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HELCHTEREN 
Op zaterdag a.s. 17 november 
te 20 uur zal een belangrijke 
openbare voorlichtingsverga
dering plaatsvinden te Helch-
teren in Café «Het Kruispunt» 

Sprekers : 
volksvertegenwoordiger 
Mr F. Van der Eist, 
provincieraadslid 
De Graeve. 

Op het zeer geestdriftige 
en massaal bijgewoonde 
partij kongres verleden za
terdag en zondag werden 
belangrijke beslissingen 
getroffen in verband met 
het programma en de ver
dere uitbouw van de 
Volksunie. 

Het maandenlange werk 
van de studiegroepen, 
voorgebracht in de refera
ten der verschillende sek-
ties en neergelegd in de 
Kongresbesluiten, heeft de 
partij een vernieuwde, 
ruime programmatische 
bazis geschonken. Op deze 
bazis zal in de komende 
maanden het propagan
distisch werk moeten wor
den opgebouwd. 

De algemene sekretaris 
der partij, Wim Jorissen, 
heeft op de onvergetelijke 
slotzitting van het kon-
gres de objektieven voor 
de naaste toekomst ge
steld : verdere afwerking 
van het organizatie-pro-
gramma, verdubbeling van 
de finantiële steun, ver
hoging van het aantal be
stelwagens en vaste sekre-
tariaten. Binnen de eerst
volgende maanden dienen 
200 nieuwe afdelingen 
worden opgericht, moeten 
20.000 nieuwe leden ge
boekt worden. Van nu af 
aan tot na nieuwjaar moet 

OVERWINNING... 

ALLEN 
EEN 
FRONT 

Deze week verklaarde mi
nister Gilson aan het Brus
selse blad «Europe Magazine >: 
« Erken dat deze koehandel in 
ruime mate ten nadeie van 
Vlaanderen is geschied ». 

Met deze koehandel bedoelt 
de minister de taalgrensai'ba-
kening. En dat deze taai-
grensafbakening in i'uime 
mate ten nadele van Vlaan
deren geschiedde, wordt 
thans door een schaamteloze 

Gilson zelf toegegeven. 

Bij de stemming in de Ka
mer verleden week gingen de
finitief voor Vlaanderen ver
loren : 

— de gemeenten Houtem, 
Mark, Aubel en de platdietse 
streek. — de stad Edingen. — 
de Vlaamse dorspgemeen-
schappen Ten Brielen (Ko
men) ; Tombroek (Lowingen); 

d'Hoppe (Vloesberg); Kokeja 

ne (Lettelingen). — een hele 
reeks kleinere Vlaamse ge
huchten en wijken : N. van 
Ploegsteert-Waasten en van 
Komen; Aalbeke-stationwijk 
(Moeskroep) en het gebied 
ten N. van de Spierebeek; het 
Z. deel van de Kluisberg; 
Quatre-Vents (Elzele); Te 
Levieren (Vloesberg); Trop en 
Herbeek (Ste Renelde); een 
deel van Bakenbos (Terhul-
pen) ; een stuk van Overijse; 
de noordspits van Waver; de 
noordwestspits van Nethen; 
het centrum van Sluizen 
(Brabant) ; het noordelijk 

deel van Roost-Krenwik; Has-
selbroek (Korsworm); Klein-
Ternaaien (Ternaaien). 

Denk daaraan wanneer 
morgen de partijgenoten van 
minister Gilson met nieuwe 
beloften komen aanzetten. 

Breng hen de schaamteloze 
ministeriële bekentenis in 

-herinnering. 

de eerste en beslissende stoot worden gegeven om 5.000 
nieuwe abonnenten voor ons weekblad te werven. 

De arrondissements- en afdelingsbesturen dienen on
verwijld gevolg te geven aan deze oproep v. d. algemene 
sekretaris : leden- en abonnentenwerving moeten da
delijk energiek aangepakt of voortgezet worden. 

De voorzitter der Volksunie, Mr F. van der Eist, kon
digde aan dat de partij al haar propagandistische kracht 
zou besteden aan een grootse voorlichtingskampanje in 
verband met de zetelaanpassing en de grondwetsherzie
ning. Aan de voorbereiding van deze kampanje wordt 
thans gewerkt en binnenkort zal de medewerking van de 
ganse partij daarvoor gevraagd worden. 

« Allen één front» was het motto van dit grootse 
Achtste Algemeen Partijkongres. 

In de komende maanden, in de harde en beslissende 
strijd die ons wacht, in het uitvoeren van onze taken 
binnen en buiten de partij, meer dan ooit : allen één 
front ! 

AAN TAALGRENS ? 

Verder in dit n u m m e r 

• Bladzijde 3 : 
V E R S L A G V A N V . U . - K O N G R E S 

• Bladzijde 5 : 
A A L S T E R S E B O E R E N IN V E R Z E T 

• Bladzijden 7 • 8 - 9 - 1 0 : 
D E BESLUITEN V A N H E T KONGRES 

• Bladzijdb 16 : 
G R E N Z E L O Z E V E R B A Z I N G ? 



Dt VOilUUNS 

B.V.O.B. - VERVSERS 
Ik antwooia iiiei met veel ge

noegen op briefjs van V uit Me-
cheleii verschenen m uw blad van 
27 oktober 

Hoe ons he pen na ae 2e :eur-
reur-ramp (voor 2 maal ruiten van 
6 000 F stuk) ? 
}.) Geldelijke giften zi]n btesds 

welkom op onze postrekening 
5338 48 Bond der Vlamingen 
van Oost-Belg e, Verviers 

E) Helpen aan het ruimer beKend 
maken van de ware toestanden 
m Voerstreek en Overmaas is 
ook een welgekomen steun Wi] 
houden aan gunstige voorwaat-
den voordrachten. «Voerstieek 
m de branding» 

8) Na een bezoek aan net Vlaams 
Huis van de Voerstreek (Hof de 
Voer m s Graven voeren) zul
len vele gioepen giaag een toe
ristische tocht maken in het 
heerlijke land van Overmaas 
Wil stellen alle gioepen - tegen 
een kleme honorarium - een 
bekwame gids ter beschikking 

Vlaanderen dient eendi achtig 
Overmaas vast te houden 

Met beste dank 
Jos Gouverneur, Veiviers 

MARS-SLACHTOFFERS 

Daar ik geabonneerd ben op de 
Volksunie, las ik dat er 3 mensen 
afgezet zijn op hun werk, omdat 
Be de Mars op Brussel medege
m a a k t hebben 

Mijn zoon ,die 4 jaar als hulp
kok gewerkt heeft bij de Wagons 
Lits te Brussel, heeft maandag 15 
Oktober ook zijn opzeg gehad per 
aangetekende brief 

Het ware te hopen dat er nieu
we verkxzingcn m het verschiet 
z r n 1 V^n zuUen de Vlaamse men
sen hun Klauw uit s eken i 

M V A , Gent 

RMiCSWACHT 

Het kwam mij vooi dat elke 
rijkswachter m dit gezegend ' a i d 
de taal der meerdei heid diende te 
kenn-n en tiet komt mij daaiom 
ook nog al vreemd voor dat de 
meeste pio-justitias die door die 
heren in het Wa''enland woiden 
opgemaakt eentai»? m het Frans 
g-'steld worden 

Na vwrige week Uĉ r aove.Lste 
formulier te hebben terugge
stuurd, zonder kans op een ern
stige terechtwijzing tegenover de 
betrokken rijkswacht ei b der s*ede 
van de heei CoUaia wil ik, die he
ren van Belgen ook eens m uw 
krant een prikje bezorgen Mis
schien heeft U ook we) de gene-
raa ' der iijkswacht onder uw le
zers Als eenta'igo viachtwagen-
voeider heb ik persoonlijk ^ toch 
het recht om de he°r gsneraal of 
zijn ondergeschikten, mim lecht-
geaarde men ng te verdi'-t=:en Dus 
maar via uw blad ' 

Ik dank U al bij vooibaat voor 
het plezier dat U aan vele Vlaam
se «rout iers» aldus kunt bezorgen 

B J - Halle 

MIJN VAN HOUTHALEN 
Waarde Redaktie, 

In verband met de topstand in 
de koolmijn van Houthalen lazen 
WIJ verleden week m «De Volks
macht » 

Al moesten de kraaien 
het uitbrengen: 

I 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

lalich tingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Antwerpen (4e distr.) 

« Het is dan ook bcg ijpelijk 
dat de directie een siiïl 'e oplos
sing heeft Uitgezocht en gevonden 
in het uitschake'en van ongeveer 
10% van het ondeigionds en bo
vengronds personeel » 

Even vet der 
« Het IS dan ook mogelijk dat 

er In dit geval wel lijdeliik weik-
lozen zullen zijn Onze centrale 
heeft dan ook reeds de nodige 
stappen gedaan » 

Elders . « Wat onze gesyndi-
keerde arbeiders betreft hseft on
ze centrale al het mogelijke ge
daan om te vooikomtn dat deze 
op de lijsten zouden geplaatst wor
den en WIJ zeggen dat wii ds a rm 
bijna vol'edig gelukt z'in r>» on-
gesyad'keerden kunnen o! mogen 
ons dit met kwa'ijk nemen » 

Totdaar dit citaat u u de «Volks
macht ». 

WIJ konden order tuss 'n méér 
vemsmen over deze toestand • er 
werden ons namen genoemd van 
een drietal ondeigrondse m jnwer-
kers van Meeuwen aie opgezegd 
weiden ondanks hei, feit dat zij 
gesvndikecrd waren (aMus onze 
zegsman) en ondanks het feit dat 
twee van hen een huisgezin met 
zeven k^ndeirn hebben, de andere 
had v'jf kinderen 

Bovendien weet ik uit bevoegde 
bron dat vo3i sommige leeksen 
van bovengiondse aibeiders s echts 
een criterium gold • het moesten 
ongesyndikeerden zijn 

Er kunnen aan deze fe'ten en
kele opmerkingen toegevoegd wor
den : 

a) Wat moet men denken van 
een patroon die «slachto^f'-rs» 
voor afdanking kiest van al dan 
niet gesyndikeerd zijn •> 

b) Me"nt het A C V zijn socia
le rol vei-vu'd te hebben als ieder 
onderneming nog slechts gevuld 
zal zijn met gesyndikc^id n ' 

Heeft het A C V hier met naa r 
een veikeerd doel gemikt ' ' Of kan 
men op het A C V het afdanken 
van mensen met zeven kmdeien 
zo maar goedpraten ' 

Wat zal er met vele van de af-
gedankten gebeuren ' Nieuwe pen-
delarbeiders voor NPderland of 
Duit 'and ' 

Waarom horen wij het - A C V 
n et op tafel bonken om nie.iwe 
nijverheden ' Waai om durft nie
mand de vinger op de wonde 'eg
gen "> 

Laat ü niet beetnf'men ' 
J V , Meeuwen 

Die Dietse Pederasis, afde'mg 
Zu d Afrika, biing hu 'de aan die 
hond ' idduisende Vlammge wat so 
kragdadig ons gemeenskaphke 
Dietse saak in Biussel verdedig 
he t Betuig simpatie aan die be-
seerdes en wens 'n spoed'ge her
stel Blameer die U N O . wat die 
vrijheidsroep van Vlaand ' re en die 
Republiek van die Su d Molukke 
nie wU hoor me en Suid-At:ika 
aanval wat selfbe-ikikking aan sy 
Bantoes ver'een Glo dat met die 
hulD van die Allerhoogst^ die reg 
uitcmdelik sal s'-ev er 

Die D etse Pede.'asie 
Hoofdbestuur 
Pot chef stroom 

BECIEFISE PUST 
Waaide Redactie 

M^g ik om uw aandacht verzoe-
kf'n voor een eigenaard a geval b J 
het B°stuur dei Postch^ks ? 

Vlaams Huis 
PETER BENOIT 

DE MOOISTE DRANKGELEGENHEID MOET OOK 
UW LOKAAL ZIJN 

Bi l ja r t s Koud buffet 

FRANKRIJKLEI , 8, ANTWERPEN — TEL : 32 05.28 

NEEMT A A N D E L E N IN 

( ( HOF DE VOER » 
Kloosterstraat 84 's Graven Voeren 

STEUNT DE VOERSTREEK 
EEN A A N D E E L KOST 1.000 F 

STORTEN OP GIRO 15.32.37 

Stichting Overmaas 's Graven Voeren 

Behee r raad . 
IVIr Daniel de Coninck 
Dr Richard van Leempu t t en 
Drs Wim Jor issen 

Ward Rolus 
Rudi van der Paal 
Jet Ernst. 

Zes maanden geleden werden 
een honderdtal personeelsleden 
aangeworven. Deze mensen kregen 
de graad van hulpkracht vertrou
wensman. Nu, na zes maand op
leiding dus zonder een enkele mi
nuu t lendement geleverd te heb
ben, wolden alle Vlaamse vertrou-
wensmannen met ingang van 1 
november m vooropzeg gezet 

U hebt wel duidelijk gelezen '. 
enkel de Vlamingen ' Dit om het 
taalevenwicht bij het Bestuur der 
Postcheks aan te passen ' Het 
eigenaaidige van de zaak is dat m 
de zuivei Vlaamse sekt es een te
kort aan personeel is 

Geduiende maar;aen weiden 
mi'joenen u'tgegeven aan hun op-
le.d ng en op het ogenblik dat zij 
beginnen te prestelen worden die 
mensen (waai van vc'scheidene ge
huwd zijn en kmdeien ten laste 
hebben) om zo te zeggen zonder 
vooi uitzichten geplaatst 

Denkt U n et dat dit schandaal 
dient toegevoegd aan de lange 
klachtenelijst der kleme Vlaamse 
bedienden •> 

Tevens lekenen mijn wemig for-
tu n'ijke werkmakkers erop dat 
onze Volksuniegekozen'^n hen met 
in de steek znl'en laten en van 
deze zaak weik spillen maken 

V L G , Gijzeg-'m 
R ' d . : De heer senator Dicp-n-

daeïe houdt zich aktief met d« 
7aak bezig. 

MEDEDELING 
De grote tof\loed \An brieven 

op onze reüaktie is een verheu
gend tekp'n : onze lezers leven 
werkelijk mee met hun b'ad. 
Het kontakt tussen lez°rs en 
redaktie kan s'echts stimule
rend werken. 

Er IS echter een schaduw-
lilde : het is ons wegens plaats
gebrek totaal onmogelijk, alle 
leiersbrieven te brengen. We 
zijn dus verplicht, ze f een keu
ze te doen. 

By deze keiiae Ja,tcn we o«s 
met leiden door persoonlijke 
voorkeur : ook wie de V.U. 
dfnihtife 'ótl de hiitd zit,'Ttrijgt 
zijn kans We achten het onze 
jo°rna' ist eke p icht, dp keuye 
zo te doen dat zi] een zo vol
ledig mogelijk beeld geeft van 
wat de lezers ons schrijven. 

Diepestmat 44 (tét : 32.44.30) 
A N T W É R I ' E N V. i 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen Toór groot en klein 

^rRr^ 

DORTMUNDER THIERBRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

Tervuurse Vest 77 LEUVEN 

Oberbayern-Leuven 

Gronden 
Hypoteken 
Bouwen van 

Landhuizen 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen)] 
Telefoon : 39.69.57 
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BLAD V A N DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

ALLEN ÉÉN FRONT 
H

E T achts te a lgemeen kongres van de Volksun ie 
is in het leven v a n de parti j werkeli jk een mijl
paal geworden . Inderdaad, k w a m e n daar, verle
den za te rdag en zondag geheel n ieuwe en voor
u i t s t revende stellingen naar voor, stel l ingen die 

t r o u w e n s de goedkeur ing en de geestdrift v a n het kongres 
"fiebben weggedragen . De referaten met be t rekking tot de 
jeugd en gezinszorg, de sociaal-ekonomische s t ruk tu ren 
en de b innen landse poli t ieke s t ruk tu ren , w a a r v a n de be
slui ten elders in ons blad worden afgedrukt , we rden zeer 
d ruk bi jgewoond en kenden een a lgemene bijval. 

Bij de slotvergadering, zon
dagnamiddag in de feestzaal 
Palladium, was de geestdrift 
nog groter. Bazuinblazers 
openden deze schitterende zit-
Jing waar Dr Ballet de aan
wezigen en de pers welkom 
heette. Voorzitter Ballet leg
de vooral de nadruk op de ta l 
rijk opgekomen joernali&ten 
van radio, T.V., dag- en week
bladpers. Er is veel veranderd 
sinds de Volksunie-overwin
ning van 1961, zo zegde hij, 
en het klimaat is voor ons 
nooit zo gunstig- -geweest- als 
thans. De regering is thans 
geplaatc'b voor onoverkoöie-, 
lijke moeilijkheden, het uni
taire België ligt in zijn doods
strijd. Er is thans de herrie 
rond de Voerstreek; er is de 
taalgrensafbakening. Deze 
laatste is voorwaar geen 
Vlaamse overwinning gewor
den, maar wij zullen ons niet 
neerleggen bij de roof van 
zuiver Vlaams gebied. De 
Volksunie-macht ttijgt van 
dag tot dag, zij is de schrik 
geworden van de eenheidspar
tijen en door het vormen van 
een Vlaams-nationale macht 
zullen wij hen op de kniëen 
krijgen, zo besloot voorzitter 
Ballet zijn voortdurend door 
toejuichingen onderbroken 
welkomswoord. 

Het was Dr V. Anciaux die 
daarop de verschillende be
sluiten voorlas. 

Hierna beklom Drj? Wim Jo-
rissen, algemeen seketaris van 
de V.U., het spreekgestoelte, 
waar hij een schitterende re

devoering zou geven. Hij be
gon met de vaststelling dat de 
V.U. bewezen heeft dat een 
Vlaams-nationale partij leef
baar en noodzakelijk is. Hij 
bracht een oprechte hulde 
aan de propagandisten der 
partij , het enige kapitaal dat 
de Volksunie bij haar onstaan 
had. Thans, nu de doorbraak 
verwezenlijkt is en duizenden 
de blikken op ons gericht 
houden, moeten wij laten zien 
wat wij hen — en vooral de 
jongeren — te bieden hebben. 
Baarom vooral vormt tiit kon
gres zo 'n belangrijke stap. 

• m --

B Sociaal-ekonomische 

inhoud . 

Wim Jorissen stelt vast dat 
het nationalisme in de 19de 
eeuw meestal geen sociaal-
ekonomisch standpunt had. 
Lod. de Raet heeft op deze 
noodzaak de nadruk gelegd, 
maar hij werd slechts schoor
voetend gevolgd. Nu zou dit 

wiUen er de aandacht op ves
tigen dat het dank zij een 
voorstel van onze volksverte
genwoordiger D. De Coninck 
is (later overgenomen door 
Vanderpoorten) dat de Voer
streek bij Vlaanderen kwam. 

Wim Jorissen wijst dan in 
zeer krachtdadige bewoordin
gen op de roof van Vlaams 
grondgebied bij de goedkeu
ring van het eerste taalont-
werp. Vlaanderen kreeg 23.000 
inwoners toegewezen, maar 
Wallonië 87.000. Edingen, 
Mark, Kokejane, de Kluisberg, 
d' Hoppe, Herbeek, Sluizen, 
Klein-Ternaaien enz... wer
den ons ontstolen door de 
lamlendigheid van de kleur-
politiekers. Een andere dief
stal is die van de Platdietse 
streek met de gemeenten 
Gemmenich, Sippenaken, Mo-
resnet. Homburg, Montzen, 
Hendrik-Kapelle, Membach, 
Balen, Welkenraet en Aubel. 
Deze streek is zuiver Lim
burgs, dus zuiver Vlaams, op 
een paar inwijkelingen na die 
er de voornaamste posten be
zetten. Wij zullen er echter 
g e d a a n mee maken, de 
Platdietse streek moet terug 
bij Vlaanderen komen. 

9 Njet a an verfransing. 

De spreker gaat dan over 
naar de verdere verfransings-
plannen : Leuven en Brabant. 
Hij wijst er op dat sinds 1830 
niet minder dan één en een 
kwart miljoen Vlamingen te 
Brussel en op de taalgrens 
verfransten. Onder zware e-

..btlant,iijkblc laak : de uitbouw... 

• R u i m e Vlaamse 

koalitie. 

Aan het adres van de Waal
se federalisten zegt Wim Jo
rissen dat zij dienen op te 
houden met hun imperialis
me. Hij eist vervolgens on-

V,ü. EIST TERUGKEER 
ONTSTOLEN GEBIED 

Dr Ballet, 
voonütter van het kongres. 

niet meer denkbaar zijn. 
Integendeel ! « Vlaamse strijd 
s taat gelijk met broodstrijd » 
en « taaimuur betekent geld
muur » zijn thans treffende 
thema's geworden. 

De Volksunie wil sociaal 
vooruitstrevend zijn, de partij 
van de kleine Vlaamse mens: 
middenstander, landbouwer, 
arbeider, bediende. Bij ons 
geen klassentrijd doch wel de 
strijd van het gewone Vlaam
se volk tegen de Franstalige 
koloniserende kaste. 

• Platdietse streek bij 

Vlaanderen . 

Wij zijn realisten in 1962. 
Daarom ei,5fcn wij dat de ener
giebronnen, die tot de Vlaam
se bodem behoren, dienen in 
het bezit te zijn van het 
Vlaamse volk. Wij nemen het 
op voor de Vlaamse boeren. 
Wij gaan in de strijd tegen 
de imppriallsten uit Brussel 
en Wallonië, die ons grondge
bied wiUen (Xitstelen en wij 

konomische, politieke en so
ciale druk die op de kleine 
Vlaamse man werd en nog 
wordt uitgeoefend, spelen de 
uitbuiters het klaar : de 
Vlaamse schoolbevolking in de 
Brusselse agglomeratie werd 
tot 18% neergedrukt en in 
Brussel stad tot 6%. Zetelen 
moet prettig zijn, zegt spre
ker sarkartisch want al die 
tijd hebben de Vlaamse man
datarissen de kleurpolitieke 
regeringen gesteund, hebben 
zij de anti-Vlaamse politiek 
mogelijk gemaakt. En wat de 
verfransing van de Brusselse 
randgemeenten en van Leu
ven betreft, zeggen wij aan 
eender wie, ook aan de hoog
ste instanties het mogen 
dan ook kerkelijke zijn : 
« Neen, n je t» . 

En als de Vv''alen er zich niet 
moesten thuisvoelen, dan zeg
gen wij tot hen wat zij ons 
onder de neus duwden : 
«Keer terug naar uw dorpen» 
aldus Wim Jorissen, die hier
mee op daverend handgeklap 
wordt (mthaald. 

middellijke zetelaanpassing, 
die reeds door de C V P . werd 
beloofd in '58 en '61. De drei
ging met de twee-derdegren
del, de geografische of pari
taire senaat zal niet pakken. 
Geen toegevingen meer aan 
Wallonië dat schermt met mi-
norizering maar dat bevoor-
deligd wordt op alle gebied : 
zij hebben de hoogste posten, 
wij de piotten en de schoon
maaksters; zij hebben de 
hoogste lonen, wij pendelar-
beid en werkloosheid; zij kr i j 
gen de Route de Wallonië, wij 
fluiten nog naar de E-3. 

In de werkgroep voor de 
grondwetherziening zitten 9 
Franstaligen en 7 Nederlands-
taligen waaronder er dan 
slechts vier zijn die thuis on- . 
ze taal spreken. 

De drie unitaire partijen 
willen thans een gezamenlijke 
pletrol tegen ons vormen, 
maar wij waarschuwen hen : 
wanneer zij een ondemokra-
tische slag zullen trachten te 
slaan, zullen wij niet aarze
len de ruimst mogelijke 

Vlaamse koalitie aan te gaatï 
en dan zou de dag v.d. ver
kiezingen de pletrol anders 
kunnen rollen. 

Uitbouw der organisatie Is 
daarom één van de belangi 
rijkste taken. De partij fa 
reeds zeer goed uitgebouwd, 
maar wij moeten meer doen 
om op alles voorbereid te zijn. 
Wim Jorissen rekent hier op 
iedereen, iedereen moet een 
propagandist zijn. Met kritl-
kasters en salonards zijn wij 
niets. 

De strijd gaat tegen grot* 
machten : tegen het Hof, d« 
kapitalistische kringen, de ho
gere kerkelijke overheid, d0 
leiding van de kleorpartijen. 
Daartegenover stellen wij — 
aldus Wim Jorissen die lang
durig toegejuicht wordt — de 
slogan van dit kongres : « Al
len één front». 

Na een korte hulde aan de 
80-jarige E. Rosseeu wordt 
het woord verleend aan Mr 
van der Eist, algemeen voor
zitter van de Volksunie. 

Onder zeer luid applaus 
gaat hij naar het spreekge
stoelte. Mr van der Eist wijst 
er eerst op, dat er onmisken
bare en grote veranderingen 
gebeurd zijn inzake Vlaamse 
bewustwording. 

Niemand kan thans nog de 
stuwende kracht en de effek-
tieve drukking ontkennen die 
van een Vlaams-nationale 
partij uitgaat 

De kleurpartijen zi]n se
dert het einde van de oorlog 
m alle mogelijke regerings
combinaties aan het bewind 
geweest, maar geen enkele re
gering heeft een ernstige in
spanning gedaan om te ge-

(vervolg blz 11) 
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Dus toch ? 

Wij hebben steeds beweerd dat de 
Volksunie-overwinning bij de verkie
zingen van 26 maart 1961 de regering 
gedwongen iieeft, het probleem der 
Vlaams-Waalse verhoudingen bij 
hoogdringendheid te behandelen. On
ze bewering is deze week bevestigd 
geworden van onverdachte zijde. Aan 
het Brusselse weekblad « Europe-Ma
gazine » verklaarde minister Gilson : 
«...Maar we hebben geweigerd, nog 
langer een reeks problemen te laten 
rotten. Herinner u de snelle start van 
de M.P.W. gedurende de winter '60-'61, 
dus vóór de huidige regering. En de 
180.000 stemmen die de Volksunie ge
haald heeft bij de verkiezingen die 
aan de vorming der regering Lefèvre 
zijn voorafgegaan ». 

Zonder die 180.000 s temmen dus 
zouden de problemen nog zijn blijven 
rotten. Gilson zelf zegt h e t ! 

V.U.-aktie 

Gilson verklaart verder : « Neen, 
wat de dialoog tussen Franssprekende 
en Nederlandssprekende Belgen door
kruist, is enerzijds de Volksunie die 
alle bewegingen en betogingen onder
mijnt en hen ontaardt tot extremisme, 
en anderzijds de M.P.W. die hetzelfde 
doet» . 

We laten de « ontaarding » en het 
«extremisme» voor rekening van Gil
son, maar we stellen vast dat-de mi
nister terdege rekening schijnt te 
houden met de aktiviteiten der V.U. 

Ten koste van 

Vlaanderen 

In de verklaring van Gilson aan 
«Europe-Magazine» een kostelijke 
bekentenis ! Op het ogenblik dat de 
C.V.P. de Vlamingen wijsmaakt, hoe 
groot de Vlaamse overwinning dank 
zij de Verrokens en de De Saeghers 
eigenlijk wel is, zegt Gilson : «Voor 
zover er sprake is van koehandel, er
ken dan dat deze koehandel in ruime 
mate ten nadele van Vlaanderen is 
geschied ». 

Ook Antwerpen ? 

In een vraaggesprek heeft de 
« Pourquoi Pas ? » aan Spaak de 
vraag gesteld of hij het er niet mee 
eens was dat de « nationale » haven 
Antwerpen, de « nationale » luchtha
ven Zaventem en he t « nationaal » 
atoomcentrum Mol tweetalig moes
ten zijn. 

De — volgens zijn eigen getuigenis 
— onbekwame dikkerd heeft dat 
maar dadelijk beaamd, met het voor
behoud dat de tweetaligheid van deze 
« nationale » instell ingen niet moest 
uitgebreid worden tot de steden of 
gemeenten waarin ze gelegen zijn. 

Wij van onze kant eisen de twee
taligheid van de everzwijnen in het 
Luxemburgse wouden. Aangezien Lu
xemburg het everzwijnen - monopolie 
heeft, dienen deze nuttige dieren als 
K nationaal »'beschouwd te worden. 

Kruispunt van Europa ? m 

De Britse Daily Express had, naar = 
lanleiding van de Mars op Brussel, ^ 
\en anti-E.E.G.-oprisping. S 

Na verteld te hebben dat Vlamingen ^ 
in Walen te Brussel slaags raakten, ^ 
(telt het blad vast : « E n dat is he t 

Open brief 

aan de heer J.J. Mciiot 

ex-cxcellcntie 

S E R A I N G 

Ciloyen, 

Allerzielen heefl dit jaar niet alleen de bladeren zien 
vallen, hei heejt ooti een minister zien vallen. Zien vallen met 
zijn excellente deirière in een onaanzienlijlt walerke mn 
nauwelijlis een paar voet breedte : de heetomslreden Voer. 

L"(/i Luikenaar, citoyen, is echter aan zijn prinsbisdom-
melijk verleden verplicht, te vallen met wat méér elegantie 
dan een doodgewone sterveling. Ik zou onoprecht zijn, 
moest ik beweren dat uw val ontdaan ivas van alle panache, 
van iedere zwier. Wel integendeel zijt gij er in geslaagd, het 
nummertje van het gekweld geweien voortrefjelijh op de 
planken te brengen. Gij hebt vóór uw ontslag de kelk der 
ministeriële solidariteit tot op de bodem geledigd door uw 
stem te schenken aan de overheveling van de Voer naar Lim
burg. En na dit ontroerend gebaar van, staatsmannelijke 
verantwoordelijkheidszin hebt gij uw vrijlieid hernomen door 
uw ministeriële portefeuille met een fikse mep neer te kwalc-
}%en op de regeringstafel . , 

Gij zijt, citoyen, altijd een iipisch vertegenwoordiger 
geweest van het warmbloedige en opvliegende Luikerivaalse 
ras. En als we de geruchten mogen geloven, zou in uw vlug 
ontvlambaar gemoed da beslissing tot het ontslag gerijpt zijn 
toen gij hebt vernomen dat onbekenden het graf van wijlen 
uw vader versierd hadden met bloemen en met het opschrift: 
« Lui n'aurait pas fait ga ! ». 

Het is mogelijk, cilófë:hf'^h»er is- hel, dat uw ontstof • 
niet onopgemerkt voorbij is gegaan. De heer Lefèvre heeft 
enkele uren het koude zweet van het voorhoofd moeten wissen, 
de vrienden -uit de Luikse M.^.'W.-hebben er de nodige bat-
tage rond gemaakt en Zijne Majesteit heeft u tot tweemaal 
toe ontvangen, waarschijnlijk om u persoonlijk, en met u zijn 
Luikse onderdanen, duidelijk te maken hoe fel hij begaan is 
met het treurig lot van het door geweienskonflikten openge
reten Waalse hart. 

liet zou, citoyen, van onzcntwege schijnheilig zijn, moesten 
wij 'n traan plengen om uw heengaan. Gij hebt bij ons nooit in 
geur van heiligheid gestaan en er is zo het één en het ander 
dat men u boven de taalgrens kwalijk neemt. Geef inderdaad 
toe, citoyen, dat gij nogal aardig met onze boerenkloeffen hebt 
gespeeld. Niet alleen door destijds in de Polder Frans ie komen 
spreken - op dat gebied althans had gij u herpakt en het 
luidruclüige polderse welkom heeft u aangespoord om Neder
lands te leren, wat u onlangs nog goed van pas is gekomen 
bij de opening van de zoveelste sektie der Boudewijn-
autostrade. 

Niet zozeer dus door uio taaiexploten .citoyen. Wel door 
de bloemekens die gij ons bi] herhaling op de mouw hebt 
gespeld. Want hebt gij bijvoorbeeld enkele maanden geleden 
niet gezegd dat in maart 1962 alles zo ver zou zijn om de E-S 
mn ie besteden ? En hebt gij niet nog onlangs verklaard dat 
die fameuze E-3 in 1967 klaar zou zijn ? Misschien, citoyen, 
waart gij oprecht. Maar in dat geval kunnen -wij er niet onder
uit, u te beschouwen als de meest onbekwame truter die ooit 
op Openbare Werken heeft gezeten. Waarschijnlijk echter, 
citoyen, hebt gij stillekes in uw eigen gedacht dat het met 
die Vlamingen niet zo'n grote haast heeft, dat zij de tel wel 
zouden kwijtraken, dat in ieder geval uw kiezers niet in 
Menapië maar wel in Luik wonen en dat het dus aangewezen 
was, met die ES nog even te wachten totdat de route de 
Wallonië was aangestoken. 

Uw traagheid inzake de ES, citoyen is u wél kwalijk 
genomen maar niet noodlottig geworden. Maar kwatongen 
beweren dat uw ijver inzake de route de Wallonië niet vreemd 
is aan uw verdwijning van het ministeriële podium. En 
dezelfde kwatongen herinneren aan de verdwijning, enkele 
jaren geleden, van een ander minister van Openbare Werken, 
een zekere van Glabbeke die last zou hebben gekregen wegens 
zijn uitgesproken voorkeur voor bevriende studieburelen. Ook 
gij, citoyen, zoudt gestruikeld zijn over de gevolgen van uw; 
goedhartigheid en uw drang naar dienstbetoon in de seltlor 
studieburelen. 

De Voer, citoyen, zou in dat geval als het ware aan de 
bron zelve der Voorzienigheid zijn ontsproten. De wateren 
van België's meest omstreden beek zouden w niet alleen het 
doopsel van Waalse strijdvaardigheid, maar teve/is de zuive
ring van het niet smetteloos ministerieel verleden hebben 
bezorgd. Amen. 

HM) dio öenes. 

IIIIIIIIIIUI centrum van wat men het Verenigd 
^ Europa noemt ! ». 
^ Deze Britse reaktie-met-bijbedoe-
^ l ingen is daarom toch niet minder 
= juist ! 

De haan 

g in de Voerstreek 
= De Vlaamsgezinden in de Voer-
^ streek hebben onder de Waalse ter-
W. reur toch hun goede luim niet ver-
^ loren. 
= De dag na de s temming in de Ka-
^ mer verleden v/eek werden te 's Gra-
^ venvoeren afgehakte hanekoppen en 
^ hanepoten op de weg gestrooid. 
. = «La lutte continue». En onze Waal-
= se vrienden spreken, in verband met 
^ de Voer, van «Fouronculose» ofte 
^ verzwering. 

m Moyersoen en de Voer 

^ Bij de stemming over de taalgrens 
^ verleden week in de Kamer keurden 
^ 24 Waalse C.V.P.-ers het amendement 
^ goed, waarbij het behoud van de 
= Voerstreek bij Luik werd voorgesteld. 
^ Waarom ook niet ? Zelfs de « Vlaams-
^ gezinde » Moyersoen, die uiteindelijk 
= het amendement dan toch verwierp, 
= kwam op de tribune verklaren dat hij 
= de Voerstreek liever bij Luik liet. 

m Boon bekeerd? 

^ ^ Verleiden dinsdag'hield de-Boeuen-
= bond een perskonferentie over de hui -

« = . . . d ig€ -ontevredenhe id in lacndbouw-
^ kringen. 
= Tijdens deze konferentie deelde 
~ prof. Boon, ekonomisch advizeur v a n 
= de Boerenbond, mee dat volgens de 
^ laatste landbouwstell ing 16.000 land-
= bouwers in één jaar tijds de pijp a a n 
^ Maarten hebben moeten geven en de 
^ weg naar de fabriek zijn ingeslagen. 
^ Zesduizend bedrijven zijn in dat jaar 
^ verdwenen. 
= Enkele weken geleden vroeg dezelf-
^ de hooggeleerde professor zich in é e 
= « Standaard » verbaasd af, waarom er 
W. bij de landbouwers toch zo'n malaise 
= heerste. 

= Zeelieden staken 

Sinds vorige woensdag weigerden 
de zeelieden voltallig zich te laten 
aanwerven op de Italiëlei te Antwer
pen. 

Zij eisen o.m. als onafhankelijk 
sindikaat vertegenwoordigd te worden. 

Zij vragen een onafhankelijke kas 
voor de uitbetaling van wachtgelden 
bijvoorbeeld door de pool van de zee
l ieden zelf. 

Zij eisen eveneens dat vertegen
woordigers der onafhankelijke sindi-
katen bij he t aanwerven van zeelie
den zouden toegelaten worden. 

Dit betekent een flinke mep voor de 
grote sindikaten, die voor het ogen
blik alles doen om het verplicht s in-
dikalisme ingang te doen vinden om 
dan hun eigen organisatie het mono-
polium te verzekeren. 

Bij de zeelieden zijn ze nog niet zo 
v e r ! 

g Wensdroom 

^ De Nieuwe Gids van woensdag 7 
= dezer ziet in de scherpe rede van Wim 
^ Jorissen op he t jongste Volksunie-
^ kongres te Antwerpen een diepere re-
^ de. Hij wil namelijk zijn kandidatuur 
1̂5 ste l len als voorzitter van de Volksunie^ 
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Daaruit blijkt dat De Nieuwe Gids 
Wim Jorissen nooit eerder aan het 
woord gehoord heeft. Zoals hij nu 
sprak spreekt — en schrijft — hij 
reeds sinds 1954. Hij houdt er niet 
van de zaken te verbloemen en 
spreekt recht op de man af. 

Overigens is er in de Volksunie tot 
nog toe nooit strijd geweest om een 
funktie als algemeen voorzitter of als 
algemeen sekretaris. 

De Nieuwe Gids zal er ook thans 
aan zijn voor haar moeite. 

Zonnelicht geloochend 
Volgens La Libre Belgique zou Wim 

Jorissen op ons kongres bekend heb
ben dat de intellektuëlen niet bij de 
Volksunie staan. En La Libre voegt 
eraan toe dat iedereen dit reeds lang 
wist ! 

Of daar zal mee gelachen worden. 
Iedereen in Vlaanderen weet dat de 
Volksunie juist een partij is die top
zwaar is aan intellektuëlen. Geen 
enkele parti j telt naar verhouding 
sfoveel intellektuëlen als de onze. 

Wim Jorissen heeft de taak van de 
intellektuëlen in de Volksunie ge
schetst en is dan van leer getrokken 
tegen sommige intellektuële kritikas-
ters, die liever in hun salon zitten dan 
de bevrijdingsstrijd van ons volk ak-
tief mee te voeren. 

Wie zal hier niet akkoord gaan met 
onze algemene sekretaris ? 

Afbrokkeling ? 
Te Luik vergaderen C.V.P.-bonzen 

met P.V.V.-bestuursleden, met het oog 
op het gemeenschappelijk indienen 
van lijsten bij de e.k, parlementsver
kiezingen. 

Te Courcelles-Seneffe verlaten 
C.V.P.-mandatarissen de partij en on
dertekenen een akkoord met de onaf-
hankelijken van L'Allemand.. 

De desintegratie van de C.V.P. in 
..Wallonië ka.n>on8 g«eji snars schelen. 

Maar we voorzien dat de nationale 
partijleiding haat" Vlaamse leden zal 
dwingen tot steeds nieuwe toegevin
gen, om de Waalse ontevredenheid af 
te zwakken. 

Tegen deze chantage zullen we de 
publieke opinie in Vlaanderen waar
schuwen. 

V.D.B. contra 
Volksunie 

Te St Katelijne-Waver verleden za
terdag heeft Van den Boeynants nog 
maar eens een grote brandrede uitge
sproken. Met, zoals dat wegens het 
groeiend succes van de V.U. gebruike
lijk wordt, aan het staartje een hevi
ge aanval op de Vlaams-nationale 
part i j . 

V.d.B. beweert dat de Volksunie de 
Vlaamse problemen niet wenst opge
lost te zien, omdat mét die oplossing 
haar bestaansreden als partij zou 
vervallen. 

Niet slecht gevonden ! We begrijpen 
nu meteen, waarom de C.V.P. nog al
tijd praktisch geen jota van haar 
schitterend Kerstprogramma 1945 
heeft verwezenlijkt. Het plezier moet 
blijven duren ! 

We snappen meteen, waarom de 
C.V.P. sinds 1958 de zetelaanpassing 

f belooft, doch n^et doorvoert. Het ple
zier moet blijven duren ! 

We kennen «en afdoende remedie 
tegen de Volksunie : zo spoedig moge
lijk alle Vlaamse grieven oplossen. 
Doe dat, V.d.B., en gij vaagt de V.U. 
weg. We zullen er u nog dankbaar 
voor zijn op de koop toe ! Maar we 
wezen dat het niet mag van de lieve 
Waalse partijgenoten. 

Boerenverzet 

dering plaats. De voorbereiding tot 
deze vergadering had zich praktisch 
beperkt tot 't verspreiden van enkele 
honderen strooibiljetten. 

Er waren zevenhonderd boeren aan
wezig uit Beervelde en naaste omge
ving ! 

Bloedvergieter 
De Luikse P.V.V.-voIksvertegenwoor-

diger Destenay is in de hetze tegen de 
overheveling van de Voerstreek een 
haantje vooruit geweest. Op zeker 
ogenblik liet de liberale voorvechter 
zich ontvallen : « Pas op ! Als ge de 
Voerstreek naar Limburg overhevelt. 

zal dat zeer, zeer ernstig zijn. Er zou 
bloed kunnen vloeien ». 

Toen verleden week in de Kamer 
over de taalgrens gestemd werd, was 
Desenay afwezig. Vertrokken naar een 
kongres ergens in Brazilië. 

Met hét bloed dat zou vloeien zal 
hij in de eerste plaats wel niet zijn 
eigen bloed bedoeld hebben ! 

Gesol 
Te Anderlecht wordt er op een 

schandelijke wijze met Vlaamse kin
deren gesold in het openbaar onder
wijs. Zo werden de Vlaamse kleuters 
in minder dan acht dagen driemaal 

verplaatst van schooUokaal. Eerst 
gingen zij naar de school aan de Bus-
selenberg, maar drie dagen later 
moesten zij de plaats ruimen voor 
Franstalige super-kinderen, om te 
verhuizen naar het Astridpark. Ook 
daar moesten zij weer enkele dagen 
later het pad vrijmaken om ten slotte 
te belanden in een instelling aan de 
Steenweg op Bergen. De ouders van 
deze kinderen hebben in een brief aan 
burgemeester Bracops geprotesteerd 
tegen deze schandelijke handelwijze. 
Wij geloven dat zij hiermee bij do 
duivel te biechten gaan want wie a l 
leen dan Bracops kan verantwoorde
lijk zijn voor de achteruitstelling van 

de Vlamingen in Anderlecht ? 
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Dat het boerenverzet in Vlaanderen 
llttfirinlnst aan het luwen is, werd ver-
jMlen woensdag nog eens bewezen te 
neerveUe. 

I n deze kleine Oostvlaamse gemeen-
i l T«nd «»p die daf een proteatverga-

Maandagmorgen was er 
enige beroering op de 
Wijngaardkouter, nabij de 
Bredestraat te Aalst. Die 
dag werden de werken 
aangevat voor de bouw 
van een nieuwe bromfiet-
senfabriek van de Japan
se firma Honda. De vri j 
dag voordien was de aan
nemer, met een afgerich--
te hond aan de band en 
vergezeld van politie, reeds 
een kijkje komen nemen. 
Men vreesde imcmers ver
zet van de boerenfamilies 
die van hun grond werden 
beroofd. Maandagmorgen 
stond inderdaad de smalle 
baan die naar de Wijn
gaardkouter leidt versperd 
door enkele zware karren. 
Deze weg is nota bene het 
gemeenschappelijk bezit 
van de boeren, een private 
weg dus. De politie stoorde 
zich daar echter niet aan 
en s'eepte de karren van 
de weg om de vrachtwa
gens door te laten. Enkele 
boeren die luidope protes
teerden tegen de onrecht 
vaardige behandeling 
waarvan zij het slacht
offer zijn kregen op hun 
eigen land enkele duwen 
van de agenten. 

Een van hen, Staf De 
Bruyn, werd meegenomen 
naar het politiekommissa-
riaat. Zijn vader, de 64-
jarlge Jan wond zich zo
danig op dat hij onpasse
lijk werd op het veld, na
dat de politie hem door de 
draad had geduwd. 

Of de boeren protes
teerden of niet, de bulldo
zers begonnen hun werk. 
Sommigen kunnen de in
druk hebben dat de boe
ren zich verzetten tegen 
de vooruitgang, tegen de 
industrialisering. Dit is 
niet het geval. 

Zij protesteren echter 
wel heftig tegen de wijze 
waarop men tot hiertoe te 
werk ging bij de onteige
ning. 

Zij hebben de indruk dat 
met hen weinig of geen 
rekening wordt gehouden. 

In het Aalsterse zouden 
met het oog op de indus
trialisering in totaal een 
170 ha. landbouwgrond 
onteigend worden, waarbij 
een 300 boerengezinnen 
betrokken zijn met bijna 
1500 werknemers. 

Op de Wijngaardkouter 
zullen nagenoeg 80 ha . 
achtereenvolgens worden 

onteigend. Er zijn een 45 
families bij betrokken, 
meestal kleine boeren. 
Sommige van hen, zoals 
Staf De Bruyn, zullen al 
hun grond kwijt raken. 

wijze bij de wet bepaald 
en tegen billijke en voor
afgaande schadevergoe
ding ». Door de eenheids-
wet werd de onteigenings
procedure ten bate van de 

Wie wordt morgen het slachtoffer ? 

Een jonge boer, die een 
jaar geleden zijn bedrijf 
overnam zal slechts onge
veer 1 ha. over houden. Die 
man vraagt zich nu be
zorgd af wat hij nu moet 
gaan aanvangen om zijn 
brood te verdienen. 

Een goede twee maan
den geleden schreven ai de 
boeren, betrokken bij de 
onteigeningen op de Wijn
gaardkouter, een gemeen
schappelijke brief naar 
he t stadsbestuur van 
Aalst. Daarin vroegen zij 
voorafgaande schadever
goeding en zij steunen 
zich hierbij op art. 11 van 
de grondwet dat zegt : 
« Niemand kan van zijn 
eigendom worden o n t ^ 
dan ten algemenen nu t t» 
In de gevallen en op de 

industriële expansie ver-
s.neld maar dit wil nog niet 
zeggen dat men de rechten 
van de betrokken families 
met de voeten moet t re
den, zeker niet wanneer 
men daardoor meteen 
raakt aan de broodwin
ning van die mensen. 

Toen maandagmorgen de 
werken begonnen wist nog 
geen enkele van de betrok
ken boeren waar hij aan 
toe was. Er bestaat nog 
geen enkele huurovereen
komst of schade vergoe-
dingskontrakt. De boeren 
hebben er geen idee van 
hoeveel zij zul.len ontvan
gen als schadevergoeding 
en wanneer zij dat zullen 
krijgen, Xoewel nog geen 
enkele minnelijke schik
king met de landbouwers 

op het getouw staat, heeft 
de stad Aalst naar het 
schijnt toch reeds grond 
verkocht aan de firma 
iHonda. Vorige week 
woensdag waren de boeren 
bij aangetekend schrijven 
samengeroepen op de 
Wijngaardkouter. Het was 
alleen om aan drie heren 
aan te wijzen waar hun 
grond ligt; niemand van 't 
stadsbestuur was aanwezig. 
Wanneer de bezorgde land
bouwers naar het stadhuis 
gaan om uitleg te vragen 
en te protesteren probeert 
men hen daar te overbluf
fen met allerhande wet
teksten die soms betwist
baar geïnterpreteerd wor
den. Of mijnheer Claus 
stuurt hen wandelen met 
de mededeling dat zij zich 
maar tot de dienst der ont
eigeningen te Gent moeten 
wenden. Het eenvoudige 
gezond verstand zegt toch 
dat bij onteigeningen ten 
minste een aanvaardbare 
regeling moet besproken 
zijn met de betrokken boe
renfamilies vooraleer men 
het recht heeft deze men
sen gewelddadig van hun 
grond te verwijderen 
waarop zij hun brood ver
dienen. Deze mensen voe
len dat de overheid hun 
rechten met de voeten 
treedt en dat zij daar vrij
wel machteloos tegenover 
staan. Is het dan te ver
wonderen dat er bitterheid 
in hun har ten is en een 
groeiende opstandigheid ? 
De boerenstand is de laat
ste maanden onrustig. Fei
ten zoals deze week te Aalst 
gebeurden, geven de land
bouwers uiteindelijk de in
druk dat men het op hun 
be£<taan zelf gemunt heeft. 
Vandaag wij, morgen gij, 
zeggen ze onder elkaar. Als 
wij ons niet solidair en 
krachtdadig verzetten, 

schouder aan schouder, zal 
men de een na de andere 
afzonderlijk uitschakelen. 
In dit land moet men vaak 
luid roepen om gehoord te 
worden te Brussel. Welnu, 
de boeren in het Aalsterse 
beginnen de vuisten te bal
len en het is niet uitgeslo
ten dat zij weldra met vele 
honderden op de markt te 
Aalst hun eisen kracht zul
len bijzetten. Het solidari
teitsbeginsel « Allen voor 
één, één voor allen » blijft 
ook voor de boeren geen 
ijdel woord. Ze willen zich 
niet laten kapot maken. 

Agri Cola. 

i 



WEST - DUITSE DEMOKRATIE 
Verleden week werd herhaaldelijk gezegd en geschreven 
dat Adenauer het hoofd moest bieden aan de zwaars te 
politieke krizis van zijn jarenlange kansel iers loopbaan. 
En deze zwaars te krizis had niets te zien met de gespan
nen toestand in verband met Kuba of met Berlijn. Ter
wijl de wereld aan de rand van een derde wereldoorlog 
werd gebracht , ging de aandacht te Bonn niet naar de 
Karaïbische zee, maar naar H a m b u r g waar op 26 oktober 
kort na 21 uur de politie b innengeval len was in de kan
toren van het weekblad « Der Spiegel ». 
De « Spiegel »-affaire lokte het ontslag uit van de liberale 
minister van Justitie, bracht het ganse kabinet Adenaue r 
aan de rand van de regeringskrizis en heeft in Dui ts land 
een beroering verwekt waa rvan het einde nog niet in het 
zicht IS. 

STRAVSS MET SPIEGELEI 
< Der Spiegel » is sinds ja

ren West-Duitsland meest 
succesvolle politieke week
blad, uitgegeven naar het De-
proefde « T i m e ».- r e e e p t. 
Hoofdredakteur — en trou
wens ook oprichter — van het 
blad is de thans 39-jarige 
Rudolf Augst^in, een keihard 
joernalist die kan gelden als 
het prototipe van de heden
daagse jonge Duitse intelli
gentsia, gevormd in de oor-
logs- en naoorlogsjaren : 
zelfbewust, cinisch, tuk op het 
demokratisïche recht om geen 
blad voor de mond te nemen 
maar bij alle intelligentie en 
bij alle scherpte waarschijn
lijk te sceptisch om zelf naar 
nieuwe oplossingen te zoeken. 
Het lezen van de wekelijkse 
(omvangrijke) aflevering van 
« Der Spiegel » is vaak een 
joernalistiek genot, zelden 
schenkt het echter diepere 
voldoening. Met dat al had 
het blad toch zijn eigen be
langrijke pozitieve taak : het 
was een levend monument 
voor de Westduitse persvrij
heid. Uit de omvangrijke ru
briek lezersbrieven kan men 
vaak opmaken dat een goed 
deel der honderdduizenden 
« Spiegel »-lezers het blad 
trouwens uitsluitend om die 
reden betrekt : men is niet 
akkoord, maar men waar
deert de vaak brutale open
hartigheid én de jnanier 
waarop daaraan uiting wordt 
gegeven. En vooral : men is 
het er mee eens dat «Der 
Spiegel» — zij het dan vaak 
met teveel zucht naar sensa
tie — de korruptie en de 
wantoestanden in de Bonds
republiek aanklaagt. 

Sinds enkele maanden had 
, « Der Spiegel » zich vastgebe

ten in een vette kluif : de vo
lumineuze oud-onderofficier, 
oud-sindikalist Strauss, mi
nister van landsverdediging 
en kandidaat-opvolger van 
Adenauer. Strauss is ongetrij-
feld betrokken geweest in 
meer dan één vieze zaak. Er 
was de Fibag-affaire : de mi
nister gaf aanbevelingen aan 
duistere bouwmaatschappijen 
om ze aan vette opdrachten 
van het Amerikaans leger te 
helpen. Maandenlang heeft 
«Der Spiegel» daartegen kam
panje gevoerd en maanden
lang bleef de Fibag-zaak ge
rucht maken. Er waren na
dien enkele hoogst verdachte 
mutaties in West-Duitslands 
militaire leiding, speciaal bij 

het luchtwapen. Weer speelde 
Strauss daabij een zeer ver
dachte rol. Er was enkele we
ken geleden het geval « On-
kel Aloys »; Strauss had ver

wanten geholpen bij het 'n 
de wacht slepen van leveran
ties -aan de Bundeswehr. In 
ai deze gevallen was het «Der 
Spiegel » die het hardst en het 
langst van leer trok. 

Sinds een paar weken ver
telde verdedigingsminister 
Strauss — die tussen pot en 
pint wel eens boven zijn thee
water geraakt — aan ieder die 
het horen wilde dat het met 
«Der Spiegel» nu wel eens 
gauw afgelopen zou zijn. 

En einde oktober kwam dan 
de politie-inval op de redak-
tie, kwamen de aanhoudingen 
van Augstein en enkele zij
ner medewerkers. De beschul
diging luidde : landverraad. 
En « Der Spiegel » zou zich 
aan landverraad schuldig ge
maakt hebben door in een ar
tikel over de NATO-maneu
vers in West-Duitsland gehei
me informaties over het Wes-t-
duitse leger — staatsgehei

men dus — kenbaar gemaakt 
te hebben. V/e hebben het be
wuste artikel gelezen, een 
lang stuk dat getuigde van 
aardig wat stielkennis en 
waarvoor aardig wat informa
tie werd bijeengebracht. Bui
ten de nogal algemene bewe
ring dat de Russen voor hun 
eventuele opmarsj naar de 
Rijn met zeven dagen reke
nen en de vastj'telling dat de 
Bundeswehr slechts beperkt 
geschikt is voor operaties be
vat het artikel eigenlijks niets 
sensationeels en zeker niets 
wat op voorhand reeds aan 
iedere aandachtige en ver
standige krantenlezer niet 
kon bekend zijn. 

De stok was ecnter-gevon
den en de Westduitse justitie 
kreeg opdracht, binnen te val
len bij «Der Spiegel >••. Men 
heeft het nauwelijks geka-
moefleerd dat deze opdracht 
gegeven werd op Landsverde
diging En éénm.aal binnen in 

Justitie in opdracht van Strauss. 

de redaktie zou men wel 
genoeg materiaal vinden om 
« Der Spiegel » monddood te 
maken; dat kan men op alle 
redakties van alle gelijkaardi
ge bladen overal ter wereld. 

Heel de-e «Spiegel*-affai-
re is een bijna ongelooflijke 
aanslag op de vrijheid van de 
pers. Er is niet alleen het be
slag op het archief geweest, 
er zijn niet alleen de aanhou
dingen geweest, er is ook de 
precensuur geweest op het 
eerste * Spiegel »-nummer na 
het ingrijpen der justitie. Mi
nister Stammberger, de libe
raal die op Justitie zit, nam 
ontslag orndat hij niet op de 
hoogte was gebracht van wat 
zijn ambtenaren m opdracht 
van Strauss moesten uitvoe
ren. In gans West-Duitsland 
kwam'een grote protestbewe
ging los en alles wat naam 
heeft in de Duitse letterkun
dige en joernalistieke wereld, 
nam het OD voor <- T^er Spie-

^ooriouig is het blad er niet 
slecht bij gevaren. Een ver
dubbelde oplage, een stroom 
van siaipatie en trouwbetui-
gmgen vanwege oude en nieu
we lezers, een verhoging van 
de pubiic'ta re inkomsten; 
voor zover Straus er met m 
slaagt het blad de nek om te 
draaien, hoeft men zich om de 
toekomct van « Der Spiegel » 
nc? geen zorgen te maken. 

\\'el echcer om de tocKomst 
van de demokratie m West-
Duitsland. Dat de korruptie te 
Bonn welig tierde, wisten we 
reeds lang. Dat praktisch ie
der hoger ambtenaar en ieder 
minister er eens of meerdere 
keren omgekocht werd met 
een Mercedes, was geen ge
heim meer. Maar dat das Mi-
Utar, ook het zogenaamde 
« burgerlijke » Militar van de 
oud-sindikalij;-t Strauss er de 
justitie beveelt, was nog nooit 
zo duidelijk gebleken. 

T v.O. 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 
JODENVERVOLGING 

Al iets gelezen over de 
verdrijving van meer dan 
25.000 joden uit Algerië ? 
Al iets gelezen over het 
feit dat deze Noord-Afri-
kaanse joden in Isra.ël al
les behalve welkom zijn ? 

Als morgen in Stuttgart 
een halve gare «Juda tot» 
in een W.C. schrijft, s taat 
het in de ganse wereld
pers ! 

.Joden buiten 

ZAAKJES 
Een handige Londense 

speelgoedfirma brengt 
duizenden afgedankte 
gasmaskers uit de tweede 
wereldoorlog op de markt 
onder de benaming «ruim
tehelmen». Prijs van dit 
prettig speelgoed : 4 F. 

FAMILIALE VREDE 
Met het oog op het be

vorderen van de vrede in 
het T.V.-kijkend gezin 
vervaardigt een Ameri
kaanse firma thans T.V.-
toestellen met drie scher
men en drie koptelefoons. 

DANK 
Het Franse linkse week

blad l'Express is geduren
de een gans jaar in Alge-
rië verboden. 

Waarschijnlijk als dank 
\oor het feit dat l'Express 
het destijds herhaaldelijk 
moedig voor de Algerijnse 
opstandelingen heeft op
genomen. 

FLITSEN - FLITSEI 
NATIONALE VLAG 

- FLITSEN - FLITSE 

De Griekse konsul Eiias 
Tenovias in Haifa (Israël) 
werd met een schedel
breuk in het plaatselijk 
hospitaal binnengebracht 
nadat hij betrokken was 
in een rel in een naeht-
klub. Hij had het name
lijk opgenomen tegen de 
nieuwste vorm van strip
tease : jongedames gehuld 
in vlaggen van verschil
lende landen w.o. Grieken
land, ontdeden zich op de 
tonen van het desbetref
fend nationaal lied van 
deze nleuwsoortige kle
ding om hun twijfelachti
ge charmes te onthullen 

De Griekse konsul pro
testeerde tegen deze ori
ginele vorm om de vlag te 
strijken en werd prompt 
met een stoel op het ver
ontwaardigde hoofd ge
timmerd. 

Heil'? . 

SS-MAN 
In de zopas verschenen 

biografie over prins Bern-
hard — men zou het eer
der een hagiografie kun
nen noemen — wordt toe
gegeven dat de Prins-ge
maal lid is geweest van 
de SS en de zwarte uni
form heeft gedragen. 

« Alleen om verder te 
kunnen studeren en om 
deel te nemen aan auto-
ralley's », zegt de Prins. 

Dat zeggen ie trouwens 
allemaal ! 
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DE VOiKStmiC-

KONGRESBE TEN 
D e Volksunie bijeengekomen in kongres van 3-4 november 
1962, na kennisneming en bespreking van het verslag over 
politieke en administratieve hervormingen hecht zijn goed
keuring aan dit verslag en besluit dat de elementen ervan 
verder zullen in studie genomen worden. 

V.U. EIST REFERENDUM 
OVER FEDERALISME 

FEDERiLISME 

De Valksunie bevesligL opnieuw 
haar vasfe luil met alle middelen 
te streven naar zelfbestuur voor 
de Vlaamse gemeenschap in het 
raam van en tweeledig federalisme 
voor Belgi:i zoals dit werd gejor-

— de \ laam-e en Waaisc deel
staten dienen over het m a x i m u m 
van /olfbestuui' te beschiliken dat 
veienigbaar is m e t he t voortbe
staan van België als soeverein 
land 
— een stelsel van terugvorder ing 
van b(>voegdlicden moet worden 

. E r k e n n i n g v a n V l a a m s e s i m b o l e n . . . 

mideera: door het Vlaams-WaalsZÜUAOU 
hotlrg^ in 1053. 

Volgende verduidcBjKïï i^rr TfTij-
ven even%\el gewenst : 
•— de federale senaat enige kamer 
op bondsvlak, d ient samengesteld 
hij veikiezing in de zin van onze 
hu id ige senaat, doch de bondswet
ten dienen om geldig te zijn ge
s temd te worden door een bilate
rale meerderheid. 
— de fedeiale regering dient een 
sterke kollegiale inslag te vertonen 
— de federale bevoegdheden om
vatten het hoog toezicht op de 
hondshoofdstad en al de bevoegd
heden welke de beste Europese 
f e d e r a l i s t e n in alle landen 
wensen over te dragen aan fede
rale Europese instel l ingen. België 
d ien t aldus een prefiguratie te 
worden voor Europa door een 
gelijkwaardig organisch samenle
ven van onderscheiden volks
groepen. 

•— he t gelijkwaardig samenwerken 
op bondsniveau sluit gelijkwaar
dige parallele kaders in , doch m^et 
proportionele bezett ing en beste
d ingen zoals ook de bondsinkora-
sten proportioneel zijn. 
ingevoerd om te beletten dat de 
bondsinstant ies zich te grote macht 

Stemrecht 
vanaf 18 jaar 
GRO>;DSWETHERZIEMNG 

•— Teneinde de grondwetgevende 
vergadering in te lichten is de 
Volksunie aanhanger van een con
sultatief referendum over de 
vraag « Zijt ge voorstander van 
een zelfbestuur voor Vlaanderen 
en Wallonië in hot raam van een 
federaal België ? » 
— De Volksunie eist nog de 
gTondwettelijke e rkenn ing van 
een reeks politieke burgerlijke en 
sociale rechten. 
'— Stemrecht vanaf 18 jaar. 
— beperking Van ontzet t ing u i t 
politieke of burgerl i jke rechten, 
steeds reintegrat ic mogelijk door 
verhaal bij de Rechtbank. 
— onaantastbaarheid van recht 
op pensioen, op tegemoetkoming 
ais geteisterde en van het recht 
op arbeid en vrije beroepsuitoefe
n i n g . 
— verbod van morele schadever
goeding ten guns te van do staat 
hu i t en de boeten die door he t 
ptrafwetboek voorzien zijn . 
I— schadevergoeding voor onredbt-
matigde hechtenis.. 

loppigeiion in de sfeer der 
gemengde be\oegdhoden. 

— de inwoners \ an de boiïas-
hootdslad woiden ingedeeld 'vol
gens een. Vlaamse en Waalse sub-
nationali tei t volgons de gewone 
regelen van buigei l i jke stand-
woonplaats en nationali tei t van 
de ouders in leven. De Brusselse 
bevolking kiest volr^cns haar sub-
nationali tei t op paritaire Vlaamse 
of Waalse lijsten van kandidaten 
zowel voor h u n gemeente en 
hondshoofdstad als verder voor de 
senaat en de regionale kamers , 
doch in de kamers volgens de 
mins te propoi tie van beide ge
meenschappen en voor de senaat 
volgens de giootste proportie 
(senaat heeft meer belang voor 
Brussel). 

— Systematische voorlichting van 
het bui tenland en ontplooiing van 
een aktie tot Europese eenmaking 
op basis van een dubbel in tern en 
extern federalisane, zo dat de 
kleine volkeren en natuur l i jke 
landstreken reclitstreeks vertegen
woordigd 
senaat. 

zijn de europese 

NAAR VERNIEUWING 
IN BINNENLANDSE BESTUREN 

TERRITORIALE 
DEtX)NGENÏRATIE OVER 
DECENTRALISATIE EN 
P R O V m a E S EN GEMEENTEN 

— benoeming van de provincie-
goeverneur door de koning voor 
een bepaalde ambts termijn ui t een 
ranglijst van di ie kandida ten , 
voorgedragen door de provincie
raad ; do drie kandidaten worden 
evenredig aangeduid en vervolgens 
de rangorde vastgelegd. 
-— vervanging van de provincie-
griffier door een provinciaaal se-
cictaris benoemd voor het leven 
door de bestendige deputat ie . 
— proportionele aanduid ing van 
de bestendige deputat ie en verde
l ing van he t voorbereidend werk 
zodat elk voor onderscheidene 
diensten zou verantwoorelijk zijn, 
overdracht van h u n rechterlijke 
taak aan een kollege van arron-
disbomentscommissarisscn.. 
— de arrondissementscommissa-
l issen t u i tbre iding van h u n in
spectietaak over gemeenten en 
in te rcommunales , benoeming op 
voordracht van de bestendige de
putat ie voor ambstoewijzing bin
nen de provincie, toevoeging van 
adjunkten en technische mede
werkers en van een consultatieve 
slreekraad bestaande uit burge-
ineeslers, schepenen en vertegen
woordigers van sociaaleconomische 
en kuUurele organisaties. 

— benoeming van rechters, vrede
rechters , notarissen, deurwaarders , 
subs t i tu ten en procureurs op een 
drieledige gemotiveerde voordracht 
door de provincieraad. 
—• samenvoeging van kleine ge
meenten me t behoud van wijkra-
den en burgemeesters , evenzo voor 
de grote agglomeraties, mogelijk
heid van verplichte s iu jcnwerking 
en i i i lercommunalisatie ondnr loe-
ziclil \ a n de prov^mric. 

Referaathouder 
D. De Coninck. 

Voorzitter : 
Dr Anciaux. 
Sekretaris : 
P. Martens. 

— invoering van fulltime ambls-
burgemeesters voor gemeenten 
loven de 15.000 inwoners , onver
enigbaarheid tussen parlementair 
mandaa t en ambt van burgemees
ter of schepen van gemeenten 
boven de 5.000 inwoneis 

•— proportionele ver'' g van de 
schepenambten en vc ..ozing van 
de gemeenteraad om de vier jaar. 
Instell ing van tweetiapsverkiezing 
in grote gemeenten, adviserend 
toezicht van de kiesraad. 
— de prov. financiedienslcn ver
lenen he t visum voor de gemeen-
leuitgaven boven een zeker pla
fond. 

•— inschrijving van de gebooiten 
op do eerste woonplaats of op de 
woon.plaats van de moeder behou
dens verzet van harentwege. 

— Herleiding van de openbare on
ders tand tot een gewone gemeen
tedienst, splitsing van de eigen
lijke onderstand van de hospitali-
satiediensten, geneeskundige be
handel ing en toezicht alsmede van 
de voogdij over personen. 

AUTONOMIE EN MEDEBEWIND 
VAN PROVINCIE EN 
GEMEENTE, EN FINiVNGIELE 
SANERING 

— invoering van he t onderscheid 
tussen pr imaire en kader-bevoegd-
bcden van provincies en gemeen
ten enerzijds en zelfbesturende 
medewerking me t de centrale de
par tementen anderzijds. 
— rechtstreekse financiële ver
antwoordelijkheid van provincies 
en gemeenten in he t raam van de 
autonomie op grond van eigen 
belastingen en ui tker ingen u i t de 
veiSC.lullende fondsen. 
— financiële verrekening met de 
betrokken depar tementen, eia on
der h u n toezicht, voor de bevoegd-

^heden uitgeoefend in het r aam 
' H e r zclfBesluiende medewerking. 

— versmelting van alle uitke
r ingen en fondsen (prov. e n gem. 
fonds onderstandfonds en ver
schillende bijzondere fondsen) in 
één fonds dat proportioneel per 
bevolkingsaantal wordt verdeeld 
onder de provincies, die ze op h u n 
beu r t verdelen tussen he t provin
ciaal bes tuur en de verschillende 

gemeenten, onder 
de minister van 
zaken. 

kontrolc van 
binnenlandse 

K i n d e r e n i n s c h r i j v e n i n 

w o o n p l a a t s v a n d e m o e d e r . 

•— coördinatie van provinciale 
diensten : gouvernomentsdiensten, 
diensten van de bestendige depu
tatie, en bui tendiensten van da 
ministeriele depar tementen en 
andere , in provincie directies onder 
politieke verantwoorelijkheid van 
bestendige deputatie en provincie, 
raad me t beslissende verantwoor
delijkheid in het r a am der p i ima i -
le autonomie, en enkel voorberei-' 
dende adviserende kontrole in 
zaken van medebewind. 

— uitbreiding van beheer en be
slissingsbevoegdheid ten gunste 
van de provincie in he t raam der 
autonomie nl . in zake openbare 
werken . alle intergemeentelijke 
w egen behoudens deze die centra 
verbinden boven de 10.000 inwo
ners, in zake urbanisatie en huis
vesting en in zake burgerli jke 
bescherming en bijstand. 

— minder formalisme en meer 
bekommernis voor de inhoud van 
he t administratief leven, staaks-
gewijze coördinatie van adminis
tratief recht en ter beschikking-
stell ing van een vade-mecum en 
handboek per depar tement ovor 
de verschillende taken die elk 
depar tement krijgt, en de struk-
t u u r van zijn diensten. 

GEEN POLITIEK IN OPENBAAR AMBT 
OPENBAAR AMBT 

De Volksunie eist een algemene 
depoli t isering en nationalisatie 
van he l openbaar ambt . 
— benoeming en overgang van 
kategorie bij eksamen, bevorde
r ing in elke kategorie op basis van 
anciënnitei t , in de eerste kategorie 
ook op basis van eksamen. 
— herziening van het aantal gra
den, verhoging van weddeschalen 

Wij weigeren 
ERKENNING VAN DE TWEE GEMEENSCHAPPEN 

faciliteiten 

— verbetering van de bestuurli jke 
taalgrens om ze volledig te doen 
s.unenvallen me t de werkelijke 
taalgrens. De Volksunie zal zich 
nooit neerleggen bij de huidige 
regeling, ze zal onmiddellijk een 
wetsvoorstel in die zin Indienen 
en zal zo nodig de zaak opnieuw 
Ie berde brengen onder geman
dateerde vertegenwoordigers van 
Vlamingen en Walen. 
— uitdrukkeli jke e rkenning van 
de twee grote gemeenschappen en 
van h u n nationale symljolen : 
vlag, lied, kenspreuk. 
— opricht ing van een provincie 
Vlaams-Brabant, een rijksarron-
dissoment Brussel-stad en een ad
ministratief en electoraal arron
dissement Eupen. 
— omvorming van de vaste com
missie voor taaltoezicht, als een 
i n s t r u m e n t in handen van de 
kamer, met eigen diensten en 
r u i m onderzoeksrecht in de zin 
van he t rekenhof. 
— opricht ing van een bijzonder 
rechtskollege voor taaltoezicht om 
op een gemotiveerde en b indende 
wijze de taalkonflikten te be
slechten. 
I— oprichtingr v«a Vlaamse en 

Waalsde consultatieve l ichamen 
voor het geheel dor vraagstukken 
die de 2 gemeenschappen aanbelan
gen. Kul tuur raden met beslissen
de bevoegdheid op gebied van 
onderwijs en ku i tuu r , spli tsing 
van het depar tement van Natio
nale Opvoeding en Kui tuur , even
redige verdeling van het budget , 
politieke verantwoordelijkheid voor 
ku l tuur raden met reële bevoegd
heden. 
— weigering van elke vorm van 
faciliteiten zolang Vlaanderen er 
niet zelf over beschikken kan. 

en jaarlijkse verhogingen, herstel 
der spann ing en speciale toeslag 
voor technische en gespecialiseerde 
diensten. 
— gelijkstelling der ambts voor
waarden voor de staat, provincie, 
gemeente en parastatalen met ge
lijke aanwervingsvoorwaarden vol
gens de normen van het vast 
wervingssecretariaal en met ru ime 
naogelijkheden van overgang tot 
aan de aanvangsgraad der eerste 
kategorie. 
— vervanging van taalrollen door 
taalkaders, proportionele benoe
mingen volgens respectieve bevol
kingsaantal en zo ver mogelijk 
splitsing in afzonderlijke diensten. 
— volstrekt verzet tegen twee
talig kader, verplichting van twee
taligheid voor diensthoofden van 
gemengde diensten. 
— deconcentratie van diensten in 
Vlaamse en Waalse afdelingen met 
overplaatsing in Vlaamse en Waal
se steden. 
— radikale beperking van he t 
parastatale s t a tuu t tot grote in
stellingen met financiële en kwa-
sicommerciële opdrachten en die 
kunnen werken volgens een ob
jectief s ta tuut , gelijkstelling van 
de werkvoorwaarden en betere 

kontrole onder verantwoordelijk
heid van een enkel minister , in
schakeling van alle andere para
statalen in de gewone adiministra-
Ue. 
— verlenging van een vast per
soneelsstatuut aan de werknemers 
van erkende en vergunde sociale 
diensten (kompensaliekassen, zia-

Onmiddellijke, zetelaanpassing 
POLITIEKE WILSVORMING 

EN KONTROLE 

— Onmiddelli jke zetelaan.passing 
zonder enige koppeling aan een 
cf ander beperking van onze demo-
kratische meerderheid. 
— Drastische ink r imping van de 
ministeriële kabinet ten . 
— toevoeging van een staatssecre
taris aan elk minis ter die de twee
de landstaal niet ken t . 

— jaarlijkse neeilegging door elk 
minis ter , samen met de begro
t ing, van een verslag over de 
werking van zijn departement in 
het verlopen jaar. 

— hervorming van het rekenhof 
door versterking van de band met 
de kamers : opricht ing van een 
kamerkommissie voor kontrole 
van betwiste gevallen, verder nog 
mogelijkheid tot onderzoek Jer 
plaatse. 

IWr D a n i ë l D e C o n i n c k . 

kenkassen. vrij ondorwijsl l — 
onderwerping aan de sociale zeker
heid (zielvteverzekering). 
— meer rationele ui tbouw volgens 
cbjeklieve normen van het stelsel 
van hoge raden voor advies en 
sociaal medebeheer door repre
sentatieve syndikaten en andere 
sociale organisaties 
— rationele regroepering van 
diensten omtrent een zelfde voor
werp onder eenzelfde ministeriele 
verantwoordelijkheid ; oprichting 
van een afzonderlijk depar tement 
van ruimtelijke ordening en huis
vesting en van burgerlijke be
scherming en bijstand, vereniging 
in één hand van gezondheidsbeleid 
en verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit . 
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ENGEIINSZORG 
Voorziiter : 

Sen, Diependaele 
Referaalhouder : 
Gies Eeckhoudt. 

Sekretaris : 
D' Sap 

'ALGl-MENE BESLUITEN ?EKTIE 
«JEUGD. EN GEZINSZORG» 
J E U G D Z O R G 
ONDER WIJSPOUTIEK 

Eisen een veidcre demokraü /o i ing 
van hel ^eku[ldair onderwijs en 
van hel ïitygcr onderwijs door : 

•— do verlenging van de leerplicht 
tol 15 jaar, geleidelijk tot 10 
jaar , 

»— de toeneming \an hel aantal 
«liidiphcuri'en , 

•— 'V universiteit toegankelijk te 
iiKiken voor meer vormen \ an 
middelbaar o n d e i w i j s ; 

I— (ie spreiding van de kandida
turen van hel Hoger Ondei-
•wijs en de oprichting van een 
Yolwaardige universiteit te Anl-
•w Cl pen . 

Eisen veidei : 
•— de at-cliaffing van alle tians-

mulatieklassen ', 
»-- de aanzienlijke xerniecrdeiing 

van psj rho - medische - sociale 
centia, die evenwel niel heperkt 
zijn lol een hepaalde school ; 

.— de oprirhl ing van een volledig 
net van Nederlanslalige lagere 
scholen in de Brusselse agglo
meratie ; 

>— tenslotte meer instellingen \ooi 
bijzonder onderwijs aan de ge. 
handikapten. 

JEUGPOEHIEK : 

— Zijn van oordcel dat de aktivi-
teilen van de jeugdbeweging op 
plaatselijk, gewestelijk en natio
naal vlak moeten gekoordineerd 
wolden en dal de oprichting van 
oix-n jeugdhuizen en klubs nood
zakelijk is. De overheid moet hier
bij behulpzaam zijn door het ver
lenen van toelagen. 
— Verlenen principieel onze steun 
«an hel wetsvoorstel TEiwagne tot 
bescherming van de jeugd maar 
zijn van men ing dat het toch op 
lal van punten zal moeten ge
amendeerd worden. 
— Zien de noodzakelijkheid in van 
de aanleg van een jeugd-infraslruk-
t u u r in de gemeenten : speelplei
nen , zwemdokken, vergaderlokalen 
zijn er te weinig, terwijl de be
slaande « groene zones » dienen 
behouden en er elders anders meer 
dienen aangelegd. 
— Zijn voorstander van 1 week 
kultuurverlof per jaar voor arbei
ders tot en met de leeftijd van 25 
Jaar. 

G E Z I N S Z O R G 
VOORHUWELTJKSPAREN : 

— Vragen dat do Slaatstu>sen-
komsl van 30 % op 40 % zou ge
bracht woiden en dat er meer 
gemeenten bijkomende voordelen 
zouden uitkeren ; 
— Zijn van men ing dat, een-- die 
lo/.ultaten bereikt, do jongelieden 
zouden moeten voorgelicht worden 
meer gebruik te maken van het 
sisleem van voorhmvelijksiparen. 

HUWELIJKSLENINGEN 

— Eisen dat de overheid aan elk 
echtpaar een bedrag van 30.000 F 
zou uit lenen, terugl)etaalbaar over 
een periode van 10 jaar en tegen 
een lage intrest . Zijn bovendien 
\ an oordeel dat bij elke geboorte 
in het gezin de ontlener van de 
terugbetal ing van 20 % van voor
meld bedrag zou ontheven wor
den. 

BELASTINGEN 

— Stollen vast dat gedurende het 
jaar dat volgt op dit van het hu-
vNplijk het gezin, van inkomsten
belastingen zou moeten vrijgesteld 
worden ; 
— Zijn van oordeel dat de fiskale 
hervorming in zijn huidige vorm 
de gezinnen geen enkel voordeel 
zal bieden en wachten daarom af 
wat deze nieuwe wetgeving hen 
zal brengen. 

KRAAMGELD 

— Begrijjpen niet do houding van 
de regering inzake de toekenning 
van het kraamgeld vanaf 1 okto
ber jl, en eisen dat zij voor ALLE 
geboorten een bedrag van 5 250 F 
óou voorzien. 

ARBEID VAN DE 
GEHUWDE VROUWE : 

— Nemen ons voor krachtdadig 
op te komen voor de loekenining 
van een moedertoeslag van 1.000 F 
per maand aan de gehuwde vrouw 
die thu is haar k inderen opvoedt. 
— Zijn van oordcel dat di t genot 
zou moeten verleend worden tot 
zolang er kinderen beneden de 6 
jaar zijn en mi ts het inkomen van 
het gezin een bepaald bedrag nml . 
dat welk gesteld is voor de toe
gang tot de sociale huurwon ingen 
— niet te boven gaat ; 
— Zijn anderzijds voorstander van 
een stelsel van halfdaagse arbeid 
en vragen dat de openbare dien
sten het onverwijld zouden invoe
ren. 

HULP A A N 

HUISVESTING 

Eisen met aandrang : 
— de verhoging van de bouwpre-
mie « wet de Taeye » tot een bazis-
bedrag van 40.000 F. 
— d e , versoepeling van de bepa
lingen van die wet inzake de 
maksimuim-oppervlakle van de 
woning. 
— de verhoging of zelfs afschaf
fing van de bij dezelfde wet inge
stelde in ioms ten-grens . 
— de in t rekking van de maatregel 
van Minister Custers w^aarbij he t 
inkomen van de vrouw de eerste 
4 jaren van he t huwelijk meetel t 
cm het gezinsinkomen te bepalen. 
— het aanleggen van een fonds om 
het volledig gebruik van geld voor 
de huisvesting te waarborgen. 
— dat de opricht ing van arbeiders
woningen voor inwijkelingen in 
Wallonië me t Waals Geld zou ge
schieden, ofwel inet de opr icht ing 
van ten mins te evenveel arbeiders-, 
woningen in Vlaanderen zou ge
paard gaan. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
— Zijn gesteld op een adminis t ra
tieve eenmaking van de Brusselse 
agglomeratie, zodat gemakkelijk 
zou k u n n e n overgegaan worden 
tof de sloping van verouderde 
wijken en van de oude voorsteden 
om ze te vervangen door hoog
bouw m e t « groene zones ». 

WERK IN EIGEN STREEK : 

— Stellen vast dat de werkver
schaffing in eigen streek een van 
de hoofdfaktoren is voor een waar
achtig gezinsleven en verzetten 
zich daarom kracht ig tegen het 
richten van bui tenlandse industr ie-
vestigingen naar Wallonië. Beslis
sen dat eerst werk aan Belgische 
staatsburgers dient verschaft en 
pas nadien aan in te voeren vreem
delingen. 

GEZINSHULP 

— Zijn het eens dal de staat in de 
dienst voor gezinshulp meer gel
delijk moet tussenkomen om he t 
beroep op liefdadigheid u i t te 
schakelen. 

MINISTERIE VOOR GEZINS-
EN JEUGDBELEID : 

— Zien de noodzakelijkheid in van 
de dr ingende opr icht ing van een 
afzonderlijk depar tement voor Ge-
zins- en Jeugdbeleid waaronder 
de verschillende sektoren me t 
gezins- en jeugdbelangen zouden 
fungeren, en beklemtonen dat de 
OTganizaties die deze belangen 
iDchartigen in dat depar tement 
zouden vertegenwoordigd zijn. 

...open jeugdlokalen in plaats 
van gore dansgelegenheden... 

DIKAPTE 

ook deze kinderen, hebhen reehl og geluk. 

COÖRDINATIE EN VERBETERING 
VAN DE HULP AAN DE 
GEHANDIKAPTEN 

Er leven in, ons land een groot 
aantal mensen die men gehandi-
kapten noemt omdat ze door een 
of ander gebrek niet mee k u n n e n 
met de normale gang van de 
maatschappij en die in zorg en 
kommer leven omt ren t h u n be
slaan en h u n toekomst. De maat
schappij heeft de plicht deze mede
burgers alle h u l p te verlenen om 
h u n een volledig mogelijke per
soonsontwikkeling en een kom-
merloos bestaan te waarborgen, 
DAAROM LUIDT ONS PROGRAM
MA ALDUS : 

1. —.- Centralisatie van de h u l p aan 
de gehandikapten (kinderen en 
volwassenen) in één depar tement 
(Volksgezondheid) of bij een coör
dinerende interdeipai'lementele 
raad, bijgestaan door een consul
tatieve commissie, samengesteld 
ui t vertegenwoordigers van repre
sentatieve verenigingen voor ge-
fa andikaptenzorg. 
2. — Uitbreiding en vereenvoudi
ging van de tinantiële h u l p aan 
de afhankelijke gehandikapten op 
basis van een gewaarborgd levens-
m i n i m u m . 

3. — Verbetering en ui tbre iding 
van de depistagecentra. Voldoende 
overheidssteun om dit mogelijk te 
maken . 
4. — Opricht ing van een natio
naal Fonds, dat alle medische hu'.p 
(behandel ingen, aparaten, wa
gens. . . voortkomend ui t de han-
dikap dekt. 
5. — Uitbreiding van de Instel
l ingen en Ins t i tu ten voor bepaal
de kategoriën van gehandikapten. 
Grotere overheidshulp om dit mo
gelijk te maken . 
6. — Aanpassing van de onder 
houdstoelage ten guns te van, de 
Instell ingen voor gehandikapten 
op basis van en in verhouding tot 
he t noodzakelijke personeel. 
7. — Tewerkstelling van alle werk-
bekwame gehandikapten in de 
i n d u s t r i e ë n mogelijkheid voor deze 
mensen om een loon te verdienen 
in verhouding tot de geleverde 
werken. 
8. . — Opricht ing en voldoende 
subsidiëring van beschut te werk
plaatsen voor andere kategoriën. 
9. — Aanpassing aan moderne op
vatt ingen van de h u l p en de recht
spraak betreffende geestesziekten, 
de l inkwenten, wezen en verlaten 

kinderen» 

Buitenlandse zaken, 

landsverdediging en justitie. 

(vervolg van blz. 7) 

— systematische verdubbel ing van 
de leidende fucties i n de grote 
ambassades en gezantschappen, 
met wisselende voorrang tussen 
Vlamingen en Walen. 
str ikte tweetaligheid in de andere 
gevallen. 
— aandacht voor technische bij
s tand en hulpver lening aan ont
wikkel ingslanden. 
— versterking van de westerse 
solidariteit en doordrenking m e t 
progressieve denkbeelden. 
— opricht ing van een afzonderlijk 
Vlaams en Waals legerkorps in 
Natoverband, versnelde opleiding 
van kaders me t h u l p van Neder
landse Natocenhoden,, afzonderlijke 
Vlaamse en Waalse territoriale 
legereenheden, inschakeling van 
onze zeemacht in do Franse en 
Nederlandse eenheden van he t 
Natokommandertien.t van he t ka
naal. Evenzo voor onze lucht-
maohteenheden 
— in rechterlijke mach t : benoe
m i n g van ale magistraten en 
medewerkers van het- gerecht op 
gemotiveerde drieledige lijst van 
kandidaten, voorgedragen door de 
provincieraden. 
— vereenvoudiging en kosteloos
heid van de proceduur . 
— vereenvoudiging van de proce
d u u r , kostelooheid van rechtsin
gang, kosten te dragen door de 
verliezende par t i j . 
•— afschaffing van he t uitzonde-
ringsreoht voor politieke misdr i j 
ven,, onmiddelli jke wetgevende 
maatregelen van amnest iërendo 
genade, die alle straf voor oorlogs-

^eiten als uitgeboet beschouwt. 
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Sociaal-Economische besluiten 
Na biestudering der verschillende sociaal-ekonomische 
problemen in de huidige tijdsituatie, verklaart de Volks
unie als Vlaams-nationale partij zich voorstander van 
volgende punten : 

OP EKO?iOMISCU VL IK : 

De VU is van oordeel dat de 
ekonomie het algemeen welzijn 
van het volk moet beogen; haar 
uitgangspunten moeten zijn : de 
verschillende jaktoren van volks
welvaart en hun wetenschappe
lijke waardering, en niet Jaktoren 
r u n politieke demagogie noch 
drukking van kapitalistische groe
pen. De gemeenschap moet over 
eigentijdse organen kunnen be
schikken om dit doel te bereiken. 

De Volksunie stelt dan ooK vol
gende konkrete verwezenlijkingen 

5. — HerNOiming van liet ven-
iKHiUcbaipsrecht, waarbij de niet-
vc-iiegcin\ci()i(liiTcle aandelen op de 
algemene \<>ig:ulcringen van 
ambtswege door de afge\aardig-
rten van de gemeenschap en de 
sociale Organizatics dieiioii \pi lc-
geii.woordigd. 
6. — Het \oeren \ a n een jnodenic 
konjunklure lc begrotingspolitiek 
die l ekening houd t met het even
wicht van de volledige ekono-
niische kringloop in plaats van 
m e t he t evenwicht van de staats
begrot ing alleen.. 

7. — Saneringen en besparingen 
dienen onverwijld verwezenlijkt 

V.U. EIST WAALSE EN VLAAMSE 
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ 

1. — Omvorming van het beslaan
de Bureau voor Ekonomische Pro-
granimat ie in een volwaardig en 
onafhankelijk Centraal Planbvi-
rcau , J a t een inoderne ekono
mische wetenschap ton dienste 
\ d n de gemeenschap zal stellen en 
de tekorten van de privee-sektor 
7al aanvullen. 

2. — Samenvoeging van de Aali-
onale Arbeidsraad en, de Centrale 
Ilaad voor het Bedrijfsleven tot 
één Sociaal-Ekonomische Baad 
(SER), met Maainse en Waalse 
Afdelingen. Verscheidene thans 
bestaande l ichamen dienen erin 
opgenomen, zoals de Advi/crende 

; Voorzitter : • 
: ir. G. Deroo. i 
! Sekretaris : ï 
: ace. E, Slosse : 
• Referaalhouder : • 
: ir O. RenartJ. i 
• • 

Kaad voor de Energie, hot Konlro- ' 
le-komil<!c dor ElokUjf iteit, liet 
^afionaal Komitee voor Ekono
mische Ekspansie, de Cenliale 
Raad voor de Ekonomie. 

De ekonomische p lanning is 
imperatief voor de ganse over-
hcidssektor ; voor de privee-sektor 
willen wij de antitese indikalieve 
of imperatieve programmat ic ora-
\ o i m e n tot een sintese, in die zin 
da t de besluiten van het Planbu
reau, voorgelegd aan de SER, door 
d i t l ichaam b indend k u n n e n ge
m a a k t worden voor de onderschei
den bedrijfssektoren. 

3. — a) De beheersverantvv ooi de-
lijkheid van. de energiesek tor moet 
onder daadwerkelijke kontrole 
k a m e n van de gemeenschap, door 
meerderheidspart icipat ie en / of 
overheidsui lbat ing. De Limburgse 
s teenkolenmijnen dienen onder één 
gemeenschappelijk beheer ge
plaatst. 

b) Van zeer nabij dient de 
ontwikkel ing van »le toepassing 
der kernenergie gevolgd. 

4. — Beknott ing der macht van 
de volksvreemde financiële groe
pen die het voeren van een welbe-
greipen sociaal-ekonomische poli
tiek zo dikwijls veihinderen. 

in volgende grote sektoren : Rijks-
fonds voor Verzekering tegen 
Invaliditeit , Gemeentefonds, 
Schoolpakt en mili taire adminis
tratie. 
8. — Do buileiil.iiKNe en vlottende 
schuld dient omgezet in b innen
landse en gekonsolideerde schuld; 
deze veel te zware begrotingspost 
dieii.t verminderd; geen nieuwe 
leningen mogen aangegaan tenzij 
voor ekonomische verantwoorde 
uitgaven. 

9. — Een Vlaamse en een Waalse 
investeringsmaatschappij d ien t ge
vormd in vervanging van de opge
richte Nationale Investeringsmaat
schappij. Deze moeten de nodige 
gelden kunnen bijeenbrengen om 
werken te laten uitvoeren zowel 
zelfstandig 'als onder vorm van 
participaties in bestaande privee-
ijcdrijven. 
10. — Er moet prioriteit worden 
ingevoerd inzake verbeteringen 
aan de in f ras i ruk tuur met een te-
koi t aan <)i boidsgolpgcnheid; ej' 
dienen NOIIHICIKIO aaiinioedigiiigon 
aan de puvcoseklor gegeven oin 
de investeringen aan te wakkeflSit^' 
Voor die gewesten waar reeds 
overgeinvestecrd is, mogen geen 
v OOI delen worden toegekend, en 
dii'i'i verbod gegeven nog verdere 
iiiNCslcringen te verrichten. 
11 — Reglementering van de ves-
t 'g ing van handelsondernemingen 
ten einde te grote centralizatie te 
vermijden, in de zin, van het door 
de Volksunie op 13 maar t 1962 in
gediende wetsvoorstel. 

12. — De bestaande nijverheid 
moet met alle middelen weer vlot 
worden gemaakt in de gewesten 
waar zulks nodig blijkt. Als voor
beelden halen we aan : de vlas-
nijverheid, de meubelnijverheid 
en de textielnijverheid. 
13. — In het r aam van een ge
zonde legionale ekonomische po
litiek moeten zonder uitstel infra-
s t ruk tuu rwerken worden aangevat. 
De voornaamste en meest dr ingen
de zijn : 

— aanleg van autosnelweg E-3 
met bijbehorende r inglanen en 
overwegverbindingen te Antwer
pen ; 
— elektiifikatie der spoorlijn Ant
werpen - Gent ; 
— uitvoeren der Sohelde-Rijnver-
b ind ing ; 

— onmiddellijke a fue ik ing van 
he t Netekanaal in he t r a am van 
he t p lan voor bevaarbaanmaking 
<!"i' waterwegen voor binnensche-
licii tot 13-50 ton, verbreding van 
het Albertkanaal vak Herenlals-
Kwaad-Mechclen ; 

— aanleg van koliektor voor 
industr iële afvalwaters langs Al
bertkanaal ; 

— herstel l ing en u i lb ie id ing der 
luchthaven te Deurne ; 

— ui tbouw der haven van Zee-
brugge lot een volwaardig koni-
plcks ; 

•— bevaarbaar maken van de 
Schelde lot Antwerpen, voor 
m a x i m u m kapacileit ; 

— aanleg van nijverheidszone door 
middel van onteigeningen in he t 
gebied der Zuiderkempen te Grob-
bendonk. Mol, en, tussen Albert
kanaal en autosnelweg Antwerpen-
Luik. 

14. — Onmiddellijke afwerking 
van het beloofde Ontwikkelings
plan voor de Zuiderkempen, snelle 
toepassing ervan. Ten einde de 
achterstand op de voorziene t iming 
zo klein mogelijk te houden, die
nen overgangsmaatregelen afge
kondigd waardoor di t gebied 
opnieuw zou k u n n e n genieten van 
b iezondere 'wet ten in de zin van 
deze welke in 1959 werden 
gestemd. 

15. — Aktieve s teun aan de kleine 
en middelgrote ondernemingen 
door bedrijfsvoorlichting en ge-
beurlijke her inr ich t ing . V.U. eist een gezonde landbouwpolitiek 

Landboyw - Middensland 
IG. — Inzake landbouwpolit iek 
stelt de VU voor : 
— Een geleide landbouwpolit iek 

mot gevoelige verhoging van de 
j.i.irlijkse begroUng om bij he t 
invveiking treden van de Euro-
mark t op voet van gelijkheid te 
slaan me t de andere landen, waar 
de landbouwpolit iek sinds jaren 
beter verzorgd werd. Een behoor
lijke levensstandaard van de land-
Iwuwers dient verzekerd. Het loon 
van de bedrijfsleider d ient gelijk 
te staan met dat van de geschool
den in de nijverheid, het loon van 
de familiale helpers m e t dat van 
de geoefenden. 

— De gelden u i t he t landbouw
fonds moeten te rug naar de boer 
die ze betaald heeft. Vlaanderen 
heeft bijgevolg t hans recht op 90%, 
vermits 90% voortkomt van de 
heffingen op voedergranen. In 
geen geval mag he t landbouw
fonds dienen om de gevolgen van 
de botersmokkel te bestrijden. 
Strengste kontrole on de verhan
delde boter in de mi jnen om he t 
doorslippen van massa 's smokkel-
boter te voorkomen. De botersmok
kel kan voor he t overige slechts 
doelmatig bestreden worden door 
zeer zware gevangenisstraffen. 

— De verkoopprijs van de mest
stoffen dient te rug gebracht op 
he t peil van de prijs op de wereld
mark t . 

— Handelsakkoorden dienen afge
sloten m e t i nach tneming niet 
alleen van de belangen van de 

4<mpak mn noodzakeUike werken in het belang van de 'Antwerpse haven^ 

nijverheid maar ook met die van 
de landbouw voorzover he t ver
drag van Rome (Gemeenschappe
lijke Markt) di t toelaat. 

— Bij invoer van vlees, fruit en 
groenten rekening houden m e t de 
nationale voortbrengst, die door 
min imumpr i jzen dient beschermd, 
aanpassing van de richtprijs van 
runds- en varkensvlees, eieren en 
niestkuikens en eerbiediging ervan 
zoals voor de tarwe. 

— Int rekken van het besluit tot 
de verhoging van, melk- en boter-
prijs aan verbruiker. Verhoging 
m e t 0,50 F per liter melk aan 
voortbrenger door rationalizeren 
van de zuivelindustrie. Oplossing 
van he t distr ibutievraagsluk in 
alle sektoren die veredelde land-
houwprodukten verhandelen. 

— Kostprijsverlaging door afschaf
fing van de heffingsrechten op de 
voedergranen ten einde uitvoer 
tegen lonende prijzen mogelijk te 
maken . 

•— Gelijkwaardige behandel ing van 
Vlaamse en Waalse suikerbiet-
telers. 

•— Marktonderzoek in he t bui ten
land voor de afzet van overschot
ten van onze land- en tu inbouw. 
Aanvulling van onze diplomatieke 
diensten m e t meer deskundigen 
terzake. Uitbreiding van de dien
sten van de landbouwattachecs. 
— Opricht ing van een vleeswaren-
indus t r ie gepaard aan marktonder
zoek. 

— Bescherming van de landbouw
grond tegen onteigeningen aller
hande en gezondmaking van de 
waterzieke gronden. 

— Pachtwelgeving zonder achter-
poortjes. Vastlegging van de 
verkoopprijzen der landbouwgron
den door bevoegde kommissies 
zoals in Nederland. Voorkeurrecht 
voor aankoop door de pachter. 

— Gunstige kredietverleningen 
aan jonge hoeren. 

— In vlug tempo doorvoering van 
de ruilverkaveling. Gebeurlijke 
herziening van het erfrecht. 

— Meer en beter op de praktijk 
c'fgestemde land- en tu inbouwon-
derwijs. Betere beroe-psvoorlich-
t ing. 
en 

^ Gelijkschakeling van gezinsver
goedingen en van bazis pensioen 
met die van de arbeiders. Wat de 
bijdragen betreft worden de gedeel
ten in de arbeiderssektor door de 
werkgever betaald - overigens fik-
tieve bedragen vermits ze in de 
prijzen verrekend worden - i n de 
landboviwsektor overgenomen door 
de staat. 

—: Invoering van een stelsel van 
verplichte verzekering tegen ziekt© 
en invaliditeit voor alle rizikos. 
— Het invoeren van een voldoend 

aksijnsrecht op de kunsfboler, en 
s tort ing van de opbrengst ervan 
in het landbouwfonds. 
Vervanging van margar ine door 
boter in de kazerne's. 

MIDDENSTAND 

17. •— In zake middenslandspoli-
liek eist de VU : 
1° Inschakeling van het klein en 

middelgroot bedrijf in de eko-
n<Hnische p lanning . 

2° Degelijke beroepsopleiding, 
voorlichting en oriëntering vocur 
de middenstanders . 

S° Gelijkheid inzake kinderbij
slagen. 

4° Gelijkheid door invoering van 
een algemeen bazispensioen. 

5" Fiskale gelijkheid en rechtsze
kerheid. Invoering van een stel
sel van verplichte verzekering 
legen ziekten en invaliditeit 
voor alle rizikos. 

7° Doelmatige bescherming van 
hande l en ambacht tegen on
rechtmat ige en oneerlijke mede
d ing ing . 

8° Ruimere kredietmogelijkheden 
voor de middenstand. 

9" Bevordering van de onderlinge 
samenwerking van de zelfstan-» 
dig«v. 

10° 5itit terugbrengen van de over
dracht taks ,van 6 tot 5 % ver
mi ts deze verhoging door de 
zgn. eenheidswet slechts voor 
1 jaar was ingevoerd. Afschaf
fing van de overdrachttaks 
waar deze een werkelijke kas-
kadetaks wordt . 

18. — Overtuigd van het sociaal-
ekonomisch belang van het onder
wijs eist de VU in deze sektor voor
namelijk : 

— oprichting van een volledige 
universiteit te Antwerpen, met 
aangepaste « technical colleges ». 

— volledige splitsing van de vrije 
universiteiten te Brussel en _ te 
Leuven en spreiding van sommige 
kandidaturen in Limburg en West-
Vlaanderen. 

— uitbreiding en reorganizatie 
van het technisch ondei-wijs, op 
de niveau's van 
a) technisch onderwijs van de 

lagere graad. 
b) hoger technisch onderwijs. 
c) universitair onderwijs. 

' — ruimere kredieten ter beschik
king van een effektieve en besten
dige voorlichting, aangepast aan 
de psichologische terughoudend
heid van de Vlaamse bevolking ; 
— invoering van een stelsel van 

.presalaris : 

(zie verder blz. 10) 
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KONGRESBESLUITEN 
(vervolg van blz 9) 

— invoering \ an een stelsel waar
bij de niilitaiie d iens lphchl kan 
vervuld worden tijdens de verlof
perioden. 

De VU is van oord( el dai in onze 
huidige satnenleving de vraag naar 
kleinere gemeenschappen zich op
dringt. Anderzijds is zij als volkse 
partij vurig voorstander van de 
invoering van de ehonotnische de
mocratie door medezeggenschap 
éer werknemers in het bedrijfs
leven. Beide, problemen kunnen 
Of qclo^t worden door een radikale 
hervorming der Pahliehrechler-
lijke bcdri!f<;organizatic (P.B O.). 

Algemene 

Besluiten 

op het 

sociaal vlak 
De VU stelt dan ook voor : 

1. — Hervorming: der beslaande 
talrijke sindikale en sociale licha
m e n , delegaties en raden in de 
bedrijven, tot zinvolle " wcikge-
meenschappen van werkgevers, 
werknemer-, en technici in het 
raam van. een nieuwe opvatt ing 
van de P.B.O. De overheid moet 
bereid zijn een deel van haar taken 
af te staan aan het georganizeerd 
bedrijfsleven, waardoor een ge
wens t machtsevenwicht tot s tand 
kan komen. 
2. — De vakverenigingen, wier 
afgevaardigden in deze l ichamen 
zetelen, dienen verantwoordelijk
heid te dragen voor h u n hande
l ingen. Een vorm van rechtsper
soonlijkheid dient hen toegekend, 
aangepast aan h u n aard. Ze die
n e n losgeimaakt van de bestaande 
politieke partijen. 
6. — Ten einde de demokratise-
r i n g te bevorderen moet in he t 
[Vlaamse land een wettelijk vast
gelegde en gesanktionneerde ver
neder landsing van het bedrijfs
leven doorgevoerd, in de zin van 
he t door de VU op 13 maar t 19C2 

MAATKLEDING 

Tijdens verbouwing u i tverkoop 

tegen fantastisch lags pr i jzen 

op vo lgend voor lop ig adres ; 

O E V E R , 2, A N T W E R P E N 

• 
Ter. 33 91 65 

G.BERGERS 
SINT-JANSVLIET 19 
(Kleine Tunnel) 
ANTWERPEN 

ingediende welsvoor'^tel Als sank-
tie zou o.m. dienen weerhouden, 
het verwerpen door de fiskale 
diensten van elke boekhouding 
welke niet in de streektaal wordt 
gehouden. 
4. — De algemene vijfdagenweek 
dient bij de wet ingevoerd ; voor 
de bediendensektor dient de 40-
urenweek veralgemeend. 
5. — Het bestaande indexsisteem 
der '.^I^;"handelprij7en dient ver
vangen-di or een wetenschappelijk 
vastgestelde indeks der levens
duur t e . 
6. — De ui lbouw van een v%et op 
het bodiendenkonlrakt dient zon
der verder uitstel aangevat. 
7 — Hel verplicht sindikalisme, 
zowel als een stelsel van bijkomen
de voordelen voor gesindikeerdcn, 
diL'nl verworpen, de leuze indach
tig ; « Voor gelijk werk, gelijk 
loon ». Dit profjleem dient een 
oplossing te krijgen in het kader 
\ an de P B O 
8 — Voor gelijkwaardige ai beid 
d'onon de viouweüjke werknemers 
een gelijk loon te ontvangen als 
h u n mannelijke kollcga's. Een ge-
beurhjke ontduik ing door he t 
onderbrengen in een lager katego-
r ie dient opgespoord. 
9. — De internationale solidariteit 
me t de ontwikkel ingslanden dient 
te steunen op een gezonde grond-

De pionaganda voor 
federalisme nog opdrijven... 

slag ; de verleende finantièle hu lp 
dient te geschieden onder vorm 
varf technische u i t rus t ing en scho-
lingsmogelijkheden teneinde alle 
misbruiken te voorkomen. 
10 — Aan de schande aoor mobi
liteit van t ienduizenden arbeiders, 
die noch achturendag noch gezins
leven kennen , dient een einde ge
maakt , door een progressieve re
gionale ekonomie in het raam van 
een algemene sociaal-ekonomische 
p lann ing . 

11. — Daar waar in Wallonië door 
de regering honderden arbeiders-
\ \oningen woiden gebouwd voor 
vreemdelingen, dient in het Vlaam
se land een soortgelijk projekt 
ontworpen voor eigen arbeiders. 

Algemeen 

Besluit 
De huidige unitaire staat kan 

ons geen waarborgen bieden, noch 
op hel louter Vlaams kultureel, 
noch op volks sociaal vlak. Plan
ning van de industrie moet ge
beuren in hei belang der Vlaamse 
gemeenschap en niet in dal van 
enkele kapitalistische groepen In 
een federaal omgevormde staat 
zal zoivel de sociale als de ekono-
mische demokratie op de meest 
doeltreffende wijze kunnen door
gevoerd worden. 
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belangwekkend en toonde 9 
trouwens aan da t ook in m 
Bretanje een volk onder- p 
drukt wordt door koloni- 3 
sators die dezelfde taal i 
spreken als onze uitbuiters % 
in Vlaanderen. 3 
• O u d e banden . p 

De vriendschapsbanden s 
tussen Bretoenen en Vla-- 1 
mingen zijn reeds oud. Uit 3 
de voordracht van Valeer g 
vernamen wij dat tijdens 1 
de oorlog 14-18 Bretoenen 1 
en Vlamingen naast el- 1 
kaar streden en dat Bre- = 
tanje met een inwoners- 1 
aantal van ongeveer 3 3 
miljoen, 250.000 doden op | 
de IJzervlakte gelaten ~ 
heeft, zodat ook zij de s 
IJzertoren een beetje als 1 
hun monument kunnen = 

Kulturele avond : V. Depauiu, K. Dillen en de Bretoenen. 

• Joemal i s ten . 
Er waren talrijke joer-

nalisten opgekomen voor 
de slotzitting van het VU-
kongres. Sommigen hebben 
zelfs het ganse verloop van 
het kongres gevolgd. De ra
dio en de T.V. hebben deze 
keer een zeer goede uitzen
ding gegeven. Dit is niet 
meer dan normaal, maar 
wijst er toch op dat de VU 
meer en meer aan belang 
wint. 

B Vooru i tgang . 
Het was Wim Jorissen 

die wees op de grote voor
uitgang van de organisatie, 
sinds de jongste verkiezin
gen. De abonnenten stegen 
met 120%, de leden zijn 
verviervoudigd, wij gingen 
van vijf naar twaalf be
stelwagens en van één vrij
gestelde naar zes. De fi
nanciële steun werd ver
drievoudigd door onze poli
tiek van provinciale komi-
tees. Van de ongeveer 50 
afdelingen gingen wij naar 
205 met daarnaast een 300-
tal kernen. 

• Organisa t ie -program. 
Wim Jorissen deelde ook 

het organisatie-program 
mee voor de volgende 
maanden. Dit behelst voor
al de verdubbeling van de 
finantièle steun, het ver-

Alierlei van hef Kongres 
hogen van het aantal be

stelwagens en van de vrij
gestelden. 

Verder de provinciale 
uitbouw van het dienstbe
toon en de studiediensten, 
het oprichten van 200 nieu
we afdelingen, het aanwer
ven van 20.000 nieuwe le
den en 5000 nieuwe abon
nees. 

H Kulturele avond . 
De kulturele avond die 

door de Volksunie ter ge
legenheid van het Kongres 
werd aangeboden kende 
een grote bijval. De be
kende schrijver Valeer 
Depauw stelde er twee 
Bretoenen voor, een jon
gen en een meisje uit een 
adelijke Bretoense fami
lie, die in de klederdracht 
van hun land muziek 'en 
zang ten gehore brachten. 
Hetgeen Va'eèr Depauw, 
die een echte vriend van 
de Bretoenen is en die 
trouwens zopas een boek 
over hen geschreven 
heeft, daar die avond ver
telde over de strijd van 
dit kleine maar moedige 
volk, was buitengewoon 
beschouwen. Wij leerden 

verder dat de Bretoense 
nationalisten op allerlei 
mogelijke wijzen door het 
Franse bewind gepest 
worden. Bretoenen die 
hun kinderen Bretoense 
namen geven kunnen deze 
kinderen niet in de bur-
gelijke stand laten in
schrijven, zodat zij eigen
lijk niet bestaande zijn, 
er mag geen Bretoens on
derwijs gegeven worden, 
er worden allerlei dwang 
maatregelen genomen te
gen de strijdende Bretoe
nen enz... 

Wij geloven dat de 
Volksunie en Valeer De
pauw met het inrichten 
van deze kulturele avond 
een nieuwe band hebben 
gesmeed tussen Vlaande
ren en Bretanje. 

• Let wel. 
Wij vestigen er de aan

dacht van onze propagan
disten op dat de besluiten 
van ons kongres speciaal 
zo werden ingevormd dat 
de vier binnenste bladzij
den in hun geheel kunnen 
uitgenomen worden en bij 
de dokumentatie der af
delingen kunnen gevoegd. 
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V,IJ. IS VOORUITSTREVEND 
(Vervolg van blz. 11) 
De paritaire senaat in de 

unitaire staat, met daarbij de 
wettelijke waarborg voor de 
Walen dat zi] 50% van de 
staatsbetrekkingen behouden, 
betekent dat binnen afzien

bare tijd één Waal drie Vla
mingen waard is in dit land. 

Voor spreker is er maar één 
oplossing meer : het federa
lisme. 

Hij kondigt dan ook aan dat 
de Volksunie een grote in
spanning zal doen om het 
Vlaamse volk voor te lichten 

Vlaanderen zal geen Franse 
kastepreken meer dulden. De 
Walen werden eveneens 
krachtdadig gewaarschuwd : 
indien hun federalisme niet 
echt is en enkel moet dienen 
als afdreiging om voordelen te 
bekomen op de kap van de 
Vlamingen, dan zullen wij 

Na de prov. kaderdag 
(zaterd. 1 dec. a.s.) vindt 
te Gent een groot bal 
plaats met het orkest van 
Prank Greven. Voor ver
dere inlichtingen, zie 
(I Bewegingsleven n. 

Frank Greven's 
zangkwart«t 

«DEGREVA'S» 

met de solisten : 

MIABECK 

GILA KATARINA 
I 

CAM HORTON | 
• • •«•WHHnuuamHMaaManS 

WAARSCHUWING AAN 
WAALSE FEDERALISTEN 

en te waarschuwen. 
De Vlaamse strijd die reeds 

132 jaar duurt, moet thans 
uitgestreden worden. De uit
gebreide redevoering van Mr 
van der Eist wordt door lang
durig applaus onderlijnd. 

Voorzitter Dr Ballet nam 
vervolgens opnieuw het woord 
om nog even aan te sporen tot 
het krachtdadig voortzetten 
van de strijd. Hij maakte van 
de gelegenheid gebruik om de 
g e d r a g i n g e n van prins 
Alexander aaa de kaak te 
stellen. Hij waarschuwde dan 

niet aarzelen de Vlamingen in 
Wallonië (en er zijn er t ien
duizenden en nog eens t ien
duizenden) politiek te organl-
zeren. 

Ook Dr Ballet mocht voor 
zijn krachtdadige taal een 
warm applaus in ontvangst 
nemen, vooral ook daar waar 
hij een pakkende oproep deed 
voor amnestie. 

Een krachtig gezongen 
«Vlaamse Leeuw », begeleid 
door het Thebaans kwar t e l 
besloot dit strijdbaar en wet* 
keiijk vernieuwend kongresL 

S.DA. 
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YU:YOORUITSTREYE 

...V.U. is voorstander van 
vooruitstrevende, sociaal-ekonomische politiek... 

(vervolg van blz 3) 
moet te komen aan de recht
matige eisen en verlangens 
van de Vlamingen. 

Dertig jaar na het tot stand 
komen van de taalwetten 
worden deze nog steeds niet 
behoorlijk nageleefd en is 

m e n nog zeer ver van het 
wettelijk voorgeschreven 

"evenwicht tus:on de taalrol
len. 

De verantwoordelijkheid 
voor deze toestanden ligt vol
gens spreker bij de Vlaamse 
politieke mandatarissen die 
door hun passiviteit en hun 
onderworpenheid aan de par-
ti j tucht tekort geschoten zijn 
en hun plicht niet gedaan 
hebben ten overstaan van 
hun volk. 

_3 unitaire partijen hebben 
steeds een c'.ruisvogclpolitiek 
toegepast om de innerlijke te
genstellingen in de schoot van 
de partij te ontgaan. 

B Herz ien ing 
taa lwelgeving . 

Mr. Van der Eist handelde 
vervolgens over een aantal 
aktuéle politieke problemen. 
In de eerste plaats sprak hij 
over de herziening van de 
taalwetgeving. De politiek, 
zoals zij duidelijk tot uiting 
komt in de wetsontwerpen die 
door de regering goedgekeurd 
en bij het parlement inge
diend werden, is voor de V' i-
mingen onaanvaardbaar. De 
regering brengt de grondbe-
gineslen van de taalwetgeving 
van 1932 in het gedrang door 
inbreuk op de taalhomogeni
teit van het Vlaamse land en 
het verlenen van een wette-
Ujk statuut aan franskiljonse 
minderheden. 

Wat op het spel s taat is te 
belangrijk om gelaten de uit
slag af te wachten van stem
mingen in het parlement, die 
door de onbetrouwbaarheid 
van sommige mandatarissen 
van Vlaamse arrondis'semen-
ten en de vorming van wisse
lende meerderheden, zeer na 
delig kunnen uitvallen. 

De lotgevallen van het eer
ste taaiwetsontwerp en de on
bezonnen en onaanvaardbare 
toegevingen aan Vlaamse zij
de gedaan, zijn een waarschu

wing. Spreker wijst in dit ver
band op de onbetrouwbaar
heid van de Walen die zich 
niet houden aan afspraken en 
alle beginselen over boord 
gooien om zelfs de meest on
redelijke eisen te verdedigen, 

M KuLuurau tonomie : 
kar ika tuur . 
In zake kultuurauton<«nie 

weej? spreker er op dat de Vla
mingen afgescheept werden 
met woorden en beloften, 
zonder dat er in feite iets ver
anderd is. Van waarachtige 
kultuurautonomie is erminder 
dan ooit sprake en ook in dit 
opzicht is er van de regering 
niets te verwachten. 

Di\KWOORD 

Namens hel inrichtend komi-
lee van hel achlsle nationaal 
partijkongres, zeggen ivij van 
harle dank 
— aan Dr BALLET coor zijn 

onvergetelijke sloltoespraalc 
op hel kongres. 

— aan algemeen voorzitter Fr. 
\ AN DER ELST en algemeen 
sekretaris WIM JORISSEN, 
voor de schitterende uiteen
zetting op de slolziliing. — 

— aan de rejeraalhouders en 
}ian medciverkcrs. 

— aan Karet Dillen en VALERE 
DEPMJW voor hun bijdrage 
tol hel weilukken van de 
kullurele avond. 

— aan het onthaalkomitee o. 
l.v MON BREUGELMAMS en 
P. VAy DOOREi^. 

— aan de charmante dames en 
jujjroinocn van hel onlhaal-
komitee. 

— alsmede aan de vrienden 
PIET VEREECKEN, RUDI 
V.iN BOVEN, GILB. RAETS, 
GOUMAAR' CELIS en de 
Antwerpse V.M.0. 

— kortom aan al degenen, die 
door hun onbaatzuchtige 
inzet dit kongres lieten uit
groeien tot de voortrejfe-
lijkste parlijmanifestalie 
sinds de stichting van de 
Volksunie. 

W i m Maes. 
Rudi Van der Paal. 

Toon Van OverstKielen. 

Hij viel in dit opzicht voor
al de socialisten aan, die het 
enge partijbelang stellen bo
ven het Vlaams volksbelang 
en hun eigen programma ver
loochenen. 

Spreker verklaarde niet te 
geloven in de mogelijkheid 
van waarachtige kulturele 
autonomie in een unitaire 
s taat zoals wij die kennen. 

• Sociaal-ekonomische 
politiek. 

Mr. Van der Eist handelde 
dan uitvoerig over de sociaal-
ekonomische problemen. Hij 
wees er op dat niet kan ge
twijfeld worden aan de ach
terstand van Vlaanderen op 
sociaal-ekonomisch gebied. 

Ook op sociaal-ekonomisch 
gebied is Vlaanderen door de 
opeenvolgende regeringen 
verwaarloosd en achteruitge-
steld geweest. Deze eenzijdi
ge politiek wordt ook door de 
huidige regering voortgezet, 
die blijkbaar alle middelen 
aanwendt om bij prioriteit de 
Walen voldoening te schen
ken tot in het onredelijke. 
Tot nu toe is er geen enkele 
tegenhanger in het Vlaam
se land voor het twintig mil-
jardenplan voor de reconver
sie van de Borinage. Na aan
vankelijk heftig protest is de 
Vlaamse pers plots doof en 

danken aan buitenlandse in
vesteerders, die uit louter eko-
nomische beweegredenen hun 
voorkeur geven aan het 
Vlaamse land. 

Dit verschijnsel ia evenmin 
zonder gevaren en nadelige 
aspekten, in zover dat van ge
zaghebbende zijde reeds ge
waarschuwd werd tegen het 
gevaar van buitenlandse 
overheersing van de Vlaamse 
ekonomie en de exploitatie 
van onze arbeidskrachten 
door het buitenland. 

Spreker wees in dit verband 
op het gemis aan bezorgdheid 
voor de eigen gevestigde be
drijven, aan het gevaar van 
vervalste konkurrentie door 
de overheidssteun aan nieuwe 
bedrijven, op de moeilijkhe
den die de kleine en middel
grote bedrijven in Vlaanderen 
kennen. 

• L imburgse mijnen. 

In Limburg wordt men ook 
reeds geconfronteerd met het 
probleem van de mij nsluitin
gen. Sedert jaren reeds werd 
door verantwoordelijke hoge
re gezagsdragers v. d. EGKS 
gezegd dat de Limburgse mi j 
nen konden gered worden op 
voorwaarde dat het Limburgs 
bekken losgemaakt werd van 
de Waalse bekkens en eenare-

genstaande de hoogkonjunk-
tuur. 

De stijgende levensduurte 
en de vermindering van de 
koopkracht van het geld, 
waarvoor de regei-ing een ver
antwoordelijkheid draagt, 
vormt een ernstige bedreiging. 

De Vlaamse Beweging is in 
feite en in wezen steeds ook 
een sociale beweging geweest 
en móet dit zijn : de Volks
unie is voorstander van een 
vooruitstrevende sociaal-eko
nomische politiek. 

B Krisis-toestand. 

In het laatste deel van zijn 
rede handelde Mr Van der 
Eist over de krisis-toestand 
waarin de unitaire Belgische 
Staat zich bevindt ingevolge 
de Vlaams-Waalse problemen. 

Deze problemen beheersen 
thans de politieke toestand en 
iedereen is er van overtuigd 
dat er iets moet gebeuren, dat 
er oplossingen moeten komen. 
Zelfs unitaristen verklaren 
dat de unitaire staat van 1830 
voorbijgestreefd is. Evenwel 
betekent dit niet dat zij be
reid zouden zijn het federa
lisme onder ogen te nemen. 
Integendeel verwerpen zij 
reeds a priori het federalisme. 
De toestand is zeer ernstig en 

TWEELEDIG FEDERALSS^ 
stom geworden, terwijl noch-' 
tans dit plan stelselmatig uit
gevoerd wordt. 

Zelfs buitenlandse inves
teerders worden door de re
gering onder druk gezet en 
onder belofte van grotere 
voordelen aangespoord hun 
nieuw bedrijf niet in Vlaan
deren, maar in Wallonië op te 
richten. 

Deze politiek is vooral be
denkelijk omdat er geen a r 
beidskrachten voorhanden 
zijn en stelselmatig gerekend 
wordt op de mobiliteit van de 
Vlaamse arbeidskrachten en 
de ma£<3ale immigratie van 
vreemde arbeidskrachten. 

Niet alleen druist deze po
litiek in tegen de sociaal en 

, ekonomisch gemotiveerde 
s t e l r e g e l « werk in eigen 
streek », maar er wordt in dit 
land dus bij voorkeur gezorgd 
voor werkgelegenheid en 
woongelegenheid voor vreem
de arbeiders ! Dit alles onder 
voorwendsel van een Waalse 
malaise, maar met benade
ling van Vlaanderen. 

B Regionale 

expant iewetgeving . 

De toepassing van de regio
nale ekonomische expantie
wetgeving werd en wordt eens 
te meer scheefgetrokken. De 
cijfers bewijzen het. 

Spreker beschuldigt de mi
nister van ekonomisehe zaken 
ervan zich in deze aangele
genheid te laten leiden door 
partijpolitieke overwegingen, 
door de schrik van de B.S.P. 
voor de M.P.W. 

De hoge graad van tewerk
stelling die thans dank zij de 
hoogkonjunktuur bereikt 
werd mag ons niet uit het oog 
doen verliezen dat de toe
stand precair blijft, dat de 
mobiliteit van de arbeids
krachten in het Vlaamse land 
nog steeds zeer aanzienlijk is. 

De nieuwe nij verheidsvesti
gingen zijn hoofdzakelijk te 

maakt. Naar deze waarschu
wende stemmen werd niet ge
luisterd omdat de Limburgse 
mijnen het lot moeten delen 
van de Waalse mijnen om de 
Walen niet afgunstig te ma
ken. Nog bij de oprichting 
van het Kolendirectorium 
werd de kans gemist om ten 
minste een afzonderlijk Ko
lendirectorium op te richten 
voor het Limburgs bekken. 
Volksunieamendementen in 
die zin werden verworpen. 

Spreker handelt ook nog 
over de landbouwpolitiek in 
ons land en de nood van de 
boeren, vooral dan de kl.eine 
Vlaamse boeren. Hij wijst op 
de stijgende ontevredenheid 
bij de middenstand, niet te-

de Vlamingen moeten zich 
rekenschap geven van het 
dreigend gevaar. 

Het is duidelijk dat de Wa
len zich verzetten tegen de 
grondwettelijke en demokra-
tische zetelaanpassing, waar
door de Vlamingen in het 
parlement het aantal verte
genwoordigers moeten kri j 
gen waar zij recht op hebben. 

De zetelaanpaösing werd nu 
reeds jaren uitgesteld, in zo
ver dat wij staan voor een on
grondwettelijke en ondemo-
kratische toestand: ongetwij
feld zijn ongeveer 500.000 in
woners van het Vlaamse 
landsgedeelte niet vertegen
woordigd in het parlement, 

(vervolg blz lOJt 

Wij eisen volledige studiemogelijkheden voor gans de 
Vlaamse jeugd. 
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PERSSmSBl 

onffres en Merlot 
Venijnigheden van Franstalige 

pers en onbehagen in vele Vlaamse 
zouden we de geest van de persver
slagen over ons kongres kunnen 
noemen. 

Vooral de titels zijn hier spre
kend. Over de referaten zelf geeft 
men meestal een min of meer lan
ge, of min of meer positieve sa
menvatting. 

. J E T LAATSTE 
NIEUWS 

Titel : Gelijkheid in tweeledig 
federalisme gevraagd. 

Lijnen : 40. 
Daarmee moeten de lezers van 

het <i best ingelichte » Vlaamse 
dagblad het stellen. 

Standaard 
Geeft in al zijn uitgaven een ge

lijkaardige titel. 
« Unitair België ligt t hans in 

zijn doodsstrijd ». 
150 regels ongeveer. 
Kort, maar vermelden van de es

sentiële programmapunten. 
Misschien vragen sommige lezers 

van het zwaard en schild zich toch 
af of de Volksunie niet evenveel 
regels waard is als de MPjW-esbat-
tementen die gewoonlijk krijgen in 
de Standaardkolommen. Geen 
plaats voor de referaten. 

DE NIEUWE GIDS 
Titel : Volksunie put uit pro

gramma's van CVP en PVV. 
100 regels volstaan voor de gids. 
Een staaltje van de toon. 
Tijdens het weekend had te Ant

werpen het achtste congres van de 
Volksunie plaats waar een sociaal, 
economisch en cultureel program
ma werd opgesteld waarvan de in
houd hoofdzakelijk aan de pro
gramma's van de C.V.P. en P.V.V. 
•werd ontleend. Zelfs wat haa r 
bruikbaar scheen in het B.S.P.-
programma werd overgenomen. 
Wel wordt van de programma's der 
traditionele parti jen afgeweken 
met de eis alle bestaande ot nog 
op te richten instellingen op fede
ralistische leest te schoeien. 

Alleen van de Kommunisten na
men we dus niets over. Nochtans 
herinneren we ons de verkiezingen 
van 1958 toen we een « soort Kom
munisten waren n. 

Ge ziet de Volksunie heeft niet 
alleen geen programma, maar 
daareojboven veranderd ze er 
voortdurend van. 

Of zou dit laatste zinnetje over 
federalisme misschien essentieel 
z i jn? 

^ VOLKSGAZEg 
Hier moogt ge zelf tellen en oor

delen. 
Het volledig verslag staat hier 

afgedrukt. 
« Er werd zeer vooruitstrevende 

en democratische taal gevoerd, zo
als onlangs ook nog op een con
gres van de P.V.V. Hier ook heeft 
men te doen met wolven in 
schaapsvacht. Kwam niet een van 
de commissies van het Volksunie
congres tot het besluit dat « de 
vakverenigingen een vorm van 
rechtspersoonlijklieid dienen te 
hebben aangepast aan hun aai-d 
en van de bestaande politieke par
tijen dienen te worden losge
maakt ». Dit is nu juist een ver
zuchting die de meest reactionaire 
krachten sedert Jaar en dag koes
teren ! Onnodig te zeggen da t de 
Volksunie alle heil en alle sociale 
en economische democratie afhem. 
kelijk heeft gesteld vaö de door
voering van het federalisme ». 

In de Antwerpse kleine tnnnd 
teest ge de reclametekst. 

<i Zeg wist ge bet al ? Het st*»t 
h> Volksgtwet. 

Het Volk 
Een lang verslag dat over het 

algemeen z-.-er objektief gehouden 
is. 

Titel : ic Afrekenen met de Bel
gische unitaire s taat ». 

Enkele uittreksels : 
« Op de slotvergadering na, die 

een volle zaal lokte, zegge onge
veer 700 deelnemers, droeg het ge
heel eer de stempel van studie en 
bezinning dan van strijdlust en 
demagogie. 

Referaathouder ir. Oscar Renard 
(geen fami'ie van wijlen André!) . 

Baseerde zijn uiteenzetting op 
de betrachting dat inzake sociaal . 
economische structuren, de Volks
unie zulk programma moet ont
wikkelen, dat het ook aanvaard
baar is voor christen-democraten, 
socialisten en progressieve libera
len. 

Na een lans te hebben gebroken 
voor een verder doorgevoerde re
gionale economie, belichtte hij het 
sociale aspect van de economie, 
waarbij veel aandacht werd be
steed aan de democratisering 

Daarna waarschuwde de h. Jo-
rissen de Waalse federalisten, dat 
zij er niet moeten op rekenen dat 
bij een eventueel federaal ak
koord, de Vlaamse federalisten 
Vlaamse dorpen zullen prijsgeven. 
De Volksunie zal bij een op de 
spits drijven van de grondwetsher
ziening, niet aarzelen om bij de 
eerstkomende verkiezingen een zo 
ruim mogelijke Vlaamse coalitie te 
vormen, zo besluit spreker. 

Ten slotte sprak de h Van der 
ELst ook over de crisis waarin de 
Belgische unitaire s taat zich be
vindt ingevolge de Vlaams-Waalse 
problemen. Die zal verergeren als 
men de paritaire senaat zal willen 
invoeren, zo dreigde hij . Ook zijn 
conclusie was : wij moeten afre
kenen met die s taa t en het fede
ralisme invoeren. 

DE GA:ZET 
Bracht het meest positieve ver

slag over drie kolommen. 
Titel « Volksuniekongres te Ant

werpen bestudeerde alle aspekten 
van openbaar leven » - Partijlei
ding houdt rekening met vervroeg
de verkiezingen. 

« Het merkwaardig referaat van 
volksvertegenwoordiger Daniël de 
Coninck op het 8ste Algemeen 
Kongres van de Volksunie te Ant
werpen over de « Binnenlandse 
Politieke Struktuur » besloot de 
reeks van de sektievergaderingen, 
gewijd aan familiale, kulturele, 
sociale, ekonomische en politieke 
problemen. Zaterdag en zondag 
hebben de gekozenen, bestuursle
den en propagandisten op drie bij
eenkomsten zich gebogen over de 
uitbouw van het programma van 
hun part i j en het omschrijven van 
de geest, die deze moet bezielen in 

V e i l i g e o p b r e n g s t 
i n A n t w e r p e n 
V o o r e e n v e i l i g e e n r u s t i 
g e o p b r e n g s t z o n d e r z o r 
g e n , p l a a t s U w g e l d i n 
b o u w g r o n d e n r o n d d e 
g r o o t s t a d A n t w e r p e n . 
M e t d e c o n s t a n t e u i t b r e i 
d i n g der s t a d s t i j g e n d e 
p r i j z e n r e g e l m a t i g e n U 
b e k o m t a l d u s e e n z e e r 
s c h o o n r e n d e m e n t v a n u w 
k a p i t a a l . 

D e g r o o t s t e k e u z e 
v i n d t U h i e r v o o r b i j : 

A.L. VERHEVEN 
Leysstr. 10 Antwerpen 
T. 32.00.35 of 32.37.13 

een federaal georganizeerd België. 
Duidelijk bleek op de slotzitting, 

dat de verkiezingsoverwinning 
van vorig jaar door de partij-in
stanties wordt benut om de kaders 
verder uit te bouwen zodat he t 
aanta l afdelingen steeg van 50 
naar 205 maar daarnaas t nog 300 
kernen, waarvan de leiders verho
pen eerstdaags nieuwe sekties te 
zien ontstaan. 

Li LiBBE imim 
Enkele tipische titels uit de 

franstalige i)ers. 
Titel : Het « Nationaal » Kon

gres van de Volksunie. 
Vlammend van antiklerikalisme 

en antiroyalisme m oorlog tegen 
de unitaire staat . 

Twee lange kolommen az' jnach-
tig proza. 

Een staaltje : Over het referaat 
sociaal-ekonomische zaken. 

« Dit deel had voor dekor 'niet 
meer een zaal van het tweede ver
diep maar een kelder totdewelke 
men toegang had langs de « re
ceptie en de « toiletten ». 

Over de rede van Wim Jorissen. 
« Hij erkent in elk geval dat 

waaraan niemand twijfelde. 
Zeker de intellektuelen stonden 

nooit aan onze kant. » Het zijn 
geen aktiemensen zij verkiezen 
het sa'on. 

Le Malisi 
« Het 8ste Kongres van de V.U. 

gebaseerd op het separatisme ». 
Voor het overige een gebrekkige 

samenvatt ing van de programma
punten 

Rond de kwestie Merlot enkele 
kommentaren. 

Vele kranten erkennen de sterk
te van de Waals-nationale bewe
ging die zo kort nog maar georga
niseerd een grote invloed uitoefent 
op de |WaaIse gekozenen. 

DE GA25ET 
Het Waals nationalisme is er in 

geslaagd de spreekwoordelijke par
tijdiscipline der socialisten als een 
kaartenhuisje ineen te doen stor
ten. De Luikse socialisten, die in 
hun redevoering zo hoog oplopen 
met Jean Jaurès en andere huma
nistische socialisten, ontpoppen 
zich als nationalist en van he t erg
ste allooi. Sommige doctrinaire 
s tandpunten dienen alleen nog 
maar als alibi voor enge nationa
listische agitatie. 

La Wallonië 
« Wat blijven de andere Waalse 

ministers nu nog verrichten in een 
regering, die aUeen de Vlaamse 
belangen d i en t ? Wij stellen de 
vraag zeer duidelijk aan Edmond 
Leburton en Marcel Busieau, en 
zelfs aan de C.V.P.-ers Servais en 
Heger. 

: U WENST PELS, 
E EEN BONTJASJE, 
• 

• of een pracht 
• van een bontmantel? 
[ Wendt U 
E vol vertrouwen 
: tot het huis 
E W.CLAYKENS-NEVEN 
: Oudergemselaan 328 
• Etterbeek . Brussel 
1 TeL : 48.37.01 
j Alle inlichtingen op verzoek 

Zoals de zaken nu s taan s taa t 
het aanblijven van die Vlaamse re
gering (die zelfs geen inspanning 
meer doet om zulks te verbergen) 
gelijk met capitulatie. En die ca
pitulatie zal op het politieke vlak 
duur betaald worden. » 

Wat hebben wij van Vlaamse 
kan t te verwachten. Schrik voor 
dp heilige partijeenheid en die 
schrik zal de kleurpartij-Vlamin-
gen vermoedelijk veel doen toege
ven om het jWaalse <( schrikkom-
pleks weg te nemen ». 

HETBELAHCYANLIHBURC 

« Het ontslag van M. Merlot is 
op de keper beschouwd een over
winning van de M.P.W. en een 
hulde aan de groep van het •Wal-
Imgantisch extremisme op de 
openbare opinie in het Luikse. 
Het is een veeg teken wanneer een 
minister oordeelt dat hij zichzelf 
in de muil van de Moloch moet 
storten. Het Wallingantisch extre
misme zal hierdoor nog overmoe
diger worden. » 

De Walen hebben inderdaad po
litiek aanvoelen. Als wij Vlaams
nationalisten rond talloze rege-
ring-skaaksla^en aan het Vlaamse 
Volk eisten dat de zogezegd 
Vlaamsgezinde ministers zulke, re-
geringspolitiek niet langer zouden 
dekken, vond men ons steeds eks-
tremisten. 

De Vlaamse 

üiidstfijder 
Is argwanend tegenover de 

« werkgroep ». 
« Men wil nu ook, zoals voor de 

laatste oorlog, terug naa r een 
« compromis des Belges ». 

Nu, zoals toen, zal men wel ver
mijden tot de kern door te drin
gen en de hoofdbekommernis zal 
blijven de versteviging van he t 
parti jverband tussen Walen en 
Vlamingen, veeleer dan het vinden 
van een werkelijke afdoende op
lossing. 

De CVP zal slechts bezorgd zijn 
Om de eenheid met hun Waalse 
partijgenoten te behouden, zoals 
de socialisten zullen vrezen met 
politieke machteloosheid te wor
den geslagen in Vlaanderen. 

Het eng partijbelang zal steeds 
het algemeen volksbelang \prime-
ren. 

Zo is het trouwens in het verle
den altijd geweest : Geen enkel 
Vlaams wetsontwerpje of wetsvoor-
stelletje, hoe algemeen en onpar
tijdig ook, da t niet met partijpoli
tieke bedoelingen werd gestemd 
of bestreden. 

De agitatie rond de overheveling 
van de Voer naa r Limburg, komt 
dit nc^maals in het licht te stel
len. 

Zullen nu eindelijk de Vlamin
gen niet gaan inzien welke more
le en materiele pest de partijpoli-
tiekasterij voor he t welzijn van 
land en volk in het verleden is 
geweest ? 

Denken wij er m a a r eens ver
standig over na . Hoe zal de eind
strijd zijn ? Want die komt er 1 
Zal het nog zijn een strijd om 
machtige part i jen met al hun leu
genachtige beloften ? ofwel de 
strijd eindelijk tussen Waal en 
Vlaming en dus de dood van alle 
unitaire partijen, de steun voor en 
van enkel die part i j of part i jen 
die 't durven zeggen en ernaar dur
ven streven. 

Vlaanderen eerst ! Aan die par
tijen alleen dan : onze Vlaamse 
dankbaarheid. » 

Dat deze vrees niet ongegrond 
is kan blijken uit volgend artikel 
uit : 

YOLKSGAZE^ 

De taalontwerpen die de Waalse 
broertjes zouden kunnen kwaad 
maken moeten best bevroren wor
den. 

« Het komt ons voor dat men 
even zou moeten ovei-wegen of 
he t moment niet is gekomen om 
op een nieuwe kerf te vertrekken. 
Men kan de inventaris maken van 
de ontwerpen die alweer moeilijk
heden kunnen veroorzaken en van 
deze die^'aawtiet-kabinet gezag e n 
vergrote populariteit kunnen be
zorgen. Het zou zeker een blijk 
van politiek verstand en voorzich
tige wijsheid zijn, niet te zeer de 
nadruk te leggen op de eerste, 
doch bij prioriteit te werken aan 
de laatste. » 

Of dit volksbedrog nog zal pak
ken vrezen wij sterk. 

Er is een jeugd aan het aan
treden in Vlaanderen die met die 
partijpolitiek unitaristen niet lan
ger opgezet is. 

feiteW 
Hierin ziet F . De Bondt van de 

V.V.B, een doordringen van de 
nieuwe federalistische en sociale 
opvattingen bij de studenten. 

'< Men zegt dat de studenten in 
elke staat , bij elk volk, op de keer
punten van de geschiedenis de 
zuiverste aanvoeling hebben van 
de noodwendigheden van he t ogen
blik, omdat zij. nog onbelast te
genover he t verleden, de toekomst 
aanpakken volgens eigentijdse in
zichten. Welnu, voor he t eerst 
marcheren aUe Vlaamse studenten 
voor de gemeenschappelijke 
Vlaamse eisen, en stellen zij deze 
eisen in een toekomstperspektief 
door aan te dringen op nieuwe 
strukturen zowel op politiek als 
op sociaal en ekonomisch geWed.» 

W.L 
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Biiniffliii 

BROSJÜRE TAALGRENS 
De Brosjure over de taal

grens wordt deze maand ver
zonden. Wij verontschuldigen 
ons bij de inschrijvers voor de 
vertraging. 

ANTWERPÈNi 

ANTWERPEN 
« De Voer en Overmaas ». 

Op uitnodiging van de Kuituur-
kring « Tijl » spreekt op zaterdag 
10 november de Heer J. Gouver
neur, in de zaal Peter Benoit, te 
Antwerpen over « Het front van 
de haa t in de Voer en de werkmg 
der Vlamingen in Overmaas ». 

Het is dan ook onze plicht on
ze mensen in de Voerstreek te 
steunen. 

Niemand zal dan ook willen ont
breken op deze bijeenkomst die 
begint om 20 uur 30. 
Organisat?;; Dienstbetoon. 

Voor alle inlichtingen betreffen
de he t dienstbetoon in de provin
cie Antwerpen kunnen de plaatse
lijke besturen zich wenden tot de 
prov. dienst voor dienstbetoon, 
Arthur Verhoevenlaan, 6 te Scho
ten tel. (03) 552.54.60. 

Deze dienst stelt U in verbin
ding met de dokumentatieUienst 
of deskundigen terzake en zorgt 
voor de organisatie van het dienst
betoon in Uw streek, zo dit wen
selijk blijkt. 
St Niklaasfeest V.U. Antwerpen : 

Ten voordele van het St Ni
klaasfeest van de V.M.O. worden 
lotjes verkocht. Er zijn er nog 
steeds beschikbaar bij de voorzit
te r en de sekretaris. Spreek hen 
a a n en steun de V.M.O.; zij ver
dient het dubbel endifc . -^ '.«ih 

K O f i t l C H 
Op 17 november 1962 in de zaal 

Alcazar, Mechelse steenweg ,22, 
Kontisch te 20 uur : Derde Groot 
Ba l van de Vlaamse Kring, ten 
bate van ons vlaggenfonds. Or
kest : De Accordona's. Leiding : 
de fr. Baeckelmans zorgt voor 
mooie dansmuziek en Vlaamse ge
zelligheid. Inkom : 20 P. 

ARR. TURNHOUT 

KADERDAG TE 

WECHELDERZANDE 

OP 10 NOVEMBER. 

De kaderdag vindt plaats op 
10 november e.k. in gasthoj De 
Keizer in Wechelderzande te 
S uur. We verwachten er alle 
leden en sympatisanten. 

Op deze vergadering spre
ken : Dr. Jur. Jo Belmans en 
Dr. Ss. Bert Hermans. 

Jos Van Bruggen, arr. voor
zitter, zit deze kaderdag voor. 

De dames en juffrouwen die 
de namiddag zitting niet wensen 
bij te wonen, kunnen rond 6 
uur gratis afgehaald worden 
om ons gezellig samenzijn bij 
te wonen. 

Een aardig orkestje zorgt 
voor de stemming. 

ZANDHOVEN 
Propagandatochten voor de vol
gende weken : 

11 november : Zandhoven : 9 
uur 30 aan de kerk. 

18 november : Wommelgem : 
9 uur 30 aan de kerk. 

25 november : Viersel en Em-

• Het modernste huwelijks- ! 
S werk. • 
! Huwelijk voor iedereen. ï 
; Snelle resultaten. S 
* Schrijf Ardaen Pierre, j 
• Postbus 186, Oostende, S 

blem, 9 utir 15 aan de kerk van 
Zandhoven. 

2 december : vrije zondag. 
9 december : Viersel : 9 uur 30 

aan de kerk. 
16 december : PuUe en Pulder-

bos : 9 uur 15 kruispunt Zand
hoven. 

23 december : Halle : 9 uur 15 
aan de kerk. 

Nadere inlichtingen ; Maurits 
Vanderbruggen, Riemstraat . Tel. 
79.07.95 - 81, Schilde. 

BftABAKT? 

BRUSSEL 
Kontaktvergadering. 

Op woensdag 31 oktober werd 
door het nieuwe aiTondissements-
bestuur, onder voorzitterschap 
van Dokter Anciaux, kontakt ge
nomen met de afgevaardigden der 
zuiver Vlaamse kantons 

Ook daar zal overgegaan wor
den tot een reeks openbai-e voor
lichtingsvergaderingen en het 
reeds zeer hoge leden- en abonne
mentental zal tegen begin 1963 
nog worden opgedreven. 

Op gebied van financiële mobi-
llzatie zullen s teunkaarten ver
kocht 'worden. 
Werftcchten met verkoop van 
blad. 

De volgende werftochten heb
ben plaats. 

1. Op zaterdag 10 november 
n a a r Bekkerzeel. 

(Bijeenkomst te 14 uur achter 
de KVS of te 14 uur 30 aan de 
kerk van Bekkerzeel). 

2. Op zondag 18 november naa r 
Oetingen. 

(Bijeenkomst te 9 uur achter 
de KVS of te 9 uur 45 aan de 
kerk van Oetinger) . 

LEUVEN 
Op 31-10-62 hield het ar. Leuven 

een propagandistendag. Voor een 
talrijk publiek hielden de be
stuursleden van het an-, uiteenzet
tingen over organisatie, propa
ganda, finantiën enz. Korte ver
slagen van de voorbije werking. 
Cijfers over aanwinst leden en a-
bonnementen. Na een vruchtbare 
bespreking werden de richtlijnen 
voor de volgende maand medege
deeld, in hoofdzaak : oprichten 
van vijf nieuwe afdelingen. Leu
ven groeit ! 
Zitdagen. 

De 2de maandag der maand 
houdt Daniel De Coninck zitdag te 
Tervuren, lokaal « De Toekomst » 
Hoornzeelstr. 6, van 19 uur tot 
19 uur 30. 

Te Leuven lokaal « Cristal », 
Pari jsstraat 12, van 19 uur 30 tot 
20 uur. 

Dhr. Segers A en dhr Pelgrims 
houden zitdag de 2de maandag 
der maand te Keerbergen café 
Sportwereld bij dhr Van Looy Alf 
Putsebaan 50, van 20 uur tot 20 
uur 30. 

Te Haacht café «De Wielewaal», 
bij dhr Schelfhout Kam Wespe-
laarsteenweg van 21 uur tot 21 
uur 30. 

De 2de dinsdag der maand te 
Baal bij Vos Gustaaf, Palingstr. 
2 van 21 tot 21 uur 30. 

Te Wespelaar café « De Roos » 
bij Heymbeeck, Grote baan van 
20 uur tot 20 uur 30. 

Te Boortmeerbeek in het lokaal 
Rut tens Frans, Brede Pleinstraat 
115, elke 2de dinsdag van 19 uur 
30 tot 20 uur. 

LIMBURG 

GENK 
Men verzoekt ons mede te delen 

dat op zaterdag 24 november a.s. 
een privé-dansfeest wordt inge
richt door vriendenband Limburg, 

in zaal « Rembrandt », weg naar 
As te Genk. 

Uitnod'gmg s'tnkt vereis t . ' 

HOUTHALEN 
Men meldt ons dat de toestand 

in de koolmijn te Houthalen niet 
rooskleurig is voor de toekomst. 
We wensen hiemiee geen alarme
rend bericht de wereld in te stu
ren doch het fo-t dat tijdens de 
laatste weken een reeks bedien
den en enkele honderden arbei
ders werden afgedankt is toch 
nie; bemoedigend voor de plaatse
lijke bevolking. Het is in dit te
ken dat we te Helchteren op za
terdag a.s. 17 nov een voorlich
tingsvergadering zullen inrichten 
m café « Het Kru 'spunt » en dit 
om 20 uur. 
Belangrijk bericht. 

Zoals U weet heeft de propa-
gandaploeg in L-mburg een pro-
pagandawag n gekregen. Evenwel 
zijn de noi ige fma'^cies hiervoor 
nog niet gevonden en mosten er 
nog belangrijke bedragen gevon
den worden. Toch moeten we even 
waarschuwen voor het feil dat in 
Limburg soms wel eens te goeder 
trouw gelden gegeven worden 
aan personen die deze ge'den niet 
afrekenen. 

Teneinde deze vergissingen in 
de toekomst te voorkomen raden 
We de geldsch'eters aan alleen nog 
steunbijdragen te geven aan de 
leden van het financieel komitee 
nl. De provinc. voorzitter Drs. De-
graeve, de algemene partijsecre
taris Wim Jorissen, de provinciale 
secr. Clem Ckïlemont, en Ir Re-
naa t Vanheusden. 

Stortingen worden graag aan
vaard op P.O. 4815.26 van Olem 
Colemont, Nieuwerkerken 

Ö-VtAANDEREN 

AALST 
Sint iWaartensfeest. 

Het tweede Sint Maartensfeest, 
ingericht door de Kultum en Ont
spanningskring de Vriendschap, 
heeft plaats op zondag 11 novem
ber te 15 uur in het lokaal De 
Vriendschap, Kerkstraat , Aalst. 

Inschrijvingsformulieren zijn te 
bekomen op het zelfde adres. 

Om de inrichters het werk fce 
vergemakkelijken verzoeken zij ü 
vriendelijk de formulieren binnen 
te brengen voor 8 november. 
Arr. bestuursverkiezing. 

Op woensdag 30 okt kwam te 
Aalst de aiTondissemnetsraad bij
een. Nadat de raad de afdelings-
afgevaardigden zijn goedkeuring 
had gehecht aan de koöptatie van 
zeven raadsleden, werd overge
gaan tot de verkiezing van het 
nieuwe axrondisseinentSbestuur 
in toepassing van de n'euwe par
ti js tatuten. 

Volgende bestuui'sleden werden 
verkozen : Hubert Bauwens, F rans 
Bosseloo, Jef Cool, Bertrand Cop-
pens, Bert De Cremer, Paul Mar
tens en J a n Van den Berghe. De 
hh. J a n Van den Berghe en Bert 
De Cremer werden in hun fimktie 
van voorzitter, respektievelijk on
dervoorzitter bevestigd terwijl de 
h. Paul Martens als vast arron
dissementeel sekretaris werd aan
geduid. 

Zij vormen met hun drieën het 
dagelijks bestuur van het arron
dissement. 

Jef Oool en Bert De Cremer 
zullen het arrondissement verte
genwoordigen in he t hoofdbestuur. 

EEKLO 

Alle leden en abonnementen 
worden uitgenodigd tot de belang
wekkende vergadering welke plaats 
vindt op dinsdag 13 november te 
19 uur 30 in het hotel-restaurant 
« Groenen Boomgaard », Koning 
Albertstraat 18 te Eekio 

GENT 

Jaarlijkse dodenherdeiiKing:. 
Zondag 18 november 1962. 
10 uur - Kerkhof Laarne. 
Korte simbolische plechtigheid 

aan het berkenkruisje op het graf 
van een kamerasd. 

11 uur - Oostakker-Lourdes, Ba
siliek : 

Plechtige H. Mis voor de ziele-
rust van onze gesneuvelden, gece
lebreerd door E.H De Brouwer, 
pastoor Impe. Kanselrede door 
E.P. Brauns s.j. 

15 uur 30 - « Roeland » Gent. 
Dodenhulde en herdenking van 

de dood van R ToUenaere 20 jaar 
geleden. 

Met de medewerking van ver
schillende kunstenaars. 

Tekst en muziek speciaal voor 
die gelegenheid g"kreëerd_ 

Na de plechtigheid : gezellig 
samenzijn. 

Ter gelegenheid van de doden
hulde : Fototentoonstelling 
« Zoekdien.st voor vermisten ». 

MALDEGEM 
Op 30 okt. werd een kontaktver

gadering belegd In «De Schouw
burg». Eten komitee van 8 perso
nen werd gevormd dat tegen einde 
van dit j aa r zal zorgen voor een 
voortreffelijke lijst s l m p a X i n t e n . 
Een .speciale inspanning zal gele
verd worden om het ledenaantal 
gevoelig op te drijven. Vo'gende 
vergadering op dinsdag 18 decem
ber. De werking wordt gecentrali
seerd bij Van Eeckhout - Goduyn, 
Aardenburgstraat 11 (tel (050) 
7.14.28) 

SINT NIKLAAS 
Zaterdag 10 november om 9.30 u. 

in de kerk Kristus-Koning, Hei-
strdat, St-Niklaae mis vxxx des 
Heer Frans Wymeersch. 

^ « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 

I 1 
" MEDEDELINGEN ï 
: •: 

; 1. Van dinsdag af in in « De ; 
: Vriendschap », Kerkstraat 9 , ! 
• Aalst het arrondissementeel! 
; Volksunie - sekretariaat o p e n ; 
: de dinsdag, de donderdag en ; 
• de zaterdag telkens van 10 tot S 
• 12 uur. • 
; Buiten deze uren kan men • 
; de arrondissementele sekretaris • 
: bereiken op het telefoonnum- i 
• mer 09-52.72.47. > 
• • 
S 2. Van nu af aan dient de ; 
! leden- en abonnementens lag : 
• voor 1963 krachtdadig aange- • 
; pakt. Ons objektief : verdubbe- ; 
• ling van het aanta l leden en ! 
; abonnementen tegen 1 mei • 
: 1963! Tweemaal per j aa r ; op • 
: 1 november en op 1 mei, zal i 
• een eresymbool overhandigd • 
: worden aan de afdeling of kern • 
! die in laatste zes maanden h e t ; 
• hoogste procent leden en abon- • 
; nementen wist te boeken en • 
S aan die welke de snelste a a n - ; 
• groei kende. S 
: Propagandisten, aan het i 
• werk ! Nadere richtlijnen voor ; 
; de werfkampanje zullen vol- • 
: gen. : 
• • 
• • 
: 3. In de maand december : 
• s tar ten wij met een scholings- • 
; kursus voor onze kaderleden • 
! en propagandisten. De lessen S 
! zullen plaats vinden te Aalst. ï 
• Nadere berichten zullen aan de ; 
: afdelingsbesturen overgemaakt ï 
ï worden. i 

URSEL 

Alle leden en geabonneerden 
worden dringend uitgenodigd naar 
de zeer belangrijke kontaktverga
dering op zaterdag 10 november 62 
te 19 uur 30 stipt in Café : «De 
Groene Boomgaard » (Roger De 
Vlieger) dorp, Ursel. Niemand 
mag ontbreken ! 

W-VtAANi)ÉRÏN 

ARR. BRUGGE 

Met het oog op het hern-euwen 
van de bijdragen zullen in de loop 
van november alle leden en abon
nees worden bezocht Wij hopen 
dat onze propagandisten een goed 
onthaal zal te beurt vallen en dat, 
wie nog z'n toetreding niet inzond, 
van dit bezoek zal gebruik maken 
om de aktie «vrijwillige belasting» 
te doen slagen 

ZOMÊRGEJVI 
Tijdens de belangrijke vergade

ring van 25 oktober werd een be
s tuur van 8 personen samenge
steld, dat zal geholpen worden in 
zijn werking door een komitee van 
21 

Het afdelingssekretariaat is ge
vestigd bij : de h r Wille Hubert, 
Hofbouwstraat, 9, Zomeraem (tel. 
74.2.71) 
Verantwoordelijke voor de leden
werving : Eric Van de Weghe 
Kleitstraat, 33, Zomergem. 

Voortaan zal «de Volksunie » 
ook wekelijks huis-aan-huis ver
kocht worden door De Bie Johan, 
M=erlare, 8, Zomergem. Personen 
welke wekelijks het blad wensen 
te kopen geven hun naam op aan 
betrokkene. 

Ledenwerving. 

In de maand november wordt 
gestart met de vernieuwde leden
werving onder het motief • «elk 
lid minstens één nieuw lid bij». 

Einde jaar moeten er 70 leden 
zijn ! 

Reeds enkele vooraanstaande 
personen sloten zich aan ! 

MEDEDELING 
Ward Hermans tekent ïijn 

« J a n van Gent » op At boe-
kenbeursi, stadsfeestzaal ' e 
Antwerpen op zaterdag en 
zondag van 4 tot 6 uur 's na
middags. 

» • > • • • • • • • • • • • • • • • • • " * • 

rOEKERTJ 
Alle briefwisseling voor Inlassen 

en antwoorden op zoekertjes : 
Volksunie, M. Lemonnlerlaan 83 

Brussel i 

BouwvaKarbeiders gevraagd 
(handlangers en metsers) voor 
onderneming te Vilvoorde-Ko-
ningslo. Schrijven of telef, bureel 
blad. 

211 

Gevraagd goede daktylo's door 
Brusselse firma, direkte indienst
treding Schrijven of telefoneren 
bureel blad. 

Db 212 

Mejuffr. 40 jaar, vlaams, eenvou
dig, werkzaam. Verl. kennism. 
voor huw. met ernstig Jongeling 
38 j . Schrijven M. Lemonnlerlaan 
82 Brussel 1 

213 

Appartement gelijkvloers 5 plaat-
sen centrale verwarming, bad en 
keuken geinstall. Garage mogelijk 
voor gezin zonder kinderen IJzer-
straa*- 7a Hoeilaart gevraagd 2.000 
F. - Schrijven Liebtert, steenweg 
on Terhulpen 21. Hoeilaart 

214 

Gevraagd jong meisje, voor licht 
bureelwerk omgv. van Antwerpen, 
aanbieden E. Latour belgiëlei 94, 
Antwerpen. 

2X5 

Op 25 november a.s. in zaal Majestir, Carnotstraat te Antwerpen : 

GROOT VLAAMS STISIKLAASFEEST 
MET PRACHTFILM « DE WITTE » 



14 DE VOUUUMI 

B E C O 
Paardenmarkt, 20 
Antwerpen 

32.04.77 
Tel. 03/32.27.12 (privaat) 

ANTWÉRPÉtl 

MERKSKM 

Wij vestigen van nu at do aan
dacht van al de leden en simpa-
tisanlcn op on^e Volksvergadering 
in de zaal TUL, op zaterdag 24 
icovember a.s. te 20 uur, met Mr. 
Frans Van der Eist en Raymond 
Malhoysscns als sprekers 

Op de woensdagen 21 november 
en -5 december van 20 tot 21 u u r 
zal een afgevaardigde van de 
Vlaamse Ziekenkas zitt ing hou
den- Lokaal TUL, Bredabaan 298. 

BRABANT 

BRUSSEL 
V.V.A. 

Op vrijdag 16 november te 20 
uu . 

Graa l van Egmont, Van Praet-
s t . aa l 28, zaal « Vlaamse Club ». 

Dr Jozef Weyns, de man die 
Bokrijk ontwierp en uitbouwde, 
over « Vlaamse huisraad door de 
eeuwen heen ». 

Met kleurendia's. 
Toegang kosteloos en vrij. 

KAN ION MOLENBLLK 
AFDELING JETTE 

Up vrijdag 26 oktober jl. hield 
de afdeling Jetle haar algemene 
Jedoii vergadering. 

î ir werd besloten de PAPIER
SLAG voor het kanton Molenbeek 
te laten plaats hebben oip zater
dag 17 november a.s. 

-Na een korte bespieking werd 
de vergadering geheven, om de 
k d e n de kans te geven te gaan 
luisteren naar één van de grote 
l ichten (Sic-) van het Unitaris
me , de CV.P.volksvertegenwoor
diger en oud-burgemeester van 
SL Joost-ten-Node, de Heer Saint-
Bemy, die onder de auspiciën van 
he t «BLOG DE LA LIBERTE POÜR 
BRUXELLES » zou spreken in de 
zaal « LA PERLE », op het Bock-
staalplein te Laken. 

Het kleine zaaltje bleek reeds 
ingenomen door een 30 tal M.W. 
P. leden en ongeveer 15 kamera
den van de afdeling Laken. 

Voortdurend onderbroken, pro
beerde spreker de taalontwerpen 
GILSON te verdedigen, voortdu
rend toegejuicht of uitgejouwd 
dan eens door de Walen, dan door 
de Vlamingen. Het hoogtepunt 
kwam rond 24 uur , toen spreker 
vroeg of er vragen te stellen wa
ren. Na een interessante uiteen
zett ing over federalisme als enige 
oplossing, door een Waal, stelde 
onze kantonale voorzitter. Jan 
DE EERLANGER, de vraag waar
om taalfaciliteiten voor de frans-
talige minderbedfn in de rand-

: 3 0 M I U O E N [ 

j of 6 0 % der 5 0 miljoen j 
• van iedere normale tranche : 
• wordt verdeeld : 
S onder de winnaars : 

i • \ 
I AFRIKAANSE i 
1 LOTERIJ 1 
i • : 
• • 

I Trekking ! 
i van de 16de tranche 1962 [ 
• op maandag 26 november : 
• • 

• te Overijse • 
• flet Biljet 100 P [ 
: Het Tiendebiljet 11 F ï 

gemccnlen, in plaats van die men
sen te verplichten zich aan te 
passen, vraag die door spreker 
totaal naast de kwestie wetd be
antwoord, maar dan toch in be
hoorlijk Nederlands. 

Na de vergadering werd nog 
lang in het lokaal geredetwist 
tussen M.W.P. en on^e leden, 
waarbij het vooral opviel dal de 
beide partijen in het federalisme 
de enige oplossing zien. 

De afdeling JETTE is beslist op 
goede weg. 

PAPIERSLAG 

Wij verwittigen al onze leden 
en sympathisanten dat het oud 
papier zal afgehaald worden, op 
zaterdag 17 november aanstaande, 
in de namid<lag, voor de afdelin
gen Molenbeek, Jette en Gansho-
ren-Koekelberg. 

Wij doen een beroep op allen 
die hieraan willen medewerken 
om zich in verbinding te stellen 
met het Sekretariaat te Jet te, 
Aniélie Comandstraat 41. 
Tel, : 27.16.78. 

MECHELEN 

I n de Kontaktklub te Mechelen 
werd de winlerwerking geopend 
met een voordracht door Toon 
Van Overstraeten die handelde 
over de rol die Vlaanderen kan 
spelen In hen groeiende Europa 

Hij stelde vast hoe in het Be'-
gië model 1830 — twee volkeren 
gegroeid zijn met heel wat uit
eenlopende reakties en behoeften. 
Die twee moeten zich vrij kun
nen ontplooien in een aangepast 
kader Hij gaf met een aantal 
vooi beelden het verschil Vlaan
deren - Wallonië aan de hand 
van 'de tjegrippen achterstand en 
achteruitstelling. Vooral het Lim
burgse voorbeeld was hier spre
kend Een federaal België als 
groei naar een federaal Europa 
wordt onalwendhaar 

Afdeling Mechelen r ichtte een 
openbrief tot de Mechelse Kamer 
van Koophandel die de als Bel
gisch minister voor zijn taak niet 
opgewassen P.H. Spaak uitnodigde 
voor een voordraclit. 

Tenminste po moet toch de 
schuldbekentenis gezien die Spaak 
aflegde bij een vraaggesprek met 
de Pourquoi-Pas ? 

B E C O Mazout 

LIMBURG 

LIMBURG 
Leden- en abonnementenslag. 

Verschillende afdelingen, vooral 
uit arrondissement Tongeren 
Maaseik stuurden nog steeds nieu
we leden en abonnementen bin
nen. 

Afcteling Laaiaken en Maaseik 
brachten he t grootste getal nieu
we leden binnen 

Meteen willen we toch nog 
eens aandringen bij sommige af
delingen opdat ze de leden- en 
abonnementenslag niet zouden 
verwaarlozen. 

BREE-PEER 
Deze bloeiende afdeling hield 

verleden week haar s tatutaire 
ledenvergadering waarop dan ook 
het n;euwe bestuur verkozen 
werd. Dit bestuur ziet er als volgt 
Uit : Voorzitter dhr. Vaesen Jaak, 
Secretaris Jaak Knevels, Leden 
dhr Wellens Jan, Geyssels A. en 
Gielen Leo. 

De provinciale voorzitter Drs. 
Degraeve wenste het bestuur veel 
succes en geluk bij de verdere uit
bouw van de afdeling, en gaf 
daarna nog een uiteenzetting over 
het Federalisme. 

Hierop volgde nog een drukke 
bespreking. 

HELCHTEREN 

Afdelingen Bree-Peer en Berin
gen hebben een openbare voorllch-
tlngsvergaderiner belegd te Helch-

PROVINCIALE KADERDAG OOST-VLAANDEREN 

Zaterdag 1 december 1962, te Gent. 
Alle kaderleden en abonnenten van de Volksunie worden 

dringend uitgenodigd om in grote getale aanwezig te zijn op 
de grote massa-kaderdag van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Deze kaderdag vmdt plaats in de zaal van het Vlaams huis 
Roeland te Gent om 15 uur 30. 

Naast een reeks punten van organisatorische aard zullen 
twee uiterst belangwekkende referaten worden voorgedragen : 

Dhr van de Kerckhove, provincieraadslid van de V.U., be-
hande ' t het onderwerp : 

« De Volksunie en de komende gemeenteraadsverkiezin
gen ». 

Toon van Overstraeten, algemeen propagandaleider spreekt 
over : 

« Piopagandathema's en methodes, aangepast aan de hui-
d'ge politieke konjunktuur ». 

Voor de dames wordt een speciaal programma van ioeris-
tische aard voorzien. 

Om 18 uur gi'ijpt een korte fecstzittmg plaats waarin de 
Volksunie Oost-Vlaanderen haar volksvertegenwoordiger Dr. L. 
Wouters viert om zijn zestigste verjaardag. 

Na af oop is er een gemeenschappelijk avondmaal voor
zien eveneons in het Vlaams huis Roeland. 

's Avonds laat v ndt er een galabal plaats in de moderne 
zaai Riva, gelegen langs de baan Gent^Kortr jk te Deurle. 

Het bekende danscombo van Frank Greven, versterkt met 
een vokaal kwartet zal er voor de gepaste stemming zorgen. 

Dit bal wordt ingericht m samenwerking met de Vlaams-
Nationale Studentenunie van de Rijksuniversiteit te Gent en 
s taat in het teken van de verbroedering tussen de Volksunie 
Oost- en W-.st-v;aanderen. 

Iedereen wordt verzocht 1 december vrij te houden en alle 
afdelingsbesturen worden verzocht nu reeds met de organisatie 
van de verplaatsing een aanvang te nemen. 

1 december wordt een hoogdag in de Volksuniewerking ! 

teren waarop de nijpende proble
men over de afdanking V8n mijn
werkers m Houthalen zal behan
deld worden. Deze vergadering 
vindt plaats op zaterdag 17 no
vember a s. 

Sprekers : F . van der Bist en 
T. van Overstraeten. 

VOERSTREEK 
We nemen van de gelegenheid 

gebruik onze vrienden uit de 
Voerstreek hartelijk welkom te 
heten in Limburg Onze vriend 
Jef Ernst, de uitbater van het 
« Hof de Voer », is ondertussen 
begonnen me t de uitbouw van 
een afdeling. 

B E C O Stookolie 

Schuimrubbermat rassen 
met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Res3ortinatr2issen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

STAK' 
Gewat tee rde bedspreien 
Wol len dekens 
Tel . 44641 en 4 4 6 4 2 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen ver
koper. Star Zele. 

0-VytANDEREN 

ZOTIEGEM 

AWSTELLLNG VAN BESTUUR 

Vorige weck werd onder de lei
d ing van Pol van Gauwcnberge en 
on/e mandatar issen Dr van Leom-
pul ten , volksvertegenwoordiger, 
Senator Diepcndaele en Ar thur de 
Troyer overgegaan tot de aanstel
ling van een plaatselijk bes tuur . 
Ü<it zal er als volgt uitzien : voor-
ï-itlcr : Marcel de Boe ; sekretaris : 
Fons van Turlelboom ; penn ing
meester : Staf de Naeyer : propa
ganda : Julien Uyterhaegen. 

Goc*de vaart, Zottegem 1 

GENT 
V.O.S. - A.N.Z. 

Op zondag a.s. 11 november her-
doii.ken de Vossen van Gent, het 
einde van de oorlog 1914-1918. 

Om 18 uu r wordt een H Mis oip-
gcdragen ter in tent ie van alle oor-

B E C O - Olie ! 

logsslachtoffers \ an beido worcld-
001 logen - d i t in de kerk der pa
ters Dominikanen - Jacobslraat, 
Gent. 

Om 20 uur 's avonds een feest
avond in lokaal « Roeland ». 

Optreden van he t gekende kleiu-
kunstgczclschap «De Regenboog», 
die meflelid Dr Filip De Pillocijn 
zal huldigen. 

W-VLAANDEREN 

BRUGGE 
HERNIEUWING VAN 
LIDMAATSCHAP EN 
ABONNEMENT 

Met het oog op het hern ieuwen 
van de bijdragen zullen in de loop 
van de maand november, alle 
leden en abonnenten aan huis be-
z©cht worden. 

UITNODIGING 
Hiermede nodigt he t Blauwvoet-

vcndel « B e r t Claeys», Brugge, 
alle vr ienden en s impatisanten u i t 
tot he t bijwonen van een H. Mis, 
welke op zondag 18 november 1962 

ie 12 u u r wordt opgedragen in (Je 
parochiale kerk van St. Jozef e n 
Kristoffel te Assebroek, tot ziele^ 
rus t van, zijn oud-lid Jan Goossens, 
zoon van de heer en Mevrouw, 
Frans Goossens-Desmedt u i t Oost» 
k a m p . 

DIKSMUIDE 
Kolportages. 

De kolportage te Oudenburg 
Werd spijts de kleine opkomst van 
de propagandisten toch een suk-
ses. Een 70-tal bladen werden a a n 
de man gebracht. 
Volgende kolportages : 
Zaterdagnamiddag 17 november S 
Westende en Lombartzijde. 
Zondagvoormiddag 25 november S 
Oostende, Provinciale kolï>ortage. 
Zaterdagnamiddag 8 december } 
Kort 'mai iJ . 

Vcoi- Oostende doen we een op-
loej to., medewerking aan de pro-
paganUi'csn vaai de arr. Kortri jk, 
Roeselare-Tielt, Brugge en leper. 

"We herinneren eraan da t vol
gende kolportages stellig door
gaan : 
17-11 Zaterdagnamidnag: Westen-
de en Lombartzijde. 
25-11 Zondagvoormiddag : Provin
ciale ccdportage te Oostende 
8-12 Zaterdagnamiddag : Korte-
m.ark. 

Voor de kolportage te Oostende 
doen we een oproep tot medewer
king aan de arrondissementen 
leper, Brugge, Roeselare-Tielt en 
Kortrijk. 

H E R N I E U W UW 
A B O N N E M E N T 

^^'ESTHOEK 
AVONDFEEST • • • 

Zoals eerder aangekondigd, heeft 
hot jaarlijks groot St. Niklaas en 
avondfeest plaats o p zatoidag 1 
december a.s. in de s temmige 
zaal « TIROL « te Esen. 

W e doen een warme oproop lot 
do meer begoede vrienden en 
A laamse nijveraars, om een of 
andere gave aan te bieden. 

Tevens wordt gevraagd, adres
sen van noodlijdende families ken
baar te maken,, opdat deze even
tueel rechtstreeks zouden k u n n e n 
worden geholpen. 

Gitten en geschenken k u n n e n 
worden aangeboden bij 
— Mevr. Jan De Bondt, Yzerlaan, 

42 en 
— in «Vlaaims Huis » Y/erlaan, 

83 te Diksmuide. 

TORHOUT - AARTRIJKE ' 
Op vrijdag 26 oktober koos de 

afdeling Torhout-Aarlrijke he t af
del ingsbestuur . Met algemeenheid 
van s temmen vierd de heer Jef 
Duflou als voorzitter herkozen. Als 
bestuursleden zullen fungeren, de 
heren Gelest Jaccjues, Godfried 
Wil lemyns en Hugo Van Tilborgh. 

De oipzet van he t nieuwe bes tuur 
is, nog vóór einde 1962 het aan
tal leden en abonnementen te ver
dubbe len . 

Kontakt-adres voor de afdeling 
blijft : Jef Dublou, Hogestraat, 79, 
Torhout . 

ZEDELGEM - RUDDERVOORDE. 
Leden en abonnenten zullen 

eerstdaags ep een s tatutaire verga-
deling worden nitgenodigd Laa t 
niemand op het appel ontbreken. 
Voor alle inlichtingen : dlir Erik 
Van Maele, Hoge Vautestraat 28, 
Zedelgem. 

B E C O Pri jzen 
Mazout zone O 

1,96 
Llclite stookolie zone O 

1,51 
Benzine super zone O 

(hoge kwaliteit). 
6,98 

Met minimum van 2000 1, 
Toor gans het l a n d . 
Direktie : 

B. van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10937. 
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SLOEP ZO\DER VISSER 

Er kan bczwaarli]!-: worden be
weerd daL de toneelschrijver Ale
jandro Ca^ona zijn vak niet henl. 
X De sloep zonder visser » leverde 
viijdagavond van diens siieluaar-
diylicid hel zoveelste welsprekende 
bewijs . geen overdreven litciaiie 
taal, voldoende realislisch gezet, 
en gei Liggesteund door moralize-
rende achfergrondtnvziek. Wan
neer Casona op de ajjiche sladt 
plegen we persoonlijk nooii zeer 
Itoge eisen te stellen, en we keien 
na het einde-applaus dan ook 
meestal tevreden huiswaarts, al 
durft de auteur hel eigenlijle pro
bleem nog al eens onopgelost lalen 
e» De Muur », bv.-, en al plakt liij 
er ioms- een meer dan oinvnar-
schijnlijk happy-end aan (zoah in 
« De sloep zonder visser ». 

Dal alle? om te zeggen dat we 
vrijdagavond niel in niinulen-
luiig applaus zijn losgebarsten, 
maar het stuk, bij gebrek aan be
wijzen, evenmin gaan veroordelen. 
We kunnen dat des te moeilijker 
doen, omdat de auteur bij deze 
TV-opvoering op meer dan voor-
irejjelijke wijze gediend iverd door 
het akteer-talent van Senne Eoaj-
faer, Irma de T eirman en nog 
enkele anderen. 

De bloemen gaan ontegenspre
kelijk naar Set^ne Bouffaer, in 
xijn rol van Hichnrd Jordan De 
man slaagt er telkens in zieli in 
de p-syclie van zijn personnaye in 
Ie leven, en zijn rol dan te spelen 
f>anuit een psychologisch-veranl-
woord inzicht in liet karakter van 
de vertolkte jiguur. Zeggen dat 
hij zijn tegenspeler (JeJ Burin, 
als de duivel- doodgewoon van de 
planhen heeft gespeeld, zou de 
waarheid wel wal te veel geweld 
aandoen. Maar het 'bï'éV^tóth 6^, 
welke,' hfjna ''store'ndt\'''t9gi^hStel-
ling er vrijdagavond tol uiling 
kwam lussen Senne Rouffaer's 
rnodern-gelint akteren en de iet
wat verouderde spel-i'isie van Jef 
Burm. Eerlijkheidsbehalve moeten 
we hieraan toevoegen dat deze 
laatste door de aard en de kleder

dracht van zijn personnage niel 
in modernistische richting werd 
gedreven. Nochtans, ook zonder 
bedoelde klederdracht (niet ver
keerd begrijpen, aub !) doet de 
stijl van Jef Burin wal verouderd 
aan. 

Naast Senne Rouffaer viel (te 
goed-gespeelde rol van de grool-

fuur alleszins een dienst mee 
betvijzen ! 

Vermelden ive ten slotte nog de 
uitstekende realizalie van Kris 
Betz en de goede vertaling van 
Lowie Wijnants. zij oofc hebber» 
het hunne bijgedragen lot dtze 

zeer geslaagde lo'^ecUivond ! 

Sloringen 
•/r Wie nog onvoldoende \ e r l rouwd mocht zijn mei de zienswij/e 
van de Walen op h u n eigen sociaal-ekononiibche problcmaüek, 
kon zijn kennis wat bijwei ken geiluiende het programma «Wallo
nië '62)1, maandagavond op de Waalse TV goprezenteerd door 
H. Mondanl . De oplossing v a n ' h e t Luikse probleem zag de goe-
verncur van deze provincie als \olgt : « Nog al te \eel moeten 
onze Luikse arbeiders werk verwchten, dat benoden het peil van 
eigenlijke scholing ligt. Hel is da i rom dringend nootlzakelijk een 
intensere politiek van immigrat ie te voeren, om hel Luikse 
industrie-bekken aan ongeschoolde werkkrachten te helpen ». 
Anders ge/egd • het bui tonland, en \ooial \ laandei en,, als reservoir 
van goedkope arbeiilskrachton in dienst \an onze "iuperieure 
Waalse broedei-s i 
Denkt de Vlaamse TV niet dal hel hoogUjd woidl een programma 
in elkaar te t immeren , dat de Vlaamse kijker de ogen /ou openen 
voor al deze en «ooitgelijkc dreigingen ^ Wij mogen toch minstens 
zo Vlaams doen alb ze daar in hel zuiden retds jaien Waals d o e n ' 
Of niet ? 

Dl,una ^dn een jong meisje : « Appa-—lon.üd ». 

WIE WEET WAT ? moeder op, al moet ivorden ge
zegd dat Irma Veirinan op de 
eerste plaats Irnvi de Veirman 
speelt. Desondanl.-s was hel «hra-
nigc oudje» lang geen mislukking. 
De meeste andere rollen werden 
eveneens goed gediend, al moeien 
we voorbehoud maken voor hel al 
te tragische spel van Jeanne 
Geldof als Slella. 

Zeer streng voorbehoud mah''n 
we eveneens voor hel « spel » van 
l'vonne Lex. Iloffelijkheidshalve 
zijn ive tot vandaaq stilzwijgend 
voorbij gegaan aan alles,, wal die 
om'*f>mr"V8'Wrlefên heeft gege
ven. Alaar aan alles is een grens, 
ook aan onze artistieke verdraag
zaamheid. Zou er in de BRT-sta-
dio's niemand te vinden zijn om 
Yvonne Lex op een vertrouwelijke 
manier de raad te geven van stiel 
te verandeien ? Hij zou er de kut-

Deels uil nieuwsgierigheid, en 
ook deels omdat we onze laak een 
beelje plichtsgetrouw willen ver
vullen, zijn we vorige week eens 
een kijkje gaan nemen bij de men-

geenszins sprakeloos sionden van 
bewondering l De \ laamse TV 
kan hier een vergelijking met haar 
grotere broer gerust doorstaan. 
Deze tipisch Franse praat-uilzen
ding wordt niet veel meiers ge
klopt door het programma van 
Elienne d'llooghe en Herman T er-
elst. Veel te weinig illustraiie en 
het omzeggens volledig ontbreken 
van attraklies maken van « Mon
sieur tout Ie monde » eigenlijk 
een ongenietbaar geval I 

We hebben dan ook met veel 
vieugde vastgesteld dat ons eigen 
Vlaams « Wie weet wal ? n-pro-

de gewenste ridding te misvor
men. Kortom, « Wie weet wal ? » 
moei niet ontaarden tot een instra-
menl in handen van politieke of 
religieuze stiekkingen. 

We hopen van ganser harte 
deze kwestie in de toekomst niet 
te moeien bovenhalen. Hel zou 
ons zeer spijlen, en niet in minst 
voor de BRT zelf 1 

GASTPROORAMMi 

Het programma « De kaloUelce 
gedachte en aklie » heeft zich dins
dagavond bezig gehouden, bif 

sen van de RTF, luaar een « Wie 
weet wal ? n-programma de aeter 
ingaai'onder de lilel : «Monsieur 
tout Ie monde ». Laten we maar 
onmiddellijk bekennen dat we 

:> i-'rf--! 

DEZE WEEK 
OP VW SCHERM 

SCHLOSS 
WACHENHEIM 
Wachenheim aan de 

Weinstrasse 

B Z O N D A G 
1100 tot 1140 • Uitzending van 
een H Mis — 15 00 : Voor boer en 
tuinder — 15 30 : Reportage van de 
Internationale veldloop te Niel — 
16 05 : Konmg Gustaaf-Adolf 80 
jaar I Een film van de Zweedse 
televisie — 16 35 : Reportage van 
de Brusselse Zesdaagse ui t het 
Sportpaleis — 17 00 • Klem, klem, 
kleuterke — 17 20 tot 17 50 . Pano
rama — 18 50 • Charlie Chan m de 
opera (avonturenfilm) — 20 00 • 
TV-nieuws — 20 25 • Het manneke 
— 20 30 : De wereld van Charles 
Trenet (showprogramma) — 21 30: 
Festival : een selektie van bekroon
de koitp films — 22 00 • Sport
weekend — 22.25 : Hotel des Inva
lides (filmisch stemmmgsbeeld) — 
22 45 : Tweede nieuwsuitzending. 

E MAANDAG 
19.00 • Tienerklanken — 19 30 • Het 
begin is altiid mooi (filmreportage) 
— 19 40 . Zoeklicht — 20 00 : TV-
nieuws — 20 30 : Speelfilm : La 
Madeion (militaire komedie) — 
22 00 : Medium gedimd programma 
— 22 30 : Tweede nieuwsuitzending. 

19 00 • Mim vriend Plicka • (31e 
afl ) — 19 30 • Dokumentair pro
gramma — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : De avond valt (Les appro-
ches du soir) eenakter van Michel 
Suffran — 21 45 • Mozaïek • Maga
zine over de vrijetijdsbesteding — 
2215 : Tweede nieuwsuitzending. 

• D O N D E R D A G 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Penelope : het programma voor de 
vrouw — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : 
Ieder zim waarheid — 21.00 ; Speel
film • Het grote mes (The big knife) 
physologische film van Robert Al-
drich, naar het gejiiknamige toneel
stuk van Cliford Odets — 22 50 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

V^tlJDAG 

• D I N S D A G 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie : 
«De staalindustrie», uitzending 
voor leerlingen vaa 15 tot 18 laar 
— 19 00 : Gastprogramma : De so
cialistische gedachte en aktie — 
19.30 : Internationaal jeugdmaga-
zme (gefilmd programma) — 20 00: 
TV-nieuws — 20.25 : Het manneke 
— 20.30 : De Apotheker (komische 
opera) — 21.25 : Wat eten we van
daag ? — 22.00 : Vergeet met te 
lezen : Auteurs te gast m onze 
studio — 22 30 : Tweede nieuws
uitzending. 

• W O E N S D A G 
17 00 : Kom toch eens kijken — 
18 00 tot 18.35 : Schooltelevisie «De 
staaliudustrie». Uitzending voor 
leerlingen van 15 tot 18 jaar — 

14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie : 
Natuurkunde • Uitzetten en in
krimpen — 19 00 : Gastprogramma 
Het vnie woord ^ 19 30 : Teletaal-
les : Beter Nederlands voor iedere 
knker - 20 00 : TV-meuws — 
20.3 O De deur : eenakter door Ber
nard Kemp •— 21.45 : Première : 
een programma met filmnieuws en 
nieuwe films — 22 30 : Tweede 
nieuwsuitzending 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18.00 : Kom toch eens kij'. 
ken. Wcderuitzendmg van het 
jeugdprogramma van 14 november 
— 19 00 : Religieus programma : 
Ljieeat — 19.30 : Echo — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Het manneke 
— 20 30 : Het is altijd Dennis (10e 
afl.) — 21 00 : NTS : Teddy Schol-
ten-show. Aan dit programma wer
ken mee : Teddy Scholten, Billy 
Nencioli, alsook het Nederlands 
Danstheater — 2145 : Pantomime 
bij maneschijn : een yerfUmd pan
tomimeballet — 22 00 : Dlck PoweU 
stelt voor : Een Zwitserse zaak (A 
Swiss affair) — 22.45 i Tweeöe 
nieuwsuitzending. 

Deze edele wi]n wordt 

U geleverd door ; 

FIJKKOST p.vba 
Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 
TeL : (03) 35.38.54 

gramma zich zondagavond op hel 
peil van de eerste uilzending loiü 
te handhaven. Toni Corsort zelf 
wordt genietbaar naarmate zijn 
tussenkomsten zich in de tijd be
perken, en het programma ver
betert in de mate dat in dit spel-
programma het aksent op de eer
ste lettergreep wordt geplaatst. 
Ook een handig gebruik van het 
grote TV-scherm draagt in niet 
geringe mate bij om de gunstige 
indruk bij de kijker nog te ver
groten. 

We willen deze beknopte kom
menlaar over het «Wie weet wat ?'>-
programma van vorige zondag 
nochtans niet besluiten zonder, 
in verband met de bij de uitzen-

^ding horende enquêtes, enkele 
opmerkingen te maken die, naar 
onze mening, moeien worden ge
maakt. Iedereen is er over akkoord 
dat die opinie-peilingen voor een 
groot deel het sukics uitmaken 
van het programma. Het is zeer 
interessant te vernemen hoeveel 
percent van de bevolking over een 
bepaald probleem zo denkt, en 
hoeveel percent zus. We willen 
Herman Vereist nochtans waar
schuwen dat hij met' die opinie
peilingen zeer voorzichtig moet 
zijn. Sommige politieke en religi
euze problemen moeten maar liefst 
niet worden betrokken in dit, 
overigens zeer interessant, spel. 
En hij moet ook zeer nauwkeurig 
lellen op de werkmeiodes van zijn 
medewerkers. Het is inderdaad al 
te gemakkelijk bepaalde maat
schappelijke klassen niet te onder
vragen, en zodoende de uilslag in 

manier van spreken allhans, mei 
het zeer aktucle probleem van de 
hulp aan Zuid-Amerika. Wij zou
den een antwoord krijgen, zo ver
telde ons dagblad, op de vraag : 
« K u n n e n wij Zuid-Amerika hel
pen ? ». 

Vergeleken met de vroegere 
katolieke gaslprogramma's is tr 
ongetwijfeld een vooruitgang te 
bespeuren : de prezentalor deed 
het veel vlotter, en de taal klonk 
eigentijds. Maar indien we afstand 
nemen van de vorm, en even gaan 
kijken wat het programma ons 
aan inhoud wist te bieden, dan 
konden we dinsdag moeilijk van 
een schitterende uitzending spre
ken. Er werd weliswaar geant
woord op de gestelde vraag ; het 
antwoord echter op de vraag naar 
het HOE van onze hulpverlening 
hebben ive vergeefs gezocht. We 
gaan niet zo ver te veronderstellen, 
dat er vanuit katoliek standpunt 
geen antwoord bestaat op de vraag 
naar de wijze, waarop deze hulj)-
verlening moet geschieden. We 
zouden het nochtans zeer op prijs 
stellen te mogen vernemen welke 
oplossing er bv. door het ICV_ 
oan deze problemen wordt gege
ten. En we zouden het eveneens 
zeer op prijs stellen te vernemen 
hoe hel ICV reageert op de oplos
sing van Fidel Castro 1 

Nu hebben we de indruk dat 
de mensen van de « Katolieke ge
dachte en aktie » alleen maar zeer 
lerveeld zitten met hel vraagstuk. 
En de TV is er om voor Ie lichten, 
jongens, niet om allerlei zaken te 
omnevelen en weg Ie praten I 

Jvb. 

Vlaanderen herdenkt zijn 

gesneuvelden aan het Oost

front te Gent op 18-11-62. 

Vriendenkring Sneysseus. 

(Advertentie). 

j Een eigen Vlaams toneelgezelschap 
• 

: U voelt voor toneel ? U volgt cursus ? U hebt toneel ge-
: speeld of U zoudt 't graag spelen ? Uwilt in een kulturele 
• neven-organisatie medewerken tot de uitbouw v.d. idee ? 
• 

• Schrijft dan naar : 
S « Stichting toneelgezelschap » 
: p.a. lokaal « Peter Benoit » 
I Prankrijklei, 8, Antwerpen. 

• • « • • • » • • • • « • « • • » • • • • • » • • • 
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E R wordt een grote bezorgdheid 
aan de dag gelegd in de regeringskringen en in 
de partijleidingen in verband met de Vlaams-
Waalse verhoudingen. In de drie unitaire par
tijen kwamen de felste tegenstellingen duidelijk 
tot uiting en indien men in de Kamer de grote 
botsing heeft kunnen vermijden is het enkel te 
wijten aan de omstandigheid dat de belangen 
van de Henegouwse Walen niet strookten met 
de politiek door de Luiker Walen gevoerd. Niets 
laat voorzien dat bij de behandeling van de vol
gende taalwetontwerpen een Waalse frontvor
ming in bondgenootschap met de franstalige 
Brusselaars en enkele franskiljonse vertegen
woordigers van Vlaamse arrondissementen kan 
vermeden worden. 

D E vastlegging van de taalgrens 
is reeds voor de Vlamingen ongelukkig en nade
lig verlopen : het prijsgeven van tal van Vlaam
se gemeenten en gehuchten en het aanvaarden 
tegen het princiep van de homogeniteit van het 
Vlaamse land in van faciliteiten in talrijke ge
meenten, maakten het ons onmogelijk de wet 
goed te stemmen. Wij hebben ons bij de stem
ming onthouden en wij konden niet anders. 
Ondertussen gaan de geheime besprekingen en 
onderhandelingen in werkgroepen, kontaktkom-
missies en partijgremiums hun gang. De perso
nen die er bij betrokken zijn, in overwegende 
meerderheid franstalige Brusselaars en Walen, 
bieden geen enkele waarborg. Het is overduide
lijk dat de verdedigers van het unitaire België 
vast besloten zijn de Walen te paaien en voldoe
ning te schenken op de rug van de Vlamingen. 

O P het vlak van de sociaal-
ekonomische politiek is dit al lang gebleken : 
een jaar geleden hield ik mijn interpellatie over 
de eenzijdige politiek gevoerd door minister 
Spinoy. Een jaar geleden protesteerde de Vlaam
se pers heftig tegen « het monsterplan » voor de 
reconversie van de Borinage. Dit plan wordt 
stelselmatig ten uitvoer gelegd. De Vlaamse pers 
zwijgt. 

Zoals in het verleden worden de Vlaamse ge
westen benadeeld en achteruitgesteld. De 
Vlaamse pers zwijgt en de Vlaamse politieke 
mandatarissen zwijgen. Eens te meer maken zij 
zich medeplichtig : schuldige medeplichtigheid. 

D E Vlaamse socialistische mi
nister van ekonomische zaken voert een sociaal 
en ekonomisch onzinnige politiek, een eenzijdig 
pro-Waalse politiek met alle middelen, om par
tijpolitieke redenen, om de Waalse socialisten ter 
wille te zijn, om de moeilijkheden in de socialis
tische partij op te lossen, om de MPW de wind 
uit de zeilen te nemen. De Vlaamse socialisten 
geven zich wel rekenschap van wat er gebeurd, 
maar laten begaan. Af en toe kan men wel eens 
lezen in hun pers « dat de Vlamingen in elk op
zicht in de BSP en in het ABVV tot de grens van 
de toegevingen, bijna over de grens van de goede 
wil en het gezond verstand gegaan zijn ». Zij be
kennen het dus zelf. 

JMT •^.'p.t>mt(mSM 

D E CVP laat maar begaan en 
zowel de Vlaamse CVP-ers als de Vlaamse pers 
van CVP-strekking worden gemuilband. Zij mo
gen hun mond niet open doen, zoals zij niet 
mochten deelnemen aan de mars op Brussel, 
om toch maar de Walen niet te ontstemmen. 

Want dat is thans de grote bezorgdheid van al 
de verdedigers van het unitaire België : de Wa
len niet ontstemmen, de Walen in de ruimst 
mogelijke mate voldoening schenken. 

In mijn rede op ons partijkongres heb ik de 
aandacht gevestigd op een uitlating van de on
dervoorzitter van de BSP, volksvertegenwoordi
ger Van Eynde, die in verband met de werkgroep 
voor de grondwetsherziening schreef dat de Vla
mingen weldra « tot hun waarschijnlijk grenze
loze verbazing » zullen ervaren dat het er om te 
doen is in de eerste plaats waarborgen te geven 
aan de Walen, die zich geminorizeerd achten. 
Voor de televisie verklaarde minister Spaak, in 
het bijzijn van eerste-minister Theo Lefèvre die 
hem niet tegensprak, dat de paritaire senaat de 
waarborg is die de Walen moet gegeven worden. 

H ET is niet meer te betwijfelen 
dat alle krachten, alle anti-vlaamse en unitaris-
tische krachten in dit land samenspannen om de 
Vlamingen het voordeel van hun demografische 
meerderheid te ontnemen, om hen voor goed en 
definitief op ondemokratische wijze te «mino-
rizeren » door een paritaire senaat in een uni
taire staat. Niemand in Vlaanderen kan zich te 
goeder trouw illusies maken over de gevolgen 
hiervan. Zelfs de heer Marcel Styns in het zo 
gematigd « Laatste Nieuws » acht het nodig te 
waarschuwen. 

Alleen de Vlaamse pers van CVP-strekking 
schijnt niets te vermoeden, gebaart van niets te 
weten en wiegt de Vlaamse openbare mening in 
slaap. 

Er wordt eens te meer gespekuleerd op het ge
duld der Vlamingen. Maar men zou zich toch 
eens kunnen misrekenen. 

H ET kongres van de Volksunie 
is een nieuw bewijs geweest van de steeds 
groeiende macht van de Vlaamse Beweging. 

De Volksunie zal de Vlaamse openbare mening 
voorlichten : wij zullen een grootscheepse kam-
pagne in zetten om de onmiddellijke zetelaan
passing te eisen. 

De ongrondwettelijke en ondemokratische toe
stand die nu reeds jaren en jaren aansleept moet 
een einde nemen : zetelaanpassing en nieuwe 
verkiezingen zullen de Vlamingen een beter en 
rechtmatiger verdediging van hun belangen 
waarborgen. 

H ET Vlaamse Volk zal zich 
geen « Diktat » laten opleggen door Werkgroepen 
of andere geheime en dus ondemokratische groe
pen : alle afspraken voor grondwetsherziening 
zijn waardeloos en de Vlaamse politiekers die 
hun goedkeuring hechten aan welke hervorming 
ook — paritaire senaat of twee-derde meerder
heid — die tot doel heeft de hegemonie van 
Walen en franstaligen in deze staat te besten
digen, zullen door ons onverbiddelijk en tot het 
uiterste bestreden worden. Gans Vlaanderen zal 
uiteindelijk in verzet komen tegen dergelijke 
politiek. 

Wij eisen de zetelaanpassing zonder voorwaar
den en zonder verder u i t s te l ! 

Grote IE«US 

GLAZEN en MONTUREN 
Gratis voor vtnttïttétn. 
Herstellingen in etgen wertfiu s 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplieler — 
Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
(Let e u b op het huitnummer ') 

Telefoon . 35 86 62 
10% lorting op vertoon derer 

Gasolie en lichte stook
olie 
Belangrijke kortingen 1 

Koop bij Propagandisten ! 
KAREI DYTTKRHAEGHE 

P R I M A L M A Z O E T 

Antwerpen - Tel 49.55 29 

MET PLEZIER DOOR 'T LEVEN 

Ja, met plezier door 't leven 
dank zij het echte Vlaamse bier 
van de brouwerij Lootens te Koekelare 

hop en mout 
zuiver hop en mout 

Ferkoper voor Aalst en omgeving : 
Herbert De Gtwck. Watertorenstraat Itt Aalst 

Zei : 053/21667 

A. Jeurissen-Cloostermuns & Z. 

rt' 

SEM I-METALEN O 
BUREEL; » SCHOOLMEUBBLEN 

Beringerttoeoweg ZONHOVEN Tel. 011432.31 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidlaan 

211 IM. Lemonnlerlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 
• 

Volledige sekretariaaf-
kursus 
In twee Jaar. 

• 
Steno- en 
daktylografio 
In vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgevln{! 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 

De school waar Vlaminffen 
dcta thals voelen. 

Beter en roordeOffer 


