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Het bedrog 
begint 
De plannen van ds regering be
treffende Brussel en Taalgrens 
zijn nog niet juist bekend. Wij 
weten er echter al genoeg over 
om te beseffen dat het onzalig 
tweesfan Lefèvre - Spaak en 
het Brussels kemphaantje Gil-
son Vlaanderen weer eens goed 
in de luren willen leggen. 
« Het Volk » schermt ermee dat 
icat betreft de taalgrens de re
gering de besluiten van de 
Kommissie Harmei wil uitvoe
ren. Is dit juist ? 
Neen < De kommissie Harmei 
voorzag dat Ronse en Edingen 
Vlaamse steden waren en dat er 
geen sprake kon zijn van twee
taligheid aldaar. Het wetsont
werp van de regering zou voor 
Ronse, ook nog na afscheiding 
van het gehucht Deurne « faci
liteiten » willen verlenen aan 
de franstnliqen, terwijl met 
gezegd wordt of te Edingen fa
ciliteiten zullen verleend wor
den aan de meerderheid neder-

' 

l 

landsfahgen of aan de minder
heid franstaligen. 

JAlle administratie en alle on
derwijs in dit ^^if^^^Mdje is 

De Kommissie Harmei voorzag 
anderzijds dat de Brussehe ag
glomeratie definitief diende be
perkt tot haar huidige vorm en 
dat de randgemeenten Neder
landstalig waren. De regering 
maakt thans het vraagstuk van 
de randgemeenten los van de 
taalgrens. En dit zeker niet om 
de besluiten van de Kommissie 
Harmei toe te passen f 
Een ander vraagpunt. Men wil 
wel de streek van Landen hij 
Limburg aanhechten. Wat al 
sinds lang had dienen te gebeu
ren. De gemeenten ran Over
maas, die even Vlaams zijn, 
wil men echter gezamenlijk on
derbrengen in het arrondisse
ment Verviers. Men vraagt zuii 
af waarom ! 

Om heel het geial m zijn juist 
daglicht te plaatsen moet men 
het vraagstuk Brussel erbij he
li ekken. 
Va de talentelling van 1947 

stelde de regering voor de 
Vlaamse gemeenten St. Agatha 
Berchem, Ganshoren en Eve re 
aan te hechten bij de Brusselse 
agglomeratie. De Vlamingen 
zouden als f vergoeding i de 
werkelijke tweetaligheid te 
Brussel krijgen. De Vlaamse 
kleurpohtiekers stonden natuur-

_ lijk het eerste toe, de fransta-
hge kleurpohtiekers bedankten 
n^ien voor het tweede. 
T an de vorige regeling dient 
dus de Brusselse belofte nog in
gelost. 

Men belooft hetzelfde thans op
nieuw. En men wacht weer tot 
het tweede stadium met de be
lofte aan de Vlamingen. 
Het spel van Lefèvre, Spaak en 
Gilson is plomp. 
Zij weten echter dat de Vla
mingen in hun partij noch 
slim, noch moedig zijn en me
nen het met hen wel klaar te 
spelen. 
Wat ons betreft. Zij zullen oni 

i op hun weg vinden. De Vla-
I mingen zullen zien wie de 
jL Vlaamse belangen verdedigt en 
I wie ze andermaal zal verzaken 
g of verraden, 
1 • Wim Joriiten. } 

VLAAMSE I^INISTERS 

Wi j hebben gezien hoe Van Elslande maandenlang 
toelief dat propaganda werd gemaakt door onder
danen van zijn departement voor uitbreiding van 
het Frans onderwijs in Vlaams BrabantlDe Volksunie 
kon die plannen echter verijdelen. 

Wi j hebben gezien hoe Segers geen verandering 
bracht in de 11 % Vlaamse hogere officieren en in 
de 0 % Vlaamse generaals. 

Thans beleven we het dat Spinoy 20 miljard wil 
besteden aan fabrieken voor buitenlandse arbeiders 
in de Borinage. Voor de 250.000 Vlamingen die 
buiten Vlaanderen moeten werken en voor de 70 % 
Vlaamse werklozen ? Niets. 

De meerderheid van de Walen vraagt ^deraiisme 
en dienen dus gepaaid. 

Vlaanderen heeft nog geen federalisten genoeg. 
En krijgt dus niets. i 

Wa'-neer zal de laatste kleurflamingant de ogen 
openen ? 
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Dank U, Spinoy 

ALARM OVER VLAANDEREN 
R eeds ten tijde van de stakingen tegen de eenheidsuet hebben uij de 

Vlaamse openbare mening gewaarschuwd dat de opstandige Walen zou

den beloond worden en de brave Vlamingen gestraft voor hun houding. Het 
is immers m de unitaire Belgische Staat een diepgewortelde traditie, een 
politiek aicwma : al de machthebbers en gezagdragers zij er vast van over

tuigd dat men met de Vlamingen mag doen wat men wil — men rnag t» 

beledigen en vernederen, o.m. door Franssprekende Waalse ministers naar 

Vlaanderen te sturen; achteruit stellen en benadelen — maar dat men dé 

Walen moet ontzien en verwennen. Men kan hen, helaas, niet eens onge

lijk geven ! 

men met de houding aangenomen door de 
vertegenwoordigers van het volk? Vlaam
se volksvertegenwoordigers en senatoren 
vergeten dat het hun eerste plicht Is de 
belangen van hun kiezers, van hun volk 
te verdedigen, om alleen te denken aan 
hun persoonlijk belang (minister blijven 
al mmister worden), aan het partijbelang 
(de eenheid van de partij redden door m 
alles de Walen hun zin te geven) 

door THfi/y.'Vuti^U^Stat 
Na al hetgeen we m deze na-oorlogse 

periode reeds meemaakten op het stuk van 
de mateloze bevoordelmg van Wallonië 
woidt door de huidige regering, uit pani
sche schrik voor het federalisme, eens te 
meer een grootscheepse politiek ter be
voordeling van Wallonië gevoerd : schrijft 
men met m de pers over een plan dat 20 
miljard voorziet alleen voor de Borinage? 

En toch blijft Vlaanderen ogenschijn
lijk lijdzaam en geduldig toezien 

In de Vlaamse pers leest men platom-
sche protesten, maar nergens lazen wij 

dat het de elementaire plicht Is van de 
gekozenen van het Vlaamse volk een re
gering die dergehjke politiek voert zonder 
uitstel ten val te brengen Kan men zich 
voorstellen wat de reaktie zou zijn van d/ 
Walen m het tegenovergestelde geval' 
Het Waalse eenheidsfront, van uiterst 
links tot uiterst rechts zou op zich niet 
laten wachten ! 

Toch geloven wij dat de Vlamingen « 
nu stilaan genoeg van krijgen, dat de nus-
tevredenheid groeit en de uitbarsting komt. 
Wie in Vlaanderen kan nog genoegen ne-

Neen mijnheer hel geheim ak
koord verbiedl ons de Volksunie 

binnen Ie lalen. 

De houding van de Vlaamse ministers 
In de regering, de houdmg van een man 
als Spinoy. minister van ekonomische z»-
ken, een der zeldzame Vlaamse socialis
ten die doorgmg als oprecht vlaamsge-
zind, is onbegrijpelijk en ontstellend De 
man spant zich m, ontziet zich geen moei
te om Vlaanderen te benadelen : bmten-
landse en binnenlandse mvesteerders wor
den onder druk gezet om de bedrijven die 
zij in Vlaanderen wilden oprichten naar 
Wallonië te verplaatsen Door de Staat 
Worden hen grotere voordelen beloofd 
wanneer zij maar m Wallonië willen in
vesteren • naar het schijnt worden hen 
kredieten toegezegd tegen 1 % ' Zo is om 
de beslissmg de alummiumfabriek die te 
Tessenderlo zou tot stand komen naar de 
Bonnage te verplaatsen ongetwijfeld toe 
te schnjven aan officiële druk 

Een echte discriminatoire politiek wordt 
op dit ogenblik gevoerd met alle midde
len ten gunste van Wallonië en op de rug 
van Vlaanderen. 

Er is geen de minste twijfel meer mo
gelijk 

Deze politiek i« van sociaal-ekonomisch 
standpunt onverantwoord. Even onverant
woord als de kortzichtige en eveneens 
door politieke motieven gemspireerde po
litiek ten overstaan van de Waalse ko
lenmijnen waaraan tientallen miljarden 
vergooid werden zonder enig nuttig resul
taat 

Er zijn in Wallonië niet eens arbeids
krachten voorhanden om de nieuwe be
drijven te bedienen Uit goede bron ver
namen WIJ dat bv voor de nieuwe glas-
fabnek te Ghlin zich nog geen enkel 
Waals arbeider ts kom«n aanbieden 

Het overgeindustnaliseerd WalloniS 
wordt nog meer gemdustnaliseerd. men 
zal nog meer Vlaamse en buitenlandse 
arbeiders naar gmder sleuren omwlUc van 
de hoge levensstandaard van de Walen, 
terwille van de Waalse eisen. Vlaanderen 
kan stikken In werkloosheid en mobili
teit 

Indien er momenteel een vermindermg 
aan te stippen valt van het werkloos
heidscijfer 18 dit enkel toe te schrljvea 
aan een gunstige konjunktuur — die ove
rigens reeds schijnt te verlopen — en aan 
een toeneming van de mobiliteit der ar
beidskrachten De toekomst voor Vlaan
deren is somber en de achterstand wordt 
steegs groter Ook Zelzate komt meer en 
meer in het gedrang en er wordt zeker 
niets nagelaten om dit initiatief te sabo
teren en tegen te werken 

De Vlaamse ministers in de regering, d» 
Vlaamse mandatarissen van C V P en 
B S P , zijn allen solidair verantwoorde
lijk voor deze anti-Vlaamse en nefaste po
litiek Een politiek die slechts te verkla
ren IS door zuiver politieke motieven : 
door de hoop de unitaire staatsstruktuur 
te redden en de Walen af te brengen van 
hun federalistische eis door hen te over
stelpen met voordelen en gunsten 

Wij zijn op een beslissend ogenblik ge
komen : het is hoog tijd dat alarm ge-
hiid wordt over Vlaanderen! Indien 
Vlaanderen niet krachtig reageert is alle 
kans voor de oplossing van onze sociaal-
ekonomische noden eens te meer verke
ken. De enige uitkomst om voor goed een 
einde te stellen aan de Waalse afdrei-
gingspolitiek, om definitief een einde te 
stellen aan de traditionele Belgische poli
tiek is het federalisme. Politiek federalis
me, maar dat ons tevens zal toe laten on-
le sociaal-ekonomische belangen beter te 
verdedigen dan nu het geval is en ons 
ten minste de middelen zal geven om «elf 
ome problemen op te lossen Er is geen 
andere uitweg indien wij niet blijvend 
het kind van de rekening wensen te zijn. 
Iedereen in Vlaanderen moet nn kleien! 

^ Hier zijn de 
Socialisten 

BIZ 2 

"jAr Volksunie 
en Middenstand 
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^ Onze verkozenen 
aan het werk 
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•^ In Memoriam 
Custje Peelaers 

-jAr Vlaamse wijn 
vloeit in de 
Isca-vallei ^ 
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PeRNOTEN 
Vijl voor twaalf 

In om nummer 37 van 16.9.61 
eisten we voor ome vissers, 
naast tal van andere A%ngen, 
ook het toekennen van een 
sloappremie. 
Naar we vernavien heeft minis
ter Bertrand vorige week te 
Oostende toegezegd dat deze 
viaand nog tn het Staatsblad 
het toekennen van de dooffre
vue zal verschijnen. 
Dat is dus het eerste resultaat 
van onze aktie voor de vissers ! 
We vertrouwen erof, dat we 
ook de andere noodzakelijke 
hulp voor de vissers zullen ver
krijgen, met name eerst en 
vooral het pensioen op 5€ jaar, 
dat we dit jaar nog willen ver
wezenlijkt zien ! 

Dr. Herman Le Compte. 

VOLKSUNIE, RMKE BRON 
Herhaaldelijk hebben we het be

leefd dat andere partijen program-
punten Tan ons kwamen overne
men. Na eerst leverancier te zijn 
Bijn geweest voor de C.V.P.-ers, die 
o.m. in '58 ons landbonwprogram 
overnamen, hebben thans de jonge 
Vlaamse socialisten een gedeelte 
van ons Vlaams program overgeno
men. Evenwel nog niet het federa
lisme. Dat deden tot nog toe alleen 
de Waalse socialisten. 

Even verwijzen nog naar Van den 
Boeynsnts. Dit franskiljons even
beeld van Theo Lefèvre — beiden 
van Vlaamse ouders maar beiden 
als goede unitaristen verfranst — 
vond het niet beter dan de zaken 
so voor te stellen alsof de C.V.P. de 
eerste partij was die de streekeko-
nomie op haar program nam. 

Ook hier weer een valse voorstel
ling. De Volksunie kwam eerst van 
alle partijen op voor de streekeko-
nomle. Men kan dit gemakkelijk 
nagaan. 

De C.VT. nam ook dit program-
punt van ons over maar paste het 
alleen toe in het overgeindustria-
liseerde Wallonië. Het Hageland 
weet er alles van ! 

MIDDENSTANDSPOUTIEK 
Men zal zich herinneren dat ver

leden jaar een ekonomische zending, 
onder leiding van eminente specia
listen zoals prins Albert en prinses 
Paola, de V.S. en Mexico bezocht. 

De huidige C.V.P.-voorzitter, dhr 
Van den Boeynants, was toen nog 
minister van de Middenstand. Hij 
kwam op de schitterende gedachte, 
enkele Amerikaanse vertegenwoor
digers van grootwarenhuizen naar 
ons land uit te nodigen. 

Thans wordt het rekeningetje 
aangeboden : 969.398 F. voor kosten 
van verschillende tentoonstell ingen 
en 534.743 F. voor reis- en verblijf
kosten van de heren Amerikaanse 
grootwarenhuizers. 

Kan de ex-minister van Midden
stand ons even vertellen, wat het 
anderhalf miljoen voor dit plezier-
reisje aan onze middenstand heeft 
opgebracht ? 

GELD GEEN REUK 
De «Standaard heeft — zeer t e 

recht — heftige kritiek uitgebracht 
tegen de zgn. «Kulturele Topkon-
ferentie » te Brussel, konferentie die 
droop van Brussels snobisme en 
franskiljonisme. Maar op 5 oktober 
verscheen in diezelfde « Standaard » 
een reusachtige reklame voor die
zelfde franskiljonse topmanifestatie. 
Een reklame met fotos van onze 
«Vlaamse vrienden Paola, Albert, 
Spaak, Piet Vermeylen en Larock. 
Het is waar dat geld geen reuk 
heeft. Maar is het ook waar dat de 
anti-federalistische kampanje die 

de « Standaard » thans voert, won
derwel past in het kraam van « som
mige » ekonomische belangen ? 

De « Standaard » klaagt de over
heveling van de alnminiumfabriek 
Aleurop vanuit Tessenderlo naar 
Wallonië aan. Aleurop staat niet al
leen. Er is een stelselmatige kam
panje vanwege de officiële instan
ties om mogelijke industriële ves
tigingen van Vlaanderen naar Wal
lonië over te hevelen. Wil de « Stan
daard » ons eens vertellen hoe — 
zonder federalisme — dat moet 
worden belet ? 

ALTIJD VERGETEN 
Op de eerste bladzijde vindt de le

zer een artikel over de Vlaams-
Waalse taalgrens. Wie de regering 
echter weer vergeten heeft dat zijn 
de duitstaligen uit de arrondisse
menten Luik en Luksemburg. Over 
hen wordt niets gezegd. Verder ver-
fransen maar, zeker ? 

WAALSE LOGICA 
Minister Spaak heeft ooit laten 

verstaan dat de Vlamingen eig«n-
lijk niet zo best geschikt zijn voor 
de deliliate zending van ambassa
deur of konsul. 

Welnu, is het geen waarheid als 
een koe of zo oud als de straat dat 
de Vlamingen, in het algemeen, 
meer en beter vreemde talen ken
nen ? 

Dat kan men regelmatig vast
stellen. Ook in Wallonië. Onder 
meer in de « Franse tuinen van An-
nevoie » (een enig mooi park tus
sen Namen en Dinant) . Als gidsen 
treden daar, in de zomerperiode, 
alleen jonge studenten op. 

DE VOS 
VERUEST WEL ZIJN HAREN 

Na de oorlog werd de oude Kato-
lieke partij gedeconfessionaliseerd. 
Althans wat het opschrift betreft. 
De praktijk heeft ons geleerd dat de 
dooreenhaspeling van geloof en po
litiek er niet op verminderd is. Wel 
integendeel. 

Daaraan dachten we zondag toen 
de liberale partij haar ant i - gods
dienstige etiket verwisselde voor de 
verdraagzaamheid. Alle oude libe
ralen zullen nu plotseling hun kle
rikale vijanden aan de borst druk
ken. Eerst zien zei de blinde. Want 
de vos verliest wel zijn haren, maar 
niet zijn streken. 

GESTOORDE SHOW 
De zaak L'Allemand heeft de li

berale show wel erg gestoord. Zo een 
slag voor de publiciteitskampanje 
van Van Audenhove, dat was nu 
eens niet m o o i ! 

Al met al blijkt de « doorbraak » 
van de liberalen buiten hun overge
leverd klienteel weinig zaaks. Schi j 
nen ze te Brussel en in Henegou
wen beslag te hebben gelegd op een 
paar mistevreden groepjes, dan 
vangen ze bot in Vlaanderen. Tenzij 
dat een paar kasteelheren de gele 
vlag geruild hebben voor een blauwe 

Dat de liberalen in Vlaanderen 
bot vangen hoeft niet te verwonde
ren voor wie even hun Vlaams pro
gram bekijkt of van wie hun poli
tiek personeel eens onder een 
Vlaams vergrootglas neemt. 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 

TWEETALIGE GEMEENTEN 
Volgens < Het Volk » zouden de 

Voerdorpen Moelingen, 's Graven-
Voeren, St. Pieters-Voeren, St. Mar-
tens-Vocren, Teuven en Remers-
daal tweetalig zijn. Klaarblijkelijk 
moet Het Volk nog de eerste voet op 

het grondgebied T»II Overmaas zet
ten. Zo niet zou men daar weten 
dat in deze zes gemeenten heel wat 
minder Frans gesproken wordt dan 
te Gent, waar Het Volk wordt ge
drukt. Vraagt Het Volk ook tweeta
ligheid voor Gent ? 

Federaal ja - Unitair neen 

EWIGER WAHN 
Camille (en niet Kamiel I) Huys-

mans heeft nog eens zijn anti-fede
ralistisch strijdros bestegen in de 
Volksgazet. Met wat minder zelf
zekerheid anders dan voor het 
Waals socialistisch kongres. Vol
gens Kamiel heeft het federalisme 
in de Verenigde-Staten en in Rus
land geleld tot autocratie, kortom 
tot diktatuur. 

Daarom valt hot federalisme te 
verwerpen ! 

Wij dragen dit artikel op aan ge
neraal De Gaulle. Frankrijk heeft 
altijd het federalisme in eigen land 
bevochten. Het is een strak unitaire 
staat. Daar is alle autocratie dus 
uitgesloten ! 

Over het unitaire Spanje en Fran
co zullen we maar niet gewagen. 

Het enig genietbare in Kamiel 
zijn artikel is het opschrift « Wahn! 
Wahn! Ewiger Wahn! » wat er op 
wijst dat de geestelijke horizont 
van Volksgazet niet langer beperkt 
blijft tot het Frans. 

Op dat punt kan de jonge germa
nist Kamiel misschien nog pionier 
worden. 

Federaal ja - Uni ta ir n e e n | 

BEDROEVENDE 

KORTZICHTIGHEID 
Onder deze typische, huiche

lachtige titel, doelend op de Volks
unie, tracht De Standaard zijn ge
schrijf over Mol goed te praten en 
verwijt hij ons onze pepernoot van 
vorige week daarover. Vooreerst 
probeert hij de gewraakte zinnen als 
zinnen uit een intervieuw doen door 
te gaan, terwijl zij een besluit 
vormden van M.G.R. uit dit inter
vieuw. Nadien verdedigt De Stan
daard het Frans onderwijs te Mol 
als Europees. Maar hij vergeet te 
schrijven dat d ü Frans onderwijs 
niet eens alleen aan kinderen van 
buitenlanders gegeven wordt, die 
franssprekend aan huis zijn. Als 
Europa slechts moet dienen als 
voorwendsel van een nieuwsoortige 
verfransing bedanken wij ervoor. 
Dan heeft het niet met de ware 
Europese federale geest te maken 
maar is het een verkapte vorm van 
Frans kultuurimperialisme. 

De Standaard zal Aa.»i in trappen, 
wij niet. 

MEDEPLICHTIG i« . ^ . ^ 
Nadat De Standaard'het ffcdera-

lisme weer wekenlang bestreden 
heeft, klaagt hij het feit aan dat 
men onder bedreiging van het 
Waalse federalisme ongerechtvaar
digde toegevingen do«4 aan Wallo
nië ! Twintig miljard voor de Bori-
nage ! Alsof niet iedereen met een 
ons politiek verstand moet inzien 
dat men in België altijd toegeeft 
aan wie kabaal maakt en aan wie 
afdreigt. Zo De Standaard eveneens 
propaganda zou maken voor het fe
deralisme zou men ook aan Vlaan
deren toegevingen doen omdat men 
Vlaanderen evenzeer zou vrezen. 

Thans saboteert De Standaard de 
Vlaamse belangen door tegen het 
federalisme te schrijven en is hij 
mede de rechtstreekse oorzaak voor 
de bevoordeling van WaUonië op de 
rug van Vlaanderen. 

Meer don 250 kaderledem vulden de zaal 
toen provinciale voorzitter Rndi Van der 
Faal te 15 uur de kaderdag opende. Hij 
wees op de absolute noodzakelijkheid van 
deze bijeenkomst, die vooral In het teken 
•tond van het Federalisme. 

Er werd een kort overzicht gegeven be
treffende de organisatie In drie arrondls-
Mmenten. 

Als eerste spreker werd onder lulde bij-
ral vt>lksviertegenwoordig«r R. MattfaeyS-
sens, aangekondigd. In een kort betoog 

betichtte hij de Vlaams-VPaalse ver
houdingen, en de houding der kleurpartij-
en. De slag voor federalisme is begonnen. 

In zijn ideologische randbemerkingen 
legde daarna Karel Dillen de nadruk op 
de eenheid rond het federalisme. 

E. Breugelmans deed een oproep tot 
stijlvol optreden en tucht naar bulten uit. 
Deze hoedanigheden getuigen van een in
nerlijke wilssterkte, zelftucht en sociale 
kultnurvormlng. 

In een gemoedelijk rede betoogde sena
tor Dr. Roosens, dat de Volksunie de enige 
partij is die objektief het probleem der 
ziekteverzekering kan beoordelen. 

De drle-partijenkommissle heeft de 
grond van de zaak, nl. een onpartijdige 
ultgavenkontrool, niet aangeraakt. Het is 
dan ooHi nodig dat de Volksunie deze kon-
trool ^8t. 

De algemene propagandaleider T. van 
Overstraeten gaf enkele richtlijnen over 
de propaganda. Deze is het g^eel van 
middelen om door te dringen bij de an
dersdenkenden. Het straatwcrk is van 
groot belang, maar moet deel uitmaken 
van een georganiseerde en wetenschappe
lijke propaganda. 

Rudi Van der Paal somde de verwezen
lijkingen «p die de Volksunie sedert de 
jongste verkiezingen op haar aktlef heeft. 
Hij wees op de noodzakelijkheid van 
dienstbetoon en abonnementenwervinK. 

Tot (dot dankte de provinciale voorzitter 
alle medewerkers, in het bizonder de le
den van het Financieel Komitee, van het 
Provinciaal Komitee, van de V.M.O., en de 
milde geldschieters. 

Het slotwoord werd door de aJgenicne 
gekretarls W. Jorissen uitge<<proken. 

Hij laakte de houding der <i flamingan
ten » in de regering. Van Elslande, Fa)at 
en Splnoy. 

Na de voorgedragen referaten, kregen 
de deelnemers de gelegenheid tot een kor
te bespreking. 

Buiten werd dan een prachtige bestel
wagen met 9 plaatsen en mikro-lnstalla-
tle, overhandigd aan het arrondissement 
Mechelen. 

r 
OPEN RAAM 
VLAAMSE SOCIALISTEN 

Op 5 October stuurde een Vlaams socialist onderstaand 
schrijven aan « De Volksgazet », die natuurlijk nog geen tijd 
heeft gevonden om er op te antwoorden. 

Op onze redaktie kwamen de laatste dagen tientallen brie
ven aan van jonge Vlaamse socialisten en intellectuelen. Zij 
hebben ingezien dat een Vlaams socialisme in de B.S.P. geen 
kans heeft. Zij weten dat in de Volksunie de reaktie geen 
kans heeft. Zij trekken de logische konklusle. In het Vlaams-
nationalisme zijn ze welkom, zonder dat zij daarvoor ook maar 
een letter moeten verloochenen van hun eerlijke Vlaamse so
cialistische overtaiging. Daarom ook hieronder deze brief uit 
hun rangen : 

Vlaam.se Socialisten. 

Door Uw lafhartige houding zullen dus de socialisten off%-
aieel op 22 oktober ontbreken. Ik zeg wel officieel, want vele 
mensen van LINKS en jong* socialisten zullen daar wel zijn. 

U neemt niet deel aan de hetogvng uit angst, de waalse kar 
meraden zeer te doen. Ik zelf heb versrhiUende waalse kamera-
den. Ik heb hen uitgelegd, waarom ik naar Brussel ga. Zij heb
ben mij het vernederend antwoord gegeven : c U gaat 131 jaar te 
laat naar Brussel 1 Wij Walen zouden de koloniale verknechting 
van uw verfranste bourgeoisie en het Brussels grootkapitaal geen 
kwartier geduld hebben ». 

De bewijzen dat de Walen vieer solidair zijn dan wij hebt 
ü zelf in de partij kunnen vaststellen. Vanaf het ogenblik dat 
wij ons rechtmatig deel van de koek opeisen, doen zij niet meer 
mee en eisen federalisme. Deze Walen hebben ons Vlamingen, 
die met een minderwaardigheidskompleks geboren zijn, een se
rieuze les in liefde voor hun volk gegeven. 

Ik weet bij ondervinding dat er vele jonge socialisten meer 
en m^cr t LINKS » en de « VOLKSUNIE » lezen. Voor Uw 
houding op dit historisch ogenblik zult U later nog reUnschap 
moeten afleggen. Nu vragen vele socialisten zich reeds af vaar-
om zij niet naar Brussel mogen. 

Het heeft geen zin, nu zelfgenoegzaam in Uw zetel te bhj-
ren zitten en te gemeten van uat de socialistische partij sedert 
haar bestaan gepresteerd heeft en dat is enorm veel. 

Het IS nochtans een feU dat U het socialisme in Belgié al
leen door een unitaristische bril gezien hebt. Voor de specifieke 
Vlaamse noden hebt U nooit oog gehad. 

Het komt er op aan, juist te zeggen aan onze Waalse kame
raden waarom wij naar Brussel gaan : 

1. Om onze Vlaamse kinderen van de randgemeent^en in de 
toekomst te behoeden voor een minderwaardigheidskompleks, door 
geen faciliteiten toe te staan aan de franssprekende viüabewo-
ners. 

2. Voor industrialisatie in Vlaanderen. 
3. Voar struktuurhervormingen. 
4. Om aam, de Vlaamse arbeiders het gevoel te geven dat 

Brussel ook hun hoofdstad is. 
5. Om de Vlaamse arbeiders en bedienden te verlossen van 

d» vernederende taaimuur in hun badrijf. 
6. Voor gelijkwaardige lonen in Vlaanderen en Wallonië. 
7. Voor werk in eigen streek. 
8. Voor gelijke rechten in de administratie, het leger en de 

diplomatie. 
9. Teaen het Brussels grootkapitaal. 
AL DEZE EISEN, IS DAT SOCIALISME OF NIET 1 AU 

U dat aan een uaalse arbeider zegt zal hij als echt socialist be
sluiten dat Uw phchi is daarvooor naar Brussel te gaan. 

Ik waarschuw U, een federale staat zal er komen, of Van 
Eynde dat wilt of niet. Aan de Vlaamse socialisten zai dan de 
rekening aangeboden worden van wat zij aan Vlaams recht ver
kwanseld hebben. Die rekening zal zwaar zijn. Begin daarom nu 
reeds aan de afbetaling door deelname aan de Vlaamse hetoqmq 

Als socialist zal ook ik daar zijn want aan dat vernederende 
bedelen voor rechtvaardigheid doe ik niet langer mee. 

Met hoogachting. 
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• Venster op hef Buitenland 

Het ulteenspringen van de Verenigde Arabische Republiek 
door de afscheuring van de Syrische provincie is een zwar» 
slag voor Gamal Abdel Nasser. Men weet dat de Egyptische 
Raïs sinds Jaar en dag droomt van een Arabische eenheid, 
eenheid die een werkelijk gewicht zou geven aan het zo ver
deelde blok der Arabische landen. De aansluiting van Syrië bij 
de VA.R. in 1958 was een eerste stap in die richting : de Sy-
riërs waren praktisch eenparig om deze aansluiting te vragen 
die hen uit onoverkomedijke politieke en sociale moeilijkhe
den moest halen. Voor Nasser was het oprichten van de VJi..R. 
uiterst belangrijk. De diplomatische overwinning na de Suez-
krlzis In 1956 had van hem de belangrijkste leider gemaakt in 
de gehele Arabische wereld. Met het oprichten van de V.AR. 
slaagde hij er in, zijn Egyptische revolutie naar een ander Ara
bisch land over te planten en ze een pan-Arablsche betekenH 
te geven. 

Egypte betekende op de wereldkaart niet zo heel veel. De 
V.A.R., militair en ekonomisch nauwelijks sterker, betekende 
heel wat omdat het de embryo was van een schijnbaar onaf
wendbare Arabische eenheidsstaat. 

Wanneer men vandaag de beschuldigingen leest van de 
nieuwe Syrische leiders aan het adres van Nasser, dan moet 
men wel een zeer verwrongen beeld krijgen van de redenen die 
geleid hebben tot de Syrische afscheuring. Het heet dat de 
Egsrptenaren de Syriërs gebukt deden gaan onder een verdruk
king die herinnerde aan de tijd der Pharao's, enz. De werkelijk
heid is wel enigszins anders. Een der zaken die in Syrië kwaad 
bloed hebben gezet, zijn de natlonallsatles. In Egypte kende 
de politiek der natlonallsatles een grote bijval; het kapitaal 
was er grotendeels buitenlands kapitaal. In Syrië echter wer
den tal van Syriërs rechtstreeks door de maatregelen der revo
lutie getroffen; ze vormden een belangrijke groep ontevrede
nen met heel wat invloed. Deze Invloed wisten ze uit te breiden 
naar het leger; tussen de Egyptische officieren en de Syrische 
kaders uit de Franse militaire school heeft het nooit al te best 
gevlot. Daarenboven was de V.AJR. slechts gezien als een eerste 
stap naar Arabische eenheid; de Syrische en Egyptische pro
vincies vulden zich zeer slecht ekonomisch aan om samen zich 
op langere termijn te verenigen. 

Hoe dan ook, Nasser verloor Syrië en een deel van het ge
zicht. Zowel op binnenlands als buitenlands vlak is de mythe 
van de onfaalbare Raïs deerlijk gekneusd uit het V.A.R.-avon-
tuur gekomen. Nadat Nasser zich langzaamaan vervreemd heeft 
van het Oosters en het Westers blok om meer en meer te gaan 
steunen op de potentiële macht van de Arabische wereld, is 
ook deze steunpilaar weggevallen. 

Fataal voor Nasser ? We twijfelen er aan. De revolutie is in 
Egypte zelf nog steeds populair. In Syrië is men met de afscheu
ring niet uit de moeilijkheden; over enkele maanden reeds 
kan blijken dat veel Syriërs van de regen in de drop zijn geko
men Nasser is handig genoeg geweest om zich neer te leggen 
bij de feiten en zich niet te verzetten tegen een erkenning van 
Syrië door de Arabische landen. Verliest hlJ het aureool van de 
politieke onfaalbaarheid, hij wint het aureool van de politieke 
realiteitszin. 

Wie heel wat minder politieke realiteitszin heeft. Is gene
raal De GauJle. 

HIJ stuurde onlangs in het geheim een afgevaardigde naar 
Tunis om er de onderhandelingen met de Algerijnse nationa
listen weer op te nemen. Het Fi.N. bleek niet erg scheutig om 
deze geheime besprekingen te beginnen; na onderzoek van de 
geloofsbrieven van De Gaulle's afgevaardigde bleek dat de man 
misschien wel de prezident maar voor de rest niet zo heel vr/l 
vertegenwoordigde. De Algerijnen wensten niet in te gaan op 
besprekingen met de afgevaardigde van een man wiens beleid 
volgens hen op losse schroeven staat. 

Op losse schroe^n omdat nog steeds de O.A.S. een zware 
bedreiging vormt. 

Met de regelmaat van een klok spreekt Salan in AlgeriS 
voor een parasietzender op golflengte van radio Algiers. In Pa
rijs varwacht men zich praktisch dag voor dag aan een nieuwe 
putsch. 

En het is uiterst twijfelachtig of de Vde Republiek nog de 
kracht heeft om aan nieuwe putschen het hoofd te bieden. Aan 
een misschien nog wel. Of aan twee desnoods. Maar daarna? 
En zolang De Gaulle niet opschiet met Algerië, lijkt het on
vermijdelijk dat het een hele reeks zal worden. 
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Heet van de naald 
Is 

ONS STANDPUNT 
IB een belangrijke redeToerhi( te Bel>> 

eh«in-Antwerpen verleden zond>c heeft 
Btr Van der Elat afrerekend mat de anl-
telre dooddoener alaof lelfi de federalto-
ten niet sonden weten welke tnhoad het 
woord federalisme heeft. HIJ verklaarde 
•Jn. dat men zich dient te honden aaa 
een eerlijk federalisme «oale het In 19M 
door een Tlaaraa-Waalse (tiidiegroep ge
meenschappelijk werd DKgewerkt tot het 
rekende « Ontwerp ran Federale Grond
wet voor België ». 

Mr Van der Eist waarschuwde de Vh»-
mlngen voor het akant gevaar dat de nnl-
taristen In de regering het Waal» onge
noegen willen paaien met steeds maar ver
dere toegevingen. HIJ kloeg in sohrrpe 
bewoordingen de politiek van de regering 
aan die niet» onverlet laat om de Inves
teerder», die nlenwe bedrijven la Vlana-
deren wensen op te richten, onder dmk 
te letten en de overheveling der nieuwe 
bedrilven naar Wallonl)> te bekomen. De 
Vlamingen moeten beseffen wat er op het 
spel staat. Zil moeten hnn passieve hou
ding laten varen en rich op hnn beurt 
uitspreken voor federalisme. 
EEN KOMMA 

D« adlunkt-mlnlster Van Elslande (het 
schlint Inderdaad dat die man nogr K M 
leven) heeft er wat op gevonden om zlch-
wlf in zlln adlunktschap te troosten. 

HIJ noemt zlch7^1f niet c a<Jiunkt-ml-
nlst<>r », maar « adjunkt. minister ». 

Subtiel, flln en een dpfinltlef smtwoord 
op de Vlaam.se zagemannen die vinden 
dat het adjunktschap vernederend ta voor 
de Vlaamse Icultuur. 

Nietwaar T 
LOTFRI.T 

In dit zonderling land met rijn zondei^ 
llnge rivleke praktijken is niets onmoge-
II Ik. Het srhiint dat wie een groot lot van 
1.000.000 bIJ de Afrikaanse Loterij (de ex-
Kolnnlale) wint. een dergelijk lot geraak-
kellfk voor 1.100.000 F kan voortverkopen. 
Aan zakenlui die dan aan hun bela.<tlnps-
kontroleur gemakkelllker kunnen uitleg
gen waarom «e een Rolls Royce hebben 
gekocht of een appartementsgebouw on
danks hun geringe aangifte In de belas
tingen. 

A propos, het Is niet overbodig er even 
aan te herinneren dat dierelfde Afrikaan
se Loterij sinds I<t."!S laarlHks 40 muloen 
afdokt om de put van wijlen de Enpo '68 
te helpen delgen. Dat il,|n mllloenen voor 
Bni^el die men op geen begroting terug
vindt. 

V.tl. AKKOORD MET RENARD 
Het knaapje van dlen.st dat In f De 

Standaard » een nerskommiintkee van de 
Volk<!iTnlp betreffende een federalkfNch 
re'prendiim moe.st nlaat-spn, kreeg de In
geving van het la^r. HU 7#tte er net les 
als t'tei bov»n • v n akkoord met Renard 
Die stoute V TT toch ' 

Nu kan men van « De Standaard » veel 
kwaad zegeen, een ding moet men {"e 
krant ejeven : zijn le/ers zijn niet van de 
domste Ze zullen het wel vanzelf hebbpn 
gesnapt dat van « akkoord » hoegenaamd 
geen rorake was. De Volk.tunle verwees 
doodeenvoudig naar het het feit dat zlJ 
reed.s on 21 Januari 1961 een dergelllk re
ferendum voorstelde. Zelfs het knaaole 
van dienst zal zich nog wel herinneren (̂ at 
21 Januari 1961 in vo'le Renardi.<!tlsche sta-
klngsnerlode viel en dat het door de Vo'ks-
un*e toen gevraaede referendum een dul-
deUIke stelUngneming tegen Waads - Re-
nardi'^tisrhe herrieschonperij waa 
RACISME 

De Lnikse Oudstrilders hebben zich te
gen federalisme uitgesproken omdat Von 
Wsslng er — naar het sohHnt — voorstan
der van was. Van die federallstkche sün-
patten van Von Blsslng heeft de Raad van 
Vlaanderen echter weinig gemerkt des
tijds ! 

Het argument Is zo oud als de straat. 
«Europe Magazine », het konfldentleel 
Brussels ultra-weekblad )e. U dan ook naar 
een nieuwer gaan zoeken. Hitler zelf zoo 
voorstander geweest zlln van het federa
lisme. En Daniël Deconinck zal zich bin
nenkort als een rasechte racist ontpoppen. 

S« non e vero... 
Maar mogen we Jo Gerard, Brusselse 

blaaskaak en steller van het artikel 
« Quand Ie fédéraHsme étalt nazi » eens 
even verwilzen naar de oude jaargangen 
van zijn eigen blad ? Naar de Jaargang 
194.9 bijvoorbeeld? Waarin een artikel 
«tond dat geUteld was .< Des troubles dans 
Ie V.N.V. ». artikel dat een massa histo
risch materaal aanvoerde om het tegen
deel te bewilzen van wat Jo Gérard thans 
verteld fti zlln slijmerig stukje over het 
" racistisch » federalisme. 

Tieef Knoot. Schllii en Zwoonl vtn Vlaanderen! 
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Ka a«r diohtcrbl] t mea moet maar !»• 
••n wat Europe Magasine week aan we«ii 
•ohrijft over Algerii esa t« wetea wat r»-
eiame la. 

OOK BÜKGEKS 

De nieawc begroting bedraagt 147 mll> 
i»r± Aaa toelagen voor ZJIO.OOA famdboo-
wer» aal 640 miljoen worden besteed ea 
»oor 600.000 mlddenttamden MO mfljoea I 

Toor nienw* fabrieken voor buitenlands* 
arbeider» la de Borinage wil de regering 
Lefèvre-Spaak echter «O miljard uitgeven 
©ver 4 Jaar ! 

WIJ leven toch in een potsierlijk land. 
Het valt dan ook niet te verwonderen 

dat de middenstandera op 27 oktober an-
dermaal te Brussel lulien betogen. Of M 
geUjk hebben. 

BINNENLANDSE SPIEGEL 

Als de nood het hoogst is. Is de redding nabij. Ons duurbaar 
vaderland, belaagd door het federalistisch monster, heeft sinds 
verleden zondag een nieuwe verdediger : de Partij voor Vrijheid 
en Vooruitgang. 

Nieuw, althans volgens dhr Vanaudenhove, ex-minister van 
Openbare Werken, politieker van het manager-type en voorzit
ter van de P.V.V. BIJ nader toekijken is er, naast een nieuwe 
naam, niet zo heel veel nieuw in de ex-liberale partij te vinden 

Nieuwe ideën ? Een lijvig programma van 60 bladzijden, 
geamendeerd door de enen en gewantrouwd door de anderen 
met als grootste gemene deler dat men « contre > is. « Contre » 
de belastingen vooral. Ook dat is nu precies niet nieuw de 25 % 
belaatingsvermindering is een liberale verkiezingsstunt die al 
lang voorbij is, nog niet lang genoeg nochtans om te doen ver
geten dat er niets van in huis is gekomen. Toevloed van nieuwe 
mensen ? De « bekeerde » C.VP.-ers en socialisten die op het 
«tichtlngskongres het woord voerden, kan men nauwelijks ern
stig nemen; ze vertegenwoordigen hoogstens zichzelf (en dan 
nog!). Men had gehoopt op een Saintraint; hij is niet geko
men. Wie wel kwam, was de vechthaan L'Allemand volksver
tegenwoordiger der Onafhankelljken Zijn komst was met de 
nodige bazulnstoten aangekondigd; de P.V.V had voor haar on
dervoorzitterschap een t nieuwe » naam nodig. ^ ^ 

Maar aan de vooravond van het P.V.V.-kongres liet « Le 
PeupJe > een tijdbom ontploffen. Hoofdredakteur Houslaux 
deelde < uit bezorgdheid voor de demokratle » aan de liberale 
kongresslsten mee dat L'Allemand een goedgevufd strafregister 
had : zedenfeiten, smaad aan de politie en vaLsheid In geschrif
ten. 

Het socialistische man&enfer waa'^éf vah pi^èer en"zéker*geén 
voorbeeld van eerlijke Journalistiek. Het gevolg ervan was dat 
ook het enige « nieuwe > aan de P.V.V., de nieuwe ondervoorzit
ter nl., van het programma moest worden geschrapt. 

In een stormachtig onderhoud tussen Vanaudenhove en de 
kandidaat-ondervoorzitter zwaaide deze laatste met een bewijs 
van goed gedrag en zeden waarop slechts een miniskuu! vlekje 
vooT overtreding van de verkeersreglementen prijkte De door 
« Le Peuple » uitgebrachte veroordelingen dateren inderdaad 
reeds van 1942, 1946 en 1952, zodat dhr L'Allemand er wel van 
overtuigd zal geweest zlijn dat ze, na van rijn strafregister te 
zijn verdwenen, ook wel uit de herinnering zouden zijn wegge
vaagd. Het heet trouwens dat de feiten in verhouding stonden 
tot de inderdaad geringe straffen. 

Maar, zoals gezegd, de hele start van de P.V.V. dreigde on
middellijk in een buiklanding te eindigen. Naar verluidt heeft 
Vanaudenhove zich voorgenomen, in de toekomst van iedere 
kandidaat-medewerker een getuigschrift van goed gedrag en 
zeden plus een curricuJum vitae te eisen; een bewijs van bur
gertrouw is wel niet nodig, daar de liberale partij alleen maar 
ekonomische incivieken in haar rangen telt. En die zijn niet ge
straft geworden. 

Het land bezit dus een « nieuwe » antl-belastlngspartlj. En 
het heeft er wel de schijn van dat Vanaudenhove's kreatie blJ 
de volgende verkiezingen een hoop ontevreden middenstanders 
en zelfstandigen van de C.V.P. zal weten los te weken. Of die 
middenstanders daardoor blijk van veel poUtiek doorzicht zullen 
geven, is een andere zaak. De P.V.V. heeft niet de geringste 
kans, tegen de geel-rode koalitle elektoraal op te tornen. Haar 
ambities blijven, net zoals die van de liberale partij, in de op-
positlekuur voldoende krachten te verzamelen om dan met de 
een of de ander van de groten scheep te gaan en het hele « Vrij
heids- en Vooruitgangsprogramma » op te offeren aan enkele 
ministerzetels. 

Ook voor de Vlamingen is er van de P.V.V. niets dan onheil 
te verwachten Een der upper ten van de Partij is de Vlamingen-
vreter De Grauw, die een paar dagen voor het P.V.V.-kongres 
nog een schuchter flamlngantlsch poglnkje van het Liberaal 
Vlaams Verbond kelderde. Het Brussels-Waals kliekje van « on
afhankelijke > reaktionnairen zal de 1830-geest er eerder aan
wakkeren dan verminderen. 

In het Vlaamse land blijven de P.V.V.-kansen gering : de 
enkele handige blauwe Jongens dia er zich dank zlJ dienstbe
toon handhaven, zullen uiteindelijk al te zeer in hun hemd ko
men te staan als loopjongens van de franskiljonse camarilla» 
En een belang^rijke federatie zoals die van Antwerpen, met man
nen zoals Lllar en Grootjans, stapt slechts zeer, zeer schoor
voetend over de geveegde P.V.V-stoep. 

Voor de rest het klassieke nieuws. Twintig miljard voor de 
Borinage. Een eindeloze bedevaart van unitaire handlangers 
naar de Borinage : de Koning, de Kamer- en Senaatskommissies 
van Ekonomische Zaken, de ministers Spinoy en Buslau. 

Een enkele kleine toegeving : een ontwerp van KB. dat 
voorziet In de uitzonderlijke benoeming van 50 Vlaamse diplo
maten. Een been dat toegeworpen wordt aan de hongerige hon
den die op 22 October te Brussel in de straten zullen rondzwer
ven ? 

Een mager been : benoemingen van de 3de en 4de katego-
rie. Aan de top blijft het zoals het was : f rans. 

12.10.6L 
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VOLKSUNIE EN 
MIDDENSTAND 

O f dit oyenblih zijn ome arbeiders er in geslaagd een zelere zeggingssrhap 
in de vmatschayinj te remerven, en staan mij gelukkig zo ver dat de so

ciale voordelen onze loontrekkenden in hun bestaansmogelijkheden bescher 
men, zowel in geval ran ziekte en ouderdom, ah in geval van werklonsheid. 

Er kan vanzelfsprekend nog veel verbeterd worden. 
Ondertussen mag er echter ook reeds worden tekeer gegaan tegen de mts-

bruiken, die ome sociale organism^en letterlijk geldelijk uitzuigen. 
Het is een onbetwistbaar ffit dat — moesten de misbruiken in de ziekte

en werkloosheidssertor kunnen uitgeschakeld worden — de echte rechtheb
benden een dubbele vergoeding zouden kunnen genieten, daar waar boven
dien de bijdragelast nog merkelijk zou kunnen worden verlaagd. 

Nu is het niet onze bedoeling hier deze 
misbniiken te bespreken. Het is veeleer 
ons opzet even over de muur t« kijken en 
na te gaan hoe het met onze andere me
deburgers is gesteld, die niet dat « geluk » 
kennen van loontrekkende te zijn — voor 
vijftig Jaar zouden wij moeten schrijven 
hebben « ongeluk ». 

ONZE BOEREN EN ONZE 
MrOnDENSTANDERS 

Deze beide kategorien van menspn zijn 
de zogezegde « zelfstandigen » die werken 
voor eigen rekening, dus niet bezoldigd 
zijn en wiens inkomen dan ook totaal af
hankelijk is van het al dan niet « goed 
gaan » van de winkel of bedrijf, of ook 
van het al dan niet lukken van de oogst. 

Indien wij thans ook niet deze mensen 
in hun bestaanszekerheid gaan bescher
men, dan is het gevaar duidelijk dat — 
ofwel vele middenstanders en boeren hun 
bedrijf gaan verlaten en de arbeidsmarkt 
van de bezoldigde werkkrachten nog gaan 
vergroten, met als gevolg stijging van de 
werkloosheitl, — ofwel diezelfde mensen 
de afcetsorljs van hun handelswaar moe
ten verhoeren, met als gevolg stijging van 
de levensduurte, waarbij dan weer onse 
ftrt>elders en minderbegoeden het eerste 
slachtoffpr zouden zijn. 

Tenzij wij een volledige socialisering, 
national isatle en etatisme vowstaan, m»et 
alles gedaan worden om *e middenstan
ders en landbouwers behoorlijk loon naar 
werk te geven, «f anderzijds om hen de-
lelMe sociale voordelen te geven die onze 
loontrekkend^tf'reWs 'éenleten. 

Het is nu Immers juist zo dat de vitale 
afdelingen der bevoorrading van de dage
lijkse levensbehoeften in handen zijn van 
nlet-loontrekkenden, van «elfstandlgen. 
Denk aan de landbouwer die het graan 
teelt, de boer die het slachtvee kweekt, 
de bakker, de beenhouwer, de melkboer, 
de krufdpnier, de kleermaker, de naaister, 
de schoenlapper, de aannemer-metser, sa
men met de kleine middenstand.<!bpdrijven 
die daarmee verband houden, zoals de 
luivelfabriek, textielfabriek, het wasserij
bedrijf enz. (deze opsomming geldt slechts 
als voorbeeld). 

Wij bedoelen dus dat deze reeks van 
«elf.standigen een functie uitoefenen, die 
rechtstreeks verband houdt met de messt 
primaire behoeften van de maatschappij, 
nl zorgen voor eten en drinken, voor kle
ding en woongelegenheid. Indien bijvoer-
beeld al dergelijke middenstanders en boe
ren plotseling een week zouden ziek val
len of .. in staking gaan, dan zou de ka^ 
ta.strofe voor onze maatschappij nog er
ger zijn dan de arbeidersstaking in de 
Waalse zwaar-industrie van december 1960. 

Kortom, onze zelfstandige arbeiders 
hebben hun eigen belangrijke taak in on-
se samenleving, en deze mensen zijn moel-
MJk te vervangen — tenware al deze func
ties door de staat of door de grote kapl-
taalsmachten worden overgenomen, wat 
nu precies zeker niet de wens zal zijn van 
onze loontrekkende arbeiders. In dat ge
val zouden wij onvermijdelijk vervallen 
In een doorgedreven kommunlsme of In 
•en uitgesproken kapitalisme. 

Wat kan er nu op SOCIAAL vlak voor 
de zelfstandigen worden gedaan ? 

1. Gelijkschakeling met de loontrekkenden 
voor wat de geboortepremle en de Mn-
derbljslagen betreft. 
H'erover wordt de laatste ÜJd wel veri 

gezegd en geschreven, maar de tastbare 
resultaten blijven uit. 

Als voorlseeld volstaat het er op te wij
len dat een loontrekkende met 2 kinderen 
(tussen 8 en 10 Jaar) 1.052 P ktnderver-
goeding ontvangt per maand, terwijl een 
zelfstandige met eveneens twee kinderen 
1.920 F ontvangt... per zes maand I Of 8,5 
maal minder. Het zal wel tn niemands 
hoofd opkomen te denken dat een mid
denstandskind 3,6 maal goedkc^jer kan op
gevoed worden dan een kind van een loon
trekkende. 

e. Gelijkschakeling van de onderdoms-
pen^oenen. 

Voor de vwrntog van het pensioen van 
de loontrekkende arbeiders wordt op dit 
ogenblik 4,5 % afgehouden op het bruto
loon, wat hen in staat moet stellen een 
pensioen van minstens 36.000 F te ontvan
gen. Dit k<Hnt voor de gemiddelde arbei
der met een Jaarlijks Inkomen van 

60.000 F neer op ongeveer 2.800 F pensioen
bijdrage. Met een zelfde inkomen en met 
de zelfde pensioenbijdrage zou een zelf
standige er misschien in kunnen slagen 
een pensioen van 12.000 tot 18.000 F op te 
strijken, of 2 maal minder dan de loon
trekkende. Nochtans kosten brood en melk 
voor een 65 Jarige middenstander even
veel als voor de gepensioneerde loontrek
kende. 
3. Gelijkschakeling van nndere sociale 

voordelen. 
Voor onze arbeiders is het een uitge

maakte zaak dat zij hun « loon » verdie
nen door 45 uren werk, vei-deeld over vijf 
dagen. En wij gunnen dat gaarne aan on
ze arl)eiders. 

Beseften wij echter wel goed wat een 
landtx)uwer en een middenstander moeten 
presteren om amper hetzelfde loon te ver
dienen ? 

Iedereen kent genoeg voorbeelden van 
de bakker die om 2 uur 's morgens op
staat, 6 4 7 uren In zijn bakkerij s taat en 
die, na een paar uurtjes rust de baan op 
moet om het brood aan huis te gaan be
stellen. En de winkelier die 's morgens om 
8 uxn- naar de groentenmarkt rijdt in Me-
chelen. maar 's avonds om 10 uur nog In 
zijn winkel s taat te schuren.. En de tjoer 
die voor dag en dauw zijn stellen uitmest, 
de ganse dag op h«t land werkt, en 's 
avonds opnieuw zijn veestapel moeten voe
ren... 

Indien wlJ de verdiensten van al deze 
mensen in uurloon zouden omrekenen, dan 
verdienen deze zelfstandigen nauwell.fks B 
tot 7 P per uiu-, tenmin.?te Indien hun be
drijf niet met verlies heeft gewerkt. 

Voor deze mensen bestaat er nooit eens 
c betaald verlof ». En wanneer de boer 
ziek valt. is er voor hem en zijn gezin 
geen zleitevergoeding of wanneer de win
kelier niet verkoopt en dus weinig of geen 
werk heeft bestaat er voor hem geen werk-
loziensteun... 

4. Respekt voor en solidariteit met de zelt-
standlge. 
Het Ls onmogelijk hier alles verder op 

te sommen, en wij kunnen ook niet In een 
handomdraai de volledige oplossing bren
gen voor de problemen waarmee onze 
landtxHiwers en middenstanders te kam
pen hebben 

Maar het is wel goed aan onze loontrek
kenden even te vragen meer eerbied en 
medevoelen te betonen voor onTie zelfstan
digen. 

Onze middenstanders en boeren zijn ze
ker niet de groot^kap'tallsten die door de 
sociale arbeidersbewegingen moeten wor
den bevochten. Onze middenstanders en 
boeren zijn niet de grote-vennootschaps-
dlrekteurs die gemalücelijk rijk worden 
door anderen voor zich lie laten werken. 
Integendeel, onze middenstanders en boe
ren zijn mensen die zweten en awoegen 
cm hun gezin tn leven en hun bedrijf in 
stand te houden, het zijn mensen die wij 
In onze strijd voor sociale ontvoogding als 
bondgenoten moeten beschouwen. 

Daarom ware het wellicht wenselijk dat 
een systeem zou worden uitgedacht en uit-
geweiit , waarbij de sociale voordelen, die 
thans bestaan, niet langer zouden worden 
toegekend op basis van de dualiteit van 
loontrekkende of zelfstandige, maar wel op 
basis van het werkelijk Inkomen van de 
betrt*kene. 

Op die manier zal ojn. vermeden wor
den dat een loontrekkende dlrekteur van 
een grote kapitaalsvennootschap 3,5 maaa 
meer kindervergoeding zou ontvangen dan 
een eenvoudige landbouwer, die met 
86.000 P per Jaar ook zijn bedrijf en rijn 
gezin moet In stand houden. 

Het zou dan ook niets meer ilJn dan 
een piteht van rectatvaardigtaeid indien na 
eindelijk -tens en door Vakbonden en door 
de daarvoor in aanmerking komende pa-
rastatiUe of offlcieele tnsteUlngai aan dit 
niet te veruitwoorden systeem van twee 
maten en twee gewichten, een eind son 
worden gesteld en onze Boeren en mid
dens tanden in het sociale bestek van dit 
land een menswaardige l>etiandeltn( zon
den krijgen als de andere burgers. 

Voor het verkrijgen van deze sociale-
rechtvaardlgheld voor onze Boeren en 
Middenstanders, zal de Volksnnle niet* 
onverlet laten, «pdat deze oplowing in d« 
korstmog^Uke tijd zon tot s tand komen. 

Mr. J a n VemienL 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 

- BOEKHOUDING IN 7 NEDERLANDS 

EXPERTISES 
FISKALITEI'T 
ORGANISATIE 
BANKKREDIETEN 

• 

K. V. 
). De Windestraat 38 
Diibeek 

T. 21.14.58 
na 18 u. 

• Vraag blf het 

• van uw woning 

galerij 

MARGARETHA 

• ASSENEDE 

de 

• • • • • • • • • • • • • t 

Inrichten | 

raad bl| | 

BOEVE 1 

• TEL. (09) 78 50 S7 j 

ALLE LENINGEN 

VOOR ELK DOEL 

OP ONROERENDE GOEDEREN 

in !• 2- of 3« rang 
zlfn iteedt voordellgar door 

N. V. SOCREFINA 
ZUIDSTRAAT 47, RONSE 

Tel. : 055/23198. 

Breng ons bezoek met volledig 
dossier of telefoneer on$ en wl| 
komen bij ü. 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 

U WENST PELS, 

EEN BONTJASJE, 

of een pracht 

van een bontmantel 7 
Wendt U vol vertrouwen 
tot het hult 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN 328 
ETTERBEEK • BRUSSEL 

TEL: 48.37.01 
Alia Inlichtingen 
op verzoek 

Wie Gent bezoekt, 

Het stadhuis bewondert, 

loopt zeker even aan blf RIK, 

in café «RUBENSHOF» 

BORLUUTSTRAAT 13, OENT 

ACCOUNTANCY-BUREAU 
RONSi 

biedt vaita betrekking aan i 

BOEKHOUDER 
MET 
ONDERVINDING 

M-35 laar 
oewenit t begrippen van 
fiskate «n «oclale wetgeving 

SolkHsMM virardMi gahelm 
gehouden an dienen «tgen-
kandlg geschreven. 
T M <• staren bureel blad DW 

PERSSmOBl 

NAKE-UP VAN EEN OUDE DANE 
De Liberale Part i j heeft verleden aoo-

dag haar naam gewijzigd en heet nu of
ficieel « Parti j voor Vrijheid en Vooruit
gang » (P.V.V.) of het veel meer is ge
worden dan een naamverandering zal de 
toekomst moeten uitwijzen. Niettemin 
heeft de h. Van Audenhove pogingen tot 
verruiming gedaan, duidelijk naar rechts. 
Er was het beruchte manifest van de laa-
rcomencïub — het mooiste stel reaction-
nalre franskiljons ooit samen gezien 
sdireef « Het Volk » er was ook de op
slorping van enkele kleine groepjes zelf
standigen w.o. de groep rcmd de h. 1'Alle-
mand. « Le Peuple » heeft echter het boek
je van die heer even open gedaan en dat 
heeft de start van de P.V.V. wel wat ver
troebeld I De meeste bladen beoordelen 
de P.V.V. als een verzamelpunt van aüe 
mogelijke konservatieven in dit land En 
velen verheugen zich daarom. 

Dit kan de politieke verhoudingen in 
dit land merkelijk zuiveren. Als de P.V.V.-
formule .slaagt SB.1 alleen de C.V.P. daar 
een weerslag van ondervinden. De Kris-
tendemokraten zouden daar wel niet te 
veel verdriet Mn hebben. 

DE NIEUWE GTD« 
« De voorzitter van de Part i j voor Vrij

heid en Vooruitgang heeft in een omstan
dige rede de plaats bepaald die zijn par
tij zal Innemen in de waaier van de Bel
gische po'itiek. 

Wij geloven niet dat wlJ de h. Van-
audenhove noch zijn partij in iets te kort 
doen wanneer wij schrijven dat deze 
plaats rechts Is, of met andere woorden 
dat het om een typisch konservalleve par
tij gaat. 

De leus blijkt wei : alle conservatieve 
elementen te groeperen op grond van het 
liberale begineel dat Iiei privé-initiaticf 
het steeds b?ter zal doen dan bet staats-
initiatlef; op grond van de overweging 
dat on/e Industriële chefs er wel uit ei
gen Initiatief voor zullen zorgen dat de 
stijsrende welvaart oordeelkundig en op 
billijke wijze wordt verdeeld en ten slotte 
dat de belangen van ra'ddenstand <'n land
bouw meer in het bijzonder dien?n be
hartigd. » 

VOORUIT 
Deh. ColSard schreef in zijn wekelijks 

artikel in de socialist'sche pers o.m. : 
« Het is daarom dat wij de president 

van de Partij voor Vrijheid en Vooruit
gang bedanken. Er Is geen dubbelzinnig
heid meer mogelijk, dank zij hem. Er be
staat geen zogezegde « liberale linkerzij
de » meer. De P.V.V. gaat rechts zitten. 
Het is in deze richting dat zij voortaan 
zal l)eproeven haar nieuwe posities te ver
wijden, ï) 

En verder : 
« Wanneer de liberale partij zichzelf in 

de grond boort, heeft men slechts te doen 
met een verdedigingsreflex van een vleu
gel van de bezittende klasse die de an
dere vleugel t racht te vervoegen. Het Is 
voorzeker nog te vroeg om een oordeel te 
vellen over de snelheid van de hergroepe
ring der rechterzijden, die de P.V.V. waar
van het trouwens de enige kans en zelfs 
de enige bestaansreden is^ nu In haa r 
voordeel moet trachten te verwezenlijken. 
Er ligrt een enorme hinderpaal op Iiaar 
weg : de C.V.P. Deze zal niet noodzake
lijkerwijze, geschokt worden door de de
sertie van sonnnige elementen die nooit 
anders dan uiterst marginaal en zoi^er 
grote invloed geweest zijn. 

Het ware echter voor de C.V.P. veel er
ger indien, naar aanleiding van de aan
staande debatten over het Kolendirecto-
rium, de nationale Investeringsmaat
schappij en vooral de fiskale hervorming, 
de P.V.V. er In zon slagen op het parle
mentaire vlak een eerste samengaan van 
alle conservatieve vertegenwoordigers te 
i)ewerkstelligen. » 

AMERIKAANSE STOCK 
Vlasmarkf 16 Hopland 51 

Gent Antwerpen 
Tal. 23 17 67 Tal. 32 61 18 

REGENARTIKEUN 
WERKSCHOENEN 
GEREEDSCHAP 
BOHEN 
• 
LEGERSTOCK 
ALTIJD NIEUWE AANKOMSTEN 
• 
WAT U NEKGENS VINDT, 
WIHDJ U BU ONS 
• 

Onze leus t U dienen 

La Métropole 
(I De oprichting van de « Parti j voor 

Vrijheid en Vooruitgang » steunt op een 
principe, dat door elke goede Belg moet 
toegejuicht worden. Op' het ogenblik da t 
de socialistische parti j — en helaas ook 
sommige C.V.P.-kringen — openlijk of be
dekt de federalistische gedachte aankle
ven, heeft de assemblee van de P.V.V. 
zich zondag uitdrukkelijk tegen het f ede» 
rallsme uitgesproken. 

Anderzijds Is het logisch dat de P.V.V. 
opkomt voor de grootst mogelijke taalvrtj-
held. En dit zijn dan, naar onze monlng, 
de twee belangrijkste winstpunten, die d« 
nieuwe partH heeft gehoekt. » 

HCTBELAMGYANLIHBURG 

« De grote bijbedoeling van de liberale 
partij — pardon van de P.V.V. — Is een 
bres te slaan in de christeüike volkspar
tij , en meer bepaald zelfstandigen en ult-
oefenaars van vrije beroepen naar zich 
toe te trekken. Bij de liberalen zijn rr 
die denken, dat het mogelijk moet zijn 
In dit land een polit'eke hergroepering 
door te voeren, waarbij de loontrekkers In 
een partij en de zelfstandigen alsmede 
de kïvdermensen in een andere partij zou
den worden samengebracht. Dit opzet on
derstelt zelfs een likwidatle van de chri». 
telijke volkspartij. Deze berekening ver
liest twee zaken uit het oog : ten eerst* 
dat het niet gemakkelijk zal zijn een his
torisch gegroeide politieke groepering v<* 
gens de leven.sbeschouweH,)ke gezindhatS 
door te breken, en ten tweede — zelfs al» 
dit opzet moei lukken — dat de z«lifstan> 
digen dan nog verder van huis souden 
staan, want ze zouden zich voor altijd 
geminoriscerd hebben ten overstaan v i n 
een meerderheid van loontrahkeis die. on
der leiding van het doktr 'nair socialisme, 
aan gedurfde koHekllvlstische experimen» 
tering zouden gaan doen. ,> 

DE GAZET 
<c Het is daarom helemaal niet (•• ver

wonderen dat het de behoadegvzinde en 
zelfs reaktionaire elementen zi.^ die zich 
aangetrokken voelen door de nieuwe pai^ 
tij. Men kan helemaal niet tyrcksn van 
overlopen van de C.V.P. naar d* P.V.V. 
De rechtse elementen die zich thans bij 
de nieuwe partij hebben aang*s»eten, heb
ben eigenlijk nooit tot de C V P . behoord. 
De uitzonderingen bevestigen de regel. 
Het werd trouwens tijd dat die lul deft-
nitief kleur bekenden. Ze beleden met de 
mond het sociaal-ekonomisch preframma 
van de C.V.P., maar in de ge« t hebben 
ze het nooit aanvaard en in de iwaktijk 
hebl>en ze het altijd gesaboteerd. Het la 
goed dat de C.V.P. definitief van die la»-
tige klanten bevrijd is. In eiekt«raal op
zicht zijn ze helemaal geen ver'les. Men 
denke maar aan de gevallen Evrard eo 
L'AIIemand. 

H e t Vollk 
Schreef in verband met het manifest 

der 60 konservatieve kato'leken : 
« Wij moeten bekennen — en nochtana 

onze ervaringen dateren niet van gisteren 
—..dat we zelden zulke mooie collectie re
actionaire Franskiljons bijeen geaien heb
ben ^ s deze die voorkomen op bedoeld 
manifest. Op dat gebied is het een wer
kelijk museumstuk. En het is op derge-
lt.ike mnsenmstukken dat de h . Vanauden-
hove rekent om de liberale partij te ver
nieuwen ! 

Maar Ja, alles is relatief. Wat thans in 
de C.V.P. als een museumstuk voorkomt 
schijnt voor de liberalen nog een nieuwig
heid te ziJB. » 

Bed. : Dit neemt niet weg dat derge
lijke « museumstukken » in de C.V.P nog 
steeds heel wat meer te verte'len hebben 
aan sommige Kristendemokraten. 

P.M. 

MAZOET VOOR VERWARMING 
EN VOOR DIESELMOTOREN 

• 
Allerbeste hoedanigheid. 
Prijzen 0,25 laqer dan officieel, 
mef minstens 1.000 liter. 
Grote hoeveelheden aan 
overeen te komen voorwaarden. 

PRIMAL MAZOET 
UYTTERHAEGHE-SUY 
Oosterveldtaan 165 
Wllrijk-Antwerpen 
Tel. (03) 49.55.29 

Federaal ja - Unifair neen 
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AALST 
Op vrijdag 3 november t* JO uur saai 

Madeion Grote markt grot« voJg^sverga-
dermg 

Hou deze datum vri] ' 
Wij vieren feest! 

Op 11 november a s p o o t 8 t Maarten-
feest voor onze kleuters in het lokaal c De 
Vnendschap », Kerkstraat 9 te Aalst 

Inschrijven zelfde adres, deelname in de 
onkosten 10 P per kind De ouders mogen 
ook een brief (zo kort mogelijk) tot St 
Maai ten richten om hem (en U) bij t« 
s taan In zijn zware opvoedende taak (a«a 
zelfde adres) 

Pruyt Marcel, Van Bierbrou(A«tr, Oent-
brugge, ted 25 63 70, mazout branders Voor 
uw auto- en motobenden Meersohvit-
Biro, Lange straat 3, Ledeberg tet 38 TIM 
Voor «trduln en granlto bewerking, ver
koop van dito acui aannemen en selfstan-
digen, specialiteit van rode Tloeren voor 
garage en mageuiljn J - K Lenders, Hun-
delgemsestr 213, Ledeberg 

ANTWERPEN 
Dr. BIK BALLET ZESTIG JAAB 
Ter gelegenheid van de zestigste ver
jaardag van oud-volksvertegenwoor-
diger Dr Rik Ballet richt de c Vaam-
se Krmg Antwerpen » op zondag 29 
oktober 1961 te 14 uur in de saions 
« Péngord », Prankrijkici, 133, een 
feestmaal in, dat zal voorgezeten 
worden door Prof dr Walter Opso-
mer 
Men kan msohrijven door storting 
van de som van 300 P op postreke
ning 8128 40 P van Dooren, Ber-
chem (Antwerpen) Gezien het be
perkt aantal plaatsen pn de zeer gro
te belangstelling voor dit welverdiend 
huldebetoon verzoekt het bestuur 
van de « Vlaamse Kring Antwerpen > 
tijdig in te schrijven 

GENK 
Vlaamse Kring. 

Het 2de JAARLIJKS BAL van de 
Vlaamse Knng Limburg zal plaats r lndeo 
op zaterdag 18 november te 20 m » te 
Genk 

HASSELT 

De Provinciale Kaderdag zal plaats vin
den de laatste zaterdag van november te 
Hasselt 

Alle proptagandisten houden die zatetr-
dag vrij 

ANTWERPEN 
Op dinsdag 24 oktober a s spreekt KA-

REL DILLEN, in f Peter Benolt », Prank-
rijklel 8 Antwerpen, over 

« Een edele figinir alt de Vlaams . Ms-
tionale beweging » 

OmJijstmg door zang van Wa ter TJOlr 
LIJN begeleid aan het klavier door OII*-
BERT DE PBLLEOYN Aanvang 20 uur 

Inrichter ia de Kult en Ontspannlng»-
krlng c TYL ». 

BRUSSEL 
Pro pagan da toch ten. 

Op londag 16 ekt bijeenkomst ach
ter KV8 (Lakenstraat) 8 uur 45 of om 
• uiu- 50 aan kei* Mollem, roor propa-
tandatocht 

SCHAARBEEK 
Vlaams leven. 

Op zondag 29 (At om 18 uur 80 In zaal 
< St PrancJscus », Van Schoorstraat het 
«tuk « GEHEIME OPDRACHT > (regie B. 
Van den Hauwe) 

Zoals steeds waarborgt deae gioep u eeo 
avond gezonde Vlaamse ontj^)annmg 

80RSBEEK 
Er werd een kontaktveigaderlng belegd 

•n een stevige kern vat de alrtle aan 
DUFFEL 

Ben Sontaktvergadering werd belegd (70 
aanwezigen) Ludo Seis en Wim Jori^sen 
oogstten een overdonderende bijval 

OIKSMUIDE 
De kofportageploegen komen «amen : 

de 14-10-61 te Middelkerke In de € Cen
tral » om 14 uur rechtover de kerk. 
de 28-10-61 in Café « Roeae^re > om 14 
uur voor k<riportage te Wesfcende en Lom
bar dsijde, 
de 6-11-61 te Oostende aan c Petit Paria » 
te 9 uur 30 voor kolportage te Oostende 

De 29-10-61 jaarlijkse herdenkingsmU 
•oor Dom van Aasche, In de abdij te 
Steen brugge, te 10 uur 

De vrienden van Diksmulde en omllg-
gerxJe vergaderen om 8 uur 30 m het 
t Vlaams Huls > om samea naar Steo-
brugge te rijden. 

GENT 
Ons bal kende een geweldige bijval On

ze dank aan alle aanwezigen, o<A aan de 
handelaars die ons steunden bij onze torn-
oo'a 

VJ«0. 
Vo'gende handelaars storten S % la eo-

•e kas, van uw aankopen. 

GRÜITBODE 

Op de jongste kadervergadering voor bet 
kanton Bree-Peer, waarop algemene eeitr»-
taris Wlm Jorlssen aanwezig was werd de 
wmterwerkmg besrw-oken 

Er werd nota genomen van de uitbrei
ding van het sociaal dienstbetoon van p«>-
vincleraadslld Joris De Oraeve ook tot bet 
kanton Bree Peer Anderzijds worden kon
takten gelegd met Noord'lmburgse arbei
ders die in Nederland of Dults'and wer
ken om hun lot ter harte te nemen 

H4MME 

Op donderdag 19 oktober te 20 uur ta 
Vlaamse Schouwburg Peperstraat Ham-
me GROTE VOORLICTHTINGSVEROA-
DERINO over het waarom MARS OP 
BRUSSEL. 

Sprekers P Martens, WMfr. Lyssena 

lEPEB^POPEBINGE 
Bestuur Kanton leper ; 

Voorzitter • arohltekt Oarpentier 
Sekretaris • Paul Mortier 

Bestaor Kante» Poperinge t 
Voorzitter ' A Cappelaere 
Sekretaris • Roger Van Den Bilcke 
Penningmeester De Grendel Henrt 
Propagandaleider Norbert Van D««i 

Berghe 
Arrondissementen bestuur : 

Voorzitter I>r Herman l y Cwnpte, 
Keikepanneweg S, Sint Idesba' Tel : 
058-234 58 en 224 68 

Sekretanssen Roger Van Den Bilok^ 
Doomstraat 86, Poperinge 

Paul Mortier Dorp, 72, Boezinge 

KOEKEL^RE 

In zitting van 22 september jl besl'Me 
de gemeenteraad onder voorzittersschap 
van Burgemeester Lootens zijn volledige 
steun te verlenen aan het Vlaams Aktl». 
comité Brussel Taalgrens en voor de M a « 
op Brussel van 22 oktober ek 

WETTEREN 

Openbare Vo'Jwvergaderlng op zaterdag 
14 oktober 1961 om 20 uur in de zaal Sca
la Statlonsplaats, Wetteren, 

Sprekers Wlm Janssen en Dr H Le-
compte 

Na de vergadering gezeSlg samenzijn. 

LIEDEKERKE 
Dhr R Van Nieuwen lx»^ verzocht ooa 

mede te delen dat hij om persoonlijke re
denen, ontslag heeft genomen als sekreta
ris der afdeling Hij blijft echter than» zo
als voordien de zaak van de Yolksimie toe
gedaan 

MECHELEN 
Te Mechelen vergaderde het arrondisse

menteel bestuur onder vo<s-zltterschap van 
Wim Jonssen Er werd kennis genomen 
van het feit dat de provinciale sekretcui* 
Wlm Maes, na vier maanden aan het ar
rondissement Antwerpen zijn zwgen be
steed te hebben, thans enkeie maanden 
hoofdzakelijk aan het arrondissement 
Mechelen zal besteden Duffel werd door 
hem reeds georganiseerd l l i a n s v<Hgt 
Helst-op-den-Berg 
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MERKEM 

Br werd van waj gestoken met een . 
groep onder leiding van Leon Olaeija 

De vrlegere «indlkale leider Richard Be-
kaert is van de groep. 

MOBTSEL 

De Völksune aXd Mortsel, belegt een 
vergadering op Sl-10 te 30 uur in de c AlV-
DEEN8E JAGER > (gemeenteplein) 
Sprekers 

Volksvertegenwoordiger Reimond Mat-
theyssens : c Het federalisme in België i . 

Toon Van Overstraeten : c De Taak 
van de Volksunie » 

De kiezerslijsten ter lnza«e bij de afd. 
voorzitter R Van Boven, Deumestraat 70, 
Mortsea iedere dag n a 17 uur en ' i woor 
dags '8 morgens tot 18 uur. 

KONTICU 

Er werd overgegaan tot de oprichting 
van een kantonraad 

Op de vergadering van 3-10-81 wenl 
reeds een vowloplg beaituur wmengeatehl 
Als eerste aktivltelt wordt op 29-10 een 
kolportage gehouden te Have 

Allen worden verzocht aanwezig te zijn 
om 9 uur 45 te Hove aan het oud ge
meentehuis 

Volgende kcdportage op 13-11 te Boe-
chaut Bljeenkomet gMneentehuis Boo-
chout te 10 uur 

NINOVE 

Op 1-10 kende onze verkoop te Welle 
veel bijval 183 nrs verkocht Wi) reke
nen op ruime opkomst TM.O-leden, voor 
onze dag te Gent (15 <*t) 

OOSTAKKER 

St Pietersbanden 
Deze dag valt <^ 15 oktober Te 10 uur 

in hotel van Lourdes (Oostakker) daéUTia 
een bezoek aan de grot en H Mis met 
kanse'rede door pater Dr van de Wal» 
O P Middagmaal te 13 uur 

OPHASSELT 

Maandag 16-10 voorlichtingsvergadering 
i v m de Mars op Brussel Oafe Wj J van 
Oudenhove Leopoldlaan 

Spreker Jan Talloen, notaris Hadle 
Begin 20 uur 

SOFSELABE 

Onze kranige kodportage-ploegen bewer
ken nu week aan week een Tiertal gemeen
ten 

Help ons de oogst binnenhalen en geef 
U aan op een der onderstaande adressen i 

Antoon Deslmpelaere, Kalkenstraat »3. 
te Roeselare 

Gust Jacobs. Stauedreef 217 Roeselare 
Apoteker Albert Bekaert, Roeselai«str, 

te Izegem 
Veearts Degroote Steenweg op Wiel»-

beke, te Oostrozebeke 
A Verkest Hoogstraat 14 Tielt 

ZOTTEGEM 

In december viert de Vlaamse Klub-
Zottegem haar eerste lustrum Voor het 
begin december wordt een plechtige ont
vangst gepland voor aUe afgevaardigden 
van de zusterverenigingen uit het Land 
van Aaiat 

Het slot van deze heugelijke dagen 2«1 
bestaan in een t lustrumdanafeest » dat 
plaato vindt op 18 december in de zaal 
Parking te Zottegem : voor aUe inllchtto-
gen wende men zich tot de voorzitter Ar
thu r de Troyer 

V.M.O. 

O p 15 o k t o b e r v i n d t t e G e n t 
e e n a l g e m e n e V . M . O . - d a f 
p l a a t s i n l o k a a l R o e l a n d t e 10 
ü u r . N i e t a l l e e n a l l e VJVIO. -
m a n n e n , d o c h o o k a l l e k a n d i 

d a a t l e d e n w o r d e n d a a r t « n 
stel l lgrste T e r w a c h t E e t m a a l 
m o g e l i j k t e g e n S5 F . 

GEBOORTEN 
Te K<Htnjk werd op 8 oktober In bet 

gezin Bogaertê - Debo een zoontje gebo
ren dat Roeland genoemd werd 

Hartelijke gekikwensen 

In het gezin van onze vriend LETKR-
ME - AMEEL, te Staden, werd een derde 
kindje geboren, een flinke zoon die de 
naam DIRK kreeg 

Hartelijkste gehikwensen I 

DS' MEMORIAM 
Te Herenthout op S oktober overleed de 

aan afie Vlamingen zo simpatieke en moe
dige 

Gustje PEELAERTS 
HIJ werd op dinsdag 10 oktober ten gra

ve gedragen. 
Wij bieden aan de naastbestaanden vaa 

Oustje «ttize oprechte deelneming 

ANTWERPEN 
Voortaan houdt Reimond Mattheyssens 

zijn spreekuur op de Sdc vrijdag der 
maand te 20 uur In café Peter Benolt, 
Frankrijklei 8, Antwerpen 
ANTWERPSE POLDER 

Diensbetoon door Staf de Lie op tele
fonische afspraak Tel 73 60 83 
AALTEB 

Elke iateroag provincieraadslid D. T. 
d Kerkhove Brugstraat 5 
8T MARTENS 
Elke eerste donderdag van de maand van

af 30 uur in net tokaal : c In de Sarma *, 
Stationsstraat bij dhr Massage Dit s o 
elaai dienstbetoon wordt gehouden door 
voUwvertegenwoordlger D Deconmck ot 
door AchiUes Van Malderen. sekretari* 
van de Vlaamse ZIekenkaa 
DIKSMUIDE 

Ieder EERSTE maandag van de maand 
l i tdag door Dr L. Wouter», Volksvertegen
woordiger, In het « Vlaams Huls », Llzer-
laan 83, Diksmuide om 19 uur 

Ieder DERDE maandag van de maand 
zitdag door Burgemeester E Lootens, 
eveneens in het c Vlaams Huls » om 10 tiur 
80 

Voor eventueel terug bekomen van rech
ten en kiesrecht, zich wenden tot de Ar-
rondiasements-voorzitter, J a n Dfc Bondt, 
U z e r a a n 42 
BRUGGE 

Senator Diependaele houdt zltdag in de 
herberg « Vlissinghe », Blekersstraat S. 
Brugge van 18 uur 30 tot 18 uur 30 
UEDEKERKE 

Te beginnen van ou af aan zal 
door een onzer afgevaardigden zltdag ge
houden worden elke DERDE ZATERDAG 
van de maand van 18 tot 30 uur, in het 
lok&ta f t KAPELLEKE i, bij Janssens In 
de Opperstraat 
GENT 

Volksvertegenwoordiger Leo Wouters 
houdt zltdag 

Te Gent ledere eerste 2de en Sde vrij
dag der maand, lokaal Roeland, van 30 uur 
af En iedere 4de zaterdag van 16 tot 18 
uur eveneens in voornoemd kAaal 
NEVELE DEINZE 

Te Nevele : ten huize van Dr Wannljn 
ledere 1ste zaterdag van 16 tot 18 uur 
NIEUWPOORT 

Onze vriend Mertens Loula, Canadalaan, 
Nleuwpwort, stelt zich ten dienste van on
ze vissers voor het opkwsen van al hun 
moell lik heden 
JETTE 
Sociaal dienstbetoon Ie en 3e woensdag 
der maand in herberg (Het land van Aalst» 
Kardinaal Merclerp'aats te Jet te 
LIER 

Café < Eiken bocxn > Markt, elke late 
en 3de donderdag der maand van 13 uur 18 
tot 14 uur 45 Ludo Sela 
(Boerenfront). 
MALDEGEM 

Te Maldegem : In het lokaal Schouw
burg de 3de zaterdag der maand, van 18 
tot 18 uur 
MERELBEKE 

4de zonaag der maand, café Kantlentje, 
Merelbekp "iiatie. prov Jos De Moor 
MECHELEN 

Elke eerste maandag van de maand van 
19 uur 30 tot 20 uur 30 volksv R Mat
theyssens, f Op Smjoorke » (KathedraaJ) 
Elke eerste vrijdag van de maand van 
19 uur tot 20 utir Wim Jorissen 
DUFFEL 

ledere donderdag 16-17 uur bij Van Lo
ven Kerkstraat Ludo Sela prov raadslid 
KONINGSHOOIKT 

Cafe van den Wyngaert, Dorp Elke eer
ste en derde donderdag van 13 uur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels 
6T AMENDS 

Dagelijks ten huize van gemeenteraads
lid Prans van de Moortel, B. Verhaeren-
straat 14 Tel 052-323 94 
HEIST OP DEN BERG 

Ten huize van de heer J Hermans Bie-
korfstraat 3 
KORTRIJK 

ledere 1ste maandag der maand, van 16 
tot 18 uur, volksvertegenwoordiger LEO 
WOUTERS 

3de zaterdag van de maand van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke Herwyn juridisch 
raadgever en de hr Wénes Wllly. fiskaal 
raadgever 
TURNHOUT 

Het DrENSTBErcX>N In het arrondis
sement v*ordt waargenomen door : 

Voorzitter Jos Bruggen Graatakker 142, 
te Turnhout 

Dr. J u r Jo Belmans, Dleatbaan 50, te 
C 8l . 

En dit e k e vrijdag v « j 18 tot 30 mir 
en op afspraak 
AALST 

EUte 3de zaterdag van de maand van 14 
tot 16 uur zal m het lokaal c De Vriend
schap » zltdag gehouden worden door Dr. 
Van Leempjtten. Vo'ksvertegenwoordiger. 
DENDERLEEUW 

Belangstellenden van Denderleeuw en 
omliggende worden er at tent op gemaakt 
dat de Hr J De Luyck zich ledere zondag 
Tan 11 tot 12 uur in het café c De Vlaam
se Leeuw », Dorp te Denderieeuw, te hun
ner beschikking houdt 
MORTSEL 

1ste maandag der maand — Deumestr . 
70, van 20 uur tot 21 uur 

3de maandag der maand — In de € AR-
DEENSE J 1 G E R » Gemeenteplein, van 20 
uur tot 21 uur. 
BORSBEEK 

1ste zcmdag der maand — 's voormld-
dags — P. Belrenrfaan 251. 
EDEGEM 

Lic Hugo De Vos — elke derde vrijdag 
der maand van 20 uur 30 tot 21 uur 30. 

WiHem Heneynstraat 10, Bdegem 
Elke tweede en laatste zondag van de 

maand tn de voormiddag, Mechelsesteen-
weg 314, Edegem 

Op telefonische afspraak nr 49 60 83 
NIEL B U AS 

ProvinoeraadsUd J. D« Graert , elke dac 
ten d jne huize. 

(Vervolg van blz 8) 

DENDERMONDE, HAMME, ZELE, 
WETTEBEN 

Autocar, eenheidsprijs 50 P. 
Buyst Edward, Gentse steenweg Den-

dermonde 
Dienckx Jozef, steenweg op Aalst, Ap

pels 
Lyssens Wllfned. A'bert I straat , lgh< 

bek e 
Buggenhout Pol, Rngstraat 29. Hamnw 
Katholieke Kring, Ringstraat 1 Ham-

me 
Dr J van Boxelaer, Margote 105, Wich» 

len 
De Meyer Amede Moerstraat, Wetteren 
De Sutter Leo. Rivierstraat 24 Laame 
V T B - V A B Centrum 78, Z«le 
De autocars verzamelen op 22 oktober 

te Dendermonde op de Markt te 9 uur 15 

RUPELSTBEEK 

Voor inschrijvingen tegen de prijs van 
45 P alsmede voor aUe verdere Inlichtin
gen kan men zich wenden tot vo'gende 
personen • 
Voor Boom : 

Gillé; Gasstraat , 39, Boom 
Van Di1ck Jozef, Brandstraat 43A2, 

Boom 
De Saegher Rik, Peter Benoltstraat 13, 

Boom 
V M I Den Bossche, Peter Benoltstraat. 5, 

Bo<Mn 
Veulemans Rup Wilgenstraat 5 Boom 
Van der Rauwelaert Emle! Van Dijck-

s t raat 36, Boom 
Buelens Roger. Kapellestraat, 152 Boom 
Meuleman Magda en Odette, Prans De 

Schutter'Hcn 17. Boom 
De Wit Wim. Antwerpsestraat. 3. Boom. 

Voor Terhagen : 
Pranquet Luclen. Hoogstraat, 41. Terha-

gen 
Korremans, Boonhofstraat, 8, Terhagen 

Voor Bumst : 
Thys Angelina, Wijk n B5B, Rumst 

Voor Niei : 
Mees Jos Antwerpsestraat 29, NIel 

Voor Schelle : 
Wachters Louis Provinciale steenweg, 

38 ScheUe 
Voor Hemiksem : 

O i l i e r Iva Boestraat, 19, Hemiksem 
Voor Reet : 

Van Linden Lode, Antwerpsestraat, 43; 
Reet 

Igné Rumstseatraat 38, Reet, 
Als voorbereiding op de mar» op B r u * 

sel zaa op zondag 15 oktober een proita. 
gandatocht gehouden worden doorheen 
de Rupelstreek 

We roepen alle autohezltter» op hieraan 
deel te nemen Ini icht inem kunnen even» 
eens op bovenstaande adressen bekonMn 
worden. 

OOSTENDE 

Inschrijvingen op volgende adressen ï 
Kunsthandel « ARTES » Alf Pletsr»-

laan 28 Oostende 
OsHeman WlUy, BuurUspoorwegstraat «8, 

Bredene-Sas Slykens 
Debusschere André, cairistinastraat 103, 

Oostende 
De Ponthieu Daniel, Nieuwpoortsesteen-

weg 48 Oostende 
Gruwier Hubert, Nieuwpaortsesteenweg 

265 Oostende 
Moerman Herman Elisabethlaan 285, 

Oostende 
Sarrazlln Walter, Oelljkheldstraat 11)8, 

Oostende 
Tommelem Jozef, l»^of Vercoulhestraat 

12 Oostende 
Van de Weghe Leo. Plantenstraat 75, 

Oostende 
Van Hecke Mare J Peurquaetstraat 17, 

Oostende 
Vergote Albert, Pycke de ten Aerdelaan 

66 Stene-Manakerke 
Vertrek der bussen : 8 uur : K r u i ^ u n t 

Torhout«e steenweg en FisabetJilaan 
8 twr 05 : Krijispunt Nieuwpoortse 

steenweg en ESlsabeth'aan 
8 uur 15 : Petit Paris 
8 inir 30 : Stadhuis Oostende 
Inschrijvrlngsprljs : 50 P (werklozen 25 

P op vertoon van werklozenkaart). 
Wie niet kan deelnemen storte een mil

de steunbijdrage op pos giro n r 5284 08 
van L. Bruloot, H Hartlaan 21, Oosten
de (sek'-etaris van het plaatselijk Vlaams 
Aktlekranitee) of geve het af tegen kwijt-
echnft op een van de hoger vermelde 
adressen 

Schrijft m op volgende adressen • 
ASSEBROEK : Mare Devrlese, Tuin-

s t raat 6 
BLANKENBERGE : Hektor Vaa Ryssel, 

De Smet de Naeyerlaan 33c VAB - VTB 
Kan toe»' 

BEERNEM • VAB-VTB kantoor 
WENDUINE • D t * Walgrave, Zeeaijk 16 
HEIST • VAB-VTB kantoor 
BRUGGE • Roger Van de Voorde, Wol-

lestraat 45, Jan Van Tulden, Verbrand 
Nleuw'-and 35, Guldo Van In, Mind»rbToe-
dersstraat 24, Herberg c Vlisslngh », Ble
kersstraat 3 

KNOKKE : Pons Van MuTlem, Parmen-
tlerlaan 152 V^B-VTB kan oor 

OOSTKAMP : Albert Goossens Ge-
vaartse straat 77 

ST KRUIS • Mare Vandemoortel, De-
laplacestraat 121 

ST MIC7HIELS : Marcel De Keersgipter. 
Rijse'straat 239 

TORHOUT Jos. Duflou, Hoge straat 39. 
Gerard Beuselinck, voorzitter Davidsfonds, 
Karel de Ghelderelaan 5 

OEDELEM . Marcel Matthys, Oude Zak-
• t raa t 32 

Re i^os ten '. 60 P. 
Voor Brugge en randgemeenten : ver

trek te 8 uur IS op t Zand. 
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Onze verKozenen* MARS OP BRUSSEL 

aan het werk 
MIDDENSTAND 

Naar aanleiding van een paar vragen 
kregen we de indruk dat bij sommige midr 
denstanderg een misverstand heerst om^ 
t rent onze beiangstelling voor hun belan
gen. 

De begroting van middenstand was een 
der weinige begrotingen die reeds werdea 
goedgekeurd voor de verkiezingen, zodat 
de middenstandspolitiek nooit op de agen
da der Kamer kwam sinds 26 maart en 
er geen kans was, ze te bespreken. 

De behandeling van het wetsontwerp 
ter verhoging van de pensioenen der werk
nemers was nochtans voor volksvert. B , 
Mattheyssens een gelegenheid om op te 
komen voor de verhoging der pensioenen 
van de zelfstandigen. 

Dhr Mattheyssens wees vooreerst de so
cialistische verslaggeefster Mw Fontaine-
Borquet, er op dat de verhoging der pen
sioenen beneden de liiesl>eloften bleef. 

Maar er is meer ! Wij zijn voorstander 
van een onbezorgde oude dag voor ieder
een, ook voor de zelfstandigen. Deze laat-
Bten worden ook nu weer schromelijk on
rechtvaardig behandeld. Aan de hand van 
cijfers en verwijzend naar een studie van 
een bekend ekonomist kloeg dhr Mattheys
sens de onduldbare diskriminatie aan 
waarvan de zelfstandigen het slachtoffer 
zijn. Tot besluit werd minister Leburton 
herinnerd aan zijn eigen wetsvoorstel 
waarbij 30.900 F pensioen aan de zelfstan
digen wordt toegestaan, met de verwach
ting er nu een wetsontwerp van te maken. 

Volksvertegenwoordiger Mattheyssens, 
die ook het Middenstandskongres te Luik 
bijwoonde zal — samen met zijn collega's 
uit de V<riksunie, in de komende zittijd de 
belangen der zelfstandigen voortdurend 
behartigen. 

PLUIMVEEHOUDERS 

Senator Dlependaele, wiens tussenkomst 
over het Kolendirektorlum in de Senaats-
konunissje heel wat stof deed opwaaien, 
heeft het opgenomen voor de pluimvee
kwekers wier 4)«<irijf 4e^p.A{id^BM)g-;wordt., 
bedreigd. Op 3 oktober vond te Krulshou-
tem — de grootste elermarkt van Europal 
— een massavergaderine v a n , d e k;?fpk^rg 
plaats. Er w£tó''^ofirzilH oiiirspre^ers'van'de" 
verschillende politieke partijen het woord 
souden voeren. Toen de burgemeester ver
nam dat er ook van de Volksunie iemand 
BOu komen verbood hij elke politieke tus-
sfflikomst Was het, omdat hij vreesde dat 
de Waalse C.V.P.-mlnlstor van landbouw 
he t te hard zou te verduren hebben 1 

Senator Dlependaele nam kontakt op 
met de deskundigen uit de pluimveesektor 
en zegde zijn volledige steun toe voor de 
ftktie der kwekers en zal kortelings In hun 
vakblad een bijdrage publiceren. 

VISSERS 
Over de bemoeiingen van volkavertegvn-

woordiger Van Leemputtea ten voordele 
van de vissen schreven we reeds vaker In 
dit blad. Zijn optreden werd reeds thans 
met een gedeeltelijk succes beloond s mi
nister Bertrand kondigde tn Oostende aan 
dat de door de Volksunie gesteunde ela 
van de vissers i a verband met de sloop-
premie zal worden ingewilligd. 

EPUBATIE 
Op een vraag van volksvertegenwoordi

ger Van der Elat antwoordde de minister 
van Justit ie dat tot op 12 september 38S 
personen een rekwest indienden om hun 
rechten terug te krijgen. Daarvan waren 
34 aanvragen niet ontvankelijk omdat 
meestail van ambtswege reeds een einde 
was gesteld aan de vervallenverklaring 
omdat de straf de 3 jaar niet te boven 
ging. 

Br werden 109 besluiten getroffen In de 
kategorio van straffen van 3 tot S jaar, 
k"' ;gorle die bij voorrang wordt behan
deld met het oog op de inschrijving op de 
kiezerslijsten. 

REPRESSIE 
Uit het antwoord van de minister van 

Justit ie op een vraag van volksvertegen
woordiger Van der Eist blijkt dat midden 
september 75 politieke gevangenen reeds 
meer dan een derde van hun straf had
den uitgezeten zonder in aanmerking te 
zijn gekomen voor toepassing van de wet 
Lejeune. 

Hoeveel moeten er in de gevangenis nog 
sterven, mijnheer de humanist ? 

SCHADEVERGOEDING AAN STAAT 
Volksvertegenwoordiger Van der Eist 

stelde aan de minister van Justitie de 
vraag, waarom de raadgevende kommis
sie, voorzien bij de wet van 14 Juli 1960 
betreffende schadevergoedingen aan de 
S taa t wegens Incivisme en ingesteld door 
K.B. van 8.2.61, reeds op 25.7.61 terug werd 
afgeschaft. De Minister deelde mee dat de 
heren vaderlandslievenden bij de Baad 
van State verhaai hadden ingeleid tegen 
de samenstelling van deze raadgevende 
komm-ssie. Het Week, al thans volgens de 
minister, raadzaam over te gaan tot een 
nieuwe raadpleging van de vaderlandslie
vende verenigingen. De instelling van een 
nieuwe kommissie zal eerlang geschieden. 
Als hét 'de heren vaderlandslievenden be
lieft, natuurlijk. 

POTMA 
Spaak heeft zich nog steeds niet ver

waardigd, aan volksvertegenwoordiger De-
coninck te antwoorden op diens herhaal
de schriftelijke verzoeken om nieuws b°-
treffende de vier gevangenen te Potm-t, 
Hij hoeft zich geen illuzies te maken ; de 
zaak zal uitgevochten worden desnoods in 
het Parlement. Spaak kan dan nog maar 
eens, gelijk ten tijde van de 8 van Stan, 
met een rode kop staan. 

REIZIGER gevraagd 
In vast dienstverband, voor de streek Land van Waas - Antwerpen - Brussel. 
Bezoek aan elektriekers met zeer moderne pendellusters e.a. waarvan wi| 
da alleenverkoop hebben voor geheel België - Liefst wonende in aangeduid 
gebied. Ouderdom niet begrensd - Moet over wagen beschikken. 

LUSTRERIE « FANTASIA » 
MOLENSTRAAT 11, BLANKENBERGE 

mnSNASDA 
H O O G S T R A A T 15^ -n 17 - A N T W E R P E N 

iic S laapkamers - Eetkamers 
"jUr Salons - K inderwagens 
'jlr Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 V. OP DE GETEKENDE PRIJZEN OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING 

•ic K o n t a n t - K r e d i e t 
U » OPEN ALLE DAGEN VAN 9 fOl 20 UUR 

N I E ü W a BEDBUVEN 

ToOksvert. Tan der ESst Testlgd» ét ta» 
dacht van de Minister van Bkonomlscha 
caken op bet feit dat Vüaamse «elTaarta-
organismen, die sioh inspannen voor de 
bevordering van de Industrialisering van 
hun gewest, moeten vaststellen dat kapt-
taalbeleggers met wie tXi onderhandelen 
over de vestiging van nieuwe industrie tt 
het Vlaamse landsgedeelte, door het Mi
nisterie van Economische Zaken onder 
druk worden geplaatst om voorkew te g»-
ven aan de Borinage o< een andere streek 
In WaUonia. 

Hl] stelde de Minister volgende vrageat 
1) Werden door de Begering of door de 

Minister instrukties gegeven aan de be
voegde diensten om de Investeringen door 
gunstiger flnantlële voordelen of andere 
maatregelen te richten naar de Borinage 
ot andere Waalse gewesten T 

2) Wattrin bestaan de supplementaire 
voordelen verbonden aan een vestiging tn 
de Borinage of in Wallonië T 

S) Welke zijn de soclaal-economlacSM ra
denen die een discriminatoire politiek in 
sake de aanmoediging van investering»-
projekten In de twee landsgedeelten kun
nen rechtvaardigen ? 

4) Is het om politieke redenen dat üw 
vesteringen In Wallonië door een gunsti
ger regime bevoordeeld worden ten na>-
dele van het Vlaamse landsgedeelte T 

We zijn benieuwd om he t antwoord te 
vernemen I 

Wie la U U V M 
«Is BIMiCILDn iriat b«K>cH 

wa* In UUVM niet 

Oude Markt 22 
b enze bteHielder 

I 
Algemeen agent voor Belgit: 

ABTS 
CTHNWIO OP TMNIN, 94 

KORMïK-lO 

Opgepast veer namaak DORT t 

Het Witte Paard 
WANOELINCENSTRAAT, 1 4 

ta LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vargaderinqen «o k»ol>«. 

Botte dracricea 
matige prl|zen 

( 
I 

( 
( 

INKOOP - VERKOOP - VOORTVERKOOP 

Villa - bos • week-end-bung. 
en Bouwgronden 
Tuin- bouw- en Nijveriieids-grond 

• 
Grote percelen In Wallonli en 
Frankrijk vanaf 4 F m .̂ 

De grootste keus In de Prov. 
Antw. van 1000 tot 20.000 m''. 

|0S VAN ALPHEN 
6 KANADEZENLAAN 
HEIDEKALMTHOUT 
TQ,. 74-91,39 _ 

MAATKLEDING 
volgens hypermoderne methode 
Perfekte pasvorm 

Prima afwerking 

tu/| I Snelle bedlening 

H I TEL. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
(KLEINE TUNNa) 

ANTWERPEN 

HOUDT WEGENS AANSTAANDE VERBOUWINGSWERKEN EEN 

TOTALE UITVERKOOP 
Het Is nu het ogenblik om onder de gunstigste voorwaarden 

kennis te maken met ons zeer bijzonder maatwerk... 

Enkele voorbeelden > 

Zuiver wollen kostuum, naar maat . ^ • • . - •.- * 1 -595 F 

Zuiver wolten broek, naar maat . igiÊto^-S^^j^'-^^,. 395 F 

Maatkostuum In Draion, Terlenka, enz. . . . » • » . • 1.695 F 

Wollen gabardines, naar maat . . • • • • • • 1.495 F 

Originele Jagersiodens, naar maat . t;.;-.»''i(»* "^-sit " - ' ••. • ,' 
Wl| verwerken ook Uw stof, Kistuum 1.000 F 

VERRASSINGSGESCHENK BIJ ELKE AANKOOP 

ANTWEBPEN (PaOVINCII 
AAI Brasscbaat 

Inschrijvingen t Schepen Fa«Ibickz H, 
Bredabaan 407. 
Afd. Berchem 

Ins(diri]vlngen i Vaa Dooren Plet, Fer> 
dlnand Coosemansstraat 81, Berchem. 

Dr. Goemaaa H., Orote Steenweg M, 
Berchem. 

Verzameling t O uur Frans vtui Hom-
beeckpleln. 

Vertrek : 9 uur IS naar Flantijn en Mo-
zetusleL 
Afd. Boom-Aartselaar-Terhagen 

Inschrijvingen : De Wit Wlm, Antwerp. 
•estraat 3. Boom. Tel 78.14 98. 

Tan den Bossche, Peter Benoltstraat X 
Meulemans Magda, Frans de Schutter* 

laan 17, Boom. 
Bijeenkomst : Aartselaar. 8 uur 80 Café 

t Vertakking », Boomsesteenweg. 
Vertrek : 8 uur 45. 
Bijeenkomst : Boom, 8 uur 46 Orote 

Markt. 
Vertrek : 9 uur naa r Mechelen (aaik-

sluiting karavaan Antwerpen, 
Vertrek : Mechelen 10 uiu:. 

Afd. Mortsel 
Inschrijvingen : Van Boven Rudl, Deur-

nestraat 70, Mortsel. TeL 49.75.24. 
Kunnen, Provincieraadslid, Krijgsbaaa 

80, MortseL 
Bijeenkomst : 8 uur 46 c Ardeense Ja

ger », Gemeenteplein. 
Vertrek : 9 uur naar Plantljn en More-

tusleL 
Afd. Kontich 

Inschrljvmgen : Steurs, Bdegemsteen-
weg 87, Kontich. Tel 68.10.27. 

Voor Kelzershoek en omgeving ; Smans 
Em., Kruisschanslel 131, Kontich. TeL 
63.08.23. 

ANTWERPEN 
Autokar V.M.O. 

Bijeenkomst : 9 uur Plantijn en More-
tuslei. 

Vertrek : 9 uur 30. 
De prijs per plaats Is 45 F. 
Tlketten zijn te bekomen op he t pro

vinciaal Sekretarlaat, bij Wlm Maes, Lan-
teemhofstraat , 28, te Borgerhout. Tel : 
39.92.06. Deze tlketten zullen trouwens op 
de meeste plaatsen aan huis aangeboden 
worden door onze propagandisten. 

Antwerpen Stad : Van Marcke Karel, 
Mechelsesteenweg 32. 

Dbaen, Verbondstraat 67. 
Borgerliout : Dillen Juul, gemeente

raadslid, Buurtspoorweglel 87. Tel. 35.09.29. 
Raeymaekers P.. Toekomststraat 1. 
Deume : Storme, Boekenberglei 134, 

Deume-Zuid. 
De Ridder Carlo, Boterlaarbaan 290, 

Deume. 
Schoten : Driunont Emlel, R. W. Van 

Havrelaan 369. 
Venken Pol. Grote Singel 105. Tel. 

62 41.45. 
ScMlde-WiJnegem : Van De Putte, 

Gouwberg 18, Schilde. Tel. 53.66.14. 
Berendrecht : De Lie Staf, Klappelstr. 

86. Tel 73.60.83. 
Essen en omstreken ; Bosmans Jozef, 

Korte Heuvelstraat 35, Essen. 
Hoboken-Klel : Perir Joris, Waarlooshof-

s t raa t 44. Kiel Antwerpen 
Boechout - Hove : ïCeteleer Leo, J. Pr. 

Willemsstraat 67, Boechout. 
Burcht - Zwijndrecht - Bazel - Krul-

l>eke : Uittersprot Alfons, Antwerpsesteeu-
weg 300, Burcht TeL 52 75.95. 

Edegem : Sommen Herman. Baron Cel
leslaan 36. 

Wilrijk : Cells Gommaar, Juul Moretus-
lei 346. Tel. 38.42.81. 

WILRIJK 
Vertrek met autobuskaravaan uit onze 

gemeente. Prijs per persoon : 45 F. 
Inschrijvingen (zo spoedig mogelijk) : 

Oude Holstraat 40 (Valaar) of telefonisch 
op nrs 38.42.81 - 33.69.68 - 49.55.02. 

TURNHOUT 
Inschrijvingen op volgende adressen : 
Jos Van Bruggen, Graatakker 142, Turn

hout, tel. 421.05. 
J o Belmana, Dlestbaan 50, Geel, teL 

685.35. 
Karel Mens, Verbindingstraat 20. te 

Vosselaar. 
MEBKSEM 

Inschr. autobus : Peeters, Speelplelnstr. 
53, Merksem. Tel. 45.92.74. 

LEUVEN 
Iedereen moet mee. Inschrijvingen op 

sekretarlaat Parijsstraat 12, Leuven. 
Prijs 35 F. 
Vertrek : Oude Markt, t e 9 uur 30. 

EREMBODEGEM 
Onze leden, symphatisanten en alle Vla-

mmgen, worden opgeroepen om deei te 
nemen aan de mars op Brussel, dd 22 ok
tober. 

Vertrek met speciale t ram op de Brus-
selbaan. 

KORTRIJK 
Inschrijving voor de reis per autocar : 
Vlaams Huis, Groenlngestraat, Kortrijk, 

of bij net plaatselijk actie-komitee uwer 
gemeente. 

Vertrek : 8 uur. Prijs : 75 F . 

BILZEN 
Een bus loopt op 22 oktober naar Bru9-

seL Zij doet volgende gemeaiten aan : 
Herderen, Riemst, Vroenhoven, Veldwe-
zelt. Smeermaas-Lanaken, Briegden, Gal-
lik, Eigenbilzen, Hoelbeek. Waltwllder, Bil
zen. De prijs bedraagt 100 F. 

Inschrijvingen : Gregoor Joris, Berken 
79. Gellik; Bertie Collas, Hanesteeg 7, Ei
genbilzen, Hansen-Smeermaas4ianaken. 

O E N I 
Autobussen vertrekken vanuit Gent Men 

kan Inschrijven tn het Vlaams nuis Roe
land of in café Ruiienshof. Borluitstraat 
Oent. Deelname prijs 55 F. Vertreic aan 
belde lokalen om 9 utir. 

DIKSMUIDB 
Inschrijvingen voor de autocars : 
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, Uzer-

laan, 83; Dhr. Travers. Oostvesten 6. 
VEURNE-ADINKERKE : Plaatselijk 

Aktiekomitee, lepersteenweg. 41 te Veume. 
Juul Haesebaert, Oarzebekeveidstraat, 

te Adlnkerke. 
BRUGGE 

0 kunt Inschrijven MJ 
(— Stad Brugge en randgemeenten : 

Roger Vande Voorde, Wollestraat 45, 
Brugge. 
Herberg < Vlisslnghe », Blekersstraat 
2, Brugge. 
Mare VandemoorteL Delaplacestraat 
121, St. Kruis. 

— Blanken berge : 
O. De Coninck, Qroenestraat 45, Blan-
kenberge. 

— Torhout : 
V.A.B, • V.T.B., Gevangenisstraat 3, 
Torhout. 
Davidsfonds : J. Vander Meersch, M. 
van Bourgondielaan, Torhout. 
V.tJ. : Jos Duflou, Hoge straat 39 Tor
hout. 

Inschrijven bij de kemleiders uit het ar
rondissement 

Reiskosten ; 50 F. 
Vertrek te 8 uur 16 te Brugge op het 

Zand. 
Steekt een helpende hand uit voor de 

c MARS ». Meldt ü bij het propaganda 
sekretarlaat : Mare Vandemoortel, Delar 
placestraat 121, St. Kruis. 
BORSBEEK 

Borsbeek : Dries Ido, Jozef Reussenslel 
102. 

Van Mol, Frans Belrenslaan 251. 
HEIST OF DEN BERG 

Autokar wordt ingelegd. Inschrijven bij 
Remi Maes, St. Gumarusstr. 5, Lier. Luy-
ten. Dorp 41 Berlaar. J, Hermans. Bieteorf-
straat 3. Heist op den Berg. L. van Des-
se i Zandvelden 8, Nljlen (Tel. 03-70.82 76). 
EKEREN 

Meerdere bussen worden vanuit Ekeren 
Ingelegd. De prijs voor heen- en terug
reis liedraagrt; 30 F. 
RONSE 

Autocar : 60 F per persoon. 
Inschrijving : De Vrije reisdutf. Grote 

Markt, Ronse. 
Vertrek : 9 uur. 

IZEGEM 
Inschrijven bij de leden van de VI. Ak-

tlefcomitees. 
Of bij : Hr Aoptheker Bekaert, Roese

larestraat, Izegem. Tel. 305.z6. 
ROESELARE 

Inschrijven bij de leden van de VI. Ak-
tlekomitees; prijs 65 F. of bij • 

Antoon Desimpelaere, Kalkenstraat, 
Roeselare. Tel. 209.64. 

August Jacobs, Siaüedreef 217, Roese
lare. Tel. 233.83. 
TIELT 

Inschrijven bij de leden van de VI. Ak-
tiefeomitees. 

Of bij : André Verkest, Hoogstraat, 
Tielt. 

André Vandendrlessche 4, Stationstraat, 
Meulebeke. 

Remi Van Wontergem, Tieltsti-aat, Oost-
rozebeke. 
MECHELEN 

Inschrijving autocar. Prijs 40 F. Vertrek 
Grote Marktt 9 uur 30. 

Lokaal Opsinjoorke, Nieuwwerk 1 (nabij 
kahedraal) , tel. 111.06. 

De Nef Herman, Frans Halsvert 11, Me
chelen. TeL 170.21. 

ASSENEDE 
Vertrek op de Markt om 9 vmi De rels-

som Ijedraagt 25 F. 
Inschrijvingen V.TB. - V.A.B. Markt 21. 

Assenede. 
Groep Forum. Nieuwestraat 4, Assenede. 

BLANKENBERGE 
VOLKSVERGADERING op ZATERDAG 

14 oktober te 20 uur In de zaal « OBSR-
BATERN », De Smet de Nayerlaan (Oude 
Vismijn). 
Sprekers : 
— Mr. Frans Van der Eist over FEDERA

LISME. 
Dr Leo Wouters, volksvertegenwoordi
ger, over de MARS OP BRUSSEL. 

— Mr. Guido Van In. over de nieuwe 
vlaams-natlonale generatie. 

AALST 
WIJ gaan met de TRAM naar Brussel I 
Onmiddellijk inschrijven, 25 F pei per

soon heen en terug. 
Lokaal De Vriendschap, Kerkstraat 9, 

Aalst, tel. 261.50. 
L. Rombaut, Molendreef 20, Aalst, t e l 

217.66. 

BBOECHEM 
Inschrijvingen worden Ingewacht bl] 

Vlemlnckx G., Molenweg 34. Broechem. 

(Vwvolg blz. 5) 

NA DE MARS OP BRUSSEL 
Zondag 22 oktot>er 1961 vanaf 14 uur 30 

In de 
GRAAF VAN EGMONT 

Jool Van Fraeststraat 28. op 50 m. van 
de Beurs. 

GEZELLIG SAMENZIJN 
met gekend Vlaams orkest. 

FEDERAAL JA 
UNITAIR NEEN 
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ir Is men noodzakelijk een la
faard, tvanneer men het vertikt 
het eigen leven in de weeg
schaal te werpen om iemand van 
de dood te redden ? 
Lydut Ragosin, een Britse 
schrijfster heeft in deze vraag 
de aanleiding gevonden tot een 
(overigens onevemrichiig en on
waarschijnlijk klinkend) dra
ma, en de Vlaamse TV heeft dit 
stuk dan vrijdagavond op het 
programma gezet : « DE AN
DERE MAN IN MIJ ». 
Roger Coorens had men met de 
hoofdrol bedacht, en we kunnen 
niet zeggen, dat hij deze op
dracht slecht heeft uitgevoerd. 
Dat wil natuurlijk nog altijd 
met zeggen dat icij mateloos 
entoeziast zouden zijn over toat 
wij te zien kregen, hoegenaamd 
niet ! Maar we moeten eerlijk 
zijn : hoe zouden wij van een 
speler mogen eisen, dat hij al 
zijn hinnen in zijn rol zou leg
gen, wanneer hijzelf niet eens 
gelooft in het stuk. dat men op 
de planken brengt ? 

• Bij het SPAARPROGRAM
MA van vorige, zondagavond 
zijn vooral twee mensen er in 
geslaagd, zij het d<in op een to
taal verschillende manier, de 
aandacht van hef publiek op 
hun verschijning te trekken : 
de voorzitter van de Spaar-jury 
en de zanger Marcel Amont. 
Omdat wij er aan houden dit 
stukje in schoonheid te kunnen 
eindigen, qaan we maar begin
nen met de illustere voorzitter 
van de even illustere jury. We 
rullen nog maar eens stormlo
pen tegen wat te Brussel heel 
plechtig i mijnheer de voorzit
ter » ivordt genoemd, maar wat 
wij wensen te noemen : de on
bekwaamheid op de troon ! Bij
na zoals in de Wetstraat ! Nu 
zijn we natuurlijk niet zo naief 
te gaan veronderstellen, dat ze 
in de BRT slechts op onze me
ning zitten te wacht£n om de 
voorzitter waarvan sprake met 
onbepaald verlof te zenden. 

1 
SCHERM 

t .v . - enquête 

I 
Maar we doen een duit tn het 1 
zakje, misschien weegt het toch 
wel eens zwaar genoeg ! 
•jür Zoals gezegd, we gaan dit 
stukje in schoonheid eindigen, 
en daartoe gebruiken we dan 
het optreden van Marcel Amont. 
Iedereen herinnert zich, dat die 
man Nederlands heeft gespro
ken, dat hij in het Nederlands 
heeft gezongen, ondanks het 
feit, dat hij voor de rest wel 
geen gebenedijd woord Neder
lands zal verstaan, hoe groot 
dan ook ! 

De kranten hebben flink hun 
best gedaan om de vergelijking 
te maken met een zekere Mer-
lot, minister en Waal, die te 
Gent lomp genoeg was om Frans 
te spreken en die dat te Zand
vliet nog niet had afgeleerd. 
Het is merkwaardig, hoe goed 
die gazetten - redakteurs zich 
het verleden blijven herinneren 
zolang er geen verkiezingen in 
de lucht hangen f 1 

Hoe dan ook. Marcel Amont I 
heeft onze heren ministers eens 
fijntjes tn hun hemd gezet. Na- I 
tuurlijk deed hij dat niet in 1 
vlekkeloos Nederlands, mxiar 
kom, wat is de uitslag eigenlij} 

naast de poging ? We laten alle 
kritiek opzij, en zeggen : dank 
U voor de inspanning. Marcel/ 1 

—o— I 
•jtr Vorige nuaxindag kregen we 
eenkleinkunst - programma van 
de groep f CRESCENDO » uit 
Kraamem op het scherm. Dcut . 
het geen vlekkeloos iets ging 1 
worden, dat konden we vooraf | 
weten. Maar het geheel deed • 
zeer simpatiek aan, en de pres- 1 
tige was verre van onverdien- | 
stelijk. We zeggen : goed zo, 
jongens ! 

En we juichen het initiatief van 
de BRT toe, om enkele ama
teurs-groejien ook eens een kans 
voor de kamera te geven. De 
groep t Crescendo i heeft be
wezen, dat dit niet noodzakelijk 
minderwaardige programma' s 
moet voor gevolg hebben ! 

.I.V.B. 

(Van onze T.V.-m^dewerkfr) 

V oor we met volgend punt van dit verslag beginnen, willen we vooraf even 
de aandacht vragen voor een klein pleidooi t pro domo ». V er schillende 

lezers vroegen ons, waarom we de voorkeur hebben gegeven aan het leenwoord 
t enquête » boven het zuiver Nederlandse woord : onderzoek. 

Welnu, toen we de voorkeur gaven aan « enquête », hebben we. in dit 
woord vooral de juiste technische term gezien. Een enquête is t een onder-
toek in een aangelegenheid van openbaar belang, waarvan de uitslagen wor
den gepubliceerd ». (Dr Jan Grauls : * Goed Nederlands in handel en econo
mie » — blz. 80-81). Daarenboven zegt deze auteur, dat het een term is, « die 
gebruikelijk is geworden in het Nederlands ». En we hebben gedacht dat 
hij het wel kon weten ! 

Uit <i De ander* mmts fc mij <>• De hoofd ^ ertolker Roĝ cT Cooreng baalt herinn-'rin
gen van vioeger op voor e n k ^ vrienden (Paula Geerta en Ward de Ravet). 

KVLTVBELE EN EDUKATIEVE 
UITZENDINGEN 

Zo zijn we dan aan het meest ernstige 
gedeelte van onze enquête gjekomen. Het 
viel ons onmiddellijk op, dat het op dit 
terrein wel geen steekspel zou worden, zo
als dat voor enkele andere rubrieken wel 
het geval is geweefct Wat natuurlijk 
geenszin betekent, dat iedereen over deze 
saken hetzelfde zou denken, absoluut niet! 
Alleen schijnt niemand zich hier overdre
ven warm te maken, en worden de zaken 
nogal rustig en nuchter bekeken 

De bezoeken « TEN HUIZE VAN » 
hebben blijkbaar veel s;ikses. want zeer 
veel deelnemers hebben er hun mening 
over Die men.ng is over het aigemeen 
nogal vleiend voor het programma in 
kwestie, al wordt hier" en daar wel wat 
kritiek ten beste gegeven. 

üit St-Nik!aas schrijft ons iemand : 
« Programma's, zoals « Ten huize van. . » 
geven de vervelende indruk dat het er bij 
de TV om doen Is. de schrijver of de kun
stenaar eens aan het publiek voor te stel
len met de heimelijke hoop, dat het pu
bliek op die man'er de kulturele begaafd
heid van de realizator, de produktlelei^er 
of de bezoeker zal hebben opgemerkt » 
Met die Indruk staat deze Inzender niet 

alleen. Maar zoals gezegd, ondanks alle 
kritiek op het programma in kwestie, weet 
men deze interview-bezoeken Uxh. \» 
waarderen. 

Er zijn nochtans interviews, die de 
meest tegenstrijd ge kommentaar hebben 
uitgelekt We bedoelen hier de vraagge
sprekken m t mensen uit de filmwereld. 
En otn din met, de aanvpllers te begm-
nen, uit Hasselt bereikte ons het volgen
de : « We hebben waardering voor de 
(weinige) mteressante films, die we op ons 
TV-scherm te zien krijgen. Maar wr zou
den de belangstelling voor die industrie 
toch wel een beetje kleiner willen. Het is 
zeker met omdat de volks-massa van die 
filmspelers en hun soortgenoten hTlf-goden 
heeft gemaakt, dat die wezens nu plots 
tot onze kultuurdragers meten uitgeroe-
Ijen worden Derhalve interesseert het «xs 
eigenlijk maar weinig, welke film die of 
gene nu weer in de maak heeft Ben in
stelling als de Vlaamse TV zou toch moe
ten weten, dat de massa altijd « panem 
en circenses » heeft gevraagd, en dat volks-
(^voeding nog iets anders is dan alleen 
maar geven wat gevraagd wordt ! « Iemand 
citeert hierbij Knut Hamsun : e De muil 
van de massa stiat altijd open ! » 

Nu moeten we de verdediging natuurlijk 
ook aan het woord laten. In de Limburgse 
mijnstreek .schreef iemand : « Interview's 

van Paul Louyet met da groten van het 
witte doek, vind ik ook heel goed Louyet 
Is tevens het levende bewijs, dat ook de 
Vlaming voornaamheid en stijl In zijn 
omgang en taal kan hanteren ». 

Voor de eigenlijke MUZIEK m de TV 
gaan we ons beperken tot het hoofdtema 
uit de inzendingen Want het viel ons op, 
hoezeer de kijker van de Vlaamse TV-
diensten meer muziek van eigen bodem wil 
verkrilgen. Om nauwkeurig te zijn, men 
wil graag op regelmatige tijdstiopen een 
groot orkest werken van Vlaamse komoo-
nisten zien spelen. Iemand stuyrt ons zelïs 
zijn hele korre.sp>ond€ntie met « de heer 
bijgevoegde (overtollige ?) Minister van 
Vlaamse kuituur ». waarin hij deze voor
stelde om de maand een « koncert van 
uitsluitend Vlaamse muziek te geven, met 
een 100 % Vlaams filharmonisch o -̂kest, 
met Vlaamse solisten » Uit de gevoerde 
briefwisseling b'eek, dat de h Van Els-
lande over een uitstekend sekretaris be
schikt, die wonderwel weet hoe hi] ie
mand zeem aan de baard moet smeren. 
Maar van het voorstel kwam niets in huis, 
natuurlijk niet! Wat onze korrespondent 
de opmerking in de pen legde : « Wat 
zijn de negers in Kongo gelukkig Die 
mogen nu hun <-̂ ;pn muziek <;i"len ' » 

OD het °-"bî d van d° BEELX)ENDB 
KUNSTEN IS men doorgaans van oordf-el 
dat er no?al veel. te veel, aandacht en 
zendtijd wordt besteed aan de moderne, 
non-figui-atieve kunstvormen. « Men geeft 
er langdradige uiteenzettingen over, en 
stelt m verhouding mmder belang in het 
t CTiratieve, terwijl het eerstgeno"mde 
s'echts door enkelingen woi-dt begrepen ». 
"En niet alleen In Beveren-Waas zegt men 
ao'ets ! 

In de Dendervallei vindt men blijkbaar, 
dat de TV wel Iets mag doen om de af
stand tussen de mens anno 1961 en de 
kunst van hetzelfde jaar wat kleiner ;« 
maken, want we lezen : « Kult«rele voor* 
Mchting is aan te bevelen. Onze kunste
naars moeten met onze mensen meer ver
trouwd gemaakt worden ». Een van d« 
weln'g deelneemsters aan de enquête aegt 
over de kulturele en edukatieve uitzendin
gen als volgt : « Ik denk ze zijn soms wei 
e n beetje te moeilijk voor de kleine man. 
Du.=; wordt het niet op de goede maniof 
voorgeschoteld » 

Het ZOEKLICHT op de kulturele aktia-
üteit valt blijkbaar in de smaak, al moe-
ttn we eraan toevoegen dat slechts een 
tiental Inzenders er een woordie over qes^ 
gen Eenzelfde magere bslangstellmg heb
ben de inzenders voor « AANOENAAIB 
KENNISMAKING MET ». Maar "X* 
hier vermeldt men de uitzending om et 
wierook voor te branden. 

Wat nu de eigenlijke edukatieve waarda 
van de TV-projrramma's betreft, een klei
ne meerderheid deukt, dat bet slks M| 
elkaar wel gaat om vla de TV iets bij t« 
leren. « >Vie een kleine inspanning wil 
doen, en er rekening wil mee honden dat 
het regie-boHije toch maar door een mens 
wordt gehanteerd, die zal uiteindelijk tocb 
moeten toegevfn. dat de TV ons heel wat 
kan Ieren, ook in zijn huidige vorm en 
standing ». 

Joha/-. \au Breda. 

De Nederlandse Comedie 
In de K.V.S. 

Onder de titel « Donna Diana » 
\cerd in de K.V.S. door de Neder
landse Comedie uit Amsterdam een 
galavoorstelling gegeven van de ha-
rokkomedie « El Desdén con el Des-
dén » (Versmading - bestreden - met 
Versmading) van de Spaanse auteur 
Don Agustin Moreto y Cavana, de 
schepper van de €comedia burlescat. 

« Donna Diana » is de eerste Ne
derlandse gastvoorstelling. 

Dat de Nederlandse Comedie vorig 
jaar inet dit stuk in het * Hollands 
Festival » presteerde en het er schit
terend heeft verdedigd, verwondert 
ons niet nu we deze uitzonderlijke 
vertoning hebben bijgewoond. 

Het was een festijn op alle ge
bied : spel, enscenering, regie, ver
tolking. 

Het schelmse en schalkse gegeven 
dat door de auteur logisch en fris 
werd uitgewerkt in een sprankelende 
tekst (met een sierlijke en vlotte ver
taling van Dolf Verspoor) werd xcel 
meer tot het toneel verwerkt, (bv. 
door Molière in zijn mislukte « Prin-
cesse d'Elide », terwijl het ook aan 
« De Getemde Feeks » van W. Sha
kespeare doet denken) maar bezit 
een grote originaliteit en tal van le-
vensachte figurehi en plezierige to
neeltjes, zodat Jnen de hele avond 
geamuseerd dit liefdes - mtnge - s^el 
volgt. 

De opvoering was prima : regis
seur Han Betz van den Berg, die 
tevens de rol van de jeune prernier 
speelde, kent zijn vak,\ dergelijke 
regie, die niet eenvoudig een mise 
en scène is, zoals het al te dikwijls 
gebeurt, slaat haar persoonlijke stem
pel op een opvoering, die ze als het 
ware opdrijft. 

De verschillende schuifjes, teken 
djRs tijds (17de eeuw), volgden me
kaar gezwind op in een dekor dat een 
streling was voor het oog evenals de 
aangepaste, schitterende kostume
ring. 

In de homogene, hoogstaande ver
tolking kunnen we speciaal vermel
den : Han Betz van den Berg als 
Pedro, Ellen Vogel als Diana, de 
anti-huwelijkse bloemekens (proto
type van Armande in de « Femmes 
Savantes » van Molière) en Ko Van 
Dijck, de sekretaris van Diana, een 
ten voeten uitgetekende dienende fi
guur, waardig voorloper van. Beau-
marchais Figaro. 

Het was een heerlijke avond, 
waarvoor we de Nederlandse Come
die feliciteren, we hopen dit gezel
schap weldra terug te zien. 

(t Donna Diana » ware een stuk 
geweest voor de opening van de 
schouwburg. De spelers van de 
K.V.S. die de vertoning bijwoonden, 
kon men op één hand tellen...) 

J.V. 

In memoriam 

A an Gustje Peelaers, is gans Vlaanderen 
dank verschuldigd. 

Hij was een eenvoudig man, nlt de minst 
bedeelde sociale kla«se. 

Hij droeg daarbij de xware last van een 
groot gezin. 

En toch bekleed deze schamele arme een 
uitzonderlijke jriaats in de Vlaams - natio
nale strijd van tussen de twee oorlogen. 

Te dien tijde werden overal Vlaamse 
hulzen ingehuldigd. 

Ik geloof dat er geen een inVlaanderen 
werd geopend, waar Gustje niet was met 
rijn harmonica. 

Hij trok er op af van de vooravond en 
speelde tot in de late nacht, sliep op een 
stoel of op de grond en herbegon de dag 
nadien van in de voormiddag. 

Als een middeleeuwse bard zwierf bij 
door gans Vlaanderen, onvermoeibaar en 
«teeds welgezind. Hij was beleefd en steeds 
welvoegelijk. 

Geen schuine moppen, geen aangebran
de liedjes. 

Alleen Vlaamse liederen en vooral dese 
van Hul lebroek waren zijn repertorium. 
Hij kende al de strofen van buiten. 

Hij was een voorloper van Willem de 
Meyer en van de Vlaams-nationale zang
feesten. 

GusHe Peelaers 
Hij was een uitstekend propagandist, 

bij de doorbraak van de Vlaams-nationale 
gedachte in de Kempen ten tijde van Tho
mas de Backer, en deze heeft hem altijd 
hoog gewaardeerd. 

Ik herinner mij de \ erkiezingsstrijd in 
1929, toen Van Dieren naast Thomas \oor 
de senaat opkwam. 

Er waren toen nog weinig Vlaamse hul
zen en we hielden meeting in open hicht, 
dikwijls na de hoogmis. 

Menigmaal werden we dan verrast ab 
we uit de kerk kwamen door de zang van 
Gastje, die onmiddeilijk bij bet ite missa 
est zijn trekorgel opentred en «o de kerk
gangers rond zich schaarde. Als wij aan
kwamen stond hij beleefd op en bood ons 
lijn stoel aan om de meeting te begin
nen. 

Hij was daar .ongevraagd, bij werd daar 
niet voor betaald. 

Hij was daar, eenvoudig, sonder ver
waandheid, in dienst van zijn «vertni-
fing-

Zo is hij jaren lang gegaan door alle 
Vlaamse gouwen. 

AUe jaren was hij op de IJzerbedevaart 
en speelde en zong in St. Jan; lo ook op 
de Bloedprocessie te Brugge in 't Putje 
en 't was altijd « Vlaanderen » dat klonk 
in zijn lied. 

Groot is voorzeker in die strijdperiode 
zijn verdienste geweest, en alle vooraan
staanden in Vlaanderen hebb-n dat vol
mondig erkend. 

Zo heb ifc hem altijd gekend en was ik 
een zijner goede vrienden In wie hij ver
trouwen had. 

En zo zag ik hem terug na de bevrij
ding die ook hem niet had gespaard. 
Gustje was een inci\iek om zijn schoon 
Vlaams verleden. 

Gustje bleef trouw en bij het minste 
teken van herleven dat bij bespeurde was 
hij daar weer. 

Weer klonken zijn liederen en zong zijn 
harmonica, maar zijn stem was oud en 
schor geworden, zijn lled<=rcii >i mg wat 
verouderd; maar gul en \ro!iJk werd hij 
opnifuw ontiiaald. 

Voor de eer'ste maal H?S h'j dit Jaar 
niet te Diksmuide. 

« Gustje is ziek », werd er verteld. Er 
was een leemte die niet werd gevuld. 
Gustje zal niet meer komen. Hij is nn «til 
dood gegaan. Hij was trouw tot in de doqd. 
Na de verkiezingen schreef hij mJJ eeB 
lange brief, die aldus aanving : 

Ik moet u oprecht gelukwensen dat v 
tot v<rfksv«-tegenwoordiger gekozen bent 
en wens u nog vele jaren ten bate van 
Vlaanderen; het spijt me dat ik er niet 
heb kunnen bijzijn om propaganda te mar 
ken, maar mijn kinderen hebben allemaal 
voor de Volksunie gestemd. 

Het is spijtig dat nu alle tekenen er op 
wijzen dat inaanderen naar «IJn vrije toe
komst opmarcheert, bij er niet bij za] mo
gen zijn. 

Maar van uit den schonen hemel zat 
bij zijn liefste lied over Vlaanderen la
ten galmen, zoals hij het honderden ma
len met gesloten ogen deed : 

u Ik zie er dat Vlaanderen zo geren i> 
Dr Leo Wouter», 

om.betei^ te wonen 
m a a n d b l è d I h o n d e ' d s n { o t o ' j 
M^MMM^ I B<lv>*z«n - t i p s 
• N k v f t V I m I A I C U W * i d a « ë n 

, ' 1 umekf) documertiatie 
a r c n t * « c t u u r 
I fi r I c h I I n s 
V « m f o r t • kun i t 

v i i ^ f ' f ral is prpefnr. 
hcPCMVw^nstr. 7 - gent 
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de KNUPPEL in 'f HANENKOT 

Toekomstige produktie van half miljoen liter 

TE GROEN 

t L'In dépendance » van Charleroi heeft het over de t Volks
unie •, speciaal dan over wat wij schreven over de druiven te 
Hoeilaart en Overijse. 

Onze lieve Waalse broeders van « L'Indépendance » schijnen 
het niet te kunnen sHTcken dat er nog elders dan in * la douce 
France » druiven kunnen groeien. Ze verheugen zich er over dat 
€ de belgische druif, die kunstmatig wordt vervaardigd (sio), 
moeilijk de konkurrentie kam, doorstaan van druiven die gerijpt 
tijn onder Gods lieve zon ». En, i.v.m. het Vlaams karakter der 
druivenstreek, besluiten ze niet zonder leedverm,aak : c het ge
beurt dat een teveel aan chauvinisme de goede gang van zaken 
schaadt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de belgische drui-
venind.ustrie een scherpe krizis moet doormaken ». 

Dat is dan die beroemde « Belgische solidariteit » waarover 
Theo Lefèvre het regelmatig heeft. 

MELK NIET GOED VOOR ELK ? 

Een melherij uit Vlaams-Brabant leverde sinds jaren tot ie
ders voldoening m^elkprodukten aan een vliegtuigfabriek te Gossa-
lies. Een paar dagen geleden irerd de chauffeur der melkerij zon-
dei' verdere plichtplegingen de deur gewezen toen hij zijn dage
lijkse levering kwam, doen. De bedrijfsleider der melkerij begaf 
zich daarop naar Gosselies om te vernemen, waarom, zijn produk-
ten werden geweerd. Tot zijn niet geringe verbazing werd hem 
meegedeeld dat het paritair komitee van de fabriek eenparig be
sloten had, voortaan geen melk of andere produkten, afkomstig 
uit het Vlaamse land, toe te laten; desnoods zou er gestaakt wor
den om de boycot kracht bij te zetten. 

Het enige Vlaamse prodvkt dat in die firma nog wordt ge
duld zijn de mobielen die vanuit Diegem per bus worden aange
voerd ! 

Nog de fameuze s Belgische solidariteit » / 

DE M.P.W. EN DE ZWARTEN 

t De Volks gazet » is zeer verbolgen omdat A. Genot enkele 
vragen voor ons blad beantwoordde. In de SoTnersstraat vindt men 
het schandalig dat de a zwarten » thans nauwer aan het rena/rdis-
tische hart liggen dan de Vlaamse sociülist,en. 

Men mag op de « Volksgazet i gerust zijn. Renard moet niets 
van de « zwarten » hebben. Het is daarom dat hij in Marcinelle 
onlangs nog herinnerde aan het « zwarte » verleden van een zekere 
Achiel Van Acker, destijds de man der Unie van Hand- en Gees-
iesarbeidérs. Hij had er ook gewag kunnen maken van een zekere 
Van Eynde die wel eens heeft gedroomd van het « eTie grote dag
blad » onder de bezetting. Is dat niet de Van Eynde die in de 
« Volksgazet » schrijft ? 

Tiens, tiens ! 
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Opkoop in topseizoen 20 miljoen F. Bonus voor druiven streek 
• 1< «!< : , - -

T sca is een naain die klinkt als een klok, niet alleen in de drtdvenstreek 
*- Overijse - Hoeilaart maar ook en vooral op de tafels der kulinaire fijn
proevers. Isca is een coöperatieve die niet minder dan 667 leden telt. Deze 
leden zijn praktisch allemaal druiventelers, die door initiatief van dhr Mi-
ohiels de handen in mekaar hebben geslagen om van de druiven wijn te gaan 
maken. Een moedig initiatief, dat weer eens bewijst hoe taai de Vlaamse 
mens is. Taai vooral dan m zijn zoeken naa/r steeds weer nieuwe bestaans
mogelijkheden wanneer zijn bedrijf dreigt te loor te gaan. 

BLAUWVOET 

« Isca », de oude benaming van de ge
meente Overijse en van de rivier « De 
Use » die door de ganse druivenstreek 
vloeit. 

Voor het eerat — het was in 1955 — 
vloeide de wijn onder deze benaming in 
de flessen. Er waren toen 50 000 kg drui
ven opgekocht en bewerkt geworden. Het 
volgende Jaar gmg dat cijfer reeds om
hoog tot 200.000 kg. om de daaropvolgen
de Jaren nog aan te groeien. In 1961 zul
len er naar men hooprt; 500 000 kg. drui
ven verwerkt worden, wat neerkomt op 
een half miljoen liter. 

NAAB DE FOEDERS 
In het gloednieuwe gebouw van de koo-

peratieve, dat onlangs ingehuldigd werd 
en dat gelegen is vlakbij de gekende cha
let van Isca, hebben wij het druivensap 
door een arm-dikke plastiekdarm zien 
vloeien van uit een reusachtige tankwagen 
(24.000 1) naar de tanks In de kelder. Bin
nenkort zal men de druiven ter plaatse 
persen bij middel van een machine die een 
drukkracht heeft van 180 ton. 

Vanuit deze moderne druivenpers dn 
Frankrijk gebeurde en gebeurt het nog dat 
de druiven met de voeten uitgeperst wor
den) vloeit het sap naar vergaartanks van 
18.000 liter elk, waar het vier of vijf maan
den MiJ t̂ om dan overgeheveld te worden 
In de gekende mastodont-vaten, waarin 
een mens gemakkelijk rechtop kan gaan 
en zoals men ze In de « Weinstübchen » 
van het Rijnland zeer dikwijls kan aan
treffen, als versiering van de muren, zij 
het dan ook in afgekorte vorm. Het zijn 
eiken vaten — foeders noemt de vakman 
ze — waarin het sap twee Jaar gelagerd 
wordt. Er grijpt gedurende die tijd natuur
lijk een gistingsproces plaats, een geheim- . 
zinnig gebeuren, dat aan de druivensap- j 
pen de edele wijnsmaak geeft. • 

pagne verloren laat lopen hetzij de fles 
volledig leeggiet. In robot-machines wor
den de flessen dan terug op normale in
houd gebracht, gestopt, en van etiketten 
voorzien. De Vlaamse wijn, zij het scbuim-
wijn, champagne of andere Is gereed om 
verbruikt té worden. 

PROEVEN MET HERFSE KAAS 
Om goede mengelingen te bekomen, dl« 

moeten toelaten verschillende soorten op 
de markt te brengen, wordt de voort-
brengst geproefd door mensen erkend ala 
wijnproever (meestal Invoerders of grote 
wijnhandelaars) die telkens tussen twee 
deugdelijke slokken in kaas eten. De2» 
kaas wordt gegeten om de smaak van de 
wijn weg te werken zodat men telkena 
nieuwe soorten kan proeven. Men denkt er 
aan üi de toekomst steeds Herfse kaas to 
gebruiken. Een huwelijk dus tussen de 
Vlaamse wijn en de Waalse kaas, een ze
kere vorm van federalisme ook en nog 
wel op ekonomlsch gebied I 

Isca maakt niet alleen wijn, die in el-
gen land verbruikt wordt en reeds een 
grote verspreiding kent, maar ook uitge
voerd wordt om. naar Nederland en Ka-
nada. Er wordt ook druivensap in geste-
lirlseerde vorm op de markt gebracht en 
om. als teenagerdnnk. Vooral in sana's 
en ziekenhuizen wordt veel van dat drui
vensap gebruikt. Het Is niet alleen ge
zondheidsbevorderend, maar het is ook 
vooral versterkend voor kinderen, zodat 
het in veel scholen gebruikt wordt, voor 
vrouwen in blijde verwachting en voor 
mensen die op Jaren komen omdat het 
aderverkalking weert. 

De naam «Blauwvoet» als merk dan 
ts een vinding van Dhr Peeters, d< 
aktieve public-relationsman van Isca 
Onder de verdere soorten door d< 
kooperatieve op de markt gebrach' 
vermelden wij de witte wijnen gaan 
de van schraal naar halfzoet en zoet| 
de roze wijn, de muskaat en de pare^ 
lende wijn. Ook worden yersofaillen'j 
de aperitieven gemaakt. In de reel 
Blauwvoet heeft men champagni 
brut en halfzoet evenals schuimwijnj 
Al bij al mag gerekend worden da 
een fles die iets meer kost dan hoH' 
derd frank vergeleken kan worde! 
bij franse champagne die 250 F kostj 
Onze wijn is dus In vergelijking tol 
de prijs veel beter dan de Fransei' 
Op dit ogenblik werken in het nieu-̂  
we bedrijf van Isca een vijftien-ta^ 
arbeiders. Naast de chalet, waar wij^ 
nen kunnen geproefd worden heeff 
men ook een stemmige wijnkeldef 
binnen het bedrijf waar talrijke be* 
zoekers (er zijn regelmatig rondleid 
dingen) in een gezellige sfeer komeii 
genieten van wat uit Vlaamse drui
ven voortgebracht wordt. , 
Er wordt ook aan gedacht uit de af
val van de geperste druiven, veevoe
der te maken. Dat blijft voorlopig 
echter nog toekomstmuziek. 
Op dit ogenblik heeft men echter 
we! een bloeiende « Ridderorde der^ 
Iscaniërs » waarin zelfs enkele Ta-
felridders van Reims werden opge^ 
nomen, die beweren dat de Vlaam-jj 
se wijn uitstekend is. | 

De wijn-nljverheld brengt bloei voor de 
ganse streek, doordat de kooperatieve d« 
druiven opkoopt in september-oktober het 
topseizoerS (er worden in die tijdspanne 7 
miljoen kg. op de markt gegooid) en al-
éaa de prijs per kilo (die anders zeer laas 
Talt) met gemiddeld 3 P doet stijgen. Al
dus doet de ganse druivenstreek een bonus 
van 20 miljoen F. 

Spijtig genoeg steekt de staat ook hier 
weer stokken m de wielen van een door 
en door Vlaamse onderneming die in vol
le bloei is 

Niet alleen werd bij de oprichting van 
de kooperatieve met geen cent gesteund, 
maar bovendien speelt de ondememnig 
nog bankier voor de staat ook. Inderdaad: 
men vraagt 16 F taks per liter, deze taka 
wordt geheven (er is In de Iiooperatieve 
een bureel voorzien voor beambten die 
regelmatig komen kontroleren) wanneer 
de wijn in de fles gaat. De flessen blij
ven soms jarenlang in de kelders liggen 
alvorens verkocht te worden. Een normale 
voorraad van 40.000 flessen tegen 16 F tak» 
per fles, maakt dat Isca 640.000 F voor
schiet aan de Belgische staat. Was er 
maar federalisme zullen de leden van de 
kooperatieve zuchten. Dan konden zij in
derdaad naar een gezondere regeling 
gaan. Intussen wensen wij echter deze 
moderne mensen, deze vooruitstrevende 
gemeenschap veel bijval en hopen wij nog 
dikwijls proost te kunnen zeggen met 
Vlaamse wijn op de gezondheid van het 
Vlaamse volk. 

^.D.L. 

CHAMPANJE I 
Ook onze Vlaamse wijnvoortbrengers : 

maken champanje (de Blauwvoet — niet ï 
alleen bij naam maar In volle werkelijk- ; 
held echte Vlaamse wijn — behoort tot de ; 
gechampagniseerde wijnen). Daartoe dient : 
men eohter de drank die uit de foeders ; 
komt en In flessen gedaan wordt nog een '< 
tweede gistingsproces te doen ondergaan. ; 
De flessen worden In pupiters gezet : ; 
schoolbordvormige houten schotten, twee ', 
aan twee tegen elkaar geplaatst, wat hen • 
het uitzicht geeft van tenten. : 

Ze zijn vervaardigd in donkere frMise '• 
elk en voorzien van speciale gaten, waar- ] 
In de flessen met de hals vooruit gesto- : 
ken worden, schuin naar omlaag. i 
40.000 FLESSEN SCHUDDEN PER DAG ; 

ledere dag worden al deze flessen c ge- ; 
schud ». Een gespecialiseerde vakman met • 
dertig jaar praktijk in de franse champa^ ; 
gne, neemt ledere fles vast. geeft er een : 
zwaai aan en laa.t ze een beetje meer ho- ' 
rizontaal komen. ledere dag doet deze '. 
man op die wijze niet minder dan veer
tigduizend flessen. De droesem komt stil
aan naar boven, zodat men na verloop vwi 
tijd de flessen kan « vergieten ». een kar
wei die voor onlngewljden steeds falikant 
lauoopt. 

In éto gebaar moet men namelijk de 
fles ontstoppen, de droesem uitgieten zoa-
der dat men hein tenig ander de cluun-
pagné Twrmengd of dat men hetrij cham- . 
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