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; Verder 
Blunderen i 

De Vlaamse socialisten hebben zich 
dus afzijdig gehouden van de mar* 
op Brussel. 

Zelfs de Antwerpse burgervader Lo-. 
de Craeybeckx, die op 11 juli te Ant
werpen Brussel nooit loslaat, was er 
niet, wat 't PalUeterke het prachtig 
beeld ingaf van de dikste ra t van 
Antwerpen. Uit het hoofdartikel van 
de Volksgazet voor de betoging « Wij 
marsjeren niet mee » bleek dat de 
Vlaamse socialistische voormannen 
de politieke toestand verkeerd beoor
deelden. Zij oordeelden, evenals de 
fr.-instalige pers, dat de stellingne
ming van de Inrichters slechts de ge
dachte vertolkte van een beperkt 
groepje en niet beantwoordde aan 
een diepere stroming in de Vlaamse 
volkslagen. 

Het scheen een ogenblik dat de 
Vlaamse socialisten hun blunder in
zagen. De jongste feiten doen ons 
daaraan echter sterk twijfelen. 
Tegen de leidende groep socialisti
sche studenten, die met de rode vlag 
mee opmarsjeerden naast de Vlaam
se leeuw te Gent tijdens een voorbe
reidende betoging voor de mars op 
Brussel, schijnen maatregelen ge
troffen. 

De groep t< Links », die een poging 
doet om het Vlaamse socialisme uit 

t de verstarring te bevrijden, geeft een 
halfmaandelijks orgaan uit met de
zelfde naam. Dat blad werd gedrukt 
op de persen van de Volksgazet. Het 
vloog er buiten en moet thans elders 
gedrukt worden. 

In een artikel « Federaal Tooroit-
zicht voor de Vlaamse vrijzinnigen » 
\ a n zaterdag 4 november gaat de 
Volksgazet de heer Jassogne te lijf 
omdat die man het aandurft zich uit 
te geven voor een (c linkse » en voor 
een « socialist » zonder dat hij een 
invloedrijke plaats bekleedt in de 
B.S.P. De Volksgazet gewaagt zelfs 
van (I opgeblazen heertje » terwijl ze 
beweert dat ze de man niet kent, ten
zij als redaktielld van << Links », de 
stuurlui aan linkerwal zoals ze dte 
groep smalend heet. 

Men kan nn toch niemand het recht 
ontzeggen zich katoliek te noemen 
zonder in de C.V.P. het goed en het 
slecht weer te maken, liberaal zon
der lid te zijn van de P.V.V. of 
Vlaams-nationalist zonder lid te zijn 
van de Volksunie. De poUtieke par-
t i i ïn zijn maar uitingen van geestes
stromingen. De stromingen zelf blij
ven altild dieper en reiken altijd 

' verder dan een politieke partij . 
. D.it men uiteindelijk om te p-aten 

met de socialisten langs de Volks-
• huizen moet gaan is zeker juist Maar 
, of het de gepaste taktiek is >ooruit-

t strevende personalistische socialisti
sche jongeren, die de demokralische 
misdaad begaan zelfstandig te den
ken, tegen de schenen te schoppen, 

ï betwijfelen we ten enenmale. Ons 
* stuit het tegen de borst en de jonge 
( socialisten, die we erover spraken, 
f «a ren gewoonweg woest. 
1 Het Vlaamse socialistisch partijschip 

zwalpt thans stuurloos. Te vergeefs 
'̂  doet men een beroep op de Waals-
. Vlaamse arbeiderssolidariteit. Terwijl 
ï men de Maamse \olkssolidaritsit af-
| W Ü s t 
«Hie r nu ligt de grote vergissing 
f Vlaanderen vertoont tal van kolonla-
^ hstische verschijns-len In de top van 
. alle machtsgroepen overheersen 
i franstalige volksi-reemden 'n Kwart 

miljoen Vlaamse arbeiden, worden 
*• dagelijks naar VFailonië, Brussel. 
" Frankrijk. Nederland en Duitsland 

versjouwd om gewoonlijk het zwaar
ste en slechtst betaald koeliewerk te 
verrichten. Door de slechte ekono-
mische s tmktuur ligt de levensstan
daard van de Vlaamse arbeider ge 
voelig lager dan die van de Brussel
se en de Waalse. De werkloosheid is 
een Vlaams verschünseL De Vlaam
se intellektuelen worden stelselmatig 
achteruitgesteld in dit land. 

Wlm Jorissen 
(Vervolg blz. 4) 
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Van den Boeynants te Kortrijk : « De welvaart 

der Vlamingen is gebonden aan een sterke een

heidsstaat ». 

Inderdaad : 

- Celijk de mobiel gebonden is aan trein of bus; 

- Celijk dejyerkloze gebonden is aan het stem

pellokaal;^ j , 

- Celijk Hageland-Kempen gebonden is aan de 

Borinage; | j 4 

- Celijk Sidemar gebonden is aan ^en Waals Im

primatur; 

- Celijk E3 gebonden is aan Route de Wallonië; 

- Celijk het Limburgs bekken gebonden is aan 

het Waalse; 

- Celijk de gehangene gebonden is aan de galg. 
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Dal kan Nederland 
Vlaanderen niel 

WAAROM : 
Reportaj 

WAARHEEN GAAT HET LAND 
Seden het •parlement wet verlof ging ,n juU U. heeft de ontuikkehnq 

dte toen reeds duidelijk merkhaar wa^ zich tn snel tempo doorgezet • de 
Vlaams-Uaalse problemen beheersen het politiek leven en bezorgen alle ge
zagdragers grote bekommernissen. 

Het IS daarbij duidelijk dat de regering met schrik bevangen en beshiit-
shntloos, de samenroeping van hft parlement verdaagd heeft. 

Iedereen zegt en herhaalt dat er 
dringend maatregelen moeten ge
troffen worden vooraleer het te laat 
l3, dat het hoog tijd is het immobi
lisme en de struisvogelpolitiek te la
ten varen. Welke maatregelen ? Wi] 
zouden het graag vernemen. Maar 
zelfs voor de taalproblemen heeft 
de regering blijkbaar geen oplos
sing, of misschien een oplossing die 
zij niet durft bekend maken. Het 
eerste ontwerp dat in kabinetsraad 

was werd zo slecht onthaald dat o» 
regering achteruitkrabbelde. Zij 
had echter haar Intenties verra
den. Sedert heeft de minister van 
binnenlandse zaken zich tot de be
volking gericht met een toespraak 
vol gemeenplaatsen, maar zonder 
duidelijk antwoord op de beslissen
de vragen die door iedereen gesteld 
worden. Het enige wat maar al te 
duidelijk is voor ons Vlamingen is 
dat deze regering onbetrouwbaar is 

en er plannen gesmeed worden die 
nieuwe gebiedsroof inhouden, nu en 
in de toekomst. Wij zullen ons daar
tegen met de grootste krachtdadig
heid verzetten, in de overtuiging 
dat gans het bewuste Vlaanderen 
in die aangelegenheid achter ons 
staat. Nieuwe toegevingen zijn on
duldbaar. 
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Noodtoestand voor 
Vlaamse vissers ! 

Volksunie op de bres 
(Blz. 3) 

Er zijn echter andere problemen. 
Er is de soclaal-ekonomische poli
tiek die door de regering gevoerd 
wordt en die gericht is c^ de een
zijdige bevoordeling van Wallonië 
tegen alle redelijke argumenten in. 
Het getuigt van een schaamteloze 
durf om in het licht van de recente 
gegevens te durven beweren, zoals 
de CVP-voorzltter te Kortrijk, dat 
de unitaire staatsstruktuur moet 
behouden blijven omwlUe van het 
ekonomisch belang van beide lands
gedeelten. Dan wanneer de statis
tieken onweerlegbaar de ontstel
lende achterstand en achteruitstel
ling van Vlaanderen bewijzen. 

De tegenstelling Vlaanderen-Wal-
lonie op sociaal-ekonomisch gebied 
is een feit. Zoals steeds gaat Wal
lonië met het leeuwenaandeel lo
pen. Maar de Vlamingen beseffen 
het en zullen het niet blijven dul
den. De betoging van 22 oktober 
heeft het bewezen. 

Over de zetelaanpassing wordt in 
alle talen gezwegen : de part i j 
voorzitters trekken ten strijde te
gen het federalisme en verdedigen 
de imitaire staatsstruktuur, maar 
zij zijn doof en stom over het pro
bleem van de zetelaanpassing. Ge
loven zij werkelijk dat het Vlaam
se land deze onduldbare, ongrond
wettelijke toestand zal blijven dul
den ? 

Het is al te gemakkelijk er zich 
Van af te maken door nietszeggen
de verklaringen over decentralise

ring en deconcentrering, terwijl 
men een politiek voert die meer dan 
ooit centralistisch Is. 

Alle beloften in dit verband zijn 
waardeloos tegen de achtergrond 
van een jarenlange ervaring. 

Het is onze overtuiging dat het 
probleem der Vlaams-WaaJse ver
houdingen in een beslissend sta
dium gekomen is. In en buiten het 
parlement zullen wij onze plicht 
doen : onze plicht tegenover ons 
volk en tegenover dit land. Voor ons 
is en blijft het federalisme de eni
ge afdoende en aanvaardbare op
lossing. De gebeurtenissen zullen 
ons in het gelijk stellen. 

« COAL » 

zei een grote partif"* 

bij de laatste ver

kiezingen; 

« COAL » 

zei Blavier op 5 no

vember te Aalst; 

« COAL » 

zegden de zachtzin

nige jongens van 

Standard-Liège; 

Na 131 jaar nu ook 

op het voetbalveld : \ 

« COAL » 

tegen Vlaanderen; 
« COAL » 

voor Wallonië. 

file:///olkssolidaritsit
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PefUVOTEN 
GEEN VERLOREN ZAAK 

Vertegenwoordigers uit het be
dreigde Overmaas richtten zich de 
jongste weken tot Vlaamse parle
mentairen uit de verschillend* par
tijen om steun voor hun logisch 
standpunt. Ook bij Hubert Leynen 
waren ze. Zo althans konden we op
maken uit verklaringen van zijn 
kennissen. Hubert zou deze kennis
sen gezegd hebben dat hij zich niet 
inspande voor « een verloren zaak ». 

Hubert spant zich nog slechts in 
voor een zaak : eens minister wor
den. 

Misschien vinden onze lezers dat 
hij zich best ook voor zo een ver
loren zaak niet zou inspannen ? 
Hubert redeneert echter dat waar 
andere Limburgse politiekers van 
zakformaat als Meyers, Bertrand 
en Vreven het zo ver brachten, ie
der kamerlid of senator wel eens 
zijn kans mag krijgen. 

Ondertussen leert de knaap vlij
tig. Na heel wat jaren heeft hij al 
ingezien dat de « ministrabelen » 
hun handen niet verbranden aan 
zaken die verkeerd kunnen uitval
len. Voor die knullen behoort moed 
inderdaad niet tot de politieke 
deugden. 

En voor het overige : kan de ver-
fransing van enkele duizenden 
Overmazers opwegen tegen een mi
nisterstas van Hubert Leynen ? 

,^Men moet toch het voornaamste op 
c de eerste plaats zetten. En het voor-
^naamste voor Hubert is Hubert 
^lelf. 

VLAAMSE LIBERALEII"^" ^^^ 
Het is wel eens goed bij de her

doopte liberalen te kijken hoe zij 
de verhouding Nederlands - Frans 
zien. Tienen is daar een voorbeeld 
voor uit de vele die kunnen aange
haald worden. De stad leeft nog in 
de voorhistorische tijd want ze 
heeft nog een liberale meerderheid. 
Uit die liberale meerderheid ko
men de potentaten van het Tiense 
Rode Kruis, die vorige zaterdag in 
hun schelp zijn moeten kruipen. 

Die Tiense liberalen hebben te 
Tienen echter ook Frans gemeente-
onderwijs ingericht : 5 klassen met 
72 leerlingen en met de hulp van 
hun partijgenoten in het provincie
bestuur baten ze ook nog 4 Franse 
klassen met 79 leerlingen uit in de 
lagere oefenschool van de provin
ciale normaalschool aldaar. 

Dat maakt 151 kinderen die in 
lagere scholen verfranst worden. 

Daarbij komen nog 58 leerlingen 
aan de normaalschool. 

Tie en ligt in het arrondissement 
van de « Vlaamse » voorzitter van 
de P.V.V., Omer Van Audenhoven. 
Hij is te^en het federalisme en de 
Waals-Vlaamse verhoudingen moe
ten voor hem opgelost worden door 
decentralisering en deconcentrering. 
Daarom dat hij de verfransing van 
Brussel uit decentraliseert en de-
concentreert, naar Tienen. 

EEN PLOMPE 
C.V.P. BURGEMEESTER 

De burgemeester van Boechout 
had aan onze mensen vergunning 
geweigerd om met microwagen te 
kolporteren in zijn gemeente. 

Reimond Mattheyssens probeerde 
hoffelijk met tal van argumenten, 
een beroep te doen op 's mans ver
stand — als hij dat zou hebben — 
en aan te tonen dat een weigering 
onhoudbaar was. 

De lummel had echter zomin 
verstand als manieren en hij haak
te plomp af. 

Onze verkozene zond de vlegel 
een stekelis: briefje op zijn dak. dat 
hem wel geen goede manieren zal 
leren — daarvoor is een volledige 
handleiding nodig — maar dat hem 
toch even door zijn dikke huid zal 
prikken. 

Als dat het waardigste exemplaar 
is uit het Bnechoutse C.V.F. stel... 

WETENSCHAPPELIJKE ERNST 
Onder de rubriek « Waals-Vlaan-

deren-Waals » lazen we in D« Ga

zet van Antwerpen van 2 dezer dat 
het Harmei Centrum « met weten
schappelijke ernst » het antwoord 
verstrekt heeft op de vraag of 
Moeskroen Waals is of niet. 

Dat onderzoek destijds beperkte 
zich tot een kontaktneming met de 
burgemeesters uit die streek. An
ders niet. Bij zover dat een weten
schapsmens als Prof. Draye ver
klaarde in die omstandigheden niet 
verder te kunnen meewerken en 
zijn ontslag indiende. 

Moeskroen is voor de helft 
Vlaams. Iedere objektieve waarne
mer weet dat. 

Dagelijks worden er trouwens 
5.0000 Vlaamse kranten verspreid. 

Het vraagstuk is echter of de 
huidige toestand telt : te Ronse, 
Edingen, Overmaas, te Moeskroen 
en in de Brusselse randgemeenten 
ofwel of het gebied oorspronkelijk 
Vlaams of Waals was. 

Dan staat het vast dat aan de ene 
kant Moeskroen Waals was en aan 
de andere kant dat Ronse, Edingen, 
Overmaas en de Brusselse randge
meenten Vlaams waren. 

Deze laatste gebieden zijn trou
wens nog voor 75 tot 95 % Vlaams. 

Men moet echter een beginsel 
vastleggen. En wel wat Waals is 
moet Waals blijven, wat Vlaams is 
moet Vlaams blijven. Ofwel kannen 
de Walen opnieuw beginnen over de 
franstaligen te Gent, Vilvoorde of 
Antwerpen en moeten de Vlamin
gen de tweetaligheid van ongeveer 
gans Wallonië eisen. Want overal 
wonen daar Vlamingen. In sommige 
gemeenten zelfs hoge percenten. 

Wij wensen afbakening van de 
gebieden. Maar op een ernstige wij
ze, zonder het eeuwig gesjacher van 
de franstaligen. 

NIET ZO GEMAKKELIJK 
Van Audenhove heeft wel wat 

vroeg van de toren geblazen met 
zijn ruime samenwerking van alle 
zelfstandigen in de P.V.V., de her
doopte liberale partij. 

Samen met Lallemand heeft heel 
diens partij , die 42.000 stemmen 
raapte In Henegouwen, zich terug
getrokken. 

En de onafhankelijke lijst van de 
oud-volksvertegenwoordiger van de 
liberalen Maurice Quaghebeur, 
deeMe thans op een persvergade
ring mee dat zijn « Partij van de 
Zelfstandigen en de Middenstan
ders » voorgoed met de uitbouw be
gonnen is. 

De liberalen denken te vlug dat 
het gebeurd is. 

Overigens moeten ze niet denken 
dat de kiezers reeds vergeten zijn 
dat voor hen alleen ministerszetels 
tellen ! 

UITSTEKENDE ZORG 
Nadat wij jarenlang op de nagel 

van de werkloosheid en van de mo
biliteit geklopt hebben schijnt die 
nagel eindelijk in de hersenen van 
onze kleurpolitiekers doorgedron
gen te zijn. Vooral sinds 26 maart. 

Althans heeft Theo Lefèvre de 
Volksunie nagepraat te leper op 30 
oktober. 

Volgens De Standaard zei de eer
ste minister : « Uw (is het ook niet 
de zijne ?) bevolking eist terecht 
werkgelegenheid in eigen streek en 
in eigen taal. Zij wenst niet langer 
te moeten uitwijken of t« moeten 
pendelen over grote afstanden om 
te ontsnappen aan de werkloosheid, 
die nog voor 70 % in de Vlaamse 
gewesten gelokaliseerd is >. 

Nietwaar dat Theo Lefèvre ons 
blad leest ! 

Dergelijke taal hebben we van 
hem in vorige jaren nooit gehoord. 

Want alle achtereenvolgende re
geringen hebben niets veranderd 
aan de 250.000 Vlaamse mobielen 
en de 70 % Vlaamse werklozen. Ook 
de huidige regering niet. De fabrie
ken die bijkomen in Vlaanderen 
houden ter nauwerneod gelijke tred 
met de fabrieken die wegvallen en 
met de aangroei aan arbeidskrach
ten. 

Duitsland belegde de laatste tien 
jaar 24 % van het bmto nationaal 
produkt, Nederland 22 %, Italië 
21 %, Frankrijk W %. 

België 15 %.; 
En dan meestal nog te Bmssel en 

in WaUonië. 

NOOIT GENOEG 
Van 1830 tot 1939, dus gedurende 

109 jaar werden er in België 180 
miljard F belastingen betaald. In 
het geheel! De staat heeft echter 
van langsom meer een omvangrij
ker taak gekregen en zo werden er 
in 1954 68 miljard betaald, in 1960 
102 miljard, in 1961 114 miljard en 
voor 1962 voorziet men 123 miljard. 

Van die 123 miljard voorziet men 
25,4 % uit bedrijfsbelasting, 33,6 % 
uit zegelbelasting en 14 % uit ak-
sijnsen en verbruiksbelastingen of 
samen 73,1 %. Het overige komt van 
kleinere belastingen als doeane 
(5,5 %) registratierechten (3,6 %) 
opvolglngsrechten (1,9 %) enz. 

Toch heeft de staat nooit ge
noeg. 

Dat begrijpt de gewone man 
niet. 

En wij ook n ie t ! 

BOERENBEDROG 
Wij lazen in «Het Laatste Nieuws» 

een artikel « Televisieuitzending 
was Boerenbedrog » (29-10) over de 
wijziging van het kadastraal inko
men. 

« Het Laatste Nieuws » schrijft : 
« Men heeft de staatsbelasting op 
3 t. h. bepaald om zich dezelfde in
komsten als vroeger te verzekeren 
na het wegvallen van de krisisbe-
lasting. De kleine eigenaars, die 
vroeger slechts weinig krisisbelas-
ting betaalden, Inoeten nu een deel 
meer betalen van wat de grote *i-
genaars minder betalen ». 

Wat « Het Laatste Nieuws » 
schrijft is juist. Wat ze er echter 
zou moeten bijschrijven is dat de 
nieuwe wet op het kadastraal inko
men goedgekeurd werd door de vo
rige regering van C.VJP.-ers en li
beralen. 

Ja, liberalen ! De liberalen zijn 
dus zeker zo schuldig als C.VJ».-ers 
en socialisten die thans de wet uit
voeren. 

Geef de liberalen ministerszetels 
en ze vergeten alles en ledereen. Zo 
was het gisteren, zo zal het morgen 
zijn. 
AL ERG GENOEG 

Tal van kranten hebben het 
proefballonnetje besproken of er 
een regering van nationale ver
standhouding diende te komen, dus 
een regering waarin ook de libera
len zouden zetelen. 

Wij vragen ons af wat die libera
len er nog bij zouden doen ? Willen 
zij nog eens de belastingen op het 
kadastraal inkomen verhogen, zoals 
ze dat deden in '59 ? Belasting die 
thans als een tijdbom ontploft. 

Willen zij Brussel en Wallonië nog 
meer bevoordelen en Vlaanderen 
nog meer achteruit duwen ? 

Laten de liberalen maar in de 
oppositie blijven. 

De regering is zo al erg genoeg ! 

WAALSE OBJEKTIVITEIT 
Ieder lezer zal wel gehoord of ge

lezen hebben over de fantastische 
wijze waarop de Waalse scheidsrech
ter Blavier, die geen woord Neder
lands kent, de voetbalwedstrijd 
Eendracht Aalst - Standaard Luik 
leidde. De Luikse ploeg mocht zo 
ruw spelen als ze wilde, de Vlaamse 
mocht zich niet eens beklagen! 
Daarmee hebben de Aalstenaren 
dan weer eens een staaltje gekre
gen van wat Herrenvolk en Herren
mentaliteit is. Het strekt de Aalste
naren tot eer dat ze geen slaafse 
houding aannamen. Tegen parti-
sanen past geen fair play, aUeen 
verweer. 

Over het vervolg van de zaak 
moet niet getwijfeld worden. Blavier 
is een Waal en de ploeg van Aalst 
is Vlaams, dus zal Aalst ongelijk 
krijgen. 

De kruik gaai echter zolang te 
water tot ze breekt en we denken 
dat scheidsrechter Blavier nooit 
veel genoegen meer zal beleven op 
Vlaamse speelvelden. 

Het weze hem overigens gegund. 
Want scheidsrechter en uitdagings
agent zijn twee verschillende dingen 

MARS NAAR DE 
GUIMARDSTRAAT 7 

De franstalige en Waalse bladen 
zijn na de schermutselingen op het 
veld van Aalst tijdens de voetbal
wedstrijd Eendraeht Aalst - Stan
daard Luik nog niet klaar gekomen 
met hun Indiaans huilconcert. 

Waar al de schuld ligt bij de po
tig en onfair spelende Standaard-
ploeg en bij een vooringenomen 
eentalig Waalse scheidsrechter, 
daar zijn de franstalige bladen al 
de straffen aan het voorschrijven 
die Eendracht Aalst, — dat achter
blijft met drie gekwetste spelers ! 
— dienen opgelegd. Hetgeen na
tuurlijk is vermits de franstaligen 
in het bestuur van de Belgische 
voetbalbond de baas spelen. Zoals 
overal in dit land. 

De maat is echter vol, heren ! 
Het is de tweede maal dat die be 

ruchte scheidsrechter Blavier Een
dracht Aalst probeert te kraken. 
Vroeger stuurde hij eens 4 Een-
drachtspelers buiten, thans weer 
drie. Die Blavier heeft onlangs nog 
heel wat last gehad op de voetbal
wedstrijd Beringen - Turnhout. Ook 
omdat hij geen Nederlands kende ! 

Ondertussen heeft Standaard 
Luik reeds al te potig huisgehouden 
op de voetbalvelden van Dlest en 
Waterschel alvorens thans weer 
hetzelfde te doen op het veld van 
Aalst. 

En straffen ? We herinneren ons 
de wedstrijd Standaard - Water
schei vorig j a a r ! De spelers van 
Waterschei werden bespuwd en ge
slagen door het Luiks publiek. 

Dit gebeurde niet op Aalst. Wat 
kreeg Standaard als straf ? 2.000 F 
boete ! 

De Standaardspeler Sztany sloeg 
de scheidsrechter Calonne toen in 
het gezicht! Werd hij levenslang 
geschorst, zoals gebruikelijk ? Neen, 
hij kreeg zes weken ! 

En thans zou men de Aalstenaars 
zwaar straffen, die heel wat minder 
deden, en dat dan nog door de 
schuld van de scheidsrechter ! 

De Waalse kranten gaan hun his-
terie zo ver drijven dat en Stan
daard Luik en scheidsrechter Bla
vier in Vlaanderen op hun donder 
zullen krijgen door hun aanstellig-
heid en hun onsportiviteit. Zij zoe
ken het waarachtig ! 

En als de Belgische Voetbalbond 
weer eens de Waalse zijde zal kie
zen, zal hij nog aardig wat kunnen 
beleven. Want Vlaanderen is hun 
vooroordelen kotsmoe ! 

WIJ BRENGEN HET VER 
In een hoofdartikel in de «Volks

gazet » van 4 dezer onder het op
schrift « Federaal Vooruitzicht voor 
de Vlaamse vrijzinnigen » blijkt 
eens te meer het gemis aan geloof 
en aan zelfvertouwen van de Vlaam
se socialisten in hun strijd. In een 
toekomstige federale staat zien ze 
zich als een bestendige minderheid, 
die lijdzaam een C.V.P. meerderheid 
zou moeten dulden. 

Ongelooflijk die schrik van de 
Vlaamse socialisten die toch 30% 
van de stemmen in Vlaanderen heb-
ben. Wat moeten wij Volksunie dan 
zeggen, die nog maar 6% behaalden! 

Is de socialistische strijd in Vlaan
deren niet meer denkbaar zonder 
regeringsverantwoordelijkheid? Zijn 
ze zo verburgerlijkt ? Is de revolu
tionaire stroming een kabbelend 
beekje geworden? Zou een Vlaams 
herdacht socialisme anderzijds na 
een vier of acht jaar bewind van 
C.V.P.ers, met hun klassieke stom
miteiten, niet eens meer aan bod 
kunnen komen ? 

De Volksunie wordt anderzijds 
een heerlijk toekomstig luilekker-
leventje toebedacht. 

Wij zullen met de C.V.P. mogen 
regeren. De C.V.P. zou dus nooit 
de socialisten kiezen, om mee te re 
geren, zoals ze nu toch wel doen. En 
de Volksunie zal nooit mogen kie
zen. Als scheurpartijtje moeten we 
met de C.V.P. meedoen ! 

Zielig die toekomstig onderdrukte 
socialisten in de toekomstige fede
rale staat. 

Als de Walen er niet bij zijn zul
len ze niet meer durven vechten voor 
hun eigen gedachtengoed. 

Wat zijn de kleine Vlaamse mid
denstanders, die thans nog durven 
betogen, toch levenskrachtig in ver
gelijking met de Vlaamse socialis
ten. 

De Vlaamse socialisten zijn bur
gerventjes geworden. 

Al te slim 
Gilson is een typische Brusselaar. This iemand d'e meent dat 

hij iedereen te slim af kan zijn. 
Vlaanderen eist eentahgheid van het Vlaams gebied. 
Goed zegt Gilson t wat Vlaams is moet Vlaams blijven, wat 

Waals is moet Waals blijven ». 
Nu zijn er aan de taalgrens slechts een reeks knelpunten en 

is voor het overige geen betwisting. 
Welnu in alle knelpunten neemt Gilson het standpunt van 

de franstaligen in. 
Moeskroen als oorspronkelijk Frans moet franstaJig blijven. 

Juiste toepassing van het beginsel maar de overtalrijke Vlamin' 
gen daar moeten zich schikken. 

Pas op nu echter voor de « Franse » Uffika van Gilson. 
Ronse, Edingen, Overmaas en Brusselse randgemeenten zijn 

oorspronkelijk Vlaams en zijn het nog. Daar nu moet het twee
talig worden, Edingen zelfs met het Frans als eerste taal I 

c Wij volgen de kommtssie Harmei » zegt Gilson. 
Maar de kommissie Harmei zag Ronse, Edingen en Brussel

se randgemeenten als Nederlandstalig gebied.. « De toestand n 
ondertussen gewijzigd « zegt Gilson ! 

De Walen zijn echter niet zo slim als Gilson. Want voor de 
Brusselse randgemeenten voorzag hij een « slimme kneep ». 

Ook de Waalse gemeenten Terhulpen, Waferlo en Kasteel-
hrakel zou hij in theorie tweetalig maken. Dan zouden de Vlamin
gen niets meer kunnen zeggen wanneer hij de ncht Vlaamse rand
gemeenten ook tweetalig zou maken, meende hij. 

Er zou in theorie Nederlands onderwijs kunnen aanqeiiraagd 
worden in de drie voornoemde Waalse gemeenten. Gezien de so
ciaal-e konomische verhoudingen in België zouden de Vlamingen 
dit echter toch niet doen. Maar in de acht Vlaamre randgemeen
ten zou natuurlijk wel Frans ortderwijs gevraaqd worden En 
klaar was kees Gilson ! , T7I 

De Walen zijn echter al niet slimmer dan de Vlamingen en 
de gemeentebesturen van de drie Waalse gemeentm willen van 
het voorstel Gilson met horen. , , %i 4. 

Wat voor idioten, die het Gilson moeilijk maken. Nu moet 
htj weer wat andera bedenken, _ 
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VIJF VOOR TWAALF 
Na heel wat gepraat en gepalaber Is dan eindelijk voorzien 

In de opvo.ging van dhr Hammarskjoeld als sekretaris-generaal 
van de U.NO. Men hoefde geen helderziende te zijn om te voor
spellen dat dhr « H » de laatste West-Europeaan In deze funktie 
zou zijn. De voorspelling is dan ook uitgekomen : met de Bir-
maan Oe Thant klimt voor het eerst een Aziaat naar de top van 
de weceldorganizatie. Er zijn daar heel wat bittere beschouwin
gen aan vast te knopen, beschouwingen die we vandaag onszelf 
en onze lezers liefst sparen echt«r. 

Oe Thant schijnt een kalme, bezadigde, niet gemarkeerde 
persoonlijkheid te zijn. Van zijn glimlachend Aziatisch flegme 
zal heel wat gevergd worden. Men weet dat de Russen sinds ge-
r u m e tijd de sekretaris-generaal wilden vervangen door de zgn. 
ï tro.ka ». De bedoeUng daarbij zal wel geweest zijn dat zij, 
door een arm te vragen, toch zeker een hele hand zouden kri j
gen. En die hele hand hebben ze dan ook gekregen. Men kan Oe 
Thant bezwaarlijk verdenken van rode simpatiën; hij is een 
neutralist uit de school van de Konferentie van Belgrado. Maar 
zijn benoeming is gepaard gegaan met een hervorming aan de 
top van de U.N.O., hervorming die de Russen in het vervolg voor
kennis moet laten nemen van al de beslissingen van de sekre
taris-generaal. Het is klaar dat deze hervorming, samen met de 
Russische (thans op het ijs gelegde) troïkaverlangens Oe Thant 
zeer gevoelig zuVen maken voor wat men achter de muren van 
het Kremlin bedoelt. 

Wanneer de Birmaan geen zeer sterke persoonlijkheid is — 
en men schijnt hem juist omwille van zijn « gemakkelijk » ka
rakter te hebben gekozen — dan gaat de U.N.O. een periode te
gemoet van verhoogde strijd achter de schermen, van immobi
lisme en verdere machteloosheid. 

De V.S. en de Sovjet-Unie hebben zich enkele dagen geleden 
in diezelfde UN.O. in een tamelijk ongewone situatie bevonden: 
beiden behoorden ze bij een stemming tot eenzelfde minderheid. 
Er moest worden gestemd over de Indiase rezolutie betreffende 
een moratorium van de kemproeven. De uitslag leverde een gro
te meerderheid ja-stemmen op (72) tegen 21 neen-stemmen 
waaronder dus, zoals gezegd de beide groten. 

Over de kernproeven en de atoombommen in het algemeen 
is er trouwens heel wat te doen. De Russen hebben er hun ex-
bondgenoten uit Wereldoorlog II van beschuldigd, te Hirosjima 
en Nagasaki de bevolking a's proefkonijn te hebben gebruikt. 
Truman ze f moest op het podium om te verklaren dat Stalin 
het gebruik der atoombommen op de Japanse steden zou heb
ben gebillijkt. In ieder geval, wie de litteratuur terzake heeft 
doorgemaakt — o.a. de gedenkschriften der heren Roosevelt Jr., 
Churchi'M, Truman en Eisenhower — weet dat de beslissing Hi-^" 
"rosjima en Nagasaki met heel wat minder gewetensbezwaren • 
werd genomen dan thans wordt voorgewend. 

Over een kernstopmoratorium zijn alle landen die geen 
atoombommen hebben het roerend eens. De beati (?) possden-
tes houden proeven en houden op met proeven ge'ijk het hun 
belieft. Dat zij daarmee tüdelijk zich het odium van de wereld-
opmie op de hals halen, schijnt « vornherein einkalkuliert ». Het 
odium is momenteel voor de Russen en hun 50 megatonner. In 
Nederland — het « bezadigde » Nederland dat vaak verbaast 
door zijn scherpe gevoelsreakties — werd 2 minuten stU protest 
gehouden tegen de Russische kemproeven. 

Dat dhr Kroesjtsjev zich aan deze twee p'rotestminuten niets 
zal ge'effen laten, vergt wel geen betoog. Hij hoeft z'ch trouwens 
hoe 'anger hoe minder aan wat ook iets gelegen te laten. De 
verdere aftakeling van de anü-partijgroep, de verdere afbraak 
van de laatste resten van Stalinkultus wiijzen er op dat de posi
tie van Kroestsjev na het 22ste Partijkongres sterker is dan 
ooit. De Rus — die om minder begrijpelijke redenen nog steeds 
ontsnapt aan het epiteet « diktator » — heeft thans in zijn 
handen meer bevoegdheden bijeengebracht dan er ooit sinds 
Stalin in een enkele hand bijeen waren. Hij kontroleert het 
pres dium van het hoofdbestuur, het algemeen sekretariaat en 
het Ruxssisch partijbureau. 

Versteviging van Kroesjtsjevs pozitie, bevestigmg maar geen 
verstevig!r^ van Adenauers pozitie. Der Alte heeft het weer 
maar eens tot het kanselierschap gebracht, niet echter zonder 
zich schriftelijk tegenover de liberalen ertoe te verbinden dat 
hij voor het verstrijken van zijn ambtstermijn ontslag zou n^:-
men. Hij heeft heel wat ba'last moeten laten vallen cm het de 
liberalen naar de zin te kunnen maken; de vroegere C.D.U.-mi-
nisters die thans overboord gaan zal hij wel niet te 'ang natreu-
ren omdat ze als kroonprinsen meer dan eens hinderlijk waren. 
In Ieder geval za' « der A'te » zijn nieuwe ambtstermijn ouder-
gewoonte inzetten met een pelgrimage naar Washington. Z i n 
regeringsprogKimma legt sterk de nadruk op verhoogde bewape
ning, op atoom-medezeggenschap en efficiënter werking van 
de Nato. Een < nieuwe » buitenlandse politiek ? Misschien, maar 
dan aPeszins in de zin van een vernieuwd rar"'kalisme bij het 
doortrekken van de oude lijn. De üjn van de oude. 
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De noodtoestand in de leerlssertj U een 
vraagstuk dat reeds sinda geruime tijd 
aansleept. Al te weinig hebben de bevoeg
de OTerheidsdlensten zich met dexe saak 
ingelaten. Met het ingrijpen van de VoUi»-
unie la daar verandering in gekomen. 
Door onze akiie werd inderdaad de aan
dacht getrokken op deze toestand en wer
den de instanties voor hun verantwoorde
lijkheid gesteld. Het t>egon met de repor
tagereeks van een onzer redaktenrs, het 
ging verder met een uitgebreide voorlicb» 
tingsaktie, >tndleverga4eringen en me»> 
tings, w a a n ^ al diegenen, die bij de visse
rij betrokken zijn, vertegenwoordigd vra-
ren. Op deze wijze zijn wij ertoe gekomen 
een degelfjk programma op te stellen van 
punten die dringend moeten verwezen
lijkt worden, om de noodtoestand van da 
«eevlsserij te verhelpen. Ome aktie heeft 
thans een Jioogtepiuit bereikt. Te Oos
tende heeft op het stadhuls een Mider-
hond plaats gehad tussen een afvaardi
ging van de Volksunie en de Heer O. Stra-
diot, onderhoud dat ruim twee uur duur
de. De afvaardiging van de Volksunie, ge
leid door onze volksvertegenwoordiger Dr 
Tan Leemputten, die zich speolaaj met de 
zaak bezig houdt, was versterkt door 
schippers, vissers en reders. Zij heeft do 
ganse noodtoestand van de Vlaamse zee
visserij uiteengezet en besproken. Een 
memorandum voor de minister van Land
bouw en Zeevisserij (Dhr Heger) werd 
overhandigd. Het werd ondertekend door 
Volksvert. Dr. van Leemputten, Dr De Vol-
dere. Dhr R. Mertens, Dhr Swaenepoel, de 
vissers PhIHbert Delle, De Lahaey en Roo-
«e evenals door srliipper Serrljn. 

In dit memorandum wordt bet onmid
dellijk in voege brengen van een verhoogd 
en vervroegd pensioen op 5S jaar en een 
gewaarborgd minimumloon gevraagd. Ver
der het toekennen van een slooppremie 
van 5000 F per ton, het verhogen van de 
toelagen van het Krediet aan de Nijver
heid tot 80 % van de aankoopwaarde en 
dit aan een verminderde rentevoet van 
hoogsten 1 %. Naast deze hoogstdringen-
de maatregelen werd tevens aan de minis
ter verzocht in de schoot van het minis
terie een eigen visserijbeleid te willen 
overwegen, een beleid met een e^gen bud
get, eigen funktionarissen. In het memo
randum wordt aangedrongen de opvangt 
regeling te verbeteren en het oprichten 
van een dienst -onder wiens lievoegdheid 

, het proofvaren en de propaganda voor 
meer visverbruik zou vallen. Er wordt ge
vraagd een prijzenbureau op te richten 
naar het voorbeeld van Nederland. Tevens 
dienen, voor de ingevoerde vis, gelijke 
marktrecfaten geeis* te worden op al onze 
markten. De opleiding van de jooge vis
ser zou kosteloos diens-n te geschieden en 
tot siot wordt gevraagd dat ook de Vlaam
se vissers, overeenstemmig het deraokra-
tisch recht, over hun stemrecht zoudea be
schikken. Wij gdoven dat dit memoran
dum op zeer duidelijke vrijze al de noden 
van de zeevisserij naar voor brengt en dat 
de oplossingen, door bekwame mensen 
uitgewerkt, door verstandige bsslniten van 
het miniserie gemakkelijk kunnen verwe
zenlijkt worden. 

Met het overhandigen van dit memo
randum en met de besprekingen te Oos
tende zet de Volksunie haar werk«ig ten 
bate vaa de bedreigde visserij niet stop. 
De werkgroep « Visserij » zal er over wa
ken dat aan de in het memorandum ver
vatte punten binnen een redelijke termijn 
pozltieve aandacht zal worden besteed op 
het Departement. 

Van nu af aan zijn we reeds overtuigd 
dat het probleem van onze visserij te 
Brussel in alle scherpte is gesteld en dat 
men oplossingen niet langer uit de weg 
zal kunnen gaan. 

Al te gauw beeft men vergeten welke 
schitterende diensten onze nijvere vissers 
— oJn. In de sombere oorlogsjaren — aan 
gans de bevo'k'ng hebben bewezen. De 
Vo'.ksunie rekent het zich tot een plicht, 
de gewettigde eisen der vissers te verde
digen en een einde te doen stellen aan de 
veronachtza/ning die zolang op dit beroep 
heeft gedrukt. 

Het is duidelijk dat de visserij te Brus
sel over het hoofd wordt gezien omdat 

TIeef Koioot, Schild en ZwBord van Vlaonderen! 

^ ^ p^^^ 
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het een Vlaamse nijverheidstak te. Onze 
Ttesenbevolking heeft er genoeg van, lou
ter beschouwd te worden als een folklo-
riatisoh dement, ala versiersel voor o|>. 
toehten gedurende het badseizoen. Ze heeft 
er genoeg van, gerangschikt te worden bij 
bet « achilderachtig inventaris » van dit 
land. Zij wil dat men het probleem der 
viaserij nnehter en zakelijk ziet. 

Zij wil vooral dat de Jonge generatie in 
de visserij een kans blijft den, dat de 

Jeugd langs onze kust niet voor altijd van 
de zee verdreven wordt omdat een leven 
op zee geen toekomst biedt. 

De Vlaamse visserij moet gered worden. 
De Vlaamse visser, de Vlaamse reder de 
Jongeren in de visserij moeten weten dat 
er nog toekomst is voor dit schoon en hard 
beroep. En vooral : de mensen in «ie 
Vlaamse visserij willen eindelijk erkenning 
van hun mens-zlJn; slj willen een gezond 
sociaal atatttut. 

De (naar het heet) sappige Vlaamse volksmond heeft een 
tekenende uitdrukking voor het overdrijven of lichtelijk liegen : 
schieten met spek. Dat spekslagers daarin ambtshalve bedreven 
eijn, zal wel niemand verbazen. Niemand zal dan ook van ver
bazing achterom geslaan zijn toen dhr Van den Boeynants te 
Kortrijk in volle ernst verklaarde dat onze welvaart (bedoeld 
wordt de welvaart der Vlamingen) gebonden is aan een sterke 
eenheidsstaat. Deze verklaring, op het ogenblik dat wij handen 
tekort hebben om alle statistieken en cijfers in verband met de 
achterultstelllng van Vlaanderen bij te houden, kan voortaan 
gelden als klassiek voorbeeld van een degelijk spekschot. 

De cijfers en statistieken over de Vlaamse achteruitstelling, 
in het bijzonder dan de cijfers over het lagere Vlaamse loonpeil, 
zijn Inmiddels reeds doorgedrongen tot bij de bonzen van de 
belde grote sindlkaten. Wie naïef is zou even kunnen verwach
ten dat de bedoelde bonzen - die betaald worden om de belan
gen van de Vlaamse arbeiders en bedienden te verdedigen -
onmiddellijk de nodige maatregelen hebben getroffen om met 
de gewone slndikale middelen daaraan te verhelpen. Mis, na
tuurlijk. De heren van het A.C.W. verklaren plechtig dat de Vla
mingen zelf daaraan schuld zijn, omdat zij slechts zoveel later 
dan de Walen slndikale belangstelling zijn gaan koesteren. En 
In het A.B.V.V. heet het eveneens dat de fout bij de Vlamingen 
ligt, omdat zij - in tegenstelling met onze lieve Waalse broeders 
- meestal het A.C.W. boven het A.B.V.V. verkiezen. 

Nadat aldus, vqpr ,4e gehele problwnatlek van de Vlaamse 
sociaal-ekonomische achterstand van bevoegde slndikale zijde 
een diagnose Is gesteld, kunnen wij met een gerust geweten ver
der onze wonden likken. 

En ook deze week : nieuws van het Mechels flaminganten
front. Men weet dat Mechelen zich mag verheugen in het bezit 
Intra muros van twee onvervalste kleur-partijflaminganten : 
dhr De Saegher (die zijn 1 leve kindertjes toevertrouwd aan 
Waalse onderwijsinstellingen om er «hun» Frans te leren) en 
dhr Spinoy. Dhr Spinoy heeft - zoals men weet - «farduché-
ment» de bedoeling om te slagen met de rekonversie van de 
Borinage.Te dien einde heeft hij een nieuw geschenk van 20 
miljard aan de Borinage beloofd. Daartegen is van Vlaamse zijde 
sterk verzet gerezen en dhr Spinoy heeft dan ook wat water in 
zijn wijn moeten doen. Hij heeft plechtig verklaard, geen enkel 
grootscheeps programma ten bate van Wallonië te zullen ver
wezenlijken zonder een gelijktijdig en gelijkaardig plan voor 
Vlaanderen. M.a.w., Vlaanderen dat een hele achterstand heeft 
in te lopen en dat recht heeft op verhoogde inspanningen en 
steun, zal in de toekomst met mondjesmaat gemeten evenveel 
krijgen als Wallonië. Of nog anders gezegd : wij Vlamingen moe
ten maar hopen dat Wallonië heel veel krijgt, want telkens is 
er dan voor ons iets bij. 

Men ziet het, de oplossingen van onze unitaristische vrien
den zijn doodeenvoudig : de 5.500.000 Vlamingen hebben recht 
op een nationale belga telkens wanneer de 3.000.000 Walen er 
een ontvangen hebben. 

Breed perspektlef voor de vrede in dit unitaire land : de 
broodnijd en de afgunst verheven tot nationale instelling. De 
apothekersweegschaal (met vervalste gewichten) als wapen 
boven de fiere leuze : «L'unlon fait la force ». 

« Een O te veel» zei Conscience, en een A te weinig voegen 
we er aan toe. Want dat force al lang farce had moeten heten 
wordt stilaan iedereen duidelijk. Gilson - een niet onverdienste
lijk grappenmaker - heeft voor ons een echt-unitaristische farce 
in petto. Om de Vlaamse ezel happig te maken inzake de be
ruchte faciliteiten hanteert de taalgrens-minister vlijtig de ver
lokkelijke wortel van de Vlaamse minderheden in Waals-Brabant 
Als compensatie voor de verfransing van de hele Brusselse om
geving, voor het slaan van de fameuze brug naar Wallonië dacht 
de minister ons « faciliteiten » te bieden in enkele Waalse taal
grensgemeenten : Waterloo, Terhulpen, Eigenbrakel. Onmiddel
lijk heeft reeds de burgemeester van Eigenbrakel laten weten 
dat daarvan niets in huis kan komen. O, heilige logika onzer 
Latijnse broeders : faciliteiten voor hen die zich uitdrukken in 
het idioom van Brigitte Bardot, maar geen enkele faciliteit voor 
wie gebruik maakt van de taal der koeiewachters en mest-
keerders. 

Want in iedere Latijnse schedel blijft nu eenmaal vastge-
hamerd dat benoorden de taalgrens iedereen zijn boterham ver
diend met de bedeling van gier op akkers die binnen een boog
scheut vaii de ouderlijke stulp gelegen zijn. Dat in 1960 de 
Vlaamse uitgeverswereld 2.072 boeken op de markt bracht en de 
Franstalige dito slechts 1.392 zal deze hardleersen stellig niet 
bekeren. 

De vroede heren leden van de Kamer hebben hun (korte) 
vakantie beëindigd en zijn weer aan het werk getogen. De Volks-
uniefraktie alleszins heeft deze verlofperiode benut om de ko
mende zittijd degelijk voor te bereiden. De eerste dag reeds 
kwam D. Deconinck aan het voord om nogmaals het Volksunie
standpunt i.v.m. het kolendirectorium te verduidelijken. Dit 
directorium wordt de zoveelste unitaristische vliegenvanger ; 
alleen gewestelijke directoria kunnen een voor Vlaanderen be
vredigende oplossing brengen. 

9.11.61 
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MFW SIMPATiEK EN LEEUWEN 
EN HANEN 
G<^achte Redaktle, 

Onder die titel verschenen brieven In 
uw laatste blad, waaruit moest blijken dat 
we meer begrip moesten tonen voor Re-
nard en zün MPW. 

Ik heb COMBAT, zijn blad, gelezen en 
kan voor mensen die aanvaarden dat zo 
over ons geschreven wordt niets anders 
belonen dan achterdocht 

Ik meen dat de MPW hoofdzakelijk een 
afireigingsmiddel is en dat ze hun ge
schreeuw om federalisme enkel gebruiken 
om nog meer gunsten los te krijgen op 
onze kap Trouwens, als Splnoy de Walen 
a's een schoothondje achternaloopt en als 
de konmg op zo vele Waalse plaat-sen 
p-vat glimlachen dan is het om de Walen, 
die stoute kinderen, nog meer te geven 
ten nadele van de Vlamingen, de toch 
steeds maar brave, aarzelende, weife'ende 
kinderen 

WIJ menen eerlijk dat alleen federalis
me met twee ons land nog kan redden; 
wii menen ook eerlijk dat het uiteindelijk 
voor Vlamingen en voor Walen voordelig 
zal zijn MAAR, zo lang wlj dat federa
lisme niet hebben moeten wij DE VOLLE 
POT van ons unltarlstisch recht eisen : 
zetelaanpassmg, 63 % van al de leidende 
betrekkingen in openbare diensten en le
ger, 63 % van alle investeringen, enz. 

We moeten 'eren praktiscn en nuchter 
zijn en niet terwlUe van een witte raaf 
onder de Walen nu reeds verzaken aan 
ons recht. We moeten handelen als zaken-
lul, niet als naïeve dromers. 

M.VJ>. - Brussel. 
Red. — Volkomen akkoord! We lieten 

de bewDSte brieven zonder kommentaar 
verschijnen, omdat er uit bleek dat direkt 
kontakt met sommij^e Walen nuttig kan 
cijn. 

De llf.P.Wr heeft zich — in bitar geheel 
— t.o.v«, de Mars op Brussel weer ecng van 
baar gemeenste zijde laten kennen. 

VIJF VO0R TWAALE ,. ^ ^ 
Het debat op de vergadering der Vlaam-

ae VolksbPwegring te Gent gaf blJ monde 
van Jan Verroken weer een schl t tere id 
bewijs van de opportunistische en mini
malistische houding der Vlaamse O.V.P. 
ers De gevatte tussenkomsten van , L ^ , 
Wouters dwongen er hem practlsch toe, 

te herkennen dat de regering en de zetel 
verkozen worden boven het Vlaams belang. 

Verroken's stelling klinkt ongeveer als: 
Juicht, Vlamingen, Juicht; het onrecht is 
minder groot geworden; we krijgen thans 
maar 85 schoppen daags in plaats van 100 
vroeger. 

De nieuwe generatie wil niet meer be
delen; zij vraagt niets meer, zij eist Al»-
LBS OP NIETS. En dit Alles zal Vlaan
deren toekomen door FEDERALISME 

S E - Gent. 

DE SOCIALE BONZEN VAN 
HERENTALS 

't Gemeenbestuur van Herentals 
Is overgegaan tot verkaveling van 
een deel gronden behorend aan de 
COO. Deze gronden werden ter be
schikking gesteld voor de bouw van 
sociale woningen. Zo komt er dan 
tassen Schoolstraat en Vossenberg 
een gansnieuwe tuinwijk. De gron-
wille van de gemeentelijke belan
gen, maar om de prijs van hun 
eigen gronden hoog te houden, een 
prijs die nergens anders In de om
geving zo hoog ligt als juist te He
rentals. 

den werden aan een schappelijke 
prijs aangeboden; dit wil nog niet 
zeggen « goedkoop ». 

De definitieve toekenning Iaat 
echter op zich wachten. Wij gingen 
even navragen bij de bevoegde in
stanties. Ditmaal ligt de schuld 
niet bij Staat, provincie of gemeen
tebestuur, maar wel bij een antieke 
klan grondbezitters, die een tegen-
schatting naar de waarde van de 
gronden lieten uitvoeren, omdat de 
gemeente zogezegd de ^Onden te 
goedkoop afstond. Hun schatting 
komt praktisch op 't dubbel van de 
gevraagde prijs. 

J.k. - Herentals. 

r Verder blunderen 1 

L 

(Vervolg van blz. 1) 
Tegenover dit verschijnsel is het 
voor een socialistische partU fanda-
menteel fout zich aan de Waalse so
cialisten vast te klampen. Waalse so
cialisten die onbewust of bewust eng 
Waals nationalist denken en die zich 
nooit erg om de Vlaamse arbeider 
zullen l>ekommeren. Als ook de 
Vlaamse socialisten de typische 
Vlaamse arbeidersnood niet willen 
zien. wat zin heeft hun parti j d-an 
nog? 
Niet alleen de jonge Vlaamse aociar 
listische intellektuelen, die niet te 
paaien zijn met een persoonlijke job 
maar die de strijd ernstig menen, 
lullen zelfstandig hun weg gaan. Van 
de partij weg. In een wereld die 
gonst van de bevrijdingsstrijd van 
onderdrukte volkeren denken ook de 
verstandigste arbeiders na. Zij ook 
zien het lager loonpeil, de zoveel on
gunstiger Vlaamse verhoudingen in 
een en hetzelfde land België. Bel
gië is geen eiland, afgezonderd van 
de rest van de wereld. België ligt 
midden in de wereldstromingen. 
Ook de Vlaamse arbeider ondergaat 
ze. ten dele onbewust, ten dele reeds 
bewust. Maar zowel onbewust als be
wust wordt hij er door beïnvloed. 

Overal in de wereld hebben de socia
listen zich ten dienste grsteld van de 
volkse ontvoogdlngsstrijd tot afwer-
iring van het vreemde juli-
Al de Vlaamse socialisten hier tegen 
stroom willen opvaren, waar alles 
hen zon moeten aanzetten met volle 
zeilen mee te varen, zullen zo gelei
delijk aan hun partij doen afbrok
kelen en laten ten ondergaan. 
Klassenstrijd is ons vreemd in die 
zin dat we het onzinnig vinden de 
arbeider uit te spelen tegen de klei
ne geproletariseerde Vlaamse boer of 
middenstander. Hij is ons niet 
vreemd, waar hij opnieuw herdacht 
als een gezamenlijke volkse strild, 
zou gaan tegen onze volksvreemde 
financieel machtige uitbuiters. 
In die strijd zelfstandig denkende 
Vlaamse socialisten te moeten mis
sen, doet ons pijn omdat hun strijd 
ondanks heel wat vergissingen voor 
een flink deel gedragen wordt door 
edelmoedige Vlaamse arbeiders en 
intellektuelen. 
Maar we zullen hem gaan. Ook te
gen de verstokte Vlaamse socialisti
sche partijleiding. 
En steeds meer zelfstandige Vlaamse 
socialisten zollen hem met ons mee 
gaan. Wim Jorissen-

Schirimrubbermat-rassen 
met 
Gebreveteerde bedekkinslagen 
(Brevet -^ 529768) 

Ressortmatrassen 
met Gebreveteerde karkassen 
(Brevet i, 512767) 

.STAR: 
2 E L E 

Gewatteerde bedspreien 

iiiiiiiiii 
Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

INDIEN U GEEN VERKOPER IN UW OMTREK KENT. STUUR ONS EEN KAARTJE 

EN W^ ZENDEN U HEI ADRES VAN DE DICHTST BUGELEGEN VERKOPER. 

u WENST pas, 

EEN BONTJASJE, ^ 
of een pracht 
van een bontmantel ? 
Wendt U vol vertrouwen 
tot hel huls 

W.CLAYKENS-NEVEN 
OUDERGEMSELAAN S28 
ETTERBEEK - BRUSSEL 

TEL.: 48.37.01 
Alle inlichtingen 
op verzoek 

BOEKHOUDING IN 'T NEDERLANDS : 
• 

• j 
EXPERTISES ; 
FISKALITEIT • 
ORGANISATIE ; 
BANKKREDIETEN • 

• 

K. V. j 
1. De Windestraat 38 1 
' • 

Dilbeek [ 

T. 21.14.58 I 
na 18 u. ; 

• Vraag bij het Inrichten 

• van vw woning raad bl| 

galerij 

MARGARETHA de BOEVE 

• ASSENEDE 

• TEL. (09) 78 50 57 

u u r w e r k e n 
en j u w e l e n 

• 
ALLE HERSTELLINGEN 
E I G E N W E R K H U I S 

• 
HUIS 

H.DELANCHE 
G R O E N P L A A T S 

ANTWERPEN 
TEL. 32 93 81 
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GE L D I 
Tel. 

055/23198 
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• 
M A Z O U T (Gasoü) aan 

Lichte stookolie aan 
• Minimum 1.000 1 
• 
• K W A L 1 T E 
• en 
• H O E V E E L H E 
• g e w a a r b o r 
• 

1,88 F 
1,45 F 

, 

1 T 

1 D 
0 d 

1 Vertegenwoordigers gevraagd 1 
• 

B E C O -
MORCKHOVENLEI 50 

1 BORGERHOUT - TEL. 32.27.12 1 
• 1 
MAATKLEDING 

volipn^ hypermoderne methode 

PERFEKTE PASVORM 
PRIMA AFWERKING 
SNELLE BEDIENING 

TFL. 339165 

T 

SINT-JAN^UET 19 
(KLEINE TUNNEL) 

ANTWERPEH* "̂ ^̂  

P£R6SP/eGEL 

KAnEN OP EEN HEET ZiHKBI DAK 
Het Is een moeilijke tijd voor partijleiders 

en voor goede unitaire Belgen. Tot voor 
enkele tijd dachten ze het voor hen ge
vaarlijke Renardisme te ontkrachten dow 
met miljarden naar Wallonië te gooien. 
De Vlaamse mars der 100.000 heeft hen 
echter geleerd dat ze niet te voorbarig de 
130 jaar oude traditie van toegeven - t<n-
koste - van - de - Vlamingen mochten 
voortzetten Het Vlaamse v d k treedt met 
de dag zelfbewuster op. Vandaar him ra
deloosheid Vandaar hun ijverige popringen 
om olie op de steeds woeliger golven te 
gieten. Zelfs « La Libre Belgique » is be
reid de tweetaligheid te Brussel te aan
vaarden om de hulp der Vlamingen te 
krijgen tegen de zo gevreesde marxl.<!t Be
nard. 

En Gilson hoopt hetzelfde effekt te be
reiken met zijn € opHosslngen » van bet 
taaivraagstuk. 

Mis, heren Het gaat in België niet al-
leen om een taaivraagstuk. Het »aat om 
veel meer. Om de zelfstandigheid die twee 
volkeren willen, noch mm noch meer. En 
al wat behoudsgezlnd 's zal daarvoor moe
ten wijken, weldra 

VOLKSGAZE^ 
In ziin wekelijks artlkei m de BSP-pers 

hield voorzitter Ooüard een pleidooi voor 
onderhandelingen tit.sspn VTamtngen en 
Walen. 

H Het « Vergelijk der Belgen » was tai 
1929 de uitkomst van inspanoingrn van 
mensen van goede wii. Men heeft hun oen 
verdiende hulde gebracht Wal. toen mo
gelijk was, is het nu nog. 

Het is overigens deze weg, die het con
gres der Waalse Socialisten liesloten heeft 
te kiezen. « Men moet onderhandelen », 
verklaarde Harmegnies, en hij voegde er
aan toe : u Die onderhandelingen zullen 
kies en lang zijn ». 

Onderhandelingen sluit in, dat men de 
krachtmetingen staakt. Iedereen kent de 
ijedoelingen van de andere. Dat men dus 
ophoude elkander onnodig uit te dagen en 
dat men rond de tafel ga zitten »• 

HIJ staat daarbij niet alleen. De h. Van 
den Boeynants, C.V.P.-voorzltte/, loopt al 
maandenlang het land af om te s>eechen 
tegen federalisme en voor gematigdheid 
en compromisregellngen. Hij wordt daar
in steeds meer bijgevallen door Frans
talige konservatleve kranten 

DE G A 2 : E T 
Ziet daarin terecht het zoveelste aflel-

dlngsmanoeirvre. 
« Al die ^plotse l>Hangste]ltng voor het 

taalvraagstuk en al dat gepraat over on
derhandelen, komt immers (toevallig) ep 
de vooravond van de aangekondigde in
diening van wetsontwerpen, die dat pro
bleem van de baan moeten helpen. Nn 
wil men ineens de hele kwestie weer eens 
gaan onderzoeken, vergetend dat zulks al 
menigmaal gei>eurde en men telkens op
nieuw ging « studeren », als middel om 
niets te moeten doen. 

DE NIEUWE GIDS 
Is ook voor wederzijds begrip De spreek

buis van Theo Lefèvre is van oordeel dat 
een snelle onlosslng dient gegeven aan 
het taalorobleem, oplossing die de grote 
massa der gematigden moet bevredigen. 
(Voor hoelang !) 

« Het komt er op aan dat leder die ver
antwoordelijkheid draagt, hetzij op het 
ministerieel, hetzij op bet parlementair 
vlak, in alle rust, en rekeni i^ gehouden 
met alle belangen, standpunt neemt Dat 
hier en daar groepen zullen blijven 
schreeuwen, dat organisaties, die slechts 
actief zijn in de protesten en de agitatie, 
onverstoord voortgaan en elke redelijke 
oplossing als onvolmaakt of tergend zul
len beschouwen, is de meest gewone zaak 
van de wereld. Hun sncces is slechts ver
zekerd wanneer de regering en parlement 
de vraagstukken zonden laten rotten en 
de durf niet zouden hebl>en de knoep door 
te hallken ». 

De knoop doorhakken dus. Zeer wel 
Maar hoe ? Louis Kiebooms zegt het In de 
« Gazet van Antwerpen » s « Daarom ben 
ik van mening dat de bespreidng van bet 
taaigrensontwerp snel moet gebeuren en 

mmi\ 

dat men niet naar een teoretische vol
maaktheid dient te streven » want zegt 
liowieke eerder In zlJn artikel « als de 
wet niet goed is, dan moeten de opvol
gers ze maar verbeteren » (sic!) . 

De Standaard 
Manu Ruys kan de redenering van .wm-

mtge regerlng.seezinde bladen niet onder
schrijven. 

i< In sommige kringen waar men de 
realiteit niet wenst te zien. bestaat de nei
ging om de schuld voor de krises op do 
« extremisten D af te wentelen. Men zegt 
daf één man (Renard) en een handjevol 
flaminganten (de Volksunie) niet namens 
de Walen lesp. de Vlamii><"n mogen spre
ken. Zo herleidt men het probleem echter 
we! tot een erg kleine basis. Vooreerst 
moet nog bewezen worden dat Benard 
biderdand alleen zou staan. En wat het 
Vlaamse land betreft, he»ft de betoging 
te Brussel wel bewezen dat niet alleen het 
kiezrrskorps van de Volksunie maair de 
breedste volkslagen in beroering «lln geko
men ». 

VOORUIT 
In de socialistische pers wordt het steeds 

duidelijker dat de mars on Brussel ook de 
BSP niet onberoerd heeft golaten. Osc. ï5o 
Swaef ergert zich dood aan hot geschrijf 
van sommige Pran-stalige ("ook soolalistl-
sche) kranten en laat hierbij zelfs ren, 
zeer gesluierde Ijedrelging horen : 

« Br wordt onzin gesprohe-n en geschre
ven, vooral in zekere in het Frans gerl-
dlgeerde bladen, die het oplaaien van da 
nat'enaiistische furie, aan beide zijden 
van de taalgrens, schijnen afgewacht te 
hebben om zich aan een Vlaamshn terlj 
over te leveren, die zelfs in de furie van 
»a 1918 haar we-rga niet \Hndt. Deze bla» 
den schijnen zloh geen rekenschap te ge-
l an wat de reaktie kan zUn van de meest 
bezadigde Vlamingen, die zij over één kam 
scheren met de Vlaamse nationalisten. » 

Toch wil hij nog niet wanhopen en 
smeekt eens te meer om bezinning en l>e-
grip bij de Wa'en. 

YOLKSGAZE§ 
Publiceerde een opgemerkt artikel van 

SyHdikalist In vert>and met het IxultengB-
woon ABW-kongrea op 23 dec 

SyndikaUst beschuldigt daarin de MPW 
ervan bewust en gewild aan te sturen op 
een splitsing van het A B W . 

Verderop schrijft hij : 
« De Vlamingen willen aanvaarden dat 

bun (lichte) meerderheid geneutraliseerd 
wordt. Wij willen daarmede een geruststel
ling geven aan ALLE Walen. Want dit 
hebben zij gemeen, federalisten en unl> 
tairen : de vrees door een Vlaamse meer
derheid gedomineerd te worden. 

Wanneer zi) deze waarborg zullen ge
kregen hebben, dan komt eigenlilk pas de 
grote vraag die alle andere in de seliaduw 
stelt : ZtJLLRN W U ONS ALLEN ON-
DERWERPEN AAN DE GRONDREGEL 
VAN DE DEMOCRATIE, DIE WIL DAT 
DE MEERDERHEID HET HAALT OP DB 
MINDERHEID ? 

HETBEUHCVAMUHBURC 
Bibbert mee van angst voor Renard, 

maar dan om heel andere, minder propere 
redenen. 

« Voor ons Is het, bij voorbeeld, duide
lijk, dat de verschering van het land tot 
de mogelijkheden zou behoren, als de so
cialistische leiders, de politici en de syn-
dikalisten, er niet in slagen Renard te 
isoleren, de stootkracht van zijn Walin-
gantisch extremisme op te vangen, en de 
misgelopen Waalse federaties van de 
B.S.P. van hun federalistische dwaalweg 
te doen terugkeren ». 

RED. : De taal van het « Belang » Is 
de taal van een voor zijn geldbeugel vre
zende kapitalist. De radeloosheid der eer
lijke Vlaamse socialisten voor wie de ar-
belderssolidariteit een heilige zaak la, 
kunnen wij tot op zekere hoogte begrij
pen. Zij moeten echter de werkelijkheid 
zien en die is dat de Walen van hen niet 
meer willen weten. Dat zi1 zich ontvoog
den. Dat zil zelfstandig worden en zlJ zul
len het socialisme en Vlaanderen een gro
te d'enst bewijzen. 

P.M. 

HUS MGDA 
H O O G S T R A A T IS'^ en 17 - A N T W E R P E N 

-^ Slaapkamers - Eetkamers 
•^ Salons - Kinderwagens 
-^ Wasmachines - T.V. 

10 TOT 20 % OP DE GETEKENDE PRUZEN OP VERTOON VAN DEK AANKONDKÏINO 

if K o n t a n t - K r e d i e t 
» OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
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OEHBOOBTEN 

Te Machelen werd op 13 oktober tn het 
gezin Dr. en Mevr Anclaux-Decoster een 
K>ant]e geboren da t Koenraad genaamd 
werd. 

Allebeste wensen. 

Te Merelbeke werd In he t gezin Tran-
chet-van der Hoeven een zoontje geboren 
dat Johan werd gekerstend. Wi] bieden de 
gelukkige ouders onze hartelijkste geluk
wensen aan. 

AALST 
Op 14 november e.k. vindt de Arron-

d'ssementsraad-vergadering plaats in het 
lokaal De Vriendschap, Kerkstraat 9, 
Aalst, te 20 uur. 

Alle kader'eden van het arrend Aalst 
worden dringend verzocht hierbij aanwe-
eig t^ zijn De kaderleden die geen uitno
diging ontvangen hebben gelieven deze 
als dusdanig te aanzien 

Wij danken. 
Langs deze weg hebben wij het genoe

gen, de meer dan 600 (zeshonderd) aan
wezigen, op de arrondissementele meeting 
van 3 november 1.1. te Aalst, van harte te 
danken voor hun tegenwoordigheid. 
A^fTWEKPEN 

Op zaterdag 18 november e.k. Grote 
Volksvergadering te Turnhout. Dit MOET 
de doorbraak onzer partij te Turnhout 
worden. 

Daarom roepen wij hiermee ALLE le
den en simpatisanten van Antwerpen en 
omstreken op, samen met ons daar aan
wezig t€ zijn. 

Daarom ook worden speciale autobussen 
vanuit Antwerpen Ingelegd. 

Prijs per plaats 30 P. Inschrijven bij 
Wim Maes, Lanteemhofstraat, 28, te Bor-
berhout. Tel. : 39 82.06. Talm niet te lang 
en schrijf onmiddeUijk in a.u.b 

Ook ons muziekkorps neemt deel. Langs 
deze weg roepen wij ALLE leden van het 
muziekkorps en der V.M.O. zonder EEN 
uitzondering op aanwezig t€ zijn. De au
tobussen vertrekken stipt te 13 uur 30 aan 
het Moorkenspleln te Borgerhout. Het 
spreekt vanzelf dat ook a'le mogelijke per
sonenwagens kunnen deelnemen. 

BORSBEEK 
Nadat op plaatselijk plan de Mars op 

Brussel een fl'nk sukses werd, is men nu 
onverdroten aan leden en abonnenten-
wervlng begonnen. 

Het bestuur werd samengesteld als volgt: 
Voorzitter : De Hoef Lode, Georges De-

groonel 3, Borsbeek. 
Sekretaris : Hugo Engelen, Boechoutse 

Bte-nweg 42. 
Penningmeester : Ivo Dries, Jos Reu-

senslei 120. 
Alle inlichtingen betreffende de Volks

unie OD deze adressen. 
BORNEM 

Onze eerste kolportage te Bomem op 29 
oktober is uitgegroeid tot een vrerkelijk 
sukses. Men voelt dat er wa: roert in 
Vlaanderen Er werden op amper 1 uur 30 
77 niunmers aan de man gebracht door 
de V.M.O. Antwerpen. 

BRJ'S&EL 
Bij de propagandatocht door Mollem 

kocht biina de helft der gezinnen ons 
blad Help onze propagandisten dat nut
tig werk voortzetten en bezorg hen zo vlug 
mogelijk een propagandawagen door mild 
te storten op P.R. 865450 VOLKSUNIE 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL te Lon-
derzeel. 

Propagandatochten. 
Zondag 19 november samenkomst om 

8 uur 45 achter de K.V.S. of om 9 uur 30 
aan de hoofdkerk van Ruisbroek. 
123 Sexies. 

Nog enkele modelbrieven zijn In voor
raad bij M. VANDAMME, A. Lambiotte-
s traat 133. Brussel 3. 
Steanfonds voor de propagandawagen. 

Het gewest Schaarbeek staat aan de 
spits met ruim 10.000 F voor dit steim-
fonds. Iedereen spreke vnenden, kennissen 
en simpat'zanten aan opdat ze' hun steun 
zouden storten op P.R. 8654.50 VOLKS
UNIE ARRONDISSEMENT BRUSSEL te 
Londerzeel. 

DIKSMüIDE 
Evenals vorige jaren zullen talrijke 

Volksuniegezinden aan de plechtigheid van 
11 november a.s. te Kaaskerke deelnemen. 
Aanvang te 10 uur 30 in het stemmig 
plaatselijk kerkje. Daarna optocht naar 
het IJzermonument. Toespraak door Dr 
Gerard Iserbtjt. 

Na de plechtigheid : gelegenheid tot het 
nemen In het « Vlaams Huis » IJzerlaan, 
83, van een bol lekkere soep met boter, 
hammen aan de prijs van 12 F. Die meer 
verlangen kunnen voor 45 P bekomen j 
soep - biefsteek - fritten en salade. 
Vergaderingen (Diksmuide). 

Om 15 uur in de zaai « Vlaams Huls » 
besloten bijeenkomst met spreekbeurt van 
Volk.svertegenwoordiger Mr. p . van der 
E:st, Voorzitter van de Volksunie. 

Om 17 uur, korte propagandistenverga
dering met op de agenda : 

1) Abormementenslag. 
2) Lldmaatschapskaarten. 
3) St. Niklaasbal. 
Daarna (rond 18 uur) vergadering van 

het Arrondissementsbestuur. 

GISTEL 
De werkgtxjep, cmder leiding van kame

raad Zwaenepoei start te op 6 nov.; zeer 
bemoedigende opkomst. 

De Arrondlssements Voorzitter, J a n De 
Bondt, wees op de goede kamsraadschaps-
geest die st«eds het Arrondissement Veur-
ne - Diksnniide - Oostende kenmerkte. 

DEtTBNE-ZUID 
Te Deume-Zuid op 5 november werd 

ons blad gretig gekocht, t«rwlj'. met de 
meeste aandacht naar onze mikro geluis
terd werd. 

Verkoop 129 bladen üoor de V.M.O.-Ant-
werpen. 
GENT 
Vlaamse Kultunrkring. 

Zaterdag 18 november om 20 uur zeer 
stipt, in de grote Roeland-zaal filmavond 
door de kineast Bonamie. Worden ver
toond : 

Arrlba Espana en Romance 
Abonnementskaarten aan 100 F (faml-

liekaart) en 50 P voor een Individuele 
kaart , voor zes voordrachten. 

Gewoon toegangsgeld 10 F. 
V.M.O. 

12 nov. naar de arr. kaderdag, verza
melen In de Roeland om 9 uur. 

19 nov. kolportage Zwijnaarde, 9 uur 30 

HERK DE STAD 
De afdeling Herk de Stad hield verle

den zondag een kolportage te Genk en 
Waterschel. 

Een tiental propagandisten d\e voor de 
eerste maal hieraan deelnamen waren uit
erst opgetogen over de verkoop. Niet min
der dan 100 bladen werden verkocht. 

KORTRIJK 

De kolportage te GuUegem gaf als rezul-
t aa t : 121 nummers I De strijd gaat ver
der 1 

Volgende werftocht : 
Heule 12.11.1961. 
Kuume : 26.11.1961. 
Harelbeke : 10.12.1961. 
Steeds samenkomst aan de kerk -jm 

8 uur 30. 
Voor vervoer bel op : Kortrijk 109.37 -

109.85 - 220.83 - 420.70. 
O D 18.U.1961 belangrijke bijeenkomst te 

Kortrijk. Vlaams Huis, Groeninghe straat. 
Begin om 7 uur. 

Mr. Frans Van der Eist. voorzitter V.U. 
spreekt over de stand Vlaamse Beweging 
nu ! 

Toegang alleen op uitnodiging I 

LEUVEN 
Op dinsdag 14 dezer te 20 uur In ons 

lokaal Ois ta l , Parijsstraat 12, Leuven, 
vergadering voor militanten en propagan-
d'sten. Iedereen moet op post zijn I 
MOORSEL 

De afdeling MOORSEL. dankt de V.M.O. 
ploeg Aalst die op zondag 5-11-61, in sa
menwerking met de afdeling Moorsel, een 
schitterende kolportage volbracht heeft. 

RESULTAAT : alle 120 bladen ver
kocht, plus verscheidene nieuwe abonne
menten afgesloten. 
STROMBBEK 

De Vlaamse Vriendenkring en he t 
Vlaams Komitee voor Strombeek richten 
op 18 november te 20 uur hun PRIVE-
DANSFEEST in. 

Het orkest « Waltra » van Stan Philips 
speelt ten dans. 

Het lidmaatschap van de Vriendenkring, 
dat tevens recht geeft op toegang tot het 
dansfeest, • is vastgesteld op 30 F per ner-
soon 

Kaarten zijn te bekomen bij de H. Geld
hof, Kasteelstraat 104, Stnxnbeek of door 
storting op P.R. 5430.24 Vlaams Komitee 
Strombeek. 

Het feest vindt plaats in zaal Paviljoen, 
St. Amandstraat, Strombeek. 

GENK 
Vlaamse Kring Limburg. 
2de jaarlijks bal op zaterdag 18 no
vember in de mooie Texas Bar vlak 
tegenover voetbalplein Waterschel. 
Ruime, bewaakte, parking. 
Orkest : De Carina's. 
Eerste dans : 20 uur 30. 
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SINT LAMBBECHTS WOLÜWE 
Donderdag 26-10-81 had de stichting 

plaats in bijzijn van arr. sekretaris P. Lep-
lat van een vaste kern in de gemeente. 
HASSELT 

Wij hebben reeds gemeld da t op 25 no
vember te Hasselt een grote kaderdag 
plaats heeft. 

Op deze Limburgse kaderdag die om 
15 uur 30 l>egint (Hotel Warson Hasselt) 
zullen er uiteenzettingen gehouden worden 
door Rudl van der Paal, Toon van Over-
straeten. Mr. Frans van der Bist, Mr. Da
niel De C!oninck, Wim Jorlssen, I r Ck)le-
mont en Drs de Graeve. 

Alle Limburgse propagandisten houden 
die dag vrij. 
TIENEN 

Op minder dan 2 uur Ujds verkochten 
onze propagandisten in deze stad meer 
dan 200 nummers van ons blad. Tienen, 
door velen aanzien als zwakke schakel in 
het Vlaamse front, heeft meteen bewezen 
dat er vooral een radlkale en onaf
hankelijke Vlaam.se partij nodig is. 

Het sukses door onze oropagandlsten tn 
Tienen behaald (zij vestigden daar inder
daad HET rekord !) Is sprekend voor het 
sukses dat volgende verkiezingen ons zul
len bezorgen, ook te Tienen 
TURNHOUT 

Alle ploegen uit de Prov. Antwerpen 
staan 28-11-61 dag in de bras in de Kem-
pische hoofdstad. Minstens 4 mlkrowageas 
zullen de stad dowkrulsen. Leiding : Wim 
Maes. 
ZOERSEL en PULDERBOS 

Worden bewerkt op 26-11-61. 
Leiding : Pol v. d. Putte. 

WATERS<^EI-GENK 
Hft roede voorbeeld van afdelini; Berk 

do Stad vond hier spoedig navfAging. Ook 
deze kern s tar t vanaf heden met hanr 
eigen kolportageploeg. 
WOMMELGEM 

Op maandag. 80 oktober, had er een 
stichtingsvergadering plaats te Wommel-
gem, In aanwezigheid van Volksvertegan-
woordlger R. Mattheyssens en Plet Ver-
eecken. Deze stichting Is het rezivltaat van 
de onrvertwosde mspanningen van dhr 
Storme en Bakelant.', In dit kanton. Het 
bestuur dat werd samengesteM laat ons 
het beste verhopen voor de toekomst. 
WELLE 

Op de jongste bestuursvergadering %a-
ren 90 leden en slmpalizanten aanwe/ig. 
Toon van Overstraten sprak achtereenvol
gens over de toestand in Vlaanderen en 
over het verkeerde ekonom-'sch beleid van 
de regering. De stemming voor het bestuur 
bracht dan vo'gende uitslag : M. Abbeloos, 
F. Bosseloo. H. Ooppens, R. de Grom, R. 
Cianzeman. K. Heyman, M. Mallefroy. B. 
Snel, A. Steenot, A. van den Berghe en de 
vrouwelijke kandidate A. van Impe Door 
deze gekozenen werd dan C. Maesschalk 
opgenomen in het bestuur als voorzitter 
van het propagandakomitee. 
WILRIJK 

Aan de Ijelangheljbenden wordt ter ken
nis gebracht dat zij, om zich te vergewis-
."=en of zij bij de volgende gemeentever
kiezingen aan hun kiesplicht zullen kun
nen vo'^oen, INZAGE VAN DE KIEZERS
LIJSTEN kunnen i»emen bij G. (ÏELIS 
JUTIL MORETUSLEI, 346. 

Wij vestigen nu reeds de aandacht van 
allen er OD dat de Jonge afdeling Wilrijk 
haa r EERSTE VOLKSVERGADERINa 
zal houden oa DONDERDAG, 30 NOVEM
BER E.K. OM 20 uur in de s-aal « HAR
MONIE ». HOEK JUUL MORETUSLEI, 
HEISTRAAT. 

Dank aan aUe leden en .sytapathisanten 
die deelnamen aan de « Mars ». Bijdrage 
Volksunie - propaganda : 11.000 pamflet
ten werden verspreid en 800 asnplakbrie-
ven aangebracht door onze militanten. 2 
autobu.<5sen V.U. - Wilrijk werden inge
legd. 

EREMBODEGEM 
De ledenvergadering In ons lokaal 

« EREMBOUT » op 4 dezer was een waar 
succes. 

Ben 100-tal vrolijke gezi<diten vulden 
de stemmige gelagzaal. Na een welkom
woord, verleende voorzitter R. De Kegel 
het woord aan T. Van Overstraeten, die 
met zijn doorslaggevende rede wist te 
boeien. Inmiddels deed volksvertegenwoor
diger Dokter Van Lcemputten, zijn intre
de. 

Onze voorman stelde vooral de mislei
dende rol vast van de Vlaams» soa lei
ders. 

Tot slot had een tomlwla j^aa t s met 
een loterij per opbod, die een mooie som 
opbracht; 10 nieuwe leden werden opgete
kend. 

Dank aan de heren Van Leemputten, 
Van Overstraeten, De Kerpel, A. en J. 
Bosloo, alsook de vrienden van Aalst eii 
Erembodegem. 

O P R O E P ! i' 

Men vraagt namen ièn adres der twee 
HAVENLUITENANTEN, die In september-
octol)er 1941 van hun wettelijke overheil, 
het CoUege van Burgemeester en Schepe
nen der stad ANTWERPEN, een onbepaald 
veriof verkregen om dienst te ktmaeB ne
men voor bet toenmaUg OOSTFRONT. 

Schr. bureel h\a4S % • ' 

Te Liedekerke, In he t gezin van Alfons 
Assehnan werd een elfde kind get)oren,een 
meisje Geertje. 

Onze hartelijkste gelukwensen. 

Het gezin van provincieraadslid J. D« 
Moor, werd gezegend met een 4de zoon. 
Robrecht zag het levenslicht op 26-10-81. 

Gelukwensen vanwege het arr. bestuur 
Gent-Eekloo en de V M O . Gent. 

CLUYTENS, Grote Markt 28, Antwerpen. ... 

DAME zoekt dringend thulswer'i (bu
reel of derg.). Schrijven D.A.V. bshesr 
blad. 

70EKERTJ 
DRINGEND GEVRAAGD voor zeer In

teres, betrekking, bekwame steno-dactylo, 
nederi., grondig frans. Schr. M.P. Sekre-
tar iaat Brussel. 

Kolencentrale van Gent - (JitadoUaan 
30 en Salvatorstraat 21, tel. 22.12.22, zoext 
dynamisch vrije verkoper voor kolenver-
koop aan partikulieren uit Gent en omge
ving 

Vlamtogen uit Gent en omgeving, koopt 
uw kolen bij de Kolencentrale van Gent, 
Citadellaan 30 of Salvatorstraat 21, tel. 
22.12.22. 

Zeer ontwikkeld beproefd strijdgenoot, 
met wagen, bureel, enz., zoekt vaste eer
lijke al of niet admln. betrekking In West-
Vlaanderen Schrijven adres blad onder 
R.R. 

Voor uw wintervoorraad aardappelen, 
bestelt bij onze propagandist Rik Schenck, 
landb.-producent, 's Gravenwezelsestwg, 
63, WijnegeffT. 

Beste kwaliteit, laagste prijs voor V.U.-
alxjnnees. 

(Best. ook bij P.V., teA. 52.41.45, die over
maakt ) . 

Ik zoek, voor samenwerking, tandteeh-
nlekers in alle steden en gemeenten in 
Vlaanderen. Schr. voor inlichtingen : J . 

Jonge Vlaamse uitvinder zoekt ernstige 
fabrikanten. 

Schrijven blad X.T. 

DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Antwerpen : Volksvert. B. Mattheyssens 
elke Iste maandag en 3de vrijdag vanaf 
20 uur in Peter Benolt. 
Prankri.lklel 8, Antwerpen. 

AALTER 
ElKe zaterdag provlntneraadslld D. V. 

a Kerkhove Brugstraat 5 

BOOM 
Volksvrt. R. Mattheyssens, elke 3de 

maandag v. d. maand van 20 tot 21 «ur. 
Adres : Frans de Schutterstraat 17. 

ST. MARTENS , . , . , „ . 
Ell(« eecste donderdag van de maand van-

al '̂ 0 uur in n»-i loKaai : t In de Sanna », 
Stat ionsstraat bij dhr Massage, dow 
volksviTtcgenwoordigfr D DeooniiiCk of 
do<w Achilles Van Malderen. 
DIKSMUIDE 

Diksmuide : 1ste maandag van 19 tot 
21 uur in Vi. Huis. 
zitdag door Dr L. Wouters, Volksvertegen-
woord ger, in het « Vlaams Huls », IJaer-
laan 83. Dik.smu de om 19 uur 

Ieder DERDE maandag van de maand 
zitdag door Burgemeester E. Lootens, 
eveneens in het « Vlaams Huls • om 10 uur 
30. 

Voor eventueel terng bekomen van rtdh-
ten en kiesrec-ht, l ich wenden tot de Ar-
rondissemeDts-voorzitt«r. J a n De Bondt, 
IJzerlaan 42. 

BRUGGE 
Café Vlissinghe, Blekerstraat, van 

11 tot 12 uur. Elke 4de vrijdag van de 
maand. Sen. Diependaele. 
LIEDEKERKE 

Dienstbetoon elke DERDE ZATERDAG 
van de maand, van 18 lot 20 uur, tn het 
lokaal « 't KAPELLEKE », bl] Janssens In 
de Opperstraat 
GENT 

Gent : Dr Leo Wouters In f Roeland », 
1ste. 2de, 3de vrijdag te 20 uur. 
NEVELE-DEINZE 

Neveie : Dr Wouters 1ste zat. van 18 tot 
20 uur bij Dr. Wannijn. 
JETTE 

1ste en 3de woensdag der maand in her
berg « Het land van Aalst » Kardinaal 
Mercierplaats te Jette. 
LIER 

Café t Eikenboom > Markt, elke 1ste 
en 3de donderdag der maand van 13 uur 15 
tot 14 uur 45. Ludo Sels. (Boerenfront). 

MALDEGEM 
Maldegem : 3de zat. van 17 tot 19 uur 

café « Schouwburg ». 
MERELBEKE 

4de zonaag der maand, café Kantientje, 
Merelbeke statie, prov. Jos De Moor 
MECHELEN 

Mechelen : volksvert. Mattheyssens el
ke 3de maandag van 19 uur 30 tot 20 utn-
30 In « Opsinjoorke » (Katedraal) . 
Elke eerste vrijdag van de maand van 
19 uur tot 20 uur Wim Jorlssen. 
DUFFEL 

ledere donderdng 16-17 uur bij Van Lo
ven. Kerkstraat: Ludo Sels prov raadslid. 
KONINGSHOOIKT 

Cafe van den Wyngaert, Dorp. Elke eer
ste en derde donderdag van 13 uur 30 tot 
14 uur 30 Ludo Sels 
ST. AMANDS 

Dagelijks t.en huize van gemeenteraads
lid Frans van de Moortel, E. Verhaeren-
straat 14. Tel 052-323 94. 
HEIST OP DEN BERG 

Ten huize van de heer J . Hermana. Ble-
korfstraat 3. 
KORTRIJK 

1ste maandag van 16 tot 18 uur Vlaams 
Huis Groeninghe. Dr Wouters. 

Sde zaterdag van de maano van 4 tot 6 
uur de hr Vandenbulcke. Herwyn. juridisch 
raadgever, en de hr Wénes WtUy, fiska»! 
laadgevw. 

Café Belfort. Orote Markt 53, 
Tan 18 tot 19 uur, telefoon 056-201.26 elke 

4de vrtjd. V. d. maand Sen. Diependaele. 
TURNHOUT 

Jos Bruggen Oraatakker 142, te Turn
hout. 

Dr. Jur . J . Belmans, Dlestbaan 50, 
Geel. 

Elke vrijdag van 18 tot 20 uur en op 
afspraalc. 
AALST 

Elke 3de zaterdag van de maand vah 14 
tot 16 uur zal In het lokaal t De Vriend
schap » zitdag gehouden worden doof Dr. 
Van Leemputten, Volksvertegenwoordiger. 

Lokaal de VrtewdBcIKi^. '^ïftWfstraat 
'O, van 14 uur 30 tot 15 uur 30 elke 3de 

vrijd. van de maand. Sen. Diependaele. 
Aalst : Café rest. De IJzer, Vlaanderen.-

straat 11 van 17 tot 18 uur 30. Sen Dle< 
pcnidaèle." ^ ' 
DENDERLEEUW 

Diensttjet. door Hr. J . De Luyck iedere 
zondag van 11 tot 12 uur In het café % De 
Vlaamse Leeuw ». Dorp. te Denderleeuw. 
Tel. : 0353-668.70. 
MOBTSEL 

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

3de maandag der maand — in de « AR-
DEENSE JAGER » Gemeenteplein, van 20 
uur tot 21 uur. 
BORSBEEK 

l.ste zondag der maand — 's voormid-
dagg — P. Belrenslaan 251. 
EDEGEM 

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

Willem Heneynstraat 10. Edegem 
Elke tweede en laatste zondag van de 

maand tn de voormiddag. Mechelsesteen-
weg 314, Edegem. 

Op telefonische afspraak nr 49.60B3 
NIEL BIJ AS 

Provincieraadslid J. De Graeve, e:Ke dag 
ten zijne huize. 
LEUVEN 

M. Daniel Deconinck houdt zitdag lo 
Leuven lokaal « Oi s t a l », Parijsstraat 12, 
elke 2de maandag der maand rond 19 uur. 

Haacht-lokaal « De Wielewaal », Wespoe 
laarsteenw. elke 2de maandag der maand 
rond 20 uur. 

Sociaal dienstbetoon op ons sekretarlaat 
Parijsstraat 12, elke dinsdag van 20 tot 22 
uur en elke zondag van 11 tot 12 uur 30. 
VILVOORDE 

Op afspraak iedere dag : kantonnaal 
sekretarlaat Frans Vandenhoute, Helden
plein 29, Vilvoorde. Tel. 5134.58. 
MUIZEN 

ledere eerste woensdag der maand Bi:;r-
huis Kasino, iioek Rijmenamse en Bon-
hcdensteenweg vanaf 19 uur. 

ledere vierde zondag der maand Zaal 
Bastini, Leuvensesteenweg 55, vanaf 
10 uur 30. 
DEURNE-ZUID 

Storme. Boekenberglel 134, van 7 tot ti 
uur, 1ste dinsdag van de maand. 
22, van 19 tot 20 uur. 
OUDENAARDE 

•""nator Diependaele in herberg « Dr 
Laars », Hoogstraat, Oudenaarde, elke is te 
maandag van de maand, van 14-15 uur 30. 
BOBGERHOÜT 

Alle dagen op afsj«-aak ten huize van 
gemeenteraadslid Juul Dillen Euurt^ioor^ 
weglei 87. Borgerhout, tel. 35.0928. 

NINOVE : CHafe De Ster, Stationsplein, 
van 11 tot 12 uur. Telefoon 054-320.95. De 
3de vrijd. v. d maand. Sen Diependaele. 

LEDE : Lokaal Relnaert. van 16 tot 17 
uur elke 3de vrijd. v. d. maand. Sen. Die
pendaele. 

WELLE : Cafe Cambrinus, Or«te Plaats, 
van 19 tot 20 uur. 

EREMBODEGEM-TERJODEN : Cafe 
Lamme Goedzak van 30 uur 30 tot 21 uur. 
Sen. Diependaele. 
W I L R U K 

Q. Cells, J . Moretuslel 346 (tetefoon t 
S8.42J1) of 

Mevr. E. Breugelmans, Tcs-enblok^raat 
14 ( t ö . 49.55.02). 
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Over belaslingen en dies meer f 

Schandalige bevoordeling 
van Wallonië 

z o l0«(f Vlaaiultreii 
^ 

Het is zo langzamerhand wel bekend dat Wallonië op duizend en een wij-
zep rechtstreeks en onrechtstreeks bevoordeligd wordt. Dat de spaargelden 
voor 6T5 % uit Vlaanderen komen, dal de investeringen voor eenzelfde per
centage naar Wallonië gaan, weet iedereen. Ma/ir dat de gemiddelde WcuU 
minder belastingen betaalt dan de gemiddelde Vlam,ing is minder bekere. 

In Wallonië wordt geknoeid Ttiet de gemeente-kategoriën. 
Artikel 25 § 3 van de sain.engeordende wetten op de inkomstenbelasting 

gen bepaalt dat de rangschikking der gemeenten gegrond is op de totale be
volking, vastgesteld bij de jongste tienjaarlijkse volkstelling, voor het jaar 
der invorderbaarheid der belasting openbaar gem,aakt. 

De gemeenten worden dan ook volgens 
hun bevolking ingedeeld In 3 klassen : 

3de kategórie : minder dan 5.000 inwo
ners; 

2de kategórie : van 5.000 tot 30.000 in-
won^'rs; 

1ste kategórie : 30.000 en meer inwo
ners 

Deze indeling Is echter niet absoluut : 
bij koninklijk besluit kan een gemeente in 
een hogere kategórie gerangschikt wor
den, indten de levensstandaard er bijzon
der hoog is wegens uitzonderingstoestan
den of indien de bevolking dermate toe
neemt dat deze maataregel gebillijkt 13. 
Ook kunnen gemeenten of aangebouwde 
gedeelten, indien een agglomeratie zioh 
over verschillende gemeenten uitstrekt, 
door een koninklijk besluit gerangschikt 
worden, in de klasse, waartoe de meest 
bevolkte gemeente behoort. 

Men heeft van de mogelijkheden ruim 
gebruik gemaakt om een zeer groot aan
tal Waalse gemeenten te bevorderen tot 
1ste klaj? 

Als men de 4 Vlaamse provincies met 
de 4 Waalse vergelijkt, komt men tot de 
volgende ontstellende cijfers : 

In de 4 Vlaamse provmcies zijn er 17 
gemeenten, die 30 000 of meer Inwoners 
tellen. 

Negentien andere heeft men tot de 1ste 
kategórie verhoogd. 

In de 4 Waalse provincies zijn er slechts 
5 namelijk Doornik, I/ulk, Seraing, Ver-
vlers en Namen, die 30.000 of meer inwo
ners tellen Men heeft dan niets beters ge-
vcmden dan 54 gemeenten tot de eerste 
kategórie te vertiogen ! 

Dus 19 ïn^dè''VTaainsé' pfovmoies -en'64 '̂  
In de Waalse ! 

WeJk* voordelen brengt dese verhoging 
vaji kat«eot;ie nu meer ? 

aowel voor de bedrljfsbelasting als voor 
de aanvurende nersonele belasting is het 
vrljge<:telde minimum , hoger, naarmate 
men in een gemeente woont, die tot eea 
hogere kategone behoort. 

Een voorb-eld uit de tientallen, wat de 
bednifsbeHsting betreft : 

E'-n werkm.an, die vrouw en 4 kinderea 
heeft te onderhouden met een bruto-ln-
komen ner jaar van 93 000 P, betaalt aan 
belastingen : In 2de en 3de kategórie : 
van 3.440 P tot 4.494 P. Maar in 1ste ka
tegone : geen frank ! 

Een voorbeeld, wat de aanvullende per
sonele bela.'iting betreft : 

Een werkman met vrouw en 3 kindere» 
ten laste : en met een jaarlijks netto in
komen van 84 000 P, betaalt, indien hij 
In een gemeente van 2de of 3d« kategó
rie woont : 889 P. 

Behoort echter zijn gemeente tot de 1ste 
klasse of is ze er toe verhoogd, dan be
taalt hij geen frank ! 

Maar de voordelen van de hogere kate-

gorien gaan nog veel verder dan he t b»-
talen van minder belastingen. 

Immers, het toekennen van tal van toe
lagen, verminderingen, leningen aan ver
laagde rentevoet en zo meer hangt af van 
de belasting die men moet betalen en van 
he t vrijgestelde minimum. En zoala we ho
ger uitlegden hangt dit af van de kategó
rie der gemeente die men bewoont. 

We noemen een aanta l geldelijke tus
senkomsten en toegestane verminderingen 
op die hier van belang zijn : 

1) Toelagen voor de verbetering van 
rundveestallen, het bouwen van gierputten 
en de drinkwatervoorziening van land- en 
tuinbouwbedrijven kimnen volgens de re
glementen van het ministerie van land
bouw slechts toegestaan worden indien het 
belastbaar globaal Inkomen van de aian-
vrager niet het dubbel overschrijdt van 
he t in zijn hoofde op het stuk van de aan
vullende personele belasting vrijgesteld 
minimum. 

( N B — Deze ministerstaai wil alleen 
dit zeggen, dat men meer kans zal heb
ben deze toelagen te krijgen, indien de 
gemeente tot een hogere kategórie be
hoort. Dus weer bevoordeling van de Wa
len. Trouwens de grote Waalse bedrilven 
worden nog on een andere manier bevoor
deligd. aangezien men nog on een andere 
voorwaarde van deze toelagen kan genie
ten, nameMjk als men een bedrilf bewerkt 
van meer dan 15 Ha l> 

2) Niet alleen de Vlaamse boeren wor
den hier benadeeld, ook onae mlddenstan-
ders-i; 'de rentevoet bij kredietaankopen 
van ambachtsworktulgen ma? m e t ' 2 ' " % " -
verminderd worden Indien men inkomsten 
heeft, die onder een bepaalde som liggen. 
De7e som bedraagt in de 1ste katego'-le 
10 000 F meer dan In 2de of 3de (84.999 F 
tegen 74.999 P) . 

3) Het toekennen van studiebeurzen, zo-
wel voor het midde'baar onderwils als 
voor het hoger onderwils, hangr af van 
het vr'jgpstelde minimum. Ook: hier soeedt 
weer de kategone van gemeente een groie 
rol. 

4) Onze soldaten kimnen ten behoevt 
van hun gezin van een z"kere milit'evar-
goeding genieten, on voorwaarde dat h"t 
netto-mkomen kleiner is dan an ie iha 've 
maal hst vrijgestelde minimum. Dus weer 
het zelfde : hoe hoger de kategórie, hoe 
hoger dit vrijgestelde minimum en dus des 
te gemakkelijker de milifevergoeding 

5) Herstelvergoed ng van burgerlijke 
oorlogsslachtoffers on hun rechthebben
den hangt eveneens af van de grootte van 
het vrifgestelde minimum. 

6) Ook onze Vlaamse ouderlingen wor
den ten opzichte van de Waalse bestolen: 
de obllgatiën der muntsanerlngslening 
kunnen z» terug laten beta'en (en dit 
zijn sommen van 2 tot 4 duizend frank 
per maand) indien ze niet onderworpen 
zijn aan de aanvullende personele belas
ting. 

Dit wil Beggen da t br . een alleenstaaaf 
de, om hiervan te kiinnen genieten, eea 
Inkomen mag hebben r a n : in 3de kate
górie : 26.000 F ; In ade : van 30.000 F en 
In 1ste klaa : van 40.000 F. Men ziet hier 
weer hoe belangrijk het 1% wanneer een 
gemeente verheven wordt tot de late ka» 
tegorie. 

7) Onze grote gezinnen, die een lening 
willen afsluiten bi] het Wonlngsfonda van 
de Bond der grote gezinnen, zullen deze 
lening tegen gunsttarief slechts kimnen 
krijgen, indien het Inkomen beneden een 
bepaalde som ligt. Deze som Is bijna he t 
dubbele voor de gemeenten van 1ste ki^ 
tegorie tegenover 3de kategórie. 

8) En nu we toch over bouwen aan het 
spreken zijn : 

Als men een bouwgrond koopt, moet 
men een registratierecht van 11 % beta
len, da t echter kan verminderd worden, 
naargelang de kategórie van gemeente 
tot 8 % I 

9) BIJ de aankoop van een woning geldt 
hetzelfde I Hier gaat he t over duldenden 
franken verschil. 

10) Indien men een bescheiden woning 
heeft, kan men vermindering van grond, 
belasting bekomen, op voorwaarde da t 
het kadastraal inkomen niet meer be
draagt dan : 

1.500 P in de gemeenten van 3de kategó
rie. 

2 000 P In de gemeenten van 2de kate
górie. 

3 000 P in de gemeenten van 1ste kate
górie. 

11) Voor de tienjaarlijkse vrijstelling 
van grondbelasting voor nieuwe woningen 
gelden dezelfde regels en prijzen. 

12) Voor het beoalen van de haard- en 
standnlaatsvergoeding van het staatsper-
soneel worden de gemeenten in 4 katego-
rien Ingedeeld. In 1ste en 2de. die deze'f-
de vergoeding krijgen, vindt men 18 
Vlaamse gemeenten tegen 48 (!) Waalse 
en 19 Brabantse. 

Het zal iedereen die niet ziende blind 
Is, duidelijk zlln. dat Wallonië hier we«-
OT) een schandalige wUze voorgetrokken 
werd. Ik herhaal de cHfers': in totaal zifn 
er in de 1ste katetrorie slechts 36 Vaamse 
gemeenten, waarvan 17 rpf-htens hun be-
voik'ngsgrootte tegen 59 ^aai.<?e waarvan 
s'e<'hts 5 krachtens hun bevolking. 

Wat is hier nu aan te doen ? 
Onz» volksvertegenwoordiging moet ko-

ninklllke besihiiten afdwingen, waardoor 
ook on?e Vlaamse gemeenten tot de 1ste 
kategórie toegelaten w o r d T 

Dat dit ai'°s7ln<i in W ^ niet zo 
mo-i'ijk is illustreren we het voor
beeld van de nrovince Lu'k : op de 30 ge
meenten van lst<^ kategórie zijn er slechts 
3, die er toe behorai volgen» bnn bevol-
k'n?5diohtheid Twee en twintig andere 
behoren tot de ka*-egorie van 5 000 tot 
30 000. maar zijn verhoogd tot de 1ste 
klas; 5 (zegge en sohrrve viif !) sem^en-
ten tellen nog niet eens 5 009 inwoners 
(namelijk : Ghlin, Heusy, Lambermont, 
Rocourt en Vaux-sou.s-C7hevremont) maar 
dat helet niet hen te beschouwen aJls ge
meenten met meer dan 30 000 inwoners 
en hen tot die 1ste kategone toe te laten. 

Daartegenover kunnen we L'mburg 
plaatsen, waar sl^chts 2 gemeen-en, na
melijk Genk en Hasselt, tot de 1ste kate
górie behoren. Maar d»ze 2 hebben een be
volking van meer dan 30.000 Inwoners en 
moeten er dus wel toe behoren. 

Er is werk op de winkel I 
Dr Herman Le Oompte. 

* School-

* Bureel- 4fi| 

^ Te r ra l4 i«ube len 

rjEÜRiSSEN-CLOOSTERMANS l i ZONEH 
f.V.B.A. ZONHOVEN rcciM.» | ^ 

tOCLUIKïN . ZONMfTïMTlM . «XHSICKEM - SCHUIF^EICICEN . TCHRASM^MWLEW 
»/emviCHT»G Wf NTlLf MO€ CARAOfPOdTTm - VE»«TIAAMSf BtlNOeN - S O M B R I L U - F L I X " 

TÜIKJPAKASOL4 - ALLES VOOR AFSLUITING 6N ZONNeWERiNa • KAMPEElC«MTlfl 

VELE TRUI 

Toen op de kadervergadering der 
Prov. O. Vlaanderen te Aalst, door 
onze Algemene Propagandaleider 
Toon Van Overstraeten, de afdeling 
Welle als modelafdeling aan de aan
wezigen werd voorgesteld, wist hij 
meteen dat het gareel nog strakker 
rond de mannen van de propaganda-
dienst der afdeling zou aangespan
nen worden. Inderdaad, op het 
ogenblik van de kadervergadering 
stond Welle rnet ongeveer 75 leden 
en toen, amper drie weken later on-
te Propagandaleider, de bestuurs-
verkiezingen kwam voorzitten en de 
aanwezigen een woordje toesturen 
waren wij niet weinig fier, hij niet 
minder verbaasd, dat ondertussen 
niet minder dan 20 nieuwe leden 
waren toegetreden. Welle staat te 
Brussel, momenteel, als de sterkste 
afdeling van gans het Vlaams-e land 
gekend. Wij kunnen er aan toevoe
gen, dat wij niet zinnens zijn ons de 
xwart-gele trui te laten ontfutselen. 

AAN DE SCHANDPAAL 

Vlamingen uit Brugse, volgende 
burgemeesters hebben het niet nodig 
geoordeeld te betogen op 22 oktober 
te Brussel, voor t Werk in eigen 
streek » ; 

— de heer P. Van DamTne, burge
meester van Brugge; 

— de heer de Pierpont, burgemees
ter van St, Kruis; 

— de heer M, Van Male, burgemees
ter van St, Michiels; 

— de heer Kervyn de Marcke de ten 
Driessche, burgemeester van As-
sebroek. 

Vlaainse mobielen naar Frankrijk, 
Nederland en Wallonië : vergeet de-
te namen niet bij de volgende ver
kiezingen. 

Deze heren hebhen geweigerd hun 
woorden in daden om te zette en 
verklaren zich bijgevolg akkoord 
met de « 20 miljard voor de Borina-
ge ». 

OBJEKTIEVE VOORLICHTING 

« Het Vlaam,s Weekblad » orgaan 
van de Brugse socialisten, onder de 
leiding van A. Van .Acker en Co, 
VJOrden bedankt om het objekfief 
verslag van de « Mars op Brussel ». 

Zij toonden dat zij volledig onder 
de plak zitten van hun rode Waalse 
partijgenoten, 

Vlaamse socialistische arbeiders, 
TJ ziet wat uw leiders waard zijn. 
Vlaam,se arbeiders, uw arheidsmo<ie-
lijkheden in eigen streek worden 
door hen opgeofferd ten voordele 
van Wallonië. 

Arbeiders, ziet klaar en richt U 
tot de Volksunie, de enige partij die 
de vlaamse arbeiders evenwaardig 
ziet. 

Herwaardering van hei' kadas-

Iraal inkomen, her komt weeral 

neer op de kleine man ! 

ArroBdissemenl 
luinüoui 

• Vlaams Nationale b'jeenkomst te 
• Turnhout zaterdag, 18 november te 
! 15 uur stipt zaal Llndenhof — Sint 
* Anteniusstraat. 
• 

• Sprekers : Dr. Leo Wouters volksver-
• tegenwoordiger; Karel Dillen en Dr. 
S Jur. Jo Belmans. 
• 

; We hopen als gasten te mogen bc-
• groeten : de gekozenen van de par-
; tij en de besturen van de arrondis-
i sementen M'ohelen en Antwerpen. 
• We verwachten de aanwezigheid 
• van alle Vlaams Nationalisten uit 
: het arrondissement Turnhout. 
• 

! Inlichtingen betreffend verplaatsing 
* naar Turnhout : 
• Te Geel : Jo Belmans, Diestbaan ."iO. 
: tel. .'igS.SS. 
• 
; Te Ramsel : Jul . Menlenberghs. Sta-
S tlonstraal 30. 
• 

: Te Herenthout : Jos Heylen, Markt 
: »8 
: Te Vosselaar : Karel Mens, Verbin-
! dingstraat 20. 
• Te Turnhout : Jos Van Bruggen, 
: Graatakker 142. 
• Te Oessel : G. Peeters, Zandvliet L 

R o e p t e n U w o r d t g e b o o r d ! 
T e l e f o n e e r e n w e k o m e n ! 
V o o r u w k r u i d e n i e r s w a r e n , r o o k 

a r t i k e l e n , l i k e u r e n , k o l e n i n 
z a k j e s , b r a n d h o u t , e n z . . . 

E e n a d r e s : 

LODE DE SMET 
B r i e l e n 26 — E v e r g e m 

T e l . : 51.80 65 

S p e c i a l e v o o r w a a r d e n v o o r g r o t e 
g e z i n n e n . 

Zetelfabr^'^k Boterberg 
LEDEZUDE - LEDE 

Afle«nvArdfkler : 

Engel & O 
Eigen produktie 

Uitgebreid gamma 
Aan huis geleverd 

Prospektus 
op verzoe' 

TEL. (053) 225.60 

Voor leden 
•n al>onneef 

Volksuni* : 

2 0 % K O R T I N G 
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OP HET 
Meestal, wanneer we eens een 
zeldzame heer voor het scherm 
gaan zitten in de stellige over
tuiging iets te zullen zieri dat 
de moeite waard is, looft dat 
slecht af. Doorgaans gaan we 
dan slapen, een illuzie armer en 
een ontgoocheling rijlcer. Niet 
tlleen op het politieke vl/iJc 
ichijnt de middelmatigheid de 
scepter te zwaaien en de troon 
te be~etten, maar ook de kun-
sfen^arsirereld schijnt door die 
virus te zijn aangetast. Maar 
da/irover .<!traks m^er, want het 
is eigenlijk niet zeer eerbiedig 
van onzentwege over middel-
matiqheden te spreken wanneer 
we het hehhen over Arthur Mil
ler's . HEKSENJACHT . , cms 
vorige week op werkelijk ma~ 
gistrale ivijze op het scherm 
qehracht door realizator hue 
Van Gent. 

In, vnlievs, die zichzelf voor in-
tellektueel laten doorgaan, iets 
icanrvan men echter toch, niet 
te veel moet geloven, in derge
lijke dubieuze omgeving kan 
men Jxoqal eens de mening ho
ren napraten, als zou tend en z-
hteratuur eigenlijk toch geen 
volwaard,-'ge kunst zijn. Mede 
sinds Miller's stiik is dat een 
ochferha/il^de stelling. 

Trouwens, de voorbeelden om 
het onzinnige ervan te bewijzen 
liggen in de boekenwinkels zo 
voor het rapen. 

En nu hoeft ook nicTnand te ko
men vertellen, dat « Heksen
jacht » geen tendenz-literatuur 
zou zijn. Mac Arthur en zijn 
discipelen zullen er wel anders 
over oordelen ' Inderdaad, het 
heeft helemaal geen zin het 
tendensievse in Miller's stuk te 
willen loochenen, de faal ervan 
spreekt m dit opzicht heel dik
ke boekdelen. Als we ons mo
gen beperken tot een enkel 
voorbeehl : John Proctor. En 
nu IS het niet de bedoeling hier 
te qann b" weren dat er in 7692 

SCHERM 
te Salem bij Boston geen men
sen woonden met gezonde her
senen en een nuchter verstand, 
maar een John Proctor was er 
zeker niet bij. Die spreekt de 
taal van het jaar 1950 1 

Dat dit echter op geen enkele 
wijze een m,inderwaardig stuk 
voor gevolg heeft, komt nog 
eens heel duidelijk bewijzen dat 
tendenzkunst ook kunst kan 
zijn, op voorwaarde natuurlijk 
dat de pen ook inderdaad door 
een kunstenaar wordt gehan
teerd ! 

Willen we t Heksenjacht » 
graaif nog eens terugzien, de 
verfilming van Cronin's roman 
« DE SLEUTELS VAN HET 
KONINKRIJK B wensen we 
nooit meer onder ogen te krij
gen. 

Waarom moet elk werk, waar
in godsdienstige problematiek 
aangeraakt wordt, ook in deze 
tijd nog een kopie blijven van 
die zeemzoete Jezus-prentjes, 
waarover zoveel kwaad wordt 
verteld ? 

We kunnen niet geloven, dat 
het katolicisme de dialoog met 
de aiulersdenkenden op de juis
te wijze voert. En indien we 
ons vergissen, dot men het ons 
dan zegge I 

Nog gauw een woordje van lof 
voor Senne Rouffaer en zijn 
ploeg jonge akt^urs voor de 
wijze, waarop ze voripe week 
Dostojpwski's « DE VERYE-
DERDEN EN DE GE-
KRENKTEN » ten torsie heb
ben gevoerd. We geven de 
Vlaamse TV de rajid. die ploeg 
deze winter nog werk te qec^n. 
Dat zal de TV-kritici zeker zoet 
stem men. 

En hen misschien die Klok-hi«-
torie doen vergeten, want dat is 
werkelijk een uitzending om bij 
te wenen ! 

J.V.li. 

t .v . - enquête 
r U e maften'de opmerking reeds vroeger, het aantal inzendingen waarmee 
' ' het charmante geslacht ons heeft vereerd voimt slechts een kleine min
derheid m de stapel brieven, dte we te dooncorstelen hebben. Meestal ver
loopt de kwestie van « PENELOPE » dan ook als volgt : « Of het program
ma der dames goed is, laat ik aan de belrokken personen over ». Maar tcan-
neer men^dan op zoek gaat naar het oordeel van de betrokkene in kwestie, 
dan is de heendes huizes meestal vergeten zijn vrouw ook even aan het woord 
te laten. 

•-)•/ 

nt 
We begrl|pen 'natuurlijk wel wat er ge

beurd Ls : voor een keer dat mijnheer het 
nu helemaal alleen voor het zeggen had .. 

Uit de (meestal korte) kritieken oror 
het dames-programma kunnen we opma
ken, dat ledereen het geheel nogal vol
doende vindt. 'Er zijn zelfs enkele lezeres
sen, die vragen de uitzending in kwestie 
nog wat langer te laten duren. Dat is een 
oomerklng, die we in deze enquête maar 
zelden hebben ontmoet Alleen in verband 
met « Penelope » komt dat een pyaar maal 
voor. 

Welke opmerkingen en suggesties heb
ben we nu Zo te lezen gekregen ' Herhaal
delijk wordt er op gewezen, dat men de 
geprezenteorde receoten en mode-shows 
meer moet aanpassen aan het n'veau en 
de geldmiddelen van de gewone kUker. 

« Geen mode-shows voor princesscn 
a.u b. » zegt iemand, en uit de Brusselse 
agglomeratie krilgen we te lezen : « Het 
damesnrogramma : goed, maar meer volks-
reoepten geven » Een dame vraagt ons 
« de Vlaamse TV een olulmole te geven 
voor het Penelone-programma Het zit 
goed in elkaar, en we kunnen er door
gaans een massa zeer praktische en nut
tige zaken leren ». 

We wiUen dit hoofdstuk (Jc> nochtan.s 
afsluiten met een mannelijke mening, om
dat hij zo wat samenvat wat elders in 
verspreide gelederen te vinden Is : « Pe
nelope Is zeer intere.ssant. Het wordt goed 
geprezenteerd. geeft veel praktische wen
ken, en aan elke vrouw wat wils ». 

O.MBOEPSTKRS 

Met die omroepsters wordt dat vooi Uw 
diensmr een zeer netelige kwestie 

Als we hier gaan venellen wat door 
sommige lezers over onze Vlaamse TV-hos-
tessen werd neergepend, dan kunnen we 
voor de rest van ons bestaan wel best uit 
de omgeving van Flagey-pleln wegblijven. 
Maar anderzijds zijn we het de lezer ver
plicht hem t« geven wat hij hebben wil 
en waarop hij recht heeft : de waarheid, 
en niets anders dan de waarheid. Vooruit 
dan maar ! 

Laten we verti-ekken in de Sinjoren-
stad, waar iemand op 20 augustus neer-
tikte : « Bulten de leading-lady Paula Se-

boekbespreking 
Driekoningenavond 

Wie op of rond 6 januari een zeer 
geslaagd « Driekoningenfeest » wil 
heieren in familie- of vriendenkring, 
of V .U .-afdeling, bestelle zonder 
dralen de keurig uitgegeven hand
leiding (60 bh.} tot het vieren van 
het Driekoningenfeest. Zij is ver
krijgbaar bij de schrijver Gvido 
A LliRECHT, Van Schoonhoven-
straat 58-1 te Antwerpen, mits stor
ting van 90 F per eksemplnar op zijn 
po.ifrekening nr 81.3.68. 

Men vindt er duidelijk uitgewerkt 
het programma tn van het feest, zo
als het verlopen kan in familiekring, 
oi meer uitqebreid in vriendenkring. 
Aan onze V.T'.-afdeh'nqen biedt het 
een wel gekomen qeleqenheid om hun 
leden en sinipafi.ianten gezellig rond 
de dis te scharen 

Niet alleen wordt het verloop van 
het feest uit noen q geschetst, mnnr 
het btjeenhrenqen of vervaardigen 
van de benodiqrlheden als ster en 
rommelpvi, rand tri reeksen, loten pn 
komnqsbrieren, tot zelfs het hak' \i 
ran pnnnekoeken en wafels komt er 
iH voor. 

Daaienboven h'-enqt het werkje, 
naosf nog iele andere nuttige geqe-
Te7if. een reeh^ rnv firanlf ernstiqe 
en kluchtiqe st''rrf- en drinkliederen 
'tek.%1 en mvziek i, en tot slof een ge-
ze "•hapss-nel en e'i - dovsen. 

Zeer warm iiunbeooien. 

mer missen de andere omroepsters een 
zekere elegantie in hun houding en zelfs 
In him taal, hoewel bij Nora Steyaert 
hiervan zeker weinig te bemerken Is ». De 
rest van de kommentaar hande'.de dan 
over Terry Van Gmderen, maar de hoffe-
lijkhe'd laat ons niet toe dat te publice
ren. Verder de Kempen in klinkt het dan 
zo • « Laten we tevreden zijn met onze 
mooie, galante omroepsters, al heb ik met 
nieuwjaar wel op de tanden moeten bij
ten toen Terry de Vlamingen even op zak 
stak ». 

In Limburg denkt men waarschijnlijk 
ook aan de regels der hoffelllkheid, want 
men laat het er bij de lakonische opmer
king : < Ze hebben ook gebreken, zoals 
wij ». 

Als we in St-Niklaas even ons licht gaan 
opsteken, dan kUnkt daar de vo'?ende 
klok : « Onze omroensters va'len w l̂ me
de, en kunnen de vergellfklng met dip rier 
buurlanden gemakkelijk ondergaan Him 
simpatieke en verzorgde verschüning 
neemt echter niet v.-cg. dat hrf '< 'ii\-c-
paardjes » zijn. wanno.-r men bekijkt dat 
ze enkel een progratrma-overzirlif mo°ten 
geven, of aankondigen wat bet volg-ns 
punt is ». 

Terug tp Antw— 
het^Plfd'- 'i^dle : « 
me koud Tk vind r> 
genoopr z' n t'at r»-"-
er eentj" na p->n 'idi<. afwezigheid weer 
opduikt • TKn W-' rp ondertussen zowaar 
vergeten » 

In N p vc neemt men echter ''-> ver.le-
diging op zich • « On-w ovn-r-. —^-, .^jj, 
rharmant en doen hun werk •. i » Een 
hoofdstedeling zfgt : « Heel trvrdfn — 
schone kinderen » 

Zoals de lezer kan merken- f̂, „ n ngen • 
looen nogal uiteen Voor \ -•» n'mTn 
wordt echter herhaaldelijk wifveok ge
brand : Paula S-m^r en Deni-e ^Iaes 

En om met een Antwerpse suggestie te 
eindigen : « Als Ik een nieuwe omroepster 
zou wensen. Is het be.sl'st Greclje Langen-
donck uit het « Spaar je mee » - program
ma ! » 

liE WEERMAN 

De man, die de meest tegenstrijdige me
ningen op zijn naam verenigt, is onze 

i~n 
D p 

''-"1 
'-I 

hoort 
omvo'̂ "» 
C*9t IT 

pien 
1 rs 
meei 

daar 
laten 

dan 
ni.-ii best wanneer 

öni beter te wonen 
m « c t n d b l ^ d 

a r c h i l « c l u u r 
1 n r I c h I I n g 
k o m f o r i k u n i l 

h o n < j « r d c n f o t o ' i 
a d v i a z a n - l i p s 
n i t u w « i d e e ë n 
u n i e k e d o c u m e n i f l t i e 

vraat; iratis prftètrti. 
: hefieiMweKtr.' 7 ,%j|<nt 

1 Wie in lEUVCN 
da BIERKELDER ni«t bezocht, 

wa> in LElfVGN niet 

Oude M a r k t 22 
———— h onxe bi«rh*ld«r f 

• • • i 
Algemeen agent voor België . ( 

A B T S 1 
STEENWEG OP TIENEN, 94 I 

KORBEFK-IO ( 

Opgepast veer nameelt DORT I 

Het Witte Paard 
WANOELINGENSTRAAT, 1 4 

te LEUVEN 

Passend en aangenaam lokaal 
voor vergaderinaen en kliiba. 

fteste dranken 
tegen matige prijzen 

4 • • 

weerman : Armand Pien. Hij laat het ze
ker een volle maand aan een stuk door re
genen, wanneer we het zouden wagen hier 
bepaalde reakties te laten afdrukken. Het 
Is echter merkwaardig, hoe die man 
slechts hevige bewonderaars en uitgespro
ken tegenstanders telt. Men is er voor, of 
men is er tegen. Maar dan radlkaal ! 

Omdat de balans pro-contra zowat In 
evenwicht hangt, geven we saechts twee 
citaten. Het eerste komt uit Diest, en la 
contra : « Over de weerman wordt in het 
vragen-tabelletje niet gesproken. Dat la 
zeker uit voorzichtigheid ? Want telkens 
het gezicht van Pi"n op ons schenii ver-
.schijnt, zegt men bij ons '. « Hij is daar 
weer ». Waarom kan die man nu eens niet 
natuurlijk doen, zoals iedereen ? » Het 
tweede citaat dan komt uit Eeklo. en is 
pro : « Men zegt dat Pen veel tegenstan
ders heeft. Ik per^oonrnk vini d'p mati 
formidabel. Wat hil v9^ het saai" weer
bericht gemaakt heeft, dat doet niemand 
hem na 1 ». 

REKLAME-TV 

Tpgenovr rek'ame In de TV staan on-
7P l""p-; mo-s'al zeer wantrouwig 

De opgedane ervaring in het buitenland 
Is blijkhaa- niet zeer bemoedigend, en do 
le^er vre°st over het algemeen dan ook. 
dat het neil van de uitzendingen er niet 
7al door vei beteren. Het werkt ook sto
rend, meent men. « Ik geloof dat dit wel 
h-n-l̂ -O-ik zou kunnen worden » denkt le-
rr.T^d terwijl men op een andere plaats 
kan 'ezen : « Bespaar ons TV-reklame ! » 

Natuurlijk zijn er ook wel voorstandera 
te vinden. Men denkt dan, dat publiciteit 
ren bron van Inkomsten zou kunn»n wor
den, waardoor men de hoge Tv-takts dan 
kon verlagen Men denkt ook, dat publici
taire uitzendingen levendiger zouden zijn 
dan wat we nu te zien krMgen. 

•^laT- zoats gezegd, over het algerrsen la 
m'-r» 7f~ «erk gekant tegen alles, wat ook 
msar van ver op TV-reklame kan geU>-
kea. 

ALGEMEEN BESLUIT ^ ,, 

Is het eigenlijk wel nodig aan dit allM 
een algeme.^n besluit vast te knopen ' W« 
ge'oven het niet We hebben getracht d« 
lez^r verslag uit te brengen over d-̂  nnt-
vangen antwoorden, objektief en yen Ier 
onze eigen mening te laten meespelen W« 
geloven dat wp het ook hier niet mo-ten 
doen 

Er rest ons alleen neg dit : De 328 le
zers tp bedanken, die van deze enquet°een 
siikses hebben gemaakt. We zijn er hen 
zeer dankbaar om. 

Johan Van Breda. 

;,Mar[ine, je gaaf te ver,, 
in de K.V.S. 

De Nederlandse kreatie van « i a 
Marie e est trop belle » van de Pa
ri jse houlcvardier Michel Du ran, on
der de ineer passende titel * Morfine, 
je ga/it te ver », had verleden don
derdag plaats. 

< Martinc, je gaat te r-i-r » is de 
zoreelsfe behandeling van een drie-
hoeksgeral dat ons ran uit t'arijt 
komt overgewaaid. Erg orig.neel is 
het du^ niet, alhoewel het — buiten 
de opgeschroefde situaties — op een 
nieuwe en plezierige manier werd 
uitgewerkt. 

Blijspelen schijnen in de K.V.S, 
maar goed te zijn als ze uit hef zui
den kamen... nietteoenstaande wotrdt 
toegegeven dat dergelijke stukken 
slechts in Parijs tot hun volle recht 
komen ! 

Voor de enscenering werd beroep 
gedaan op IJOUIS BO.TUS, een Bnifselt 
franssprekend reqisseur .' Van een 
merkwaardig resultaat is geen iprake 
en we kennen Vlaamse regisseurs die 
het even goed zouden qedaan heh
hen. Het dekor is daarbij zo armza
lig — met een salon dat wansmake
lijk aandoet — dat het in de twin
tiger jaren in een ioneelmaatschap
pij had kunnen dienen. 

Na I en II was er slechts een be
leef dheidsapplaus; gezien de klimtue 
Va liet stuk en de qrofe toneelvaar-
diqheid van de auteur, was het slot
applaus meer nadri'l-l-elijk, mede 
dank zij het toegewijde snel van het 
gezelschap, dat zich terdeqe inspan
de om de juiste toon voor deze luch
tige, wvfte en opT^ierv^r'^-kiqe kome
die, zo benaderend mogelijk, te pak
ken te krijgen. 

j.y. 
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ADRESWIJZIGING 

Vraaggesprek 
'k Be zestienjarige Roger Heylen woont bij zijn ouders op 

de Vest te Herentals. Eij werkte-in zijn streek met een leerkon-
trakt maar werd dit moe. Samen met zijn zwager Pol Bellens, die 
vuil nachtwerk deed, trok hij naar DAF ingaande op een adver
tentie. Nu rijden ze alle dagen te zes uur 's morgens met de bus 
weg, die vertrekt op 200 meter van hun woonplaats en die hen 
gratis naar Eindhoven brengt. Het is wel vroeg vertrekken, zegt 
itnze man en 's avonds tamelijk laat thuis (7 uur), maar we heb
ben « proper » werh en vijfdagenweek. 

•k Lowie Dom eveneens uit Herentals werkt sinds 19 juni bij 
DAF. Vroeger werkte hij in de schoenfabriek van zijn streek 
maar die nijverheid ging achteruit en dan is het voor Lowie die 
een zeer vriendelijk en ifferkzaam man is, een echte lijdensweg 
geworden. Beurtelings arbeidde hij als betomverker, als arbeider 
hij de gemeente die werklozen trachtte te werk te stellen, want 
xverkloos is Lowie ook dikwijls geweest. Het ging met loeten op 
en af en dat werd Lowie meer dan beu. Hij gmg ook naar Neder
land icerken, eerst een tijdje in een konservenfabriek te Breda en 
later hij DAF. Daar is hij nu bij de onderhoudsdienst, hij werkt 
in de kantine, de waszaal en enkele burelen 07n alles netjes te 
honden. Hij heeft nu vast werk zonder het spook van de werke
loosheid nog voor ogen te hebben. 

-k Wat het loon betreft, is iedereen tevreden. Lowie Dom 
bevestigde ons dat hij zeker zoveel verdiende als in België. « Ik 
heb geen klagen, eigenlijk heb ik het beter dan vroeger. » De 
ziekte-rerzekering ii ook een van de zaken die in Nederland zeer 
g'oed geregeld zijn. Bij ziekte, zegt Lowie worden we volledig be
taald door de fabriek, terwijl wij — die in België bij de ziekenkas 
zijn — hier ons geld van geneesmiddelen en dokter terugbetaald 
krijgen. Een voordeel dus tegenover wie in België werkt waar een 
manke ziekteverzekering dikwijls oorzaak is van veel ellende. 

!|<ït Hel voorbeeld 
In onze talrijke gesprekken ':net pendelarbeiders, is het ons 

opgevallen hoe deze arbeiders er meer en ineer van doovdi-ongen 
V)9fden dat er bij ons wat misloopt, dat het verkeerd gaat in 
Vhzandext^n, daf^l^^heerd ^ordt als een kolonie, door de Belgische 
unitaristen. Dat kwam tot uiting in de eenvoudige opmerking : 
c Waarom kunnen er bij ons zo'n schoon fabrieken niet staan als 
in Holland ». Inderdaad, waarom staan die er niet, hoewel Vlaan
deren uitstekende arbeiders heeft, vaklieden, mensen die graag 
en goed werken. Hoewel wij in Vlaanderen over ideaal-gelegen 
terreinen beschikken, vlakbij grote havens en — met verstandige 
hewinds-initiatieven — gemakkelijk uit te rusten rnet een brood
nodig verkeersnet. Nederland heeft liet voorbeeld gegeven. Dank 
zij verstandig regeringsbeleid, zijn industrieën als D.A.F., Phi
lips, Fokker en zoveel anderen geworden ipat ze thans zijn. Dank 
zij een bekwaam beleid heeft Nederland, met meer dan elf mil
joen inwoners, binnenkort geen enkele werkbekioame werkloze 
meer, wordt dat land een voorbeeld van een staat die op sociaal 
en ekonomisch gebied de toon aangeeft. Ondanks de tegenslagen 
die Nederland na de tweede wereldoorlog heeft moeten doorwor
stelen, veel meer dan wij. Maar de Nederlanders, nochtans op 
zichzelf geen subtieler volk dun de Vlanvingen hebben — steeds 
onder verstandig beleid — de nodige offers gebracht. Vandaag 
zifn zij ons ver voorbijgestoken. Morgen staan zij op kop van de 
welvarende staten. En bengelen wij ergens achteraan... De schul
digen zijn niet ver te zoeken. 

L 
Staf De Lie. 

Gratis vervoer naar Eindhoven 

Door uitbreiding van de zaait werden vanaf één november '61 

de zetel en de kantoren van de maatschappijen « Rolut & Van 

der Paal » en « Ons Landhuis », Lange Gasthuisstraat, Antv\^er-

pen, overgebracht naar ruimere lokalen te . 

BERCHEM (Antwerpen) 

Grote steenweg, 159 (eerste verdieping) 

vlak bij gemeentehuis en Driekoningenstraat - tram : 7 en 15. 

Telefoon : 39 69*^7 

Open : van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. (ook de zaterdag) 

ONZE AKTIVITEITEN : grondverkavelingen - het bouwen van landhuizen - hypote-

ken - verzekeringen - geldbeleggingen. 

BEL ONS OP : wij staan onmiddellijk te uwer beschikking. 

Weldra 1.000 Vlaamse 
mm 

arbeiders bii D. A. F. 
Werken in kameraadschap en netheid 

II 
_^ '^ ^ (Van onze redakteur) 

B ijna wekelijks ka-X mém- in de kranten grote advertenties zien pri;jken, 
advententies van Fokker, de Nederlandse vliegtuigenfabriek; van D.A.F., 

de Nederlandse auto- en aanhangwagenfabriek; de Nederlandse Spoorwegen 
en andere bedrijven in ons noordelijk buurland gelegen. In minder dan tien 
jaar tijds is dat Nederland, waarop men vroeger neerkeek als op een land 
waa/r de bewoners — om het met een Vlaamse uitdrukking te zeggen — ; 
« op hun kin moesten kloppen », gegroeid tot een land waar werk te over is, 
waar de lonen naar verhouding tot de levensstandaard hoog zijn en waar een 
echt gezonde sociale en ekonomische politiek werd en wordt gevoerd door be
kwame mensen, in tegenstelling tot bij ons waar politieke knoeiers hun best 
doen nieuwe nijverheden uit Vlaandere n weg te hevelen naar Wallonië, naar 
streken waar geen werkloosheid heerst. 

PENDELEN 
OF 

STEMPELEN 

door Staf de Lie 

_t)t . . . •v'Acv'-v.'ai 

j 

D.AP. (van Doome"s automoblelfabriek) 
te Eindhoven, is een van die Nederlandse 
fabrieken, die binnen de tijdspanne van 
tien Jaar fantastisch gegroeid zijn. D.A.F, 
maakt nu niet alleen aanhangwagens, 
maar ook al de voertuigen voor het Ne
derlandse leger tot pantserwagens toe, 
personenwagens, bussen, bestelwagens en 
allerlei soorten vrachtwagens. Een uitge
breid gfamma dat werkelijk alles omvat op 
autogebied. 

WELDRA DUIZEND 
Met deze opsomming is geen reklame 

bedoeld maar een bewijs dat een klein 
land — waar het wil en waar het gere
geerd wordt door mensen met bekwaam
heid en verantwoordelljksheldszln — eir 
toe kan komen een nijverheid te ontwik
kelen die niet moet onderdoen voor wat 
grotere landen presteren. Integendeel. 

Nu Is het zover gekomen dat in de DAP-
fabrieken te Kindhoven — waar tiendui
zenden werken — o<* reeds 400 Vlaaraae 
arbeiders te werk gesteld zijn. Weldra 
zullen het er duizend zijn want de uit
breiding laat toe dat nog meer arbeids
krachten mgevoerd kunnen worden. Wi] 
hebben enkele van deze arbeiders — woon
achtig m de streek van Herentals — be
zocht. Maar niet alleen uit deze streek ko
men de werklieden voor DAF. Ze zijn te 
vinden doorheen het hele grensgebied, 
gaande van Oost-Limburg tot de Voor
kempen In het Westen van de provincie 
Antwerpen. 
7000 IN NOORD-BKABANT 

De meeste van deze arbeiders m het ge
bied tussen Turnhout en Herentals waren 
werklozen uit de diamantnijverheid, uit 
de bouwnijverheid, uit de landbouw zelfs. 
Mensen die het beu waren afwisselend te 
« doppen » en een beetje te "werken. 

Er bestond bij DAF reeds een kleine 
kern van Vlaamse arbeiders, die uitste
kend voldeed. Enkele maanden geleden 
begon de afdeling « Sociale zaken » van 
de fabriek, met de verdere werving via 
zittingsavonden in steden en dorpen bin
nen het gebied van de arbeldsburelen 
Hasselt en Turnhout, 70 km. zuidwaarts 
van Eindhoven binnen onze gewesten Zo 
werken er op dit ogenblik m de grote Bra
bantse bedrijven ,niet minder dan 7000 
Vlamingen tot grote tevredenheid van hun 
opdrachtgevers, en zij bekleden zeker niet 
de genngste posten. 
BEGRIP 

Dat de Nederlanders op dit ogenblik het 
vraagstuk van (ö Vlaamse werkloosheid 
begmnen te begngpe* blijkt we! uit vol
gende tekst die wiJ overnemen uit « DAF 
Automagazine » het zeer mooie blad dat 
tweemaandelijks,ö,an ïalle DAF^zitters 
wordt toegezonden. •*- .f 

« Volgrems opgaven van arbeidsbureaus 
in Hasselt en Tnmfaout zijn er in deze 
Belgische districten ongeveer 7000 weifc-
lozen* ran" wt r 'W heMt'«rbeidages(shikt is. 
De golf van hoogconjunctuur, die xnld-
oost Brabant mede tot een nationaal 

werkgelegenheldscentrum maakt rond de 
grote industriekern Eindhoven, is bijna 
geheel voorbijgegaan aan dit Belgische 
land; dat in mentaliteit en levensopvat
tingen zo nauw aansluit op bet Neder
landse Brabant en Limburg. 

Vele Belgische arbeiders, aelfs uitste
kende valdieden kunnen getuigen, hoe zij 
In de loop der jaren te vaak van werkge
ver verwisseld zijn of alle werkloze (dop
per) met hun werkwillige handen In de 
schoot thuis zaten. Duizenden waren ge
dwongen ver van huis met name In het 
Luikse, dat franstalig is de kost te gaan 
verdienen. Vele Belgen uit streken, waar 
nu ook DAF, arbeidskrachten zoekt, zijn 
er in hoofd en hart heilig van overtuigd, 
dat hun streek jarenlang een « achterge
bleven » gebied is geweest en ten dele 
nog is ». 

lichtjes beter dan wat ziJ In België ver
dienden. 

Er bestaat namelijk een overeenkomst 
met de fabriek waarbij aan de Belgische 
werknemers de loonvoorwaarden toege
kend worden die in België gangbaar zlja. 

De enige handikap die de arbeiders on
dervinden bij het nieuwe werk is de lan
ge verplaatsing, maar deze geschiedt met 
zeer mooie bussen, geheel gratis. « We 
zijn er vlug aan gewend geraakt » zegde 
ons een werkman « en ze halen ons vlakbij 
huls af ». « In de bus kunnen we nog rus
ten ook en we trekken een kaartje, to 
zijn we zonder het te merken in Eindho
ven ». 

We mogen daarbij wel eens opmerken 
dat de arbeiders bij ons om een voorbeeld 
te geven te Antwerpen, dikwijls ook ved 
kilometer moeten afleggen om daar in de 
fabrieken te gaan werken. 

Wij kennen arbeiders die 18 kilometer 
rijden en daarvoor 75 F per week dienen 
te betalen. Zij rijden in bussen die prak
tisch als beestenwagens afgeladen zijn en 
waarin dikwijls 90 man samengeperst 
wordt. Dat is het verschil. In Nederland 
houdt men rekening met de menselijl» 
waarde van de arbeider. In België is de 
werkman een minderwaardige om het niet 
sterker uit te drukken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat die werklieden, die dit ver
schil merken en ondervinden tot de vast
stelling moeten komen dat er bij ons veel 
hapert en dat er nog veel zal moeten ver
anderen, wil het worden als in Neder
land. 

S.DJU 

TEVREDEN OVER LOON 
Naast de vraaggesprekken die wiJ hier 

bij geven, hebben wiJ nog verschillende 
kontakten gehad en hebben wij meningen 
over het werk in Nederland kunnen ho
ren. Over het algemeen werd volmondig 
toegegeven dat het In de Nederlandse 
werkplaatsen zeer ordelijk en « proper » 
IS. « Men is geen nummer, met telt mee » 
zegde ons een arbeider uit het Limburgse. '• 
De sociale voorwaarden en het arbeids-
midden, de werkkring is bij DAF veel be
ter dan bij ons, verklaarde een ander. Ie
mand merkte op dat de Nederlandse ar
beiders allemaal zo beleefd en voorkomend 
zijn. Hij was er bijna van aangedaan. 
« Kameraadschap en vriendelijkheid zoals 
men ze bij ons praktisch niet vindt » 
zegde deze arljeider. 

Nu is het opvallend hoe de Vlaamse 
werklieden ontvangen werden bij DAF. 
Er is daar een werkelijk kameraadschap-
ï>elijk artieidsmidden voor hen voorbehou
den geworden en de mensen van bij ons 
hebben gelijke kansen gelaregen De mees
te arbeiders hebben ons verzekerd dat 
hun loon zeker zo goed is of zelfs nog 

WERKLOOSHEli 
In 1^0 waren er in het gewest 
Turnhout waarin Herentals en de 
door ons bezochte plaatsen gelegen 
zijn, 4.238 volledig en 1.918 gedeelte
lijk werklozen. Samen maakt dat 
6.156 waarvan 4.965 mannen en l.lffll 
vrouwen. Het grootste aandeel wet4 
geleverd door de bouwnijverheid met 
1.569 een sektor die vooral onderhe
vig is aan gedeeltelijke werkloosheid. 
Sprekender is echter het getal voor 
de landbouw : 493. 
Het is inderdaad de streek van de 
kleine landbouwers, die naar de keel 
gegrepen worden door een ongezonde 
landbouwiMlitiek van de achtereen
volgende regeringen, landbouwpoli
tiek die vooral nadelig is voor de 
Vlaamse mensen. Ook in de diamant
nijverheid was er een grote werkloos
heid : 294. Zoals men weet waren er 
in de streek van Herentals vroeger 
talrijke familiale diamantslijperijen 
waarvan er reeds talrijke verdwenen 
zUn. • I 
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