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De sukkelgang 
van de E 3 

• 

De Trdnister van openbare icer-
len, kan nog mets medelen, 
orer de huidige gang i an zalf en, 
zo antwoordde hij op een parle
mentaire vraag op 31 oktoher 
1961. 

De comini/sie belast met de stu
die er van, heeft zo pas haar 
bescheiden ingediend zegt hij, 
en hij moet ze eerst eens lezen. 
Het enige wat vast staat, dat is: 
m de 30 miljard voorzien voor 
de Europa-wegen door België is 
er niets voor de E3 weg. 
De 4.5 miljard moeten we in 
I laanderen zoel-en. 

Een privaat nnaatschappij moet 
daarvoor zorgen. Maar ze is 
nog altijd niet opgericht. 
Wanneer zal het geld er zijn ? 
En als het geld er is, loanneer 
lan dan aangevangen worden ? 
Er zijn nog geen topografische 
opnamen van de weg, en dat 
lan maanden dvren. 
E rozijn nog praktisch geen snf^ 
tigeningen gedaan,' en dttt^ hm 
bij eventuele hetiiistmgen ook 
jaren aanslepen. 
Er is nog geen lengte profiel. 
De draai rond Gent, nog altijd 
in stvdie. 

Het grondonderzoek moet nog 
heginnen. 
Er zou daarvoor eerst nog een 
internationale aanbesteding 
moeten plaats hebben om het 
algemeen plan van het tracé 
last te leggen, door luchtfotos. 
Dat schijnt in België nog nic 
niand te kunnen. .*, ..-r,...,, ;̂ ^ 
De plaatsen waar de oprit-ten 
moeten aangelegd, moeten nog 
gezocht worden. 
Waar komen industrie-kernen'^ 

' Hoe moet de infrastructinir 
daarbij aangepast. 
De Oevercommissie, te Antwer
pen weet nog steeds niet of het 
nu een brug of een tunnel 
n-ordt. De administratie te 
lirussel is voor een brug. De 
stad vindt dat het te kostelijk 
:ou komen ~ kwestie van grote 
moeilijkheden voor het maken 
ran lange én dure en hoge op
ritten... Het politielorps zou 
-elfs moeten versterkt ivord^n. 
Er komt geen besluit. 
Er zijn berekeningen gemaakt 

J te Brussel, die bewijzen dat 
een brug goedkoper MOET 
zijn ! ̂  

Ook vindt men er hoge ambte
naren, die menen dat de E3 
neg geen prioriteit behoeft, 
er zijn toch geen fabrielen 
langs die weg — rfi/? geen eko-
nomisch belang. 
Er zijn er ooi geen langs de 
route de Wallonië, deed iemand 
opmerken, maar die zullen er 
spoedig komen werd geant
woord als de weg er ligt. Daar
om prioriteit voor EÏl. 
Vlaanderen heeft op alles zo 
lanq gewacht het lan nog 
wachten. 

De verkeerstellingen geven 
nochtans aan, dat het trafiek 
over de E3 bijna het dubbele is, 
van de route de Wallonië ? 

Mr Frans Van der Eist- heeft op 14 dezer de Minister 
wan Ekonomische Zaken en Energie verzocht, drin
gend te mogen interpelleren over de eenzijdige 
regionale ekonomische expansiepolitiek die gevoerd 
wordt met verwaarlozing en achteruitstelling van 
de Vlaamse gewesten, dan wanneer deze gewesten 
om sociale en ekonomische redenen in de eerste 
plaats in aanmerking zouden dienen te komen. 
In de toelichting schrijft Mr Van der Eist : « Alle 
gegevens waarover wij beschikken wijzen er op 
dat een grote inspanning gedaan wordt in het raam 
van de ekonomische expansiepolitiek voor de Bori-
nage en het Centrum; daartegenover worden de 
Vlaamse gewesten waar de werkloosheid, de mobi
liteit der arbeidskrachten, het grootst zijn en de 
levensstandaard het laagst, niet alleen verwaarloosd, 
maar de vestiging aldaar van nieuwe bedrijven wordt 
ontmoedigd en tegengewerkt door de regering die 
de investeerders aanzet, o.m. door het aanbieden 
van grotere voordelen, hun bedrijven'bij voorkeur 
in het Waalse landsgedeelte op te richten. Derge
lijke discriminatoire politiek, die ingegeven is door 
partijpolitieke motieven, is niet allen ongerecht
vaardigd maar onduldbaar voor de Vlamingen. » fantazie 

V L A A M S S O C I A L I S E 
'f' ai'tnlang'^hèeftde Volksffazet''gféztjéiê'^êi-'t^^r'éè Vlaamse ciaa gil ukken. 

• Het ivas niet eens het socialistisch internationalisme dat hen parten 

speelde want in zake Belgisch patriotisme staken ze de liberalen en de kom-
mvnisten (!) naar de kioon.<' - ; "? - . 

- .!*8«r^ •^'^•. -'V-if 

Alleen de Vlaamse werkelijkheid:, de' Tlaaim-e problematiek, ook de 
Vlaamse sociale problematiek weigerden ze te zien. 

Thans schrijven ze er wel o eer. Niet met het doel objeltief de zaken te 
benaderen, maar klaarblijkelijk met het doel verwarring te zaaien. 

' 

Het heet o.m. m de Volksgazet dat de 
statistieken die aantonen dat de Vlaamse 
arbeider minder verdient dan de Waalse 
vals zijn. 

Waarom ? Wel omdat ook in Vlaande
ren hogere Ionen bestaan en in Wallonië 
lagere. Alsof het dan niet meer zou waar 
zijn dat het gemiddeld loon in Vlaanderen 
8 F per uur lager zou liggen dan m Wal
lonië ! De redenering is zo simplistisch dat 
men toch moeilijk kan aanvaaMen dat de 
schrijver zelf gelooft wat hij neei-pent De 
bedoeling i.s echter duidelijk De Vlaamse 
arbeider sussen, hem zoet houden. Voor
waar een typ sche Vlaamse socialistische 
bezigheid m 1961. 

De Volksgazet schrijft anderzijds dat 
heel die sociale houding van de Volksimie 
maar komedie is. Staken die heren soms 
in Vlaanderen, luidt de oratorische vraag. 

Vooreerst vergeten de socialisten dat zij 
met het ACV. en de liberalen het aantal 
smdikaten gemonopoliseerd hebben door 
nieuwe sindikaten op allerlei unfaire wij
zen hinderpalen in de weg te leggen. 

Dat maakt echter ook dat zij de volle 
veiantwoordelijkhetd di-agen in zake sm-
dikale werkmg. En waar gestaakt wordt 
zijn het niet de Volksuniearbeiders die ten 
achter blijven ! 

Het is echter opvaUend dat geen enkel 
smdikaat in Vlaanderen het wezen van 

, 
Zie bla. 2. 

jm:^ v^f Milt 

het arfeeidei-svraagstuk ziet En het wezen
lijke dat IS de volledige werkverschaffing 
door industnalisering, wat de opslorping 
zou betekenen van 300 000 Vlaamse werklo
zen en pendelarbelders. 

Alleen op die wijze kan het loonpeil 
stijgen, omdat het loonpeil alleen hoog 
ligt waar de arbeidskrachten zeldzaam 
wordt, niet waar de voon-aad eraan te 
groot IS 

i^W V'U.Ti^imflófUA4€H. 

Bij de industrialisei mg zouden trouwans 
niet alleen de arbeiders wel varen, maar 
ook onze bedienden zouden nieuwe en rui
mere mogehjkheden krijgen, terwijl de 
omzet bij onze middenstanders en boeren 
zou verbeteren of verhogen. 

Dat IS de kern van de zaak 

Bij onze Vlaamse socialisten speelt ech
ter hoofdzakelijk de bekommernis om m 
de regering te zetelen. Zo kunnen zij zelf 
minister worden en zo kunnen ze hun in-
teUektuële vrlendien uitstekend betaalde 
betrekkingen aan de hand doen. De 
Vlaamse arbeider, de kleine Vlaamse man 
wordt aan die « bescheiden » objektieven 
opgeofferd 

Dat IS de werkelijkheid. 
Daarvoor mag ook het taalgrensvraag

stuk geen probleem zijn. Wel voor de 
Waalse en Brusselse socialisten die zici 
als vulgaire imperialisten gedragen Di-
Vlaamse socialisten willen die daden vat 
hun vrienden echter niet zien want /f 
moeten uit hun hand eten. Dat tiendui 
zepden Vlaamse arbeiders een of twee ge 
neraties lang een verwrongen leven li] 
den eer de verfransing bij hen voltrokken 
IS wil men niet inzien. 

Want men mag de Waalse en Brusselse 
partijgenoten niet ontstemmen. Dat door 
het Waals en Brussels Imperialisme, me
de van de socialisten, duizenden betrek-
fcingen voor Vlaamse bedienden verloren 
gaan ? En dat duizenden andere betrekkin
gen er niet komen doordat diezelfde 
hertn de industrialisering van Vlaanderen 
hinderen ? 

Wat zou het ? Geen nood ! 
De Vlaamse socialisten mogen immers 

mee regeren. 

^ Amedee 
Verbruggen 

-ŷ  Brief van een 
Socialist 

ii^ De eindeloze 
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QPwee doïten en zevea zwaa* :e -
kwets ten . Pcnde la rbe ide r s « i t V l i n 
deren, uit Ge ldenaken en S c h e r S n -
heuvel . J 

H e t tweede : « P e r s o n e n w a g e n te 
p l e t t e r op v t a c h t w a g e n ». Een d|»de 
en vier zwaargekwets ten . O r d e r I d e -
ze l a a t s t e n d r i e L imburgers p e n f e l -
a rbe iders die per v r a c h t w a g e n i ^ a r 
h u i s gevoerd werden. Zo s te rven J)ij-
n a iedere week Vlaamse mobielen, 
. m e n s e n die verpl icht worden n a a r 

Wallonië of h e t bu i t en land te gpan 
werken o m d a t zij geen werk in efeen 
s t reek vinden. Hoeveel doden moe ten 
er nog vallen, voor d i t s c h a n d a a l 
ot ihnudt ? 
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VIN ETNDE TEGEN COLURD 

De « Volksgrazet » heeft samen 
met sommige C,V.P. kranten een 
oude taktiek weer opgedolven. De 
federalisten worden opnieuw uitge
scholden voor federalisten en Hit-
lerknecbten. Gek dat het net Hit
ler was die de Duitse federale staat 
omvorme tot een unitaire ! Het is 
pas na de ondergang van het na 
zisme dat de Duitse staat opnieuw 
een federale staat werd. 

Overigens denken we dat Col-
lard, die elch met zoveel geestdrift 
tot het federalisme bekeerde op het 
jongste Waals socialistisch kon-
gres, uitermate opgetogen «al zijn 
over h e t verwijt van zijn onder
voorzitter. Separatist, tot daar. 
Maar Hit lerknecht! Voor ons wa
ren dat vooral degenen die wilden 
medewerken aan de ene, grote so
cialistische koUaboratiekrant. 

TU QUOQUE 

De jongste jaren zagen we een 
paar mensen in de kleurpartljen 
die blijk gaven van belangstelling 
voor de Vlaamse Beweging en die 
er ook durfden vooruit komen. Wij 
noemen een Van den I>a«le en een 
Spinoy. 

Daarvm dat we wat de laatste be
treft vwmStMwM 4^i*fccn Mj sfjn 
20 milj«rrdeii#fein voor de Botinage, 
waar g«en werkloosheid lieerst, 
daar wmnf.^JiM -fitld tegiiwh naar 
Vlaanderen met t ijn wefitlozen «n 
pendelarbeiders, diende te gaa». <-' 

TlHWs sMi minister Spinoy te 
Mechélen verklMutl hebben dat het 
geen zin heeft «m voor enkele dor
pen te vectrtttï.'ïor ntj'ttet bfctféèW 
heeft voor zijn Waalse en fransta-
lige partijgenoten, Oan vfwden w e 
het uitstekend, wntit hét' i i jn zij 
die vechten om die dorpen te ver
overen. Maar daar hij het zegde 
voor een Vlaams publiek schijnt 
het ons eerder gexegd om de Vla
mingen te beletten die dorpen te 
verdedigen. 

Het is werkelijk erg gesteld met 
onze « Vlaamse » socialisten ! 

MIEL SMULDERS 

Enkele jaren voor wereldoorlog 
nr II schreef een geleerde pater : 
c bet komt er thans op aan te we 
ten, hoeveel jonge maïinen er be-
rei^ zullen zijn het geweer te h a n 
teren tegen het goddeloos bolsje
wisme ». 

Toen puntje bij paaltje kwam, 
nl. gedurende wereldoorlog nr II, 
Uet Miei Smulders zijn universitai
re studies staan en na<u hij het ge
weer op tegen dat goddeloos bol
sjewisme. Na de oorlog week hij uit 
naar Ierland. Thans, zestien jaar 
later, kwam hij met zijn vrouw en 
kinderen vandaar terug naar Bel
gië omdat hij dacht dat de repres
sie nu toch langzamerluuid acliter 
de rug sou zijn. 

Miei Smulders werd te St. Gillis 
achter slot en grendel gedraaid; 
zijn VTonw en vier kinderen moes
ten nraar zien hoe ze onder dak 
kwamen. 

Waar zijn de humanisten in de 
huidige regering ? En waar zijn de 
zich cristelijk noemende heren die 
vandaag — net als een kwarteeuw 
geleden — bet « goddeloos bolsje
wisme aanklagen ? 

Zestien jaar na de oorlog de ge
vangenis in ovadat men de moed 
van zijn overtuiging heeft gehad. 
Zestien jaar na de oorlog een fa
milie van haar vader beroven om
dat de vader in zijn stvdeatentijd 
pozitief antwoordde op wat hem 
door geleerde paters jarenlang was 
voo^gefaowien. 

HUMANISTEN EN 
CHRISTENEN 

Miei Smulders en de andere ge
vangenen van St. Gillis interesse
ren natuurlijk de heren humanis 
ten en christenen in de regering 
helemaal niet. Zij die zich dag aan 
dag bezighouden met de redding 
van het hele Belgische mensdom, 
inclusief beschaving, vinden v a n 
zelfsprekend de tijd niet om ook 
maar even te denken aan het « o i t -
schot » van St. Gillis. De zoveelste 
kannibalenregering na de bevrij
ding voelt zich kiplekker in de za
lige wetenschap, haar christeUjk-
humanistische plicht te doen. 

De gevangenen van St. Gillis heb
ben op 11 november geweigerd, te 
eten van de speciale « kermiskost » 
ter gelegenheid van 11 november. 
Het KOU ons verwonderen, moest 
deze simbolische staking de appe
tijt van wie dan ook onzer christe-
l ijk-humanistische regeerders be
derven. Er is geen enkel voorbeeld 
bekend van een roofridder die zich 
stoorde aan het feit dat op zijn 
bnrcht een vergeetpnt was. 

STRUYE MODERATOR 

Struye is geroepen om te bemid
delen insafce Zuid-Tir«4. Als ex -mi -
ttister van Justitie kent hij liet 
B^ddel om de zaken in een h a n d 
omdraai op te lossen : zet een hon
derdtal meiMMR tocen de anrar >«n 

r4ie"!taa* ftfgfft^w.x»'"' *u twvuti-i 

" 'Kurieurs hoe graag de he i4n in 
bet buitenland de « moderator » 
f a a n spelen waar ze hier te lande 
toch bewegen hebben, alles behalve 

'«''g*eiMiikeréeTdf »' i ê xlin. 

peRNorcN 
vraag beantwoord te d ^ : is h e t 
juist of niet luist dat zo«a De Sae^ 
ger (W<u-ner, om juist te «Ijn) col
lege gelopen heeft te Godinne «e -
duî fü̂ d̂e het schooljaar 1958-1959 ? 

En heeft zijn heengaan te Go
dinne Iets te zien met een plotse
linge opwelling van het vaderlijk 
flamingantisme ? 

ONBETROUWBARE 

T.V. WEGWIJZER 

-.•uuen 

Misschien zal de « Standaard > er 
weer als de kippen bij zijn om on
ze vragen te beantwoorden. 

Misschien .' 

ZO kotf Vhdiidmii 
Ni ] 

Onder de titel Wegwijzer heeft de 
Vlaamse T.V. een ergerlijke publici-
teitsreportage gebracht over de su
per-bazars, waarin personeelsleden 
van genoemde bazars de lof konden 
maken van de zo heilzame init iat ie
ven van hun superkapitalistische 
bazen. Ontroerend de bezorgdheid 
van deze kapitalisten voor de beurs 
van de kleine man. Wat een veref

fend schouwspel : de a a n h a n ^ r s van 
de uitbaiting van de mens door de 
mens, in de vermomming van wel
doeners der mensheid. 

In het debat dat hierop vjjlgde 
sprak de enige vertegenwoordigster 
van de verbruikster haar wantrou
wen Bit ten aanzien van de metho
des der super-Ijazars. Zij vreesde dat 
prijsverlaging naar kwaliteitsverla
ging zal leiden. Zij keurde bepaalde 
procédés van verduurzaming en aan
trekkelijk maken van voedingswa
ren af als een gevaar voor de ge
zondheid van de koper. Zij meende 
verder dat super-bradage tot m o 
nopolievorming en uiteindelijk tot 
prijsstijging zal leiden. Haar uit
spraken waren een klinkende afwij
zing van de reclamereportage en het 
daarbij ingeschakelde publicitair ge 
klets. 

DE SAEGER 

De « Standaard » was er als de 
kippen bij om « DeJVoIksunie » van 
valse l)erichtgeving te beschuldigen 
naar aanleiding van het bericht in 
ons blad over het feit dat De Sae-
ger, voorzitter van de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel, zijn zoon in het 
Frans zou laten studeren. De 
« Standaard » verwees naar een 
rechtzetting die De Saegcr zon ge
stuurd hebben naar de « Libre Bel-
gique » en vroeg of wij op onze 
beurt de zaken zouden reehtzetten. 

Wij wensen een zeer preclese 

Amedee 
Verbniggen 75 jaar 

0/> JS dezer vsovdi Amedee Ver-
hrugijen, de stoere ieHop uit het 
WaaslaiifJ, ele heroeinde * leass''i-

,l*ggeT » en voorman wit het natio-
naliimse van tiuseu de heide vereld-
0orlogen, 75 jaar oud. 

De Watulanders habhtm, Amedee 
niet retgeten én brengen hem thans, 
nai hij zijn tweede jeugd ingaat, een 
meer dan verdiend ereidluvt. 

Aviedee Verbruggen heeft nooit 
.•veel vweten hébhen van het wierook
vat; cBrbetoon was dexe eenvoudige 
tvolisjonffén, deze gewone arbeider, 
•deze IJzerpiot, steeds,^ vreemd ge" 
weest. Maar op deze vftrjaardag voe
len duizenden in het shete land van 
Ma4f,s 'en eld>ers in fVaander^.he^. 

^}tds een j/ïicht, dat op deze plaats in 
^it blad een hmldetcoord aan Awe-
JBcc Verhrvggen zou refschijnen, een, 
huidewoord dat is als de kasseilegger 
zelf : eenvoudig en handig, maar op
recht en hartelijk. 

Het dient inderdaad nogmaals on
derstreept te worden wat Ajn^dee 
Verbruggen in die jaren van strijd 
voor Vlaanderen, voor het Vlaam.'!-
nationalisme heeft gedaan. 

Het dient eens gezegd te worden 
dat Aviedee Verhruggen een voor
beeld is vom- ons allen, een voorbeeld 
van onbaatzuchtig idealisme, van 

.rechilust en onverzettelijk e Vlaam
se ke/k^oppigheid. 

Amedee, hartelijk geluk hij uw 
7-5ste verjaardag en in oogt gij de 
Blauwvoet nog zien wieken over een 

'• herboren, vrij Land van Waas in 
een herboren, vrij VltTunderen. 

Jef van Eyck. 

De sukkelgang 
van de E 3 

(Vervolg van bb. 1) 
Waarom durft men die ver-
keerstelliiigen niet publiceren '^ 
Een bevoegd man van het vak, 
troostte mij met deze woorden: 
Als me E3 er binnen 70 & 12 
jaar ligt moogt u tevreden zijn. 
Daar zijn wij niet mee tevre
den. Het MOET vooruitgaan. 
Wij eisen dat de voorrang 
(prioriteit) afhankelijk wordt 
gesteld van objektieve normen, 
zoals bv. in Nederldnd. 
Daar telt alleen de rendabiliteit 
voor een weg, en die bepaald 
de voorrang. Welnu volgens 
deze norm moet de E3 aan de 
top staan van de investeringen 
van hef wegenfonds en maq ei' 
niet langer getreuzeld irnrden. 
Vlaanderen heeft dii& weg E3, 
broodnodig en 'NÜ-\ :PB spoedig 
mogelijk, en dat is .VJ^f binnen 
10 jaar. . \'" 

Mijnheer''de minister, we laten 

u niet los.\ '<• . - - v ^ ' 
. Dt -fyoi Wouters 

^^^ « 

OPEN RAAM 
n 

BRIEF AAN DE « VOLKSGAZET » 

Voor en na de betoging van 22 October h«»eff de redaktie 
van « D e Volksgazet» een vloed van brieven ont\'angen, brieven 
waarin ontgoochelde Vlaamse socialisten hun ongezouten me
ning zegden. € De Volksgazet» bleef doof en fundtf d'eze brieVen 
geen plaatsje in haar kolommen. 

Tientallen Vlaamse socialisten sttiurtfen siMd^dlM aftoHMirt? 
van hun brief aan de «'Volksunie ». Kfet velen ortdfer hen heb
ben we gesprekken gevoerd, met anderen korresponderen we, 
nog anderen ontmoeten we op onze openbare partijvergade
ringen. 

Uit de«e dialoog tussen Volksuttle-mensen en' jonge ont
goochelde B.S.P.-ers groeit het wederzijds begrip, een eerlijk 
gevoel van kameraadschap en samfenhorigheid, een dieper in -
slcht in de ganse problematiek van ons volk. Tekenend voor de 
geestesgesteldheid van onze jonge linkse vrienden is onder-
i laande brief — één uit velen — a*n de « Volksgazet» : 

Antwerpen, S5 oklohrr 19Ü1 

Geachte Ttedaktie, 

L 

tk feeb wel mtegemarcheerd, en ilt was niel de enigt die hel vrij-
linnige, linkse Vlmnderen vertegenwoordUyde. TienlalUn vooruitstrevend* 
toeialis'litehe ien§eren hebben tüetiegensthande het paHijveto mede opge-
itopt in de meest geestdrijtige betoging (tie ik ooit meemaakte. Vel waren 
«r 100.000, het was een succes. Maar tonder Uw onverantwoorde hcuding, 
AU een misdaad was tegenover Vlaanderm, maar nog een grotere tegen
over hel socialisme in Vlaanderen, zouden'er ÜOO.OOO geweest zijn. 

Hel is waar, dat Vw hooldartikel « wij maretieren niel nice » de 
tUrekU a<mleicUng is geweest tot dit schHjven. In feite )uid ik liel al lang 
wiUen doen. De houding van de ojpciele perlijlciding tegenover de Vlaamse 
zaak sloot me al lang tegen de borst. Ik s.'.-m uit een oude socialistische 
JamiUe Mijn grootouders hebben het helilentijdperk van de soeiahslisehe 
strijd meegemaakt. De tijd toen onze leiders socialist waren, en interna^ 
tionalist, en zeker «ofc Vlaamsbewust. Door mijn grootouders en ouden 
voorgelicht heb ik mij als student in hel stcialisme gestort met hei grvoUA 
mogelijk entoesiasme. 1 mei belogingen, partijvergadeHngen, massamar^ 
festaties, ik heb er ^ tientaUen deelgenomen, niettegemtaande n ^ 
ieugdige leefiifd. Au nog dweep ik mei hel socialitUsch ideml. Moor IWA 
men de huidige socialislische parlij nog soeMÜislisch noemen. En ttfn 

leider* f 
Hel Vlaamse probleem begon mij maar enkele jaren terug te inte

resseren. Men sprak er ook zo weinig <«;er in onu partijbladen. Moer 
wanneer ik er met stukken en brokken, langs allerUi omwegen een rweer 
klare kijk-op-•kfeogsM^Rg.'mm.bdMngslelling, en ook tnijn veiixuing. 
Want •in Vlaanderen heerst de grootste werkloosheid, en •in -Fteondereil 
tetooWe men d^Jnagsle^lof}efif,^^n^e..,yi(mime»'^«''f'^l^»' '^^ honderd
duizenden nog meer werkkoelies die in de Waalse miinen, of op de Franse 
bietenvelden het vuile iverk moe.üen gaan doen. Hier was nog voor jaren 
strijd, socialistische strijd voor de kleine man, voor de arbeider. 

En ik die maar niet begrijpen kon dal het socialisme in Vlaanderen 
ter plaatse bleef trappelen. Dal het entoesiasme in onze rangen stelsel-
malig verminderde. Dat het idealisme zo^ was. Dat de opstappenden in 
onze 1 mei stoeten bestonden uil een aemlul gepensioneerden, die al Ifi 
jaar meegingen, een hoop slads- en slaalsbedienden die het deden om hun 
werkgever plezier te doen, hun vrouwen die « c'est maqnijiqae n zongen 
in plaat* van da « irUemationale », en wat harmonies die juke-box melo
dieën speelden op loom marchlempo. 

(I Uct sociali'ime in Vlaanderen zal Vlmins zijn, of zal niet zijn » heefl 
een van onze leiders gezegd. 

De arrivisten die sinds de bevrijding onze parlij leiden, hebben de 
partij naar de ondergang gebracht. Want dat zij zich niet vergissen. Br is 
veel veranderd de jongste maanden. De sneeuwbal is aan het rollen. Wan
neer hel morgen verkiezing is zullen duizenden linkse jongeren voor ie 
<< Volksunie » stemmen. V moet met denken dat dit vrüj genoegen doet. Ik 
geloof nog sleeds dat een grote Vlaamse socialistisclie partij veel voor ons 
volk kan doen. Met de huidige leiding is onze partij in Vlaanderen, noch 
tocialislisch, noch Vlaams. 

U kunt mij misscliien besclinldigen van ojvaUigtxeid. Maar ik be
schuldig V, de leiding - IJ hebl tiet socialisme in Vlaanderen verraden, hi-
dirn het moffelijk zal zijn, dat in het federale België, Vlaaruleren beheerst 
zou worden door een reclitse, klerikale meerderheid, dun is dat Uw schuld. 
l . df leiding van een arbeiderspartij, die' de socialislische Vlaamse eisen 
liebt genegeerd, en 2t eervangen, door een verouder'^e anti-godsdienstige 
hetze, door stemmingmakerij tegen de ineioieken, door plaatsjes jacht fioót 
de vriendjes, door propaganda voor hel unilaiie België, gemaakt en be
heerst door- het grootkapitaal. 

hog een goede daad kunt V stellen, waarde leiding I Vraag in blok 
Vw overgang naar de P.V.V. De mannc van de muziek, de stadsbediende-
kens, enz. zullen V vooralsnog een kamnrzetel schenken uit pure dank
baarheid. 

Maar omdat dat toch niel zal gebeuren ,ben ik hel die U zeg. Gerard 
Wfdscttap achterna « SALUT en MEIKI ». 

11.V. Antweipen 
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I Yenster op hel Buitenl 

Molotov (de «Hamerman») Ia Stalln (d« «Man van seaal»* 
gaan vervoegen bij het oude schroot. De ex-Minister vaa Buiten* 
landse Zaken was één der weinige bolsjewikl die zich vanaf dtf 
revolutie door alles heen tot na de l ie Wereldoorlog had weteo 
te handhaven. In de jaren dertig was hij één der hardsten, ééx» 
der ongenadigsten bij de dekoelakizatie en de Grote Zuiveringen, 
Samen met de (onlangs als ambas&adeur van Nederland nog la 
opspraak gebrachte) thans eveneens uitgerangeerde Ponoma-
renko ging hij in de Jaren na de N.E.P. persoonlijk het plat te
land op om er te leiden wat te Moskou de graanslag werd gehe* 
ten en wat in werkelijkheid de moord op'enkele miljoenen zgn, 
«koelakken» was. In 1939, vlak na de Grote Zuiveringen die d« 
oude garde praktisch helemaal hadden doen verdwijnen, be
leefde hij het hoogtepunt van zijn diplomatenloopbaan • he« 
Duits-Russisch niet-aanvalspakt, als voorbereiding tot het open
breken van de poort op Europa. In 1941 ,toen de Duitsers voor de 
poorten van Moskou stonden, was deze voor anderen zo hard* 
bolsjewiek de eerste om week te worden en gedurende een his
torische bijeenkomst op het Kremlin bepleitte hij bij (een bijna 
overtuigde) Stalin de noodzaak van een kapitulatie-aanbod. 

Hij valt thans als slachtoffer van de destalinizering Wan« 
nu, zoals in de dertiger Jaren, vreet de revolutie weer haar kin
deren En de rechter van zoveel oude bosjewieken gaat de weg 
van zijn slachtoffers op : de weg naar de misselijke zelfvergui-
zlng, naar de masochistische auto-kritiek. Eén winstpunt al
thans voor Molotov : de weg schijnt niet meer te eindigen in de 
wurgkelders van de Moskouse G.P.O.-gevangenis of voor het 
executiepeleton. 

Zo gaan zij één voor één, zij die jarenlang ook in het bur
gerlijke Westen voor «groten» werden versleten, zij die — samen 
met de Groten van de Potomac — de kruistocht voor de bescha
ving heetten gewonnen te hebben. 

En ergens in een stad met een splinternieuwe naam, ergens 
In Wolgograd, ligt een zwaard dat door de Koning aller Britten 
verhandigd was aan de grootste maarschalk aller tijden, de 
maarschalk die de slag had gewonnen rond een naar hem ge
naamde stad : Stalingrad. Vergeten, verzwolgen door de steppe 
de 90.000 «fascisten» die in deze stad werden krijgsgevangen ge
maakt : naamloze graven in de eindeloze vlakte. Vergeten, ver
zwolgen door d egeschiedenis, naamloos graf aan een Kremlin-
rauur : Stalin, de man voor wie eens de hele christenheid moest 
bidden. 

Roosevelt, Churchill, de Gaulle, Stalin : « in de herfst, wan
neer de bladeren vallen », zoals de Britse premier het zegde 
in 1941. In het midden van Europa hun gemeenschappelijk werk: 
Berlijn. Een stad waardoor thans een betonnen muur loopt, de 
muur die na Yalta, Teheran en Potsdam er vroeg of laat 
moest komen. Een betonnen muur waarlangs iedere dag weer 
mensen staan, gescheiden familieleden die over de muur heen 
mekaar toewuiven. Een stad waarvan het heet dat zij een sim-
bool is en zij is een simbool, echter niet van de Westerse vrij
heid maar van de Westerse kortzichtigheid. 

En rond die stad wordt de politiek gevoerd. Ook en vooral de 
Duitse politiek, de Duitse verkiezingsstrijd. Maar Berlijn-het-
simbool en Berlijn-het-hart houdt plots op nummer één te zijn 
wanneer na die verkiezingsstrijd de zetels moeten veroverd 
worden. En in de Bundesrepublik, waarvan Berlijn het levend 
geweten heet te zijn, wordt dan met minder hoogdravende leu
zen gevochten. De liberalen (God weet waarom die lui zich Freie 
Deutsche Partei heten) zweren dat zij niet zullen regeren met 
Adenauer als kanselier. Maar als der Alte het been stijf houdt, 
veranderen de liberalen van mening en kiezen ze (liberale ge
woonte die ook ons, Lagelanders, bekend is) de zekere zetels 
voor de onzekere oppozitie. En in het Kremlin is de Duitse am
bassadeur Kroll even indiskreet : deze non-konformist uit de 
oude Pruisische school drijft de euvele moed zo ver, er eigen 
Ideën op na te houden inzake het Berlijnse probleem. Kroll is 
de zoveelste in de rij der door Adenauer gedesavoueerden. 

Gedesavoueerde ook Salazar, maar ditmaal door het volk. 
Ondanks de geleide verkiezingen, ondanks het feit dat de oppo
zitie zich in het zicht der verkiezingen moest terugtrekken, 
schrompelde de meerderheid van Salazar maar weer wat ineen. 

En gedesavoueerd door Spaak de U.N.O.-politiek in Kongo 
te Brussel voor het Parlement en te New-York voor de U N o ' 
Spaak als kampioen van het «verontwaardigde geweten der 
Belgen », als onversaagd verdediger van zijn land tegen inter
nationalistische pomperijen. Spaak die 60.000.000 bijkredieten 
voor de U.N.O. trachtte door het Parlement te smokkelen en die 
slechts terugkrabbelde omdat het werkelijk niet kon. Spaak die 
thans het Belgisch Kongo-dossier pleit voor een internationaal 
forum, maar die zich verveeld van België én van Kongo afwen
de toen hij zich op datzelfde internationaal forum kon hijsen 
Komediant ! 
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EEN OROÓT MAN 

DE EINDELOZE WEQ 
H«( Bleuw* fett in U AlferfjiiM kWMtl* 

Il de Tolgehoudeii honrerataUnf raa B«a 
Bella en de ftvertfe aangehoudea Algeiija-
M leiders. Dece hongerstaking — kort n» 
de anti-Algerijnse moordnacht te Farije en 
Tl*k n s het adv<^atenprooes — it eeq 
nieuw dramatlach hoogtepunt en veetigi 
de aandacht van de gehele wereld op d« 
Oaulle's politiek-zonder-einde. 

In L'Express van verleden week heelt 
tJ, Servan-Schrelber nog eens de hUt«> 
riek van deze politiek gemaakt. Sinds bij
na drie Jaar verklaart de OauUe mei re
gelmatige tussenpozen dat de AlgeriJnM 
kwestie definitief van de baan is, qu'U suf-
fit d'un peu om de eindoplossing binnen 
schot te halen, dat de vrede zo goed aH 
hersteld is. Maar In drie Jaar is er in wer
kelijkheid geen stap vooruit gezet. 

De Gaulle is een tii^sche politieke me
dicijnman; na 13 mei 1958 keerde hlJ te
rug aan de macht omdat hij er van over
tuigd was dat zijn aanwezigheid op ziel»' 
zelf zou volstaan ora de Algerijnse kwestie 
op te lossen. Op geen enkel ogenblik gedu
rende de Jongste drie Jaar heeft hij een 
bruikbare formule voorgesteld; wel verin-
derde hij voortdurend van mening en be
gon zijn hele Algerijnse politiek steeds 
meer en meer op een Echternarh-proeessie 
te gelijicen. 

Ongelooflijke tekortkomingen van een 
man die zich toch door God gezonden 
acht ! 

Van het Algérie fran^aise over de aut»-
determination naar de indépendance heeft 
de Franse prezident ongeveer alle formu
les gehanteerd. En alhoewel de Indépea. 
dance nu officieel zijn politiek is, alhoe
wel dus tussen hem m het F.L.N. nog 
slechts een paar « praktische bezwaren » 
in de weg heten te staan, wordt in Algo-
rié en in hel moederland rerd'-r gefolterd, 
verder gemoord alsof het er op aankwam 
de Algerijnse kwestie op te lossen door de 
uitroeiing van de laatste Algerijn. 

Nog eens : de werkelijkheid is dat de 
GauUe hoegenaamd geen Algerijnse poli
tiële heeft en lich vooruit laat schoppen 
door de invloeden en gebeurtenissen gelijk 
zelden voordien een politieke paljas zich 

'heeft laten schoppen. 

Het grote « praktische bezwaar » dat 
thans nog in de weg heet te sUan. is het 
O.AS. Maar met heel deze terreurorganl-
talie Ls er iets eigenaardig. Er wordt in 
Franlirijk praktisch ongestrafi iedere dag 
gepiastikeerd en gemoord. Het O.A.S. moet 
over Invloeden beschikken tot boven aan 
dr top. LExpress geeft trouwens een paar 
bijzonderheden die wel stof tot nadenken 
seven. De organisatie van ex-generaal Sa-
an beschikt over reusachtige geldmidde

len d.e 7.e afpers» van de grote Franse 
firma , in Algerie en van de olleprtnlucen-
ten in de Sahara Toen Frans-Algerijnse 
nijveraars zich te Parijs wendden tot top
ambtenaren om Ie weten wat er kon ^ 
daan worden om verdere brandschatting 
door het O.A.S. te voorkomen, werd hen 
rustif geantwoord dat zij er best zouden 
aan doen maar verder'te het tien. 

Men ontkomt niet aan de indruk dat het 

•' praktl«.b bezwaar » ls. Achter deze or-
ganizatie kan hij met zijn onmacht, met 

^iTn^w'"^ """ ""••' *" initiatief, «chua 
Kaan. Wanneer men de vraag stelt wie er 

h e r o " * ^ ';** """'! "'^ de'werkteg'van het O.A.S.. dan moet het antwoord, voor 
T.L^ ^^" ï".'' '•'•'•'«"Jkhtid wil onder
scheiden, wel luiden : de Gaulle. 

Hef kan dan ook siechts naieve zielen 
verbazen dat de Amerikaanse TV lul t T -

fie m^„ \ r "* ' *•'*' " ' G«"""tl»che poli. 
lie mislukt : op nauweliiks een uur af
stand van Algiers gaan de heien Ameri
kaanse camera-men doodgemoedereerf een 
^W,^HK *"" """•"*" ^*" de toch z . 

Hel Frankrijk van de IVde repubUc-k 
bood een tragi-komi«;h beeld van hopeloze 
verdeeldheid en machteloosheid. Ziet de 
Vde republiek er zoveel beter uit ? 

Toen de Gaulle voor een paar dagen te-
mgkwam uit Korsika (zijn gastheer werd 
er, ondanks de aanwezigheid van 3.000 ex
tra-gendarmes, praktisch onder zijn ogen 
gepiastikeerd) werd hij te Marseille door 

da nAeMHt MtMuMia 09 vijnndlc* kr«t«a 
•B fciQBtltw (deg wourn. Chariot I). Op een 
•adan pUnW moet hlJ van een batkos 
weffTlneMMi nadat honderden etudente» 
riin «liwroirhiK haddca enderbrokea nint 

Algérle-franfalee-kreieB. 
Waarlijk een Groot Man. Een Grote die 

niet eens ao lang moet wachten als Sta
lin om Tan het mausoleum naar d« voet 
van de maur te verlwlzen. 

Tjeef Kaioot. ScMld en Zwaard van Vlaanderen! 
— ~ 

''î YL 

WIJ reizen om t« leren... Soms, maar niet altijd zegt dhr 
Btruye. De heer Struye ging naar Rome om aan de Paua, ter 
gelegenheid van diens 80ste verjaardag, een geschenk te over
handigen. Het nuttige aan het aangename parend zou hij — 
so beweren althans sommige kwaadsprekers — te Rome een 
lans gebroken hebben voor een statu quo inzake de indeling 
der Belgische bisdommen. Een herindeling, rekening houdend 
met de taalgrens, zou koren op de federalistische hiolen zijn. 
Daarom zou dhr Struye te Rome het statu quo hebben verde
digd, daarom oefende dhr Theo Lefèvre druk uit op de nun
t iatuur te Brussel en op de Belgische afgevaardigde bi] de H. 
Stoel, daarom kregen de katholieke kranten opdracht over een 
mogelijke herverdeling der bisdommen te zwijgen. 

Er is niet alleen de herverdeling, er Is ook de opvolging 
van Kardinaal Van Roey. Mgr. Suenens, de Interimaris, had 
tot voor kort volgens de Insiders de meeste kansen. Maar in
middels is een nieuwe kandidaat komen opduiken die wel eens 
de definitieve zou kunnen worden : Mgr. Deschamps, hulp
bisschop van Namen. Het heet dat het ditmaal een Waal moet 
ilJn, omdat Kardinaal van Roey een Vlaming was die een Waal 
had opgevolgd. Van dat Vlaming-zijn was bij van Roey wel 
vaak heel weinig te merken. 

Er wordt gefluisterd dat er toch een VlaamM kandidaat 
•oor de opvolging zou geweest zijn : Mgr. Desmedt, bisschop 
van Brugge. Er wordt dan verder gefluisterd dat deze kandida
tuur onmogelijk was wegens de tussenkomst van Mgr. JDesmedt 
tijdens de verkiezingen in 1958 : nu de Volksunie in Vlaande
ren toch al heel wat vertegenwoordigt, zou deze benoeming te 
veel reaktles uitlokken. 

Er ia te Mechelen nog meer dan d« zetel van een aarts
bisdom, er is ook een mam, genaamd Splnoy, minister en fla
mingant in zijn vrije uren. Spinoy heeft het nodig geoordeeld, 
voor de Mechelse Handelskamer een redevoering te houden 
waarbij hij de Vlaamse strijd tegen gebiedsroof in het belache
lijke trok. Volgens hem hebben we ernstiger dingen te doen 
dan te weten tot welke taalgemeenschap Terhulpen behoort 
en waar een bepaalde boerderij met haar labeurgronden eigen
lijk thuishoort. Het is met de regelmatigheid van een klok dat 
de Vlaamse socialisten zich geringschattend en laatdunkend 
over de Vlaamse strijd uitlaten. Zij hebben inderdaad ook zo
veel ernstiger dingen te doen : zij moeten nog zo^reel miljoenen 
aan hun Waalse vrienden geven om hen toch maar zoet en 
braaf in de unitaire stal te houden. Want wanneer de Waalse 
rode broeders volharden op de ingeslagen weg, d£in zou dat 
voorlopig wel een dikke streep door de ministeriële portefeuille 
van Splnoy es. kunnen betekenen. 

Terhulpen, Kraainem, Rode, wat deert ons dat ? En is zelfs 
I/)t wel zo belangrijk. We veroorloven ons, daaraan te twijfelen. 
Want uit een artikel van Jo Gérard hebben we mogen veme-
m e n ^ a t in Lot helemaal geen faciliteiten- of taalprobleem be-
•taat. In Lot is een burgemeester die perfekt Frans spreekt 
met zijn franstallge onderdanen, een voorkomend, verstandig 
•n beleefd man dus. 

Iemand die weet dat men rond Bnissel * breed » moet zijn. 
Die burgemeester heet R. Van Elslande. In ieder geval geen 
< flamingant rabique » volgens Jo Gérard. 

Wie ook geen « flamingant rabique » schijnt te zijn, is dhr 
Marien, voorzitter van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen. 
In een brief aan de eerste-mlnister schrijft de ERV-voorzitter 
— waarschijnlijk om zijn « goede trouw » te bewijzen — dat 
hij niet tussenbeide is gekomen toen de regering bepaalde, voor 
Vlaanderen bedoelde investeringen, naar Wallonië deed af-
zwenken. Eigenaardig land. waar het moet gelden als referen
tie en bewijs van « goede trouw » wanneer men aan zijn plicht 
te kort schiet. 

Dhr Van den Boeynants heeft getracht Laken naar zijn 
kant te trekken door er een van zijn inmiddels berucht gewor
den brandredevoeringen te gaan houden. Hij bracht even hul
de aan het dinamisme en de werfkracht van de Volksunie : 
« de huidige toestand wordt gekenmerkt in dit land door twee 
extreme bewegingen, de M.P.W. en de Volksunie ». Maar, in 
Cauda venenum : « dat er mensen gevonden worden die bereid 
zijn de hand te reiken aan Renard is een lafheid ». Geen di-
rekte beschuldiging natuurlijk, maar een voorzichtige insinua
tie als zouden die lafaards van de Volksunie de hand gaan rei
ken aan Renard. Het is echt«r niet de Volksunie die met gees-
tesgenoten van Renard in de regering zit, wel de partij van 
Van den Boeynants. En wanneer ergens, naar het voorzitter-
lijk woord, naar lafaards dient te worden gezocht, dan in de 
partij waarvan Van den Boeynants voorzitter is. 

En voor wie nog gauw een paar cijfers wilt noteren : in Oc
tober reden er dagelijks door de tunnel te Antwerpen 20.000 
voertuigen. Wat wel bewijst dat een tweede oeververbinding en 
een E3 volkomen overbodig is. 

In Wallonië is er een postontvangerij per 8.980 inwoners; in 
Vlaanderen per 18.108 inwoners. Gevolg : minder Vlaamse post
bedienden, meer tijdverlies op postkantoren, schade recht
streeks zowel als onrechtstreeks voor de gewone man in Vlaan
deren. 

16-11-61 
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Lezers ^c^n^oi€H> ons 

<IA DE MIRS OP BRUSSEL 

(Haanderen die dag was schoon 
"ïreep diep ons In het hart 
Al gaan Uw wegen over smart 
üw strijd verbeten, taai en hard 
Hoe stralend straks Uw kroon ! 

Vlaanderen Uw lied is schoon, 
Ge ziogt van «trljd en reete 
Een dapper volk gehard en heöht 
Een strijdend volk dat zingend veCht 
Krijgt zekerlijk het 'oon. 

Vlaanderen, ge vecht als geen. 
Eenzaam en zonder band 
Geen stctm of hulp van Broedertand, 
Hoe lan? dan nog, o Nederland 
Strijdt Vlaanderen alleen? 
Den Haag 24 oct. 81. 

Redakde r slechts ten aHxondrrfijkeii 
Utel pnhUert»* wij een gedfeht, maar wij 
WilleB een derjr<*1k« simp*Mebeini«ing uit 
Nederland niet onvermeld laten. 

SOCIALtSTEN AKKOORD 

Beste Retlakti«, 

Ik schrijf Ü een» onoöat ilc ook behoor 
tot de meer dan tweehonderd duizend Vla
mingen die geen werk vinden in eigen 
•treek en te werk fe»t«M ben m de Waal-
Ie 'odnstre. Ik meen wel «tot hert tet« 
«nigs )s in de wereld, *«n werWlu'ttiB volk, 
«konomiscb zeer goed gelegen, da' zoveel 
Arbeiders rtaaf de vreemde fndustrfSn vart 
Wallonië Nederland, Frankrijk pn zelfs 
Cuitrtimd fnoet zenden. 

De bood>n» vao de oade Selftsche par
tijen die altijd akiMcJrt! giftgen met deze 
honderdjarige toestand en noott iet« d»-
den om hieraan een ensde \* «tellen te 
dan o«* schandalig eo niet g6^'t*"iS*a-
ten. 

De socialisten geven nog het meest de 
Indruk, akkoord te gaan met deze onso-

""^eiale toestand NoOit zullen Inm dagbla
den htm volgelingen tnlichtcn over dit on-
sociaal verschijnsel. Ik kan alleen maar 
«Is bes'uit hieruit trekken dat 'de Vlaflm-
le socialfirten in dienst staan vart Wallo-
n'ë ofwel apekuleren op de «mtkerstening 
t.d. Vlamingen tn W»llont». 

LP. - Tongare». 

WAT WACHT HEN ? 
De opkomst en de voorttttgmg v»« de 

Volksunie eo de aMmoadende «isen om 
het Vlaaiw» groi>d«et>ie«i te indsstnaüse-
Ttn verdienen de belangsstelling van veïe 
Vlaamse arbeiders De laatste t\]é RregiKJ 
de dtrtzende werMieden *n Wal'dnJ* het 
hard «e verduren. O* «ptittaoij van d« 
MPW is indrukwekkend, ieder waalse «o-
«lalistische metaaJarbeiders is er automa-
ti.sch bij aangesloten, en het votdoet eert 
paar maal Comöat van Renanl te leaen, 
flaarWj een beetje bet vorige temperament 
van de Wa;«n U Lmvcn om een vf^MltA 
te hebben van de Woedertijltheid die tn 
de fabrieken heerst 

Ik hoop, en Ik zal niet de enige zijn, 
dat de V(4k8un)e Slaagt in 3iijn pcditiek 
6m het Vlaamse land fe indusfrlalfzereii, 
want tegenover «lies wat de iflenrpartijen 
mogen beweren, de Vlamingen vOelen "6*10. 
met thuis in de wawtser industrie, dagetiJKs 
hoort men nog zeggen, al moest Uc & 7 
per uur verliezen i» limburg. ttt zou geen 
dag langer... helaas f 

En Vtien i8« tt ooi* fewMkt hebben 
doen »l het mogelijke omdat hun kinderen 

^niet het zelfde lot te faten ondergaan. 

De! Viacnnee jeugd stndeerd nu evsD 
goed als de Waalse jeugd en wat staat 
haar te wachten na de studies — geen 

werk in eigen streek Onze jeagd zat ver
plicht zijn om in de vreemde tweede en 
derde rangs werk te verrichten en soms 
minder bekwame meesters te dienen. Op 
de hoop toe ondervinden de Vlamingen 
nog dikwijls dat vreemdelingen, Spanja-
ren, Grieken. Ita'ianen meer gerespekteerd 
worden en zelfs gemakkelijker vooruit ge
raken 

V.P, - liunburg. 

KNECHTSCHAP MOE 

Beste Redaktie, 

Wij Vlamingen m de Waalse industrie 
weten zeer goed waarom de walen zozeer 
gekant zijn t«gen industrie in Vlaande
ren Hun Vlaamse knechtjes zouden alsdan 
thuis blijven en wat zou de Waalse indus
trie nog zijn zonder de Vlamingen, daar
bij zouden dtilzende boreatikraatjes eft 
meestertje."» van alle soort lioft iMge loneft 
verliezen ett zoiets zallen de walefi 
nooit toelaten. Meer dan eens hebben wij 
de laatste jaren protesten gehoord van 
waa'se syndikaten en van het waals eko-
n«ttlsch verbdud Wanneer geldmachten 
In de Kempen een of ander fabriek wl^ 
den bouwen en het resultaat is gekend 
Hef geval Zelzate is nog Iets om van té 
braken. De Wafen beweren dat er reeds 
te veel »t(»al gefabrlkeerd wordt, nochtans 
weten zij goed dat de staalproduktie in d# 
kom<^nde iaren zal verdubbelen, maar on-
derjtjsspn onteigenen zJJ zelf honderd* 
hekfaren grond f« Herstal bfj Loik om ef 
«en niettw «rtaalkonpleks te bocwen dat 
reed» in 196» aan meer dan 4000 arbeiders 
werlï 74H ver.schaffen Al» men deze n ie* 
we staalfabriek wil bouwen fe Herstal dan 
word» er weeraf gwpekn^eerd op de Vlaam
se werklieden van zBid Mmbnrg om er 't 
gBvaarttilKite. het hardste en het moeililk-
Ste werk fe doen terwijl er genoeg lelf'rn-
de postje» ootfitaan met eiftra hoge loned 
voor him eig»n enige zoontjes. 

Dat de Vonwimle voortgaat op de inge-
rfa«en weg- zolang dit sociaal onrecht be
staat Duizenden jonge Vlamingen zullert 
weldra de ^(^atmh vóTi-en wartt de nieu
we generatie' If het knp«rht!chap moe Ie
dereen waat nu dat de regering van C V.P.--
ers en Soeiaitsten bwigt «>nd#r de druk van 
de bende Renard 

Verschillend^ fabrieken • voorïtei" "voor 
Vlaanderen werden reeds overgeheveld 
naar een WaUon», zondig arbeidersreser
ve, en de Vlaamse arbeider* moeten maar 
volgen oB» Wallonië te radden Iedereen 
weef ook dat de Vlaamse Socialist Sninoy 
20 mflfard beloofde aai de dreigende Wa
len e» O frank a«n de doppende of rel-
aonde Vlamingen. 

VLP, - Tongeren. 

Redaktfe : Dit is een src«p uit de tal-
riike brieven dfe ons toekwamei» van ar» 
helders, die het beu zijn (e pendelen. De 
Vofksanie zal niet ophouden zich in te 
spannen voor deze mHideelde kleine 
VlaanMe mensen. 

FEDERAUSME 

Mag ik, na«- Ut meen in naam van ve
len, aaa de bevoegde ma» Van V.U. vra« 
fSn tn « De V^iisunie » (of ulder blad 
van de partij) «oaa klaar tn dtttdelijk en
kele gegevens mede t« deloo over het ill 
IKaktijk brengMt van het federtdlsme. 

Hoe wordt het Federaal Bestuur samen
gesteld? 

Over dergelijKe a k e n worden wij nogal 
eens Wj hUfsiJeZöefc of hi het werkmidden 
aangesproken. 

Red. — Zopas » de broetwre « Pedera-
Usme, DE oplossing t verscJienert, waarin 
U antwoord vindt op al «W vragen. 

Schuimrubbermatrassen 
met 
Gebrevefeerde bedekfchtstagan 
IBrevef * M W » » ' 

Ressortmafrassen 
met Oebraveteardt karkassen 
CBrevot « 5f27«7) 

nu 
Cewatteerde bedspreien 

11 
Wollen iekenê 

itin 
Tel 44641 en 44^2 
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P£R6SP/eGBL 

Steeds weer hetfederolisme 
De per» komt maar niet töt rust rond de 

Vlaams-Waalae Verhoudingen en het pro
bleem van de staatsstruktuur. Terwijl de 
Franstalige kranten van de hoofcjstad. van 
« Le Solr )• tot « Le Peuple » vrijwel elke 
dag ellenlange tendentieuze artikels wij
den aan d« taalontwerpen van Oilson. ver
hezen de Vlaamse en Waalse federalisten 
het kernprobleem niet uit het oog Zopas 
publiceerde André Renard een lezens
waardige brochure « A propos d'une syn
these applicable a deux Peupies et a troi» 
communauWs ». Ondertussen Is de parle
mentaire zittijd begonnen en zullen onze 
verkozenen er voor zorgen dat er klare 
taal wordt gesfjroken. 

LA RELEVE 

Weekblad van de Brusselse O.VP. foo-
geren schrijft ; 

« De zege van bet tedtralisme zou ilc 
overwiniilnjt t\\n van de ouderen op wat 
de jeugd zou moeten zijn. De ouderen zijn 
steeds « foiklorigtischev n dan de Jongeren 
en er meer em l>ekominerd de eude vor. 
men te doen herleven Maar zijn er nog 
Jongeren hl dit land ? Het Ig vreselijk 
voor een maatschappij vast te stellen dat 
degenen die er de jeugd zouden moeten 
van uitmaken, «leh warm maken voor 
taalproblemen, terwijl «Ij onbekwaam zijn 
gebleken standpunt in te nemen tegenover 
de erote problemen van onze tijd : koto-
blalisme, communlimie, opgang van ^ 
derde wereld enr » 

Red — Op dit verbijsterend oordeel 
Van de Brtisselse CV.P « jon «eren » kun
hen wil antwoorden : 

1) Willen ze --ven nagaan wie in dit 
land het federalisme verdefl-eren en wie 
het unita^(St^e 1 

Alle geveati^dc Biaebten en gezeten bur
gers verdedigen het unllari.sme, uit vrses 
voor het nieuwe Welnu onder hen zal 
men weinig tongeren vindetr.' " ̂  ' 

2) Wij zien niet in dat het federalisme 
fo'kiore zou ziin en het tmttarl.<!ffle reatt-
t e t en vooruitgang. 

Wanneer België stilaan op elk gebied 
folkloristisch wordt is dit niet te danRen 
aan 1.31 ja«r federaal tiestuur ! 

3) De Brusselse CVP. « jonateren » vra
gen zich af «/f dit land nog jongeren heeft. 
Zoer weinig Bru.sselse, inderdaad En 
steeds minder « Jongeren » zoals de uit> 
gever.s van «f La Re'eve » die er zich mee 
tevreden *tellfn hun partijbonzen roet el-
gen woorden na te praten in viaanderetj 
z'jn er eebter wel jongeren, en veel, met 
grote belangstelling voor binnen- en bui
tenlandse tw'lfipk. 

Maar daarover kunnen de Brusselse 
CVP. jongeren niet oordelen want »ij 
kennen hen niet 

Zij doen het niettemin, vanuit de hoogte 
van hun suoerionteitswaan. 

Is het dan te verwonderen dat hun oor
ceel zo zielig en radikaai-onnozel is? 

«ETJMiö^LAD 

ntcbelijdcnis, gebaseerd op het onwrikbare 
beginsel v»n de indivldnele vrijheid. 

Het ontwaken van beide volkeren is dus 
niet «p dezelfde wijze gesehied. Maar hun 
bewustwording, hoewel versehJIImd langs 
beide kanten van de taalgrens, ging in 
vijftig jaar bet unitaire Belgtë Moetetellen 
aan een druk waaraan het bezig t« te ster
ven. Aatenomie voor Vlaanderen en Wal-
IflFnW is nu onafwendbaar geworden Zij Is 
geboppetd aan de emanctpatte der volkse 
massa's ten «verstaan van fle Inirger-
Has<ie. Indien men autonomie geeft aan 
Waluml* en aan Vlaanderen wordt de rem 
der iNMirgeelMe nitgesehakeld In Wallonië 
en werden de gegevens van het politieke 
spél In Vlaanderen emvergewnrpen. » 

VOORUIT 
Het officiële Vlaamse socialisme zweert 

verder bij het unitarisme van de partij 
en van België • 

« Het jMtgivte Waals ieelali^tisch kon-
gres heen sten Migetwtlfeld pffneipledl 
veor bet federaHswie nitgesproken en heeft 
besloten dat een Inispanning z»l worden ge
daan om de Inliflff-f van dat beerin te be
palen 

Norhtam; sl;^ de beslaiten van dat kon-
gres niet blTtdcfid vm»r al * ' Vde» van de 
B*1P. De overgrote meerdi^rbeid van de 
VlaaTH«e en van de Bru«<felse seelalisteti 
rlln "een ve#fftander!i van »i«f federalia-
me. Wfl kennen «nM be^l »»• WaalM naf-
t'tr^Bo^m iH» n«» friet voor tiet fed»ra-
H«rae arewontwn »t'n m «wr» irttHiilVe od-
va't'ns-en h lhen iie'en, 

ffXMtt t»ef >tm*rt*. van de tSf ziek 
niot voor h»t rofloraiutlsch Mrrf» heeft 
iiitsre^nrofcen. h'Hr^n de nartineden vrij 
jjotrtfe* finn ntentnc rtver i-\i besrin te 
ven1"dt„«„ Wet «»fdt trfer em «fewokra-
««/•») reent t„ Attf »»ar«Hv*i-tr»»wr. »f wIJ 
he'haaM-HWr ii«or wM-tt»'»'"'-/* ah 4e b * 
frenr^» w.„(.„ T--„,7«r,p,fl„ h«<Hi«en vef-
de/tiren 

AVi nntUiiTt Bef<rï*eh<! narhilUten heb
ben V» iftH fwr ••-* ree»»» rn/te nrne oxh 
T««ttn» n» te Ifmnen. ft»»/i<.t wtt «e Toof 
B«!<Hi! .fi vnor »>»t «n/̂ oiimne aio «e ni»e<rt 

VA>I - n»t K i»»«rer uw rp<<r,t, mltnheer 
D» Pwapf ^rt wil « n n oov •••oord waat 
?n trfrMiff dst n)fn n "«lï.rmn ntef e a 
fvrffiri 3 npvenb«<foe'tfKj*.n «n -«e •««hoenen 
moef <»rt»tf»fe«t ^f«Ar wat ve'/fw- fn nw ai^ 
VV01 ,nr00ttt «it van ^- ^ «Irenénzang » 
(jpr vi<.»fh»p f/.4eT»tt)!»'7i «art héf. orfrei 
vsn d» '<"qstns»i w)ef»T»«ten 

nc9"^M t,«rtwd*e1t ?f1 tien ais volgt : 
» d» tnft»m*i fp-5<»Mt«'?tf/»et»e IPffn7»n, 

dtp Ml hof ntf/feMfiren vsn »»<n e siniiJch. 
te-e » eronom««tie m f(y^»u «HA»» vat» 
?mv»r r,«tirtn»H«t»«rh» mr^rweamtro ett 
V(tn e(>n vfTf^a nsfjonnUKt'who en e nntJ-
ma-<-r<*tf«/^p » (ree<!fe«f/ie<!'!in'1 trttennn ». 

'^''''"* t»*.M f»an ^ri r^n' na" dat tu 
dl» Vftfnr/^ f4, ^ f l men.sen »t»n df« mtirt 
van rtu (r»»-rt̂ rtoe4fend nt**a4n «• eer'Ilfc 
?i*n In h<m t<>en!»derfn«"»>o<rtn»pn W^e» 
dftf nnk n taf ff a nWori n « i h^tf^ nief latl-
$P^ -1* yrrfmme h«^ dae^tftd « rte stan-
daa'd » tê b<wjw»rwen atn renrevntatlef 
voor de « fede^KrtisciMi Mtipm » öi 
"aan"''r«'n 

DB NIEUWE GIDS 
Gaf in Zijn nummer van dinsdag enkele 

korte uittreksels uit een belangwekkende 
brochure die pas verscheen van de hand 
van André RETNARD, de leider van de 
waalse volksbeweging (MP.W.). Daarm 
betoogt Renard om. dat de Belgische 
kwestie reeds lang bestaat maar emstlgier 
werd naarmate de volksmassa's sterker 
bun stem konden laten horen In het oöli-
tiekp. ekonomische en kultin-eie 'even. In 
Wallonië, zegt Renard, ontstond daaruit 
een klassegeweten, in Vlaanderen een 
Vlaams nationaal Volksgeweten, voorspel 
van een Vlaams klassegeweten Volgens 
Renard is dit verschijnsel in Vlaanderen 
te verklaren door de kulturele breuk tus
sen de Pranssprekende burgerij en het 
volk. 

Dit lehida tot een volkse beweghig voor 
nationale ontvoogdmg, gericht tegen een 
staat die een gans volk miskende en min
achtte, 

ynrdefr Mgt Renard : 
« De lagere katholieke clerus, vlak MJ 

Bet Vlaamse volk staande, en worstelend 
tegen het onbegrip van de hogere Belgl-
SCIM clerus, vond In het Vlaamse veHM-
mtwaken een waardevolle bondgenoot 
tegea de s-g. gevaarlijke Invloed op bet ge
loof van de Franae kaltuor, van de zgn. 
fransktIJ«AM en Hberale bourgeoisie. Het 
TlTinmiTr katbolldsme werd een symbool 
flt MM veertuig vaa bet nati«»alc en volk-
M («VMten. In WMMderen b de gods-
dleaat ten ge«M«iiMlMipever»ehlJnsel. Voor 
i e Walm ia d« iroitdteMrt eea tndividiKel 
gewttMntniUinul geworde», dat d*a* 
ht* te« Mi«t« •!• vMCkwne» itntté 
# M i « « w f O ttmtmUim, *mM l««aw •fj-

Oaf eetig te meer een deftnft)».̂  oordedl 
over onze wrty ; 

« 1» VlaMidereii keeft «f f v.P. geeft 
ernstige oyy^t ie De Vofksmie ia nieta 
dan «en bewegfaig die strildt vew sommi-
ge lenzen als « Pederalisme i> maar die 
V«of 't ntTtge getn enkel concreet doel 
nastreeft, n 

Red. — • Zo hebben oren en zlJ horea 
Jiiet, zil hebben ogen en zij zien niet ». . 

DE NIEUWE WEG 

Het maandblad der Jon? socialisten — 
althans van dat deel onder hen dat braaf 
aan d« le«MM4 dcf nnltarlstlsche partij
bonzen Wijlt lopen — ts tegen het federa
lisme en betwilfeH zelfs of de Waalse ar
beiders er voor zijn. Het blad schrijft 
e.m. : 

. « Met la dus zeker geen uitgemaakte 
zaak of de Waalse arbeider voor bet Fe-
derallame gewonnen is, waarover hij in 
het aigemeeA niet veel meer weet dan wat 
tIJd leMen hem voorhouden. En dat Is 
niet zo beider. Vermits deze verlichte gees
ten zelf neg xes maanden zuHen nodii; h«b-
b«« om onder mekaar oit te vechten wat 
zIJ tutten, ft 

Red. ~ Eft daaruiM ia natiturtijk d« 
deugdelijkheid beweaett vftft het anttari». 
me, waarover bet WMJse ep ^^aamse volk 
zkih reeda 1)1 pkta taoAei voorbehoud ver
heugen, 

P.M. 

I 
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288t« Jaarlijkse Berten Pennont-Hep-
denklng rlndt plaats te Antwerpen, ZMV-
dag 26 november 1961 Het programma ie 
als volgt . 

8 uur 30 • Schoonselkerkhof Bloemen
hulde en gebed biJ het graf, Mor een af
vaardiging van het Herdenkingscomité ea 
van de bevriende kringen 

10 aar : Keilc der Witte Paters Keizer-
«traat piechttge H Mis tot ziel«lafenl» 
van Berten Permont en voor de Were'd-
vrede met sermoen door E P R S OftB«-
waert O P 'Leuven) VTB-zangkrin? 
« de Parkzangws » fBrasBChaat) voert 
misgezangen en het « Getied voor het Va
derland » uit Een tweede H Mis wordt 
gelijktijdig opgedragen voor de zlelelafenia 
van Dr Jozef Muls Dr Karel Elebaers, 
Mr Wa'ter BoucheriJ en Edward aottens» 
en de vroeger overleden led"Ti van het 
Comité 

15 unr • JengdzaaJ V T B St Jakobs-
markt 45 • Oedachtenlsstonde onderwerp-
« Waarom blijven Wlj Permont hc-d-m-
ken ' » 

Bijdragen voor de blöen»enhuld« en <m-
derhöud van Het graf kunnen gestort wor
den op postrekening 433354 van het Ber
ten ?*nnont - Herdenktngscomit* v z w . 
Groenplaats 9 Antwerpen 

Op maandaf 2» november t« 20 trar 
wordt In de laal Apollo, Kon. Astnd 
plein een belangrijke voorlichtlngs-
en protestverfa^prfnjf fefaouden fe 
gen de n«lca1e hervorming, verho 
ging; der grrondlielasttngen en de en 
geoorloofde verkoop<w»e<oden der 
super markten Deie vergadering 
gaat uit van de ber««ll<federatle af
deling Antwerpen. 

AI.VERINGEM 

De vrienden worden verzocht geduld W 
oefenen voor het starten van de werk
groep - Ahrerlngejn - Oeren - St Hlkler» 
. Hoor<tade tot na &et S* Kfl^SiUbal 
(2 dee) 

Wellicht kan reeds een eerste kletne be-
ipreking tijdens het bal zelf gehouden 
worden 

BRUGGE 

Dom Modest Tan AsMfie Herdenking. 
Naar Jaarlijkse gewoonte had op zondag 

29 oktober in de St Pleters Abdij t« 
Steonbrtigge de herdenking p'aats van het 
afsterven van Dom Modest Van A«sche 

Te 10 tnir begon de herdenkmgsplecb-
tigheid met een plechtige H Mis opge
luisterd door het Abdijkoor — die zeer tal
rijk werd bijgewoond 

Ve-volgens had op de abdij-begraaf-
plaats nof een klehie samenkomst plaats, 
die isetföten werd met « n tanig gebed, 

D i K s i n n D E 

Spijt de overal gevierde II nov her-
denkmg Hep de nieuwe zoa} van het 
Vlaams Huls bomvol biJ de bealoien ver
gadering met gpreekbevrt van onze Alf, 
Voorzitter Mr Van der KM 

Om de 50 toehoorders konden d« zaai 
Biet meer binnen 

Daarenboven lieten 8ich talrijke uitge
nodigden verontschuldigen o m Burge-
mees t^ Lootens weerhotiden door sterf
geval !n de familie 

De vele nieuwe gezichten de talrijke 
vooraanstaanden aanwezig op de vergade
ring wijzen op de enorme voonrif^ng 
van de Volksun'e 

In Het eerste deel van zijn rede beklem
toonde soreker de heropflakkering de 
noodzaak vaa het Vlaams national'isme. 
to het tweede dee] wem met onweer'eg. 

^ZfT^^^"^ ^" * '̂̂ *'« ^^ tergende ach-
teru tstenfng van Vlaanderen tegenover 
wallonlè aan de kaak gesteld 

Een dreunende Vlaamse Leeuw bestoot 
deze meer dan succesvolle bijeenkomst 
St NIklaasbal en groots famUlefeest. 

Al de groepsvoorzitters. al de propagan
disten worden hierbij opgeroepen om de 
Vlaams» Vriendenkrmg te helnen voor t 
weHukken van zijn 'lefdad gheidsfeest 
Ook WIJ vergeten de politieke gevangenen 
van St GHIls met 

To«n de Vriendenkring, na »Jn eerste 

(19S9) en na ^}n tweed* (1960) liefdadif-
heldsfeest de reuzepaketten als Kerstdag 
en Nieuwjaargeschenken aan de politidte 
gevangenen te St GJlIis. gingt afgeven, werd 
telkenmale verzekerd dat het voor volgend 
jaar niet meer nodig zou zijn 

B&i heilaas ze zitten- er nogt 
DU Jaar moet het de allerlaatste keer 

zijn Dit laai zal de Vriendenkring zijn 
reuzepaketten voor St Gillis laten afge
ven door de werkozenen van de Volksunie' 

Ons «eer vriendschappelijk verzoek van 
de Arr Voorzitter, Jan De Bwidt, aan ai 
de groepsvoorzitters en propagandisten om, 
eert birttengewüne inspanning te doen WJ 
de kaartenverkooo en het inzamelen van 
de K N klaasgs^f^KTiken 

EKEREN 

Op « Bowonber hield Ekeren een boHeft-
gewone ledenvergadering 

De opkomst was zo talrijk dat het lo
kaal Breughel te klein ging Mljlien. D« 
sekretarls gaf een over7icht van de wer
king 

Ttet ledenaantal werd n een Jaar «onder 
moeite verdrietfubbe'd, terwijl we er in 
slaagden 48 nienwe abonnees te winnen. 
Voorzitter F Van Dljtk verzocht de ret-
gadenng hen* Htt srtjn ambt te wlHen on^ 
slaan omda* strikt persoonlijke omstan-
d gheden hem geen tijd meer laten 

O^ setanefarts Beröio stelt zijn man
daat ter beschikking Het aftr«*l«nd 
bestuur stelt dan voor als kandU-
iJMt-roomtter de heer Piet Volant cjor-
logsrrlJwllJiger 14 18, stichter en bestotir-
der van VOS Ekeren oud VI Nat provln-
tieraadslld e» M Jaar schepen te Ekeren. 
De heer Voïant wordt verkozen door an« 
leden met een onIJioudfng De heer Ber-
tho wordt herkozen a's s»kretaris. De lieer 
P Janssens gekozen als penningmeester, 
de aftredende voorzitter P Van Dijck en 
de heer de Jonghe M als raadsleden 

De nieuwe voorzitter dankt voor bet 
vertrouwen m kondigt e m we-Wplan aan 

Met onze populah* Plet Volant als voor
zitter treedt Volksunie Ekeren aan tor 
verovering van «mae gemeente 

Op zondag 5 november Jl had te het 
lokaal een ontvangst plaata met Volks
vertegenwoordiger Mr P van der EW 
voorzitter V O . d « VMJ de gelegenheid ge^ 
bruilit maairt* d« autoó v so de Vlaamse 
Beweging uiteen t» zetten 

Benevens meer das lO» genorfigöen wa
ren ook Senator Diependaele en Volks
vertegenwoordiger Dr Van LeempMtcn 
aanwezig 

Het arrondissementeel bestuur hoodt er 
aan langs Oem weg Jifn oprechte danf 
te betuigen aan aJien die op * » dae van 
aajagename kennismaking met de algeme
ne voorritter tegenwoordig waren. 

OENK 
Vlaamse Rriifs Umbmr$. 
2de jaarUjk? ba) op zatcrtfaf U «»• 
vember b> de mooie Texa* iMr vJak 
tegenover voetbrtpiein Wattnehel 
Ruime, bewaatrte, porktitc. 
Örfcert De Oirtnas 
Ber«e dans : » «mr 30, 

HASSELJ 

Op 25 november heeft t« Ha«eH e«B 
grot* kaderdag p'aats 

Op de7P L»mburg^ kaderdag die om 
15 uur 30 beent Ofotei warton HasKlt) 
zullen er tilt«wizet tingen gehouden wwden 
door Rwö wt» (ter Paal. Toon van Over-
straeten. Mr Prans van der Eist Mr Da
niel De Coninck, Wim Jorlssen, ïr OWe. 
mont en Drs de Graeve 

AJJe LtRHmri^ propagandisten hoaden 
die dag vrij 

GBDITRODE 
Op ome achtste MaériJ«« kan men de 

reportage lezen over de pendelarbeMer» 
van de hand van M M rNMctear «taf de 
Lie. Onie redakteur was aanwezig op een 
vergaderinj vaa pendeiarbetders die plaats 
von* te Gnttrtée op aaterdag 11 n«vem-
ber. Een s e w «Mg a«»tal Limlmrfse ar
beiders, die aaar Nederland gaan werkew, 
waren daar aaawedg. ZIJ gavew MIetl-
tmgen en brachten hun wensen «aar vaor 
Dr» de Graeve, UmOorgs pr»rlneteraadsfM 
heeft daar een leer opaierkelijke toe
spraak getooBdea, waarvan de veornaan-
ste gedeeiten «p bla. t «laan affe«ndtt. 

ZOEKERTJ 
Zeer ontwikkeld beproefd strijdgenoot, 

met wagen, bureel, enz . zoekt vaste eer
lijke al of niet admin betrekk'ng in West-
V'aanderen Schrijven adres blad onder 
R R 
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Wij gel«ven dat onae Ltmburgera met da 
abüe voOT d« moWelen op de goe4e weg 
zijn 

Het bewijs werd n» Gmitrode, waar een 
alttieve kern aan liet werfc is, gdeverd 
da«r de overtalrljiie apkamst, vearai van
wege de arbeiders. 

HERK DE STAD 
Deze werfploeg trad ditmaal op te St. 

Truiden in samenwerking met de p loe; 
Waterschei-Genk. 

Meer dan 130 bladen werden verkocht. 

BERINOBN 
De propagandistenversaderlng vowl 

plaats te Koersei waarop een reeks nieirwe 
initiatieven werden besproken 
LIEB HEIST OP DEN BERG 

Binnen het kader van de werkgroep 
Lier - Heist Oü de» Berg worden deze 
maand de twee voornaamste kernen van 
onze werkgroep uitgebreid tot vofwaardige 
afdelingen 

Op zaterdag 2 december te 20 uvnr te 
Nijlen grote voorilchtingsvergadertng ge
volgd door stichting van de afdeling 

Op deze vergadering belangrijke H>r*ek-
beurten door de algemene secretaris Wim 
Jorisaen en door de algemene voorzitter 
Mr. P van der Eist, vöfksvertegenwoordi-
ger 

Op woensdag; 29 noveniber te 20 aar ia 
het d« beurt aan de kern Lier em bevor-
d«rd te waróea tot adfSMandt^e akfeMag. 
Sprdieri ' 

Daniel De Ooninck. wlkavïrtegenwoor-
digw 

Wim JattaKea a l t > t i « n «•kretaia 
RtMN van dcr Pasl. algein««n o>-<r<n's»-

tietetder en trovtnciaat voorzitter Antwer
pen 

TONGEREN 
Zondag 1» norvrmber 16 nnr 30 hotel 

« De Helm » Oi<ote Markt kviervergade-
ring 

SWeker Wim Jons-sen 

MOtENBFFK-JETTE , 
Oij dondf^rdag 33 novemtjer Vndt in het 

cafe « In het Itod van Aabtt ». KardW 
naai Merci» Vnat^ Jette een ledemrerga-
denag plaats Deze vangt aan om 20 lyir 
Al de leden van het ppwest Mo'enb^k-
Jette worden dringend verzocht deze ver-
Riderinc bij te wonen 
WKJtl lK 

Eerste grote Voiksorievergadertnf van 
de afde'mg Wilrijk op donderd. 30 nov te 
ü ui]r in zaal <r Harmon e » (hoek J Mo-
retuS'ei-Heistraati. 

BRUGGE 
Venlcre uitbouw 

In het kader van «^n defmltievc uit 
1K)UW van de partij in het arr Brug?e 
werd voor een naar w^ken de nieuwe af
deling Knokke-Helst genticht Alle Inlich-
t'ngen blj de sefci-etans A Van Mn lem, 
Parmentierlaar, 152 Knokke 

Binnenkort is ook de afdeling Z«delg>-m 
een feit Wie wil medewei ken kan nch 
voorlopig wenden Wj Mr O Van In Min-
derbroedersstiaat 24 Brugge 

Ook de ernstige kontakten gelegd te 
Moefkerke en Lapscheure zul'en de basis 
\ormen voor de afdeUng Moerkerke Zich 
voorlopig wedden bij M LTOV, Vuurknil-
s^nlaan 8 St Kruis 
Aboanemeiitew IMS. 

Al wie voor 1961 inschreef vow een 
« aboimement onder band », mag b nnen 
de eerste weken t>ezoek verwachten van 
een van onze prooagandisten Wij rekenen 
op een goede ontvangst 

DAME zoekt bijverdienste al* hulp tn 
spljshois of ketricen (2 d. per week) Schrij
ven bur. Mad X 7 Z , 

DRINGEND GEVRAAGD voor Brussel. 
Bekwame steno-dactylo neder!-flrans Schr. 
bureel blad (B M.) of zich atdaar aanbte 
den. 

A N D C staatsbaan 23 Zvite zoekt vol
ledige reeksen of losse nummers van : 
— « 8t<wm » (1954-1955) 
— c Mededeiingsbiad der Viaamae Coi»-

eentratle » (1962-1963). 
— « De schans » O 
— « Alarm » (1953-196» 

geving Antwerpen, techn bedlende fook 
machineschrift) edg 

W Goemaes, tel 33 20 94 van 19 uur tot 
19 uur 30 

GEBOORTE 

In het gezin van onze redaktenr Staf 
de Lie wprd op 6 november een eerste 
kindje geboren, een dochtertje dat Anne-
mleke werd gekerstend Namens de redak-
tie en namens de ganse Volksunie bieden 
wvf onae vriend en zijn slmpatieke vnww 
onae oprechte ge'ukwen.'-en aan. 

IN MEMORIAM 

WIJ vernamen het overlijden te Egenv 
op 9 november van dhr O Ampe, schoon
vader van voUisvert. D de Ccminck en van 
burgemeester Lootens Wij bieden onze 
vrienden en de familieleden oeze oprech
te blijken van kristelijlie deelnenuag aan 
in het onherstelbare verlies dat hen treft. 

Tc Bonheiden overieed Mevr Wed. 
Bruyndonckx Wij bieden de naa^bestaan-
den onze gevoeletis van krtst»rijlse deelne
ming aan 

Te Geel overleed op 31 oktober de Heer 
Th Belmans vader van onze vriend Dr, 
Jur Jo B°!mans De Volksunie biedt hem 
en de familieleden liaar eprechte gevoe
lens van kristelijke deelneming- aan in het 
gr<«*- verlies dat hen treft 

Ie EingBlmanshoven overleed op * no
vember Mevr M Francis, ectotgenfite van 
Dhr J BergansL Onze oprechte gev«eVn.<» 
van kristelijke de«lnemm«. 

35 ƒ zoek bi}v«rdKnste na (fagfaak. « n -

DIENSTBETOON 

Voordracht \an Professor Gkyl te 
Antwerpen 

De wereldbefaaade MaUs-ikHfi en 
giote >riend van Vlaanderen Pro
fessor Dr P Geyl, hoogleraar te Ut
recht zal op zondag 26 november 
1961 in de feestiaal V T B , St .Ta-
kobsmai*t 43 Antwerpen, op uitnodi
ging van het Algemeen Nederlands 
Verbond, afdelmg Antwerpen en van 
het Berten Pwmont - Herd^nkings-
comif^, v z w , een voordracht hoo-
den over djn »eltefkoo9d onderwerp-
< De Nederlanden in luropa » Voor 
al wie belang stelt m de toekomst 
van de neder'andasptekende gemeen
schap zal bier een enige gel»genh(Hd 
getioden worden, een gezaghebbende 
stem aan bet woord te horen 

Aanvang der voordracht te 11 uur 
v m ToeganOTinjs 20 F. 

LIEDEKERKE 
Een l lde kmd werd geboren In het scho

ne gezin van oOae medewerker de Heer 
Asselman Alfons nit Liedekerke Onze har
telijke gelTjkwensm 

Ons bestuur werdt uitgelweld met een 
propagandist De HeerJ ozef van Vaeren-
b e r ^ ? r 

Wij houden er aan langs deze weg at 
oiegenen te daitten die het ^^nne heb
ben bijgedragen tot het slagen van «nze 
feestavond en d% t«mbola. 

Onze dank g s ^ bok naar •de aanwezige 
sprekers, Volksvertegenwoordiger Dan. De-
e o n l o c j ^ ^ de^Sf^fc^A. V»a.J^Jaiderea. 

ANTWERPEN 
Antwerpen . Volksven R Mattheyssens 

elke 1ste maandag en Me vnjdag vanaf 
20 unr in Peter Benolf 
Prankniklet 8, Antwerpen 
A ALTER 

EiKe sateroag otovmcteraadsftd D V 
d Kentnovp BruBstraaf 5 
BOOM 

Volksvrt R Mattheyssens, elke 2de 
maandag v d maand van 20 tot 21 twr 
Adre< Frans de Srtiutterstraat 17 
KnAREMOMT 

B'ke zondagvoormiddag van 10 uur 30 
tM 13 nor (ca louiac v a s aar. v««sa. GUa» 
Cosyns Tel 055-38161 
»-K MARTEMS 
Elke eerste donderdag van de maand van 

at 20 uur in nei lokaal ( In de Sarma », 
'.matiansatraat bij dhr Maasa^e, door 

volksvf nex'-nwoordiger O Deooninck ol 
door AcMitcs Van UaUteren 
DIKSMLIDE 

Diksmiude : X&^ piaandag van 19 tot 
21 uur in VI Huis 
zitdag door Or L Woutcvik Votkavcstegao-
voord>ger. m bet « Vlaam» Hui» », Umr-
laan 83. Oiksmu de om 19 uur 

Ieder DBR0E maandag van de maand 
rltdag door Burgemeester E Lootena, 
eveneens in het c Vlaams Hals > em 10 m r 
30 

Vaor avcBtueci tcrag bel^Amea van retds-
ten en kiesrecht, zich wenden tot de Ar-
rondissementa-voonsifter. Jan De Bondt, 
IJirrlaan 42. 
BRCGGR 

Cafe Viissinghe Blekerstraat van 
11 tot 12 oor Elke 4de vrijdag van de 
maand Sen Diependaele 
UEDEKERKE 

D enstbe'oon elke DERDE ZATERDAG 
van de maand van 18 tot 30 uur. in het 
lokaal t •% KAPELLEKE * bij Janssens m 
de Opperstroat 
GFVT 

G?nt : Dr Leo Wouters in « Roeland », 
1ste 2de 3de vrijdag te 20 uur 
NEVFLE DEINZE 

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

Iste en ?de woensdag der maand m her
berg c Het land van Aalst » Kardinaal 
MercJerplaats te Jette. 
LIER 

Café * E»enbOom > Markt, elke 1ste 
en 3de donderdag der maand van 13 uur 15 
to' 14 iror 46. Lodo Sels (Boerenfront). 
MALDEGBM 

Voikwertegenwoordiger Leo Wouters zal 
op zaterdag nam 18 november geen zit
dag hooden te MaWegem 
MERELBKKE 

4de zonoag der maand, café Kan tientje, 
MeroIbpRp «tatie. prcv Jos De Moor 
MECHELEN 

Meche'en : volksvert Mattheyssens el
ke 3de maandag van 19 utJr 30 tot 20 urn: 
30 in « Opainjoorke » (Katedraal). 
Ellïe eerste vrijdag van de maand van 
19 uur tot 20 uur Wim Jwissen 
DUFFEL 

ledere donderdag 16-17 uur bij Van Lo
ven Kerkstraat Ludo Sels prov nadtOd. 
KONINGSUOOIKI 

Oafe vtu) den Wyngaert Dorp Elke eer
ste en derde doDdcrdag van 13 uur 30 tot 
14 mir 30 Ludo Sela 
ST AIMAN'DS 

Dagelijks ten butee van gemeenteraad»-
lid Prans van de Mowtel, E Verhaere»-
straat U Tel 052 32^ 64 
HEIST OP DEN BERG 

Ten tiulze van de heer J Hermans. Ble-
korfstraat 3 
KORTRIJK 

Iste maandag van 16 tot 18 uur Vlaams 
Huis Groenmehe Dr Woute'^ 

Sde zaterdag van de maano van 4 tot e 
tnir de hr Vandenbul<*e Herwyn Jtnidiacli 
raadgever, en de hr Wéne» Willv ftskaai 
raadjpever 

Café Belfort, Grote Markt 53, 
van 18 tot 19 mir, telefoon 096-26135 elke 
«de vrljd v d. maand Sen Dlqjendaeie 
TURNHOUT 

Jos BruggMi Oraatakker 143, t« Turn
hout. 

ST. MARTA-LIERDE 
Dagelijks van 8 mir tot 19 tmr ten üul-

ze van arr raadslid Roger VAN DAMME, 
Dorp 30-81 

Dr Jur J Belmans, Dieatbaan 99; 
Geel 

Elke vrijdag van 18 tot 36 imr en op 
afspraak 
AALST 

Elke 3de zaterdag van de maand van 14 
tot 16 uur zal in hef lokaal « De Vriend
schap t zitdag gehouden worden door Dr. 
Van Leemputten Vo'ksvertegenwoordiger 
DENDERLEEUW 

Dienstbet door Hr J De Lnyct fcaere 
zondag van 11 tot 12 uur in het café « De 
TlMMMMe Leeuw > Dorp^ te Denderleeuw. 
Te' • «93-668 70 
tfi)RTSEL 

Iste inaanciag der maand — Deumestr. 
70 van 20 uur tot 21 uur 

3d« iwaanciaf dcr aaaand — in de « A R -
DEENSE JAGEIR > Gemeenteplein, van 30 
uur tot 21 uur 
BORSBEEK 

iste zbhdag' der maand — 'a vooi mid
dags - F Befrrnslaan 251 
EDEGEM 

Lie Hugo De Vos — elke derde vrijdag 
der maand vaa 20 uur 30 tot 21 uur 30. 

Winem Heoeynstraat 10 Edegem 
Elke tweede en laatste zondag van de 

maand in de mormlddag. Meeti^kesteen-
weg 314 Bdegcaa. 

Op te efoni'che afspraak nr 49 60 b 
NIEL BIJ AS 

Provincieraadslid J De Graeve, elke dag 
tCD ztjne iiulze 
LEUVEN 

M Daniel Deconinck houdt zitdag te 
Leuven lokaal « Cristal », Parijsstraat 12, 
elke 2de maandag der maand rood 19 uur. 

Haacht-lokaal • De Wclewaai », Wespe»-
laarsteenw elke 2de maandag der maand 
rond 36 uur 

Sociaal dienstbetoon op ons sekretarlaat 
rmtijmtnm I3 elke dtnsdat van 39 tot 33 
uur en elke zondag van 11 tot 12 uur ""> 
VILVOORDE 

Op arsnraak tedere dag • kantonnaal 
sekretariaai Prans Vandenhoute, Helden
plein 29 VMvoo'-de Tel 5134 56 
MUIZEN 

ledere eerste woensdag der maand Bier
huis Kasino, boek Rijmenamse en Bon-
he densteenweg vanaf 19 uur 

ledere vierde zondag der maand Zaal 
Bastim LeuvenMsteenweg 65, v?naf 
10 uur 30 
DEURNE ZUID 

Stonae. Boekenberglei 134. van 7 tot 8 
uur, Iste dinsdag van de maand. 
22 van 19 tot 20 uur, 
OUDENAARDE 

^••nator Diependaele In herberg a I > 
L a a n ». BoogitKaat, Oudenaarde, elke Iste 
maandag van (fe laaand, vaa 14-16 uur 30 
BORGERHOUT 

Alle dagen op afspraoK ten hinaii van 
gemeenteraadslid Jool Dillen Bwntapucr-
weg^ei 87 Borgerhout, tel. U 09 28 

NINOVB Cafe De Ster, Statk)ng>l«in, 
van 11 tot 12 uur Telefoon (£4-330 96 De 
3de vrijd v d maand. Sen D'ependaafe 
LEDE 

Jef Cool, eemeenteraadsbd, Oke zaa-
dagvoormiddag vmaaf 11 cmr tn bet lo
kaal « Re naert », en dage'ijks bij hem 
t2tu s. Rammelstraat 7 

Senator Diependaele, elke 3de vrijdag 
van de maand, raa 16 tot 17 umr, lokaal 
« Retnaert s 

WETJLE : Cafe Oambrttius Orote Plaat» 
van 1"* tot 20 uur 

EREMBODEGBM-TERJODEN • Oafe 
Lamme Goedzak van 20 uur 30 tot 31 umr. 
Sen Diependaele 
WILRIJK 

G Cells J Moretuslei 346 (tOetooQ ; 
38 42 81) of 

Mevr E Breuge'maaa» T<H-enblokatraaC 
14 (tei 4Q55 02) 
OOSTENDE 

ledere tweede dinsdag van de aaaawL 
zitdag te Oostende in café « Débarcadéi* » 
Paulusstraat, Oostende 

Deze zltdagen zijn vooral voor onze vis
sers ingericht en worden gehouden door 
de heren MERTENS en DERAMOUDT. 

n 
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Een Theovrezend man 
Sinds 1961 is het bl^uoen van de hr. J. 

Verrotten enlgsiins bezoedeld. Door hem-
lelf nof wel ! Onderteltende lii.1 niet tiet 
ign. Pakt van Geraard (van den Daele) 
waarbij hij zich ver)>ond zich solidair te 
(fedragen en blolt t« vormen tegen ELKE 
regering die de rechten van de Vlamingen 
in de weg stond T 

Maar dat pakt pakte niet. Het kon noch
tans nageleefd worden blJ de vorming van 
de regering lEFEVRE-SPAAK. Toen kon 
de hr. Verroken het wazige pad van de 
teorie verlaten en zich moedig bewegen in 
de regionen van de harde realiteit. Had
den de hr. Verroken en de andere pakti-
clens woord gehouden en G. van den Dae
le gevolgd dan was er nooit sprake geweest 
van een adjunkt-minister, die personifika-
tie van de godvergeten Belgische monster-
knmpromissen. 

Maar zelfs Verroken, de gerenommeer
de flamingant, miste de moed en de trein. 
Hij kapituleerde. Hij schoot, hij ook. Van 
den Daele in de rug. Dat vergeten wij 
nooit. Het zeemzoete geschipper op forum
vergaderingen kan dat nooit goedmaken. 

Die man durft verklaren dat het onmo
gelijk ia tegen begrotingen te stemmen. 
Taktlsch zou dat onverantwoord zijn. Dus: 
dr achteruitzetting van de Vlaamse man, 
matematlsch vastgelegd in de begrot'ng, 
goedkeuren, 130 jaar lang, dat is taktiek ! 
Van de platte bonen en van de ontmande 
Verrokens, verlos ons Heer ! 

Maar waarom dan die komedie van bijv. 
senator Dewinter die verklaart dat hij nu 
voor de laatste (of was het de voorlaat
ste ?) keer de begroting van Zilne Excel
lentie Pietje Snot goedkeurt. Volgen» Jaar 
zal hij, enz... Of rétemel retour van de 
slechte oneindigheid van de Vlaamse Be
weging in handen van C.V.P.-ers, B.S.P.-
ers en P.V.V.-ers. 

Het Is verkeerd vanwege de hr. J.V. te 
wijzen naar de beschamende passiviteit 
van de linksen. Hij moet voor zijn partij
deur vegen en in zijn partij werken. Als 
daar de wind krachtig genoeg waalt, wordt 
het grut van de andere partijen meege-
waald. Het Initiatief moet van Iemand uit

gaan. Wij mogen ons niet vernederen door 
te blijven bedelen bij ontaard* salon-
marxisten en gemaskerde P.V.V.-ers. Daar
bij, zou meneer Verroken niet stilletjes 
wensen dat de linksen afzijdig blijven f 
Als dit niet zo is, dan moet hij maar zelf 
zijn overlegcentrum uit de grond stampen. 
Via de studiediensten van de partij-admi
nistratie zal hem dat niet moeilijk vallen. 

Bovendien vergeet (?) de hr. J.V. dat 
GANS de C.V.P. het" programma onder
schrijft zodat ook de Walen tuchtvol zou
den moeten meemarcheren voor het nale
ven van de beloften Inzake de Vlaamse ei
sen. Van 1950 tot 1954 stelden de kiezers 
de unitaire C.V.P. in staat te bewijzen dat 
de politiek de kunst Is van de mogelijk
heden. De mogelijkheden waren er. Vier 
jaar lang. Maar de politiek unfbrak. Het 
werd een abominabele mislukking. On
danks het kerstprogramma. 

Toen werd aan Verroken de mogelijk
heid gegund en geschonken om de publl-
katie van de uitslagen der vervalste talen
telling niet alleen uit te stellen maar voor
al om iedere publikatie onmogelijk te ma
ken. Daar was Grammens zijn teerborstel 
niet voor nodig. Wel MOED en INITIA-
IIEF. Maar vooral geen VREES. 

In de grond is 3. Verroken 'n goeie vent. 
'ii Brave vent die het Theo niet al te lay-
tig durft en wil maken! Er Is tempera
ment nodig om in een unitaire klub te re
belleren. Dat mist Jan Verroken. Hij Is 
een bangerd. 

Natuurlijk, het is onmogelijk voor J.V., 
publiek te verklaren dat hij in zijn partij 
tegen de bierkaai vecht. Dat zelfs de 
vlaamsgezinden er overhoop liggen. En 
dat, alles wel beschouwd. Pol, Leo en Omer 
geen schrik moeten heblten van kartonnen 
krijgers die alleen maar met zwart-gele 
linten zwaaien in de zuiverste K.A.J.-stlJI. 
De boterham verplicht de Vlaamsgezinde 
C.V.P.-ers, B.S.P. ers en P.V.V.-ers met ee-
latenheid een muilband te dragen. Wie 15 
jaar zwijgt krijgt op de duur de gewoon
te zwijgzaamheid als een deugd aan te 
zien. Jan de Zwijger, Geraard de Zwijger, 
Jos de Zwijger, Renaat de Zwijger, enz. 

D« enige marnier om de minst sleohH 
elementen uit de nationale partijen een 
hart onder de riem te steken, is d« Volks
unie te versterken vl» de stembus. Ho« 
meer V.U.-gekozenen hoe frekWenter, hos 
serieuzer, hoe nerveuzer de vergaderingen 
van bijv. de Vlaamse C.V.P.-Kamergroep. 

Het valt op dat de man van Ronse an
ders spreekt dan hIJ schrijft. In de pre-
elektorale periode misbruikt hij gewoon-
lijk een of andere vrije tribune om s -f- b 
te bewijzen (?) dat de e.k. verkiezingen 
(weerom) van historisch belang zijn, dat 
de C.V.P. een mooi programma heeft, dat 
nu — meet dan ooit — eenheid is gebo
den en dat het wel mogelijk Is Iets (niet 
veel) te bereiken zonder federalisme en, 
vooral, zonder de Volksunie. 

Dat, meneer Verroken, dat Is bewust 
volksbedrog. Dat u uzelf leugens wijsmaakt, 
dat Iaat ons koud. Maar dat U de Vlaanir 
se goegemeente politieke horens zet door 
uw geprefabrikeerde leugens, dat is mis
dadig. En onkrlstelijk. 
NOG MEER VERRAAD? 

Zoals het onterend Is dat TJ zich leends 
als verbindingsman van Theo om bl] het 
Aktlekomitee aan te dringen om de MARS 
uit te stellen (of was de bedoeling ; sf t« 
gelasten ?). 

Wat niet belette dat V meemarsjeerde. 
V had nog zoveel eergevoel (of vrees ?) 
dat V niet op de trappen van de Beurs 
ging staan om de betoging te schouwen. 

Een volksvertegenwoordiger moet een 
vaandeldrager zijn, geen slippedrager. Me
neer Verroken moet voorgaan, niet achter
na hinken. Jan moet leiden, niet geleid 
worden door komitees en verenigingen. 
Risico's nemen, niet in zijn brode doen 
door aktie-vrees. Taktlsch te werk gaan 
maar niet blijven buigen en Ja knikken. 

Alle katollefce lokalen van de Vlaams* 
Ardennen staan voor V open. Gaat en on
derwijs alle Vlamingen. Vraag hun steun 
voor het offensief dat C zult Inzetten om 
In een unitair België en in een minimum 
van tijd het Vlaamse recht a/ te dwingen 
door een groots opgezet strijdprogramma. 

Lon Bas. 

S t o r m l o O D ' * 9 " * supermarkten, Grootmagaztin*n met of zond*r Kop*rtkaart of gelijk w*lk ander 
• blufty(t**m. 

Door uitschakeling van alle overbodige fus'senpfèrsonen verkoop ik aan 
al de leden van onze Vlaams-nationale Gemeenschap tegen onklopbare 

P JZen. tfijB»iuiji{jri»<ini riKv tHinm'»'^ «fariinH »f). 

Enkel* gr*p*n uit onz* verkoopprlfzan: 
BUTAANGASRADIATOREN : gani nieuwe opvatting, ge*n verschroeiende hitteultttraling, 
zonder enig gevaar voor kinderen, aangename en weldoend* warmteuitstraling 1400 F 
GASKOMFOREN - 3 vuren 475 F 
GASCUISINIEREN - wit gelakt, regelbare oven, onmiddellijk* *n algehei* warmt*v*r-
dellng, doorzichlbar* ov*nd*ur - Thermometer - Regelknoppen met zekerheidsklik ... 2800 F 

FRIGCS — WASMACHINES — KOMBINEES — VOLAUTOMATISCHE WASMACHINES — DROOGZWIERDERS — 
HUISHOUDSTRUKMACHINES — ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN. 

Steeds min imum 25 to t -40 % kort ing. 
Daar*nbov*n g*v*n wij tot S JAAR TOTALE WARBORO (ttukk*n, verplaatiingtkosten «n leen 
lnb*gr*p«n). 
Doerlop*nd staan wij tot uw d!*n«t. Ook '* zat*rdags *n 't zondags Ie U sl**d( welkom. 

V A N D O M M E , Bankstraat 44, HOMBEEK-Mechelen - Tel. 175.08 
Spoorw*gautobut<«n : van uK M*ch*len naar Kapellen o/d Bos, Londerz**! «n Tltf«tt. 

1̂  Schooi-

* Bureel- en 

* Terrasmeubelen 
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AALST 

Met genoegen en ateeds stijgende be
langstelling hebben wij de aktivitelten ge
volgd van de onlangs opgerichte verenU 
ging « De Vriendschap », gevestigd Kerk
straat 9, t« Aalst, o.m. : 
— opening van het lokaal met medewer

king van Lode Dieltjens en Anton Pe
ters. 

• - houden van tentoonstellingen door 
kunstschilders van Aalst en omstreken. 

— voordrachtavond met Valere de Pauw, 
over Z'Uid-Tirol. 

— St. Maartensfeest op 11 november, dat 
uitgroeide tot een gelukkige feestdag 
voor de meer dan honderd twinwezige 
kinderen, en hun ouders. 

Hier nog enkele data die wij U aanra-
«len vrij te houden : 
— 24.11.61 en 22.12.61, voordrachtavonden. 
— 30.12.61, eindejaaxsfeest. 
— 10 februari 1962, dansfeest met mede

werking van : JEP BURM en het or
kest : Stan Philips. 

DENDERLEEUW 

Op zaterdag 25 november van 19 uur af 
in de -salons van het spijshuis « De Ple
zante Hof », steenweg op Aalst 4, te Den
derleeuw, gezellig samenzijn. 

Voor 30 P smullen we er 
Vogelnestjes met paddestoelen of 
geel-zwarte worsten met snijdbare ap-

I)elmoes. 
Volksvertegenwoordiger Van Leemputtojj 

«preekt ons toe. 
Nadien vermaak en tombola. 
De Plezante Hof is gelegen aan d« steen

weg Aftlst-Ninove precies op 7 km. van 
belde steden. 

Er is ruime parkeergelegenheid. 
We verwachten alle Vlaamsj vrienden 

uit de omtrek op ons fe^st. 

GENT 

Sneyssens-kring. 

Op 26-11 houdt de Sneyssenskring zijn 
Jaarlijkse dodenhei denking. Te 10 uur 15: 
korte plechtigheid op het kerkhof van 
Laanie. Oelegenheidstoe.spraak E.P. Van 
de Walle. 

Te 11 uur 30 mis bij de E.P. Dominika-
nen,.Hol3traat te Gent; aan het orgel Jef 
Tlnel. Te 15 uur 30 in de feestzaal Roe
land : spreekbeurt door T. van Overstrae-
ten, optreden van de klaviervirtuoos Rudl 
Sinia, voordracht van leden-dichters uit 
eigen werk, vendelzwaaien. Herkennings
teken (tevens Inkom) : 10 P. 

Wij vergeten onze doden '^•"1 

MECHELEN 

Meeting. 
Op woensdag 8 dezer hield onze goede 

vriend Dra Wim Jorissen een met gespan
nen aandacht gevolgde voordracht over de 
taalgrens. Met landkaarten en cijfers 
toonde hij daarvan de geschiedkundiga 
vervorming aan en besloot met de verkla
ring dat alleen de federallzering een voor 
ons bevredigende oplossing kan brengen. 

Hij werd dan ook luid toegejuicht On
ze voorzitter Dhr Verschaeren, danste 
hem in aller naam, zeer hartelijk voor zijn 
leerrijke uiteenzetting. Vennelden wij dat 
Ir O. Renard, die zijn dienstplicht vervuld 
«ich veiplicht heeft gezien -lich ferug t« 
trekken. 

Werftoehten. 
De werftoehten van de Volksunie met 

onze pr(^)agandagroep worden ijverig 
voortgezet. Binnenkort zullen de lidmaat-
Bchapskaarten over 1962 aangeboden wor
den. Wij rekenen op een goed onthaal. 

HORXENBERG 

Ten einde te komen tot een vereniging 
van alle overtuigde Vlamingen uit de ge
meenten van Midden-Brabant werd on
langs een nieuwe vereniging opgericht, 
de Brabantse Kultuurkring DE CLAU-
WAERT. 

Deze Kring staat bulten alle partijen-
politiek. Hij stelt zich tot doel te ijveren 
voor de bevordering van do Vlaamse kui
tuur en de eerbiediging van het Vlaams 
patrimonium in Midden-Brabant. Hij 
wenst verder een hoogstaand Vlaams ge-
zelschap^ven onder zijn leden te zien 
tof stand komen. 

Indien het dikwijls moeilijk is zich te 
Brussel als Vlaming te affirmeren, dan is 
dit even dikwijls het geval in sommige ge
meenten tussen Brussel en Leuven, waar 
de Franse inwijking gestadig toeneemt. 
De Brabantse Kultuurkring DE CLAU-
WAERT wil daarom een aanwezigheids-
en prestigepolitiek voeren. Iedereen moet 
ervan overtuigd worden dat Vlaams-Bra-
bant nog steeds de Vlamingen toebehoort, 
en dat de Vlaamse kuituur minstens even
waardig Is aan elke andere kultuui. 

De Brabantse Kultuurkring doet in het 
biezonder een oproep tot de intellektuelen 
die op gebied van Vlaming-zijn het voor
beeld zouden moeten geven. 

Deze Kring wenst ook een nauwe sa
menwerking met andere, reeds bestaande 
Vlaamse kulturele verenigingen, alsmede 
taiet alle Vlaamse a-politieke organisaties. 

Het sekretariaat werd gevestigd te Kor-
tenberg (Beekstraat 15). In verschUlende 
Brabantse gemeenten werden reeds kern
groepen opgericht. Het lidmaatachapsgdd 
bedraagt 15* r te storten op postrekening 
Nr 8906.90 van « Brabantse Kultuariuing 
D* Ctauwaert • NoMegem ». 

MECHELEN 

Op zaterdag 18 november, te 20 uur, 
vindt in het « Beffershol », Beffersstraiat, 
een zeer interessante voordracht plaats 
c DE NOORSTER » en « ANSAV » met 
als spreker Dr Karel DELAHAYE. 

Onderwerp : « PRO en CONTRA 
APARTHEID » (met film). 

Waim aanbevolen. 

SCHAARBEEK 

Vlaams leven. 

De Kunstvrienden van Schaarbeek zetten 
hun toneelseizoen in met het stuk « LIEP-
DE EN LIEFDADIGHEID », opgevoerd op 
zaterdag 25 november te 19 uur 30 in de 
zaal St. Franciscus, Van Schoorstraat. Ook 
deze groep waarborgt u een avond gezon
de Vlaamse ontspanning. 

OUDERGEM 

Vlaams leven. 

"^ de zaterdagen 18 en 25 november 
196i .5 20 uur stelt de degelijke liefheb
berskring « KUNST EN VREUGD » de ge
liefde operette van Pranz Lehar « HEr 
LAND VAN DE GLIMLA<3H » voor in de 
Zaal BELGICA, steenweg op Waver 1676, 
te OUDERGEM. (Lijnen 25 en 35). Deze 
opvoering, iseroepstoneel waardig, mag 
geen enkel liefhebijer van muziek misserx. 

TURNHOUT 

Op zaterdag 18 november e.k. ontmoeten 
ALLE Vlaams-nationalisten irekaar te 
Turnhout. 

De V.M.O. kolportageploegen zijn die 
dag te Turnhout. De Volksunie-muziek
kapel, onder leiding van onze dappere 
vriend Wim Maes, blaast die dag de Kem
pen wakker, 's Middags overrompelen alle 
Kempenaren Turnhout, en begeven zich 
tegen 3 uur naar 't Lindenhof, Sint Anto-
niusstraat, waar Dr. Leo Wouters, Dr Ju
rist Jo Belmans en onze sympatleke Karel 
Dillen het woord zullen voeren op onze 
grote Volksunie meeting. Arrondissements
voorzitter Jos Van Bruggen zit deze ver-
gadering voor. 

ALLE verkozenen en hoofdbestuursleden 
der pai-tij zijn die dag te Turnhout. We 
zullen er ook onze provinciale Voorzitter 
Rudi Van der Paal mogen begroeten. We 
heten hen allen van harte welkom 

OOK U ZULT DIE DAG TE TURN
HOUT ZIJN ! 

Door Uwe aanwezigheid maken we van 
die dag. 18 november, een Kempense 
Vlaams Nationale Hoogdag. Met Uwe me
dewerking wordt DAT de Vodksunle-door-
braak in de Kempen ! 

Na de meeting vergadert het voltallig 
arrondissementeel bestuur met de kanto
nale besturen, onder voorzitterwrhap van 
Prov Voorzitter Rudi Van der Paal. 

KORTRIJK 

De kolpoi-tage te Heule op 12.11.1961, 
kreeg een ware bijval; bereikte aantal : 
169 nummers. 

Wie aansluiten wil bij de werfploegsn, 
om nieuwe groepen te kunnen vormen, 
melde zich aan op het sekretariaat Voor
straat 39. Kortrijk (tel 220.83). iedere za
terdagvoormiddag, tussen 10 en 12 uur! 
of op telefoon nr 109.37 (Kortrijk). 

Volgende tochten : 
Kuume : 19.11.1961. 
Harelbeke : 3.12.1961. 
Beveren-Leip : 17.121961. 
Bellegem : 31.12.1961. 
Samenkomst steeds om 8 uur 30 aan de 

kerk. Voor vervoer bel op Kortrijk : 109.37, 
109.85, 220.83, 420.70. 

Meetings. 

Meester Frans Van der Eüst komt naar 
Kortrijk ! 

Op 18 november 1961, om 19 uur in de 
zaal Vlaams Huis, Groeningestraat, Kor
trijk, spreekt de algemene voorzitter der 
V.U. over de stand der Vlaam.se t)eweging 
nu ! 

Toegang alleen op uitnodiging! 

ANTWERPEN 

Dr Ballet-hulde. 

In ons blad van 4 november werden tal 
van vooraanstaanden uit de Vlaams-natio-
nale krmgen vermeld, die aanwezig wa
ren op het zeer geslaagd huldebetoon ter 
ere van oud - volksvertegenwoordiger Dr 
Rik Ballet, dat voorgezeten werd door nie
mand minder dan Prof. Dr. Walter Op-
somer. 

Wij laten hier een tweede lijst verschij
nen van aanwezigen, daar de eerste on
volledig was : senator dr. en Mevr. Ro
bert Roosens, Dr. jur. Valeer Portier, dhr 
en Mevr. Wim van Splunder - Ballet, oud-
schepen en Mevr. Bert de Vos, dhr en 
Mevr. Bernard Stappaerts, gemeenteraads-
Kd Juul Dillen, dr. med. en Mevr. Hektor 
Goemans, dhr en Mevr. W. van Beuren, 
dhr en Mevr. Haesevoets, provincieraads
lid Hubert Kunnen, schepen dr. med. en 
Mevr. Watmijn, dr. Juul van Boxelaer, dr. 
jur. A. Peeters, dhr en Mevr. Peeters-NV-
casie, dhr en Mevr. Walter Peeters, enz .. 

Vermelden wij eveneens dat tal van te
legrammen toekwamen met gelukwensen 
voor de verdienstelijk* jarige en dat volk». ^ 
Tert. Dr, TMI Leemputten verontaciiuldigd 
WM. 
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•A- De iiiizerie met de P"'U' 
roo-rdtters in (fe VJmtt^ie iV 
duint voort. Na Jmt SfrnM-pro" 
^avi-ma sehijwf die z4éfi€ ntt 
oi&k de zatêrdagm^ond - mfztn-

aa0g»Msf te h'e^h^^. 

« Mijnheer de Voorgittev * van 
ket Sponrpr&^o-mmit shM^t er 
m z-ich hij elite w«6etM)imgi imt 
eew of andere v<e/f<jlttiiH^ rt* êê 
kijker te werken, en Sef t^^trtu^ 
stelhnff van het yw8#?* K^ 
e»ns ekéfr» Of: zip« &ii'htémtff^ 
persoontje te Itffen CrtlZen. Dé 
voorzitter van de « Waatf je 
kans » jury gaat zich blijkbaar 
met ioortgelijke middelen op 
hetzelfde diibievze pad bege
ven f 

Iedereen weet wat er gebeurd 
is : de aanvraag van de Kahnt-
h out se DF-afdeling (Heide) 
tcerd frohaat naar de scheur
mand verwezen, omdat de voor
zitter zich meende t-e herinne
ren dat Kalmthout vorige 
maand reeds een DF-afdeling 
v^ar Brussel had gestuurd. Dat 
hij de bal zodoende twee kilo-
meter naast het doel sclwpte, 
daarvan was de man zich op 
dat ogenblik natuurlijk niet 
bewust. 

Er is echter meer J Alt we de 
heer voorzitter mogen geloven, 
zijn bepaalde verenigingen wel 
vijf (!) maal in de gelnkstrom-
mel vertegenwoordigd. Maar 
indien die man dat weet, dan 
moet het toch een klem kunstje 
zijn om die « slim.me » vereni
gingen regelrecht in de papier
mand te doen belanden / 

We hopen n « maar dat men er 
iets op vindt, en het Ehcvids-
fonds e Heide » volgend» week 
een plnatsje krijgt in de rij van 
van de hu» kans wagende ver
enigingen ! 

-k Het moet zijn dat Chur
chill's ster helemaal onder de 
horizontlijn dreigt weg te zin
ken, want de Engelse TV heeft 

SCHERM 
het nodig geacht van diens 
t Gedenkschriften > een TV-
montage te maken, « THE V 
FOR VICTORY >, 26 afleve
ringen lang a.u.b, ! 

Zoals te verwachten was heeft 
de Engelse TV van de gelegen
heid gebruik gemaakt om. ons 
nog maar eens in het lang en 
het breed te komen vertellen 
welke afschuwelijke m.isdaden 
die Hitlerianen wel op hun ge
weten hebben en welke brave 
jongens Winston en zijn land
genoten wel zijn. Onze noor
derburen hebben natuurlijk al 
het mogelijke gedaan om die 
filmstroken vast te krijgen. Ze 
xijn er in geslaagd f 

Zodat die lui van het Noorden 
nog maar eens lekker het ver
leden gaan oprakelen, en dit 
dan aan de hand van materiaal 
uit de donkerste dagen van 
194ê 

it Men verwijt de Vlamingen 
toms negativisten te zijn. 
Daarvan geeft het officiële 
België ons overigens meer dan 
voorbeelden genoeg : geen in
dustrie in Vlaanderen, geen 
zetelaanpassing, geen Vlaams 
te Brussel, geen federalisme, 
en geen... HOLLAND-BEL-
GIE in de TV ! 

Er lopen op deze aarde een aan
tal men.<ien rond die over niet 
voldoende hersenen beschikken 
om zich langs normale wegen 
interessant te maken : dus ma
ken ze zich maar onmogelijk, 
en is iedereen wel verplicht 
mst hun persoontje rekening te 
houden. De leiding van i J i | , 
BVB belwort tot dat slag^t -^ "* 
In het Noorden lieeft men aan' 

TER DOEST 
Moert^t^krlS,," "het Xé^ der moeren — en der Morinnen, land van schor

ren, zee en duinen ' Een naam die herinneringen, oproept aan Albrecht Ro-
denbach's t Gudrun », het toneelspel dat in de jaren vóór de tweede loereld-
oorlog nog gelezen werd, en door de opvoeringen van het Vlaamse Volkstoneel 
de Vlaamse m^xssa begeesterde. 

« Moederland, wouden, duinen, heil'ge zee, 
hebt gij de oude wapenkreet gehoord f > 

De oude Wate schreeuwde het als een wekroep over het land, als een 
ttrijdkreet tegen de overweldiger en overheerser, de Romein. Het symboli
seerde de geest van verzet tegen al wat ah een aanslag en bedreiging van ons 
volksbestaan werd aangevoeld. 

Voorzeker de tijden zijn veranderd. Maar hoezeer wij thans ook tot het 
inzicht mogen gekomen zijn, dat de Vlaamse beweging een strijd is voor 
brood en welvaart, blijft het verleden niettem,in nog steeds een bezielende 
kracht. 

Over dit Moerland, en speciaal 
over Ter Doest, dat met de abdij 
van Ter Duinen eens een centrum 
van ontwikkeling en kuituur ge
weest ifi in de « lage landen bij de 
«ee >, hield op 7 november jl. de h. 
Lucien Dendooven in het kunst
salon Beatrijs te Eeklo een inte
ressante voordracht. 

Wie in de streek woont, of in de 
zomer naar de kust gaat, heeft Ter 
Doest zekei- bezocht. Op de uitkant 
van Lissewege, met zijn niet min
der bekende toren en kerk, ligt wat 
er van deze eenmaal machtige ab
dij overblijft, thans verloren in een 
gebied van vruchü>are meersen, die 
eenmaal door de monnikken op de 
zee veroverd en vruchtbaar gemaakt 
werden. 

Het was Lambert van Lissewege, 
die later zelf als monnik in de abdij 
zou treden, die zich in het begm 
van de Xllde eeuw tot de abt van 
de benediktijnerabdij van Ter Dui
nen wendde, met het verzoek om bij 
Öe kapel van O.L.V. van Thosan 
(een bedevaartoord, waarvan de 

„^.n&am Ter Doest zou afgeleid ziifiT*' 
-'een priorij op J/e richten. In 1106 

die voethal-hi storie'rjfedf 4gfi<g,on.\a-iJ^^^^ ^ ^^^ °^ ^^^ verzoek in, en dit 
een mouw weten te passen. 

i 
Hier kan dat natuurlijk niet.' 
Hier moeten er maeihjkheden 
zijn : met Waalse scheidsrech
ters, met Brusselse botidshe-
ren. enr., enz. 

J.V.B. "J 

'was fiet begin van de stichting, die 
ongeveer 70 jaar later, toen zij aan 
<le ciscterciënsermonniken werd 
overgedragen, en daardoor meteen 
haar zelfstandigheid verwierf, reeds 
tot een gevestigde macht was uit
gegroeid. 

In tegenstelhng tot Ter Duinen, 
dat vooral ten zuiden van Brugge 
uitgestrekte landerijen bezat, nam 
Ter Doest vooral in noordelijke 
richting uitbreiding. Door schen
kingen, alsmede door het ontgin
nen van de grond, door wegenaan
leg, enz., nam Ter Doest geleidelijk 
in macht en betekenis toe, tot het 
in het begin van de XlVde eeuw het 
hoogtepunt van zijn bloei bereikte. 

De thans nog bestaande schuur, 
het enige overblijfsel van de oude 
abdij, dagtekent van vóór 1150. 
Spoedig groeide het gebouwenkom-
pleks aan. Er kwam een verblijf 
voor de monniken, met gemeen
schappelijke slaapplaats en eetzaal, 
een SCRIPTORIUM waar de koste
lijke handschriften ver\'aardigd 
werden, een kerk, een gastenver
blijf, e<*n Tif'ifettaaal eö eéh PÓÖTA 
of pooft w«aT eert ziPiMartdigr 
dienst voör hulpbf+oon aan bé-
hoeftigeii irtgericht wa« Oir tv!^ 
hoogtepunt van zljrt ontwikkeling 
telde Ter Doest daarenboven nog 
verschillende uit-hoeven of GR'VN-

..QJAJBrnQ.a.-t€. Saaftinge eh tt K'oofe-
terzande. 

In de nabijheid van het machtige 
Brugge, centrum van internationale 
handel en nijverheid, verwierf Ter 
Doest vooral betekenis door zijn 
schapenteelt, waardoor het aan de 
Brugse lakenweverlj een groot deel 
van haar grondstof kon leveren. Te
vens was het echter ook een cen-
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Op zaterdag 11 november te 18 uur 30 
vondt in de » Warande )., Maaltebrugpark, 
Kortrijkse steenwe|^ te Gent, een ontmoe
ting plaats met enkele Vlaamse letterkun
digen ter gelegenheid van de openstelling 
der Eetrospectieve Modest Huys. 

Te 20 uur 30 volgde de opening lan dri 
Betrospectieve Modest Huys. De lelterknn. 
dlge Jan Vercammen, vooraltter van de 
Vereniging van Oostvlaamse Schrijvers, 
leidde deze tentoonstelling in. De 
toegang tot deze voorname kuiistraanifeg-
tatle Is VTlj. 

Opqapsit voor namsslr DORT I 

Het Wit te Psard 
WANOniNCïNSTRAAT, 1 4 
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Joris van S^everen te een flgnnr wMtr 
tbans — tenxij M] xijn vroegere aanhan
gers — nog weinig aandacht aftn besteed 
wordt. Het autoritaire, dat hem en rijn 
beweging kenmerkte is thans zekei" geen 
mode meer, wel integendeel. Vaadaar de 
vergetelheid waarin hij bij de Vlaamse 
jeugd geraakte. 

In de geschiedenis van de Vlaamse Be
weging heeft hij echter zijn plaats. 

Het werk van Arthur de Bruyne « Jorii 
van Severen. Droom en daad » (Oranje 
Citgaven - Zulte) is geen studie over de 
ideologie van Van Severen en leert ons 
niet wat oorspronkelijk was bij hem en 
wat verwerkt werd V£HI Maurras en an. 
deren. Op zulke studie blijven we wach
ten. 

Het werk betekent echter een grote stap 
vooruit op geschriften van vereerders 
waarmee we tot nog toe vrede moestai 
nemen. Het boek van A. de Bruvne t.v-
peert Van Severen met zijn gebreken zo
wel als met zijn hoedanigheden en heeft 
als menselijk dokument grote waarde Wie 
ook maar enigzins studie maakt van de 
Vlaamse Beweging dient dit wet* te bezit
ten. 

Het VJi.V. en het Dinaso vergelijken is 
lastig. Het eerste iag in het kader van de 
brede volksopleiding, het tweede beoogde 
de vorming van enkele duizenden. 

Al te scherpe afbrekers van Van Seve
ren znllen door dit werk leren dat Van 
Severen heel wat sympatieke karaktertrek
ken vertoonde. Te grote bewonderaars van 
Van Severen tollen Iniien dat het klein-
menselijke ook bij hem biet afwezig bïeef. 
Voor Van Severen bestond, na zijn nieuwe 
marsrichting In 1934, noch Vlaanderen 
noch Wallonië meer. 

Tocb htnc hIJ op een van sljn laatste 

landdagen wel een Waalse haan, maar 
geen Vlaamse Leeuw. Klaarbljkelijk om de 
V.N.V.-ers te pesten. 

Ook zal men nadenken over zijn wc f-
den aan Staf de Cleroq, die een poging 
deed om Van Severen opnieuw in he( 
Vlaams Nationalisme in te schakelen 
(I Staf, al stondt ge nog een meter van 
mij, toch zoudt gij die meter nog moeten 
afleggen ». Van Severen doelde op de ideo
logische tegenstelling. Dit belette hem 
echter niet enige tijd nadien volledig zijn 
eigen ideologie te veranderen ! 

Onbetwistbaar miste Van Severen id t -
kritiek tti gaf hij te "veel toe aan zijn nei
ging indruk te maken. 

Wat is dan de waarde van Van Seve
ren ? 

Zijn politiek was niet de goede, maar 
Van Severen zag in dat de Vlaamse Bewe
ging In de eerste plaats een politieke l«e-
weging was en bracht zijn volgelingen dit 
begrip bij. -

Zijn stijl was nletjfle goede. Maar Van 
Severen vooral was de man die stijl 
bracht in de Vlaamse Beweging. 

Zijn sociaal inzicht was misschien niet 
het juiste. Maar hij vocht het door dat de 
Vlaamse politiek een sociaal program 
kreeg. 

De grote schaduw^jde ? Het aotoritai-
re, het Fiihrerbeginsel dat belette dat an
dere waardevolle personen konden naast 
hem staan of naast hem blijven staan. 

Op vele punten w ^ Van Severen een 
v»nleuwer. Het weA van De fciiyne 
l>rengt daarin insiobt. mede dank dj vele 
— soms te vele — apfkdoten 

Maar mede dank si] die vele anekdoten 
is het werk van De Bmyne een boeiend 
boek geworden, dat graac aal gdecen wor
den. 

De tentoonstelling 
lot 10 december. 

blijft te bezichtigen 

trum van kuituur, doordat de mon
niken in die tijd praktisch de 
enige ontwikkelden waren, en het 
schrlptorlum van Ter Doest zeer"" 
produkUef was. Veel handschriften 
en miniatuurboeken, die in Ter 
Doest vervaardigd werden, worden 
thans nog te Brugge bewaard. 

Herhaaldelijk heeft Ter Doest 
ook aan vooraanstaanden uit die 
tijd onderdak verleend Aldus aan 
de Noorse bisschop Torfinn, die door 
de edelen uit zijn bisschopsstad 
Hamar verdreven was, en op weg 
naar Rome, om zijn zaak bij de 
paus te bepleiten, in het Zwin 
schipbreuk leed. Aan hem wijdde 
de h. Dendooven een geromanceer-
de biografie, waarin hij de geest 
van Tes Doest deed herleven. Te
vens bracht de abdij ook zelf ver
schillende bekende figuren voort, 
zoals Walter van Mude en de op
windende figuur van Willem van 
Saaftinge, die in 1302 aan de slag 
op de Groeningekouter deelnam. 

In de XlVde eeuw, is onder de in
vloed van de gewijzigde sociale ver
houdingen (1302, de opkomst van de 
ambachten!) echter langzaam het 
verval begonnen. Er kwamen fi
nanciële moeilijkheden, en in 1571 
viel de abdij ook aan de beelden
storm ten offer. Op de oorspronke
lijke oude schuur na, werd zij vol
ledig geplunderd en verwoest. 

Herhaalde pogingen om Ter Doest 
heït>ï> te rfchten zl^n telkens mis-
•UMt. Wat er uitein(fëll|li( Mdg van 
oWrtfl«» ir ten sffoüttTfarWt'ssel-
objekt tusserl Ter Duinen en het 
bisdom Brugge geworden, doch wa« 
op de duur niet veel meer dan een 
schim van het verleden. Van de 
eenmaal 5000 ha. uitgestrekte gion»-
den was praktisch alles verlrren 
gegaan. 

En aldus stierf dan een van de 
belangrijkste brandpunten van be
schaving ia het kustgebied van de 
Nederlanden, samen trouwens met 
Ter Duinen en de andere abdijen, 
die eenmaal in de ontwikkeling van 
dit land een zo belangrijke rol heb
ben gespeeld. Naast de in 1650 met 
de .stenen der oude abdij opgerichte 
en thans nog bestaande hoevege
bouwen, staat a's enige getuige van 
zijn vroegere glorie nog de oude 
schuur recht, die een toeristische 
aantrekkelijkheid is geworden, en 
die weliswaar, zoals dat heet, * ge
klasseerd » is, doch waar verder 
geen enkel openbaar bestuur zich 
iets van aantrekt. De zorg voor dit 
enig kultuurmonument wordt ge
woon aan de bewoners overgelaten, 
die het tot hiertoe echter met een 
voorbeeldige verantwoordelijk
heidszin hebben weten te teveiligen 
en in stand te houden 

W. Schout. 

KASTEELHOEVE TE HEERS ( LIMBURG ) 

OP DE TAALGRENS. DE SGHUUK VAN 

DE TIENDEN, 
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r VERGELIJKING 
De Belgische grensarbeiders ztjn verplicht aangesloten bij 

Belgische ziekenkassen. Zij betalen echter volgens Nederlandse 
•maatstaven (zie hieronder) en zijn voor geboortepremie en kinder' 
geld op Nederlandse toeslagen aangewezen. 

Om duidelijk te zijn : wie in Nederland werkt wordt 14,561 % 
van het loon afgehouden (zie tweede kolom hieronder) met daarbij 
bO F per Tnaand voor de Belgische ziekenkas. Hierna volgt een 
vergelijking tussen België en Nederland : 

België 

Pensioen 

Ziekte en Invalid. 

Werkloo^lieid 

Totaal 

1ste kind 
2de kind 

•{- volgt uden 

AFHOUDINGEN 

4,20 % 

3,(0 % 

1,00 % 

8,75 % 

Nederland 

Pensioenfonds 
Ziekenfonds 
Ziekenkas 
A.O.W.IA,W.\V. 
Werkloosh. wet 

8,811 % 
3,10 % 
1,— % 
1,30 % 
0,35 % 

Totaal 14.561 % 

GEBOORTEPEEMIE 
5.000 F 
2.500 F 
2.500 F 

Voor elk kind t 

Fl. 55 (754 F) 

KINDERGELD 

1ste kind 
2de kind 
3de kind 
4de kind 
5de kind 
6de kind 
7de kind 
Sste kind 
9de kind 
10de kind 

Belqi? 
446 F 
500 F 
725 F 
775 F 
850 F 
850 F 
850 F 
a->o F 
850 F 
850 F 

Nederland 
Fl. 19,74 (of 270 F) 
Fl. 21,50 (of 294 F) 
Fl. 28,25 (of 387 F) 
Fl. 38,31 (of 525 F) 
Fl. 40,81 (of 559 F) 
Fl. 44,35 (of 607 F) 
Fl. 46,85 (of 642 F) 
Fl. 49,.35 (of 676 F) 
Fl. 49,.35 (of 676 F) 
Fl. 49,35 (of 676 F) 

De bijbetalingen voor kinderen van 6 tot 10 jaar (105 F) en 
voor Imderen van weer dan 10 jaar (183,75 F) die in België van 
toepaising zijn, bestaan in Nederland niet. 

I he 

Li' 

.Oj) de bijeenkomst van p^ndelarbeiders te Gruitrode heeft 
ons'Limburgs jjro'vfficiè^hdd'iiid 'Drs de Groeve op geeg^flu^i^efijke^ 
wijze de balans gemaakt van de achteruitstelling van Limburg. 
Hij zegde o.m. : e verschillende ekonomisten hebben destijds — 
ieder op eigen wijze — de lof en de toekomst van Limburg be
zongen : LimlPiTrg•4^'^ijk aan koleii^ en, aun^mensen, dat moet de 
grondslag zijn van een bloeiend gewest. Teoretisch hadden zij 
gelijk, maar trat is ervan gekomen f Deze provincie is op dit 
ogenbhk niet in staal de eigen mensen werk te verschaffen. Het 
Alberllanaal, prachtige waterweg die de verbinding met Antwer
pen tot stand bracht liet de kolen wegvloeien naar Wallonië, het 
is de doodsteek geworden voor Limburg. De centrale machten 
hebben het zo geregeld dat het volk weggetrokken wordt vit deze 
provincie, de kolen achterna, die verwerkt worden in de Waalse 
nijverheden. De kleurpartijen hebben daaraan mets veranderd en 
de socialisten hadden er alle belang bij dat de arbeiders in Wal
lonië gingen werken, omdat tij er loch in hun handen vielen. Nu 
krijgen zij echter schrik f « Oppassen voor het M.P.W. » zei een 
van hun Limburgse leiders c want ze krijgen nu allemaal een 
kaart met een haan op ». De partij gaat dus boven het belang 
van het volk. 

De cijfers verstrekt door de ekonomische raad van Limburg 
zijn tekenend voor de gevoerde regeringspolitiek, inderdaad de 
werkgelegenheid daalde in vorige jaren van 82.671 tot 81.811. 
Het hoeft dan niet te verwonderen dat onze arbeiders verplicht 
zijn naar het buitenland of naar Wallonië te gaan. Van onze 
Limburgse mensen zijn er meer dan 6.000 die werk gekregen 
hebben in Nederland of in Duitsland. Daar is overal tekort aan 
arbeidskrachten, daar is werk te over ». 

ROLUS & VAN DER PAAL p. v. b. a. 

ONS LANDHUIS p. v. b. a. 

ADRESWIJZIGING 

uoor uitbreiding van da zaalc werden vanaf één november '61 

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

der Paal <• en « Ont Landhuis >, Lange Gasthuisstraat, Antwer

pen, overgebracht naar ruimere lokalen te 

BERCHEM (Antwerpen) 

Grote steenweg, 159 (eerste verdieping) 

vlak bij gemeentehuis en Driekoninganstraat - tram : 7 en IS. 

Telefoon : 3969 57 
Open : van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. (eek da zaterdag) 

ONZE AKTIVITEITEN : grondverkavelingan • het bouwen van landhuizen - hypota-

ken - verzekeringen - geldbeleggingen. 

KL ONS OP: wif staan onmiddallijk ta uwar baKhlkking. ^ 

•DE VOLKSUNIE • N' 46 - 18 NOVEMBER '61 

se arbeiders naar 

Maastrichtse industrien 

Door enorme werkloosheid in eigen streek 
» j % . • 

"^ B III 

(Van onze redaktcur) 

O ver een hult-brttggetje doken wij de iunnellange hoiiiengalerij in, die 
leidt naar het kleine LimJiurgse dorpje Gruitrode. Niet gemakkelijk om 

vinden maar wie in Bree geraakt ondekt Tnet enig zoeken toch de juiste weg. 
'In Gruitrode had de Votksunie een vergadering belegd voor pendelarbeiders 
en wij hebben werkelijk verbaasd gestaan over de opkomst ondanks de zater
dagse « zondag » van 11 november. Er waren trouwens nog arbeiders bij — 
veteranen van 14-18 — die hun dekoraties waarmee ze 's morgens een her
denkingsplechtigheid hadden bijgewoond, op zak hadden zitten. 

•"-^ - i - ""«uiWR;»» 

; PENDELEN 

OF 

STEMPELEN 

door Staf de Lie 

Pendelarbeiders naar Nederland. Vanuit Hasselt, Genk, 
Turnhout en de andere kleinere dorpen in de omgeving van deze 
steden vertrekken dagelijks auiobmten met pendelarbeiders met 
bestemming Eindhoven. 

Andere autokars brengen jjendelarbeiders naar de fabrieken 
in de omgeving van Maastricht. 

J 

Wij hebben daar met die Limburgse 
arbeiders gesproken — de meesten gaan 
naar Nederland — en konden wlj verleden 
week over de D.A P.-fabrleken de loftrom
pet steken, dan kunnen wi] dit deze keer 
niet over de ganse lijn wat beti%'t dan 
de officiële Nederlandse bedrijven als vb. 
de « Staatsmljnen », een reusachtige In
dustrie die met alleen koolmijnen. maar 
ortc cokesfabrieken. meststoffabneken 
chemische- en sï>oorbedrijven enz om
vat 

ADVERTENTIES 
He^arbeiders tonen ons kranten. In som

mi) ^ ervan staan tot zes advertenties, 
een ervan beslaat zelfs een volle blad
zij) Ie. 

Een metaalfabnek in Venlo vraagt on
geschoolde arbeiders en jongens van de 
vakschool. Ei- staat bij dat men vijfdagen-
week krijgt, en vrij busvei-voer. Een ma
chinefabriek in Tegelen vraagt lassers 
bankwerkera draaiers Een schoenfabriek 
in uitbreidmg biedt eveneens vijfdagen-
week, gratis busvervoer en spaaiTcgelin-
gen met 50 en 100 % toeslag. 

In een gesprek over deze schoenfabriek 
fBata) vernamen we trouwens dat de 
Vlaamse arbeiders er zeer tevreden zijn 
Blen katoenfabriek te He'mond pakt met 
de lonen uit die als volg:t liggen : 18 jaar: 
26 P per uur. 19 jaar : 29 P per uur; 20 
jaar : 32 F per uur; 21 jaar : 35 F per 
uur. 

Ook hier gratis vervoer, kmdergeld en 
geboorte premie volgens Belgische normen, 
eindejaarspremie en spaarregeling. Een 
levensmiddelenbedrijf geeft hoge korting 
op levensmiddelen, gratis bednjfskleding, 
vakantietoeslag, enz . 

Dat allemaal over de prive-bedrijven die 
op enkele uitzonderingen na evenwaardige 
lonen betalen als de Belgische, die ver
schil In kinderbijslag bijbetalen, die een 
goede ziekteverzekering waarborgen, vijf-
dagenweek, gratis vervoer en aangenaam 
werk bieden. OnderscWeid'dient echter ge
maakt tussen de privebedrijven en zoals 
hoger gezegd — de nijverheden van de 
staat, de genationaliseerde bedrijven 
NIET HELEMAAL T^^EDEN 

Een arbeider uit Meeuwen kwam van 
het leger. Voor die fljd^ werkte hij met 
een leerkontrakt, nadien werkte hij nog 
veertien dagen bij een aannemer en : 
c voor de reat ben is werkloos geweest » 

n Dc beo naar ne4(>^Iand fCfaan omd»t 
er hier reen werk Li ». ^ u ben tt MJ de 
*t«»tanilj«. Tevreden bea ft er »H pre

cies niet, maar voorlo|rig heb ik niets an
ders ». 

Een tweede arbeider, thans rangeerder 
bij het spoorwegenbedrijf van de staats
mljnen heeft vroeger in het Luikse gear
beid waar hij het zwaarste en het vuilste 
werk te doen kreeg. Thans staat hij in 
« shift ». « Morgen vroeg te vier uur weg» 
ze^t hij. 

Tevreden kan men ook hem niet noe
men en deze ontewedenheid komt vooral 
doordat de lonen in de staatsbedrijven met 
aangepast zijn aan Belgische normen — 
zoals dat in de prive-nijverheid wel meest
al het geval is — en omdat de socia'e 
voorzieningen niet zo goed uitvallen voor 
de Belgische arbeiders. De 2 kolommen 
links op deze bladzijde geven daarvan een 
meer duidelijk beeld. Zij worden toege
past in de «itaatsmijnen. 

« Niet alleen betalen wij 30 P per maand 
ekstra, wat een Belgische arbeider be
taald voor zijn ziekteverzekering, maar 
trekken wij bij ziekte slechts het geld 
voor de geneesmiddelen die de apoteker 
zelf vervaardigt. Er wordt tachtig ten hon
derd van het loon uitgekeerd (in de prive 
bedrijven meestal volledig) maar een voor
deel betekent het feit dat de wachttijd 
In Nederland slechts een dag is, tegenover 
m België drie » 
MIJNVABKEN 

Een arbeider uit Opglabbeek werkte in 
Zwartberg. <( Ik was mljnvarken » zegt hij 
spottend. In Zwartberg was de « drieda-
gen week » gelukkig nog niet van toepas
sing. Zoals men weet kan er In de Lim
burgse mijnen slechts drie dagen per week 
gewerkt, en dienen er drie dagen gestem
peld te worden. « In Zwartberg moesten 
wij echter het beestenwerk doen, ik ben 
dan naar Nederland gegaan ». 

Nu is hij bankwerker bij de staatmij-
nen m Geleen. De klachten over de offi
ciële bedrijven in Nederland handelen 
vooraa over het IcxMi In de staatsmljnen 
heeft men bv. eerst vanaf 21 jaar een re
delijke wedde; voor deze oude-dom is het 
jeugdloon van toepassing. 

Het vervoer is niet zo goed alhoewel 
dient opgemerkt dat veel Vlaamse arbei
ders, in eigen land vervoerd, het dikwijls 
nog veel slechter hebben ondanks het feit 
dat zij dieaen te betalen. In vergelijkmg 
echter met het vervoer beschikbaar ge
steld door de meeste pnve bedrijven, zijn 
de bussen van de staatsmljnen alecht c Sr 
zijn er bij die niet eens verwarmd zijn ea 
een aannemer had niet beter gevonden 

dan een petrodeumvuur in de autokar ta 
plaatsen Een der bussen van de staatsmlj
nen wordt « de Rammelaar » genoemd. 
Een half uur na het uitstappen zit het 
dreunen van die bus nog in de hoofden 
van de arbeiders 

De voornaamste klachten gaan over cte 
sociale vergoedingen, hiernaast in de twee 
linkse kolommen wordt dat onderstreept. 
De art>elders die wij ondervroegen zijn er 
van overtuigd dat de grootste schuld bij 
de Belgische staat ligt Die biedt ona.in 
Vlaanderen, m eigen streek geen werk en 
men kan de Nederlanders, die ons ten 
slotte dat werk wei geven, moeilijk verwij
ten dat zij ons maar evenveel betalen als 
de eigen Nederlandse arbeiders zegde ons 
een werkman In die woorden ligt verf 
waarheid. Het is ten slotte aan de Belgi
sche regering om voor industrialisering te 
zorgen en het is haar eerste plicht de ver-
verschiUen op loon en sociaal gebied tus
sen Nederland en Be'gié bij te passen. 

Het waren praktisch allemaal werklo
zen die naar Nederland konden gaan. Dat 
betekende voor de Belgische staatskas een 
geweldige verlichting, doordat geen werk
lozensteun meer diende uitbetaald. 

Het zou dan ook niet meer dan recht
vaardig zijn moest de regering bijsprin
gen om de Vlaamse arbeiders die naar 
Nederland gaan werken van dezelfde so
ciale voordelen te laten genieten als de 
arbeiders In eigen land. 

S.D.L. 
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i'ussenkomsl' van « 

Belgische regering 

In bafe van bene

velde grensarbei

ders. 


