten andere reeds
duidelijk aangetoond wordt
door het huidige reprodiiktie
cijfer van 1.099 !
Wij mogen besluiten dat
Oost-Vlaanderen, dat in 1930
met een geboortecijfer van
20.43 en een vruchtbaarheidscoëficient van 76 tegenover respectievelijk 18.57 en
68 voor het rijk. een nos
gunstige positie bekleedde,
sinds 1956 tot het rijksniveau

nood ge bied

annshnllng...

genivelleerd is met 16,76 en
70 met als cijfers voor het
rijk 16,78 en 70. Alarmerend
is de vaststelling dat OostVlaanderen met 16,76 het
laagste
geboortecijfer
en
met 11.84 het hoogste sterftecijfer
boekt
van
alle
Vlaamse provincies !

Landbouw
Wanneer, volgens de Algemene Volkstelling van einde
1947, 14,7 % van de economische-aktieve bevolking tot
de landbouw blijken te beho=ren, is het noodzakelijk deze
sektor even appart onder het
vergrootglas te nemen.
De sociale nood, waaronder deze stand gedrukt gaat,
kunnen wij onmiddel lij k a a n tenen door de lage gemiddelde bedrij f sgrootte : 4 ha.
77a. en 68,2 % van de bedrijven heeft een bedrijfsoppervlakte van minder dan 5 ha.
Welnu het gemiddeld gezinsinkomen per arbeidseenheid en per uur, is voor de
jaren
1953-1956
begrepen
tussen 12 en 14 F per uur !
Wat zijn de oorzaken van
deze mensonwaardige
arbeidsvoorwaarden ?
Eerst en vooral dient opgemerkt dat de provincie, die
18 % van de rijkslandbouwbevolking telt, slechts de beschikking heeft over 11,4 %
van de totale beteelde oppervlakte.
De bestendig tewerkgestelde personen per 100 ha. kultuurgrond, 55 voor OostVlaanderen tegenover 32 als
rijksgemiddelde, laten geen
twijfel bestaan over de grote oorzaak van deze sociale
mistoestand.
Er is echter meer : in de
bedrij f sklasse van 1-10 ha.
waaronder 91 % van de
Oostvlaamse bedrijven resorteren, wordt slechts 29,1 %
van de kultuurgrond in eigendom uitgebaat. Als vergelijking de rijkscijfers :
82 % in deze klasse, in elgendom 38,4 % van de grond.
De pachtgelden drukken
dus zeer zwaar op de OostVlaamse boerenstand en het
mindere onroerend vermoge^i vormen een niet geringe
handicap voor de rationele

uitrusting van zijn bedrijf,
een beperkte kredietmogelij kheid.
Een kleine gemiddelde perceelsgrootte, 88 a. tegen 1 ha.
08 a. voor het rijk, is op zijn
beurt een hinderpaal voor
een verantwoordde mechanisatie die in Oost-Vlaanderen
dan ook zeer traag gaat.
Waar zelfs 's Rijks positie
op gebied van verkaveling
ongunstig is, dringt zich een
konsekwent
doorgevoerde
politiek van ruilverkaveling
op.
Al deze faktoren in aanmerking genomen, blijkt de
bestaansmogelijkheid van de
Oost-Vlaamse landbouw te
liggen in de lijn van de intensivering van de bedrijven. Vele bedrijven die een
uitweg zochten in de veeteelt, worden echter getroffen door de anti-Vlaamse
landbouwpolitiek van de regering. Men hoeift hierbij
slechts te denken aan de beroering die eind verleden
jaar nog ontstond rond de
richtprijzen voor varkens en
de invoer van struif.
Voor de rundveeteelt kan
van een werkelijke, voortdurende discriminatie gesproken worden. De taxe op de
ingevoerde
voedergranen
valt voor een overgroot deel
ten laste van de Vlaamse
kleine bedrijven, en dient
dan, langs het landbouwfonds om, om de tarweteelt
op de grote Waalse bedrijven
te subsidieren.

Ekonomische
bedrijvigheid
De Oost-Vlaamse ekonomie
lijdt in grote mate aan
strukturele tekorten. De evolutie van de tekstielsektor
wijst eens te meer op het
gevaar van een eenzijdig gerichte ekonomie. Een overgroot deel van de werklozen
komen dan ook uit deze tak,
die sinds de laatste oorlog
onder een geweldige buitenlandse konkurrentie gebukt
gaat. Alleen een specializeren
op hoge kwaliteitsproduktie
kan hier redding brengen.
De moeilijkheden in deze
sektor brengen echter met
zich dat de jeugd zich minder en minder aangetrokken
voelt en bij een tewerkstelling van 18 % der totale beroepsbevolking, slechts 3,7 %
der leerlingen van het technisch onderwijs t«kstiel volgen. Ook het feit dat te veel
van
de
tekstiel-bedrijven
huisnijverheid of
familiebezit zijn, staat de noodzakelijke evolutie naar specialisatie in de weg
In plaats van subsidies die
slechts tijdelijk de noodtoestand kunnen kamoefleren,
lijkt een onder staatstoezicht
en staatshulp doorgevoerde
omvorming
der
bedrijven
aangewezen
Volgende week : De redding van de Oost-Vlaamse
industrie.
Heiman Eosmans

In onze vorige bijdrage schetsten wij de algemene
toestand der Schotse beweging. Thans nog enhele gegevens over de velschillende Schotse groepen en hun
aktiviteifen.
Het gros der Schotse nationalisten is gegroepeerd in
de <r Scottish National Party » geleid door twee beproefde en dinamische leiders : voorzitter dr Robert
Mac Intyre, bij elke verhiezing sinds 1946 lijstaanvoerder m Perthshire, en sekretaris Arthur Donaldson.
Hoewel de S.N.F, kwantitatief niet zo sterk is, blijkt
ze stevig georganiseerd te zijn en over ruime middelen
te beschikken : zij geeft het enige
volks-nationalistische weekblad in Engeland uit « Scots independent »,
sinds 1954 (1).
Aan de parlementsverkiezingen
wordt, zoals reeds
gezegd, op beperlte schaal deelgenomen, voorlopig
zonder veel bijval. Beter hikt men in plaatselijke
verkiezingen. Zo 'lernamen we zopas de uitslag der
distriktsverkiezingcn,
onlangs te Bridgeton
gehouden.
De S.N.P. kandidaat behaalde 18,1 % der stemmen,
en slechts een paar honderd stemmen minder dan de
conservatieve
lankidaat.
Wat de aktiemiddelen betreft, er is er een waarin de Schotten zich de laatste jaren gespecialiseerd
hebben, op een voor ons verbazende wijze : het betreft de klandestiene radiouitzendingen. De laatste tijd
vernemen we regelmatig iets over de klandestiene uitzendingen van de O.A.S. Deze verzinken echter in 't
niet, vergeleken bij de nauwkeurig-georganiseerde
en
grondig- vitgeiverkte uitzendingen van « Radio Free
Scotland n .•' Reeds in 19ö6 begonnen hier en daar
klandestiene uitzendingen, op zeer onregelmatige tijdstippen, ingericht te worden. Bij de parlementsverziez/ngen ran 19J9 kwam de radio regelmatig in de eter,
om de verschillende kandidaten van de S.N.P. openlijk te steunen. Een der kandidaten had er toen niet
beter op gen/nden, dan de Schotse vlag op zijn woning
te hijsen, en een ^endpost in zijn kantoor te installeren, vanwaar hij zijn kiezers toesprak...
De 30ste maart 1960 betekende voor de Schotse
vrije Radio een keerpunt : de uitzendingen
werden
van dan af georganiseerd door een nieuxoe groep, geleid door de 22 jarige Gordon Wilson, die zijn plannen
op een perskon f erentie uiteenzette. Merken we meteen
op dat de Engelse wetgeving op radio-uitzendingen een
zekere speling laat aan privaat initiatief, zodat tot
hiertoe geen icetielijke aktie tegen de Schotse zender
ondernomen werd. Wel trachtte de BBC in het begin
een paar maal de uitzendingen te storen, maar prOTnpt
londigdc de Schotse zender aan, dat men tcqcnmaat-

Schollen en radio
regelen zou treffen en ook de BBC-uitzandingen
eens
met stoorzenders zou bestrijden... waarop de storingen
van Engelse zijde als bij toverslag ophielden.
Een eerste resultaat teas, zoals een der animators
van Radio Free Scotland onlangs in « Welsh nation »
schreef, dat de meningsverschillen tussen de verschillende nationalistische groepen begraven werden : 'allen
werkten eendrachtig mede om de uitzendingen zo naar
inhoud als naar vorm zo goed mogelijk te organiseren.
De uitzendingen vervallen hoofdzakelijk in twee groepen. Er is vooreerst het politiek programma, dat kommentaar bevat over het politiek gebeuren, tipische
Schotse problemen belicht, en ook ruÏTm gelegenheid
biedt tot diskussie, niet alleen tussen nationalisten onderling, maar evenzeer tussen S.N.P. leiders en Conservatieve of Labour voormannen ! (2) Daarnaast is er
een muzikaal programma dat zowel het oude Schotse
volkslied als de -modernste jazz uitzendt, en vooral hij
de jeugd zeer populair is.
Wat de technische kant van de zaak betreft, alle
programmas
worden, om
veiligheidsoverwegingen,
steeds vooraf op band opgenomen ('icat teel eens aan de
aktualiteit schaadt) en uil gezonden vanuit telkens andere plaatsen. De zender is slechts sterk genoeg om
Edinhurg en omstreken te bereike7i, al wórdt er bij
gedegenheid ook wel eens uit een andere lokaliteit uitgezonden.
Hef siikt^es van RFS is het hiatsie jnai eihter zo
groot geweest, en de financiële bijdragrn der simpatisanten zo aanzienlijk, dat Gordon Wilson onlangs kon
verklaren, dat men thans icerkt aan een net zendposten, die het grootste deel van het Schotse grondgebied
zullen bestrijken. De RFS is overigens al in zover dcr-l
gaan uitmaken van de Schotse altualifeit, dat zijn afdeling a Public relations » maandelijks de programma'^
van de zender publiceert, en ruim verspreidt.
Aldus rei .spreidt de « Voice of Young ,^iotlnnd »
zoals men de zender ook wel noemt, onvermoeibaar de
stem van het nationalisme in de breedste volkslagen.
De Schotten hebben hier een voorbeeld gestel/], dat ook
wel eens door andere volksgroepen en bewegingen kon
overgenomen worden...
R. Raei.
(Ij Redaktie : Murray place 21', Stirling (Scholland).
(2) Men stelle zich iets dergelijks maar eens in
België voor...
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Het ''herrenvolk
(Vervolg van blz. 16)
lagere scholen. Mag men redelijker wijze nog meer speelgoed
wensen ? Denk eens, elke gemeente met 500 inwoners of
minder heeft een kleuterschool
en een lagere school. Wij krijgen dus te Brussel wat 6 gemeenten met 3.000 inwoners of
zelfs minder, overal hebben!
Niet waar dat de regering haar
honderdduizenden flamintantische kiezers voor volwaardig
aanziet.
Voor volwaardige onnozelaars
dan.
Maar voor een groeiend procent vergist ze zich dan toch.
En grondig.
Voor het Nederlands in de
binnendiensten wordt de beslissing overgelaten aan het
wijs beleid van de vroede Brusselse gemeentebestuien.
Dat zegt alles, om het even
of ze van C.V.P., P.V.V. of
B.S.P. maaksel zijn. Eenzelfde
Salangeest bezielt ken.
Brussel zal Frans zijn omdat
de Vlaamse inboorlingen willens nillens moeten beschaafd
worden. Die heerlijke kultuurtaak zullen die eentaligen zich
zo maar niet laten ontrukken.
De verfransing langs het onderwijs wordt dan onder hun
druk nog gemakkelijker gemaakt. Ook hier geeft de regering toe. De opstand van de
gematigden moet het immers
winnen.
Voortaan moet niet meer de
inspekteur nagaan of Vlaamse

kinderen in Franse klassen
verdwaald zitten te Brussel.
Neen, in het vervolg zal het
schoolbestuxjr dat zelf nagaan.
Die schooldirekteur nu heeft
zijn premie per kind. Men ziet
van hier hoeveel klachten het
zal regenen. De laatste 20 jaar
reeds troffen alle schoolbesturen maatregelen om de inspekteurs om de tuin te leiden. Dat
is toch al weer een zorg minder !
Als de direkteur nu toch eens
een Vlaamsgezinde zou zijn die
een misbruik zou overmaken
dan moeten er twee inspekteurs
komen, een Nederlandstalige en
een Franstalige. Als die akkoord
gaan over het misbruik is het
nog niet opgelost. Want de ouders mogen zich dan nog verzetten bij de minister.
Men ziet van hier wat het
dan met een Moureaux of met
een Larock wordt.
Gaan de inspekteurs niet akkoord dan komt het voor een
gemengde - Brusselse - kommissie, waarbij ook dan nog een
hoger beroep bij de minister
mogelijk is.
Wie enige kennis heeft van
de Brusselse mentaliteit die kan
zich gemakkelijk
voorstellen
dat die kommissie overbodig is.
,Want ze zal geen werk krijgen
en als ze er toch krijgt zal de
oplossing ongunstig zijn zodat
de laatste anti-Vlaamse scherp-

reohter, de Moureaux ef de Larock, overbodig wordt.
Nooit sinds 1830 heeft een
regering zo massaal het verfransende
Imperialisme
op
Vlaanderen losgelaten. Nooit
voordien immers heeft men het
kleuter- en het lager onderwijs
in Vlaanderen willen verfransen. Men probeerde een kleine
keurgroep te verfransen langs
middelbaar en hoger onderwijs
om. De gewone volksmens werd
echter met rust gelaten. Thans
wil men de verfransing demokratiseren en massaal maken.
De macht van de staatsmamachine is naar verhouding
krachtiger gegroeid dan de afweerkracht van de Vlaamse Beging.
Tegenover de brutale maohtswil van de Salanistisohe kolonisator Gilson stellen wij nog
te veel alleen onze vreedzame
Vlaamse zin.
Dat moet veranderen of de
verfransing die mislukte van
1830 tot 1940 slaagt van I960
tot 2.000.
Want Vlaanderen dacht de
partl] gewonnen.
Zaten in de regering niet de
flaminganitisdie keurprodukten
van de klleurpartljen ?
Was men niet zeker in een
Fayat en in een Spinoy? Werd
men niet overmoedig met een
Declercq, een Dequae, een Seghers, een Bertrand, een Ous-
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Uchtingsveildtocht
maar oofe
met een grootse strijdkampanje, die zich niet* zal beperken
tot een grote massabetoging
maar die dag aan dag de gewone Vlaamse volksmens, om.
wie het tenslotte gaat, zal bewerken.
Vlaanderen kan alleen rekenen op de Vciksunie en naar
we hopen op de Vlaamse kulKan er duidelijker bewijs beturele verenigingen.
staan voor de- stelling van de
Wij zullen onze plicht doen.
Volksunie dat de flaminganten
En meer dan onze plicht.
in de kleurpartijen 'zuiver lokWant het is niet zoals Theo
vogels zijn voor de stemmenLefèvre zegt dat het een grote
vangst, maar dat ze in hun
partijen de bevelen van hun regering is die de grote vraagstukken durft aanpakken. Aanfranstaüige bazen moeten onpakken en verknoeien kan iedergaan. Met andere woorden
dereen. Een grote regering Is
dat
hun Vlaamsegezindheid
een regering die de grote vraagzuiver schijn is en zich nooit
stukken goed kan oplossen.
omzet in Vlaamse daden ?
Deze regering doet het tegenOf beschouwt men de 20 milovergestelde.
jard die de Borinage zal krijDe Vlaamse ministers worden
gen a!s een Vlaamse daad ? En
thans reeds misprezen het kan
dit terwijl Vlaanderen blijft
niet meer. De Vlaamse volkssukkelen met driehonderdduivertegenwoordigers die hen zulzend pendelarbeiders en werklen volgen zullen uitgespuwd
lozen !
worden als de uitlopers van
Vlaamse suggegraatloo^eid en
Wij hopen dat thans eindeVlaams slavendom. Als de verlijk de laatste Vlaamsgezinde
tegenwoordigers
van
het
tot een wezenlijk politiek mzicht komt en naast ons zal Vlaams verraad.
Omdat in Vlaanderen een
staan.
nieuwe geest gegroeid is die imDan en dan alleen is het spel
perialisme en kolonisering haat,
nog niet verloren.
haat als de pest.
En de imprialisten en hun
Voor de Vlaamse stemmens
Vlaamse handlangers zal wegvemassa moet elke partij buigen.
gen.
Al voelen ze zich nog zo sterk.
Daarom dat wij thans starten
Wim Jorissen.
niet alleen met een grote voorters en een van Elslande ?
Waar waren al deze betrouwbare Vlaamsgezinde ministers
op de ministerraad ? Bleken de
franskiljons Lefèvre en Vermeylen
en de Brusselaars
Spaak en Gilson weer niet eens
te meer de bazen ? Die een
volledige onderwerping afdwongen?

WEEKOVERZICHT
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GEEN FACILITEITEN ...MET ONZE SPAARCENTEN
Daarom EIGEN GELD IN EIGEN HANDEN
1° Uw spaargelden
zijn even veilig bij een Vlaamse instelling
en brengen meer intrest op.
3,5 % op zicht met onmiddellijke terugbetaling
4,25 % tot 5,75 7o op termijn.

de mandatarissen van de liberale
partij, pardon de PVV, beijveren
zich om interessante voorstellen te
doen. Suikerbaron Kronacker en
es lanceerde Louvain-bilingue en
de z.g.n. funtionele scholen. De
liberaal Vharles Janssens, burgemeester van Eisene, organiseerde
op eigen houtje een taaireferendum.
De liberale
oud-minister
Moureaux leidt de boycott van de
volkstelling in het Brusselse, daarbij gesteund door een Mundeleer,
een Hougardy e.a. Dit belet nochtans het Liberaal Vlaams Verbond
niet zich in Vlaanderen als flaminganten voor te doen in de hoop
stemmen te winnen voor hun ParDiezelfde Walen, ook de « demotij voor de Vrijheid (van de père
kraten » en « progressisien », ver- de familie ?) en Vooruitgang (van
lenen steeds meer hun openlijke
de verfransing ?) Aan al dat franssteun aan het meest reaktionnaire kiljons gestook wordt in de fransBrusselse imperialisme.
Het be- talige pers de ruimste weerklank
ruchte manifest van de Brusselse gegeven) terwijl er rfiet geen woord
« elite » kreeg hun sympathieke
gerept wordt over het Vlaamse
belangstelling en « La Wallonië » standpunt ter zake.
van Benard noemde het taaireferendum te Eisene een «gelukkig
Dit is z6 erg dal zelfs beschaaminitiatief n. De patriottards van
de Vlamingen als Jos Van Eynde
Welkenraat zijn het blijkbaar roein «.Volksgazeti> en Osc. De Swaef
rend eens met de Waalse « sepa- in « Vooruit » het al te bar vinratisten n om hun streek zo vlug
den en artikels schrijven vol eren zo grondig mogelijk te vergernis.
fransen^ Blauwbloedige kasteelheren werken samen met MarxisDe Vlamingen in de Voerstreek,
tische « revolutionairen » om de in de randgemeenten en langs de
ganse plat-Dietse streek in te paltaalgrens weren zich op leven en
men. Henegouwse socialislen sprindood tegen die vloedgolf maar zij
gen de Bonsische bourgeois ter
vinden in de Vlaamse pers helaas
hulp om Ronse te verfransen. En niet steeds de steun die de frans-

Wij waren tijdens de voorbije
week getuige van een wijdvertakt
en krachtig franskiljons offensief,
gevoerd door franstaligen van alle
strekkingen, verenigd in hun haat
tegen al wat Vlaams is en bezield
niet de meest verbijsterende imperialistische" bedoelingen. Om de
Voerstreek te verwaalsen gaan zowel de M.P.W. van Benard als de
kristen-demokraten van de « Renovation Wallonne » als de Katolieke konservatieven vafi de «Mouvement des Provinces Wallonnes »
hand in hand. Intimidatie en de
grofste leugens en verdachtmakingen zijn hen daarvoor niet te min.

taligen wél vinden in hun pers.
Zalf op hun wonden was zeker
de stelüngname
vttif.^. ^T^f^tinck,
Sireuvels en de Vlaamse Akademie.
Zeer efficient ook, als tegenzet,
was het voorstel van Kamerlid
Verbaanderd om zijn wetsvoorstel
i.v.m. de spitsing van het arr.
Brussel zo vlug mogelijk te besproken.
Vele Vlamingen, die in doffe verbittering de «« uitleg » van Gilson
en Van Elslande over het tweede
en derde taalontwerp
hoorden
zullen zich ook enigzins ongeduldig afgevraagd hebben waar het
duidelijk antwoord bleef van het
Vlaams Aktiekomitee.
Het gekibbel over de Vlaamst
houding t.o.v. de kwestie KomenMoeskroen is intussen een spijtige
zaak die d* vorming van een gesloten Vlaams front hindert en d*
aandacht afleidt. Te meer daar
het in de aktualiteit plaatsen van
de fiskale hervorming juist nu
hetzelfde effekt beoogt.
Het nieuwe incident-Blavitr i$
symptomatisch voor de steeds r(ieer
gespannen sfeer. Het zal er niet op
verbeteren wanneer straks de volkvertegenwoordigers
spilsroeden
zullen moeten lopen in de Kamer
en te kiezen zullen hebben tussen
de bevelen van hun unitaire partij
en de belangen van Jiun scherp
toeziende kiezers.
P.M.

2° al uw verzekeringen
plaatst U beter en voordeliger
bij een ernstige Vlaamse maatschappij.

Tjeef Kaloot, Schild en Iwaard van Vlaanderen!

3° hypotheekleningen
met of zonder levensverzekeing neemt U liefst
en voordeligst bij een Vlaamse maatschappij.
Alle inlichtingen, zonder verbintenis, bij

Frans VANHOOF
Lic. Hand. & Fin. Wetensch.
14, BROUWERIJSTRAAT, KAMPENHOUT
Telefoon 0 1 6 / 6 5 2 4 3
Komt graag blf U thwh.

/

DE VOLKSUNIE
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lillillillll

d a t Ingericht wordt onder h e t motto 8 De Wagen moet rollen... », is
bestemd voor de aankoop v a n de
meer d a n noodzakelijke propaganVrijdag laatst heeft de V.U afd.
dawagen.
Assebroek h a a r leden e n militanHet dansorkest «Melodienband»,
t e n samengeroepen o m I n een gemet medewerking v a n charmezanzellig samenzijn de werking v a n
ger P r a n k y Evers, de T.V. vedette
h e t vorig j a a r t e memoreren e n
Miny Dombree e n h e t Duo Schiltz,
de stimulans i e geven voor 1962.
brengt d e nodige stemming
Naast h e t voltallig plaatselijk
Vlaamse leute e n gezelligheid
bestuur e n een zeer groot getal lezullen hoogtij vieren.
den was h e t arr. bestuur door een
p a a r leden vertegenwoordigd.
Toegangsprijs : 30 P .
Er waren fritten en mosselen,
Voor d e sjjortliefhebbers.
veel Vlaamse leute e n gezelligheid,
Jonge mensen, blijft niet langs
e n met nieuwe moed werd de werh e t lijntje s t a a n !
king voor 1962 ingezet.
U krijgt de kans a a n gezonde
sport te doen e n i n h e t bijzonder
a a n judo e n jiu,jitBU, en dit tegen
BRUGGE
zeer bijzonder gunstige voorwaarAvondfeest.
den.
Vlaams Nationalisten, de V.U.,
Vraag inlichtingen e n l a a t U marr. Brugge, verwacht U op h a a r
schrijven bij h e t plaatselijk sekreavondfeest d a t plaats vindt te
tariaat.
Brugge o p zaterdag 17 februari
V.ü. Jongeren.
1962 t e 21 uur in h e t Gasthof « De
Onze boodschap a a n de jonge
Gouden H o o m », Simon Stevinkiezers slaat in. Tientallen nieuwe
plein t e Brugge.
leden melden zich reeds a a n .
De t ^ b r e n g s t van dit avondfeest,
Als tegenhanger hebben reeds
ASSEBROEK

Gezellig samenzijn.

een tweetal jongeren geantwoord,
doch spijtig genoeg naamloos. H e t
ene antwoord was een bedreiging,
het andere een kleine terechtwijzing.
Bijgevolg kiumen wij niet terugschrijven.
Goede raad is gx>ud waard !
Vlaams Nationalisten, ontzeg In
de toekomst uw financiële steun
a a n allerhande partij-politieke organisatips, zo mutualiteit als vakverbond.
Voor h e t arrondissement Brugge : sluit a a n bij de mutualiteit
« De Broederliefde » en h e t Algemeen Vlaams Vakverbond.
Inlichtingen bij d e leden v a n
h e t sekretariaat, Wollestraat 45,
^rugge.
Dank a a n allen.
Het a r r . bestuur ' d a n k t alle m i litanten voor h u n noeste en m a a n denlange werking.
De slotsom v a n een j a a r aktie
is de kroon op h e t werk : Zestien
V.U. kernen m e t volledig bestuur

werden opgericht e n werken.
21.000 ex. v a n « De Volksunie »
alsook vele duizenden « Bezems »
werden over h e t volledig a r r . v&cspreid, terwijl honderden nieuwe
leden en abonnementen op h e t
blad werden ingeschreven.
Doch wij rusten niet ! AUe militanten worden verzocht om vanaf de m a a n d februari terug a a n
de kolportages deel te nemen Tijdens deze tochten worden c^ de
openbare plaatsen meetings gehouden.
Tn 1962 gaai de veroveringstocht
van de V.U., a r r . Brugge, onverminderd door.
Wij begroeten graag nieuwe militanten.
Wij rekenen op U !

Ontvang ü w vrienden goed r
Geef hen een fijne VOLKSUNIE!,
sigaar !
(Te bestellen bij de voorzitter
van h e t organisatiekomitee voor
West-Vlaanderen : dr. Le Oompte,
Sint Idesbald. Tel. : (©8-224.58 e n
224.68.)

MECHEIEN
Vlaamse klub Mechden.
Groot Vlaams BAL, op zaterdag
3 februari 1962, te 20 uur 30, In de
prachtige salons « Van Dijck »,
Merodestraat 33. Mechelen.

MERKSEM
Het groot üansorkest Frank REVlaamse Kring Merksem verVEBYA leidt de schermutselingen
wacht de Vlamingen uit het Antonder h e t moto « Lamme Goedzak
werpse op h u n 2de bal v a n dit is begraven maar .. Tijl LEEFT ».
seizoen op zaterdag 3 februari te
20 u u r in d e zaal « Sfinx », BreInkom 30 F. Iedereen hartelijk
dabaan 712.
welkom.

DIENSTBETOON
ANTWERPEN

cafe « Eikenboom », Markt, Ludo « De Wielewaal », volksvert. D. de
Conmck.
Sels (Boerenfront).

OOST-VLAANDEREN

OUDENAARDE

Elke 3de vrijdag van 14 tot 15
uur, senator, Diependaele in herMECHELEN
JETTE
berg « De L,aars », Hoogstraat 21
ANTWERPEN
AALST
Elke 3de m a a n d a g van 19 uur 30
(telef. 055-319 24).
1ste
en
3de
woensdag
der
maand
Elke
1ste
vrijdag
v
a
n
14
uur
30
Elke 1ste m a a n d a g en 3de vrij- tot 20 u u r 30 i n « Opsinjoorke »
d a g vanaf 20 uiu- i n Peter Benoit, (Katedraal), volksvert. Mattheys. In herberg « Het land van Aalst », tot 15 u u r 30, cafe « De Vriend- BONSE
Kardinaal Mercierplaats te Jette. schap ». Senator Diependaele.
Elke 3de vrijdag van 16 tot 17
Prankrijklei 8. Antwerpen.
sens.
uur, senator Diependaele m herAALTER
R. Mattheyssens, volksvertegenw
Elke tweede vrijdag van d e LEUVEN
Elke zaterdag vanaf 14 uur, pro- berg 8 De Klok », Markt 4 (telef.
maand van 19 uur tot 20 uiu- Wim
ANTWERPEN L I N K E R O E V E R
Elke 2de m a a n d a g der m a a n d vincieraadslid D. V. de Kerkhove, 055-219.24).
Jorissen
rond 19 uur, in h e t lokaal « Cris- Brugstraat 1.
Iedere eerste m a a n d a g v a n de
ST. GILLIS DENDERMONDE
tal », Parijsstraat 12, M. Daniel
m a a n d op h e t sekretariaat Blan- MERKSEM
Elke donderdag te 19 uur bij dhr
DENDERHOUTEM
Deconinck,
volksvert.
chefoerlaan 57, 2de verdiep, van
Eake vierde woensdag te 20 u u r
Elke 1ste vrijdag van 12 u u r 30De Koker-VprmPir Processiestraat
20 tot 21 uur.
in lokaal « Tijl », Bredabaan 298, LIEUEKERKE
tot 13 u u r . Senator Diependaele. 77
Ook ziekenverzorging door gedi- provincieraadslid Rolus.
ST
M r V l i i r t utA^t.*.Mjt_
plomeerde verpleegsters. AanvraElke derde zaterdag v a n 18 DENDERLEEUW
gen
hiertoe op
bovenvermeld MORTSEL
Elke 1ste vrijdag v a n 13 uur 30 Dagehjks van 8 uur tot 10 uur
tot 20 uur i n h e t lokaal « 't Kapeladres.
Iste m a a n d a g Deumestr. 70 v a n leke », bij Janssens in de Opper- tot 14 uur. Senator Diependaele. ten nuize van a r r raadslid Roger
Van Damme, Dorp 30-31.
straat.
DEINZE
20 u u r t o t 21 uur.
BERCHEM
3de m a a n d a g in de « ARDEENElke 1ste zaterdag v a n 16 u u r WELLE
1ste en 3de m a a n d a g v a n de SE J A G E R », Gemeenteplein v a n ST. MARTENS BODEGEM
tot 18 uur. Volksvert. Leo Wouters
Elke Iste vrijdag cafe Cambrim a a n d vanaf 20 uur, P . Coose- 20 t o t 21 uur.
Elke eerste donderdag vanaf 20 c ^ adres Ach. Van Eeckhoutstr. 46. nus. Grote Plaats (tel. 053-666.62)
m a n s s t r a a t 81, tel. 39.78.58. Plaatsvan 19 u u r 30 tot 20 uur, senator
uur m h e t lokaal : « I n de Sar- EREMBODEGEM-TERJODEN
verv. volksvert. P . v a n Doren.
MUIZEN
m a », volksvertegenwoordiger D.
Elke 1ste vrijdag v a n 18 u u r 30 Diependaele.
ledere eerste woensdag Bierhuis Deconinck, Achilles Van Malderen tot 19 u u r cafe L a m m e Goedzak WETTEBEN
BOOM
Kasino, hoek Rijmenamse e n Bonsenator Diependaele
Elke zondag en donderdag voorElke 2de m a a n d a g v. d. m a a n d heidensteenweg, vanaf 19 uur.
VILVOORDE
HAALTERT
middag van 9 tot 11 uur bij A. De
van 20 t o t 21 u u r op adres ':
Iedere d a g op afspraak : kanledere vierde zondag der maand
Elke 1ste vrijdag v a n 20 u u r 30 Meyer, Moerstraat 40 en op afFrans
de S c h u t t e r s t r a a t 17. Zaal
Bastini,
Leuvensesteenweg tonnaal sekretariaat Frans Van- tot 21 uur, cafe Ciné-Novelty. Se- spraak
Volksvertegenw. R. Mattheyssens. 55, vanaf 10 uur .30.
denhoute. Heldenplein 29. Vilvoor- n a t o r Diependaele.
ZOTTEGEM
de. Tel. 51.34.56.
BRASSCHAAT
GENT
"SCHOTEN
Elke 3de vrijdag v a n 10 uur 30
1ste, 2de, 3de vrijdag te 20 uur tot 11 u u r 30, Vlaams huis Sintledere dag van 12 u u r 30 t o t 13
Elke vierde woensdag van 20 t o t
in « Roeland », Dr. Wouters, volks- Jorishof, Markt (tel. 09-'70.10 52).
u u r e n van 17 u u r t o t 18 u u r 30
22 u u r , in lokaal Gelmelenpoort,
ten huize v a n provincieraadslid Marktplein, provincieraadslid Hipp.
vert.
Senator Dieo^n'-'at-"'
Paelinckx, Bredataaan 467.
KRUISHOUTEM
Paelinckx.
NIEL B I J AS
Elke 3de vrijdag v a n 12 tot 13
BORSBEEK
ST. AMANDS
Provincieraadslid J De Graeve, uur, senator Diependaele in her1ste zondag der maand, 's voorberg-Rest. « 't Kloefke », Hoogstr.
Dagelijks ten huize van gemeen- elke d a g ten zijne huize.
middags. F. Beirenslaan 251.
1 (tel. 09-765.04).
teraadslid F r a n s van de Moortel.
BRUGGE
GERAABDSBERGEIN
E. Verhaerenstraat 14 Tel 052 MEÜWERKERKEN
BORGERHOUT
323.94.
Ir Clem Colemont op afspraak
Elke 3de vrijdag van 20 tot 21 Elke 2de vrijdag van 15 uur ?0
Alle dagen op afspraak ten huiper brief of per telefoon nummer uur, senator Diependaele in hotel tot 16 uur 30 cafe Vlissinghe. senator Diependaeleze v a n gemeenteraadslid Juul Dil- TÜONHOUT Arrondissement
738 17.
« Geeraard », Lessensestraat 36,
ledere
zaterdagnamiddag van
len, Buurtspoorweglei " 87, BorgerElke vrijdag v a n 18 t o t 20 uur,
(tel. 420.73).
16 tot 17 uur. herberg « Vlissmhout, tel 35 09 28
of op schriftelijke of telefonische ZONHOVEN
KWAREMONT
ghe ». Blekerstraat dhr Leroy
Jeurissen Aifons. Weierstraat 2,
afspraak. Tel. 421.05. VolksverteElke zondagvoormiddag van 10
DUFFEL
genwoordiger Raymond Mattheys- tel 132.3L alle dagen.
uur 30 tot 12 uur ten nuize van DIKSMUIDE
ledere donderdag van 16 t o t 17 sens in samenwerking m e t J o s
arr. voorz. Gies Cosyns Tel 055- ledere Iste maandag vanaf 19
uur bij V a n Loven, K e r k s t r a a t ; Van Bruggen, Graatakker 142, GENK
uur. in het « V.aams Huis » IJzer381 61.
Ludo Sels, prov. raadslid.
Elke laatste
maandag
cafe
laan 83 volksvert Dr Wouters.
Turnhout.
LEDE
Oberbayern, Hoevezavol - WaterIeder derde m a a n d a ? eveneens
DEURNE-ZUro
Elke zondagvoormiddag vanaf 11 in het « Vlaams Huis » om 10 uur
GEEL
schei v a n 12 tot 13 uur, senator
uur m h e t lokaal « Reinaarl », en 30 burgemee.«ter E Looi ens
1ste dinsdag v a n de m a a n d van
Volksvertegenwoordiger
Ray- Diependaele.
19 t o t 20 uur, Storme, Boekenberg mond Mattheyssens, i n samenwerdagelijks bij J e t Cool gemeenielei 134.
KOKlKIJii
raadslid, Rammelstr. 7.
king m e t Dr J o Belmans, Diest- EISDEN
Elke laatste maandag, hotel De
Iste maanaag vun i6 loi 18 uui
Elke 1ste vrijdag van de maand
baan 50.
EDEGEM
Valk, Oude Baan, v a n 13 u u r 30 van 16 tot 16 uur 30 lokaal « Rei- Vlaams Huis Groeninghe. Dr Woutot 14 uur 30. Senator Diepen- naert ». senator Diependaele
Elke derde vrijdag der m a a n d WILRIJK
ters
G Cehs. J Moretuslei 346 (tele daele
van 20 u u r 30 t o t 21 u u r 30, lic.
MALDEGEM
3df /.alojdig van de maana van
Hugo De Vos, Willem Heneynstr. toon: 38 42.81) ot
Elke 3de zaterdag van 16 tot 18 4 tot 6 uui de nr VandenbulCKe
10, Edegem.
Mevr
E Breugeimans Toren- N E E R P E L Ï
Elke laatste m a a n d a g v a n 9 lot uur m lokaal De Schouwbux'g. Herwyn juridisch raadgever en
Elke tweede en laatste zondag Diok-straat 14 (tel. 49.55.02)
de hl Wenes Wilij fiskaal raadg
10
u u r 30, hotel Neuf, Stations- Volksvert. Leo Wouters.
van de m a a n d in de voormiddag.
Elke 2de vrijd. v d maand van
MERELBEKt
plein.
Senator
Diep»endaele
Mechelsesteenweg 314. EJdegem.
4de zondag cafe Kannentje Me 18 uur 30 tot 19 uur .10. cafe BelOp telefonische afspraak n u m R I ? A R A Ni T
HASSELT
relbeke station van 10 tot 12 uur ton, Grote Markt 52, telefoon 056mer 4P-0.83
OI\/^0«|-«l I
202 25 senator Dieoendaele,
Elke laatste maandag. Senator prov raadslid Jos De Moor
Diependaele, hotel Warson. S t a NEDEKBRAKEL
BRUSSEL
OOSiENDt
HEIS'l OP DEN BERG
Tweede vrijdag van 11 tot 12 tionsstraat, van 15 lot 16 uur 15, Elke Soe vrijdag van 18 tot Ib
ledere iweeoe din^d-'g in rafe
Ten huize van de heer J. Her
uur. senator Diependaele in tier- » Debarcadère
uur in « Petit Calé », Bolerstraai
» Paulu.sstraat
mans. Biekorfstraat 3.
TONGEREN
berg « Belle-Vue », Neerstraat 20 Oostendt
19. prov raadslid Ludo Sels
Elke
2de
maandag
hotel
«
De
.(tel 43 3621,
Deze iiioagfr ,41 ir vooi-ai voor
KONINGSHOOIKT
DILBEEK ITTERBEEK
Helm », Grote Markt, v a n 16 uur
onze vissers inatr'cni en «fordPD
Tweede donderd bij Van den Elke dinsdag van 20 tot 21 uui tot 17 uur Volksvert D de Co- NEVELE
Iste zaterd. vanaf 18 uur bij gehouden dooi de heren Mei ten?
Wijngaert. Dorp. van 13 u u i 30 en elke zaterdag van 9 tot 12 u u i n nek
Dr Wannijn te Nevel», volksver en Deramoudt
tot 14 uur 30. Ludo Sels prov ten huize arch C De Coster AnS I N l IDESBALD
tegenw Dr Wouters
raadslid.
dere dagen
op afspraak Tel ST. TRUIDEN
NI.NOVB
Elke dag op atspraaK bij DoK'er
Elke
2de
m
a
a
n
d
a
g
cafe
Rubens:
2138 94 of 2199 74
LIER
Elke Iste vrijd van 11 t o t 12 uur Herman Le Oompte Kerkepannehoek Zoutstraat, Grote Markt, van
17 u u r 30 t o t 18 uur 20 Volks cafe De Ster, Stationsplein, tele- weg 3. Telefoons 058-224.58 of
Elke 1ste en 3de donderdag der HAACHT
foon 054-320 95. Sen. Diependaele 224 68
m a a n d van 13 uur 15 tot 14 uur 45
Elke tweede m a a n d a g der m a a n d vert. D. de <3oninck.
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ASSE
Op zondag 4 februari om 8 uur
45 verwachten we de propagandisten achter de KVS (Lakenstraat) t e Brussel of om 9 u u r 30
aan de hoofdkerk van Asse.
Er wordt voor deze tocht gerekend op de medewerkers uit gans
het kanton Asse.
BLANKENBERGE
De plaatselijke V.U. afdeling nodigt h a a r leden uit tot de eerste
algemene ledenvergadering
voor
1962.
Deze vindt plaats op ZATERDAG
8 FEBRUARI 1962 te 20 u u r in de
zaal c Oberbayern », de Smet de
Naeyerlaan, Blankenberge.
Verscheidene belangrijke punten
staan op de dagorde.
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden.
BRUGGE
Propaganda
Tegen 15 m a a r t as. moet ons arrondissement in h e t bezit zijn van
h e t nodige geld tot de aankoop
van een propagandawagen.
Daarom moet iedere afdeling
h a a r uiterste best doen voor het
c WAGENPONDS ».
Er k a n n u reeds ingeschreven
worden op aandelen van 100, 500
of 1.000 F .
Wij rekenen erop 1
BRUSSEI.
Steunfonds Propagandawagen.
In het arrondissement Brussel
staan wij voor een zeer zware opgave. Het gaat er om bijïta een
miljoen Vlamingen, die moeten
o n t r u k t worden a a n de wurgende
greep van h e t gedurende 130 Jaar
opgebouwde antisociale franskiljonisme.
De inzet van wat in Brussel op
h e t spel staat, noodzaakt ook daar
de aankoop van een bestelwagen
met mikro.
Deze week of volgende week krijgen vele lezers van dit blad een
briefje in de bus met verzoek d a t
zij ook een duwke zouden geven.
Ze hoeven enkel h u n steun te
storten op de P R - 8654.50 van de
Volksimie Arrondissement Brussel
te Londerzeel (of indien gewenst,
op P.R. 4084.97 van Torfs J a n E.
t e Brussel 3 of him gifte te zenden n a a r M. Vandamme. A. Lambiotfestraat 133, Brussel 3.

zorgden voor een indrukwekkend
geheel.
Het resultaat van gans deze aktie was d a t ongeveer 500 personen
uit onze streek mee opstapten t e
Brussel op 22 oktober.
Ook de propaganda werd niet uit
h e t oog verloren : reeds 13.000
pamfletten werden gebust. Elke
week worden 50 propagandanummers van ons blad verspreid.
Aan h e t arrondissementeel SintNiklaasfeest verleenden we eveneens onze medewerking
T h a n s zijn wij in volle aktie om
de brochure « Federalisme, de Oplossing » op zo groot mogelijke
schaal te verspreiden
Het resultaat' van deze inspanningen blijft dan ook niet uit :
tot nog toe werden reeds 29 leden
aangeworven en 32 abonnenten
gemaakt.
Om dit succes te bekronen zal in
samenwerking met de Vlaamse
Kring-Rupelstreek een eerste bal
gegeven worden op zaterdag 24 februari 1962. We verwachten al de
leden en sympathisanten op deze
• ontspanningsavond, waarover nog
verdere inlichtingen volgen.
We doen een oproep tot alle
sympathisanten om niet meer afzijdig te blijven, m a a r aktief a a n
de werking deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot
een van volgende adressen :
Meuleman
Odette, F r a n s
De
Schutterlaan 17, Boom:
Van Den Bossche W. E., PeLer
Benoitstraat 5, Boom;
Wim De Wit, Antwerpsestraat 3,
Boom ofwel telefoon 78.21.53.

BOOM
Tijdens de eerste plaatselijke
bestuursvergadering van het nieuwe Jaar werd de balans opgem a a k t van de aktiviteiten van onze afdeling sinds de stichting.
Hiervan volgt t h a n s een kort overzicht :
Op 22 augustus 1961 had de
stichtingsvergadering plaats van
de plaatselijke V.U.-afdeling.
Aan het arrondissementeel tuinfeest te Schoten op 9 september
n a m e n we deel met 35 personen.
D a a r n a volgde onze eerste grote
aktiviteit : als voorbereiding van
de « Mars op Brussel » organizeerde onze afdeling een reuze-affichenslag doorheen gans de Rupelstreek. Meer dan 3000 affichen
werden geplakt in Boom, Rumst.
Terhagen, Niel, Reet, Artselaar,
Hemiksem, Schelle
Er werd twee maal een propagandakaravaan gehouden in de
Rupelstreek én Klein-Brabant; 2
microwagens en een 35-taI autos

DIKSMUIDE
De vergadering belegd op 4 febr.
e.k. wordt tot de volgende zonlag,
11 febr. verschoven wegens belei
van Dr Wouters.
De
Bestuursvergadering
zal
eveneens pas op 11 febr. p l a a t s
grijpen.
ledere donderdagavond beperkte
vergadering ten huize van de Arr.
Voorzitter, J a n De Bondt, van de
leidingsgroep van h e t gewest.
DEN HAAN — KLEMSKERKE —
VLISSEGEM
Belangrijk : Voor degenen die
zich wensen lid te maken of een
abonnement
verlangen
op
de
Volksimie, wendt U tot sekr. Rich.
Beirens, Aug. Beernaertstraat 12,
den Haan.
U krijgt dan regelmatig Uw blad
en U steunt de plaatselijke V.U.
afdeling en tevens de Partij.
EDELARE
Bal van Vlaamse kring.
Op zaterdag 27 januari geeft de
Vlaamse ICring Oudenaarde een
groot bal in St. Martinuszaal te
Edelare. Begin te 21 uur. Iedereen
hartelijk welkom.
GEEL
Op 2 en 3 februari vindt te Geel
h e t zesde Kempens studentenkongres plaats.
Het wordt georganiseerd door
de Geelse studenten in samenwerking met alle Kempense studentenverenigingen.
Voor
verdere
inlichtingen :
V.V.V.. P a s s t r a a t 116, Geel
V.M.O.-GENT
Op zaterdag 20 jan. a a n het werk
te Gent en op 21 jan. t e St.
Amandsberg, kende de werfploeg
veel bijval.

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

VIKING

KONINKLIJKE BAAN 306
St. IDESBALD-KOKSIJDE
TEl. 058/216.15
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Volgende week n a a r Waarschoot,
vertrek a a n de Roeland om 9 u u r
15. Vlaamse jongeren en ook gij
die vroeger op de barikade stond
uw plaats is nog bij ons, strijd mee
vooraan in de eerste gelederen,
kom zie en help overwmnen.
Arr. GENT-EEKLOO
W a t is er op komst.
Op 10 februari in h e t Vlaams
Huis Roeland 2de pensenkermis.
Aanvang 20 uur, op h e t programm a : wit - zwarte worst, beste kopvlees en grof brood met tussen de
pauzen, luchtakrobatie door de
Plamengo's, akkordeonmuziek en
h e t Gentse Ketje ! Deelnemingsprijs 25 F . Inschrijven voor 5 februari bij de arr. propagandaleider K. Van Damme, J a n Verhaegenwijk 36, Merelbeke.
Op 15 februari is volksvertegenwoordiger Leo Wouters te gast in
Zulte.
Op 21 februari spreekt hij op de
volksvergadering in cafe Americain te Gentbrugge.
En op 23 februari te Maldegem
in h e t lokaal Schouwburg. De
volksvergaderingen vangen telkens
om 20 uur aan.
GRÜITRODE
Onze vriend Jos Veestraeten en
zijn zoon J a n zijn zopas teruggekeerd uit h e t ziekenhuis waar zij
werden opgenomen n a een zwaar
verkeersongeval. Zij zullen t h a n s
nog een
verdere helstelperiode
thuis moeten
doormaken. Wij
wensen hen hierbij h e t allerbeste
toe.
HASSELT-HERK-DE-STAD
De kolportageploeg Hasselt onder leiding van Ingenieur Vanheusden en deze van Herk de Stad
aangevoerd door Urbaan De Bruyn
hielden een geslaagde pi opagandaverkoop te St. Truiden.
D£iar waar de vorige verkoop ald a a r 112 bladen bedroeg, werden
er t h a n s 142 verkocht. Een klaar
bewijs d a t de belangstelling voor
onze partij van m a a n d tot m a a n d
toeneemt.
INGELMUNSTER
I n de straten van Ingelmunster
weergalmt nog steeds de vrolijke
marsmuziek van de eerste V.U.raid, op 21 januari. Zondag op
zondag, spijt barre kou, snerpende
regen of gierende wind, is onze
steeds talrijker
wordende werfploeg op p o s t ! Na Roeselare (250),
Oostrozebeke (92), en Zwevezele
(98) kwam nu Ingelmunster a a n
de beurt waar 166 bladen verkocht
werden ! Onze nieuweling uit Zwevezele n a m er zomaar 21 voor zijn
rekening !
Zondag a.s. gaat de tocht n a a r
Tielt. Ieder overtuigd V.U .-lid moet
.propagandist worden voor onze
rechtvaardige zaak. Steek de h a n den uit de mouwen en spring ons
bij ! Het moet zondag te Tielt een
overrompeling worden !
We vinden m e k a a r op de m a r k t
om 8 uur 30.
Jonge Vlaamse nationalisten die
ook willen meedoen a a n onze kolportagetochten de zondag voormiddag, kunnen zich melden bij onze
propagandaleider Remi Van Wonterghem, Tieltsteenweg, Oostrozebeke.

JETTE
Voorlichtingsvergadering.
E e n grote voorlichtingsvergadering zal t e J e t t e plaats vinden in
Cafe « Land van Aalst », K. Merehiersplaats op 9 februari te 8 uoir
's avonds. Sprekers : Wim Jorissen
en Ach. van Malderen, voorzitter :
de Eerlanger.
LIEDEKERKÉ
Voorlichting.
O p zaterdag 10 februari vindt
t e 19 uur 30 in cafe « Kapelleke »
Opperstraat 77, een grote voorlichtingsvergadering plaats
Sprekers : T. van Overstraeten
en A. van Malderen.
Iedereen welkom.
MECHELEN.
Zoals verleden j a a r richt h e t
Vlaams Jeugdkomitee ook dit j a a r
een groot Vlaams Jeugdfeest in.
We vragen U daarom dringend om
die dag, nl. 29 aprU 1962 vrij te
houden, zodat Uw afdeling talrijk
k a n vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk rekenen we er ook op d a t
U m e t Uw groep iets n a a r voor
brengt, hiervoor zal echter nog
een t h e m a opgegeven worden, wat
verleden j a a r niet gebeurde. Dit
t h e m a zal kortelings meegedeeld
worden en daarop k u n t U dan Uw
bijdrage afstemmen, zodat er meer
eenheid in ons p r o g r a m m a komt.
MERELBEKE
I n de reeks volksvergaderingen
gepland door de arr. propagandaleiders K. Van Damme, sprak op
18 jan. volksvertegenwoordiger Dr
Wouters over de Waals-Vlaamse
verhoudingen in cafe Kantientje.
Voor deze gelegenheid was de ruime gelagzaal bomvol gelopen.
Volksvertegenw. Leo Wouters begon met te verklaren d a t onze inzet veel meer is d a n een taalbewustzijn.
Sociaal en ekonomisch s t a a n
Oost- en West-Vlaanderen ver achteraan, tellen h e t grootst a a n t a l
werklozen en pendelarbeiders, hebben de laagste lonen en levensstandaard.
K e n d e Vlaanderen federalisme
dan was Sidemar reeds lang een
feit.
Volksvertegenwoordiger Wouters
die n a a r h e t h a r t der toehoorders
sprak, werd langdurig door zijn
gehoor toegejuicht.
MECHELEN
T e Mechelen sprak Leo Wouters over de Vlaamse strijd en de
huidige politieke toestand. De vergadering werd voorgezeten door de
heer Verschaeren, wn. voorzitter.
Een oproep tot financiële steun
door h e m op de aanwezigen ged a a n b r a c h t flink wat geld in de
plaatselijke kas.
MERKEM
Personalia.
De oudste propagandist van h e t
AiT. Veurne - Diksmuide - Oostende, Cyi'iel HiUewaere, van Merkem vierde zijn gouden bruUoft.
Aan Cyriel, aan Mevrouw Hillewaere, a a n kinderen en kleinkinderen Hillewaere onze beste gelukwensen.
NIEUWPOORT
Werftocht op zondag 4 febr. e.k.
Vergadering te 8 uur 30 op de
Grote Markt.
Bij deze worden de vrienden
van de groep Gistel opgeroepen om
a a n de werving deel te nemen.
Ook de groep Middelkerke wordt
venwacht.
PAJOTTENLAND
Op zondag 21 j a n u a r i trokken
een
twintigtal
propagandisten
door Leerbeek, Kester en Herfelingen.
Bij de afrekening in Gooik.
waar zij vernamen d a t de jongste
weken tientallen nieuwe leden
werden ingeschreven, werd vastgesteld d a t het o n t h a a l in h e t zo
mooie Pajottenland zeer goed was
geweest.
STEENOKKERZEEL
Op zondag 28 j a n u a r i te 11 urnstipt spreken onze algemene sekretaris Wim Jorissen en dokter
V. Anciaux in de zaal Prado, Behetsstraat 2, te Steenokkerzeel.
Wie weet welke gevaren B r a b a n t
bedreigen, moet aanwezig zijn.
TIELT
Het plaatselijk
bestuursorgaan,
•deelt mede, d a t volgende zondag Tielt een grootse V.U.-lnvasie
zal kennen, gesteund door de veel
besproken
micro-wagen va« h e t
arrondissement.

Aan V Tieltenaren oC al dan nleV
deze kolportage zal moeten o n d a v
doen voor de vele die reeds in <te
randgemeenten werden gehouden,
en die grote successen geweest
zijn.
TONGEREN
De kerngroep Tongeren vergaderde onder voorzitterschap v a n
Wim Jorissen.
Er werd beslist op .zaterdag IT
m a a r t t e 20 u u r een eerste opeiw
bare vergadering t e houden in h e t
lokaal « De Helm ».
Drs De Graeve, Ir. Colemont en
Wim Jorissen zullen er h e t woord
voeren.
WOMMELGEM

(Antwerpen)

Na een bestaan v a n 2 m a a n d
mogen we wel zeggen dat er ree<?s
wat gepresteerd werd. Op deze 3
m a a n d werd h e t a a n t a l abonn»menten op de V.U. in Wommelgem
vervierdubbeld.
Het bestuur der afdeling s t a a t
n u wat steviger in zijn schoenen
en er wordt met geestdrift gewerkt. Regelmatig worden huisbezoeken gedaan en k o n t a k t e n gelegd. Het stijgend abonnementena a n t a l is er h e t beste bewijs van.
Zowel op de wijk « K a n d o n klaar » als in Wommelgem-dorp
werd onlangs een geslaagde plaktocht gehouden. We mogen U wel
verklappen d a t dit nog m a a r .=en
begin betekent. We werken ten bat e van onze mensen en de inwoners van onze gemeente weten d a t
h e t nodig is
WAARSCHOOT
Stichtingsvergadering
vaa
de
Volksunie
(gewest
zuidmectjesland).
Zondag 28 j a n u a r i 1962, te 10 u u r
30, stichtingsvergadering van de
Volksunie (gewest Zuld-Meetjesland) in gasthof De Zwaan, Dorp
(naast gemeentehuis), met Volksvertegenwoordiger Dr. Leo Wouters.
ZWIJNAARDE
Steunoproep.
Volksunie Zwijnaarde doet e e n
dringende oproep tot alle sympatisanten. Na een zeer moeilijke
s t a r t zijn wij er eindelijk in geslaagd over een eigen lokaal t e
k u n n e n beschikken. De inrichting
van de zaal en bijbehorende brengen echter voor onze afdeling onkosten die door de afdeling niet
kunnen gedragen worden.
Wij zijn dan ook zo vrij geweest
steunlijsten in alle V.U.-lokalen
van h e t Gentse uit te hangen.
Deze bevinden zich in Roeland, Tijl en Rubenshof te Gent,
Kantientje
te
Merelbeke-station
en Vlaams huis Zwijnaarde, Heirweg noord, 120. Wij danken d a n
ook nu reeds alle medewerkers en
verwachten h e n ook op de opening
op 10 m a a r t om 18 uur. De inhuldiging van het lokaal geschiedt
door Dr. Leo Wouters.
Om 20 u u r is er dansgelegenheid.
GEBOORTE
Bij onze vriend H e r m a n Laurika
werd de famUie aangevuld m e t
een flinke zoon Oswald genaamd.
Van h a r t e proficiat van al onze
leden uit Brasschaat.
De ooievaar was zijn bestelling
niet vergeten en kwam de 19-1-62
bij onze sympatieke familie P a u l
Schorpion-Degeest. Guido Gezellel a a n 65, Mortsel, kleine « Ann »
brengen. Vo6r Hilde, Lutgart en
Geertrui met h u n flink zusje, en
a a n de gelukkige ouders, onze welgemeende wensen !

, .., ,31*59 sti

ZOEKERTJi
1000 Vlaamse voornamen — en
wat betekent een Vlaamse voorn a a m ? — hoe wordt hij uitgesproken ? — wanneer is hij welluidend ? enz.,
(brochure) : 20 P
onder omslag a a n R.J.M Nopens,
(567) Opladen-Rijnland, Ophovener Str. 9 (Duitsl.)
Gevraagd hulp in huishouden,
Inslapen indien
mogelijk, geen
was en hulp van werkvrouw. Zeer
goed
loon.
Zich
aanbieden :
AZAERT, B r a b a n t d a m 108, Gent.
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W o r d t Ronse een
tweede Brussel 7
Met 14 stemmen tegen 3 werd door de gemeenteraad te Ronse een
motie aangenomen op 28 december 1961.
Deze motie werd gestemd 6 dagen nadat de Volksunie het komitee
voor tweetaligheid verplichtte alle afiches « Ronse tweetalig — Renaix
bilingue » te verwijderen.
Wat wil men in deze motie ?
1ste. In het lager ondei-wijs worden de franstalige en vlaamstalige
klassen naast elkaar behouden met vanaf het 3de studiejaar versterkt
onderricht van de tweede taal.
2de Het middelbaar onderwijs zal uitsluitend in de streektaal worden gegeven (lees nederlands) en in werking treden in 1966-19G7.
3de Een aantal vakken zouden in het frans gedoceerd worden naar
een plan door specialisten van het ministerie van Onderwijs ontworpen.
Deze motie zegt niet wat administratief gebeuren zal — wij vertellen
het U toch in 't kort :
Betrekkingen met het publiek naar het principe de klant is koning'.
Berichtgeving tweetalig.
Het uiterlijke Konse tweetalig.
Betrekkingen met de centrale diensten : Nederlands.
Dat betekent een achteruitgang zelfs op de wetgeving van 1932 !
overwinnmgen te behalen.
ONS ANTWOORD
Op dat ogenblik was elke gi-ote
We zullen niet meedoen aan de
paj'tij te zwak om in te grijpen.
Bcheldpartijen van de specialisten
uit de Ronsenaar en andere blaad- De drie grote Vlamingen uit de
CV.P. Verroken, Santens en Vanjes. Slechts zij die aan 't verliede Storme zwegen als vermoord.
zen zijn hebben zulke metoden nodig. We vergeven gaarne de armen
Het sindikaat roerde niet toen
Tan geest die de moed niet hebben
hun arbeiders gedwongen werden
hun handteken onder hun ge- de formulieren te ondertekenen.
schrift te zetten maar bij grote
Waar bleef de middenstand toen
punten hun heil zoeken in een
men hun dwong affichen voor hun
laffe vlucht.
venster te hangen ? Senator Santens was onvindbaar. En de heer
Van Caeneghem kon niet tussen
We zuUen ook de spot niet drijkomen omdat zijn eigen dochters
ven met die heren die slechts te
in de franse afdelingen zitten. Op
Brussel durven marsjeren achter
11 juli echter zullen zij zitten op
slogans « Ronse Vlaams », « geen
de eerste rij en de Vlaamse leeuw
faciliteiten » maar op het stadhuis
zingen. Van aehter aan de deur
een tweetaligheid stemmen die ons
zullen zij zijn die met hun actie
het statuut van Brussel laat rieRonse veroverden. Geen groter
ken. We achten ons te goed deze
blinden dan zij die niet zien wilmensen in hun hemd te zetten omlen. Helaas, Volksbond, v/aar is der
dat wij begrijpen dat dorpspolitiek
ouderen fierheid nu gevaren ?
niet altijd nationale politiek is
Waarom een Verroken e.a. lid
zijn van de volksbeweging of met
het aktiekomitee marsjeren voor
Vlaams in Vlaanderen — en in
hun daden tot walgens toe gemis
aan moed hebben, begrijpen we
niet. Moesten zij over de nodige
ruggegraat beschikken dan beleefden wij heel andere historische
ogenblikken. De Volksunie leverde
het bewijs te Ronse dat men geen
p o t e partij moet zijn om grote

In ieder geval zeggen wij een
krachtdadig NEEN aan de ganse
gemeenteraad.
Ronse ligt in Vlaanderen en is
een Vlaamse stad. Zij is een taalgrensgemeente a!s Kwaremont,
Ruien. Rozenaken, enz.. Wij willen van geen taaieilanden weten
die als olievlekken moeten uitgroeien. Een is reeds meer dan ge-

ONKOSTEri
Ekonomische

ö

Volksvertegenwoordig'er
Mattheyssens stelde volgende
parlementaire vraag aan de
minister van de middenstand :
In het raam van de economische zending onder leiding van Z.K.H. Prins Albert,
werden Amerikaanse zakenlieden naar ons land uitgenodigd, met het oog op de
aankoop van bepaalde artikelen. Te dien einde werden
tentoonstellingen
ingericht.
Per 13 juli en 6 oktober
heb ik U om inliehingen gevraagd omtrent de onkosten
en de resultaten van dit initiatief

zending

Het bedrag der onkosten
werd mij medegedeeld, cijfers omtrent « het totaal der
gelden door de Nationale
Dienst ter bevordering van
de uitvoer » echter niet.
Zulks was luidens uw a n t woord niet mogelijk daar h e t
eindverslag nog niet was opgesteld.
Er is reden om a a n te nemen, dat men nu, na 6
maand reeds zo ver is.
Ik verzoek U dan ook beleefd nr 2 van mijn vraag 41
dd. G oktober te willen beantwoorden.
B. Mattheyssens.

ZONDAG-EXPRESS
U Itest Iedere d a g van de w e e k een krant d i e o p
de ene of andere w i j z e andere belangen d i e n t d a n
die van de lezer.
Probeer het n u ook eens met een krant die o p
zondag verschijnt, d i e o n a f h a n n k e l i j k , v r i j en Vlaams
is, een krant w a a r i n n u eens iedereen ook w e r k e l i j k
zijn w a a r h e i d k r i j g t , w a t zelfs nief van de T.V. kan
gezegd worden.
Een d e r g e l i j k e kranf verschijnt iedere zondag met
kersvers nieuws en een v o l l e d i g b e e l d van het sportg e b e u r e n van zaterdag en dat o p een o g e n b l i k daf
andere kranten uitrusten.
De enige aktuele zondagskrant in Vlaanderen.

ZON DAG-EXPRESS
een krant voor i e d e r e e n

noeg. Als iedere gemeente zijn eigen wetten moet maken dan zijn
wij er wel mee Men hoort bij
Vlaanderen of bij Wallonië, dat is
duidelijk. En wat waar is voor
Moeskroen, Edingen of om 't even
waar, moet ook voor Ronse waar
zijn.
Juist
de
tweetaligheid brengt de moeilijke tosstanden mee op de taalgrens. Als wij
de tweetaligheid uitroeien keert de
rust van zelf.
Dan juist heeft het land belang bij een taalgrensregeling.
De walen schreien om kinderen.
Van de onze houden ze hun poten. Vlaamse grond afstaan betekent Vlaamse kinderen verkopen.
Voor onze kinderen kan geen prijs
groot genoeg zijn Ze zijn niet te
koop.

Middenstands!
rubriek
De
verhoging der arbeiderspensioenen
tot
40.000 F gaat in op 1 januari 1962, en dat verheugt
ons. Het is een stap in de goede richting. Wij willen
voor de loon- en weddetrekkenden een onbezorgde
oude dag. Maar niet voor hen alleen. Wij willen die
oude dag onbekommerd zien, voor iedereen, ook voor
de middenstanders. Wij slagen er niet in te begrijpen
waarom een behoeftige middenstander niet het zelfde recht op steun heeft vanwege de gemeenschap als
een loontrekkende. Wij hebben ons op de tribune van
de Kamer voorstander verklaard van een pensioen
van 30.000 F voor de middenstanders als eerste etape.
De geboortepremies werden verhoogd voor de
loontrekkenden en de middenstanders, en dat verheugt ons zonder voorbehoud. Het is blijkbaar tot de
verantwoordelijken doorgedrongen dat het « kindjeskopen » voor loontrekkenden en zelfstandigen even
duur is.
De kosten van het levensonderhoud van deze
kinderen liggen kennelijk veel hoger voor de loontrekkenden dan voor de middenstanders zoals moet
blijken uit de verhoging der kinderbijslagen die uitsluitend voor de loontrekkenden gelden.

Hebt U al eens nagedacht als
de Walen er in slagen 250.000 mensen langs de taalgrens naar zich
te halen wat dat betekent voor de
zetelaanpassing ? Dat maakt precies een half miljoen m de kering.
Deze cijfers brengen de Vlamingen
terug in België naar een positie
die ver beneden 1940 ügt

Het verschil tussen de kinderbijslagen, dat reeds
schromelijk onrechtvaardig was, wordt nu nog merkelijk vergroot vanaf het 3de kind.

Maar de Volksunie waakt 1
Tweemaal « neen » aan deze die
onze grond verkopen tegen prijzen verre beneden de markt.

Verdere
achteruitstelling

Het beslaan van het « kefferpartijtje » zal de logge dogpartij vertellen dat zij tot meer in staat is.
Wij roepen dan ook iedereen op
om op post te zijn op de volksvergadering die weldra zal gehouden worden over de taalgrenspvoblemen in ilonse. Houdt van nu
af 17 februari vrij Hierbver meer
in de volgende nummers.
Gies Cosyns.

lONDAG

exp ress

• ^ Eindelijk

een Vlaamse

op z o n d a g .
•^

krant

'

A l l e nieuws en sport v a n de
zaterdag.

•^

Geef ons de naam o p v a n de
v e r k o p e r waar
te b e k o m e n

U het wenst

( g e b e u r l i j k an-

dere v e r k o o p t i p s ) .
•^

Redaktie

en beheer

: Brus-

selsesteenweg 114, Asse.

Het totaal der sociale voorzieningen door de
Staat was 17 miljard voor de loon- en weddetrekkenden en slechts 1,7 miljard voor de middenstanders.

Volgens de laatste gegevens is het totaal voor de loontrekkenden intussen weer opgelopen. Met die nieuwe
verhogingen is er weer een vermeerdering van 2,1
miljard, zodat het wel op 20 miljard moet liggen. De
getalstekte van beide groepen staat van 2 tot 5, zodat
op deze basis de zelfstandigen 6 miljard worden onthouden. Wij hebben dezelfde redenering ontwikkeld
in de Kamer. De Minister van Middenstand bijgesprongen door de C.V.P.-verslaggever heeft beweerd
dat op andere gebieden als bouwkredieten en schooltoelagen de zelfstandigen werden bevoordeeld. De
Minister kon echter deze bewering met geen enkel
absoluut cijfer staven, en moest verder toegeven dat
de staatstussenkomsten voor de zelfstandigen kleiner zijn.
Deze nieuwe eenzijdige verhoging is een verder
onduldbare sociale discriminatie ten opzichte van de
zelfstandigen.
Men zal natuurlijk op de proppen komen met
het refreintje van het tekort aan gelden. Maar deze
zuinige heren uit de 3 kleurpartijen hebben allen, in
afwisselende regeringscombinaties, de miljarden verspilling in de veroordeelde Waalse mijnen goedgekeurd. Zij hebben allen begeven onder de druk van de
Waalse kapitalisten en arbeiders.
Ook hier weer was het Waalse overwicht schadelijk voor het land en voor de sociale politiek, waarvan vooral de zelfstandigen het slachtoffer zijn.
Reimond Mattheyssens.

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

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)
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LEUVEN

Oberbayern-Leuven

U drinkt er Dortmunder TH IER,
de echfe Dortmunder
met de TWEE HERTJES !
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op het t.v. scher
Uit het zeer beperkt
aantal
•ren dat 'hier
reeds
enkele
woorden werden
gezegd over
c SCHIPPER
NAAST
MAflfllLDE
t is de lezer
misschien gaan besluiten d-at we
maar een zeer beperkte
beVomg stelling
zouden
hebben
voor het hail f maandelijks
programma, waarin de
Philidoor
en soortgelijke
kankaturen
rondlopen als zijnde een humoristische
vertekeningv
an
9e doorsnee
Vlaming.
De
^^atsruimte,
die hier aan de
Sshippersfamilie
werd
gere^rveerd
is tot vandaag
inderaaad een beetje aan de geringe kant gebleven,
al hebben
Sij wel degelijk
belangstelng voor de
veertiendaagse
t^battementen
van de Matdas en zijn
vrienden.
Geef toe dat het, in ver-

in zijn huidige vorm
wel niet zal leren.

ons

dat

•k Indien
de h. Houben
er
een persoonlijke
balans
van
goede en slechte dagen op nahoudt, dan kan hij sedert het
POLITIEKE
DEBAT
van
vorige
week donderdag
wel
wanhopen die nog ooit terug
in evenwicht
te krijgen.
We
bedoelen daarmee niet dat de
man bij zijn
partij
aan de
deur zal vliegen, maar als we
spreken van een slechte
dag,
dan hebben we vooral de persoonlijke
pozitie
van de -h.
Houben
in eigen
partij-milieu's op het oog.
Want nu is het in de politieke wereid zo, dat de voorgevel van het
partij-sekretariaat wel altijd zeer netjes en
zeer proper wordt
gehouden,

Indien we nu ook nog een
woordje
m,ogen zeggen
over
de gewijzigde
opstelling
.der
sprekers : we vinden de formule niet slecht,
maar
we
hebben iets tegen de
uitwerking ervan.
We geloven dat
men er beter zou aan doen de
partijen
iets verder
van elkaar te plaatsen.
Vooral in
het licht
van het
stamineeniveau,
waarop
het
debat
zich pleegt
te bewegen,
zou
dat wel eens een of andere dag
een niet
overbodige
veiligheidsmaatregel
kunnen
blijken I
Tk Na elke nieuwigheid
in de
Vlaamse
TV stelt de
kijker
zich natuurlijk
de
eeuwigterugkerende
vraag : Was het
goed f Of was het niet goed f
Het antwoord
op die som^j
zeer vervelende vraag is doorgaans nogal gauw
gegeven.
Trouwens,
het
moet
snel
gaan, want
het gebeurt
dat
ge twee minuten
later al te
Chicago zit, bij de
eekhorentjes, of bij de
gangsters.
Maar als het antwoord
ook
op papier
moet
komen,
dan
kan de hele zaak van «.goed»
of ï niet goed » sorns een zeer
hachelijke
onderneming
worden.

De Bob Benny-slow in de T.V.
hand met die
Sohippersuitzending,
een goede zaak is
dat de Wallen geen
Nederlands kennen. Want indien ze
de Vlamingen
nu reeds voor
« stinkende
boerenbeesten
»
zijn gaan uitschelden,
de omgeving
van Madame
Krielemans is zeker niet van aard
om hen tot betere
gevoelens
en
andere
opvattingen
te
brengen over het volk, dat
hier benoorden de
taalgrens
woont.
Ziet ü, ue behoren
niet
tot het slag van mensen
dat
zich te hoog verheven
waant
om, naar « Schipper naast Mathilde ï te kijken, en die denken dat ze het aan hun intellektuele
standing
verplicht
zijn Tnet het grootst
mogelijke
m,isprijzen neer te zien op het
programvia
in kwestie.
Maar
anderzijds moet anen toch toegeven dat de zoveelste
aflevering van de « Schipper
»
doorgaans cok de zoveelste gemiste kans betekent, omdat de
echte humor in de meeste gevallen met aan bod is gekomen. We zijn inderdaad
nog
kilometers ver verwijderd
van
de plaats, waar we
uiteindelijk moeten komen. Wij lopen
nog al ie zeer met het waandenkheeld
rond,
dat
een
« Schipper
» slechts dan geslaagd mag heten, wanneer de
kijker van het begin tot het
einde
heeft
zitten
gieren,
zonder ons daarbij af te vragen of we ons niet een beetje
hebben vergist
over het begripsvermogen
voor
hum,or
en irome van diezelfde
kijker.
Laten we het -niet
ontkennen dat men hier te lande nog
altijd niet heeft begrepen wat
echte humor eigenlijk
hoeft
te zijn, en dat de
^Schipper*

maai' dat daarentegen
binnenskamers
de zaken
worden
gezegd zoals ze zijn, ook en
vooral wanneer dat niet zeer
netjes en niet zeer
welluidend
zou klinken.
En 7nen moet
zich dan ook geen
illuzies
maken over de
kommentaar
die in de burelen
van de
Tweekerkenstraat
zal zijn geleverd over de weinig
fraaie
manier waarop de h. Houben
zich gedurende
dat
pdlitieke
debat waarvan
sprake
heeft
aangesteld.
Het tekent de man
inderdaad ten voeten uit
wanneer
hij zijn nederilaag
over de
senaatsrede
van Van
Hemelrijck meent te kunnen en te
moeten wreken
door op een
onverantwoorde
en
kleinmensehjke
manier
te
gaan
spotten met « de Partij
voor
Vrijheid...
euh...
hoe
heet
(lat ding daar ook weer ? ».
De h. Grootjans liet de kans
natuurlijk
niet onbenut
om
hier een tweede keer
viktorie
te kraaien. En of hij
gelijk
had !
Of de h. G^ootjans nu altijd gelijk heeft, dat is natunrhjl'
een andere
kwestie.
We zijn eerder een
tegenovergestelde
mening
toegedaan. Maar het toont op een
onweerlegbare
manier
aan
hoe weinig de hm Houben en
Gelders samen aan
intellekt
kunnen
opbrengen,
wanneer
men het iedere maal
opnieuw
moet begeven dat de
Antwerpse PVV-er,
alhoewel hij een
in 1902 totaal
onverdedigbaar
geworden liberalisme
te pleiten heeft,
er toch telkens in
slaagt zijn beide
tegenstanders met de rug tegen
de
muur te
drijven.

Zoals bij voorbeeld met die
. BOB BENNY
SHOW
»
van zondagavond.
Wat
moeten we daar nu terug over
zeggen f Moet
hij
verder
shows in elkaar
steken ? Of
stopt hij er maar beter mee ?
Echt, we weten het niet goed.
Maar als de lezer dan toch
een antwoord met ja of neen
wil hebben, dan stemmen
we
maar « ja n, zij het dan ook
zonder
entoeziasme.
De eindrekening
vertoont
natuurlijk
weer twee
zijden,
en op beiden
werd
zondagavond wat ingeschreven.
Op
de winstzijde
: veel
beweging,
niet zo 'n slechte liedjes,
en
zo nog enkele zaken. Op de
verlieskant
treffen we hoofdzakelijk een post aan : veel te
veel ballet ! En nu is het aandeel van Bob Benny in zijn
eigen show wel niet
verdronken in de koreografie van Renée Lafonlaine,
maar de man
had soms wel enige moeite om
zich drijvend te houden.
Kijk, alles bij eikaar
vinden we het wel de
moeite
waard
om
te
herbeginnen.
Maar laat hij zich dan een
beetje
beter
omringen
met
namen die klank hebben.
En
laat hi] zelf ook een groter
percent van de zaak voor zijn
rekening
nemen.
Misschien
wordt het wel echt iets dat
er mag
zijn.
TUT Over de
NTS-uitzending
« TAALSTRIJD
» van deze
week gaan we volgende
keer
even nakaarten.
De
plaatsruimte laat dat deze week, niet
meer toe. Maar voor dit ene
vraagteken
is er toch nog wel
plaats : Het
is
eigenaardig
dat de Noord-Nederlanders
de
mening
van
de
Volksunie
blijkbaar
belangrijk
genoeg
achten om, ze voor het scherm
te brengen,
en dat men het
hier in het binnenland
vertikt
de
Vlaams-nationale
partij
tot het politiek TV-debat
uit
te nodigen.
Overschat
het
Noorden nu onze
belangrijkheid, of wordt die door het
Zuiden
daarentegen
onderschat ?
J.V.B.
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UITGAYEN
EN
ONTVANGSTEN
Een paar lezers vragen ons hoe wij onze B R T begroting in nr 52 van 30 december 1961 k u n n e n s a m e n r i j m e n m e t de bewering uit hetzelfde n u m m e r :
« ...de nederlandstalige uitzendingen v a n de BRT o n t v a n g e n g e e n cent meer subsidie d a n de franstalige ».
Dat is heel eenvoudig. De begroting, die wij h e b ben gepubliceerd, geeft de samenstelling a a n v a n de
totale uitgaven die door de BRT zullen g e d a a n worden i n 1962.
Het citaat daarentegen h e e f t betrekking op de
verdeling v a n de staatstoelagen a a n de I n s t i t u t e n
v a n de BRT.
Ziehier nu de samenstelling (in duizendtallen)
v a n de totale ontvangsten, die de B R T i n 1962 voorziet :
DIVERSE ONTVANGSTEN :
+ G e m e e n s c h a p p e l i j k e diensten
284.838
+ F r a n s e uitzendingen (1)
».
1.012
+ Nederlandse uitzendingen (1)
5.313
291.162
TOELAGEN :
-\- Gemeenschappelijke diensten
... 423.550
+ Franse uitzendingen
280.725
-j- Nederlandse uitzendingen
280.725
'
<
985.000
1.276.162
(1) Dit verschil is hoofdzakelijk te wijten a a n
h e t feit, dat de RTB de uitgifte v a n « Micro-Magazine » heeft stopgezet.
Maar let wel dat deze m e e r - o n t v a n g s t e n voor de
BRT g e e n winst zonder meer betekenen, i n t e g e n d e e l !
I-O
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Van hef sociaal froni
MUTUALITEIT

«FLANDRIA»

Om redenen van bestuurlijke en organisatorische aard
werd. bij eezamenlijk overleg der betrokken verantwoordelijke
personen, besloten tot een splitsing der VLAAMSE ZIEKENKAS, zulks voor wat Oost-Vlaanderen betreft. Voor dit gebied
werd inderdaad een primaire kas in het leven gerospen, onder
de benaming FLANDRIA, welke de leden van de VLAAMSE
ZIEKENKAS, wonende in die gewesten, zal overnemen, leden
welke aldus, nadat zij voor de Vlaams-nationale idee op sociaal
gebied in het Arr. Gent-Eekio de baanbrekers en de grondleggers zijn geweest in de schoot van de VLAAMSE ZIEKENKAS,
nu de kern zullen vormen voor de ziekenkas FLANDRIA. Het
bestuur der ziekenltas FLANDRIA betuigt zijn dank en waardering voor de basis welke in de voorbije jaren met veel moeite
en strijd in Oost-Vlaanderen werd gelegd door de VLAAMSE
ZIEKENKAS. Het bestuur der VLAAMSE ZIEKENKAS wenst
FLANDRIA alle heil toe en hoopt dat zij een grote bloei m o ^
kennen, de Vlaams-nationale zaak ten bate.
OPROEP
U, Vlaams-nationalisten, U zijt
er ongetwijleld van doordrongen
dat we, ook op het sociaal front
dienen te strijden. Het wordt dan
ook meer dan tijd dat U onze rangen zoudt komen versterken, zonder dat zulks JJ maar enig financieel nadeal zou berokkenen. Wel
integendeel ! Aarzel dan ook niet
langer en meldt U bij een der onderstaande afdelingen :
Centraal Secretariaat VLAAMSE ZIEKENKAS : Koningstraat
10, Antwerpen. Tel. (03)32.31.39.
Centraal
Secretariaat BTiANDRIA : Huyge R., Gaveresteenweg
92. Merelbeke. Tel. (09)52.79.09.
Buerman L.. Vermorgenstraat
53, St. Niklaas-Waas.
Buggenhout P.. Ringstraat 35,
Hamme.
Colson J-, Gorsumweg 14, St
Truiden.
Mevr. De Clercq Anna, Hutsepotstraat 78, Zwijnaarde. Tel. (09)
28.35 30.
De Nijs Jef, Tussen Bruggen 7,
Oudenaarde.
De Pauw A., Tlialiastraat 82,
Berchem. Tel. (03)30 28.60.
Mevr. De Rijcke-Moons, Scheldestraat 9, Gavere. Tel. (09) 75.16 36.
De Weerdt Roger, Dreef 8, Vosselare (Nevele). •
Dr. Roeland, Dorp, Aaigem. Tel.
(053)627.19.
Fack Emiel, Zandakkerlaan 72,
Heuisden <0. VI.). Tel. (09) 52.61.46.
Gilbert Herman, Steenweg 23,

Nukerke. Tel. (055)213.24.
Huybers J,, Eikelstraat 2, Berchem. Tel. (03)39.10.38.
Huylebroeck Ely, steenweg op
Burst 137. Aaigem.
Lefroid J , Ten Bogaerdeplein 11,
Edegem. Tel. (03)49.48 92.
Mevr. Onderbeke M, Van den
Eeckhautestraat 45, Deinze. Tel.
(09)76.11.09.
Pauwels Jef, Dijkstraat 53, Oudenaarde. Tel. (055)325.97.
Peeters J., Kasterveldenstraat
84, Merksem. Tel. (03)45.70.96.
Thienpont A., Th. de Jaegerstr.
11, Gentbrugge. Tel. (09)25 85.19.
Mevr. Tuerlinckx-Thys. stw. op
Brussel 53, Mechelen.
Van de Kerckhove G.. Brugstr.
1, Aalter. Tel. (09)74.10.44.
Vanderbruggen M., Riemstraat
81, Schilde Tel. (03)79.07.95.
Van Germeersch Jan, Neerhofstraat 35. Ronse.
Van Malderen, .steenweg op Ninove 342, Anderlecht. Tel. (02)
22.59 53.
Venken P., Grote Singel 105,
Schoten. Tel. (03)52.41.45.
Vlaams Huis Roeland, Korte
Kruisstraat 3, Gent.
ledere vrijdag van 19 tot 20 uur.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij
geen vruchteloos beroep doen op
Uwe Vlaamse solidariteit en TJw
Vlaams plichtbewustzijn en wij
zijn er dan ook zeker van dat V in
grote, getale onze rangen zult komen verstevigen, ons volk en de
Vlaams-nationale zaak ten bate.
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Op het boekenrek
KUNST EN POLITIEK
« Dichtkunst is iets dat dieper en wijsgeriger
dan de geschiedenis... »

is

T n zijn « Weltgeschichtliche Betrachtungen v behandelt Ja'- cob Burckhardt
het probleem van de verhouding tussen
ttaat, religie en kuituur. In zijn beschouwing over de poëzie
als geschiedkundige faktor schrijft hij — na het hierboven
aangehaalde citaat uit Aristoteles — dat de dichters, na het
keerpurit van het algemeen-volkse tot het individuele, in een
gans andere betekenis als vroeger getuigenis zijn gaan afleggen
van hun tijd en hun natie. De objektieve geest van dit getuigenis ging verloren voor een subjektieve, vaak oppositionele,
doch hun getuigenis blijft, hoewel anders, even leerzaam.
Wij hebben in een vorig
artikel reeds over de subjektiviteit van dit getuigenis gesproken : wij zien de dingen,
de menselijke verhoudingen,
de geschiedkundige
feiten
erin weerspieg&M vanuit het
standpunt van de kunstenaar. Het is zoals bij een vijver, waarin de omgeving
weerspiegeld wordt. Telkens
wanneer wij- een andere
plaats innemen, zien wij ze
anders : het ene dichter en
groter, het andere kleiner en
verder.
Het is de taak van de geschiedschrijer al de beelden
in h u n juiste grootte en hun
onderlinge verhouding weer
te geven. De kunstenaar ziet
dit geheel eveneens, doch hij
legt er zijn eigen voorkeur
in, zijn eigen visie. Hij trekt
dingen nabij en vergroot ze,
wanneer ze zijn aandacht
hebben gaande gemaakt, om
andere zaken die in zijn opvatting bijkomstig zijn, weg
te laten of als achtergrond
te gebruiken. De kunstenaar
oordeelt naar de menselijkheid, naar de ethische of esthetische waarde van mensen en feiten afzonderlijk;
naar
de geschiedschrijver

hun historische belangrijkheid en naar hun plaats in
het causale verband.
Er is dus een samenvloeien
en afwijken tussen beide, dat
sterker geaccentueerd wordt
n a a r m a t e de visie van de
kunstenaar afwijkt of samenloopt met de algemene
geschiedkundige
opvattingen.
Vaak werd deze zelfstandige positie van de kunstenaar
door
de
politieke
machthebbers in het gedrang
gebracht, en dit niet alleen
in zg. dictatoriale regimes.
Het is trouwens een feit dat
bij de wisselwerking tussen
staat en kuituur, religie en
kuituur', de twee machten die
beantwoorden aan de politieke en religieuse noden van
het volk, niet slechts onderling om de dominerende positie vochten, d'^ch ook de
wisselwerking met het Culturele hebben herleid tot een
eenzijdige
loutere
dienstbaarheid, daarbij de autonomie en de e'gen wetmatigheid der kunst miskennend.
Het opgeven van deze ze'fstandigheid
tegenover
de

Allerlei
k.n.s.-nieuws
« Hamlet » van Shakespeare komt aan de beurt op 15
februari tot en met 25 februari.
Het
Nationaal
Toneel
treedt op op 20 februari met
« Een geschiedenis uit Irkoetsk » van Alexi Arboezev,
en op 28 februa'i is er een
voorstelling door de « English Comedy »,
Op 24 februari liet jaarlijkse artiestenbal.
« Tramlijn Begeerte » van
Tennessee Williams wordt
gespeeld tot en met 29 dz.
Op 31 januari gaat de enige voorstelling in België door
van « The Importance of
being Oscar » een aüusie op
een van Oscar Wildes komedies : « The Importance of
being Earnest ». Het is een
one-man-show van de Ierse
akteur M. Liammoir.
« SJrone » van Charles
Cordier komt op het programma van 1 tot en met 12
februari.

de k.n.s. w e r f f
In de Koninklijke Vlaamse Schouwburg worden een
5-tal plaatsen van regie-assistenten opengesteld.
De plaatsen staan open
•oor alle jonge akteurs en

actrices die wensen van een
praktische opleiding in beroepstoneel te genieten.
Aan deze opleidingsperiode is een maandwedde met
inbegrip van sociale zekerheid verbonden.
Een stage van 2 jaar als
dusdanig dient als richtlijn
voor een karrière van akt«ur,
regisseur of toneel-technikus.
Kandidaturen mogen gesteld worden vanaf heden
tot en met-3 februari 1962.
Een auditie zal plaats hebben met als onderwerp het
door de leerling zelf gekozen
stuk.
Dag en uur ervan worden
aan iedere kandidaat te gepasten tijde medegedeeM.
Aanvragen dienen te worden gericht aan :
K.V.S.
Lakensestraat 146,
Brussel 1.
Tel. : 18.39.40

verteSavond
Op zaterdag 3 februari
vindt te 13 uur 30 een vertelavond plaats ingericht door
het A.N.Z. Oost-Vlaanderen.
Deze vertelavond, waaraan
Paula Semer en Herman
Niels
meewerken,
grijpt
plaats in de jeugdherberg
« De Draecke » St. Pietersplein Gent.

heersende machten van het
ogenblik vervlakt en vernedert de kuituur tot een wil-'
lig werktuig. De vrijheid van
het woord bijvoorbeeld is
voor de kunstenaar even onontbeerlijk als de zuurstof
voor de plant. De juiste dosering ervan wordt ni>t willekeurig bepaald door buiten-kulturele machten die
belang hebben bij een inkrimping
dezer
vrijheid,
doch wel door eigen-opgelegde ethische en esthetische
normen. Het geweten van de
kunstenaar trekt de grenzen
van zijn kunst, zoals zijn t a lent en zijn esthetisch vermogen de hoogte ervan bepalen.
Vrijheid van het woord,
persvrijheid, zijn dingen die
in een democratie theoretisch gewaarborgd zijn. In de
praktijk echter is deze vrijheid zeer dikwijls afhankelijk van een al dan niet a a n vaarden van het bestaande
regime, van een onderdanigheid, hoogstens een neutraliteit, tegenover de heersers.
De oppositionele kunstenaar, evenzeer als de oppositionele polit'eker, wordt gewantrouwd en waar het mogelijk is worden voor hem de
deuren gesloten en de wegen
versperd Wat dit betekent,
kunnen wij ons indenken
wanneer men de verreikende
m a c h t kent van de moderne
staat, die niet slechts langs
de officiële kultuurpolitiek
— toekenning ^van prijzen,
verspreiding
van
werken,
aankoop voor biblioteken —
zijn invloed uitoefent, doch
ook langs de communicatiemiddelen die hem ten dienste staan — pers, radio, televisie — verzwijgen kan wat
hem
ongelegen komt
en
slechts dat naar voren brengen, wat niet deert of wat
hem dient.

BIOSKOOP
Een beeld uit de zeer mooie ]ilm « Mariandl » waarin o.m.
Conny Froboess, Marian Michael, Harald Juhnke, Ursula HerIdng, Hubert von Meyerinch en Hans Richter optreden. Het
zijn meestal jeugdige Duitse sterren. Maar ook de Vlaamse
liobbejaan Schoepen draagt zijn steentje bij. Hij zingt een
liedje in deze jilm van Thomas Engel.'

L.S.

VITAL CELEN
jaar, begin septemV orig
ber, w.as het vijf jaar ge-

Swaen. Velen hebben in Vital Celen alleen de « specialeden dat Vital Celen stierf. list » gezien van wat men
Vijf jaar na zijn dood leek « Frans Vlaanderen » noemt,
het of Vlaanderen was deze Zijn belangstelling voor dit
man vergeten : buiten een ons ontroofd gebied der Neherdenkingsartikel van Ger- derlanden lag in de lijn van
hard in « Dietsland-Europa » zijn Nederlandse overtuiging
en een van E.H. Gantois in — en het is onmogelijk zijn
de « Linie » zwegen onze of- werk voor Zuid-Vlaanderen
ficie/e kultuuroranen. Want te scheiden van zijn sterk
Vita! Celen had het ongeluk, en waarachtig nationalisme :
in deze bij uitstek nivelle- een nationalisme dat over
rende tijd een aristocratisch alle grenzen heen de Nederen edel mens te zijn; hij had landse eenheid als een diehet ongeluk, in dit bij uit- pe werkelijkheid ondervond
stek door konjunktuur en en ook beklemtoonde, een
partijdigheid
vermuilezeld nationalisme dat het aanland, een idealist te zijn die dierf naar de bronnen dezer
konsekwent aan zijn begin- eenheid te verwijzen en hefselen vasthield
en
geen tig te reageren tegen verbasduimbreed toegaf aan de tering en ontaarding.
heersende machten.
Voor hen die in Vital CeEen ongeluk ? Niet voor len alleen de « specialist »
Vlaanderen en voor de Ne- zien voor Zuid-Vlaanderen,
derlandse kuituur die hij willen wij verwijzen naar
beiden gediend heeft met zijn literair-kritisch
essai
zijn veelzijdig talent en zijn over de moderne poëzie, een
degelijk
wetenschappelijk der enige in die aard in het
werk — een werk dat zich hele Nederlandse taalgebied
verder uitstrekt dan de al- — een werk dat getuigt voor
gemeen-bekende studies over zijn durf ook praktisch onZudi-Vlaanderen. en over de gebaande wegen te gaan :
Zuid-Vlaamse
dichter
De wat er, ook op internatio-

naal vlak, hierover geschr©^
ven werd is eerder gering^
zodat zijn bronnen beperkt
waren en hij destemeer uil
eigen studie en naar eigea
methode werken moest. Me»
hoeft het met hem niet een»
te zijn in zijn onderscheid
tussen dat men gewoonlijk
« traditionele » en « experimentele » poëzie
noem^
noch omtrent zijn vertrekpunt in de tijd en de classi<
ficatie der dichters zelf —
om de belangrijkheid va»
dit werk te erkennen.
Boven alles
willen wij
echter Vital Celen blijven
herdenken
als
oprechte
en waarachtige nationalist,
de aristocratische
Nederlandsche
wetenschapsmens
en kunstenaar die hij, in het
diepste van zijn wezen was,
en wij hopen dat zijn opstellen, essays en beschouwingen, studies en artikels, samengebundeld, eens voor deZe grote Vlaming en hartstochtelijke nationalist een
blijvend monument mogea
wezen.

V.ü,

M

DE VOLKSUNIE
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HERRENVOLK"
door Wim Jorissen

B

bourgeois zich liet onderdrukken.
Eisene richt een talentelling in op zichzelf
om te onderzoeken welk tenhonderd Vlamingen
de gemeente bewoont. Een overbodig onderzoek
trouwens voor die P.V.V.-ers, de Vlamingen worden er toch niet in het Nederlands te woord gestaan. Te Eisene meent men ook nog dat iedereen in de wereld Frans kent of moet kennen.
Echt liberaal is dat. En echt 18de eeuws reaktionair.

russel heeft 100 % zijn slag

thuis gehaald.
De overlevering sinds 1830 blijft dus volledig
geëerbiedigd.
Het groot offensief dat de franstaligen ingezet hebben sinds enliele weken is volledig geslaagd.
Le Soir jubelt dan ook. Terecht.
Bij de kleurflaminganten die hoopten op hun
ministers in de regering, heerst de diepste verslagenheid.
Bij de jongeren en bij de aktieve Vlaamsgezinden is de woede tot een toppunt gestegen.
De woede niet alleen.
Ook de strijdbaarheid.
Met hen is de regering nog niet klaar.
Ook velen, die meenden gematigd te moeten
zijn, werden door de ekstremistische, brutale
verfransingsplannen van de regering, de jongste
"lagen naar het Vlaams radikalisme gedreven.
Zij hebben ingezien dat de « opstand van de
gematigden » een groot dupespel was om Vlaanderen andermaal te beroven.
Ze zijn hartelijk welkom in onze gelederen.
Dat is voorlopig het enige winstpunt.

D

e stelselmatige roof aan de
taalgrens was het voorspel. Edingen en omgeving ons ontstolen, Ronse tweetalig in fröbelen lager onderwijs, tienduizenden Vlamingen
overal langsheen de taalgrens aan de verfransing prijs gegeven.
De oplossing voor de randgemeenten en voor
Brussel zet echter de kroon op het volwaardig
imperialistisch werk.
EI komen « faciliteiten ». En wat voor « faciliteiten » !
De tegemoetkomingen in de randgemeenten
beperken zich niet tot vertalingen van officiële
stukken. Neen het franstalig Herrenvolk, de uitgeweken Brusselse bourgeois krijgen franstalige
fróbelscholen en volledig franstalig lager onderwijs. En ze moeten niet eens uit Brussel of Wallonië komen ! Ook Vlaamse ouders die een
franstalig diploma lager of middelbaar onderwijs hebben — en ze zijn talrijk in de randgemeenten degenen die te Brussel enkele jaren in
het Frans gestudeerd hebben — krijgen dezelfde voorrechten !
Het is nog beter dan de ergste Brusselse imperialist heeft kunnen dromen. Daarbij is dan
nog geen enkele werkeKjke kontrole voorzien.
Fantastisch doodeenvoudig.
Binnen tien jaar zijn de acht randgemeenten
op die wijze zo franstalig als de Brusselse agglomeratie zelf.

H

et wordt thans zonneklaar
lat in België met de franstaligen niet te onderlandelen valt.
Hun geest is achterlijk gebleven. Zij hebben
zich nooit van de 18de en 19de eeuwse indeeén
liunnen losmaken. Zij menen nog steeds dat
heel de wereld wacht om overspoeld te worden
door de Franse taal en kuituur. Zij kultiveren
lOg de theorieën van het Herrenvolk en van de
aerrenkultuur om de meest overtuigde nazi's
ifgunstig te stemmen.
Hun geest is er een van imperialisme en van
iolonisering.
Hun daden zijn een uitvloeisel van hun geest.

W

n ook de uitbreiding van het
Frans koloniseringsstelsel is voorzien.
Overal kunnen door koninklijk besluit franstalige scholen opgericht worden. Het is voldoende dat men morgen te Tervuren, Aalst, Vilvoorde en Mechelen Walen of Brusselaars in een
kazerne neerkwakt om dadelijk ter plaatse
Frans onderwijs in te richten. De egelstellingen

volgens
hypermoderne
methode

IN GRONDEN
^

Wendt U in vertrouwen tot de maatschappij

PERFEKTE PASVORM
PRIMA AFWERKING
SNELLE BEDIENING

TeL33 9165

ROLUS & VAN DER PAAL
159, BERCHEM

TEL. (03) 39.69.57
Gronden in heel de provincie Antwerpen, maar vooral
een prachtige grondverlcaveling te

MORTSEL

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

AANDACHT:

Wasmachine Combine

Gronden met uitzonderlijke toekomst.
Groot gemak van betaling.

Mortsel behoort tot de groot-Antwerpse agglomeratie

n de prachtige oplossing voor
Brussel zelf waar iedere « Belg », het weze Waal
of Vlaming zich moet thuis voelen zoals in een
ouderlijke woning !
Wat krijgen we niet allemaal ?
Liefst zes nieuwe fróbelscholen en zes nieuwe
(zie vervolg blz. 10)

DEZE MAAND :

percelen van 6 en 9 meter gevelbreedte.

Uitzonderlijke voorwaarden.

Ë

Bij elke aankoop vanaf 1000 F ontvangt iedere klant een
geldbon die een waarde vertegenwoordigd van 5 % van de
aangekochte waren die uitgewisseld worden op het einde van
het jaar in speciën of natura.
leder klant lid van de Volksunie wordt bij ons met geheel
zijn gezin verzekerd voor 100.000 F.
Vanaf deze maand en dit geheel het jaar door worden er
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage
prijs.

(ANTWERPEN)

op S Km van het stadhuls van Anfwerp«n.

geschiedenis
van de Vlaamse Beweging blijft de hogere geestelijkheid in Vlaanderen de grootste gangmaker van de verfransing. Zij meent werkeUjk dat
Vlaanderen de uitzondering is in de wereld. Dat
hier alleen nog duchtig mag gekoloniseerd worden en dat zij de h a n d moeten reiken a a n h e t
Frans imperialisme. De franstalige machten leveren inderdaad jaarlijks een a a n t a l miljoenen,
die men niet graag mist. En dan gaat men op
h u n voorwaarden in en verkoopt de Vlaamse
ziel van ons volk.
Iedereen, ook de studenten, zullen begrijpen
dat het een van de allereerste plichten is van
de Vlamingen alle Frans onderwijs te Leuven
af te schaffen omdat het hoger goed van de
volksgezondheid op het spel staat.
En voor de rest dat men ons alle huichelarij
en tranerige romantiek bespare. In de huidige
wereld staat de Kerk nergens meer achter de
kolonisators en de imperialisten. Vlaanderen
kan niet eeuwig de uitzondering blijven omdat
men meent dat de Vlaamse katolieken achterlijke bijgelovige sukkelaars zijn, alleen goed om
alle onchristelijke nevenprodukten van de Belgische Kerk kritiekloos in ontvangst te nemen.

Huis Magda

MAATKLEDING

IEDERE CELDBELECCINC

GROTE STEENWEG,

Z oals steeds in de

E

at was er bespottelijker dan
t manifest van de -Brusselse intellektuelen ?
Hoeveel klinkende namen stonden er onder
lat schotschrift ?
En nochtans werd daar klakkeloos beweerd
dat de Vlamingen te Brussel alle rechten hadden die men redelijkerwijze kon verwachten
terwijl de franstaligen in de randgemeenten onderdrukt werden. Alsof in België een franslalige

IS EEN GOUDEN BELEGGING !

zullen weldra massaal ingericht worden. Thans
viel reeds de beslissing voor Brasschaat, Leopoldsburg en Leuven.
Te Leuven zien we de vrijmetselaar Kronacker hand in hand gaan met de «Vlaamsvoelende » rector Van Waeyenbergh. Daar komen de
allereerste egelstellingen voor de kinderen van
alle franstalig personeel. Mons. Van Waeyenbergh die naast Theo Lefèvre de m a n was die
belette dat Rome nu reeds de Belgische bisdommen volgens de taalgrens zou herinrichten
haalt alle glorie van zijn christelijk werk. Maar
zal dan ook de oorzaak zijn dat alle Vlaamsgezinden — ook alle Katolieken die geen onnozelaars zijn — voortaan niet meer zullen rusten
eer de Franse afdeling te Leuven niet n a a r
Wallonië overgebracht wordt.

SlNT-JAt^SVLlEl
j[Kleine Tunnel)
ANTWERPEN
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2 motoren - koperen
kuip
+ DE GELDBON + VERZEKERING

5.200 F
950 F

MATRAS
dit aanbod is slechts geldig tot 28 februari a.s.
Op alle andere artikelen van 10 % tot 20 % vermindering,
Kontant — Krediet
Levering door geheel het land.
Kunt U zelf niet komen, telefoneer ons.

