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VOERSTREEK 
VIERT FEEST. 

Op zaterdag 1 en zondag 2 
december viert de Voerstreek 
te Moelingen de overgang van 
dit gebied naar Vlaanderen. 
Iedereen wordt stellig ver
wacht om deel te nemen aan 
de feestelijkheden. Op 1 en 2 
december hangen de Leeuwen 
vlaggen te Moelingen. 

EBAT OM 
ERINGSPOLITIEK 

W o e n s d a g begon in de Kamer de bespreking van de be
grot ing der ri jksmiddelen en der r i jksschuld; het n i euw 
reglement van de K a m e r voorziet dat aan deze bespreking 
een a lgemeen debat over het regeringsbeleid is gekoppeld . 
Een groot debat is het stellig niet geworden . W o e n s d a g 
niet toen de K a m e r luisterde naar een zout loze minister 
D e q u a e . Donderdag niet, toen de hoofdschotel k w a m : de 
ui teenzet t ing van de eerste-ininister over het regeringsbe
leid. Een weinig gekruide hoofdschotel overigens ! 

IN DE KAMER 
Mmister Dequae vertelde 

bar weinig nieuws. Met aller
lei goocheltoeren trachtte hij 
aan te tonen dat de sanering 
van 's lands finanUén doorge
voerd wordt ?;oals ze met veel 
omhaal door de regering werd 
aangekondigd. Ten bewijze 
waarvan hij, kennelijk tevre
den, aantoonde d i t de s t i j -

Verder in dit n u m m e r 

• 
Zij geven ons gelijk. 

biz. 3 

• 
A s Moskou-Pek ing 

kapo t ? 
blz. 6 

H o n d e r d Vlamingen 
hebben 2 5 huizen. 

blz. 8 en 9 

• 
Eerste w ins tpun t en 

in visserij-aktie. 
blz. 1 3 

• 
Vlaams socialisme 

dat van wat getuigt ? 
blz. 16 

• 

ging van de rijk&schuld 
slechts 20 miljard bedraagt, 
daar waar ze ooit 25 heeft be
lopen. We voelen ons werke
lijk opgelucht, nu we v/eten 
dat we iets langzamer ?inken. 

De minister van Finantién 
verzuimde, melding te maken 
van de bevindingen van de 
heer Vanheurck, ere-alge-
meen beheerder van de Schat
kist en de Openbare Schuld. 
De neer Vanheurck heeft dui
delijk de slechte verhouding 
tussen de Rijksschuld en het 
nationaal produkt aange
toond. Deze verhouding be
draagt in België 65%, in Ne
derland slechts 44%, in Lu
xemburg 36% en overal el
ders in de landen van de Ge
meenschappelijke Markt be
duidend minder. De Belgische 
finantiën zijn dus, volgens dhr 
Vanheurck, de ongezondste 
van gans de Gemeencihappe-
lijke MarkK Een schijnbaar 
optimistische Dequae praat te 
daarover luchtig heen. 

Donderdag m de vroege na 
middag was het de beurt aan 
Lefèvre om zijn regeringsbe
leid toe te lichten en te ver
dedigen en om de verwezen
lijkingen van zijn regering op 
te sommen. Er was, toen hij 
het woord nam, weinig be
langstelling in de publieke 
tribune. Een groepje jonge 
meisjes had zich blijkbaar 
voorgenomen een bezoek aan 
Brussel plichtmatig te koppe
len met een bezoek aan het 
parlementaire halfrond. Een 
paar negers, vermoedelijk op 

VERWITTIG U W H U I S G E N O T E N 
Binnen enkele dagen komt de postbode bij U aan
bellen voor de vernieuwing van uw abonnement. 
Verwittig u w huisgenoten hiervan zodat de brie
venbesteller - die de vernieuwing slechts éénmaal 
komt aanbieden - niet zondermeer doorgestuurd 
wordt. Wij danken U vooraf hartelijk voor uw 
moeite. ' 

stage in België, zaten met de 
koptelefoon tegen het oor ge
drukt. Alle waren ze er aan 
voor de moeite; de meisjes 
verdwenen trouwens vlug en 
de negers vochten kennelijk 
tegen de verveling en de 
slaap. 

In de grootste onverschil
ligheid — zowel op de ban
ken van links als die van 
rechts — luisterde de Kamer 
naar een kleurloze uiteen-

zetting van de eerste-minis-
ter. Dhr Lefèvre bracht niets 
nieuws : de schamele verwe
zenlijkingen van zijn rege
ring en voor de rest plan
nen, veel plannen, zonder 
preciese timing of verbinte
nis. 

Inzake de Vlaams - Waal
se verhoudingen verwees hij 
naar de vastlegging van de 
taalgrens en somde hij de 
samenstelling van enkele 
werkgroepen en kommissies 
op : werkgroep Delperé, kon-
taktkommlssie ter voOTbe-
reiding van de taalontwer-
pen 2 en 3, werkgroep voor 
de grondwetsherziening. 

Hij maakte gewag van de 
waarborgen die de Waalse 
en Vlaamse gemeenschappen 
mekaar moeten geven, zon
der echter nader te bepalen 
of hij daarmee al dan niet 
de paritaire senaat of de 
2 3-grendel bedoelde. 

DEBAT 
IN DE KAMER : 

MAGERE 
UITEENZETTING 

VAN 
DIKDOENDE 

LEFÈVRE 

Een zeer ontgoochelende 
uiteenzetting die allerminst 
geschikt was om het matte 
debat op een hoger plan te 
brengen. 

Een uitzetting van eèn 
ontgoocheld, moe en ver
sleten eerste-minister. 

Het wachten is op volgen
de week, wanneer de woord
voerder TMi de Volksunie 
het regeringsbeleid onder de 
loupe zal nemen. 
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GESOL 
Geachte Redactie, 

In Uw laatste nummer las ik op 
bl. 5 met verontwaardiging het ar
tikeltje « Gesol » waarin het gaat 
©ver Vlaamse kleuters die maar 
g?durig van klaslokaal mósten ver
enderen. Verleden week kreeg ik 
ook het tijdschrift « Kinderen van 
Overal » van 't Belgische Comité 
voor Unicef. 

Daarin staan de rechten van 
l ie : kind volgens het handvest 
Tan de verenigde naties afgedrukt. 
Beginsel zo luidt o.a. : « Het kind 
n-iOet beschermd worden tegen 
praktijken, die een onderscheid 
naa r ras, geloof of anderszins be
ogen. Het kind dient te worden 
grootgebracht in een geest van be
grip, verdraagzaamheid, vriend-
echap onder de volken, vrede en 
wereldhroederschap en in het vol
le bewustzijn, dat zijn werkkracht 
en gaven behoren te worden ge
wijd aan het dienen van zijn me
demens ». Mooi programma ! 

'^.an geen politieker het cnnien-
B^'ijk gesol.met onze kinderen uit 
Brussel en omgeving aanklagen 
op grond van deze rechten van 
iiet kind ? 

L-D. - Dendermonde. 

DAGBLAD ? 

M:jne Heren, 

Op de vraag die ik u hier wil 
«tellen heefl u wellicht een af
doend antwoord klaar, maar het 
Bal zeker talrijke lezers interesse
reu waarom de Volksunie niet 

overgaat tot het lanceren van een 
dagblad. Ik meen dat zulk een 
dagblad zou beantwooi-dan aan 
een werkelijke behoefte, vooral in 
het kader van de huidige uitbouw 
van de partij en de ontplooiing 
van haar programma over aUe 
punten van politiek en sociaal be
lang. En dan spreek ik niet eens 
over het feit dat een dergelijke 
kran t een machtig bindmiddel zou 
zijn. 

Vooral in de bewogen dagen die 
w i j , nu doormaken, met onver
wachte politieke wendingen en 
ontwikkelingen, doet de nood aan 
een konsekwente en permanente 
Vlaamse voorlichting zich schrij
nend voelen. Het z'jn waarlijk 
niet een «Gazet van Antwerpen» 
en een « Standaard », die afwisse
lend koud en warm blazen wel
ke de bewuste Vlaamse kiezer 
stuurvaste informatie bszorgen 

W.V.D.V. - Antwerpen. 

Bed. : Of we ooit nog e«ns tot 
een Vlaanis-nationaie krant ko
men, hangt mede af van de trouw 
en de toewi.iding van de lezers der 
« Volksunie », 

Een sterk weekblad is het be
gin van ccn sterke pers ! 

Een nieuw abonnent op ons 
weekblad helpt deze vrije Vlaam
se pers vooruit. Vooral nu ! 

H< CONSOiENGE 

Mijnheren, 

Op maandag 3 decemlser wordt 
de 150ste verjaardag van de ge
boorte van H. Conscience her
dacht. 

Door de KuUuurraad voor 
Vlaanderen en in samenwerking 

met de Koninklijke Vlaamse Aca-
demi voor Wetenschappen, Lette
ren en Schone Kunsten, de Ko
ninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde, de Vereni
ging van Vlaamse Letterkundi
gen, het Davidsfonds, Vermeylen
fonds en Willemsfonds zal op 3 
december een nationale hulde 
worden georganiseerd. 

Te 20 uur 15 zal in de Albert 
I-zaal van het Paleis voor Congres
sen een academische zitting wor
den gehouden, waarop door Her
man Teirlinck een- huldigingstoe
spraak zal worden gehouden 

Vervolgens zal prof. dr. P. Bra-
chin, hoogleraar aan de Sorbonne 
te Parijs, spreken over de Neder-
land.5e letterkunde in het Ro
maanse taflVebied. 

De academisch; zitting wordt 
opgeluisterd door een voordracht 
uit het werk van de letterkundige 
en een muzikaal intermezzo door 
het orkest van de Belgische Ra
dio en Televisie. 

H.C.H.K, 

KiEBOOMS 

Waarde Redaktie, 

In al zijn artikels maakt de 
Heer Kiebooms gewag van de 
Volksunie, ook in de « Gazet van 
Antwerpen » van 14.11.62 Maar 
telkens ook moet het op een nij
dige toon zijn. En hij laat met
een blijken de grote betekenis 
welke de Volksunie verworven 
heeft. 

Ter zake : Naar aanleiding van 
de duizendmaal gegronde onthou

ding van de vertegenwoordigers 
van de Volksunie bij de stemming 
van het wetsontwerp over de 
taalgrensafbakening, schrijft de 
Heer Kiebooms : « het Vlaamse 
volk zal dit niet vergeten ». 

Inderdaad, het Vlaamse volk 
zal de te zware prijs nooit verge
ten die Vlaanderen hier weer eens 
heeft moeten betalen. Vlaanderen 
zal die walgelijke koehandel nooit 
vergeten. 

Het Vlaamse volk zal ook niet 
vergeten dat alleen de Volksunie 
zich niet neerlegt bij de prijsge
geven Vlaamse grond, die zij ten 
andere alleen he-ft verdedigd. 

De Heer Kieoooms, die p ra t 
gaat op objektiviteit, zou dit wel 
moeten weten en zeggen ook. Maar 
ja, dat mag niet van dhr. V.D.B. 
grootmeester van de unitaire 
C.V.P. Ook dat zal het Vlaamse 
volk niet vergeten. 

B.H. - Erembodegem. 

CENTEN 

Geachte Redaktie, 

Voor officiële en pi'ofane zaken 
wordt er gebedeld met omhalin
gen, tombola's, Vlaamse Kermis
sen, potloden, prentkaarten, enz. 
Wij gaan in onze zak en geven. 
Maar weet gij, Vlaming, wie over 
deze gelden beschikt en ze ver
deelt ? Aan de top zijn het altijd 
baronnen of ander blauw tuig, 
een heel stel franskil jons! 

In 't vervolg geven we niet 
meer, voor niets en aan niemand, 
zolang we niet in het topkomitee 

vertegenwoordigd zijn door Vla
mingen, die ons vertrouwen genie
ten. 

El' wordt ook gebedeld voor ker
kelijke instellingen en voor de 
missies. Wij gaan in onze zak en 
geven. 

Maar weet gij, Vlaming, wie 
over deze gelden beschikt en ze 
verdeelt. Weet gij dat vele Vlaam
se centen misbruikt wordep tegen 
Vlaamse belangen in ? 

Zolang we in de topkomitees 
van Caritas Catholica, van Domus 
Dei, van de Pauselijke Missiewer
ken enz. niet vertegenwoordigd 
zijn door beproefde Vlamingen, 
betalen we on'ze .stoel en leggen 
iets ' in de schaal voor onze eigen 
kerk, maar geven voor niets an
ders meer. 

Aan de andere kan t mag ons 
niet-geven aan die officiële en 
kerkelijke werken ons niet de ver
diensten van het geven doen ver
liezen en mag het ook niet de oor
zaak zijn dat een bron van barm
hart ige liefde in Vlaanderen zou 
opdrogen. Neen, verre van daar ! 

We geven zeker minstens zoveel 
als vroeger a a n het solidariteits
fonds, zolang de sübstituutse 
geeuwhonger naa r Vlaamse cen
ten niet is verzadigd. 'Vlamingen, 
wordt er dus rondgegaan, onder 
welke vorm ook, voor profane of 
godsdienstige werken, we geven 
niets, maar storten ten minste 
zoveel ais we gewoon zijn te ge
ven, voor het solidariteitsfonds. 
Komt vrouw Just i t ia tot inkeer, 
dan storten we alles in een V.U.-
strijdfonds. We zullen het nodig 
hebben om federalisme af te dwin
gen ! 

Hagelander. 

met hen 
avoncl,een tv.arel-avonci.bii u thuis 
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zoals 521 en 528/5n op verzoek 
met unit voor comrn. zenders 

elke AREL in donkere sapoli of 
in geoliede teak 
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BÏAD VAN DE V^tAAMS N^T^I^^ 

Verleden zaterdag werden op het hoofdsekretariaat t^ Brussel 
de prijzen uitgereikt voor de abonnementenslag van het voor
bije jaar. De redaktie houdt er aan, vandaag nog eens een ex
t ra woord van dank te richten tot de verdienstelijke propagan
disten, degenen die werden bekroond en al de anderen, die sa
men gezorgd hebben voor de pijlsnelle stijging van ons aantal 
abonnenten. 

Op de eerste tien plaatsen 
In de voorbije abonnementen
slag werd beslag gelegd door : 
dhrn Stappaerts Dirk (Ant
werpen), Van Wontergem 
(Oost-Rozebeke); wijlen de 
heer Jan De Bondt (Diksmui-
de) ; dhrn Pol Venken (Scho
ten) , Torfs Jan (Schaarbeek); 

startsein voor de abonnemen
tenslag 1963. Daarover hier
naast meer. 

De samenwerking tussen de 
redaktie en de propagandis
ten heeft ons in staat gesteld, 
binnen de 24 maanden twee
maal een grote stap te doen : 
twee jaar geleden — kort voor 

de abonnemenlenslag 

de afdeling Schilde; dhrn 
Noblesse (Zaventem), De 
Grom Richard (Welle), Van 
Dessel (Beerzel); de afdeling 
Erembodegem. 

In dit lijstje van prijswin
naars zijn vertegenwoordigd 
de drie arrondissementen die 
nog steeds — in absolute cij
fers en in ten honderd — aan 
de leiding staan : Antwerpen, 
Aalst en Brus-sel. 

Het uitreiken van de pr i j 
zen (wasmachine, polsuur
werken, dekens, enz.) en het 
beëindigen van de abonne™ 
mentenslag is meteen het 

de verkiezingen — werd ons 
blad weekblad, een jaar gele
den werd het aantal bladzij
den verdubbeld. In de loop 
van 1962 is dan de bevestiging 
gekomen van onze verwach
tingen : met een weekblad op 
groter formaat aan dezelfde 
prijs standhouden. 

Ter gelegenheid van het af
sluiten van de abonnemen
tenslag mag ook hierop wel 
eens de nadruk worden ge
legd : de verdienste voor dit 
standhouden komt in de eer-

' ste plaats t o e ^ a n onze pro
pagandisten. 

S.OOO nieuwe 
abonnementen 

Vijfduizend nieuwe abon
nementen ! Dat is het streef
cijfer dat op het Partijkon-
gres drie weken geleden door 
de algemene sekretaris werd 
vooropgezet. Om dit streefcij
fer te bereiken — en dat het 
zal bereikt worden mag niet 

de minste twijfel lijden ! — 
dient de werving grootscheeps 
te worden aangepakt. We re
kenen op de toewijding van 
onze propagandisten en ka
derleden om zulks te doen. 
En we willen hen daarbij be
hulpzaam zijn ! 

ZIJ GEVEN ONS GELIJK 
Een van onze beste propagandisten, schla

ger Paul van den Boeynants, gaat voort met 
liet nut van het federalisme voor Vlaanderen 
te bewijzen. \a zijn persgesprek met Europe-
Magazine ivaarin hi] de toehomst van 
Vlaanderen los van Wallonië, uitermate 
rooslüeurig zag als verbindingsschij) Enge-
lund-Duit.-iland, heeft hij op 9 november II. 
op een arrondissemenlele C.V.P. vergadering 
te Thuin de Walen andermaal aangetoond 
hoe zij profiteren van de eenheidstaal, waar 
zij samen met Brussel en franskiljonië 
Vlaanderen eronder houden. 

llij haalde de cijfers aan van de inves-
f( ringen verwezenlijkl in het kader van de 
ekonornische ekspantiewetlen van 1959. Zo 
lazen we in « La libre Delgique ». Te Brussel 
werd voor 3,9 miljard belegd, in Vlaanderen 
voor 2",5 miljard, in Wallonië voor 35,S 
niiljard. 

Dit altei in hel raam van de minorisering 
van Wallonië. 

Daaj-om mag Wallonië geen federalisme 
vragen, riep Van den Boeynants uit want 
in een federale staal zou Wallonië zo veel 
niel krijgen. Omdat Vlaanderen meer zou 
moeien hehl>en. 

Inderdaad I Daarom moet voor Vlaanderen 

hel federalisme erdoor. 

Hel spreekt haast vanzelf dal de Vlaamse 
C.V.P.-pers in haar verslag over die zoveel
ste roemruchte rede van voorizlter Paul 
zorgvuldig deze cijfers verzweeg. Moet de 
Vlaamse openbare mening ja dan neen 
bedrogen worden ? 

Dit was zo kras dat zelfs De Linie dit te 
bar vond en op deze « nalatigheid » wees. 
Met zoveel vertraging gaf « Het Volk » dan 
die cijfers, zonder kommentaar. Tot van
daag zagen we in De Standaard noch kom
mentaar noch cijfers. En dan maar klagen 
dat er nog Vlamingen be$taan die La Libre 

Belgique lezen. Zij zijn er zelf de grote 
oorzaak van door hun gemis aan doorgezette 
zelfstandigheid en door hun onvoldoende 
voorlichling. 

MEEIX CIJFERS ? 

In zijn uitstekende smalbandjcs « De 
Vlaamse Beweging nu en morgen », uilge-
geven bij lleideland en die elke Volksunie
propagandist zou moeien bezitten, haalt 
Dr Mauriis van Haegendoren o.m de cijfers 
aan van de toegekende kredieten vanaf het 
toepassen van die wetten tol 1 juni 1900 

De Vlaamse provincies ontvingen 2 miljard 
398 miljoen, Brabant 1 miljard 23 miljoen, 
de Waalse provincies 4 miijard 358 miljoen. 
Wallonië kreeg dus ongeveer het dubbele 
van Vlaanderen met drie vijfden van onze 
bevolking. 

In Wallonië zelf ging het leeuwenaandeel 
naar Luik dat S miljard 7 miljoen kreeg, 
dus meer dan de vier Vlaamse provincies 

Met waar dat een politiek van afdreiging 
niet alleen pakt bij de jury van een Softe-
nonproces maar ook bij de C.V.P. - B.S.P.-
regering te Brussel, waarin acht flamingan-
tische ministers de belangen van de Vlaamse 
bevolking verdedigen ? 

De Volksgazet, die vroeger op een jaar 
lijd geen zin « Vlaams » proza gaf, lieeft 
haar iveerzin helemaal overwonnen en 
loopt er nu vaak van over Syndikalist blijft 
zeker niet ten achter bij Jos van Eynde en 
schrijft openlijk dat de Vlaamse socialisten 
steeds te veel toegegeven hebben aan liun 
Waalse partijgenoten en dit tol nadeel van 
de Vlaamse arbeiders. 

Zij zijn niet tot aan de grens van de 
toegevingen gegaan, schrijft hij, maar daar 
overheen. 

Voor ons is dit geen nieuws. Wij schrijven 
dit sinds jaren. Maar nieuw i* het feit dat 
aj het thant zelf schrijven. 

Vooralsnog verwijlen zij de Volksunie nog 
niel al te gematigd te zijn. Dat komt ook 
nog. Voorlopig helen wij « opgewonden 
Volksunieheertjes ». Wij hopen dat Jos van 
Eynde, leider van de B.S.P. - C.V.P.-regering 
hen op de vingers zal tikken want in het 
huis van de gehangene wordt er niel over 
louwen gesproken. 

Zeker niet daar het een slecht argument 
is. Terwijl de Vlamingen telkens weer 
'( deftig en voornaam » naar de slachtbank 
schrijden, halen de Walen met hun 
opgewondenheid de miljarden binnen schot. 
En die Walen zijn meestal B.S.P.ers. 

Er is een diskusie ontbrand tussen de 
Maamse C.V.P. en de Vlaamse B.S.P.-pers 
over meer Nederlands onderwijs in Brussel. 
De C.V.P.ers willen dit in Brusselse gemeen
ten onder rechts bewind, de B.S.P. in 
Brusselse gemeenten onder een links 
bestuur De enige juiste oplossing : meer 
^ederlands onderwijs in alle Brusselse 
gemeenten hebben zij nog niet gevonden. 

In de diskusie met de « Volksgazet » gaf, 
c< Het Volk n toe dat het Nederlands onder
wijs te Brussel gesaboteerd werd door de 
franslalige C.V.P.ers. Het is voor hen een 
troost dat de franslalige B.S.P.ers nog 
grotere saboteurs bergt. 

éüor 'D^.'2iJt»K(h^uM^ 

Niet waar dat ze gauw tevreden zijn ? 
Laat de C.V.P.-flaminganten echter de 

bekentenis optekenen 1 
Op het gebied van de landbouwpoliliek 

hebben we sinds jaren erop gehamerd dat 
de zorg voor de landbouw te gering was en 
dal voor zover er een landbouwpolitiek 
bestond die ten voordele van de Waalse 
boeren en ten nadele van de Vlaamse boer
tjes gevoerd werd,. 

Men beweerde toen dat we het ver gingen 
zoeken, zo we ten minste niet voor fantasten 
gescholden werden. 

Daarom richt de redaktie 
dit jaar een nieuwe, grote 
abonnementenslag in, met 
méér en nog mooiere prijzen 
dan de vorige jaren. Zeker 
weer een wasmachine ! Zeker 
weer armbanduurwerken ! En 
veel meer nog : in de loop der 
volgende weken zullen we een 
overzicht daarvan brengen. 

Maar dit jaar ook een nieu
wigheid ! Aan het einde van 
iedere maand — voor het 
eerst dus einde december '62 
— zal de propagandist of het 
kaderlid dat gedurende de 
maand de meeste nieuwe 
abonnementen heeft aange
worven, als prijs een prachtig 
boek ontvangen. 

Het arrondissement dat op 
het einde van het jaar de 
meeste maandelijkse prijs
winnaars heeft gehad, zal nog 
eens extra worden bedacht. 

Wie wint als Nieuwjaarsge-
achenk het eerste Boek-van-
de-Maand ? 

Sinds een drietal weken echter wordt er 
in de C.V.P.-krant a Het Volk n heThaald0-
lijk hetzelfde geschreven. Maar ze zijn ver
geten dat de minister voor landbouva 
gewoonlijk een C.V.P.er was. Zoals ten 
andere op dit ogenblik nog I 

JVu wij van overal gelijk krijgen zou men 
ook kunnen denken dat men thans voot 
Vlaanderen zou zorgen. Men is er toet met. 
Het logisch besluit van onze verwaarlozing 
voor B.S.P. en C.V.P. is de Walen toaoi» 
borgen te willen geven dal het spelletje zél 
blijven duren. 

Daarom moeten de Walen een paritair* 
senaat krijgen. 

Noemenswaardig verzet zien tue nog niei 
eens bij de Vlaamse C.V.P. en bij de Vlaamst 
B.S.P.ers om van de « Vlaamse P.V.V.ersp 
niet te spreken. 

Daar ziet men ze tveer in hun paljassenr(4, 
die ze sinds 132 jaar spelen. 

Ze laten weer eens de zorg over aan d« 
Volksunie om Vlaanderen wakker te ichnd-
den. Daarin ten minste zal Vlaanderen rUM 
bedrogen worden. 

WIM JORISSEK 



.4 DE VOLKSUNII 

RNOTfN 
•lllllli 

e^ 

rie P 
valeiireux Liègeois 

TaM, 

De avond van de uitspraak in het Sojtcnondrama stond 
gij op de place Sainl-Lambert - diezelfde place Saint-Lanibert 
waarvan Renard nog niet zo lang geleden zegde, dat ze niet 
Hoor Vlaamse polen mocht onteerd worden. Ge stond daar 
om Ie vernemen welke de uitspraak was van de jury en het 
vonnis van de rechter. Toen een venster van het gerechtshoj 
opengerukt werd en iemand u en de duizenden rondom u 
hei bevrijdende « acqaittés » toeriep, hebt gij gejuicht en 
gcsclireeuwd van entoeziasme en hebt gij de trieste helden van 
hel drama « aa balcon, au balcon » geëist. 

Gij waart, valet, geen uitzondering. Gij waart een naam
loze in de tegen de muren van het gerechtshof opstuwende 
Luikse massa. Eén der tienduizenden die weken aan een stuk 
in de Luikke straten de petitie-stalletjes ten voordele van de 
beklaagden liebt zien slaan, er bij aangeschoven hebt om. in 
«en bevende handtekening te stellen wat men u voorhield 
«en « historische daad n te zijn. Eén der tienduizenden die 
iedere dag als geestelijk voedsel tot zich namen de platte 
eommerciële sentimentaliteit van de Luikse pers. 

Gij waart, valet, één der ontelbaren die het Sojtenon-
proces vervalst hebben. Vervalst door van de meelijwekkende 
aangeklaagden in dat proces helden te maken, helden van 
een nieuwe moraal. Door aan deze beklaagden een rol op te 
dringen die zijzelf tijdens het proces nooit hebben opgeëist -
om.dal zij daar noch de bedoeling noch het formaat toe 
hadden -, de rol van baanbrekers dezer nieuwe moraal. Gij 
hebt uty vrijspraak gekregen door wat men sindsdien « It 
verdict de Liège n is gaan noemen. 

Le verdict de Liège, valet, en ook la morale de Liège ? Ik 
besef volkomen, lioe gevaarlijk veralgemenende uitspraken 
tijn. Durft gij echter beweren dat het onrechtvaardig en fou
tief zou zijn, de tipisch-Luikse beroering rond hel Soflenon-
drama te zien als de inslag op' een sinds lang beslaande 
schering ? 

Ik vraag me af, valet, of er enig verband bestaat tussen 
het feit enerzijds dat in liet proces de simpatie van tienduizen
den uwer stads- en streekgenoten uilging naar de moeder 
«n voorbijging aan het kind en anderzijds het feit dat uw stad 
en uw streek de trieste eer genieten, ongeveer het laagste 
geboortecijfer van heel West-Europa te hebben. Of is dat alleen 
maar toevallig ? 

Ik geloof liet niet, valet. Hoe komt hel, dat in uw stad 
en in uw streek de doodskist voor de wieg uitgaat ? Hoe komt 
het, dat uw bevolking slinkt ondanks de inwijking van 
tienduizenden Vlamingen en vreemdelingen ? Geleerde 
professoren hebben gezegd dat het een kwestie is van centen, 
4at men de lust om- te verwekken, te ontvangen en op te 
voeden moet aanwakkeren met speciale premie's en vergoe
dingen. Ik ben zo vrij, er aan te twijfelen. Wanl ik stel 
dagelijks vast dat een ander volk, het Vlaamse volk namelijk, 
evenveel • of evcnweinig - gcbooi tepremies en kindei bijslagen 
ontvangt als gij, als uw stads- en streekgenoten. En toch 
méér kinderen heeft I 

Hel is geen kwestie van centen, valet, het is een kwestie 
van moraliteit of • om het wat zachter te zeggen - van opvat
tingen. Wellicht zult gij, vanop uw Luiks perron, mij het 
recht ontzeggen de staf le breken over de Luikse opvattingen 
en de Luikse moraliteit. Ach, waarom zou ik me opwerpen 
ats arbilre de la moralité, van de Luikse dan nog ? Waarom 
20U ik liet mij loemeten, een antwoord te geven op de hon-
derdduizendmaal met Luikse spot aan mijn volk gegeven 
eeheldnaam : de Menapische konijnenkwekers t 

Ik ben blij dal ik met mijn Vlaamse poten niet op de 
place Saint-Lambert stond, die avond can de uitspraak.^ Ik ben 
trouwens niet zinnens, mijn evangelie ooit op de place Saint-
Lambert le komen verkondigen. Maar ik meen, valet, dal ik 
mijn volk een dienst bewijs door er mede voor le zorgen dat 
het evangelie van de place Saint-Lambert nooit in Vlaanderen 
wordt verkondigd Ieder zijn moraliteit. Of, als gij het ver
kiest : ieder zijn npvaltingen. Maar in eigen huis. En niet 
aan de deur daarnaast I 
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LACHENDE 
TOEKOMST 

In onze « Open Brief » van 
verleden week voorspelden we 
dat de kersverse minister van 
Openbare Werken, dhr Bohy, 
last zou krijgen met zijn 
Waalse kiezers omdat hij 
Merlot onderkropen heeft. 

Naar het schijnt maakt Bo
hy zich daarover geen kop
zorg. Hij zou de toezegging 
hebben gekregen dat hij mi
nister van State wordt en er 
zou gezorgd worden voor een 
goede plaats in één der inter
nationale organismen. 

Ook indien hij bij de vol
gende verkiezingen niet meer 
op de lijst ^'laat hoeft de nieu
we staatsman daarom nog 
niet dadelijk te verhongeren : 
pensioen van parlementair en 
van minister, wedde van me
vrouw die bibliothekaris is 
van het parlement, wedde van 
internationaal topambtenaar. 
Het is te doen ! 
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grasduinen... 
In een radiotoespraak over de Waals-Vlaamse 

verhoudingen heeft de heer Theo Lefèvre beweerd 
dat in Wallonië het accent ligt op de economische 
achteruitgang en in Vlaanderen op de achterstelling 
van taal en cultuur. Dit is beslist onjuist. 

Eerst en vooral verdient onze historisch 
gegroeide culturele achterstand meer de aandacht 
dan de achterstelling op dit gebied. Van deze laat
ste kan men zich afmaken met een stukje wet en dan 
zeggen « ziezo, nu moeten jullie het maar zelf 
opknappen n ! Alsof arme mensen er mee gebaat 
zijn dat men ze in een <( zvelig huis » stopt, als zi] 
geen geld hebben om. er fatsoenlijk in te wonen. 
Het is precies de economische toestand van Vlaati,-
deren die het voornaamste beletsel vormt om onze 
culturele achterstand in te lopen. 

dr M. Van Haegendoren, voorzitter Sticlitinsr 

L . de Raet, in « De Vlaamse Beweging 

nu en morgen », blz. 85. 
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GUL ONTHAAL BIEDEN.. 
In een reente perskonferen-

tie zei de Eerste-Minister o.m. 
deze enormiteit : «Brussel 
moet een gul onthaal bieden 
aan de Vlamingen » ! Een gul 
onthaal biedt men vreemde 
toeristen, maar niet de meer
derheid van het eigen land ! 
Het interesseert ons niet dat 
de meerderheid der Brusse
laars liever Frans spreekt. 
Wij weten dat ze zo geworden 

...het volk van mama Baels... 

zijn ingevolge 130 jaar ver-
fransing door het Hof, de 
Haute Finance, de Kerk e.a. 
« hogere » kringen. (Als wij 
het soms zouden vergeten, is 
Prins Alexander er nog öm te 
verkondigen wat hij denkt 
over de streekgenoten van 
mama Baels !). Neen, wat ons 
interesseert is te weten wan
neer de meerderheid dei be» 

volking in haar eigen hoofd
stad spontaan zal te woord 
gestaan worden in eigen taal! 
Is er één ander land waar de 
meerderheid beroep moet 
doen op tolken in de eigen 
hoofdstad ? Zoals de Vlamin
gen dat in « Bon Marché >, 
« Innovation » enz. nog steeds 
moeten doen ? 

Dezer dagen spreekt Sinter
klaas in voornoemde zaken 
weer eentalig Frans en ver
dient daarmee voor 60 % 
Vlaamse centen.... 

ONZE WAARDE 
LANDGENOTEN... 

Ook zegde de Eerste-Minis
ter dat de Regering de ver
snelde inwijking van vreem
delingen in Wallonië moet be
vorderen. Want Wallonië lijdt 
aan denataliteit en dat kun
nen natuurlijk alleen Grieken 
en Spanjaarden verhelpen ! 
Maar intussen zijn er geen 
maatregelen nodig voor in
dustrialisatie van Vlaanderen. 
Wie hoort nog iets van het 
testgebied Zuiderkempen ? 
Intussen gaat de regring on
derzoeken, hoe de grote natu
ralisatie in versneld tempo 
kan verleend worden aan 
vreemdelingen. Dat zei Ser-
vais voor de Waalse TV. We 
hebben bijna een half miljoen 
genaturaliseerde vreemdelin
gen, het hoogste percentage 
in West-Europa. Meer dan 10 
% der Waalse bevolking be
staat uit vreemdelingen en 
die tellen mee voor de zetel
verdeling in het Parlement, 
op basis der bevolkingscijfers. 
Maar een half miljoen Vla
mingen zijn in het Parlement 
niet vertegenwoordigd. Niet
temin moet de zetelaanpas
sing wachten om de Walen 
niet te ontstemmen Intussen 
voert de regering weldra een 
vreemdellngen-politiek ! Ten 
bate van de ó,ndere « waarde 
landgenoten » ! 

VOOR EENMAAL 
AKKOORD 

Voor éénmaal is de « Pour-
quoi-Pas ? » akkoord met de 
Volksunie. 

Spaak had enkele tijd gele
den aan het Brussels blad 
verklaard dat hij het betreur
de, nooit Nederlands te heb
ben geleerd : «indien ik en 
iedereen Nederlands zou heb
ben geleerd, zou er thans in 
België geen probleem be
staan ». De « Pourquoi-Paff ? > 
stipt thans aan : « Met zoveel 
woorden bekende Spaak, geen 
Nederlands te kennen. De 
Volksunie betreurt het, gelijk 
Spaak zelf het betreurt. Maar 
de Vlaamse ekstremisten gaan 
verder en trekken het logisch 
besluit uit deze stand van za
ken : een Belgisch minister 
moet de beide landstalen 
kennen. Indien hij een depar
tement wil leiden dat zijn be
voegdheid uitstrekt over de 
beide taalgemeenschappen is 
het slechts normaal dat hij 
zich tot de Vlamingen zowel 
als tot de Walen kan richten 
in hun eigen taal >. 

Eén vraag slechts aan de 
« P.P. ? » : is men ekstremist 
omdat men «uit deze stand 
van zaken het logisch beMuit 
trekt» ? 

DE WERKGROEP 
VERGADERT... 

Te Brussel vergadert iedere 
week de «Werkgroep voor her
ziening der Grondwet» onder 
voorzitterrchap van de Eer
ste-Minister. Terwijl de bevol
king van dit land voor 57% 
uit Vlamingen bestaat, is de 
werkgroep voor 75% samenge
steld uit Walen, franstalige 
Brusselaars en geografische 
Vlamingen die thuis Frans 
spreken. Bij de Walen vermel
den we Harmegnies, die aan 
de Beurs de tegenbetogers 
aanvoerde tijdens de Mars. 
En Dehousse, die de eerste 
vergadering van de werkgroep 
niet bijwoonde omdat hij op 
dat ogenblik opstapte in de 
M.P.W.-betoging te Luik. Te
gen deze heren wordt Vlaan
deren in de werkgroep verde
digd door o.m. De Schrijver 
die wellicht, na zijn < Pari 
Congolais», ook een «Pari 
Beige •» wil verliezen. Door 
Craeybeckx, die Brussel niet 
loslaat maar het ook niet 
aanpakt. De palaber» van de
ze groep zullen ongetwijfeld 
leiden tot een « rechtvaardi
ge >, < moderne > Grondwet! 
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FRANSE 
HULPKRACHTEN 

Onlangs werd door de dl-
rektie van Brussel X een eksa-
men ingericht om 50 Frans
talige « vertrouwenspersonen-
bedienden» aan te werven. 
Het eksamen bestond uit een 
diktaat in het Frans en enkele 
eenvoudige optellingen en 
aftrekkingen. Alle aanvaarde 
kandidaten zijn gewezen met
sers, kleermakers, loodgieters, 
een legerkok (39 jaar) en ver
der iemand die onder geen 
enkele voorwaarde nog kan 
aanvaard worden vermits hij 
48 jaar oud is en houder van 
geen enkel diploma. Wij vra
gen ons af hoeveel punten de
ze mensen behaald hebben ? 

De zogezegde laureateu van 
het eksamen zullen hulpbe
diende worden, maar het is 
nu reeds zeker dat zij allen 
zullen slagen. Van bij hun 
aanwerving komen zij reeds 
de oudere (o.m. Vlaamse) 
agenten verdringen omdat de 
nieuw-aangekomenen slechts 
routinewerk kunnen verrich
ten. 

OORLOG MET 

N E D E R L A N D 

Maastricht wordt ten zui
den begrensd door de grens 
van 1830. Tussen de grens 
en het Albertkanaal — op 
Belgisch grondgebied dus — 
liggen enkele vreedzame 
weiden. 

Op deze weiden heeft 
Maastricht zijn begerig oog 
laten vallen. Indien de stad 
haar grens kon verleggen 
tot aan het kanaal zou zij 
het uit keurslijf waarin zij 
thans gevangen zit, kunnen 
groeien. 

Maastiricht* heeft eenl^'zeer 
voorzichtig geïnformeerd "of 
er met de « Belgen » niet te 
praten viel. Anneksatie van 
Belgisch grondgebied door de 
Noorderduivel, dat nooit ! 
En de Soir heeft een afgrij
selijk komplot aan het licht 
gebracht : de flaminganten, 
met goeverneur Roppe aan 

he t hoofd, hebben de zaift 
Tan de Voexstreek edeehts 
opgezet om een gruweMjlEe 
koehandel met de Nederlan
ders te drijven. Het door 
Maastricht opgeëist gebied, 
de Voerstreek en de gemeen
te Sippenaken zijn een 
Vlaams - Nederlandse kor-
ridor naar Duitsland. 

En voor dit Germaans 
komplot moeten de Belgen, 
digne de ce nom, het hoofd 
buigen ? Jamais ! En pas op: 
la mitraille heeft al een keer 
brisé l'orange sur l'arbre de 
la liberté ! 

...de la Clairière... 

PAUL-E.-F.-H. VDB 

Volgens de adressenlijst van 
de-Kamer der Volksvertegen
woordigers, stuk nr 2 BZ 1961, 
woont de heer Paul-E.-F.-H. 
Vanden Boeynants te Bruxel-
les, avenue de la Clairière n" 3. 

aüB Iwt past ^OQX eea < nótto-
raoA > partifTOOTzltter: de la» 
miiinaam in het Nederlands, 
de rest In het Frans. 

ZOWARE 
BELEDIGINGEN 

Niet alleen worden de Wa
len in België geminoriseerd 
maar zelfs het buitenland 
gaat tegenover hen de gren
zen van het betamelijke te 
buiten. 

Op zo een profaan gebied 
als het vrouwelijk schoon 
blijken niet langer de Waal
se en Franse dametjes de 
kroon te spannen. Kiest men 
als Miss World nu zelfs geen 
doodgewoon Nederlands 
meisje ! Had het nu nog een 
Spaanse of een Italiaanse 
geweest, dan had de Franse 
kuituur de schande nog kun
nen overleven. Maar nu een 
stijve Hollandse boerin! 
Waar blijft de goede smaak 
en de zin voor het esteti-
sche ? 

Lopen dan niet alle Hol
landse vrouwen op klompen'. 

En zelfs la mère-patrie 
plaagt on^̂ e Waalse lieve 
kinderen. Schreef « Paris-
Presse > naar aanleiding van 
het Softenonproces niet dat 
er te Luik « beulemans » ge
sproken werd ! 

Binnen kort zal men in 
Frankrijk nog schrijven dat 
er te Luik alleen « Ména-
piens » wonen. 

EEN K L E I N 

HOOPJE 

De geringe minderheid 
Walen en franskiljons in de 
Voerstreek en in de Plat-
dietse streek maakt groot 
kabaal. Hoe weinig talrijk !ze 
echter zijn blijkt weer eens 
uit hun betoging te Verviers. 
Ruim vierhonderd Walen uit 
Verviers, Luik, Brussel, de 
randgemeenten, de Voer-
streek, de Platdietse streek 
en Waterlo betoogden daar 
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HULPKRACHTEN 
Onlangs werd door de dl-

ektie van Brussel X een eksa-
nen ingericht om 50 Frans-
;alige « vertrouwenspersonen-
Dedienden» aan te werven. 
Set eksamen bestond uit een 
liktaat in het Frans en enkele 
eenvoudige optellingen en 
iftrekkingen. Alle aanvaarde 
candidaten zijn gewezen met
iers, kleermakers, loodgieters, 
;en legerkok (39 jaar) en ver
ier iemand die onder geen 
snkele voorwaarde nog kan 
ianvaard worden vermits hij 
18 jaar oud is en houder van 
jeen enkel diploma. Wij vra
gen ons af hoeveel punten de-
se mensen behaald hebben ? 

De zogezegde laureateu van 
het eksamen zullen hulpbe-
liende worden, maar het is 
au reeds zeker dat zij allen 
zullen slagen. Van bij hun 
lanwerving komen zij reeds 
ie oudere (o.m. Vlaamse) 
agenten verdringen omdat de 
lieuw-aangekomenen slechts 
routinewerk kunnen verrich
ten. 

OORLOG MET 

N E D E R L A N D 

Maastricht wordt ten zui
den begrensd door de grens 
van 1830. Tussen de grens 
en het Albertkanaal — op 
Belgisch grondgebied dus — 
liggen enkele vreedzame 
weiden. 

Op deze weiden heeft 
Maastricht zijn begerig oog 
laten vallen. Indien de stad 
haar grens kon verleggen 
tot aan het kanaal zou zij 
het uit keurslijf waarin zij 
thans gevangen zit, kunnen 
groeien. 

Maastiricht* heeft eenl^'zeer 
voorzichtig geïnformeerd "of 
er met de « Belgen » niet te 
praten viel. Anneksatie van 
Belgisch grondgebied door de 
Noorderduivel, dat nooit ! 
En de Soir heeft een afgrij
selijk komplot aan het licht 
gebracht : de flaminganten, 
met goeverneur Roppe aan 

Tan de Voexstreek edeehts 
opgezet om een gruweMjlce 
koehandel met de Nederlan
ders te drijven. Het door 
Maastricht opgeëist gebied, 
de Voerstreek en de gemeen
te Sippenaken zijn een 
Vlaams - Nederlandse kor-
ridor naar Duitsland. 

En voor dit Germaans 
komplot moeten de Belgen, 
digne de ce nom, het hoofd 
buigen ? Jamais ! En pas op: 
la mitraille heeft al een keer 
brisé l'orange sur l'arbre de 
la liberté ! 

...de la Clairière... 

PAUL-E.-F.-H. VDB 

Volgens de adressenlijst van 
de-Kamer der Volksvertegen
woordigers, stuk nr 2 BZ 1961, 
woont de heer Paul-E.-F.-H. 
Vanden Boeynants te Bruxel-
les, avenue de la Clairière n" 3. 

aüB Iwt past vo<s eea < nal to-
raoA > partifTOOTzltter: de la» 
miiinaam hi het Nederlands, 
de rest In het Frans. 

ZOWARE 
BELEDIGINGEN 

Niet alleen worden de Wa
len in België geminoriseerd 
maar zelfs het buitenland 
gaat tegenover hen de gren
zen van het betamelijke te 
buiten. 

Op zo een profaan gebied 
als het vrouwelijk schoon 
blijken niet langer de Waal
se en Franse dametjes de 
kroon te spannen. Kiest men 
als Miss World nu zelfs geen 
doodgewoon Nederlands 
meisje ! Had het nu nog een 
Spaanse of een Italiaanse 
geweest, dan had de Franse 
kuituur de schande nog kun
nen overleven. Maar nu een 
stijve Hollandse boerin! 
Waar blijft de goede smaak 
en de zin voor het esteti-
sche ? 

Lopen dan niet alle Hol
landse vrouwen op klompen'. 

En zelfs la mère-patrie 
plaagt on.ie Waalse lieve 
kinderen. Schreef « Paris-
Presse > naar aanleiding van 
het Softenonproces niet dat 
er te Luik « beulemans » ge
sproken werd ! 

Binnen kort zal men in 
Frankrijk nog schrijven dat 
er te Luik alleen « Ména-
piens » wonen. 

EEN K L E I N 

HOOPJE 

De geringe minderheid 
Walen en franskiljons in de 
Voerstreek en in de Plat
dietse streek maakt groot 
kabaal. Hoe weinig talrijk !ze 
echter zijn blijkt weer eens 
uit hun betoging te Verviers. 
Ruim vierhonderd Walen uit 
Verviers, Luik, Brussel, de 
randgemeenten, de Voer-
streek, de Platdietse streek 
en Waterlo betoogden daar 

waarde landgenoten. 1 
1 

Wat de Vlamingen betreft : ze hebben een 

^vaarUj^e neigmg om het stadium van hun gewet

tigd streven naar gelijkberechtiging met de frans-

1 sprekenden voorbij te streven om het stadium van 

1 een op weerwraak beluste overheersing der Walen 

1 te bereiken ». 

i J O G E R A R D in « Europe Magazine » 

I nr 911, blz. 6. 
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tegen het Vlaams imperia
lisme. 

Als men terugdenkt aan 
de < grote » betoging te 
Brussel waar ze wel twee 
duizend man samenkregen, 
blijkt duidelijk dat we hier 
met een klein groepje hu-
berlulu's te doen hebben. 

Alleen als ze te Luik zelf 
betogen maar dan met d t 
klemtoon op sociale eisen 
krijgen ze veel volk. 

Maar de Luikse arbeider 
verlaat zijn stad niet en in 
zijn stad zelf marsj eert hij 
slechts voor sociale motie
ven. 

E-3 IN AANBESTEDING- ' 

..lintjes knippen : nog niet aan de E-ó.. 

Met een royaal armgebaar 
verwij -t Lefèvre naar het feit 
dat de E-3 dezer dagen in 
aanbesteding komt. 

De Vlamingen die mochten 
menen dat 30 dagen na de 
aïtobesteding de bulldozers 
zullen rollen, zullen er aan 
zijn voor hun moeite. 

De aannemers worden ver
zocht, een studie op te maken. 
Aan de hand van de ingedien
de ontwerpen zal dan nog 
moeten uitgemaakt worden. 

of het te Antwerpen een brug 
of een tunnel wordt. 

Eerst gaan de aannemers 
enkele maanden studeren, 
nadien moet de minister nog 
wat studeren, vervolgens de 
intercommunale en als alles 
goed gaat — bv. met de ont
eigeningen waarmee men ner
gens staat — zal men dan 
toch al weten hoe de E-3 over 
de Schelde zal worden ge
bracht door wie. 

Tegen wanneer ? 

kleine kran t - kleine krant - kleine krant - kleine k ian t - kleine k i an t - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - klei 

Df laaLsle weken zijn in de Franslulige 
peis een reeks jnerkwaardige vraaggesprek
ken verschenen. Merkwaardig omwille van 
de pozitie der geïnterviewden : eersle-minie
ter Lefèvre, vice-eersle-minisler Spaak, 
minislcr van Binnenlandse Zaken üilson, 
partijvoorzillcrs Van den Boeynants en 
Collard. Merkwaardig omwille van het jeit 
dat deze ministers en partijleiders de 
Fianslalige pers graag te woord stonden 
omdat hen daardoor de gelegenheid iverd 
geboden, sommige van liun ojficiële ver
klaringen op de tribune nader te belichten 
ten geneva van de Walen en Brussclaais. 
Enkele van deze vraaggesprekken zullen 
troutvens wel door de ondervraagden zelj 
zijn uilgelokl. 

Voor de 1 larningen zijn deze vraagge-
sprelcken buitengewoon verhelderend ge
weest. Duidelijker dan uit mistige ojüciële 
verklaringen en kommunikee's is gebleken, 
wat de werkelijke bedoelingen zijn van de 
excellenties en partijleiders in wier handen -
voorlopig nog - ons lot ligt. Duidelijk is 
ook gebleken dal, in schrille tegenstelling 
met wat de G.V.P. en de B.S.P. in Vlaan
deren vertellen, het eerste wetsontwerp 
Gilson voor de 1 lamingen geen overwinning 
is geworden. 

Aangaande de einditemming in de Kamer 
over het taalgrensontwerp verklaarde minis
ter Gilion €Mn h«t Brussels vfeekblad 
a Europa Magazine » dmt, indien er dan al 
sprake moeht Z^H van koehandel, de 
YUimifigeR m de alt*rtertte pitttls htl 
tltuMoffer waren V4H* étt ho*han4al. 

Itet put, étae mMttvMt k«Aen<«ni( 
mnn ie fAmtHattK m»mt ttm utrtóvrinf v*n 

Lejèvrc. Op de C.\ .P.-kaderdag te hinore 
een paar weken geleden zegde de eersle-
minisler dal Gilson zich bij zijn Avpzcrs 
onmogelijk had gemaakt door de Vlamingen 
tcrwille te zijn. Lejèvre deed een palelisclie 
oproep lol de Vlamingen uil het Brusselse, 
daaiaan te denken bij de rolgendt^ ver
kiezingen en Gilson te helpen bij lu'l inldvn 
van zijn polilieke huid t 

De iallicl. is dttidclijK : in Vlaanderen 
roept men Gilson uil tol Kampioen van de 
Vlaamse zaak, tegenover het Fianssprekend 
publiek beroept Gilson er zich op dat de 
taalgrensajbakening een koehandel luas, 
een voor Vlaanderen nadelige koehandel. 

Zelfde laktiek wanneer Vanden Boeynants 
het heeft over federalisme. In Vlaanderen 
spreekt de C.V.P.-voorzitter over de dier
bare Belgische eenheid. Maar aan de Frans
talige pers - in casu weer het weekblad 
('Europe Magazine» - zegt Vanden Boeynanls 
de waarheid onverbloemd : het federalisme 
zou Vlaanderen te veel voordelen bezorgen ; 
•welke zou de pozilie zijn van Wallonië t.o.v. 
eeR sterke VlaanKe deelstaat ? De voor
zitter van de partij met hijna S/i Vlaamse 
kiM«r» waarschuwt de Walen : door de, 
t*«tr«din$ «ttn Engeland zou de deelstaat 

Vlaanderen de draaischijf worden van gans 
West-Europa, ivelrarend dank zij zijn 
ligging en , zijn versnelde ekonomische 
ckspansie. Hel schrikbeeld van een sterk 
federaal Vlaanderen is bij de Walen en 
fianssprekende Brusselaars hét argunienl 
om hel fedetalismc te bestrijden. 

Spaak heeft, ah tipisch Brusselaar, nooit 
Viel begrepen van de Vlaams-Waalse ver

houdingen. De aanwezigheid van deze 
onwetefide Beulemans als vice-eersle-ntini.f-
ter in de legering is uiterst gevaarlijk. Zijn 
bedoelingen ? 

Aan het Brussels weelblad «Pourqaoi-
Pas 5' » verklaaide Iiij, er mee in te stem
men dat alle u nationale instellingen » 
tweetalig zouden belieerd worden ; de 
haven van Antwerpen, de luchthaven van 
Zaventcm, het atoomcenlrum van Mol. 
Aan het dagblad «ie Soir» zegde hij dat 
z.i. er geen gevaar bestond voor de mino-
risatie van Wallonië, « omdat de Vlamingen 
wijs genoeg zullen zijn, aan de fransspre-
kenden een ware gelijkheid te geven en de 
nodige waarborgen daarvoor ». 

Deze verklaring slaat duideltfk «ji ê* 
manipulaties die de Werkgroep mei <l« 
grondwet aan hei verrichten it : d* deft-

\mAmmimmmm»mmm\\\m\ammm\mii\ma.mm&, 

ischijf worden van gans nilieve moord op de demoKralie en de 
•arend dank zij zijn definilieve minorisalie van Vlaanderen door 
versnelde ekonomische de paritaiic senaat of door de 2j3-grendel. 
rikbeeld van een sterk Stroken de verklaringen van de heer 
i is bij de Walen en Spaak met die van de regering ? Stroken 
isselaars hét arginneni de verklaringen van de vice-eerste-minister 
te bestrijden. met die van de eersle-minisler ? 

tipisch Brusselaar, nooit Tijdens een vraaggesprek, afgenomen door 
de Vlaams-Waalse ver- fianslalige joernalislen vóór de kameia's van 

de B.R.T., zinspeelde Lefèvre duidelijk op 
« waarborgen >> tegen de zgn. minorisalie 
van Wallonië. Spaal; vulde de verklaringen 
van zijn eersle-minister aan en sprak van 
i< grondwettelijke waarborgen «. Lefèvre 
aanvaardde zonder enige opmerking de ver-
l.laring van Spaak. 

Uit deze verschillende vraaggespiekken 
komt een duidelijk beeld naar voor : hel 
beeld van de regeringspolitiek. 

lanwezigheid van deze y^jgj. <̂,ŷ  ;,^j veileden belieft, beroept 
ms als vice-eersle-mini.f- ,i^ regering zich t.o.v. de Fnmssprehenden 
is uiterst gevaarlijk. Zijn ^p ^g „Q^^ Vlaanderen ongunstige afbake

ning der taalgrens Voor wal hel heden 
's weelblud H Pourqaoi- betreft, stelt de -regering de Walen en de 
Iiij, er mee in te stem- Franssprekende Brusselaars gerust inzake 
nalionale instellingen » de grondwetsherziening, de « minorisalie » 
belieerd worden ; de i an Wallonië, de faciliteiten en de in het 

pen, de luchthaven van llaamse land gehandhaafde tweetaligheid, 
loomcenlrum van Mol. En voor wat de toekomst betreft : pat 
iLe Soir» zegde hij dat de federalisme ! Want de eeisten die daar 
• bestond voor de mino- liun voordeel zouden mee opdoen, zijn rf« 
ë, « omdat de Vlamingen Vlamingen. 

zijn, aan de fransspre- Deze vraaggesprekken in Franiluliy* 
lelijkheid te geven en de bladen zouden toch eirtdelijk de ogen moeten 
. daarvoor». openen van de yiaamsgezinden in de klenr-

slaal duidelifk <^ ê* partijen : de onmiskenbaar an(i-Vl«9n*tt 
de Werkgrofip mei <l« bedoelingen van hun leidert worden «r zeifa 
verrichten U : d* deft- niet in verheimelijkt I 

VRAAGGESPREKKEN 
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e as moskou-peking kapot 7 
Verleden week hebben we op deze plaats betoogd dat alles 
er op wees, dat de Chineze invazie t roepen in Noord-India 
nog andere doelen hadden dan het bezetten van de 
betwiste gebieden beneden de McMahonli jn. De ontwik
keling van de militaire si tuatie in de voorbije dagen be
vestigde deze zienswijze : China ' s t roepen s tonden reeds 
aan de poort van de Indische vlakte. 
De verklaring voor het ernstig Chinees-lndias konflikt 
zochten we in de Chinees-Russische tegenstellingen en in 
de Chinese bedoeling, de Russische koëksistensiepolit iek 
t e doorkruisen en Moskou ofwel de harde Pekingse koers 
op te leggen ofwel te schandvlekken als de burcht van de 
revisionisten en de verkapte neutra l is tenvr ienden. De 
plotse wijziging in de Chinese houding deze week is beter 
in overeens temming te brengen met dit opzet dan met 
de militaire noodzakelijkheid. 

H o e ernstig zijn de meningsverschil len tussen China en 
Rus land ? Zijn zij ernstig genoeg om thans reeds het 
Wes ten tot een n ieuw concept van de wereldpolitiek te 

d w m g e n ^ 

Eèn van de lievelingsteorie-
en van de laatste Duitse kei
zer was die van de blanke so
lidariteit tegen « het gele ge
vaar T>. Wilhelm kende China 
destijds slechts als de « sla
pende reus»; de Boxersop
stand — die op de DuitS'srs 
een grote indruk had gemaakt 
— was toch heel wat minder 
dan het ontwaken van die 
reu'; 

Ook Toynbee kende nog 
niet het moderne China toen 
hij, jaren geleden, voorspel
de dat eens het christelijke 
Westen en het christelijke 
Rusland zich zouden vereni- • 
gen tegen China. In een re
cent verleden werd Toynbee's 
voorspelling overgenomen 
door de Gaulle die sprak van 
de « blanke natie in Euro
pa (Rusland) tegenover de 
gele massas van China ». En 
zeer onlangs schreef de be
kende Amerikaanse joerna-
list en Sovjetdeskundige 
Walter Lippmann, wiens ar
tikelen de mening helpen 
vormen van de Westerse 
pers, dat < het ware belang 
van Rusland er in bestaat, 
vrede te sluiten in Europa 
en, met het Westen, te er
kennen dat het bedwingen 
van Rood - China belangrij
ker geworden is dan enig an
der Sovj et-belang ». 

Wanneer me.n de ontwik
keling van de verhouding 
Moskou-Peking volgt — en 
o.m. gedurende de dagen van 
de Kuba-krizis en thans, t i j 
dens het Chinees-lndias 
konflikt — dan is men ge
neigd, de onontkoombaar
heid van een definitieve 
Russisch - Chinese tegen
stelling te aanvaarden en de 
voorspellingen van Wilhelm, 
Toynbee, de Gaulle, Lip-
mann en anderen bij te t re
den. 

De leiten gedurende de 
laatste dagen geven daartoe 
trouwens stof genoeg In de 
Kubaanse affaire is China, 
na de omzwenking van 
Kroesjtsjev, een harde koers 
blijven varen Nadat het 
Kremlin besloten had, de ra
ketten van Castro's e land 
terug te ha en, bleven m Pe
king de « spontane > beto-
g n^en ten voordele van Ku-
ba voortduren. In China 

werd de Russische omzwen-
kmg een « nieuw Munchen » 
genoemd. Mao deed de laat
ste Sovjetkonsulaten in 
Shangai, Dairen, Charbin en 
Kanton sluiten, riep de Chi
nese ambassadeur Liu Hsiao 
uit Moskou terug en benoesi-
de geen plaatsvervanger, 
verbood in Mandsjoerije de 
verkoop van de « buitenland
se » Russische pers en wees 
duizenden Witrussen uit als 

waarin Tito verklaarde, met 
KrcesjtSjev akkoord te gaan 
over aKe belangrijke inter
nationale vraagstukken. Het 
Pekingss blad liet niet na er 
op te wijzen « hoe diep de 
moderne reviS'on'Sten gezon
ken zijn » 

Aan Sovjetzijde deed men 
het voor niet minder. Het 
Kremlin verzuimde, de Chi
nezen uit te nodigen op de 
verjaardag van de Oktober
revolutie, het jaarlijks groot 
rendez-vous van de kommu-
nistische wereld. De « Prav-
da » stipte even aan dat het 
Chinees-lndias grensgeschil 
ging om de « nooit erkende 
Mc Mahonlijn », doch ver
volgde dadelijk met te be
treuren dat « de Indische en 
Chinese broedervolkeren er 
toe gekomen waren, bloed 
te vergieten ». 

Kroesjtsjev hield zijn Mig-
aanbod staande, llkwideerde 
in Bularije — onder de ogen 
van een vertoornde Chinese 
delegatie — de voorstanders 
van een pro-Chinese koers 
en s'.oeg door deze likwide-
rmg een nieav/e brug naar 
Tito. 

Feiten genoeg en in het 
monolitisch kommunistische 
blok maakt iedere haar -
scheur de indruk van een 

...anti-Chinese rel in India's hoofdstad... 

HET GELE GEVAAR 
« vreemde spionnen ». Kort 
voor de spanning rond Kuba 
was het Russische staats
hoofd Leonid Bresjnjew in 
Belgrado op staatsbezoek. De 
Pekingse xegeringskrant 
« Jen Min Jih Pao » maak
te er gebruik van om het in-
tervieuw af te drukken dat 
de Amerikaanse joernalist 
Pearson aftiam van Tito en 

kloof. Maar is daarmee de 
onontkoombaarheid van het 
Chinees-Russisch konflikt 
bewezen ? 

We geloven het niet. We 
menen dat zij, die het zo 
zien aan wensdromen lij
den. De dialektische ver
schillen in het kommunisti
sche blok verlopen niet langs 
een starre Russisch-Chinese 

grens. Peking heeft zijn « re
visionisten », Moskou zijn 
«stalinisten ». In Peking wer
den ooit de « honderd bloe
men » gepropageerd, in Mos
kou de koëksistensie. De ver
schillen tussen Peking en 
Moskou zijn geen verschillen 
tussen twee kommunistische 
« nationaliteiten »; hoog
stens hebben dialektische 
verschillen zich — wellicht 
en zelfs waarschijnlijk 
slechts voorlopig — rond 
twee machtscentra gekris-
tallizeerd. 

Daaruit kan vroeg of laat 
dan toch meer groeien dan 
de huidige tegenstelling. 

Voorlopig — en dat is toch 
essentieel — is het honge
rende en ondergeindustriali-
zeerde China, zelfs wanneer 
het een atoombom zal ge
maakt hebben, nog geen 
derde wereldmacht. En- de 
kommunistische binding 
tussen de twee centra van 
de rode macht is nog altijd 
beslissender dan de — tot op 
welke hoogte ? — afwijkende 
dialektische vizie. 

FLITSEN - FLITSEN 
JONGE PREZIDENT 

FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSEN - FLITSE 

Op een variété-show in 
Londen gaf Bob Hope als 
zijn mening te kennen : 
« Wij wisten dat de Kuba-
krizis zou bijgelegd wor
den, omdat wij voor het 
eerst een prezident hebben 
die nog jong genoeg is om 
gemobilizeerd *e worden ». 

...B 

OPERALIEFHEBBERS 

Tn de Hamburgse Staats-
opera stond verleden week 
Rossini's « Liebesprobe » 
op de affiche. De opera 
kende een ongehoorde bij
val. 

De dialoog tussen graaf 
Astrubal en de joernalist 
Macrobio (Graaf : « Zo 
vertoornd ? Waarim gaat 
het ? » — Macrobio : «Lie
ve graaf, om de persvrij
heid ») werd op minuten
lang applaus onthaald. 

Operaliefliebbers ? Ja
wel, maar vooral Spiegel-
liefhebbers ! 

FVEN WAARDEVOL 

Uit het Poolse dasrb'ad 
« Przeglad » : « De in Si
berië ontdekte rols'.elie-
ningen uit voorhisionsche 
tijden zijn even waardevol, 
of zelfs nog waardevoller, 
als de uit de oertijd stam
mende grottekeningen in 
de kapitalistische lan
den ». 

BIJDRAGE 

Premier Nehroe liet zich, 
In navolging van de Aga 
Khan, bij zijn 73ste ver
jaardag in de Noordindi-
sche staat Pundjaab we
gen met goud als tegen-

gewicht. Het tegengewicht 
werd in het verdedigings
fonds gestort. 

VRIJE WERELD 

De vroegere Westduits 
amba.ssadeur in Moskou eu 
huidige raadgever in Oos
telijke aangeegenheden 
bij de Bondsregering, Hans 
KroU, antwoordde op de 
vraag hoe hij zich voelt in 
zijn nieuwe werkkring in 
het miinisterie van Bui
tenlandse Zaken : « Ik 
voel me als iemand die 
vanuit de vrije wereld in 
een klooster werd gesto
ken. Men heeft veel tijd 
om na te denken en dat 
doe ik ». 

Het ministerie te Bonn 
een klooster ? En de Mos-
kouse ambassade de vrije 
wereld ? Relativiteit der 
dingen. 

SLUITEND BUDGET 

De nieuwste budgetaire 
kneep werd enkele dagen 
geleden toegepast door 
Tsjombe in Katanga. De 

Katangese prezident deed 
alle banken in zijn land 
gedurende een vieek slui-

'jetalen... 

ten ea maakte gebruik 
van deze tijd om 5 % te 
heffen op alle bankreke
ningen. Vervolgens stelde 
hij alle landeigenaars voor 
de keuze, 50 % van hun 
inkomen gedurende de 
laatste zes maand of 5 % 
van de totale waarde van 
hun eigendom te betalen. 

Tsjombe was op aoek 
naar een kwart miljard 
voor zijn legerbudget. 
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OFFENSIEF DER UNITAIREN 
Zatvende woorden van onze na

tionale susser P.H. Spaak over de 
heilige eenheid van het vaderland. 
Uitbarstingen van kamervoorzitter 
Achiel tegen de federalistische 
stromingen. Wekelijkse Isdingcii 
venijn van P. Van den Boeynants, 
Theo Lefévre. Het sajnengebalde 
offensief van alle steunpilaren 
van het uniiarisme, van patrioti-
sche maniakken tot socialistische 
pir t i jeeuheidsmaniakken. De stem 
van die het federalisme zien als 
een posiiicve harmonis-ring van 
de Belgische s taat wordt angst
vallig geweerd 

LE SOIR 
In een groot vraaggespfek met 

Brussels hetzeb'ad wordt nu zal
vend gevraagd aan de Vlamingen 
dat Ze toch de Walen niet zouden 
verdrukken. . 

Een staaltje. 
Snaak : « De Walen zeggen dat 

zij tot .Ti.nJerheid worden her-
leiü en de Vlamingen dat zij in 
Belgë niet üc p 'aat5 h^Vihen die 
de hunne is. 

Men moet dus de ongerustheid 
van d? enen wegnemen en de an
deren de ovenu.g ng geven dat de 
gelijkheid die zij op-isen werke
lijk zal verzekerd worden 

Soir : « Vermits zij de meerder
heid hebben zu'len dus de Vlamin
gen een overwicht on i-ggei^ ? 

Saaak : « Nesn, ik zeg d^t niet, 
ik zeg integendeel dat ik geloof, 
dat ik iioon dat ^d" V arrnngen 
wj^ g nocg zu !en '? m om aan 
de franssirekcnden een ware ge-
li kheid te g^ven. t is- te z ggen 
dar zij hen zullen waarborger te
gen het gevaar van de « mi^on-
sa;"p ». 

Vlamineen <• wees wijs » de slo
gan die een variatie is op he; te-
ma cc Vecht en Z^J'^T » van de 
I.Izer 14 '<• 

YOLKSGAZEg 
.'os van Evnde die z'ch van Zor

gelijke probl-m-n nooi; veel a n -
trok gaat mee in de ksufsvaart 
der unitar>s(pn. Om zijn e'gen 
bee'dspraak te gebruiken « Hij 
valt dus in d-- arn-en van de Li
bre Belgique ». 

« Wanr dan kan langzamer
hand, teg-n de samenvoeging van 
de extremisten en de dor-'-riavers. 
het fron* worden gevoniid van de 
gematigden en van degsnen die 
geloven dat ons land nog eer toe
komst he-ft en dat het de moeite 
loont daarvoor te s t r i jd 'n met 
verwezenlijking van de geliikheid 
van alle burgers, V ami^gen en 
^ a l e n . in d^ pen'-'O'r' va»i de 
staat . 

Hos meer de masker.s va'lpn. in 
he^ M P . W - k a m o en bii de Volks
unie, naar aanle'ding van st llmg-
namen van mensen die het goed 
menen met België, ho^ iioyev wij 
het hebben. 

Wij zijn geneigd aan al dege
nen die België niet willen 'atf-n 
kapot maken, zomm door Wa'en 
als door Vlamingen, zom.in door 
M P W -ers a's door Voiksunie-
mannen (die weldra men lette op 
onze woorden, in eikaars armen 
zullen vallen 1) de we'gemeende 
raad te geven he t scheldwoord 
« unitair » als een eretitel te be
schouwen, zoals indertijd het 
woord « geus ». als smaad be
doeld, voor degenen op wie men 

hem toepaste een glorierijke n a a m 
werd. » 

Een zaak is charmant bij Jos ; 
hij slaat steeds in alle richtinjien. 

L.e P e u p l e 
Voorzitter CoUard is voi-rzichti-

ger In zijn berispingen van de 
Wialsc stoute joneens uit dp par
tij 

« Actie voor ae opiossmg van 
het Waals-Vlaams probleem, eerst 
'n de schoot van de parti j en met 
haar eigen middelen, daarna in 
het ganse land, m een geest van 
ov reenstemming m begrip 

•\ctio voor e=n steeds wezenlij
ker en steeds levendiger demo
cratie 

•Tliedaar waar de B S.P. heen 
wil 

Wie haar lief heeft vo'ge haa r . » 

La Wallonië 
Dat deze Waalse ant i -par t i j , 

groep fel van zich afbijt kan blij
ken u!t de i-eaktie op Van Ackers 
toesaraak bij de opening van de 
ka-i er, 

n lar is de tijd van de grote 
beloging <( Merci AchiUe ». 

« Zwevend n de wo'ken van 
e :n romantisme dat niet meer van 
deze tijd is spee de Van Acker 
VOO" "Jé-'oulède (Deroi èoe was 
voor de eerste wereldoonog één 
van de leie'ors van het Franse ul
tra nanor.alisme). Doch we'dra 

-.seiicoir ^ijt),,ygrbeelding^te_kort en 
ko'^ T j zich ni'ït weerhouden, 
woorden te gaan lenen oij gi-aaf 
Carton ae Wiart Woordenwaan
zin, w a a r n de msest elementaire 
werke iikhed,-'n wo"d?n weggemof
feld Rationale eendracht waar
heen Iedereen hunkert, zei de re
denaar Welke eendracht ? Deze 
waarm e de Vlaamse meerderheid 
haa r « diktats » oo'egt aan de 
WaaKe minderheid ? Die vap de 
fisca p ontdu 'k-rs ? Die van dege
nen die her staking-srecht willen 
b e k n o f e n ? Deze die erin bestaat 
d-= in iex te veiva'sen ? Het valt 
Bemakkelijk aan te tonen dat de
ze e^ndra^ht enkel een groot be
drog Is, waarachter smerige be
langen kronkelen en gedijen ». 

DE NIEUWE GIDS 
Dit officiële CVP-iijfb ad van 

Lefevre gaat de opposanten in ei-
g?a ranafen te keer. 

« Ook die ong n esiijKe en voor 
het land gevaarlijke opposanten 
moeten weten dat zij door de stel
selmatige en kwaadwiri,ge af
braak van het gezag door het 
misprijzen waarmede zii degenen 
bejegenen die tuchlvol de par t i j -
direct'.even opvolg n, even grote 
schuld h°bben als de revolutio
naire wallineanten die de Voer-
kwestie hebben uitsrsvonden, de 
Waa'.se ministers onder druk heb
ben gezet en het land op enkele 
uren haa^t onrewerbaar hebben 
gem <) a kt » 

« Loopt de Luikse editorialist 
achter de M.P.>W. ? Zoals een 
Vlaam.se editorialist de Volksunie 
naloopt ? We zullen de h. Demar-
teau die belediging niet aandoen. 
HIJ is een groot patriot en zeer 
gehecht aan de nationale eenheid, 
evenals aan de vrijheden die te
genwoordig worden bedreigd door 
de M.P.W. die meer en meer door 
de communistische termieten 
woidt overheerst. 

Wij vragen hem bijgevolg zich 
te heiTatten. en n a te denken 
over de gevolgen van z'jn eisen.. .» 

De vuurkruiser 
Koept iedereen in het vuur om 

de onvaderlandse taalgrens te 
helpen oprollen. 

« Oudstnjders van 14-18 ol 40-
45 waarom hebt gij bloed gezweet 
of de lijken der kameraden van 
uw regiment op al de Belgische 
wegen uitgcs'rooid ? 

Oorlogskrijgsgevangenen waar
om zijt gij tijdens zo vele jai-en 
beschimmeld gebleven, verre van 
hetgene V lief had, in de Duitse 
Stalags of Oflags, of in een an
der vreemd gevangenvskamp ? 

Geconoentreerden. waarom hebt 
gij verrot of gehuild van smart in 
de Duitse galeien ? 

WERF NU 

Valt de cc Gazette de Liège » aan 
die de laatste tijd een van de hef
tigste was in het Luikse W'allin-
gant ' nkoor. 

Politieke gevangenen of voor de 
verplichte arbeid weggevoerden, 
waarom hebt gij gezucht van lij
den m Duitse kampen ? 

Oorlogsweduwen, waarom zult 
gi] uw ganse leven de op het slag
veld arme en voorbarige overleden 
soldaat betreuren ? 

Oorlogswezen, waarom, zoals an
dere kmderen, hebt gij geen va
der om in het leven U te helpen 
de eerste stap zetten ? 

Welke was de vuurtoren .dewel
ke ti.)dens deze donkere nachten 
van beide oorlogen U heeft toe
gelaten te overwinnen en fier te 
marcheren ? 

Dat was België, een en onver
deelbaar I 

Ja , kameraden, door deze taal
grens, die schande, hebt gij Bel
gië vergeten en verloochend. 

Taalgrens der schande, mor
gen Federalisme, overmorgen. 
Ten slotte Belgié's dood, alsmede 
deze uwer rente, pensioenen en 
andere voordelen. » 

Dit stuk is ernstig bedoeld. Ver
boden te lachen. 

Standaard 
Waarschuwt voor de eenzijdige 

oproepen om Vlaams begrip. 
« Wij zijn graag bere'd om in 

de « esprit nouveau » waarop men 
thans aaiidringt, het probleem 
van de Vlaams-Waalse samenwer
king te helpen oplossen. Maar wij 
zouden wel graag v.^rnemen wat 
men onder die « esprit nouveau » 
verstaat. Onze gezagsdragers blij
ven erg m 't vage. Het enige kon-
krete dat men nu en dan hooi-t, 

zijn de cijfers die men voor het 
Waalse publiek uitspeelt om te 
bewijzen dat Wallonië ondanks 
zijn geringere bevolking — veel 
meer staatskredieten ontvangt. 
De partijleiders die dat gaan ver
tellen om de Walen te bedaren, 
vergeten dat hun woorden ook m 
Vlaanderen gehoord en besproken 
worden... » 

Inderdaad. Zowel Van den Boey
nan t s als de Libre herhalen steeds 
dat alleen de Vlamingen voordeel 
van het federalisme zullen heb
ben. Dan zijn misschien de 
Vlaamse kleurpolitiekers « misda
digers n om het woord van V.D.B. 
te gebruiken. Op Standaard, het 
zwaard en schild gegord voor het 
federalisme ! 

-^^^ilkasêani 
Ziet ook klaar in het g^voois 

van de grondwether\'ormers. 
Vlaanderen komt er weinig bij te 
pas. 

« Intussen kwam de werkgroep 
tot voorbereiding van de grond
wetsherziening reeds een paar 
malen bijeen. De samenstelling 
ervan kan ons echter onmogelijk 
vertrouwen icixjeziemen Zij be
staat BanM'12- 44t aeven zoge
n a a m d ; Vla«te«Be tegen 9 Frans , 
taligen. Men vergete echter niet 
dat van die zeven « Vlamingen » 
er slechts vier het Nederlands 
(Vlaams) als huistaal hebben, zo
dat in feite de verhouding nog 
slechter is. Daarenboven maken 
van de groep enkele Waalse fede
ralisten deel uu, terwijl van 
Vlaamse ' z!jde geen enkele uitge
sproken feiieralist aanwezig is. 

Nochtans wordt jaarlijks op on
ze grote Vlaamse massamanifes
taties zoals IJzerbedevaart en 
Zangfeest door tienduizenden op
gekomen voor zelfbestuur - door . 

federalisme, zodat het toch m a a r 
redelijk zou zijn geweest ook per
sonaliteiten uit die richting van 
Vlaamse zijde bij de werkgroep t« 
betrekken » 

VOLKSGAZÊ  
De Nederlandse correspondent 

van Volksgazet speelt met zijn 
cc plaats » om het m de dreige
mententaai van Van Eynde to 
zeggen. Die correspondent schrijft 
hoe een lezing van Prof. Paaxdio-
kooper te Rotterdam hem « eer
lijk gezegd is meegevallen ». 

« Alhoewel het thema van zijn 
voordracht weer « Er zijn geen 
Belgen » luidde, heeft hij vrijwel 
met geen woord van de Belgische 
staat gerept. Voor hem zijn er 
geen Vlamingen en bestaat er 
geen Vlaamse taal. Vlamingen 
ziju Nederlanders zoals Gronin
gers en Zeeuwen en he t Vlaams 
is een Nederlands dialect, zoals, 
bij voorbeeld, het Limburgs. 

Uitdrukkelijk heeft dr. Paarde-
kooper hier onderstreept, dat het 
Vlaamse vraagstuk feitelijk een 
sociaal vraagstuk is en het Frans
talige element in de "Vlaamse ge
westen nadrukkelijk verweten 
zich, door een gebruik van een 
vreemde taal zich van het Vlaam
se element te verwijderen en al
i u s een overheersende rol te gaan 
«pelen. Wat ons bijzonder in di t 
betoog trof, was dat de katholiek 
Paardekooper in zijn kritiek de 
hoge Belgische geestelijkheid aJc 
lerminst spaarde. » 

Hoe is het mogelijk. Ofwel leest 
die man de artikels van Jos niet 
tegen Paardekooper, ofwel zijn de 
Nederlandse Socialisten minder 
geestesslaven dan de Vlaamse. 
Men zal met al die rebellen in ei
gen rangen nog verplicht worden 
een voorcensuur in te richten bij 
Volksgazet. 

W.U 

DIT KALF DRINKT MELK... 

. .Beschaafde lieden drinken het bier 
van de brouwerij Lootens Koekelare 

hop en mout 
zuiver hop en mout 

Verkoper voor i\alst en omseving 
Norbert De Ganck. Watertorenstraat 10 Aalst 
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MH België zijn er ong«veer 2 .367 .615 woningen. Vlaan-
deren he<rft er 1.099.565, Brabant, dat er 437 .578 be-

Wt, niet meegerekend. Wallonië besclifkt over 8 3 0 . 4 8 2 
«Hiizen. Dat is de verlKwding in het land wat betreft « het 
iiak boYen het hoofd » en zq stemt ongeveer overeen met 
de bevoUdngsverhoudingen. Ongeveer, want in Vlaande
ren zal het maar wat te vaak gebeuren dat grote gezinnen 
onder een (klein) dak leven, terwijl in Wallonië overwe
gend kinderloze of kinderarme gezinnen over de nodige 
• n overvloedige huisruimte bes<JtHd<en. 
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HUIZEN 

IN V L A A N D E R E N 

Antwerpen 
Wes t Vlaand. 
Oost Vlaand. 
Limburg 

samen : 
Brabant 

1.099.55.5 
437.578 

N O O D W O N I N G E N 

IN V L A A N D E R E N 

Antwerpen 1.881 
Wes t Vlaanderen 1.109 
Oost Vlaanderen 1.527 
Limburg 1.407 

samen : 
Brabant 

5.924 
1.018 

f-s^ VLAANIIKEKTSI 

318.862 
293.209 
361.697 
125.787 

A A N K O O P P R E M I E N 
periode '49-'59 
Aantal toegestane ^ pre-
mien voor aankoop van 
bestaande huizen. 
Antwerpen 4 .453 
Brabant 3.501 
Wes t Vlaanderen 4.127 
Oost Vlaanderen 2.989 
Limburg 1.655 

T O E G E S T A N E 
B O U W 
V E R G U N N I N G E N 1962 
(januar i-april) 
Antwerpen 650 
Wes t Vlaanderen 622 
Oost Vlaanderen 636 
Limburg 330 

samen : 
Brabant 

2 .238 
795 

B O U W 

V E R G U N N I N G E N 

tijdspanne '48-'59 
Antwerpen 31.599 
Wes t Vlaanderen 20.566 
Oost Vlaanderen 27.686 
Limburg 24.452 

samen : 
Brabant 

KROTTEN 

104.303 
37.103 

Aantal gesloopte krotten 
tijdspanne 55 - 59 
Antwerpen 2 .463 
Wes t Vlaanderen 1.916 
Oost Vlaanderen 3.262 
Limburg 2.218 

samen : 
Brabant 

9.859 
1.678 

tfm^w—.4-

HEBBE 25 GEN 
Inderdaad, Vlaanderen moet 

zi|n 5.306.866 inwoners onder
brengen in nagenoeg 1.320.500 
woningen terwijl Wallonië 
voor 3.871.179 inwoners over 
1.050.000 h u i z e n beschikt 
voor deze getallen, Brabant 
meegerekend. Wallonië heeft 
dus voor h o n d e r d men
sen 28 h u i z e n en Vlaan
deren slechts 25 Toch wordt 
er ten onzent veel meer ge
bouwd, omdat het inwoners
aantal groter is, de kinder
rijkdom groter en bijgevolg 
ook he*/ aantal jonge gezin
nen. 

• Invloed van huisvesting. 

Op het jongE'te kongres van 
de Volksunie werd een groot 
gedeelte van het referaat 
< Jeugd- en gezinszorg s. ge
wijd aan het vraagstuk van de 
huisvesting. De normale ont-
plooing van het gezin heeft 
o.m. als baziselement een goe
de huisvesting. De huisvesting 
van de gezinnen oefent een 
grote invloed uit op de bloei 
of het verval van de familie. 
Ze kan oorzaak zijn van phi-
sisch of pakologisch- en zede
lijk gezonde toestanden of in
tegendeel verval, ziekte, kon-
flikten en zelfs misdadigheid. 
Het staat ook vast dat te enge 
woningen en te hoge huurkos
ten oorzaak zijn van geboor
tebeperking Zo werd opge-
n^erkt door senator Diepen
de ele, die wij in dit verband 
z'Jn mening gaan vragen zijn 

over het probleem der huis
vesting. 

• Bouwen duur. 
Bouwen is duur, en in de 

eerste plaats voor de volks
mens. De oorzaken zijn te 
vinden in de traditionele 
bouwwijze hier te lande Er is 
zeer weinig evolutie In deze 
bouwwijze en er worden veel 
te weinig nieuwe materialen 
gebruikt. Maar al te vaak wil 
de doorsnee-Vlaming een oer
degelijk huis hebben met veel 

en gewapend beton. 

steeds niet genormaliseerd 
geworden d.w.z. de afmetin
gen zijn onderling nog steeds 
niet afgestemd. 

Men kan het meemaken 
(om een voorbeeld te geven) 
dat eterniteplaten voor dak
bedekking groter zijn dan de 
onderliggende isolatieplaten. 
Er zijn zo tientallen voorbeel
den te geven maar al bij al 
brengt dit met zich dat er 
geen opschietend werk kan 
geleverd worden en dat er in
tegendeel veel werkverlies en 

op stedebouwkundig gebied 
nog wat anders te zeggen. 
Waarom wordt in Vlaanderen 
de enig mooie streekbouw ka
pot gemaakt ? Waarom wor
den er in Limburg geen aan 
de moderne tijd aangepaste 
huizen in vakwerkbouw meer 
gezet (waar men dit in Rijn
land wel met bijval doet), 
waarom verdwijnen in Vlaams 
Brabant de mooie stemmige 
landelijke woningen en wordt 
de bouw ervan niet gestimu
leerd door de bevoegde dien
sten ? 

HONDERD WALEN HEBBEN ER 28 
l 
Smaak komt er in vele geval
len niet aan te pas en zeker 
durft de massa niet naar de 
moderne lijn gaan uit vrees 
meestal nog meer te zullen 
moeten betalen. Indien men 
echter tot een meer rationele 
werkwijze zou komen dan zou 
men bemerken dat men tege
lijkertijd een stijlvolle en een 
goedkopere woning zou kun
nen laten optrekken. 

• Geprefabriceerde 
meterialen. 

Er worden al te weinig ge
prefabriceerde bouwstoffen 
aangewend en daarbij zijn de 
bestaande materialen nog 

materiaalverlies door ont
staat. 

• Stedebouw remt. 
In vele gevallen laat de 

dienst voor stedebouw ook 
niet toe dat modernopgevatte 
woningen die opgricht worden 
met vooraf vervaardigde 
bouwpanelen, gebouwd wor
den. In ieder geval wordt de 
oprichting ervan door de be
staande normen geremd. 

Stedebouw is zeker niet sti
mulerend voor deze bouwwij
ze. En nochthans zou dit een 
kostprijsverlaging met zich 
brengen, het zou tevens een 
verfraaiing van de bouwstijl 
betekenen. Er valt trouwens 
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Heel Vlaanderen is over
dekt door gedrochtelijke 
bouwsels zonder lijn of stijl. 
De bokrijkse huizen en boer
derijtjes kan men bewonde
ren om hun schoonheid — 
hoewel ze nochtans eigenhan
dig door de bewoners uit vroe
gere eeuwen werden gebouwd 
— maar wij zijn ervan over
tuigd dat onze huidige door
snee-woningen binnen twee-
of driehonderd jaar niet het 
voorwerp van bewondering 
zullen uitmaken voor de lie
den die dan de openluchtmu-
zeüms zullen bezoeken. On
danks het feit dat onze hui
zen door stedebouwkundige 
beren worden gqedgekeurd. 

Lilt is Vlaams werd 
en geen buitenlandse import 
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norma osten 
W I J hebben zoals gezegd, senator Diependaele om zijn 

mening gevraagd in verband met bouwen en wonen. 
Er weze hierbij nogmaals herinnerd aan zijn tussenkomst 
in juni 1961 , tijdens de behandeling van de begroting van 
het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 
waarbij door hem gewezen werd op de ontoereikendheid 
van de beschikkingen van de wet De Taye, de bouwwet 
waarbij premiën worden toegekend aan die bouwlustigen, 
die aan een reeks « voorwaarden voldoen 
merking te komen. 

» o m in aan-

dige bouwwijze. Men is bezig 
moderne krotwoningen te 
bouwen met al de gevolgen 
van dien. 

En er zou moeten gestreefd 
worden naar de bouw van 
huizen wier l e v e n s d u u r 
slechts ongeveer vijftig jaar 
zou bedragen. Deze huizen 
zouden zoals reeds hiernaast 
gezegd, veel goedkoper uitval
len, zij zouden aangepast zijn 

«KA-aüéhM ***m9^i^t*.pÈfmi*mHW^9Sfi^^t^sm!fiaBam*-
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Oxn deze premie te genieten 
zijn thans de maksima aan 
bewoonbare oppervlakten 
vastgesteld op 85 m2 met een 
verhoging van 10 m2 per 
kind. De echtelingen die nog 
geen vier jaar gehuwd zijn 
mogen deze oppervlakte met 
20 m2 verhogen. Verder mag 
het gezamelijk inkomen der 
echtgenoten niet hoger liggen 
dan 65 000 F. Dit bedrag 
wordt verhoogd met 5.000 F 
per kind ten laste. 

• Voorstellen van senator 
Diependaele. 

Senator Diependaele heeft 
voorgesteld dat de bouwpre-
mie zou verhoogd worden, 
maar ook de toegelaten op
pervlakte en het huidig vast
gesteld maksimum - inkomen 
der echtelieden. Onze senator 
is de mening toegedaan dat 
men op dit ogenblik bezig is 
onze kontreien een vernepen 
uitzicht te geven door de hui-

i. 

VEMüELÜiaNG 

^Mafttaf'^v^^tooide wonin
gen resp. in '59 en 

B E L G I Ë 
48.560 
51.000 

B.R. Duitsland 
566 600 
551.200 

Frankrijk 
321.000 
317.000 

Italië 
294.000 
268 000 

• * • • • • • • » • • • • • • • > « • • « • • • 

'60 

Nederland 
83.600 
83.800 

Luksemburg 
1.700 

1.700 

LONEN 
Antwerpen 
Brabant 
West Vlaanderen 
Oost Vlaanderen 
Limburg 
Henegouwen 
Luik 
Luksemburg 
Namen 

r 1 

257,9 : 
248,8 : 
217,5 : 
220,0 • 
228,7 : 
268,9 • 
284,7 : 
226 5 i 
249,2 : 

aan de moderne behoeften 
daar waar de huidige kon-
strukties binnen afzienbare 
tijd niet meer aan de vereis
ten zullen voldoen. 

• Serie-voortbrengst van 
onderdelen. 

Er zou meer dienen overge
gaan tot seriebouw, niet in de 
zin van lange rijen egale hui
zen, maar wel door de pro-
duktie van serie-onderdelen. 
Er zou mogelijkheid moeten 
zijn met deze onderdelen 

Vlaanderen betaalt 
Uit de cijfers die wij hierbij geven blijkt duidelijk 
dat Vlaanderen op gebied van bouwbelastingen 
het groots te aandeel in de schatkist brengt. Toch 
ligt de bouwpremie in Vlaanderen niet hoger dan 
in Wallonië waar tevens hogere lonen verdiend 
worden. Aan rechtstreekse en onrech s'ireekse be
lastingen komt er ongeveer 25 tot 3 5 % van de 
kostprijs van een woning in de staatskas terecht. 
Dat betdcent dat een huis dat 400 .000 F kost, on
geveer 120 .000 F voor vadertje staat opbrengt. 
Tijdens de periode januari-april van dit jaar wer
den er (geen rekening houdend met Brabant) in 
Vlaanderen 2 .238 bouwvergunningen aange
vraagd tegenover 7 9 3 in Wallonië. De Vlaamse 
bouwers brengen dus asui belastingen veel meer 
in de kas, maar de gelden worden niet in hun 
voorcfeel aangewend. Trouwens bestaat er geen 
tegenhanger in Vlaanderen voor het bouwprojekt 
in de Borinage. 

"* | 
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honderden verschillende hui
zen te maken. Het zou de kos
ten drukken en het mogelijk 
maken dat veel meer mensen 
tot bouwen van een eigen wo
ning kunnen overgaan. Een 
huis zou volgens senator Die
pendaele slechts vijf normale 
jaarwedden mogen kosten. 

Er dient ook een einde ge
maakt aan de uitgebreide pa-
perasserij met betrekking tot 
het verkrijgen van bouwtoe
latingen en premiën. Alles 
moet vereenvoudigd worden 
en het moet de toekomstige 
bouwer zo gemakkelijk moge
lijk gemaakt worden. 

• Zelfstandigen. 
Ook de zelfstandige arbei

der moet het gemakkelijker 
krijgen om te kunnen genie
ten van de premiebouw. Op 
dit ogenblik mag zo iemand 
slechts 20 m2 meer hebben 
dan de gewone bouwer. Het 

.^wnwA..»<oHr... W«.. 

lijkt er naar dat door deze 
reglementering de premie
bouw voor dergelijke mensen 
ontoegangkelijk wordt ge
maakt. Stel U een kappersa
lon voor, om een voorbeeld te 
noemen, dat slechts over 20 
m2 meer oppervlakte zou be
schikken om alles wat met de 
zaak te maken heeft in onder 
te brengen. 

De voorbeelden zijn legio. 
Maar misschien zit de waar
heid in de uitspraak van de 
minister van middenstand, die 
op een parlementaire vraag 
antwoordde dat de zelfstandi
ge beroepen niet te veel moes
ten verspreid worden en dat 
zij niet overal hun winkeltjes 
moesten gaan neerplanten ! 
Voor de zelfstandigen dus 
geen sociale woningbouw. Zij 
moeten hun plan maar trek
ken zoals zij dat op ander ge
bied ook moeten doen ! 

V ü. eist voör iedereen een eig en haard en op voordelige Wijze. 



^0 Of yoLM>yNti 

Ss:> 

'ANTWERPEt 

BROECHEM 
Letienwerving en abonnementen-
sip~ : 

/li verzoeken alle leden een ex
t ra inspanning te leveren ter ge-, 
leganheid van het aanstaande 
jaareinde; nieuwe leden en abon-
nemen'^n kunnen gïmakke'.ijk 
worden geplaatst. Geei ons de no-
d ^ o adressen op. 

ri daden komt het aan, niet op 
woji-den We rekenen op alle le
den en abonnenten om een uiter
ste krachtinspanning te doen en 
zo mogelijk het ledenaantal en de 
abonnementen te verdubbelen. 

BRABANT 

BRUSSEL 

Stetinkaartenwerking. 
De afdelingen werden deze week 

Jn het bezit gesteld van de door 
he t arrondissement erkende steun-
kaarten. 

Naast de abonnementen- en le
denwerving en de werftochten met 
be t blad is ook het stUle werk van 
Bteunverlening onontbeerlijk. 

Er wordt gerekend op de volge
houden ixispanning VMI de afde-
Ungen om de steunkaartenverkoop 
op te bouwen tot een regelmatige 
werking. 

Ook de stortingen, gedaan (S> de 
P.R.K. 8654.50 vatt Volksunie Ar
rondissement Brussel of de PJ l .K. 
t084.97 van Torfs J a n E., komen 
voor 50 % ten goede a a n de ofde-
Bng waartoe de schenker behoort 
en voor 50 % aan he t arrondisse
ment. 

IN MEMORIAM " 
|Woensdagavoiid te 8 uur over

leed plotseling- de sekretaris van 
de V.U.-afdeling Halie, Jozef de 
Tobel, 33 jaar en afkomstig uit 
Beert, inaar wonende te Halle. Het 
nieuws van dit plotselinge heen
gaan heeft allen die Jozef kenden 
aangegrepen. Jozef de Tobel was 
inderdaad de pionier van het kan
ton Halle. Als een der eersten be
gon hij te Beert met de uitbouw 
van een afdeling. 

Hij was werkelijk een trouwe 
nïedewerker, bescheiden en voor
beeldig. 

In hem verliezen wij een buiten
gewone kracht en een goed vriend. 

Zijn voorbeeld moge ons leven
dig blijven. 

De kerkelijke plechtigheid heeft 
plaats nu maandag te 10 uur in 
de Onze Lieve Vrouwebaziliek te 
Halle. Namens de Volksunie bie
den wij de vrouw en de familid»-
den van Jozef de Tobel onze blij
ken van oprecht medeleed aan in 
dit schrijnende verlies. 

LIMBURG 
BILZEN 

Ook deze bloeiende afdeling 
hield haa r bestuursverkiezing t i j 
dens de voorbije week. Als afge
vaardigde voor de arr. raad werd 
dhr. Lowie Vrij ens verkozen die 
meteen het secretariaat zal waar
nemen. 

Vervolgens werd door Ir. Clem 
Colemont een kort overzicht gege
ven over de werkmethoden. Ieder
een beloofde mee te zullen ijveren 
voor het werven van nieuwe leden. 
Bilzen moet aan de kop blijven. 

HASSELT 
Niettegenstaande het zeer slechte 

weder slaagde de kolportage te 

Al moesten de kraaien 
het uitbrengen: 

Hasselt bizonder goed Meer dan 
200 nummers werden verkocht. 

Werkten mee : Afdeling Herk 
de stad. Hasselt, St. Ti'uiden. 

LANAKEN 
De afdeling houdt haa r be

stuursvergadering op zondag a.s. 
te 10 uur ten huize van dhr Fa
bry, Maaseikersteenweg 35, Smeer-
maas. 

MAASEIK 
De bestuursleden der afdeling 

g'aan wekelijks op huisbezoek voor 
het werven van leden en abonne
menten. Vooral Hugo Telen, P. 
Vanvenckenray en Cyriel Boutsen 
leveren zeer verdienstelijk werk 

Weerom stuurden zij 11 nieuwe 
abonnementen binnen. Een voor
beeld voor de andere afdelingen. 

MOELINGEN VIERT 
FEEST 

Op 1 en 2 december viert 
Moelingen de overga.ng van de 
Voerstreek naar Vlaanderen. 

Van enige zijden werd de 
wens vooropgezet de feestelijk
heden uit te stellen tot in de 
lente doch de overgrote meer
derheid van de bevolking wil 
nu feesten. 

De Voerenaars verwachten 
van de Vlamin^tii uit « het 
vasteland » dat zij talrijk op
komen, niet alleen voor het 
welslap.en van de feesten (het 
overschot is bestemd voor de 
schoolbus Voerstreek - Tonge-
geren) maa.r vooral om b&ijk 
te geven van solidariteit. 
's Zaterdags te 15 uur optocht 
door de straten van Moelingen. 
's Avonds te 19 uur speelt het 
« Universal Ensemble » in een 
goed verwarmde danst nt . 

Voor degenen t l ie 's ^ zater
dags belet zijn, voorzien we 
een dansparti j pp zondag 2 de
cember te 19 uur met The 
Skyliners. 

Kunt uzelf of een van uw 
vrienden een bus inleggen op 1 
of 2 december bestemming 
Moelingen? Onze V.aams; men
sen hebben nog steeds veel mo
rele steun nodig. In moeilijke 
omstandigheden stond u aan 
onze zijde; deel nu in onze 
vreugde. 

Dank bij voorbaat en har te
lijke Vlaamse groeten uit de 
Voerstreek. 

a-VtAANlDERËN 
AALST 

Het arrondissemenlssekretariaat 
(Kerkstraat 9, Aalst) is open el
ke dinsdag-, donderdag-, en zater
dagvoormiddag van 10 tot 12 uur. 
Op deze uren staat de arr. sekre
tar i s tevens ter beschikking voor 
sociaal dienstbetoon : pensioen-

ONZE 
DRUKKERIJ 

ZOEKT 
HELPER OM STIEL 

TE LEF?EN 16-17 JAAR 

EN 

HALVE TYPOGRAAF 

• 
SCHRIJVEN 

REDACTIE ROTATYP 

kwesties, belastingsmoeilijkheden, 
militiewetten, kindergeld, invtillen 
formulieren enz. 

DENDERHOÜÏEM 
Het bestuur van de Daensistl-

sche Vrienden richt op 15 decem
ber 1962 te 20 uur in het lokaal 
« stop » of Vlaamse Kring een ge
zellig Vlaams samenzijn in. Alle 
leden en oprechte Vlamingen wor. 
den verwacht. 

Sprekers : Volksvertegenwoordi
ger Dr. Van Leemputten 

Arrondissementssskretaris Paul 
Martens. 

Tijdens het gezellig samenzijn : 
gratis eetmaa! en tombola 

BEVEREN-WAAS en omliggende. 
De V.U.-leiding Beveren-Waas 

artieid op verschillende frontgn 
kan als resultaat een eigen mutua
liteit aanbieden. Gezien de grote 
toename van werk vragen w'j zo
veel mo:?elijk zelf kontakt te ne
men met de afgevaardigde de Hr. 
André Braem. Bi.sschop Triestlaan 
44, Beveren-Waas. 

DENDERLEEUW 
Op zaterdag 17 nov, hield de af

deling Denderleeuw haa r jaarlijk
se ledenmaaltijd. Zoals vorig jaar 
werd het ook ditmaal een over-
rompeUnd succes. 

Nagenoeg 300 leden en hun fa-
mUie deden de gerechten eer aan 
in het café De Plezante Hof (Pa-
lingshuis). De arr. sekre'aris. de 
h. Pau! Martens, hield een korte 
maar gloedvolle rede waarin hij 
zeer scherp de m'sdaad aan de 
kaak stelde die tegen ons volk 
wordt beraamd in de werkgroep 
voor de grondwetsherziening. De 
grootste waak'zaambeid is hier ge
boden 

De reuze-tombo!a nadien stelde 
iedereen in de" gelegenheid met 
een mooie prijs beladen, in de 
kleine uurtjes en voldaan huis
waarts te kero'n. Een hartelijk pro
ficiat voor de afdeling en haar dy
namisch bestuur. 

EfflM 

WERF NU 

GENT 
Zondagvoormiddag 18 november 

werd in het Vlaams Huis Roeland 
een zwarte geldbeugel met rode 
voering van binnsn en een som 
van 200 F verloren. De vinder ge
lieve hem terug te bezorgen aan 
de waard, de h. Karel De Clerck. 

MEETJESLANÖ 

URSEL 
Komitee van 5 personen samen

gesteld tijdens kontaktvergade-
ring van 10 november. Er wordt 
gewerkt aan een degelijke lijst 
van simpatisanten terwijl nieuwe 
medewerkers worden gezocht. Vol
gende vergadering op 5 januar i '63 
in zelfde lokaal. 

EVERGEM-BELZELE 
Komitee van 6 personen samen

gesteld tijdens kontaktvergade-
ring van 7 november. Werkpro
gramma : ledenaantal verdubbe
len, proefnummers verspreiden en 
simpatisantenlijst samenstellen te
gen de vergadering van 19 decem
ber. 

ZOMERGEM 
Begroeten met simpatie de oi»-

richting van de Zomergemse 
Vlaamse Studentenolub (Zovlast). 
Hun eerste bal op 10 november 
kende een enorme bijval; een af
vaardiging van het V.N.S.U. waa 
erop aanwezig. 

îVLAANDEREN 

OOSTENDE 
Op dinsdag 13 novemijer werd 

te Oostende overgegaan tot de 
statuaire stichting van de afdeling 
Oostende. De opkomst was zeer 
goed en de vooruitzichten op een 
gi-oeiende aktiviteit meer dan be
loftevol. 

Mr. Van De Weghe, die i,ot dus
ver de leiding van de werkgroep 
waarnam maar die geroepen werd 
tot een arrondissementele funktie, 
bedankte de taaie pioniers die van 
den beginne af in het strijdperk 
stonden en die nooit hebben ver
saagd. Na een uiteenzetting over 
de partijorganisatie werd overge
gaan tot de verkiezing van de be
stuursleden. 

De V.U. te Oostende is misschien 
maar een klein scheepje, maar het 
heeft de wind in de zeilen ! Een 
kern van propagandisten was er 
in geslaagd, het aanta l abonnees 
op ons blad te verdubbelen, zodat 
de aanwezigheid t n de medewer
king van ver,schilicnde nieuwe le
den een wissel on ds toekomst be
tekent. 

Het gewest Oosa-nde omvar de 
gemeenten Oostende, Stene. Bre-
dene, Kiemskerke en Vlissegem. 
Een eerste taak is, de organisatie 
verder uit te bouwen om in . ie
dere gemeente een afdeling op te 
richten. De kuststreek heeft de 
naam, een bevolkng te hebbsn die 
niet gemakkelijk warm loopt voor 
de Viaamse zaak, maar wij heb
ben het vermoeden dat er veel 
mensen te Oostende en omstreken 
wonen die voor de Volksunie te 
winnen zijn. 

Strijdg-nooc of sympatisant die 
dit leest, maak een lijst op van 
vrienden en kenissen waarvan u 
denkt dat ze de Vlaamse zaak 
genegen.zijn. Maak een lijst op en 
geef ze ons door 1 Wij doen de 
rest 1 Bezorg alle nuttige inlich
tingen aan : Mr. Leo Van De We
ghe, Residentie « James Ensor », 
Wapenp'ein 9. te Oostende. 

Kaar ten voor het jaarlijks St. 
Nik'aasbal van zaterdag 1 decem-
bsi- e.k. te Esen in de zaal « Ty
rol », ingericht door de Vl-
Vriendenkring uit de Westhoek, 
zijn te verkrijgen bij dhr. A De 
Busschere, Chris t inastraat 103, al
hier. 

NIEUWPOOUt 
Onze Vlaamse Vriendenkring 

heeft waarlijk de wind in de zei
len. Na een geslaagde spreekbeurt 
van Pater Brauns s.j. verleden 
maand, hadden we op zaterdag 17 
november 1.1. ons eerste bal. De 
zaal van gasthof « De Beiaard » 
zat vol en voor de stemming zorg
de het goede orkest « De Seasi-
ders ». Er werd gedanst tot in de 
vroege utu'tjes ! Onze dank aan 
allen welke door hun steun en aan
wezigheid ons eerste bal tot een 
sukses deden uitgroeien. 

Het modernste huwelijks- S 
werk. ! 

m 

Huwelijk voor Iedereen. ,; 
Snelle resultaten. S 
Schrijf Ardaen Pierre, j 

Postbus 186, Oostende. S 

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

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232. Aatwerpea (4« di»t»i) 

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF 
(OBERBAYERN) 

TervuAjrse Vest 77 LEUVEN 

Oberbayem-Leiiven 
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B E C O 
Paardenmarkt, 20 
Antwerpen 

32.04.77 
TeL 03/32.27.12 (privaat) 

ANTWÉRPE'N 

jyNTWERPEN-STAD 

Dinsdag 4 december om 20 uur 
30 in hei Vlaams Huis Peter Be-
noit, Pranknjklei 8, afdelingsver
gadering Antwerpen-Stad. 

Mter Sohiltz en Karel Dillen 
geven hun maandelijks overzicht 
van de aktuele politieke toestand. 

De Heer J . Creten, provinciaal 
voorzitter van het Algemeen 
Vlaams Vakverbond, spreekt over 
het vraagstuk van he t Verplicht 
syndikalisme. 

ISiadien gelegenheid tot vragen 
en debat. 

Sympathizanten welkom n a 
voorstelling aan het bestuur. 

WERF NU 

ANTWERPL.N-CENTBUM 
Gezamenlijke wijkvergadering 

voor 1ste, 2de. 3de en 4de wijk In 
lokaal Salvator, oude Korenmarkt 
66, woensdag 28 november 1962. 

De kleurenfilm met geluidsband 
over de mars op Brussel zal door 
de V.M O.-f ilmsectie vertoond 
worden. 

BROECHE.M 

Op 11-11 jl. overleed te Euskir-
chen ons medelid Vleminckx 
Eduard — vader van onze afde
lingsvoorzitter. Hij had er een 
laats te plicht vervuld tegenover 
de moeder van een zijner vrienden 
en overleed er schielijk. De ter-
aardebestelling heeft plaats gehad 
op 15-11 jl. op het plaatselijk ere-
park. 

De afdeling Broechem biedt 
langs deze weg aan de achtbare 
familie haa r kristelijke deelne
ming aan. 

MECHELEN 
Propagandistendag. 

Al de kaderleden, aktieve 
werkers of wie zich op een of 
andere wijze wil verdienstelijk 
maken voor de Vlaams natio
nale parti j houden zaterdagna
middag 1 december vrij voor 
een arrondissementele kader-
dag in lokaal Den Hoorn, Lier. 

KOLONIAAL 
AFRIKAANS 

OF NATIONAAL... 

De Lof-erij 
betaal t s teeds 

MIUOENEN uit 
UW BEURT KOMT 
WELLICHT OOK ! 

Trekkin-g 
van de 16de tranche 1962 
op maandag 26 november 

te Overijse 

«et Biljet 100 P 
Het Tiendebiljet 11 F 

BRABANT 
GOOIK 

Op 8, 9 en 10 d?cember e.k. 
richt de afdeling Gooik een grote 
pensenkermis in met prijskamp op 
Russisch Biljart. 

Alle leden en simpatizanten der 
Volksunie worden hierop vriende
lijk uitgenodigd en worden ver
wacht zaterdag, zondag of toaan-
dag, telkens vanaf 7 uur in de 
Herberg ,van Jozef Monbahau, 
Doip, om te komen proeven van 
de lekkere Gooikse pensen en (wie 
weet) om een prijsje weg te kapen 
bü het biliartspel. 

KtSSEL-LO 
Op woensdag 7 dezer werd de 

stichtingsvergadering gehouden. 
De talrijk aanwezige leden kregen 
een uiteenzetting over de statuten 
en een vlotte spreekbeurt van 
Walter Luyten; nadien werd het 
bestuur verkozen. Arrond. Voor
zitter Pelgrims Mare, die de ver
kiezingen leidde, bedankte alle 
medewerkers en deed een oproep 
tot een uiterste kracht inspanning 
om in deze belangrijke gemeente 
goede resultaten te behalen. 

LEUVEN 
Op de maandelijkse bestuursver

gadering van het arrond. Leuven 
werd het werkplan voor volgende 
maand opgesteld. Het belangrijk
ste, waarvoor hier een oproep tot 
alle sympathisanten en propagan-
dibten, blijft tot nieuwjaar een 
geweldige inspanning leveren om 
abonnementen en leden te wer
ven. Iedereen aan 't werk a.u.b. 

B E C O Mazout 

SINT-GILLIS-BRUSSEL 
Tijdens de Mars op Bru.ssel 

hing m Sint>Gi!lis op twee plaat
sen de Leeuwenvlag uit, Aan een 
dezer huizen werden vanzelfspre
kend de ruiten uitgegooid. 

Dit gebeurde bij klaarlichte 
dag, op een uiterst druk kruis
punt waar altijd politie aanwezig 
IS om het verkeer te regelen. Maar 
de politie heeft niets gezien. De 
stoet is daar niet voorbijgekomen, 
•zodat niet van wanordelijkheden 
geprofiteerd kon worden om on
gemerkt wat stenen rond te smij
ten. Kortom, de politie van Sint-
Gillis schijnt niet opgewassen te
gen haar taak. Wij moeten het 
dus zo verstaan dat de Vlamin
gen zichzelf moeten verdedigen. 

Er wordt evenwel gezegd : de 
beste vorm van verdediging is de 
aanval. En zij gaan inderdaad in 
de aanval, de Vlamingen van S'nt-
Gillis Kort voor de Mars moes
ten wij nog schrijven dat er op 
Sint-Gillis nog niets van de Volks, 
unie bestond. Nu. enkele weken 
later, werd onder leiding van de 
kantonale gevolmachtigde voor 
ükkel, een flinke kern uit de 
grond gestampt. Nu komt de rest 
zeer spoedig. 

Belangstellenden wenden zich 
voorlopig nog tot de heer Van-
thourhout. Vo'ksun'e - Vorst -
Ukkel, Engelandstraat 420, Ukkel-
Brussel 18. 

VORST (Brussel) 
Op zaterdag, i december te 16 

uur vindt in Vlaams Huis Die Os-
sewa een Sinterklaasfeest plaats, 
gezamen'ijk ingericht door twee 
Vlaamse verenigingen uit het 
Brusselse : De Vriendschap van 
Vorst en de Vriendenkring der 
Blauwvoetvendels Gouw-Brubsel. 

Alle kinderen tot 12 jaar zijn 
welkom; toegang kosteloos. Men 
meet zich evenwel voor 27 novem
ber laten inschrijven bij da heer 
Steyaert. Vlaams Huis. Bondge-
notenstraat 307, Vovst-B u^sel 6, 
waar men ook m;er m ' i rh t ngen 
kan bekomen. 

Nadien is er voor dp oudeis nog 
een gezellig onderonsje. 

I 'KKEL 

Algemc-ne statutaire ledenver
gadering op 8 december te 19 uur 
in Vlaams Huis Di» Ossewa. Bond-

PROVINCIALE KADERDAG OOST-VLAANDLREN 

Zaterdag 1 december 1962, te Gent. 
Alle kaderleden en abonnenlen van de Volkstmie worden 

dringend uitgenodigd om m grote geta.e 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 VU., be
handelt het onderwerp : 

« De Volksunie en de kompnde gemeenteraadsverkiezin
gen » 

Toon van Overstraeten, algemeen propagandaleider spreekt 
over : 

« P iopaganda themas en methodes, aangcoasl aan de hui
dige politieke konjunktuur ». 

Voor de dames wordt een speciaal programma van toeris
tische aard voorzien 

Om 18 uur ginjpt een korte feestzittmg plaats waarm de 
Volksunie Oost-Vlaanderen haar volksvertegenwoordiger Di L 
Wouters viert om zijn zestigste verjaardag 

Na afioop IS er een gemeenschappelijk avondmaal voor
zien eveneens in het Vlaams huis Roeland. 

s Avonds laat vindt er een galabal plaats m de moderne 
zaal Riva, gelegen langs de baan Gent-Kortrtjk te Deurle 

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

Dit bal wordt ingericht in samenwerking met de Vlaams-
Nationale Studentenunie van de Rijksuniversiteit te Gent en 
staat m het teken van de verbroedering tussen de Volksunie 
Oost- en West-Vlaanderen. 

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 ! 

genotenstraat 307, Vorst. Op de 
dagorde ; Korte toespraak door 
voorzitter Vanthournout, bespre, 
king van jaarwerking, oprichting 
van werkgroepen, hernieuwing van 
lidmaatschapsgeld. 

BOORTMEERBEEK 
De werftocht van zondag 18 de

zer was een meevaller. Verheu
gend als we vaststellen hoevelen 
hier spontaan een V.U kopen. 
Meer dan 200 nrs werden in de 
gemeente van onze vriend Segers 
Albert aan de man gebracht. 

B E C O Stookolie 

Schuimrubbermat rassen 

met 
Gebreveteerde bedek
kingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressor tmat rassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

LIMBURG 
Het Vei-bond der Vlaam.se Aca

demici (V.V.A.) Limburg richt op 
13 december ec-n spreekbeurt m 
waar Mr van der Eist zal hande
len over « Rol en invloed van een 
Vlaamse partij in het Belgisch 
politiek leven ». De bijeenkomst 
vindt plaats in het res taurant 
« Victory », Maastrichtersstraat 
102, Hasselt, te 20 uur. Warm 
aanbevolen. 

GENK 
Heden zaterdagavond vindt het 

groot Limburgs dansfeest plaats in 
de zaal Rembrandt , Weg naa r As 
1 te Genk. De inrichters zijn de 
gewestelijke afdelingen van Vrien
denband Limburg. 

Alle nationalisten worden stel
lig verwacht. 

Eerste dans te 20 uur 30. 
Wie nog geen uitnodiging heeft 

kan deze nog bekomen bij de se
cretarissen van Vriendenband 
Limburg. 

B E C O - Olie ! 

,STAK' 
Gewatte-irda b e d s ^ r i e n 
WoMen dekens 

Tel. 44641 en 44642 
Indien U geen vei'.fper 
in uw omtrek Rem stmir 
ons een kaartje en -ve 
zenden U net adres van 
de dicntst bi.igelegen ver
koper Star Zele 

O-VLAANDEREN 

ZOTTEGEM 
Eerste Tap. 

« St. Jorishof », sedert vïjf 
jaar, het Vlaams Lokaal te Zot-
tegem, krijgt op 1 december 
nieuwe bewoncro : Luk de Koo-
ker en « Victoirken », beiden ge
boren Zottegemenaren In de 
beUe verstandhouding met het 
plaatselijk bestuur der Volksunie 
en met onze gekozenen hebben 
Frans en Alice, na vijt jaren hard 
werken vaak m de moeilijkste 
omstandigheden, hun bloeiende 
zaak overgelaten. 

Augustus 1957 werd te Zotte-
gera een « Vlaams Huis » geo
pend, het eerst», in het arrondis-
sem€n. en een der eersten in 
Vlaanderen, dit in een centrum 
van slechts 6 000 inwoners.. Het 
was gewaagd en toch is het op
zet ten vol.e geslaagd ! Het past 
dan ook dat we een verdiende 
hulde brengen aan deze pioniers 
der Vlaamse zaak te Zotteg m, 
Frans en Alice, hulde waarb j we 
ook graag « Lut » betrekken die 
spijts haar jeugdige "e:^ftiid 
steeds even bereidwillig een hel
pende hand heeft toeges*oken om 
de dorstigen te laven 

Zaterdag 1 december is er oen 
afscheidmgsfeest en tevens een 
keerpunt m het Vlaamse gezel-
schapsleven te Zottegem N.e-
mand ontbreke dan ook op deze 
heugelijke dag 

«f-VtAANDEREN 

BRLGGE 

Met het oog op het hernieuwen 
van de bijdragen zullen alle leden 
en abonnenten aan huis bezocht 
wolden. 

Wij hopen dat onze propagan
disten een goed onthaal zal te 
beurt vallen en dat degenen welke 
nog hun toetreding niet Inzondei^ 
van dit bezoek zullen gebruik ma» 
ken Om de aktie « Vrijwillige be
lasting » volledig te doen slagen. 

Nieuw Bestuur verkozen. 
Vorige week werd tijdens eem 

talrijk bijgewoonde ledenvergada» 
ring een nieuw bestuur van de «ik 
deling Brugge-Stad verkozen. 

Volgende namen kwamen uit * 
stembus : de heren J. Dewyn<l% 
voorzitter; J. Neef, ondervoorzi* 
ter; K. Inghels, sekretarls; P. D » 
jonghe, E. D'haese en J. Roelo* 
leden. 

Daarnaas t werd ook nog de a * 
mlnistratieve en propagandist*. 
sche werking voor het komend 
jaar besproken. 

SINT-ANDEIES 
Sociaal Hulpbetoon. 

ledere zaterdag voormiddag vaa 
9 tot 12 uur stelt Etienne Maea 
zich ter beschikking van allen 
welke inlichtingen of raad nodig 
hebben. 

Plaats : Lange Molenstraat 64, 
Sint-Andries. Tel 379 74. 

Diëpes t r^a t 44 (tel : 32.44;30i) 
-•i<it ^'ANTyvEhi'SN- ...••, 
/ A l l e kw<iliteitss|*btg^oed 
Spellen voor groot en ktein 

B E C O Pî jzen 
Mazout zone O 

1,96 
Lichte stookolie zone O 

1,51 
Benzine super zone O 

(hoge kwaliteit) 
• •"• 6.98 

Met minimum van 2000 l. 
voor gans het l a n d 
Direktie 

B van Maldergem 
Steenstrateiei 8 
Kortrijk 
TeL 056/10»3; 

http://Vlaam.se
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Het Alg. Ned. Verbond en het 

B. Permont - Herdenkingskomitee 
richten op zondag 25 novemtwr te 
11 uur v.m. in de feestzaal V.T.B, 
St. Jacobsmarkt 45. een voor-
draicht in. Dr. A.W. Willemsen 
(Utrecht) spreekt over : « Inte
gratie van de gescheiden delen der 
Nederlandse kultuurgemeen 
schap ». 

Inleiding door dr Johan Pleer-
eckers. 

Deelname in de kosten : 20 F. 
SI. Niklaasfeest. 

Zondag 25 november te 10 uur 
30 in feestzaaa Majestic Antwer
pen, groot Vlaams St. Niklaas-
feest. St. Niklaas komt stipt te 19 
uuir 30. 

Zorg tijdig aanwezig te zijn 
daa r de deuren gesloten worden 
tijdens het feest. Vergeet vooral 
uw deelnemingskaart niet, anders 
loopt u gevaar geen geschenk mee 
naa r huis te nemen. 

Tijdens het feest, trekking van 
de reuze-tombola met al.=: hoofd
prijs een radio-pick-up. 

Alle inlichtignen : Gommaar 
CJelis (tel. 38 42.81). 

V.M.O.-NOORDERKEMPEN 
Kommando Zuid - West hield 

• geen werf tocht om alle krachten 
te wijden aan de organizatie van 
he t V.M.O.-feest. 

Agenda : 
De propagandisten zullen mer

ken, dat, in overleg met dhr. Jos 
van Bruggen, arr. leider Turnhout , 
de kolp. te Geel uitgesteld werd 
tot op 25-11 ! 

BRABANT* 

ANDERLECHT 
In medewerking met de afdeling 

St-Martens-Bcdegem geef, het ge
west Anderlecht een groot bal te 
St-Martens-Bodegem op zondag 23 
december 1962 van 20 uur af Or
kest : Peter Philips. Allen op post! 

BRUSSEL 
Op zaterdag 24 november geelt 

de Vlaamse Voetbalvereniging 
« Ritterklub » haar jaarlijks bal 
in de zaal « De groene Poort », 
Gentse steenweg te Molenbeek 

Alle Volksunie-vrienden weiden 
hartelijk uitgenodigd ! 
Werftochten met verkoop van 
blad. 

Na Oetingen en Galmaarden 
waar we goed onthaald werden en 
waar een plaatselijke medewerker 
20 bladen voor zijn rekening nam, ' 
komen volgende tochten aan de 
beurt : 

Zaterdag 24 november : Rele. 
gem. 

Bijeenkomst bij Stan Philips 
achter de KVS te 14 uur of aan 
de kerk van Relegem te 14 uur 30 
Deelnemers uit het kanton Wol-
vertem worden verwacht. 

Zaterdag 1 december : Leuven 
Voor deze belangrijke tocht komen 
de deelnemers samen bij Stan Phi
lips te 14 uur of te 14 uur 30 in 
het lokaal Cristal, Parijsstraat te 
Leuven. 
Bcxork aan het Hof De Voer. 

Op zondag 25 november bezoe
ken de nationalisten uit het arron
dissement Brussel het Hof de Voer. 
Ze zuUen tevens als eerherstel een 
bloementuü neerleggen op het ge
schonden graf van Pastoor Velt-
mans. 

Bijeenkomst t« 9 uur 30 achter 
de Vlaamse Schouwburg, Laken-
s t raat . 

Geen nationalist mag ontbre
ken ! 

MECHELEN 
Alle leden en simpatisanten die 

zich op een of andere manier wil
len inschakelen in onze aktie 
worden verwacht op de zeer be
langrijke arrondissementele kader-
dag van de Volksunie te Lier. 

Datum : zaterdag 1 december : 
Lokaal Den Hoorn. Koning Al-
bertstraat . 

Sprekers : Ludo Sels « Aanpak 
van het platteland ». 

Waiter Luyten : « werkingsme-
tode en organisatie ». 

Wim Jorissen « Zijn wij klaar 
voor vervroegde verkiezingen ». 

Aanvang om 15 uur stipt. 
's Avonds richt de afdeling Lier 

een feest in met mosselen, woi'-
stenbrood en appelbollen. Tombo
la en gezellig samenzijn Bijdrage 
in de onkostfn 40 F. 

LIMBURG 

Kaderdag. 
Op zaterdag 15 dec. a.s. 

houdt Limburg een provinciale 
kaderdag te Hasselt, in Hotel 
War son. 

Aanvang te 15 uur. 
Elk kaderlid en propagan

dist zou beslist op deze verga
dering aanwezig moeten zijn. 

Deze kaderdag staat in het 
teken van de organisatie en 
propaganda. Als sprekers wor
den verwacht : Lic. Walter 
Luyten. Pol Martens en Wim 
Jorissen. 

Intussen worden de propa
gandisten nogmaals gevraagd 
een intense ledenslag te voe
ren. Elke afdeling zal op de
ze bijeenkomst verslag uit
brengen over de actie die ge
voerd werd. Er blijft dus nog 
ruim tijd om een reeks leden 
aan te werven. Begin dus zon
der uitcitel met ploegen om 
huisbezoeken- af te 'leggeïi. ' ' 

BREE-PEER 
Vorige week hebben de propa

gandisten van de afdeling Volk^-
uniebladen uitgedeeld aan de kei-
ken van Helchteren en Houtha
len. 

HELCHTEREN 
De openbare voorlichtingsverga

dering, gehouden in het cafe 
« Kruispunt », kende een welver
diend succes. Het café zat eivol. 
wat niet minder dan 100 aanwezi
gen betekent. 

Na een welkomstwoord door d^ 
voorzitter van de afdeling Berm 
gen sprak provincieraadslid Drs 
Degraeve over de schromelijkr 
achteruitstelling die Limburg on
dervindt in de economische ont
wikkeling Daarna nam, onder 
luid applaus, Volksvertegenwoor. 
diger Pi-ans Van der E'st het 
woord. Na nogmaals het gevaar 
van de mijnsluuingen in Limburg 
onderstreept te hebben, hield hij 
een zeer klare uiteenzetting over 
de huidige politieke moeilijkheden 
en de achteiniitstelling waarmede 
Vlaanderen en inzonderheid Lim
burg af te rekenen hebben. 

Het slotwoord werd gehouden 
door de prov. secr. Ir Clem Cole-
mont die een overzicht gaf van 
de belangrijke aangroei van de 
partij in Limburg. 

Tijdens de nabesprekingen lie
ten zich nog een reeks aanwezi
gen inschrijven als lid van de 
part i j . 

ST. TRUIDEN 
• Op de algemene ledenvergade
ring werd het bestuur gekozen. 

Met genoegen delen we mee dat 
dit bestuur met gans nieuwe en 
dynamische elementen werd aan
gevuld. Als voorzitter werd Willy 
Erllnger gekozen, terwijl de an
dere funkties waargenomen wor
den door dhrn Eug. s'Heren. Bes-

semans en Vanfraussen Rol. De 
andere aanwezigen traden toe tot 
de propagandaploeg. De afdeling 
vergadert ledere 3de donderdag 
van de maand in het gewoon lo
kaal. 

jWATERSCHEI-GENK 
Verleden zondag werd de eerste 

bijeenkomst gehouden van deze 
nieuwe afdeling. Voorzitter Drs De
graeve leidde de bespreking. 

6-VLlANOEREN 

AALST 
De kontaktklub « De Vriend

schap » nodigt uit. 
Vrijdag 30 november 1962, te 

20 uur 30 zeer stipl — Mr. Frans 
Van der Eist. 

Rol en invloed van een opposi
tiepartij . 

Leden : 10 F Niet-leden ; 
15 P 

Lokaal : De Vriendschap, Kevk-
straat 9, Aalst. 

Wordt nu lid van de kiiltuur 
en ontspanning'ikrmg De Vriend
schap. 
Schaakliel hebbers ! 

Zoekt U een gelegenheid tot 
schaken ? J a ! 

Kom dan naar het lokaal De 
Vriendschap, U zult er elke dins
dag- en vrijdagavond par tners 
vinden. 

Wordt lid van de schaakKlub 
« Rocnade ». 

: L E D E : 
• • 

i De Vlaamse klub geeft zijn ï 
• 2de Be:erse teesteen met Sepp • 
• Erhard en zijn Oberba.vern ; 
; Kapelle. zaal « Reinaert », i 
• Kasteeldreef, op 23. 24 en 25 ; 
«novemljer.ayS,-_^^,-,, : 
S Begin : 19 uur. : 

ST. NIKLAAS 
Uitslag trekking Vlaamse belangen 
Rubenshot. Gentse baan 1. St. Ni-
klaas-Waas. 
10591. 11496, 3943 13247 7454 839o, 
11536, 9874 1387 4070 9156 1626 
10160, 6172 8664 4116 6687, 72i9, 
4009, 9601, 5587 12686 1869 1008b 
7421, 1328 9696, 1139U 6682. 11687 
11523, 9493 11596, 2278 11216 7067, 
8589, 3709 12767, 3609 12658, 5109, 
8570, 11145 6438 7336 7953 1594, 
13-t05, 12938 6163, 2184 5259 6615, 
9136, 10087, 13304, 4542, 7063 8676, 
10635, 5701 8670 5254, 11849 8574, 
3380, 4439 10.582, 13010 10639 8123, 
2952, 12876 4962 12835 .5023 3200, 
12570, 3975 1798, 1778 2634 6029, 
3797, 11B45 8251. 1863 8945, 13118, 
10644, 4576 1523, 1078. 10208. 13245, 
5734, 12019, 13980. 9575 5663 8355, 
4729, 10303 8146. 12886, 4428 11057, 
8876, 10122 11697 7844 3645 5316. 
9765. 7308, 6073, 7339, 1877 10993. 
1535, 11831 10420. 8642 12426 2110, 
5796, 13356, 12588, 12779, 3863 1170, 
6780. 9396. 11452, 5140. 5721 8414, 
5993, 4391, 13302. 1847 7341. 6574, 
12484, 12718. 2675. 9425 2772 1328, 
7871 carken 
De prijzen voor 1 januari 1963 

niet afgehaald blijven eigendom 
van het bestuur, (Advertentie ) 

Bezoekt te Aalst 
het Vlaams huis 

De Vriendschap 
Tre fpun t van alle Vlamingen. 

• 
lokaal : 
kuituur 
en ontspanningskring; 
kontaktklub; 
schaakklub Rochade; 
V.U. dienstbetoon. 
• 
Lekkere dranken. 
Koude spijsen. 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone h a n d t e k e n i n g 
en onder de s t r iks te ge
he imhoud ing , zonder o n 
derzoek bij geburen of 
werkgever . 
Te rugbe t a l i ng in 
12, 18, 24 of 36 m a a n d e n . 

Tel. (02)22.63.48 

YM/IAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Kolportage Oostende. 

We doen een oproep aan alle 
propagandisten, deel te nemen aan 
de Koiportage te Oostende op 25 
november (zondagvoormiddag). 

Samenkomst 9 uur Prinsenhof, 
leperstraat , Oostende, 

We verwachten ook talrijke 
mannen uit de arrondissementen 
Kortriik Roeselare-Tielt, leper en 
Brugge 
Dienstbetoon. 

Dr, Leo Wouters houdt zitdag in 
het Vlaams Huis, IJzerlaan 83, 
Diksmuide. op maandag 3 decem
ber vanaf 19 uur. 
St. Niklaasfeest. 

Het jaarlijks groot St. Niklaas-
en avondfeest van 1 december a.s. 
gaat ongetwijfeld een reuze-succes 
te gemoet ! 

Laten alle kameraden samen 
eensgezind een laatste flinke in
spanning doen om de kaartenver-

. IcfiftR Jffititf^n^.Pia:sffi)lini.RB [f^^YP^-
ren. Van de meer-be|ped,§ ]^a-

• ~miwgi;ft''-èh' 'nij v^f 3ar,^'"verwaclTten 
we nog enkele geschenken voor de 
lipfdadigheidstombola. 

ZOEKERTJ 

WERF NU 
waammmmmimmmÊÊÊmÊÊÊmmmÊÊÊmma^» 

IN MEMORIAM 
Bij vergissinfï meldden we in 

ons nummer 43 van 27 oktober jl. 
dat onze goede medewerker Cle. 
mens Van Fraechem aan het Oost
front gestreden had. Zijn strijd 
was echter van een andere aard. 
Reeds als jonge onderwijzer stel
de hi.i zijn leven in dienst van 
de opgang van zijn volk. De an-
ti-Vlaamse repressie heeft sporen 
nagelaten die zijn verdere leven 
getekend hebben, doch onverpoosd 
heeft hij verder gestreden voor 
Vlaanderens rerht en kuituur. Hij 
wa.s een idealist. 

GEBOORTEN 
In het gezin Tuerlinck-Thij.s te 

Averbode werd een Wim geboren. 
De familie van S<eenlandt - Van 

den Driessche werd vergroot met 
een meisje dat Katel i j re gedoopt 
werd. 

Onze oprechte gelukwensen voor 
be'den ! 

In het gezin van distnkt-voor-
zitter GL'ido Dekcyser te Gent 
werd een derd.,> zoontje geboren 
dat Henk we»d genoemd. On»e 
hartelijke gelukwensen 

Te Gent werd in het gezin Cie-
nieis-Maege een zoontje geboren 
dat Rudi werd gedoopt. 

Onze hartelijkste ge'ukwensen. 

Alle briefwisseling voor mUissen 
en antwoorden op zoekertjes : 

Volksunie. M Lemonnierlaan 82 
Brussel I. 

Inwonende meid gevraagd, Oe
ver 2, Aatwei'pen. D.B. 

Gevraagd echtpaar op rust ge
steld fminder dan 65 jaar) voor 
hulp tuin en duivenhok Vrije 
woonst -f vergoeding. 

Wenden : Dierckksens. Van 
Praetlei 173, Merksem (Ant.) 

219 
Pralineerder zoekt voor afname 

van zeer fijne pralienen klanten 
in Antwerpse. Lier en Mechelen, 
liefst pasteibakkers of fijne kon-
fiseriewinke's. Schrijven kantoor 
blad leners V B 

216 
Te koop uu de hand. Volledig 

ing villa 7 000 m2, zeer rustige 
omgeving Tel. 03-78.19.41 tus'^en 
5 en 8 uur 's avonds. 

226 
Ekspert - scheikundige, eigen 

labo, zoekt par t t ime of bijver
dienste. Ook praktische privee-les 
in chemie en aanverwante vak
ken. Schrijven kantoor blad. 

225 
Ben 30 j . Goed voork ontwik

keld. Zoek kennismaking met 
simp, heer, intell. Schrijven kan
toor blad 

223 
Vlaamsvoelend meisje, 29 jaar 

zoekt kennism. met heer 29 tot 
35 jaar goed voorkomen ontwikk. 

-SeljJ'iiyeji^ kantoor blad. 
224 

Aktief VI. Nat. 22 j . prov. Ant
werpen veii. kennismaking met 
kat. me'sje. Schrijven kantoor 
b'ad. 

222 
Vlaams meisje gevraagd voor 

hulp in huishouden en winkel, 
vrij van zaterdagnamiddag tot 
maandagmorgen. Tel. Kortri jk 
23367. adres kantoor blad. 

221 
Teclin. Ing Scheikunde zoekt 

passende betrekking, ook verte
genwoordiging. Schrijven kahtoor 
blad. 

DB 220 
Jonge heer 23 j Cprov ^ntw.) 

goede ontwikkeling, jong voor
komen, verl. kennismaking voor 
huw. met mejuffr. tot 25 jaar. 

Schrijven kantoor blad 
218 

Deftige weikvrouw gewaagd 
voor halve dagen, sociale wetg., 
te bevragen Dalstraat 43 Brussel 
tussen 17 en 19 uur (gelegen rond-
pimt Louizalaan). 

217 
Gevraagd jong meisje, voor 

licht bureelwerk omgeving Ant
werpen aanbieden bij E Latour, 
Beigië'ei 94 Antwerpen. 

215 
Wie kan na dagtaak, elke maand 

enkele duizenden adressen schrij
ven op omslagen, folders in de 
omslagen steken, zegels plakken 
en het geheel posten ? Schrijven 
postbus 245 Gent (antwoord ver-
7,ek»"rd >. 

229 
16 jarige jor.gen zoekt plaats 

gi'OOt-Brussel, dameshaarkapper 
hebl>ende reeds 1 jaar praktijk. 
Tel. 22.37.24. 

228 
Te koop : 16 mm klankprojektor 

« Bell and Howell », weinig ge
draaid - gunstkoop - moet weg. 
Poto^Studio Daans, Dorp 7 Put te . 
Tel. 015-413.85. 

Men vraagt : ZwakstrcK»n-mon-
teerder-bedrader (kableerder).- Mi
litaire d iera t volbr. of voldaan. 
Enkele jaren praktijk. 

DB 230 

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

GROOT VLAAMS ST-MKLAASFEEST 
MKT PRACHTFILM « DK WITTE » 



DE VOLKSUNIE 

Eerste Wins 
in de 

13 

Sinds méér dan een jaar heeft de Volksun ie zich zonder 
onderbrek ing ingespannen voor onze nijvere en toch zo 
zwaar bedreigde vissersbevolking. De Volksun ie is daar
bij vo lkomen belangloos te werk gegaan : ze liet de an 
deren vaak de eer, maar ze zorgde ervoor dat de anderen 
niet langer aan de visserijbelangen konden voorbi jgaan. 
Een lijstje van de Volksun ie - tussenkomsten ten ba te van 
onze vissers is welsprekend : 

uWERK IN EIGEN STREEK» 
GEEN IJDEL WOORD! 

Op 22-9-1961 hebben we on
ze voorlichtingsaktie bij de 
via3ers ingezet. Op 6-11-1961 
had een afvaardiging van de 
Volksunie een onderhoud met 
een vertegenwoordiger van de 
minister; de minister liet 
zich vervangen omdat hijzelf 
geen Nederlands kent. 

De talrijke tussenkomsten 
op het persoonlijke plan, de 
uitvoerige briefwisseling met 
de openbare diensten, de in
middels c'teeds maar stijgen
de nood van de vissers leid
den in juli 1962 tot de inter
pellatie van dr Van Leemput-
ten. Onze volksvertegenwoor
diger herinnerde de minister 
aan zijn beloften van novem
ber 1961 en wees er op dat het 
departement toch tijd genoeg 
had om maatregelen te tref
fen; immers, de interpellatie 
werd op de lange baan ge
schoven. In augustus 1962 dan 
werd de Redercentrale gewe
zen op de lekken in de op-

vangregeling, waardoor al on
ze visaars worden geschaad. 

Onze aktie heeft rezultaten 
geboekt ! En het mooiste re-
zultaat was wellicht de sloop-
premie die onder onze druk 
werd toegekend en die grote 
diensten zal bewijzen aan de 
Vlaamse visserij. 

Het sociaal programma van 
de Volksunie heeft steeds 

ONS EISENPROGRAMMA : 

* PENSIOEN OP 55 JAAR 

* AANKOOPKORPORATIE 

* BETALING VAN BIJ HET 
LOSGOOIEN 

* PRIJ2ENSANERING 

* AFSCHAFFING 
MAATREGEL L'ALLEMAND 

^ Dr Van Leemputten. 

maar de duizenden uit de ne-
venbedrijven, leven van de 
zeevisserij. 

De Volksunie is dan ook 
vast besloten, niets onverlet 

2. De mijnwerker wordt be
taald vanop het ogenblik dat 
hij zich gaat kleden om in de 
mijn af te dalen. Waarom 
zouden onze vissers niet be-

ONDER DRUK VAN DE VOLKSUNIE 
WORDT SLOOPPREMIE TOEGEKEND 

«werk in eigen streek» ge- te laten om deze aloude 
eist. Om deze eis konsekwent • Vlaamse nijverheid te verde-
te verdedigen, verdedigt, de ..riigen en haar voortbestaan 
Volksunie de visserij. Want de 
zeevisserij is een Vlaamse n i j 
verheid en haar voortbestaan 
is een waarborg voor het 
« werk in eigen streek » van 
onze nijvere kustbevolking. 
Niet alleen de vissers immers, 

en konkurrentiemogelijkhe-
den op de Euromarkt veilig te 
stellen. Ze zal daarom onver
poosd ijveren, totdat volgende 
punten verwezenlijkt zijn : 
1. Het pensioen voor de vis
sers op 55 jaar. Wie het leven 
op zee kent, weet dat de vis
ser op 55-jarige leeftijd reeds 
het beste heeft gegeven en 
recht heeft verworven op een 
pensioen vooraleer hij hele
maal kapot is gewerkt. De 
Waalse mijnwerkers krijgen 
dit vervroegd pensioen. De 
zeevisserij is echter minstens 
even hard als het werk in de 
mijn; de mijnwerker geniet 
daarenboven van verkorte ar
beidsdagen terwijl de visser 
op zee vierentwintig uur aan 
een stuk in het getouw is en 
ontelbare malen zijn leven 
waagt. 

taald worden vanop het ogen
blik dat de tros van de wal 
wordt losgeworpen, tot hij te
rug wordt vastgelegd ? 

Daarbij komt dat de ogen
blikken waarop de visser het 
meest in gevaar verkeert, de 
slechts betaalde ogenblikken 
zijn. Bij stormweer, wanneer 
de natuurelementen ontke
tend zijn, moet de haven 
worden aangedaan zonder vis 
of met een klein zootje; het 
loon wordt berekend op de 
bruto-besomming. Dit is een 
schrijnende onrechtvaardig
heid; men kan ze echter de 
werkgever, de reder die vaak 

gaat niet op dat een visser 
25 F bekomt voor een kilo 
tong die aan de verbruiker te 
Brussel 65 F en soms 90 P 
kost. 
3. Om de visser-reder toe te 
laten de konkurrentie op te 
vangen zou de staat moeten 
helpen bij het oprichten van 
een aankoopkorporatie voor 
vistuig en uitrut'iing. De be
staande scheepsbevoorraders 
kunnen daarbij ingeschakeld 
worden. 

Dit eisenprogramma zal 
door de Volksunie en haar 
verkozenen krachtdadig wor
den verdedigd. Tevens zal de 
strijd verder worden gezet te 
gen de vrije invoer, zonder in -
komrechten, van vis uit Ne
derland. Het gaat niet op dat 
deze onlogische en schandali 
ge toestand blijft bestaan, a l 
leen maar omdat destijds dhr 
L'allemand, minister van be
voorrading, de bestaande wet
geving liet schorsen om de be
voorrading vlotter te doen 
verlopen en omdat hij ver
zuimde 'n datum vast te stel-

DH VAN LEEMPUTTEN 

Van in het begin is dr I'a/i 
Leemputten één der bezielers 
geweest van de studie- en werk
groep « Visserij » der Volksu
nie. Zijn tussenkomsten ten 
bate van de zeevisserij zijn voor 
onci' lisscrsbevolking reeds een 
begrip geworden. 

Toen enkele weken geleden 
de T. V. een zeer onhandige \ 
uitzending wijdde aan de invoer \ 
van vreemde kabeljauw, heeft \ 
dl Van Leemputten dadelijk 1 
een parlementaire vraag gesteld i 
aan de Minister om te verns- I 

I 

men, om welke redenen de I 
vissers in bedoelde uitzending \ 
in een ongunstig daglicht wer- ] 
den geplaatst. ] 

Dr I an Leemputten zet zich 1 
volledig achter hel eisenpro- 1 
gramma der V.U. inzake visse- 1 
rij en zal op 'het parlementair ', 
vlak de nodige initiatieven | 
nemen. ' 

Betaling van bij het losgooien ! 
zelf visser is, niet ten laste 
leggen want deze heeft zijn 
kapitaal en in veel gevallen 
ook zijn leven gewaagd. 

Hieraan kan verholpen 
worden door een subsidiëring 
van 500 miljoen; niet het 
tweehonderdste part van wat 
de Waalse mijnen hebben op
geslokt. Een tweede middel is 
de sanering der prijzen. Het 

len waarop die opschorting 
zou ophouden. Heden voorziet 
dientegevolge onze wetgeving 
geen rechten bij invoer vaa 
vis. Het is onduldbaar dat dcH 
ze uitzonderingsmaatresr»! idt 
de rantsoeneringstijd aldn* tn 
onze wetgeving werd bestal* 
digd. 

Ook op dit gebied sal 3« 
l̂ oOoMmie nisi •nifsvcii t 
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POLITIEK DEBAT 

We hebben helemaal geen last 
meer nog veel paragrafen neer te 
Ukken over de regelmatig terug
kerende komedie, die ojjiciéfl 
• leder' zijn waarheid >> wordt ge
noemd, maar ivaarvan iedereen zo 
stilaan weet hoeveel daarvan met 
de waarheid in overeenstemming 
te brengen is. De publieke belang
stelling is trOLiiuens in zoverre 
verdwenen dat de echo van het 
debat nog nauwelijks hoorbaar is 
in de trein-gesprekken van de 
vrijdagmorgen. 

In verband met het eerste poli
tiek debat van dit seizoen zijn 
echter een paar merkwaardige 
zaken te noteren, waar we niet 
tUlzwijgend kunnen aan vooi bij
gaan. Vooreerst is daar de opval-
le-nde regelmaat, waarmee in het 
CVP-kamp de wacht wordt afge
lost. Argeloze kijkers kunnen 
hieruit misschien het besluit 
trekken als zouden de heirscharm 
van de h. Paul Vanden Boevnanls 
volgepropt zitten met rasechte 
TV-sterren. De waarheid klinkt 
echter heel wat prozaïscher ! De 
CVP zit narnelijk volgepropt, niet 
met TV-sterren, maar met lalenl-
lolle elteboogivringers ! En na 
(Ik debat kan de bekvechler in 
kwestie zich verheugen in een 
met verdacht veel vlijt en overtui
ging gevoerde kampagne tegen 
zijn eerbiedwaardig persoontje. 
Want voor uleder zijn waarheid>t 
zijn er heel wat gegadigden, be
grijpt U, en het TV-scherm is 
inderdaad ook door geen miljoen 
aanplakbrieven te vervangen 1 

\atuuilijk kan hel hele zaakje 
coh in omgekeerde zin weiken, en 
hel zou ons helemaal niet ver-
u onderen indien de schitterende 
pieslalie van Leo Tindemans een 
soortgelijk effekl zou hebben Een 
lange TV-loopbaan kunnen v:e 
hem dan ook niet voorspellen. Al 
zal De Saeger nog ettelijke 1,-ercn 
« wegens ambtsbezigheden bcht 
zijn »... 

Onze tweede opntcil.mg in ver
band met « Ieder zijn waarheid » 
geldt de moderator, waarvan de 
naam ons op dit ogenblik niet 
meer te binnen schiet. Il cl heeft 
ook weinig belang, want een zeer 
interessante figuur kan men hem 
bezwaarlijk noemen. Niet alleen 
denkt die man dat zijn oordcel 
over de tussenkomsten noodzake
lijk is voor het lukken van de uit
zending, maar daarenboven maakt 

lang zonder nieuws Jiad gelalen 
omtrent het lot van zijn geestes
kind, werd Bernard Kemp's een
akter " De deur » belroond met 
de « Prijs van de Vlaamse Provin
ciën ». Het stuk verscheen dan 
ook op de wachtlijst voor het 
nieutve seizoen en werd vorige 
week vrijdag door Ast Fonteyne 
en Hubert van Ilerreweghen op 
ons sclierm gebracht. 

Door de auteur zelf iveid liet 

Dil i'. Anne Grönloh die te gast N><IS bij 
Tedd) Schollen 'n ui lzending van de T .̂1 S. 
die door de Vlaamse T.V. overgenomen ue rd . 

hij een eind aan het gesprek op 
een even korte als lompe manier. 
We hopen dal hij in de toekomst 
manieren zal hebben geleerd, of 
helemaal zal wegblijven We kun
nen dergelijhe ongelilie beren 
met brio mi<'^en l 

DE DEUR 
Nadat het stuk twee jaar lang 

in de laden van de BRT had gele
gen en men de auteur ervan even-

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

stuk als volgl toegelicht : u tlel 
ii een soort onderzoek naar ie 
laatste vorm van vrijheid m een 
doorgevoerde diktaluur. De hoofd
figuur . laai zicli jasiljeien in de 
plaats van iemand anders. Zijn 
laatste vrijheid beslaat er dus in 
dal hij en zinvolle dood kiest. ;> 
We gelovêh elM.er'fiiet 'Kal het 
stuk de bedoelingen van Bernard 
Kemp tol Iiun reclü laat komen. 
De kritiek op de diklaluiir is 
mager en weinig overtuigend, 
liet stuk in zijn geheel is dnarvo''r 

te onwaarschijnlijk, en de lit«-
laire noch de psychologische zeg
gingskracht van de tekst is zeer 
groot. Alles bij elkaar heeft het 
ons wel enigszins verwonderd dat 
dit stuk de « Prijs van de Vlaamse 
Provinciën » in de wacht heeft 
gesleept. Hoe dan ook, een sterke 
indruk heeft hei op ons niet ge
maakt. 

De rolbezetting heeft eveneens 
niet gegeven wat wij er op het 
eerste gezicht van verwacht had
den. Domien de Gruyter, als de 
vergeten gevangene Juan, speelde 
voortreffelijk. Zijn tekst liet eigen
lijk geen erg briljant spel toe, en 
we kunnen zeggen dat hij er heeft 
uitgehaald wat er uit te halen 
was. Luc Philips daarentegen had 
u'cl een goede tekst, en hij deed 
zijn iverk zeer goed : met veel zin 
voor de psyche van zijn Joacin, 
en met voldoende reliëf. Derde in 
onze reeks komt dan Paula Sleyp 
als Dolores, al deed ze ons niet 
aciitrrovrr vallen van bewondering. 

De resi zuilen tve maar onge
moeid laten. De jongens hebben 
misschien hun best gedaan, maar 
liet is spijtig genoeg geen sukses 
geworden : voor Lode van Beek 
niet, voor Tim Beekman niet, voor 
Robert Maes niet, voor dekoibou-
iver Ange tiawoe niet. IlopLlijk 
gaal hel de volgende inaal beier. 
Ein slechte toneelavond is mis-
scliien anders, maar een goede is 
ook anders. Zodus... 

WIE WEET WAT? 

Alle zorg die eiaan werd bested 
ten spijt, heeft uWie weet wat ?» 
van zondagavond zich niet kun
nen handhaven op het jieil, dat 
lue reeds enkele zondagen gewoon 
waren. Alles bij ^elkaar doen we 
het nog een sliikje genietba<rrd<'r 
dan wat de RTF als « Monsieur 
tout Ie monde )> naar onze Waalse 
broeders stuurt. Maar iedereen 
begrijpt dal die vüstslelling geen 
geldige reden han zijn om hit 

j" I 1 '-' ( •• I qen spclpiogram-

waarov^ i^ de besehikkttif httfif 
moet ioeh iett aan te vangen z ^ % 
nietwaar ? 

Eveneens schuldig voor de würv 
dere kwaliteit van het programma 
waarvan sprake waren sommige 
vragen. We menen dat de vrage» 
in een uitzending als « Wie weet 
Wat ? » zo konkreel mogelijh 
moeten zijn, en er voor de ant-
woorden zo weinig keus mogelijJt 
moet worden gelaten. Vragen alt 
« Welk muziekinstrument ver
kiest U ? », « Welke historische 
figuur zoudt V graag zijn ? » en 
« Wat denkt U over moderne 
versies van klassieke muziek ? », 
dergelijke vragen zijn ofiuel te 
onbepaald (I en 11), ofwel te kom~ 
pleks (III). 

Hel is bepaald geen mislukte 
uitzending geworden, maar we 
hopen toch dal de ervaring van 
zondagavond de samenstellers van 
tiet programma voldoende aange
toond heeft dat de vragen in de 
toekomst anders moeten worden 
gesteld. 

WALLONIË '62 
De eerste-minisler beweert wel 

dat de twee volksgemeenschappen 
in dil land naast elkaar heen 
pralen omdat ze voor eikaars pro
blemen geen belangstelling heb
ben, maar dat zal ivel uitsluitend 
voor de Walen bedoeld zijn ge
weest. Hoe dan ook, de Vlaamse 
interesse voor het programma van 
Henri Mordant, a Wallonië '62 » 
stijgt zienderogen. Dat de opge
dane ervaringen de nalionale ver
standhouding niet zullen verste
vigen, men zal de Vlamingen 
daarvoor bezwaarlijk verantwoor
delijk kunnen stellen. 

Sedert toe bedoelde uitzending 
volgen vinden tve het in het uni
taire kader van deze staat onbe
haaglijker dan ooit. De menlalili'it 
van de Walen vormt inderdaad 
een niet te onderschatten bedrei
ging voor het noorden van liet 
land. Volgend vooibeeld zal dit 
duidelijk maken : De aklieve be
volking van Wallonië is niet lal-
v.i- ^ , 1 - , - 1 • rir iiiizen-

B Z O N D A G 
1100 tot 1140 • Uitzending van een 
H Mis — 15 30 : Voor boer en 
tuinder — 16 00 ; Panorama : de 
veek in beeld — 16 30 : Wadden
eiland : een impressie van het 
eiland Ameland — 17 00 tot 17 30 : 
Klem, klem, kleuterke — 18 40 : 
Een ontdekking op de heuveltop 
(avonturenfilm voor de jeugd) — 
19 45 • Het naaikjstje (animatie
film) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : 
Lisclott : operette m drie bedrij
ven van Edouard Künneke Libret
to : Richard Kcssler — 22 45 : 
Sportweekend — Tweede nieuws
uitzending 

• MAANDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Het leven van de termieten (fUrn-
reportage) — 19 40 : Zoeklicht op 
de kulturele aktuallteit — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 : Speelfilm : 
Natte asfalt (psychologishe film 
van Frank Wisbar met Horst Buch-
holz) — 21 55 : Medium : Toneel 
— 22 25 : Tweede nieuwsuitzending. 

B WOENSDAG 
17 00 : Kom toch eens kijken 
(leugdtelevisie uit het Kultureel 
Centrum te Ukkel) — 18 15 tot 
18 50 : Schooltelevisie (voor leer
lingen van 15 tot 18 laar) — 19 00: 
Mnn vriend Plicka (33e afl ) — 
19 25 : Teletaalles (Beter Neder
lands voor iedere kijker) — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 30 : Do-re-mi 
(amusementsprogramma van Pierre 
Tchernia en Gerard Calvi — 21 10: 
De boerenoorlog (film van de Brit
se Onafhankelijke televisie - Gra
nada Network) — 21 50 : Mensen 
en beelden «De werkelijkheid van 
Karel Appel » — 22 40 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• D O N D E R D A G 
19 00 • Tienerklanken — 19 30 • 
Penelope — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 ; Het manneke — 20 30 : 
Problemen van nu • De E 3-weg : 
een reportage door Jan Bauwens — 
21 00 • Speelfilm : Vrouwendromen 
(psychologisch drama van Ingmar 
Bergman) — 22 15 • Tweede nieuws
uitzending. 

SCHLOSS 
WACHENHEIM 
W a c h e n h e i m a a n de 

Weins t rasse 

• VRIJDAG 

• D INSDAG 
14 05 tot 14.40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 15 tot 18 jaar) 
— 19 00 : Gastprogramnm De ka
tholieke gedachte en aktie — 
19 30 : De avonturen van De dap
pere Tien : De diefstal van het 
geheime wapen (film voor de jeugd) 
— 19 45 : Ons kunstbezit Vandaag 
bespreking van een werk van Jacob 
Jordaens : De Allegorie van de 
vruchtbaarheid — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 • Het manneke — 20 30 : 
Marionettentheater Obrazov. «Bui
tengewoon koncert», hekelparade 
In twee delen — 2105 : Horizontaal 
(eenakter door Tone Brulm) — 
21 25 : Vergeet niet te lezen : Au
teurs te gast in onze studio — 
22 00 : NTS : Koncert door het 
Amsterdams Kunstmaandorkest o. 
1V Anton Kersjes en mi.m.v. Mlzzi 
ran der Lanz, sopraan, en Cor-
nt'iius Sohell, bas — 23 30 : Tweede 
nieuwRint-'pndlng. 

14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 12 tot 15 j aa r t 
19 00 • Gastprogramma • Het Vrije 
Woord — 19 30 : Vedetten uit de 
dierenwereld : de spinnen — 20 00 : 
NTS : Arme Bitos (Pauvre Bitos ou 
Ie diner de têtes) : spel door Jean 
Anouilh — 22 55 : Première (film-
nieuws en nieuwe films) — 23 40 : 
Tweede nieuwsuitzending, 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 15 : Kom toch eens 
kijken : wederuitzending van het 
jeugdprogramma van 28 november 
19 00 . Religieus programma : Lu-
ceat — 19 30 Echo — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 : Het manneke — 
20 30 : Het is altijd Dennis ( 12e 
afl ) — 20.55 : Astaire Time (show-
progranuna van de Amerikaanse 
televisie met Pred Astaire) — 21 40: 
Bestrater Houska Cl^jechiscbe ani
matiefilm) — 22.00 : Dlck Powell 
stelt voor : Wie doodde JuUe 
Green ? (TV-epeelfllm) — 22.45 ; 
Tweede nieuwsuitzending. 

ma met enkele meten Ie laten 
zakken. 

l oor hei minder goed lukken 
van de uitzending kan men ver
schillende oorzaken aangeven. Zo 
zou de P>RT er op de een of andere 
manier van overtuigd moeien 
worden dal het orkest van Francis 
Bay geen golven van beivondering 
doorheen het Vlaamse land jaagt. 
Die jongens doen zeker en vast 
flink hun best, en louter tech
nisch gezien is alles ook perfekt 
in orde Maar het klinkt allemaal 
zo geUfk, begrijpt V, er zit onvol
doende relief in hun iverk, en if 
zit geen kleur in. Francis Bay zou 
er, naar onze mening, goed aan 
doen zijn arrangementen e*ns 
wat anders te harmonizeren. Met 
een verzameling virtuozen als die. 

ding vub:ge:>ieia, en daarenboven 
is de Waalse industrie slecht 
georiënteerd. Wat gaan ze in het 
zuiden nu doen om aan een en 
ander te verhelpen ? Primo gaan 
ze de beslaande nijverheden om
bouwen naar produkten in eks-
pansie, en secudo gaan ze een 
politiek van massale immigialie 
voeren. Punt Afgelopen. Over een 
geboortepoli tick werd in de gehe
le uitzending met geen woord 
gesproken. Zolang Europa (en 
vooral Vlaanderen) als resetvoir 
van goedkope arbeidskracliten nog 
wat te bieden heeft, zal het 
Waalse herrenvolk geen luiers 
wassen l Hangt er een dreiging 
boven onze Vlaamse hoofden ? 

Vlaanderen, lel op V saeck I 

Jvb. 
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W A T ET DE 
L A N D B O U W : 
Bij het treffen der beslui ten inzake de l andbouw, heeft 
het kongres der Volksun ie op 3 en 4 november zich o.m. 
laten leiden door volgende vaststel l ingen : 

1. De Landbouwersgroep die 
in de 18de eeuw nog ongeveer 
i75% uitmaakte van de volle
dige bevolking en in 1856 nog 
45% is in 1960 teruggelopen 
tot 9%. Gedurende de periode 
1947-1960 verlieten niet min
der dan 72.000 aktieve perso
nen het landbouwbedrijf. In 
1961 bereikte het aantal boe
ren dat er mee ophield het 

tie per ha'komt ons land even
eens op de tweede plaats. De 
schuld aan de slechte toe
stand op landbouwgebied kan 
dus in geen geval aan onze 
boeren geweten worden. De 
laatste 10 jaar vielen 64.000 
ha (hetzij 3,6%) landbouw
gronden uit; desondanks 
werd de opbrengst met 27 
% verhoogd. 

BB9HBB9 ^IHHBHBBBHHiH^HHHHHHHl 

aangevoeld m Vlaanderen dat 
62,8% van de landbouw- en 
88,5% van de tuinbouwbedrij
ven telt, waar het gemiddeld 
landbouwbedrijf 6,38 ha groot 
is tegen 13,08 ha in Wallonië 
en dat 80,6% bedrijven bezit 
met een oppervlakte geringer 
dan 10 ha tegen slechts 52,7% 
in Wallonië. 

7. Het Belgisch landbouw
fonds vervult zijn taak niet. 
Het wordt hoofdzakelijk ge
spijsd door heffingsrechten op 
de voedergranen, die voor 90% 
door de Vlaamse boeren wor-

,3si-M 

BESLUITEN VAN DE VOLKSUNIE 
INZAKE DE LANDBOUWSEKTOR 

cijfer 7.000. Het percent van 
de aktieve bevolking in de 
landbouw werkzaam ligt 
thans bij ons aanzienlijk la
ger dan in Italië, Frankrijk, 
Luksemburg en West-Duits
land. Het ligt eveneens lager 
dan m Nederland. 

2. De latente krisis in de 
Westeuropese landbouw stelt 
xich veel scherper in België 
dan in de omringende landen 
door het gemis aan een be
hoorlijke landbouwpolitiek: 
In Nederland bedraagt de 
jaarlijkse landbouwbegroting 
om de 7 miljard tegen 1 mil
jard 500 miljoen bij ona Aan 
overheidspersoneel voor de 
landbouw beschikt de Neder
landse regering over 9.000 
man, de Belgische over 2.000. 

8. Ondanks het gemis aan be
hoorlijke overheidssteun heeft 
de landbouw in ons land, en 
meer biezonder in Vlaanderen, 
een peil bereikt dat ons in 
West-Europa onmiddellijk 
achter Nederland laat plaats 
nemen. Inzake wereldproduk-

4. De landbouwzorg in ons 
land gaat daarbij praktisch 
uitsluitend naar Wallonië, 
door de prijspolitiek inzake 
tarwe (in het totaal geen 6% 
van de landbouwvoortbrengst, 
75% ervan wordt verbouwd in 
Wallonië), brouwerij gerst, 
suikerbieten en voedergranen. 
Dit laatste is eveneens ten na
dele van de kleine Vlaamse 
boer, die in tegenstelling tot 
de waalse voortbrenger, 
hoofdzakelijk koper is. 
5. De gevolgde landbouwpoli
tiek met steun aan de voeder
granen (Wallonië) met het 
doel een evenwicht te berei
ken tussen de graan- en de 
dierlijke produktie werd een 
fiasko. Ingevolge de kunstma
tige verhoging der voeder-
prijzen daalde de winst per 
produktieeenheid in de die-
renuitbating (Vlaanderen). 
Het enige verweer van de 
Vlaamse boer was een inten
siever uitbating door meer 
dieren te houden. 
6. Het gemis aan landbouw
politiek wordt vooral sterk 

ORKESTLEIDER 

Frank Greven 
treedt op met zijn danscombo 

en zangkwartet : 
«DE GREVA'S» 

Aa de piov hadcrdag 
(zaterd l dec. a.s.) x'indl 
ie Genl een groot bal 
p'aal'! met hel orkest van 
l ,an.k Cl even. Voor lei-
deie inlicltluirjcn, zie 
• E'-ti '••jingsh ven ». 

den aangekocht. Een deel van 
deze gelden dienen tot steun 
aan de zuivelproduktie (± 50 
%• Vlaanderen, ± Wallonië). 
De tarweteelt (75% Wallonië) 
slorpte voor het oogstjaar '62 
reeds 170 miljoen F op en er 
is nog 275 miljoen voorzien. 

De Vlaamse boer leett in hoofdzaak van de dierlijke prod uk-
ten. De diskrimenatie van deze voortbrengsten moet een einde 
nemen. De Vlaamse boer heeft evenveel recht op bescherming 
als de Waalse. 

Parlementaire vragen — Parlementaire vragen 
GRAAF 

Volksvertegenwoardiger 
D. de Coninck heeft vol
gende parlementaire vraag 
gericht tot de heer Minis
ter van Buitenlandse Za
ken : 

Op basis van zekere be
richten in de Vlaamse 
pers, wens ik volgende 
inlichtingen te bekomen : 

1) Is het de heer Minis
ter bekend of de heer Se-
cillon, burgemeester van 
Teuven, de titel voert %'an 
Graaf ? 

2) Wordt die titel te
recht door hem gevoerd, 
en werd die ook reeds ge
bruikt in officiële akten ? 

3) Zo die titel ten on
rechte wordt gebruikt, 
welke maatregelen meent 
de heer Minister in het 
ene en het andere geval te 
nemen ? 

WACHTGELD 
Door volksvertegenwoor

diger R. Mattheyssens werd 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de heer 
Servais, Minister van Te
werkstelling en Arbeid op 
15-11-62 : 

Met vraag 41 ter dd. 27. 
april 1962 heb ik de toeken
ning bepleit van wachtgel
den aan bepaalde leerlin
gen van de Zeevaartschool. 

In uw antwoord van 22 
mei hebt U medegedeeld 

dat deze aangelegnheid m 
onderzoek was. 

Mag ik U verzoeken mij 
de uitslag mede te delen 
van dit onderzoek, dat na 6 
m a a n d e n ongetwijfeld 
grondig zal geweest zijn ? 

KOOPVAARDIJ 
Door volksvertegenwoor

diger R. Mattheyssens werd 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de heer 
Servais, Minister van Te
werkstelling en Arbeid op 
15-11-62 : 

In mijn vraag 41 bis dd. 
27. april 1962 heb ik er U 
aan herinnerd dat het Na
tionaal Paritair Comité 
voor Koopvaardij jmds '57 
niet meer bestaat. 

Verder heb ik er U op 
gewezen dat wijzigingen 
aan collectieve arbeids
overeenkomsten tot stand 
komen in een privé comi
té. Ik heb als mijn mening 
te kennen gegeven dat der
gelijke stand van zaken, 
geen voldoende waarborg 
biedt voor de doelmatige 
verdediging der beroepsbe-
langen der zeelieden. Tot 
besluit heb ik U verzocht 
het Nationaal Paritair Co
mité opnieuw op te richten. 

Op 29-5-62 hebt U mij 
geantwoord dat deze zaak 
ter studie was. 

Graag wou ik vernemen 
hoe het staat, na 6 maand 
studie, met de heroprich
ting van dit noodzakelijke 
organisme. 

GEOGRAFEN 
Door volksvertegenwoor

diger R. Mattheyssens werd 
volgende parlementaire 
vraag gesteld aan de heer 
Segers, Minister van Lands
verdediging op 15-11-62 : 

Volgens een dagbladarti-
kel van 3 november 1962, 
worden de leidende betrek
kingen m het Militair Geo
grafisch Instituut bekleed 
door 14 Waalse geografen, 
18 Waalse officieren en 1 
Vlaamse officier. 

Uit ditzelfde artikel 
bhjkt dat deze personeels
leden, daar zij de betrek
kingen van directeur en 
diensthoofd bekleden, een 
zeer grote druk op het per
soneel kunnen uitoefenen. 

Graag vernam ik : 
1° welke maatregelen U 

reeds hebt getroffen of 
denkt te zullen treffen 
om een einde te stellen 
aan het schromelijk on
evenwicht in het weten
schappelijk kader. 

2" de rang en de functie 
van de officieren die be
vel voeren over het per
soneel. 

S*" of deze officieren vol
doende taalkennis bezit
ten om het personeel te 
leiden, te beoordelen en 
over dezes bevorderings
kansen te beslissen. 

4° of deze toestand niet in
druist tegen art. 25 van 
de wet van 30 juh 1938 
betreffende het gebruik 
der talen bij het leger. 

•aa 

Payottenlanders ! 
Houdt 
1, 2 of 3 december vrij 
en kom dan 
eens smullen bij mij ! 

Breughel iaanse 
Pens - en Colele t tenkermis 

in Café C H R I S 
Tezu ivenen , 42 , P a m e l 

Vlaams Huis 
PETER BENOn 

DE MOOISTE DRANKGELEGENHEID MOET OOK 
UW LOKAAL ZIJN 

Biljarts Koud buffet 
FRANKRIJKLEI, 8, ANTWERPEN — TEL : 32.05.28 
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EN moet ge«n socialist zQu 
om met diepe bewondering: en ontroering op te 
Itijkcn naar de epische strijd in het getij dat 
de arl)eiders deed oprultken naar een leven, 
waard om geleefd te worden. Prachtige figuren 
hebben in deze strijd gestaan en het ideaal dat 
mensen als een llenriette Roland Holst beziel
de, Spreelct ons evenzeer aan als iemand uit 
haar rangen. In haar latere werken bracht de
ze vrouw met dezelfde vurigheid als in haar 
jeugd nog een nieuwe boodscliap : het etisch 
socialisme. « Waarom ik nog niet rusten mag... 
omdat ik van U moet getuigen, nieuw Socia
lisme ». 

Wie doorheen het kleine van de strijd van 
iedere dag blijft werken om dit land herin te 
richten tot een staat waarin twee volkeren zul
len leven en werken op bazis van het federale 
beginsel — door de teoretici van het socialisme 
steeds 20 geprezen — met voor ogen het beeld 
van een federaal Europa; begrijpt de dichteres 
al.«: ze ondanks alle tegenkanting blijft getui
gen : 

« Wij zullen in het grauw gewaad 
onzer «chaarse en zwakke daden schrij
d t , 
wij zullen hun armzaligheid beli.iden 
met fiere lip en ons hierin verblijden 
dat zij van heerlijkere zijn het zaad. » 

IE dan ambtsha've verplicht ' 
is. de geestesprobeersels door te ne.men waar- ' 
mee de lioofdredakteur van de « Volksgazet » 
van het huidige partijsocialisme in Vlaande
ren getuigt, beseft hoe ver dit socialisme van 
zijn bronnen is afgedwaald en is gaan behoren 
tot « de kwellingen die donkere machten stu
ren » (II. Roland Holst). Een nader toekijken 
op het proza dat in officiële organen van de 
partij gepleegd werd rond de Vlaamse aktuali-
teit van de laatste weken, toont ons een to
taalbeeld waarin iedere visie ontbreekt en dat 
slaafs ten dienste staat van de gevestigde be-
iioudsgezinde machten. 

In een partijkrant, waar meer dan waar 
ook sinds de oorlog de Vlaamse problemen wer
den weggemoffeld, gaat men de tienduizenden 
die zich opnieuw vrij hebben gemaakt van het 
neerdrukkend naoorlogse klimaat te lijf met 
boosaardige dooddoeners. De marsjeerders op 
Brussel varen weer eens « gefanatiseerden », 
« Vlaamse dorpers » die « negatief » te werk 
gaan, enz. De afkeer van Van Eynde voor de 
gevangenisluchl die sommige betogers inderdaad 
meedragen, drukt uit dat het hedendaagse so
cialisme geen respekt meer kan opbrengen 
voor mensen die, in het kader van een natio
nale beweging, tegen de staatsapparatuur aan-
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bolsten. Men moet inderdaad niet met iemand 
akkoord zijn om hem op het menselijke en poli
tieke vlak te kunnen beoordelen met andere 
normen dan waarmee men ekonomische kolla-
borateurs of gemeenrechtelijke misdadigers 
tegemoet treedt. 

Alleen echte humanisten a s een Elsschot 
konden de gefusil'eerde Borms « vriend » 
noemen en uit die gerechtelijke moord de 
waarschuwing trekken voor het Vlaamse volk: 
« Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt 
aanJioord. zolang gij stamelend bidt of bedelt 
bij de poort ». 

door 

Wal ter Luyien 

M EN moet geen politieke fe
niks zijn om te beseffen waar het schoentje 
wringt bij verburgerlijkte socialisten als de Van 
Eyndes, Vermeylens en andere ministrabelen. 
Alles draait rond deze éne kwestie : de Vlaamse 
strijd met als bekroning het zelfbestuur zou, in 
het licht van de huidige politieke machts\ei hou
dingen, die « ministrabiliteit » in gevaar bren
gen. Zo menen zij althans ! 

Vandaar dat Van Eynde zo ver gaat, de 
Brusselaars te waarschuwen : « Federalisten en 
ekstremisten zijn uiteraard vijanden van de 
Brusselaars ». Van een ongehoorde machtskon-
centratie in de hoofdstad ten nadele van Vlaan

deren en WaUotttë beeft U] Mijkbaar nog: nooit 
gehoord, soab hl] vroegrer doof bleef voor tallo
ze andere Vlaamse noden. 

W IJ moesten enkele jaren ge
leden als studenten een Toorlichtingskampagne 
organiseren voor de arbeiders van « Les ateliers 
de la Dyle », toen men hun werkplaats uit Leu
ven naar Wallonië dreigde over te brengen en 
de partijen en kleursindikaten niet reageerden. 
Die arbeiders zegden toen spontaan, wanneer 
wij hun het sociale aspekt van de Vlaamse be
weging duidelijk maakten : « Waarom schrijft 
de Volksgazet daar niks over ? ». Als men van 
domhouders kan spreken, dan inderdaad bij de
ze « socialisten » die, om de engpolitieke eisen 
van een unitaire Belgische partij, hun volgelin
gen weigerden iedere gezonde reaktie op Vlaams 
sociaal en nationaal terrein bij te brengen. 

Het leven is sterker dan alle oekasenl Mis
schien trapt daarom partijondervoorzitter Van 
Eynde in het wilde weg en vaart hij uit tegen 
Waa'se en Vlaamse federalisten. Ook bij heeft 
wellicht vernomen hoe twee gedelegeerden van 
het ABVV in een grote Westvlaamse fabriek 
aan de lijve ondervonden wat het betekent 
« Waalse bazen die de plak zwaaien in Vlaam
se fabrieken », meeniarsjeerden op Brussel en 
vol walg ontslag namen uit de partij toen ze de 
houding van de bonzen tegenover deze massale 
Vlaamse levenswil vaststelden. 

w IJ kennen jonge socialisten, 
die nog niet zwichten voor het « pas op voor uw 
piaatske » dat Van Eynde toestuurde aan de 
vrijzinnige studenten-meebetogers. 

Met hen hebben wij de laatste jaren open 
gesprekken gehad in wederzijdse eeibied. Met 
hen lachten wij om de anti-federalistische pro-
feten die met dooddoeners als « in een federaal 
Wallonië vallen de Jacobijnse guil otines » en 
« in een federaal Vlaanderen roken de klerikale 
brandstapels » het streven naar een iierinrich-
ten van België op sociaal en nationaal vlak wil
len lamleggen. 

Deze jonge socialisten zijn nog jong en so
cialistisch genoeg om de nationalisten te eerbie
digen die tegen al'e machten van deze staat in, 
zonder hulp van waar ook. de strijd hernemen 
om ons volk dit grote goed te verschaffen waar 
ieder volk terecht naar streeft : « de hefbomen 
van zijn eigen staatsieven te bedienen » en « het 
baas zijn in eigen huis ". 

Mogen zij deze strijd gaan meestrijden op
dat het socialisme in Vlaanderen van wat an
ders zou gaan getuigen dan van verburgelijkte 
bloedarmoede. 
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