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Mr Van der Eist : Knoeiers
en t r e u z e l a a r s schuldig 99
ff

D e b e h a n d e l i n g v a n de rijksmiddelenbegroting Is verled e n w e e k b e g o n n e n m e t een m a t t e b e s p r e k i n g . D e m i n i s ter v a n financiën, die zichtbaar beter slaapt n a d e n a c h t m e r r i e v a n d e fiskale h e r v o r m i n g , verdedigde z o n d e r
o v e r t u i g i n g de v e r h o o g d e begrotingscijfers.
D e eersteministei;, v a n w i e m e n m o c h t v e r w a c h t e n dat hij m e t
enige verheffing d e te volgen politiek zou schetsen,
scheerde vervaarlijk laag langs d e grond. G e e n d a v e r d e
« exaltatie » zoals bij zijn r e g e r i n g s v e r k l a r i n g in mei ' 6 1 ,
toOTi hij n o g een g r a s g r o e n e , o v e r m o e d i g e p r e m i e r w a s .
H e t w e r d een k o s t b a r e v e r z a m e l i n g v a n a l g e m e e n h e d e n
e n h e r n o m e n , niet ingeloste beloften, g r i m m i g v o o r g e d r a g e n door een afgetobd m a n . In dit windstille debat is
d a n een s t o r m p j e o p g e s t o k e n , n a d a t F r a n s v a n der Eist
m e t een a r m v o l d o c u m e n t a t i e o p de t r i b u n e w a s g e k o m e n .

Ongenadige aanklachf
van V - U . in de Kamer
Onze woordvoeder begon
zijn lange, aandachtig gevolgde en vaak onderbroken toespraak met de vaststeling dat
h e t probleem der WaalsVlaamse verhoudingen door
de verkiezingsuitslag in het
Vlaamse land en door een zekere onrust in Wallonië het
probleem nummer één is geworden, dat zelfs de fiskale
hervorming op het achterplan
heeft gedrongen.
Hij wees op de zelfoverschatting waarvan de regering blijk gaf toen ze in h a a r
regeringsverklaring van 2 mei
1961 de oplos£?ing van de
Waalse-Vlaamse
problemen
binnen de 8 maanden beloofde, « vóór het einde van 1961,
niets meer of niets minder ».
Door h e t geknoei is de toestand steeds slechter geworden en mag vandaag beangstigend worden genoemd. Zowel de Voorzitter van Kamer
als van Senaat hebben hun
openingstoespraak
grotendeels gewijd aan deze beangstigende toestand.
Mr Van der Eist stelt vast
dat thans iedereen bekommerd is om wat enkele tijd
geleden nog met misprijzen

een « vals probleem » werd genoemd. «Deze gewijzigde houding zou ons kunnen verheugen indien de huidige belangstelling spontaan en oprecht
was, indien de moed aanwezig was om over te gaan tot
een gewetensonderzoek, om
zich te bevrijden uit de konservatieve en reaktionnaire
geest van verstarring. Maar
men blijft zich krampachtig
vastklampen aan de verouderde struktuur van 1830, de
belangrijkste hinderpaal op

opgevolgd en niets deden om
tijdig tegemoet te komen aan
de Waalse en de Vlaamse
grieven ».
Het komt de spreker onbegrijpelijk voor, dat het Parlement steeds heeft laten betijen. « Vele parlementairen
speelden reeds voor de laatste oorlog een rol in het politiek leven. Zij toch moesten

Vinnige onderbrekingen
de weg naar een oplossing.
Dit is onverantwoord en onverklaarbaar. »
Mr Van der Eist stelt vervolgens de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de
diepgaande malaise in het
land. «Wie heeft de problemen laten rotten ? De schuldige nalatigheid van al de
regeringen die sinds het einde
van de oorlog elkaar hebben

zich de lessen en ervaringen
van het verleden te nutte gemaakt hebben ». Mr Van der
Eist verwees in dit verband
naar het politiek testament
van Koning Leopold van januari 1944, waarin het heette:
«de goede verstandhouding
tussen Vlamingen en Walen
definitief verzekeren zal de
hoofdtaak van de regering
zijn. Daarvan zal het behoud

VERWITTIG U W HUISGENOTEN
B i n n e n enkele d a g e n k o m t d e p o s t b o d e bij U a a n bellen v o o r d e v e r n i e u w i n g v a n u w a b o n n e m e n t .
V e r w i t t i g u w h u i s g e n o t e n h i e r v a n zodat de brievenbesteller - die d e v e r n i e u w i n g slechts é é n m a a l
k o m t a a n b i e d e n - niet z o n d e r m e e r d o o r g e s t u u r d
w o r d t . W i j d a n k e n U vooraf hartelijk voor u w
moeite.

werft N U méér

van een onafhankelijk België
afhangen ». En Mr Van der
Eist vervolgt : « De geschiedschrijvers zullen vaststellen
dat België tussen 1914 en 1944
een zeer gevaarlijke nationaliteitskrizis
heeft
doorgemaakt ».
Regering en parlement hebben echter geen n u t getrokken uit de lessen van het verleden en er moest een groeiend Vlaams zelfbewustzijn
komen om de politieke leiders
te
herinneren
aan
het
Vlaams-Waals probleem. « Na
de oorlog heeft men, in naam
van een verderfelijk Belgisch
staatsnationalisme, de Vlaamse kwestie willen oplossen
door een brutale repressie. In
die jaren heeft het Belgisch
staatsnationalisme zijn waar
gelaat getoond : een gelaat
waarop niets dan haat en
misprijzen voor alles wat
Vlaams is stond te lezen ».
Mr Van der Eist besluit dit
eetste deel van zijn spreekbeurt met een vlijmscherpe
aanklacht tegen de partijen
die tot voor kort weigerden,
zich ook maar één ogenblik
bezig te houden met de
Vlaamse noden :
« I n alle mogelijke regeiüngskombinaties zijt gij aan
iiet bewind geweest maar wat
hebt gij opgelost ? Hoever
staan wij, achttien jaar na
het einde van de oorlog ? Hoever staan wij met de toepassing van de taalwet ? ».
(zie verder blz. 3)
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FBËHSE PREKEN
id.jne Heren,
De Heer L.V.R. in het blad van
twee weken geleden, onder de rubriek « Lezers schrijven ons »,
«egt dat men beter de Sacré-Oceur
Eou nemen om er franse sermoenen te geven, maar die worden
er al sedert verschillende weken
gehouden.
Inderdaad, dit is de volgorde :
's Zondags : om 7 uur, v'.aams
«crmoen.
Om 8 uur frans sermoen.
Om 9 uur : beurtelings om de
9.i dagen Vlaams of frans sermoen.
Avondmis : frans sermoen.
Deze heer kan er zich van overtuigen : het staat vermeld aan de
tngang- van de Kerk.
G.V. - Antwerpen.

UhS
Geachte redaktie.
Voor enkele weken schreef ik
aan Cie Gervais Extension Beige
K.V. :
Sinds korte tijd wordt door uw
firma een prijskamp ingericht,
met voor U als enig doel : een
verhoogde verkoop uwer produkten. Bij die gelegenheid werd de
verpakking van een deel uwer produkten met nieuwe druk voorzien.
Bpijtig dat U dit nieuw drukwerk
niet in de taal van het grootste
deel uwer klanten stelde : het Nederlands. Misschien is deze brief
voldoende om aan deze toestand te
verhelpen. Mocht U nochtans menen dat de raad van een eenvoudige huisvrouw gerust in de wind
kan geslagen worden, zo wil ik U
vel verklappen dat ik de zaak in
dit geval aan meer invloedrijke
personen zal ovei-maken U bent
er tc-cii zeker om bezorgd enkele
duizenden klanten te behouden in
plaats van te verliezen, of niet ?

Ik kreeg tot nu toe geen antwoord op mijn brief.
Een voorstel aan alle hulsmoeders : U gaat dagelijks naar de
winkel, bekijk aandachtig alle
koopwaar; neem niets van ftrma's
die onze taal niet willen gebruiken
en... schrijf het hen.
Ook hier is nog heel wat werk
te doen.

te brengen van de defensieproKemen van het Atlantisch Bondgenootschap en zijn leden-landen.
Voor verdere inlichtingen schrijve
men naar het secretariaat van de
B.V.R.O., Paardenmarkt 120, te
Antwerpen.
W.J.A.R. - Antwerpen.

P.E.D.R. - Antwerpen.

DE GOEDE SIHT
Het Verbond van BlauwvpetVendels, Gouw Antwerpen, richt
dit jaar het bezoek in van de goede Sint bij alle ouders die dit
graag aan hun kinderen wiKen
bezorgen.
Voor personen die op deze. wijze een jeugdbeweging willen steunen die instaat voor een VlaamsNatioriale vorming der jongeren,
kunnen inlichtingen bekomen op
het adres V.B.V., Cogelslei 5 te
Mortsel of telefonisch tussen 19
uur en 20 uur op nr 37.07.03.
Namens al onze leden, bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
P.C. - Mortsel.

B.V.R.0.
Het tijdschrift van de NoordAtlantische
Verdragsorganisatie
« Nato Letter », dat reeds verscheen in verschillende talen van
de Navo-landen waaronder het
Engels, Duits en Italiaans, zal van
december 1962 af ook in het Nederlands uitgegeven worden.
Deze gelukkige maati-egel werd
getroffen nadat de Bond van
Vlaamse Reserveofficieren de ministers Spaak en Segers om de
officiële tussenkomst van de Belgische Navo-afvaardiging te Parijs had verzocht.
Doel van het maandschrift is,
het publiek een betere kennis bij

Al moesten de kraaien
het uitbrengen:

WERF NU
MüRS QP LEOPOLDSTAD
Mijnheren,
Het is algemeen bekend dat te
Antwerpen-Zuid vele Kongolezen
wonen die de franstalige lessen in
de Rijkshandelschool der Schilderstraat volgen. Sedert het laatste
schoolverlof, dus na het examen,
zijn er vele naar Kongo teruggekeerd. Sinds enkele tijd krijgen
degenen die achtergebleven zijn
regelmatig brieven van hun gewezen schoolmakkers, waarin geschreven staat dat de terugkeerders door hun rasgenoten voor
lafaards en misleiders worden uitgemaakt. De reden ?
Omdat zij onder elkaar Pi'ans
spreken i.p.v. hun moedertaal, de
taal van hun rasgenoten en familie. Ik kan mij voorstellen dat
daar hetzelfde gebeurt als bij ons
50 jaar geleden.
B.C. - Deurne.

GRENSARBEIDERS
Waarde Redactie,
Wij vernemen dat er voor het
ogenblik enkele tientallen van onze grensarbeiders in Nederland
voor de zot gehouden worden wat
betreft him kindertoelagen.
Onmiddellijk na de reportages
van Staf de Lie over de grensarbeiders kregen de Belgische arbeiders in de « Staatsmijnen \'an
Limburg » in Geleen (Ned.) formulieren ter hand gesteld om in
te vullen. Men wilde nagaan of
sommigen van hen geen kinder-

SCHLOSS
WACHENHEIM
Wachenheim aan de
Weinstrasse

toelagen konden genieten in België als zelfstandige. Dat is inderdaad met velen het geval (als
uitbater van een winkel, een café,
een landbouwbedrijf enz.).
Volgens onze zegsman werd er
op de. lonen van die mensen een
afhouding toegepast sinds 1 januari 1962. Dit zou berusten op
een regeling met de Belgische regering.
Dit met het gevolg dat sommige van deze arbeiders nu een
kindertoelage genieten in België
als zelfstandige.
Met een uitzondering nochtans:
sommigen onder hen die thuis een
klein landbouwbedrijf
uitbaten,
•wilden zich voor hun kindertoelagen wenden tot de « Belgische
Boerenbond »,
Met het gevolg dat zij nu al elf
maand geen kindertoelagen meer
genoten, terwijl hun kameraden,
die bij andere kassen aansloten,
geen moeilijkheden ondervonden.
Onze zegsman verhaalt dat zijn
kameraad, die hierover naar de
« B.B. » schreef, als antwoord
kreeg dat de « B.B. » zich daarvan niets aantrok zolang de « minister » dat niet goedkeurde.
Ondertussen houd het « Secretariaat voor Dienstbetoon » van
Volksunie - Limburg zich met de
zaak bezig.
J.V. - Meeuwen.

AALST EN EXPANSIE
Mijnheren,
De diensten voor economische
expansie van de stad Aalst zijn
ofwel geboren onder een zeer ongelukkig gesternte of ze worden
beheerd door een groep onverantwoordelijken die zich niet eens de
moeite getroosten ernstig toezicht
uit te oefenen op de door haar
bemiddeling verleende ki-edieten.
Meer dan een van deze fameuze nieuwe nijverheoen verkeert
op dit ogenblik in moeilijkheden
ondanks de zeer ruime kredieten
en andere faciliteiten als b.v, vrijstelling van faktuurtaks in bepaalde gevallen.
Onze van oud gevestigde handelaars, gebukt onder de lasten
van allerlei belastingen en steeds
stijgende bijdragen voor maatschappelijke zekerheid, die niet
over deze kredieten of faciliteiten
beschikken, dreigen tlians de dupe te worden van deze expansie.
In volle vertrouwen hebben zij
voor leveringen aan deze wondernijverheden onder bescherming
van de slad, brede kredieten geopend voor allerlei leveringen met
het resultaat dat ze thans, via
een raadsman van een dezer nijverheden, bericht krijgen « dat
het nutteloos is ter verkrijging
van hun tegoeden gerechterlijke
procedm-e in te spannen daar de

gewone schuldeiseres, in geval van
faling, tooh niets zullen ontvangen » !
Van expansie gesproken !
F.V.A. - Aalst.

SPAARDERS
Waarde Redaktie,
Een kategorie van mensen waarover de V.U. nog niet gesproken
heeft is die van de kleine V'aamse spaarder.
90 % van onze mensen zijn
kleine spaarders die hun centjes
dragen naar de post of de bank
ofwel investeren in leningen van
de staat, van het spoor, van de
regie T.T., van het gemeentekrediet, van het krediet aan de nijverheid... enz.
Die sukkelaars weten meestal
nog niet wat hun morgen te
wachten staat.
Zij hebben geen vermoeden van
wat de huidige C.V.P.-B.S.P.-regering op gebied van mobiliëbelasting heeft uitgebroed om hen te
pluimen.
Weten de kleine Vlaamse spaarders dat vanaf 1 januari 63 de
intresten van alle mobiele waarden aan een dubbele afhouding
zijn onderworpen ? Dit is' 15 %
belasting op de mobiliën, -r 15 %
controle voor afhouding; in totaal
dus 30 %Voor
een
intrestkoeponnetje
van 100 F zal nog slechts 70 P
uitbetaald worden, de 30 P afhoudingen gaan naar de unitaire Belgische staat die ze wel zal weten
te gebruiken ten behoeve van onze noodlijdende Waalse broeders.
R.A. . Leuven.

IEDER

ZIJN WAARHEID

Mijne Heren,
Ik richtte heden vo'gend schrijven aan de T.V. :
« In mijn hoedanigheid van betaler van T V-taks, heb ik de eer
U te vragen mij de redenen te
doen kennen van het niet-deelnemen. door een vertegenwoordiger
van de politieke partij « De Volksunie », aan de uitzending « Ieder
zijn Waarheid ».
Men pleegt te zeggen dat alle
Belgen gelijk zijn voor de wet.
Naar het schijnt zou zulks zelfs in
de grondwet
geschreven staan.
Waarom dan enkel de drie « traditionele » partijen aan het woord
gelaten (wat mede tot gevolg
heeft dat niemand zich aan dit
politiek « debat », feitelijk een gezellig koffiekransje, interesseert.
Als TV kijker wil ik waar voor
mij geld. »
C.K. - Koninglo.
Red. : Een voorbeeld voor al onze lezers.

DIT KALF DRINKT MELK...

Deze edele wijn wordt
U geleverd door :
FIJNKOST pVba.
P o t h o e k s t r a a t 143

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

VIKING
Antwerpsebaan, 232, Antwerpen (4e distr.)"
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Tel. : (03) 35.38.54

.Beschaafde lieden drinken het bier
van de brouwerij Lootens Koekelara

hop en mout

zuiver hop en mout
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Norbert De Ganck. Watertorenstraat M Aalst
Td : 05S/21667
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Taaiverhouding in
de administratie
Mr Van der El3t geeft, in het tweede deel van zijn rede, een
overzicht van de taaiverhoudingen in enkele departementen
en openbare diensten. We lichten uit zijn tekst c m . :
(vervolg van bh. 1)
In 1956 waren er in het Departement van Economische
Zaken 103 ambtenaren van
h e t hoofdbestuur ingeschreven op de Nederlandse taalrol, tegen 129 op de Franse
taalrol. In 1961 waren er 160
op de Nederlandse taalrol en
175 op de Franse.
De directie van ae economische akkoorden telde in
1956 op de Nederlandse t a a l rol 4 ambtenaren, tegen 5 op
de Franse taalrol. Dezelfde
directie telde in 1961 slechts
drie ambtenaren van de Nederlandse taalrol tegen 8 van
de Franse.

U ziet dus wel hoe op enkele jaren de toestand in het
nadeel van de Vlamingen nog
verslechterd is.
In 1959 heb ik zelf navraag
gedaan n a a r de verhoudingen
tussen de taalrollen in een
aantal zogenaamde < nationale instellingen » die afhangen van het Departement van
Nationale Opvoeding en Cultuur. Deze verhoudingen waren onstellend. Maar twee
jaar later — nu in 1962 —
zijn zij er niet beter op geworden. In h e t ' Koninklijk
Meteorologisch Instituut van
België waren er in 1959 onder
het wetenschappelijk personeel 4 Nederlandstaligen t e -

Dhr Loos (c.v.p.)
en de laalweiren
Wanneer Mr Van der Eist de Kamer lezing geeft van een
indrukwekkende lijst van openbare besturen die de t a a l wet met de voeten treden en waar de taaiverhoudingen
schandalig zijn, onderbreekt volksvertegenwoordiger Loos.
— Dhr Loos : U zult toch
moeten toegeven. Mijnheer
Van der Eist, ter wille van
de objektiviteit, dat U een
even lange lijst kunt aflezen van overheid'^'sektoren
waas d e toest-and grondig'
verbeterd is zonder vol- .
m a a k t te zijn, dat voeg ik
er onmiddellijk aan toe.
— Dhr V.d.Elst : Wanneer
we de gegevens nagaan,
mijnheer Loos, die jaren
geleden door onze kollega
Van den Daele gepubliceerd werden en ze met de
hedendaagse toestand vergelijken moeten we vast-

BRACOPS

stellen dat, globaal genomen, er geen merkelijke
verbetering ingetreden is.
Wanneer er in bepaalde
sektoren verbetering gekomen is, dan moeten we
'daarentegen betreuren dat
in andere sektoren middelérwïjl de toestand slechter
is geworden.
— Dhr Deconinck : Vraag
het oordeel van de heer
Harmei daarover, mijnheer Loos !
— Dhr V.d.Elst : En ik
wens hier nog te herhalen
dat deze wet nu al dertig
j a a r geleden werd gestemd!

MOET

Mr Van der Eist citeerde
een indrukwekkende lijst cijfers om te bewijzen, hoe groot
de achteruitsteUing van de
Vlamingen in de openbare
diensten is. Hij kloeg vooral
het feit aan dat in nieuwe i n stellingen en diensten, die n a
de oorlog werden opgericht,
en waar de benoemingen geschied zijn lang na het van
kracht worden der taalwetten,
de toestanden zo mogelijk nog
slechter zijn.
Vervolgens behandelde de
V.U.-voorzitter de toestand in
het onderwijs, speciaal in de
Brusselse agglomeratie. Het
kwam tot een vinnige woordenwisseling met de socialistische burgemeester van AnderlecVit "^•^ P'-ICO'^S :

gen 21 Franstaligen. In 1962
zijn er 5 Nederlandstaligen
tegen 25 Franstaligen. Op
twee jaar is de toestand nog
slechter geworden.
Wat het administratief personeel betreft, waren er, in
1959, 15 personeelsleden ingeschreven op de Nederlandse
taalrol, tegen 40 op de F r a n se taalrol. Twee jaar later —
dus nu — is dat geworden 14
op de Nederlandse taalrol t e gen 44 op de Franse taalrol.
Daaraan zien wij welk geloof en welke waarde kan
worden gehecht aan de plechtige beloften vervat in de Regeringsverklaring over de bedoeling van de Regering om te
streven naar een passend
evenwicht.
Hetzelfde geldt voor de Koninklijke Sterrewacht van
België, h e t Nationaal Instit u u t voor Natuurwetenschappen van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten
te Brussel.
Wat deze laatste instelling
betreft is in 1959 de enige

BETWETER

Hoe zo ? Men prijst de
tweetaligheid aan, maar, mijne heren, de eerste van wie
men een elementaire tweetaligheid zou mogen verwachten en zelfs eisen, is toch wel

V.d.Elst : Maar het is tegen
de wet, mijnheer Bracops. Tevergeefs klaagt de taalinspektie deze wetsovertredingen
aan. (Onderbrekingen en geroep op de banken van de VU
en de socialisten).
Bracops : U denkt misschien, mijnheer Van der
Eist, met de cijfers die gij
aanduidt, dat de Vlaamse kinderen opgeofferd worden in
het Brusselse ?
V.d.Elst : Ja, absoluut!

V.d.Elst : m 1943 zaten 40%
van de kinderen in de lagere
scholen van de Brusselse agglomeratie in Vlaamse klassen. In 1947 waren er nog 34%.
I n het schooljaar 1960-1961 is
dit gedaald tot 17,47% tegen
82,53% in Franse klassen.
(Onderbreking).

Bracops : Welnu, in mijn
oorspronkelijk Vlaamse gemeente Anderlecht zijn scholen en klassen genoeg voor alle Vlaamse kinderen en niettegenstaande dat feit gaat
het cijfer van de Vlaamse
kinderen achteruit. Dat zoudt
gij mij eens moeten uitleggen,
mijnheer Van der Eist.

D. Deconinck : Mijnheer
Bracops, wat denkt gij d a a r over ?

V.d.Elst : Ja, m a a r in alle
Franse klassen aitten Vlaamse kinderen.

LEGGEN

Bracops : Dat moet gij kunnen bewijzen, maar ik zeg U
in het openbaar hier in het
parlement : dat is vals !
V.d.Elst : Mijnheer Bracops,
ik ben er van overtuigd dat in
de Franse klassen van het lager onderwijs van Anderlecht
Vlaamse kinderen in Franse
klassen zitten, omdat de verklaring door de ouders afgelegd onjuist is.
Bracops : Mijnheer Van der
Eist, uw overtuiging is nog
geen betoog.
V.d.Elst : Mijnheer Bracops,
de heer taalinspekteur Rummens heeft hierover in 1953
een onderzoek ingesteld en r.u
pas, in 1962, heeft hij opnieuw
verslag uitgebracht voor de
Koninklijke Vlaamse Akademie. Welnu, ik heb hier de
tekst van zijn verslag en het
is een aanklacht tegen de
wetsovertredingen, tegen de
sabotage van de gemeentebesturen en tegen deze van het
Departement van Nationale
Opvoeding en Kuituur. (Van
der Eist geeft lezing van uittreksels uit genoemd verslag).
Bracopg : .

7

zijn. Dat is waarschijnlijk h e i
ideaal dat wordt nagestreefd.
Op dit ogenblik onderbrak
dhr Loos (C.V.P.) mr Van der
Eist. Aan deze onderbreking
wordt op deze bladzijde een
appart stukje gewijd.

VERROKEN

Na de t e k o r t k o m i n g e n v a n de partijen en de regeringen
sinds de oorlog a a n g e k l a a g d te h e b b e n en n a a a n de h a n d
v a n cijfers bew^ezen te h e b b e n dat in administratie en onderwijs n o g steeds schromelijke w a n t o e s t a n d e n op taalgebied b e s l a a n , b e h a n d e l t m r V a n der Eist de aktuele p o litieke v r a a g s t u k k e n . W e citeren :

DUIMEN

Bracops : Het is de wil van
de Vlaamse ouders.

Vlaming die tot het wetenschappelijk personeel behoorde verdwenen en zien we dat,
op dit ogenblik, wat het wetenschappelijk personeel betreft, er alleen en uitsluitend
nog Franstaligen in dienst

de franssprekende minderheid in het Vlaamse land, ook
in de Vlaamse randgemeenten rondom Brussel. Maar de
regering moedigt ze aan in
hun extremisme, in hun
moedwillige weigering Nederlands te verstaan of te spreken en wil hen zelfs een speciaal statuut geven, hetgeen
onvermijdelijk moet leiden
naar de verfransing van deze
gemeenten in de gegeven omstandigheden.
De heer Verroken. - Gij
weet toch dat gij overdrijft ?
De heer Van der Eist. - Het
is absoluut juist en ik kan U
teksten citeren. Ik heb de
verklaring van de heer minister van Binnenlandse Zaken
die uitdrukkelijk zegde hier in
de Kamer, en U hebt het ook
gehoord, « de wet specifieert
derhalve de rechten die aan
de minderheid worden toegekend. Geen sprake dus van
een gedwongen opslorping,
maar wel van eerbied voor elkanders persoonlijkheid ».
Mijne heren, ik wil nog een
laatste woord zeggen in verband met het plan de taalwetgeving te wijzigen
In de taalwet van 1932 inzake het bestuur treffen wij
de term aan : « Passend evenwicht tussen de taalrollen ».
Welnu, wij moeten vaststellen dat de regering deze term
« passend evenwicht tussen
de taalrollen » wil vervangen
door «numerieke gelijkheid»,
numerieke gelijkheid tussen
de taalrollen of de taalkaders,
wanneer men de taalrollen
zou vervangen door taalkaders.
Mijne heren, dat is voor ons
onaanvaardbaar. Op dit ogen-

blik kiezen 62% van de dienstplichtigen die hun legerdienst
moeten vervullen, het Nederlands taairegime en slechts 38
% het Franstalige regime. Dit
zijn de jonge mensen die hun
loopbaan moeten beginnen ea
die in aanmerking komen
voor een staatsbetrekking.
Welnu, de regering wil du«
wettelijk 50% van de betrekkingen voorbehouden aan 38
% Franstaligen. Dit Is onbetwistbaar in strijd met de
Grondwet, die toch de gelijtoheid van alle Belgen voorschrijft, dit Is ook in strijd
met de elementaire rechtvaardigheid.
Daarenbovea
kan men niet uit het oog verliezen dat dergelijk s t a t u u t
betekent dat een premla
wordt verleend aan de verfransingspolitiek, dat de k a n sen om een benoeming te bekomen In die omstandigheden groter zullen zijn voor
iemand met een Frans diploma, dan voor iemand met een
Nederlands diploma...
De heer Verroken. - Gij gelooft Uzelve toch niet want
de 50% kunt gij voor de eerste
maal terugvinden in het voo»>
stel Schreurs-Convreur.
De heer Van der Eist. Mijnheer Verroken, wat gtj
zegt is beneden alles. Gij moet
zeer goed weten dat in een federale staat, de toestanden
volledig anders liggen dat tn
een unitaire staat.
De heer Van Leemputten. Hij doet alsof hij dit niet
weet.
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ANTWEIiPEN

De Walen moeten wel uitzonderlijk gevoelige voeten
hebben, want aan hun wegen wordt al maar door gewerkt.
Van 1954 tot midden 1962
besteedde de Staat 97.867.000
F aan wegeniswerken te
Charleroi en te Luik.
Gedurende dezelfde periode werd aan de wegen te
Antwerpen
en te Gent
slechts iets meer dan het
vierde van die som besteed,
nl. 27.908 000 F.
Van 1954 tot midden 1962
hebben de drie grote partijen ieder hun beurt gehad in
de opeenvolgende regeringen. Wanneer men de verantwoordelijken
zoekt
:
daar zitten ze !

Jozej,

Uw hoofdartikel verleden dinsdag in de Volksgazet is net
op lijd gekomen. Op tijd om alle ware patriotten, demokraten
en waarkers te waarschuwen voor de gevaren die ons geliefd
vaderland bedreigen De feiten die gij hebt onthuld, zijn onthutsend. Wat verleden week vrijdag in Antwerpen is 'gebeurd,
kan door geen enkele rechtgeaarde Belg worden geduld.
Wat, o Jozef, zijn de feiten ? Gij doet er geen doekjes
rond : Jacques Yerna, lid van de B.S.P., sindikaal leider en
één der voormannen van de M.P.W., is naar Antwerpen
gekomen. Om mosselen te eten op Sint-Anneke ? Afeen, erger
nog : om met de Volksunie onder één dak te kruipen.
Zover dus. Jozef, staan we. Jacques Yerna, die zijn misprijzen voor de eenheid van de waarkende klas niet meer
onder stoelen of banken steekt, is te Antwerpen
komen
debateren met een Vlaams extremist. Debateren ? Och kom,
laat ons lachen : in Antwerpen is het monsterverbond gesloten
tussen de extremisten uit Vlaanderen en Wallonië. We hebben
het moeten beleven dat Jacques Yerna het woord heeft genomen zonder • terecht klaagt gij het aan I - « zijn toehoorders
te vragen hoeveel gewezen nazi's er onder zaten ». Zelfs zonder
hen « in gedachte hun vroeger zwarte uniformen aan Ie
trekken of te informeren naar hun strafregister». Worgomme-nortoe ?
Wie waren, Jozef, de misselijke Kruipdieren die Yerna
naar Antwerpen hadden uitgenodigd ? Meester Schiltz, een
japper die door de zwarten naar de gemeenteraad werd
gestuurd. Budi van der Paal, een pikzwarte - is dat niet de
rekel die in 1940 onder de nazihiel het éne grote Vlaamse
dagblad wou uitgeven ? Of was dat, Jozef, iemand anders ?
Karel en Juul Dillen die, zonder familie te zijn, allebei gezoogd
werden aan dezelfde antivaderlandse borst. Ward Robus - maar
dat zal wel een drukfout zijn want die man heet geloof ik
Robust - provincieraadslid van de Volksunie.
En wie, o Jozef, waren de toehoorders ? Het zwart straatschuim en de stakingsbrekers van de Volksunie onder leiding
van Untersturmführer Daniel Deconinck en van de sinistere
Wouters. En wie was de partner in het debat ? Een jonge en
ambitieuze advokaat uit Gent, Wilfried Martens Deze Wilfried
raakte enkele jaren geleden reeds in opspraak toen hij het
Frans paviljoen op de Expo trachtte op te blazen. En draagt
Wilfried niet dezelfde naam als de duistere aktivist waarover
in de jaren dertig - de jaren van het opkomend fascisme xoveel inkt is gevloeid? Allemaal toevallen zekerI Lot-ons-lacheI
En waar, o Jozef, greep de samenzwering plaats ? In het
taaltje van de Vlaamse Toeristenbond, dat kortgeleden nog
het voorwerp was van een bomaanslag omdat die zogenaamde
Toeristenbond in zijn vitrien uitpakte met de leugens van de
kaaskop Paardekooper.
En wat, o Jozef, waren de smerige dingen die daar verteld
werden ? Er ontspon zich daar een Waals-Vlaams dialoog
over het federalisme. Alsof de patriotten en de waarkers dialogen nodig hebben Dialogen trouwens met wie ? Gij zegt
m i. zeer terecht : « Het is duidelijk welke soort in Vlaanderen
een bepaalde Luikse soorl zoekt ». Al dat getruut en gezwam
is totaal oveibodig en daarenboven schadelijk voor het land
en de waarkende klas Dialogeren I dal is goed voor de pasters
en hun koorknapen De echte demokraat dialogeert niet. Hoeft
de mening van een ander niet te horen. Heeft aan zijn eigen
klokje genoeg en daarenboven zijn buik feestelijk vol van al
die zogenaamde tollerantie
Houd, o JozeJ, die Kontaktklub daar in Antwerpen in hei
oog Stel u voor, dat die zogenaamd breeddenkende pikzwarte Van der Paal en die zogenaamd verdraagzame japper
Schiltz u morgen uitnodigen om vóór het extremistisch auditorium van de klub uw standpunt te verdedigen Wat dan ?
Ze zijn er toe in slaat, de rotzakken. Dat ^^aeent allhan^
uw dio Sf9.ei'.

VB
Op blz. 13, onder « Antwerpen », méér over deze monslerarhligf bijeenkomst.

DURE
WAALSE HAAN
Het m nisterie van Landbouw keert ieder jaar toelagen uit aan de provinciale
verenigingen van liefhebbers - pluimveehouders en
-konijnenkwekers.
De vier Waalse provincies
kregen in 1960-1961 toelagen ten belope van 80.049 F,
de vier Vlaamse slechts
72.005 F. Daarbij dient opgemerkt dat de bevolking der
Vlaamse provincies veel talrijker is dan die der Waalse.
Eerlijk gezegd, het verbaast ons niet. De Waalse
haan is ongeveer het duurste pluimvee dat op de wereld rondloopt. En de Vlamingen zijn van nature, ook
zonder fokpremiën, konijnenkwekers !
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« Nu het regenngs-wetsontwerp
op het vastleggen van de taalgrens definitief door het
parlement is aangenomen, is het nodig er op ie
wijzen dat de Vlaamse parlementsleden
weinig
redenen hebben om viktorie te kraaien : de onbeiwistbaar Vlaamse dorpen uit de Voerstreek en van
het kanton Landen, evenals hier en daar nog een
door en door Vlaamse gemeente of gehucht blijven
nu wel bij Vlaanderen, maar er zijn oneindig meer
Vamingen die naar Henegouwen
overgaan dan
Walen naar Limburg.
In de streken van Komen en Moeskroen is
het lang niet allemaal Waalse grond die aan WestVlaanderen wordt ontnomen. Vlaamse gemeenten
als Edingen en Mark worden definitief aan de veriransin(r overgeleverd, In een belangrijke Vlaamse
stad als Ronse en in talrijke Vlaamse gemeenten,
vooral de Voerdorpen, worden al te veel faciliteiten
verleend, niet aan Walen - wat nog enigszins zou
te begrijpen zijn - maar aan ontwortelde Vlamingen,
die zich hooghartig en moedwillig, door een afschuwelijke sociale taalgrens, van hun volksgenoten
afzonderen. »
J. VAN O V E R S T R A E T E N ,
Voorzitter V T B - V A B ,
in « De Autotoerist » van 1.11.1962,

DE PVVPEDAGOOCHELAARS i l .
In Wallonië zal hun voorstel
alvast op handgeklap ontKaald worden. Het is immers
algemeen bekend dat de Walen van ouf1=!hpr met geest-

Met verenigde krachten
slaagde men er in — zo vertellen onbescheiden zegslieden — de Antwerpse burgervader er van te weerhouden,
zijn oprispingen te- gaan- verkondigen a^n de joernalistenvan-dienst.

TEGENSLAG
EN

MALCHANCE
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" ,..\\ ilso h m heeft leeuwenaandeel...
drift Nederlands leren. Een
DE PVVklein statistiek je ter verduidelijking : in het Waals offiPEDAGOOCHEcieel middelbaar onderwijs
volgt 42% der leerlingen het,..
LAARS I.
Engels als tweede taal,
In dit gezegend land zullen
we alles beleefd hebben. De
Vlaamse (sic) PW-groep
drong er zopas op aan dat op
de lagere school voortaan vijf
uur per week aan de studie
van de tweede landstaal zou
gewijd worden
En wij die
dachten dat aile pedagogen
het roerend eens zijn om te
verklaren dat een te vroeg
aanvangend tweede taai-onderwijs enkel tot taalbederf
leidt.
Het PVV-licht scheen eens te
meer in de duisternis : voortaan wordt de dialoog tussen
Vlamingen en Walen (zo dierbaar aan onze patriotten) op
lagere school-niveau gevoerd
Deze Vlaamse PVV-verkozenen, die zich werkelijk als
schoolkinderen gedragen, verdienen na de volgende verkiezingen met een te laag cijfer
naar huis gestuurd te worden.

CRAEYBECKX
EN DE
WERKGROEP
In de Werkgroep voor de
Grondwetsherziening
heeft
zich verleden week een onverwachte moeilijkheid voorgedaan . Lode Craeybeckx, de
Antwerpse burgemeester die
Brussel niet loslaat, bood zich
op de vergadering van de
werkgroep aan in wat onze
Noorderburen een « kennelijke toestand » noemen.
Lode eiste luidruchtig op' helderingen over de politiek
van < de Waalse incivieken
die Vlaanderen hebben beledigd » en, toen er sprake was
van Brussel, stelde de Antwerpse burgervader de vraag:
< Brussel, wat Is dat ? Bepaal
me dat eens,.. >.

De Antwerpse franskiljons
vertellen mekaar een mopje,
doch lachen er zelf maar
zuurtjes bij.
Wat is, zo vragen zij, het
verschil tussen tegenslag en
malchance ?
Wanneer vanuit Antwerpen
een autobus vol deelnemers
naar de Mars op Brussel vertrekt en die autobus rijdt te
Boom in de Rupel : dat is een
tegenslag.
Wanneer alle deelnemers er
in slagen, uit de Rupel te
kruipen en nog tijdig te Brussel te zijn : dat is malchance.

RONSENAAR
EN D E L I N I E
In <•' De Ronsenaar» van
11-11-62 lezen we over het
kongres van de Volksunie :
« Verder werd door het kongres ook veel meer belang gehecht aan de problemen van
de loontrekkenden >.
« De Linie * van 9-11 zegt :
«Het programma vermeldt
wel dat boeren en middenstanders kordaat moeten Ijveren voor hun belangen, maar
andere klassen schijnen voor
de Volksunie nauwelijks te
bestaan >,
Vecht het onder mekaar
uit, jQpgens l

DE VOLKSUNIE

STAATSYUILIGHEID
Verleden zondag sprak te
Antwerpen, op de BertenFermontherdenking, de bekende jonge Nederlandse
historicus dr Willemsen, auteur van een merkwaardige
geschiedenis van de Vlaamse beweging tussen de beide
wereldoorlogen.
De Veiligheid van de Staat,
in de volksmond beter gekend als de < vuiligheid van
de straat », vond het noodzakelijk enkele dagen voor- af het Berten Fermontkomitee te bedreigen met de
aanhouding van dr Willemsen. De vergadering met de
s?)reekbeurt van dfe Nedbrlandse gast ging toch door.
De Veiligheid trad niet op,
waarschijnlijk omdat aan
de zaak al te veel ruchtbaarheid werd gegeven.
Enkele kranten hebben in
dit verband de beheerder
der Veiligheid, P. Woot de
Trijche (wat een naam!), in
het haar gezeten. Die triestige Woot is natuurlijk een
monument van
Belgische
en anti-Vlaamse geborneerdheid.
Maar we menen toch dat,
door de ambtenaar te belasten, de minister en de regering nog niet vrijuit gaat.
Ook dat, lief regeringstrouw
« Volk », had gij Vimnen
schrijven. En uw verontwaardiging ware beter besteed aan een regering die
van ongastvrijheid tegenover Nederlanders een regel
heeft gemaakt.

5
aan de kleurpolitiekers die
hun Vlaams blazoen wat
willen oppoetsen. Deze zgn.
talentelling Is te dom om
dood te doen.
Wat echter belangrijker is
en wat we de laatste tijd
steedg vaker hebbea^ moeten
vragen : hoelang nog gaan
de Vlaamsgezinde Brusselse
liberalen zich in de P.V.V.
voor de aap laten houden?
Voor Vlamingen is er in
de P.V.V. niets, maar dan
ook niets, te bereiken. Zijn
er nog geen bewijzen genoeg ?
En tenslotte : wat gaan de
vier betrokken gemeentebesturen doen om de zotte kuren van de senator onmogelijk te maken ? We houden
ze scherp in het oog !

SCHRIK
Tijdens de spreekbeurt van
mr Van der Eist deze week in
de Kamer werd herhaaldelijk
onderbroken, o.m. door Jos
Van Eynde. Joa verbaasde er

zich luidruchtig over, dat
Vlaamse en Waalse federalisten « overeen komen >. Hij
zinspeelde daarbij op de vergadering in de Antwerpse
Kontaktklub, waaraan onze
« Open Brief » is gewijd.
Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens vroeg langs
zijn neus weg aan Jos, of deze
£chrik had van dit federalistisch dialoog. Ge ziet van hier
dat de Jos bekende, schrik te
hebben. Maar hij heeft
schrik ! Schrik omdat de
V o l k s u n i e , naar hijzelf
schrijft, de partij is « van het
milieu van advokaten en geneesheren >, de Vlaamse intellektuelen. Schrik omdat de
jonge Vlaamse socialisten en
progesaisten méér belangstelling hebben voor een pozitief
dialoog dan voor de jammerklachten en de oekazen in de
hoofdartikels van de Volksgazet.
Schrik omdat in Vlaanderen traag en zeker een Vlaams
eenheidsfront groeit. In en
om de Volksunie.
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« In 1916 of 1917 : geboorte van de Vhamse
beweging, oprichting van de Raad van Vlaanderen,
poging om een afzonderlijke vrede met Duitsland
te sluiten.
Tussen de beïde wereldoorlogen houwt de
Vlaamse beweging (VNV) zich uit tot een fascistische beweging. In 1940 wordt de leider van het
VNV wegens verraad terechtgesteld door het
Franse leger ; gedurende de ganse oorlog zal de
Vlaamse beweging, ondef het vertederd oog van
de bezetter, haar leider Van Severen
blijven
bewenen...
...De Vlaamsgezinden zijn traditioneel eerder
reaktionnairen. Zij eisen de grond op, gelijk in de
Middeleeuwen, terwijl de Verenigde Naties aan
alle volkeren het recht op de zelfbeschikking waarborgen ))
R A M O N D P E T I T , professor en
en gemeenteraadslid te Luik,
in « Le Monde » van 27.10.62.
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LUIKSE C.V.P.-FEDERATIE B L I J F T
Verleden zondagavond vergaderde de arrondissementele raad van de Luikse
C.V.P. om te horen naar de
uiteenzetting van Van den
Bo€3mants en te beslissen
over blijven of afscheuren.
De vergadering duurde zeven uur, maar na die zeven
uur oordeelden de Luikenaren dat ze voldoende waarborgen kregen om in de
C.V.P. te blijven.

Van den Boeynants had
hen inderdaad kunnen overtuigen van het feit dat de
O.VJP. en de regering niets
onverlet laten om de Walen
ten koste van de Vlamingen
terwille te zijn.
VdB verklaarde o.m. dat
in de eerste helft van 1962
1-0.299 immigratievergunningen buitenlanders werden
afgeleverd; het dubbele van
vorig jaar.

g

Het is voor deze ingeweken
buitenlanders dat de regering huizen bouwt, wegen
aanlegt en fabrieken vanuit
Vlaanderen naar Wallonië
overbrengt.
VdB herhaalde dat Wallonië 40 miljard, Vlaanderen
35 miljard en half en Brussel 4 miljard kregen van de
expansiewetten.

DAAROM D U S !
In de « Libre Belgique >
verschijnt een lange artlke-i
lenreeks over de grondwetsherziening. De « Libre >
spreekt zich natuurlijk ui»
tegen federalisme.
Waarom ?
Onder meer om volgende
redenen : « Men mag niet
vergeten dat de hulpmiddelen van het Vlaamse land
onontbeerlijk zijn bij de
ekonomische en dus ook demografische opbeuring van
Wallonië •».

P.V.V.TALENTELLING
De liberale senator Hougardy heeft In de gemeenten Alsemberg, Beersel, Tervuren en Vilvoorde op eigen
handje een talen telling georganizeerd. Onder briefomslag van de senaat en met
briefhoofd van de senaat
stuurt hij aan de inwoners
van genoemde gemeenten
een zgn. tellingsformulier.
We gaan ons aan deze senatoriale tafelspringer niet
moe maken: dat laten we

Wallonië -f- Brussel 56 %

Vlaanderen 44 %

Daarom dus ! Om de
Vlaamse
mobielen,
de
Vlaamse inwij kelingen en de
Vlaamse centen die Wallonië in het leven moeten houden.
Maar wij zijn het beu, onze hulpmiddelen verspild te
zien aan de heropbeuring
van een Wallonië dat het
nog altijd zoveel beter heeft
dan wij.
Wanneer toch gaan de flaminganten in de kleurpartijen — ook de C.V.P.-ers, partijgenoten van de «Libre»-redaktie — hun ogen openen ?

ref«sï<»5r!t?g«?'ïv?^s?«sffigs*gT^^
kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kl ei
tol hiertoe de typisch Vlaamse problemen
Alles wijst er op dat men in de werkgroep
stelselmatig in de ijskast gezet, hun aanvoor de grondwetsherziening een kwade slag
hangers er niet over voorgelicht of hoogstens
aan het voorbereiden is tegen het Vlaamse
tendentieus en negatief. Zij hebben zich
volk. Men wil het unitarisme redden door
aan de Walen en Franstaligen waarborgen steeds afzijdig gehouden van alle Vlaamsgezinde initiatieven, zelfs als het om sociaalte geven dat hun hegemonie in België verlooruitstrevende betrachtingen ging waarzekerd zal blijven. In de uhoogste kringen^^
mee zij zeker konden akkoord gaan. Denken
van het land is men blijkbaar van oordeel
wij aan hun houding t.o.v. de marsen op
dat het « gevaar » voor federalisme, en voor
hen betekent dit zo veel als separatisme,
niet zozeer van Vlaamse als wel van Waalse
zijde dreigt. Bijgevolg hopen zij er de Walen
van te kunnen overtuigen dat het unitaire
stelsel voor hen zoveel voordeliger is dan
het federalisme, dat eerder in het voordeel
van de Vlamingen zou spelen.
Of het nu een paritaire senaat wordt oj
een ê^S grendel o] en andere « formule » Brussel. Zij deden dit steeds, en ze hebben
blijft om het even. Men wil de Vlaamse
het zelf gezegd, om hun Waalse partijgeondergesehiktheid en de minderwaardigheid
noten niet te ontstemmen of om de arbeivan de Vlaamse mensen
grondwettelijk
dersklasse niet te verdelen want volgens h:n
vastleggen.
zou dit de arbeiders tegen elkaar kunnen
Wij zijn benieuwd om U zien welk'
opzellen. Wij stellen nochtans vasl dat d<l
tegenover deze ongelooflijke
diskriminalie
blijlibaar sleciits voorwendsels zijn. Waar de
de houding zal zijn van de soeialistische, de
Maamse socialisten, zelfs die van « Links »
kristendemokratische
en
liberale
T ia- er zich wel voor waehlen deel le nemen aan
mingen. Vooral de houding van de Vlaamse
een mars op Brussel stappen de Waalse
socialisten en kristendemokraten interesseert
socialisten en kojnmunisten niellemin op
ons in deze aangelegenheid. Zonder op iets
in betogingen om de Voerstreek bij Luik te
vooruit te lopen moet het ons toch van het
houden hoewel zij er in gezelschap verkeren
hart dat wij Ier zake niet heel gerust zijn.
1 an reaklionaire potentaten van hel slag van
df Sécillon. En zelfs «Links » vindt dil
De CVP. heeft op haar Kongres te Oostende
blijkbaar niet erg. Waar de Vlaamse
immers reeds de SjS grendel voor bepaalde
marxisten die toch steeds zo graag zuivcrliwesties zonder noemenswaardig
verzet
op-de-graat blijven zich zeker niet moe
hunnen doen aanvaarden
zullen malen om u een paar dorpen «„zj^i
De Vlaamse socialisten anderzijds hebben

ivij niellemin Waalse socialisten zoals de
h. Collard verbeten strijden voor een twintigtal Waalse huizen (sic !), voor een
Waalse boerderij of voor Klein-T e maaien.
De Vlaamse socialisten zijn reeds vol
begrip voor het zgn. Waalse minorizatiegeloel en slaan wellicht klaar om de ruimste
toegevingen te doen Geloven zij dan werkelijk dat de Walen in België feitelijk

Daarvoor hebben ivij 1 lamuuicn, (e lang
en te bitter ondervomhn val hel is Iwe^
derangsburger te zijn.
Maar men moet oi}s mei hunun initjen
dat wij bereid zouden zijn bevoorrechte
pozities kunstmatig te talen beschermen.
Nooit zullen wij daarvoor te vinden zijn.
liet is eenvoudig misdadig zoiets te viagei%
of te profiteren van de onwetendheid van de
massa en van de relatieve zwakheid van de
bewuste Vlamingen om dit door te drijven.
Gelijk welke t lammg die daaraan zou meewerken, al ivas hel maar door passieve
lijdzaamheid, zon een gemene daad legen
zijn eigen volk stellen.
Zullen de Vlaamse socialisten (en kristen^
demokraten) hier hun heiligste demokragenu null.'i I d icorden ? Geloven zij dan tische principes zonder gewetensbezwaar
overboord gooien om een staats- en maalivcri.clijk in een Vlaams imperialisme dat
i-chflppijslrukluur te helpen in stand huuden
de arme U alen tuil onderdnikken ? Men
moei. nocltluns blind zijn om niet ie zien die tien ten slotte zo vijandig gezind is alt
dat liel de 1 lamingen zijn die nog steeds, ons, strijdende I Uiamsgezinden ?
Of zullen zij, ditmaal althans, met ons
zoals in hel verleden, een sociologische
minderwaaldiyhcidspozilie innemen ondanks front vormen tegen de zwaarste aanslag op
du rechten van on:e mensen sindt 132 (aar T
lam kwantilalieve meerderheid.
iVij hopen hel oprecht.
De feitelijke maehlsmeerderheid willen zij
In hel andere geval zouden zij liet spel
nu nog eens extra helpen beveiligen ?
lan de konservalieve machten meespelen die
\^'aarom dan niet eveneens maatregelen
iedereen op zijn plaats willen houden. Zif
overwegen om de patroons te beschermen
willen dat de m''esters meesters blijven en
tegen liun arbeiders, die zijn toch ook
de knechien knechten. Wij willen een open
talrijker I
demokralische
maalschapjiij waarin elk
Lel wel, wij gunnen het de Walen uit
medeburger gelijke rechten heeft en gelijke
ganser harle dal zij goed hun brood verlansen krijgt.
dienen en geen haar op ons hoofd denkt er
Vlamingen, lel op uw zaak I
aan de Franstaligen om het even welk recht
Li betwisten, of ze achteruit te stellen.
P. Marlens.

Bf VOUJIMNt
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EEN
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In 1958, vlak voor de verkiezingen — de minsters houden er van, vlak voor de verkiezingen initiatieven te n e men — werd het Fonds der
Gehandikapten
opgericht.
Minister Troclet benoemde op
liet laatste nippertje een bebeerraad en een administraleur-direkteur.
De volgende regering was
'die van Eyskens; in oktober
il958 installeerde
minister
Bervais het Fonds. Vandaag
echter — meer dan vier jaar
later — is het organiek besluit, waardoor dit Fonds zijn
werking zou kunnen beginnen, nog steeds niet verschenen.
Smds meer dan vier jaar
echter staan veertig personeelsleden op de betaalrol van
het Fonds. Zij strijken rustig
hun centjes op... om niet te
werken.

VOORUITZIENDE
POLITICI
«Gouverner, c'est prévoir»
eegt men in het land van
B.B. Indachtig deze stelregel
hebben onze regeerders een
vooruitziende politiek
op
langere termijn ontworpen ;
de grondwetsherziening.
Zo'n herziening kan men
een tijdeke doen aanslepen
en desnoods zelfs nog wat
langer. En inmiddels kan
men de wat al te ongeduldigde partijgenoten intomen
door hen te verwittigen :
< p s t ! gij brengt de grondwetsherziening in gevaar ».
Welke
van
de
brave
Vlaamse jongens m C.V.P,

departement van Onderwijs
werd aan deze bereidwillige
Nederlandse gastheren een
geschenk overhandigd : een
foto-album over Brussel. Op
de omslag slechts de eentalig-Franse vermelding « Bruxelles - Charles Dessart,
éditeur ». Op de titelpagina
alles in het Frans. Op de
derde bladzijde een « introduction » in het Frans en
het' Engels. 'Verder in het album Nederlandstalige onderschriften bij de foto's tussen
onderschriften in het Frans,
het Engels en het Duits.
Om duidelijk aan de Amsterdammers te laten zien
dat hun taal in België slechts
de schommelmeid is ?

De laatste jaren werd Halle meer en meer een nederlandstalig stadje, ook in zijn
uitzicht. Eentalige
Franse
opschriften werden tweetalig, tweetalige
opschriften
werden eentalig Nederlands.
Dit was een doorn in het
oog van de Halse franskiljons.
Thans voeren ze een tegenoffensief.
La Conférence du jeune
barreau begint franstalige
voordrachten te beleggen.
Een Rotary Club de Hal
kwam tot stand en is eentalig Frans. Wij kregen tweetalig vredesbrood.
Waar priesters en kloosterlingen normaal Vlaams bleven, werd echter reeds voor
enkele jaren van het aartsbisdom uit een mis met
franstalige preek ingevoerd.
En dit terwijl praktisch iedereen te Halle nederlands
kent. Het percent franstaligen is er onbeduidend.
De franskiljons bedriegen
zich echter zo ze menen met
hun geld iedereen te kunnen
overdonderen.
Ook te Halle luidt het
« njet ».

Van den Boeynants holt de
laatste weken van de éne
Waalse stad naar de andere
om het dreigend oproer in de
Waal£'8 C.V.P. de kop in te
drukken.

BELGISCHE
'ATTENTIE
Gedurende de voorbije zomer verbleven, in het kader
van het Belgisch - Nederlands kultureel akkoord, een
150-tal Belgische leerkrachiten uit het vrij en officieel
onderwijs te Amsterdam om
er een vakantiekursus te volgen. De kursisten waren ondergebracht bij Amsterdammers Door ons onvolprezen

of meer bedremmeld dat
« het ogenblik n i e t geschikt
was ». En vermits de verhoging toch maar tijdelijk was,
tot einde 1962 namelijk...
Het einde van 1962 is in
het zicht. Het einde van de

van de « waarkers » deelnemen a a n de regering. Om
natuurlijk de verhoging van
de overdrachttaxe dadelijk
ongedaan te maken ! Niets
daarvan : de socialistische
excellenties verklaarden min

verhoging der overdrachttaxe nog altijd niet. En nog
lang niet !
Moeten de « waarkers > nu
opnieuw gaan staken, ditmaal tegen de socialistische
woordbrekers ?

HALS
FRANSKILJONISME

DE BEKENTENIS

en B.SP. zou zo vermetel
durven zijn om de ernstige
werkzaamheden van onze
grondwetsherzieners te storten ?
De Walen zijn minder
braaf. Daarom zullen zij bij
de herziening speciaal bedacht worden.

OPNIEUW STAKEN?
In december 1960 werden
de « waarkers » opgeroepen
om te staken tegen de Eenheidswet en tegen de verhoging van de overdrachttaxe,
In april 1961, na de verkiezingen, ging de partij

Hij bezweert overal zijn
lieve Waalse partijgenoten,
toch terug kalm te worden.
Er is geen enkele reden om u
op te winden, zegt hij, want
wij zorgen nog altijd beter
voor u dan voor de 'Vlamingen. Te Ath gaf hij er de bewijzen bij : «Wallonië met
zijn 33% van de bevolking,
heeft 55% van de nieuwe investeringen toegewezen gekregen ».
Morgen zal hij in Vlaanderen komen vertellen dat alleen de C.V.P. het Vlaamse
« schild en zwaard » is.
Maar we hebben hem, de
spekschieter. Met zijn bekentenis te Ath.
Lees toch, dierbare Vlaamse
C.V.P.-ers, wat uw bonzen in
Wallonië gaan vertellen. En
schiet wakker !

SLECHTS
VOOR MOBIELEN
Het station Haren-Noord,
gelegen in de nabijheid van
talrijke fabrieken, wordt iedere dag gebruikt door honderden mobielen.

B.P.-GENERAAL
Tijdens de Mars op Brussel was er onder de tegenbetogers een individu dat ekstra opviel door zijn schoelie-houding. Dat was De Fieze, direkteur-generaal van
B.P. Er waren enkele mensen die foto's namen van de
schreeuwer en spuwer. Ook
een fotograaf van het F r a n se blad Paris Match maakte
enkele beelden, wat voor gevolg had dat de tronie van
De Fieze de volgende dag in
de wereldeditie van deze
krant verscheen.
Toen in
Vlaamsgezinde
kringen
bekend
geraakte
welke houding de vetbetaalde
direkteur - generaal
(70.000 F per maand) had

BUITEN

aangenomen, kwam een echte storm los. Tallozen weigerden nog benzine te t a n ken aan B.P.-stations. Dit
bracht niet alleen een reeks
klachten van verdelers met
zich, maar tevens een gekontroleerde produktie - vermindering van 25 % sinds
de Mars op Brussel !
In Londen, waar de hoofdzetel van B.P. gevestigd is,
kreeg men lucht van de zaak.
De Engelse zakenlui bekeken het heel nuchter : B P.generaal De Fieze werd per
vliegtuig naar Londen geroepen en mocht er, zonder
dat hij ook maar jets in de
pap te brokkelen had, zijn
ontslagbrief
in ontwangisj
nemen !

De toegangen tot de kaaien
verkeren er bij regen- of
sneeuwweer in een werkelijk erbarmelijke staat :
modder, metergrote plassen,
een smalle en gladde trap,
enz. Op de kaaien zelf weinig
bescherming tegen regen en
wind, die op dit hooggelegen
station fel waait.
Met een uitgave van enkele duizenden kan hier veel
verbeterd worden : wat elders afgedankte straatkeien
op de toegangswegen en wat
plastiek of betonplaten op de
kaaien.
Of hoeft dat allemaal niet
voor de mobielen ?

VLAAMSE
SUKKELAARS
Het « Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid »
kloeg enkele maanden geleden aan dat slechts drie van
de 37 dokters, die bij de
Brusselse K.O.O. de huisverzorging der behoeftige zieken
doen, ingeschreven zijn bij
de Vlaamse Orde.
Burgemeester
Cooremans
heeft t h a n s zij-n standpunt
laten kennen : de Brusselse
K.O.O. is niet in fout, wel de
Vlaamse
geneesheren
die
hun kandidatuur niet stellen. Men kent dat liedje !
Maar het liedje heeft een
onverwacht refrein : burgemeester Cooremans heeft er
niets op tegen dat een speciale oproep gedaan wordt
tot de Vlaamse geneesheren,
« gelet » — zegt hij — « op
de meerderheid Vlamingen
bij de Brusselse sukkelaars».
Cooremans weet dus ook
dat de onderlaag te Brussel
een Vlaamse onderlaag is.

BRUSSEL
VLAAMS!
Hij weet het en hij weet
nog meer. Hij troost zich
namelijk met de gedachte
dat de
meerderheid der
K.O.O. - geneesheren « genoeg Nederlands kennen of
ten minste het Brussels dialekt dat in
e volkswijken
der stad gesproken wordt ».
De
burgemeester
aanvaardt dus dat het dialekt
der volkswijken, der echte
« ketjes », een Nederlands
dialekt is. Brussels is Nederlands. De rest is import !
Maar in de praktijk staat
Cooremans aan de k a n t van
de geimporteerden : met de
machtigen tegen de sukkelaars. Ook in de K.O.O. !
Waar de taalwet n a 30 j a a r
nog altijd een dode letter is.

Wie dichl mee?
Oude getrouwen
van dit blad zullen zich de titel van deze
rubriek nog herinneren
uit de roemruchte
jaren
1959-1960.
Welliclit denken zij met wat heimwee terug aan hun
dienstwillige
Ernest
die, inkluzief
lange haren
en
flodderdas,
dichtend
door de bladzijden
%<an de (toen nog) ernstige
en
lecrliendaagse
« Volksunie »
rende - maar dat zal wel een
ijdele hoop en een hoop ijdelheid vanwege de dichter
zijn.
In ieder geval, voor de oude getrouwen volstaan deze schamele
woorden : Ernest is - naar de (Roomse)
wet van alle vlees,
maar wat 'vroeger dan - herrezen !
Voor de lezers, die sinds twee jaar aan dit ons
iveelMad
verslaafd geiaaklen : alle weken zullen op deze plaats de eerste
vier regels van een limerick verschijnen
De lezers en
(duurbare) lezeressen worden uitgenodigd,
er een vijfde regel bij
ie dichten. Deze vijfde regel moet rijmen op de eerste en de
tweede.
De beste inzending wordt iedere week bekroond en beloond
mei een prijs : een « Vlaamse Pocket n van de
Uitgeverij
Ueideland,
door de winnaar
te kiezen uit een hem
toegestuurde
lijkt.
Uier volgt

dan nunnncr

één vnn de (nieuwe)

reeks :

Men wil slcclils de zelels aaiiptssen
na eerst in de G i o n d w e t te kia^^cn.
VS'^ant een goed demolvraat
in de Belgl^rhe slaat

Oplossingen
vóór woensdag
rcdaldie (Rolatyp, S. Dupuislaan

aanslaande
110,-Brussel

per adres
7) op naam

uw dienstwillige

de
van

Ernest.
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DE VOLKSUNIE'

De GauUe mag verder doen
H e t getuigt v a n v e r r e g a a n d e kortzichtigheid, de
F r a n s e verkiezingsuitslagen slechts te i n t e r p r e t e ren in de richting v a n een grote gaullistische overwinning.
D e U . N . R . en de U n i e v a n de A r b e i d h e b b e n o n b e t w i s t b a a r een grote v e r k i e z i n g s o v e r w i n n i n g b e h a a l d en deze o v e r w i n n i n g k o m t ongetwijfeld tamelijk o n v e r w a c h t . D e G a u l l e heeft zijn parlem e n t a i r e m e e r d e r h e i d en in het P a l a i s - B o u r b o n
k a n h e t spel h e r b e g i n n e n , m e t o n g e v e e r dezelfde
a k t e u r s als enkele w e k e n g e l e d e n .
M a a r is er sinds de v e r k i e z i n g e n een n i e u w elem e n t in de politieke t o e s t a n d in F r a n k r i j k ? Is er
een g r o n d i g e wijziging ? H o e z w a a r w e e g t eigenlijk de gaullistische o v e r w i n n i n g ?

Wanneer men de Franse
verkiezingsuitslagen
Interpreteert dan dient men in de
eerste plaats h e t grote a a n tal onthoudingen bij de berekeningen te betrekken. Bij
de eerste kiesronde — in bar
slecht weer — bleven meer
dan 31 % der kiezers thuis,
bijna een derde ! De tweede
kiesronde kende een iets
grotere opkomst, m a a r bijna
28 % onthoudingen is nog
steeds JWJm m e e r • -dan ~l-/4
van-h-et -kiezerskorps.,,,, ^„ ..
Er is vervolgens het Franse verkiezingsstelsel zelf. Het
stemmen in twee beurten
betekent in de praktijk een
premie voor de overwinnaars
van de eerste ronde.
In het huidige geval is
daar nog bijgekomen dat het
tweebeurtenstelsel
buitengewoon goed paste in h e t
r a a m van de gaullistische
kampanje.
De gaullisten hebben de
laatste weken niet opgehouden te verklaren, dat in
Frankrijk er slechts keuze
was tussen De GauUe en
Kroesjtsjev. Het vijftien j a a r

oude woord van Malraux
« er zullen uiteindelijk in
Frankrijk
nog
gaullisten
zijn, kommunlsten en niets »
was het centrale thema van
de prezidentiële propaganda.
Dat dit een « horrible simplification » is, hoeft zelfs
niet betoogd
te worden.
Maar het tweebeurtenstelsel heeft De Gaulle de kans
gegeven, zijn
propaganda
met een schijn van waarachtigheid te voeren. Na de
eerste stembeurt immers is
h e t op verschiilertde plaatsen tot een akkoord gekomen
tussen de socialisten en de
kommunlsten;
op enkele
plaatsen ruimde een kommunist het veld voor een
socialist en zo werd o.m. Guy
Mollet gekozen. Op andere
plaatsen kreeg een kommunist de overige linkse stemmen.
Er is in dit verband veel
gesproken van een Volksfront. Maar de linkse verkiezingskoalitie heeft heel
weinig van een Volksfront
en ze zal de verkiezingsperiode nauwelijks overleven.

Het
gaullistische
verkiezingsthema heeft de kommunlsten echter wel de kans
gegeven, gedeeltelijk uit h u n
isolement te treden en stemmen te halen in kringen
waar ze tot voor de laatste
verkiezingen niet de minste
kans hadden.
Deze kommunistische overwinning is de vrucht van
h e t gaullistisch bewind en
van de gaullistische verkiezingstaktlek. De partij van
Thorez is er in geslaagd,
h a a r aantal zetels op te drijven van 10 n a a r 41. En deze
cijfers zeggen — weeral ingevolge h e t Franse verkiezings3isteem — relatief weinig. In 1958 Immers was de
kommunistische partij weerom als sterkste partij uit de
urnen gekomen, met 3 miljoen 900.000 stemmen hetzij
18,9 % van h e t kiezerskorps.
Ze wist daarmee beslag te
leggen op 10 zetels, terwijl
de U.N.R. — met 17,6 % der
uitgebrachte stemmen
en
3.600.000 kiezers — het tot
zegge en schrijve 177 zetels
bracht.
De gaullisten mogen dan al
de grote overwinnaars van de
laatste verkiezingen zijn, zij
zijn niet alleen om de vruchten van de overwinning te
plukken. De vooruitgang van
de kommunlsten én in stemmen én in zetels is betekenisvol. Het alternatief gaullistenvolksfront is vandaag niet
scherper dan vóór de verkiezingen, m a a r voor een verre
toekomst — bv. bij het einde
der huidige legislatuur of bij
de dood van de Gaulle — zijn
er onheilspellende voortekenen.
De verkiezingsuitslag
is
overigens nog vervalst door
het referendum dat kort t e voren werd gehouden. Waarom ? Om de aanduiding van
De Gaulle's opvolger mogelijk

ïe maken ? Het is nauwelijks
te geloven. Het prezidentieel
regime in Frankrijk
maakt
voortdurend en graag gebruik
van het referendum omdat
het referendum de massa voor
de gewenste zwart-wit-keuze
stelt.
De GauUe kan nu verder
regeren met een parlementaire meerderheid. Die had hij
tot voor kort ook. In essentie
— we herhalen het — verandert er niets. De Franse afschuw voor de vierde repu-

...mevrouw de Qaulle : U.N.R ?...

bUek met h a a r politiek geharrewar en h a a r politieke
onmacht heeft het tenslotte
gehaald : orde boven chaos.
Maar het einde van h e t gaullistische avontuur kan n a u welijks iets anders dan nog
grotere chaos betekenen. De
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Nikila's schoen.

Gedurende hef laalsle
Kongrcs
van de Bulgaarse
kommunistische
parli] heeft de Chinese
óelcgalie
luidruchtig
uiting
gegeven
aan
haar misnoegdhcid
in verband
mtt
een
krachtige
Tiussische
uitval
tegen de Albanese
kommunisfen.
In navolging
van Kroesjtsjev s
protest
in de T-.fV , klopten
de
Chinezen
met hun schoenen
op
de laiels

•

T o p secret.

Twee uur nadat een ultra geheim telegram op het Stale Departement te Washington
was aangekomen, bracht een radioHation
de
volledige inhoud van het
tilegmm.
Verontruste
veiligheidsbeambten
Bidden een onderzoek
in dat tot
volgend
onthutsend
rezullaat

leidde : niet minder
dan 5i afschriften
van hel telegram
circuleerden tussen de ambtenaren
van
hei State
Departement.

•

Niet v e r h u i z e n .

Het liuba-alaim
zette te Parijs
vier
weken
terug
het
NATOhoof dlvwartier
overhoop
Persmensen
kwamen
de aftredende yATO-bevclhebber,
generaal
Lauris yorstad, ondervragen
over
zijn bedoelingen
o.m. in verband
met zi]n vertrek naar de V S.
\orstad stelde de perslui
gerust
door Ie verklaren
dat hij er niet
aan dacht. Parijs op zo n ogenblik
te veilaten.
Teiwijl hij deze verklaring
aflegde,
vertrok
builen
voor de deur de laatste
verhuiswagen' met de spullen
van de
bevelliebber.

•

W a p e n b e s t a n d in India.

In Hong Kong - één van de
plaatsen waar de evolutie in China zich best laat volgen - werd
door deskundigen
gegist naar de
redenen
van het stopzetten
van
het Chinese offensief in India.
Vooral twee
redenen
werden
weerhouden.
Ten eerste zou China
beducht zijn voor een
ivinterkampanje in een streek die aan het
einde ligt van lange en
moeilijke
aanvoerwegen.
Ten tweede zou de
druk uit het Sovjct-Unie - wapenarsenaal ook voor Cliina - te gioot
geworden
zijn.

een grote zending
supersonische
Lighlning-jagers
naar India
te
sturen.
India
kreeg de
grootst
mogelijke
betalingsfaciliteiten
en
mocht o.m. per uitzondering
de
rekening voldoen in roepies.
De Engelse vakkringen
waren
hoogst benieuwd,
na te gaan hoe
de Lightnings
zich zouden
gedragen in de strijd tegen de nieuwe
MIO-21 die kortelings
aan
de
Chinezen
zou ivorden
geleverd.
De ongewenste
vrede ktvam
een
einde stellen aan deze
vakkundige
belangstelling.

•
M O n g e w e n s . e vrede.
Engelse fabrikanten
en
militairen zijn niet te s[>ieken over bel
stopzetten
van de strijd in India.
Engeland
maakte zich
gereed.

verkiezingen van verleden
zondag hebben slechts uitstal
van executie verleend.
Wat in Frankrijk — aan
onze zuidergrens — gebeurt»
kan ons niet onverschillig laten. Het diskrediet waarin de
partijen de Vierde Republiek
hadden gestort, heeft de deur
opengezet voor de «sterke
m a n » . Ook in ons land verwekken de kleurpartijen een
diepgaande politieke malaise
die de roep naar een < sterke
man 3> kan ontketenen. Het la

V o o r d e r ge n e u t r a ' i eit.

Tilo blijft met succes
dansen
op de slajipe koord der
neutraliteit. Zijn betrekkingen
met
de
Sovjet-Unie
zijn er flink op verbeterd en op zijn agenda stemt een
bezoek aan het KremUn.
Tegelij-

mede de taak van de Vlaamsnationale oppositie, te ijveren
voor demokratische oplostiu-»
gen die ieder avontuur — en
in België zou dat per definitie een unitaristisch avotatuur
zijn — onmogelijk maken.
T.v.O.

kerlijd heeft hij echter zijn
leg»
van de Griekse grens
overgebracht
naar 'de saltelieten-grens
;
met
Grielienland onderhoudt
hij than»
de hartelijkste
betrekkingen,
z.».
door het uitwisselen
van militairg
deslmndigen.
En in het
binnen^
land kijken Tito's onderdanen
b«wonderend
naar de nieuwe
lok»motieven die door de V.S. werden
geleverd en die in de
volksmond
« kennedys » heten.

•

China's atoombom.

Westerse deskundigen
zijn oon
mening
dal China binnen
drie
maanden
in staat zal zijn,
een
atoomexplosie
te laten
plaatsgrijpen in de Gobia>0(^stijn. Deze Chinese atoomtest
zou nochtans
het
K evenwicht
van de terror»
niet
verstoren : de ontploffing
zal er
een zijn van een « aloomtuig »,
niet van een
atoombom.
Tol de bouw van een
eigenlijke
atoombom
achten
de Weslcr.'.'-n
China momenleel
niet in
slaat,
nu de Russische experts het la^d
hebben
verlaten.
De ontploffing
zal nochtans
een
grote
psychologische
tchok
in
gans Azië verwed-'' ^
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Speurtocht
n&ar
E Z u i d a r k e m p e n is sieeds een stredk geweest die in
V l a a n d e r e n bij de r e k o r d h o u d e r s v a n pendelarbeid,
werkloosheid, lage lonen en nijverheidstekort m o c h t ger e k e n d w o r d e n . P a s in 1 9 5 9 is m e n v a n o v e r h e i d s w e g e
l>eginnen t s d e n k e n a a n streekontwikkeling en w e r d d e
Z u i d e r k e m p e n ( s a m e n m e t het H a g e l a n d ) tot testgebied
u i t g e r o e p e n . T o l de testgebieden b e h o o r d e t o e n ocJc d e
'Borinage die vergeleken werd bij de Z u i d e r k e m p e n en
«Is t e g e n h a n g e r gold voor dit Vlaaans gebied.

Viaanderens
armoede
Wt Aiies v o o r d e B o r i n a g e .
In het zeer mooie staplied « K e m p e n l a n d »
wordt er met betrekking tot de K e m p e n , gezongen
van « welig zoete woon » en « parel aan de Dietse
kroon ».
Wij hopen dat men het ons niet ten kwade
duidt wanneer wij twijfelen aan de werkelijkheid
van deze dichtersteksten. D e K e m p e n is weliswaar
een zeer schone streek, maar tegelijkertijd een
gebied dat arm gehouden wordt. A r m gehouden
inderdaad, want de enorme mogelijkheden voor
industrialisering worden niet ten nutte g e m a a k t ,
de werkkrachtige bevolking is verplicht te stempelen, te pendelen, of te arbeiden tegen lage lonen.
Tegelijkertijd worden in Wallonië geweldige
sommen gespendeerd aan verloren of nutteloze
plannen.
Vanwaar dit verschil ? W a a r o m dit onrecht ?
D a t zullen wij in *n reeks reportages trachten
uiteen te zetten.

En toch komt die industrie
er niet. Twintig miljard worden op dit ogenblik besteed
a a n de Borinage (de zogezegde tegenhanger van de
Zuiderkempen). En nochtans
heerst er in de Borinage geen
werkloosheid,
moet
men
daar integendeel Vlaamse arbeiders invoeren of vreemdelingen.
Waarom dit verschil ? Omdat men in de Kempen laat
begaan ? Inderdaad, als de
verdediging van de Kempense belangen afhangt van de
slaperige vertegenwoordigers
der grote partijen ea in de
eerste plaats van de C.V.P.
uit de Zuiderkempen, of als
de verdediging moet gebeuren door de « Viaamse » ministers in de huidige regering, dan is het niet te verwonderen dat, sinds de re-

Bloedige o n g e v a l l e n
rezultaat v a n
pendelarbeid.

ter 876 miljoen F. Ook toen
reeds diskriminatie, maar
sinds de nieuwe regering aan
het bewind is, gebeurt er h e lemaal niets meer. Sinds mei
van vorig jaar besloot geen
enkel nieuw bedrijf nog zich
in de Zuiderkempen te vestigen. Er is meer, de regering voert een politiek van
werkelijke achteruitstelling,
van uitbuiting tegen Vlaanderen in het algemeen en
van de Zuiderkempen in het
bijzonder.

dikaten (met op kop de
C.V.P. en het A.C.V.) die de
kudde sinds zovele generaties braaf en dom hebben k u n nen houden : zij hebben de
kleine man, die het verraad
begon in te zien, verraden
De aktie die uitging van verschillende
onafhankelijke
Kempense verenigingen, de
aktie die gevoerd werd door
de Vlaamse Volksbeweging
en de Volksunie werd door
hen gebrandmerkt als demagogie. De grofste middelen

CHTER V A N KEMPENLAND
WAS VEEL TE OPTIMISTISCH
Ten onrechte, want er beBtaat een hemelsbreed verschil tussen de Borinage en
de Zuiderkempen. Wij zullen hierop trouwens nog terugkomen.
•

W a t o m v a t de
Zuiderkempen ?

Wat omvat intussen de
Zuiderkempen ? Het is het
gebied dat gevormd wordt
door een groot gedeelte van
h e t arrondissement Turnhout, een kleiner gedeelte

•

Goedgelegen
nijv^rheidsgebied.

Als wij een overzicht willen geven van de bestaande
(kleine) nijverhe'den in de
verschillende
centra
dan
krijgen wij als rezultaat dat
deze nijverheden maar een
zeer klein gedeelte van de
beschikbare arbeiders of bedienden kunnen
te werk
stellen, afgezien van de metaalfabrieken te Olen waar
echter zeer lage lonen worden uitbetaald, lonen die en-

gering Eyskens van de dam
gestoten werd door het duo
Lefèvre - Spaak, er voor de
Zuiderkempen niets meer gedaan werd, en er van de Zuiderkempen zelfs niet meer
gesproken werd, dit terwijl
de regering Lefèvre - Spaak
om de oproerige Walen te
sussen twintig miljard tegen
de Borinage aangooit, daar
waar de vijftig miljard van
het Marshall - plan reeds
nutteloos in de bodemloze
put der Waalse mijnen werden geslingerd.

•

Inderdaad, fabrieken die
zich in de Zuiderkempen
wilden vestigen werden gedwongen dit niet te doen en
werden door
de regering
doodeenvoudig overgeheveld
n a a r Wallonië. Denken wij
aan Aleurop dat te Tessenderlo moest opgericht worden, denken wij aan de flessenfabriek te Mol. Ze verhuisden n a a r Wallonië.
Lieten de Kempenaars begaan ? De partij-bonzen wel,
de grote partijen en de sin-

ZVIDERKEMPEiS IS GEEiS
(( WELlfr ZOETE W'OOIS »
van het arrondissement Mechelen, een stukje van de
provincies Limburg en Brabant. Mol, Geel, Herenthals,
Aarschot en Heist-op-denBerg vormen de voornaamste
centra in dit gebied.
ET zijn alles bijeen ongeveer een 240.000 inwoners.
Van de arbeidende bevolking
pendelt er eèn groot gedeel^ . vooral naar Nederland
maa.' ook naar Wallonië, een
ander gedeelte is werkloos of
werkt tegen beschamend lage lonen.

kele maanden geleden nog
een staking deden uitbarsten. Alles bijeen vormt de
Zuiderkempen een ideaal gelegen gebied tussen
het
Limburgse kolenbekken en
de Antwerpse haven. Het
Albertkanaal (waaraan echter aanpassingen moeten gebeuren) en de autosnelweg
Antwerpen - Duitsland loopt
er doorheen, er zijn de nodige (goede) werkkrachten
en er is de noodzakelijke
ruimte voor de vestiging van
nijverheden.

•

Bedrijven g e w e e r d .

(die wij bij een volgende
aflevering zullen weergeven)
werden
hiertegen
aangewend. En het doek viel over
de Zuiderkempen.
Er werden wat vage beloften gedaan en er werd over
het geval
gezwegen. Niet
lang echter, want vanaf h e den begint een nieuwe aktie
die in hevigheid alles zal overtreffen wat er tot nog toe
gebeurde. De Zuiderkempen
heeft meer dan gelijk welke
streek recht op steun en ze
zal die krijgen ook. De Kempenaars laten
zich niet
meer voor de gek houden.

V r o e g e r reeds

achteruitgesteld.
Gebeurde er dan niets i i
de Zuiderkempen ? Jawel,
nog ten tijde van de regering
Eyskens werd er enige moeite gedaan en tot 1 juli 1961
bekwam het testgebied Hageland - Zuiderkempen 438
miljoen F. In dezelfde tijdspanne kreeg de Borinage
(die ten onrechte als tegenhanger gold want de noden
t a n de Zuiderkempen zijn
irnvertrelilkbaar groter) ech-

In h e t Nederlandse deel van de Kempen bloeit de nijverheiO.
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p R is door het A.C.V. In de Kempen steeds op de argu- het scheppen van de nieuwe bedrijven wordt geraamd
menten van verschillende zijde, geantwoord geworden op 12 miljard.
dat het er niet op aan kwam wat de Borinage kreeg. Zo
Met de verdere posten,
schreef het Volk van 9 maart 1962 : <( Dat de Borinagevoorzien in het plan komt
Centrum meer of minder krijgen speelt niet onmidddellijk men ruim tot een bedrag
een rol, temeer omdat het verschil in de ene of andere zin van 20 miljard voor het todoor het uitrusten van een ander testgebied gemakkelijk taal van de investeringen.
kan gekompenseerd worden )).
De uitvoering is trouwens
begonnen en men deinst er
Verder was deze krant de
mening toegedaan dat « het
ontwikkelingsgebied Borinage - Centrum niet mag worden uitgespeeld, wat in de
voorbije maanden door enkele onverantwoordelijke demagogen maar al te vaak is
gebeurd. Politieke demagegie kan de goede zaak enkel
schaden ».
Wij hebben intussen gezien wat er in de afgelopen
maanden gebeurd is in verband met de Zuiderkempen :
niets, drie keer niets. Verleden week nog richtte het
Ekonomlsch Komitée voor
de Kempen in een persmededeling de aandacht op het
uitblijven van enige maatregelen inzake de Zuiderkempen.
• Op koste van
Vlaanderen.
Om de ongelooflijke achteruitstelling van dit Vlaamse noodgebied eens te meer
duidelijk te
onderstrepen
willen wij hier nog eens het
miljardenplan van de regering, dat twintig miljard
voor de Borinage voorziet, in
herinnering brengen.
Dit plan voorziet 140 km
autosnelweg wat 4,3 miljard
kost. Er is verder de bouw
van 8000 volkswoningen die
alles bijeen 3,5 miljard zullen kosten. Men vraagt zich
af voor wie deze woningen
bestemd zijn. Immers de bevolking v.d. Borinage groeit
normaal niet aan, dit bewij-

Ir» de steek pelaten
In 1960 waren er in het arrondissement Turnhout,
dat een belangrijk gedeelte omvat van de Zuiderkempen 6.156 werlozen. Er zijn meer dan 20.000
mobielen op dit ogenblik. Ongeveer 10.000 gaain
er naar Nederland. Anderen gaan naar Wallonië en zijn dagelijks 13 tot 14 uren per dag van
huis. In de Kempen is meer dan 50% van de bevolking minder dan 25 jaar oud. Een jong gewest
dus met veel kinderen maar tegelijkertijd een gewest waar dringend 19.000 nieuwe betrekkingen
moeten geschapen worden vóór 1965 en daarna
opnieuw 8.000 voor de volgende jaren om de bevolkingsaangroei op te vangen. Intussen is er
geen de minste sprake van de vestiging van nieuwe bedrijven dus ook niet van het scheppen van
nieuwe arbeidsplaatsen. De regering die bestaat
uit socialisten en kristen-demokraten Iaat de Kempenaars feestelijk in de steek.

Deze fabriek zal 500 personen tewerk stellen.
Intussen hebben wij het
beleefd dat voor de nieuwe
nijverheden te Ghlin en elders in de Borinage, arbeiders werden geronseld in
West-Vlaanderen.

.Schrik voor de Waalse oproermakers ?.
deel van de belastingen betalen — het grootste aandeel
voor het bouwen van deze
woningen moeten neertellen.
B Vette posten voor

Walen.
De grootste uitgave in het
plan voorziet juist het scheppen van 16.600 betrekkingen
in de bestaande (maar uit
te breiden) en in de nieuwe
bedrijven. Wij vragen ons af
voor wie ? Werklozen zijn er
niet.

niet voor terug bedrijven die
de bedoeling hebben zich in
Vlaanderen te vestigen (ja
zelfs in de Zuiderkempen)
weg te zuigen naar de Borinage.
Te Ghlin is intussen een
gans nieuw industriecentrum
geschapen en deze week nog
kon men in de kranten het
bericht lezen dat een nieuwe fabriek die rubberwaren
zal voortbrengen in bedrijf
genomen werd.

• Vanwaar verschillende
behandeling ?
Waarom nu het grote verschil in behandeling tussen
de Zuiderkempen en de Borinage ?
Toen Renard destijds zijn
M.P.W. ging uitbouwen in
Henegouwen kregen de socialisten de schrik van hun
leven : de M.P.W. ging enorm
veld winnen in hun nadeel.

Vandaar
hun
geweldige
haast om de ontevredenheid
van de bedorven Walen te
bedaren. Zij gingen de Borains met geschenken over-i
laden en kregen hierbij de
hulp en de goedkeuring van
de Vlaamse C.V.P.-ministers.
De Zuiderkerapen werd
vergeten en de mogelijke ontevredenheid van de misdeelde bewoners zou wel gesust worden door de kristelijke sindikalisten die hun
volk stevig in de knel hadden.
De Icruik gaat echter zolang te water tot ze barst.
Op dit ogenblik heerst er in
de Kempen de stilte voor het
onweer. De uitbarsting zal
weldra volgen.

üHet komt er niet op aan
dat de
Borinage-Centrum
meer
krijgen»
( H E T VOLK V A N 9 MAART 1062)

te wel het verslag Sauvy.
Daarom wil men voor de bezetting van de nieuw te
scheppen
arbeidsplaatsen
vreemdelingen
invoeren.
Volkswoningen op
kosten
van de staat dus voor vreemdelingen.
En zeggen dat de Vlamingen — die toch het meren-

De Borinage kan zoals gezegd alleen een beroep doen
op vreemdelingen
en op
Vlaamse pendelarbeiders die
ter plaatse het koeliewerk
moeten komen verrichten
terwijl de super-mensen, de
Walen, de beste vetstbetaalde posten in handen zullen
houden. De, investering voor

Staking te Olen, maar nog steeds werkt men tegen lage lonen.
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PERSSm^Bl
ONDEE EEN DAK
lie titel uit Volksgazel dekt
dez(> maal niet een van h u n tipische (i zwoele )' vCT'vo'gromans, ii De liefdens van Napoleon »; hel is d- aanhef van een
hoofdartikel, dat een Van Eynde
in zijn beste dagea verraadt. De
To'ledig-e titel : u MPW en Volitsunie onder hetzelfde dak ». Het
geheel past schitterend in de gekonibineerde aanvallen van de
unitaire socialisten op al wat federalist is en vooral op de Waalse socialisten die steeds pubüeker
ten
aanval trekken tegen de
Vlaamse unitaire partijgenoten.

YOLKSGAZ
De woede tegen
partijgenoot
Yerna die in de Kontaktclub kwam
verbroederen met de <i erfg-enamen
van de nazis » kent geen gren•en.
Enkele staaltjes.
« W a t Martens vertelde, trekken wij ons niet aan. W a t Yerna
zei.
daarentegen we!, vei-mits hij
nog altijd
beweert
socialist te
zijn en ze',fs in onze ai'beidersbeweging de kost verdient
Hij heeft niet a a n zijn toehoorders gevraagd hoeveel
gewezen
nazi's eronder zaten
Hij heeft
h u n ook in gedachten, h u n vroegere zwarte uniformen niet terug
aangetrokken of n a a r h u n strafregister geïnformeerd.
~>eze Luikse (en zogezegd linkse i socialist schoot pijl n a pijl
af op 8 het soc'alisttsch appar a a t » en verblijdde zijn Volksunietoehoorders door h e t voor iedere Vlaamse arbeider verbijster e n d brevet te geven « dat voor
de MP.W. de Volksunie niet uiterst rechts is, m a a r uiterst links,
linkser zelfs dan de socialisten ».
Dit kan, menen wij volstaan.

Schu^mrubbermatrassen
met
Gebreveteerde bedekkingslagen
(Brevet - 529768)
R e s :or .mavrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet - 512767)

5^'jn wij kwaad over het optreden van Yerna bij zijn Vlaamse
federalistische kornuiten ?
Helemaal n et ! Integendeel I
Het werkt verhelderend.
E>e toestand wordt klaar ! Het
is duidelijk welke soort in Vlaanderen een bepaalde Luikse soort
zoekt ! »

DE GAZET
Dat dit allemaal
samenhangt
met de diepe krisis in de unitaire
partijen merkt D.W. op in de Gazet onder de Iioofding « B.S.P.
perikelen ».
« Het optreden van de B S P
deed denken a a n een monolitisch
Mok, temeer daar de socialistische pers stevig in h a n d e n werd
gehouden en nooit
meningsverschillen n a a r buiten liet doorkomen. Wij kunnen ons voorstellen
dat de BSP-leiders soms weemoedig terugdenken aan die goede,
oude tijd, want t h a n s hebben zij
dageliiks moeilijkheden in eigen
rangen.
Partijvoorzitter
CoUard
dreigt
en smeekt tegelijk om de rel>ellen van de MPW zoet te houden,
m a a r vermits er n a de dreigementen toch geen straf komt, doen
die rustig verder en brokkelt de
Waalse vleugel van de BSP stilaan uiteen.
Ondervoorzitter Van Eynde zou
wel willen doen geloven dat h e t
bij hem allemaal veel beter gaat,
m a a r ook langs Vlaamse k a n t zijn
scheuren merkbaar in de rode
burcht. Er is
de groep van
« Links », die resoluut nieuwe wegen wil opgaan, er is deining bij
alle afdelingen omdat de leiding
veel te wein'g vlaamsgezind is. »

Le P e u p l e
Leo Collard buigt zich vol kommer over de « nationalistische »
verschijnselen in de partij in jVVallonié.
« Wanneer men schrijft d a t de
partij « te klein is om geheel 'VPallonië te bevatten », d a n verraadt
men h a a r socialistisch Icarakter en
h a a r fundamentele bestaansreden,
die geenszins is het groeperen van
alle bewoners van een tiepaalde
streek, of zij nu kapitalisten dan
wel proletariërs zijn, m a a r integendeel de verdediging van de belangen van al de arbeiders, zander onderscheid van ras of taail.
Wanneer men zoals J e a n Burton h e t opnieuw schrijft in « Combat » van 17 november, verklaart,
dat « de unitaire partijen verantwoordelijk zijn voor de golf van
woede waardoor h e t volk van Wal-

lonië wordt bewogen », dan hitst
men, vertrekkend van een valse
bewering, de Waalse ai-beiders tegen de partij op en m e n doet hen
geloven dat him heil zou te vinden zijn in h a a r verdeling. »

La Gauche
Dit jWaa'se linkse blad s p a a r t
ondertussen de partijbonzen niet.
Het publiceert een motie die :
« Het smerig bedrog onderstreept van de verkozenen van de
natie, die meer bekommerd zijn
om h u n ten hemelschreeuwende
functionarissenvergoedingen
dan
om de
verwezenlijking
van de
kiesbeloften.
Waimeer zal de dag aanbreken
d a t aan h e t hoofd van de partij
slechts eerlijke
mensen
zullen
staan ? »
Is d a t de reden waarom de wormen in de partijkaas zich zo weren ?

Oowatteerde bedspreien
Wollen dekens
Tel. 44641 en 4 4 6 4 2
Indien U geen verkoper
In uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en we
zenden ü het adres van
de dichtst bijgelegen verkoper. Star Zele.

Gronden
Hypoteken
Bouwen van
Landhuizen

NIEUWE MIUONAIRSJ

Behandelde onlangs het VlaamsWaals probleem.
« Teveel is voorgevallen gedurende de voorbije
halve eeuw,
die de verdeling en verzwakking
van de Belgische S t a a t m de h a n d
werkte ; twee Duitse bezettingen;
de krisis rond Koning Leopolds
troonafstand; en de onafhankelijkheid van Congo met zijn sombere en voortdurende
nasleep.
België is een klein land. bijzonder ongeschikt
de
gevolgen te
dragen van een gewelddadige int e r n e beroering — toch toont d a a r
de bevolking, de Walen evenzeer
als de Vlamingen, een opvallende
smaak daarvoor. »
Misschien was het best die
wrijvingsvlakken dan te verminderen door een federale staatshervorming die Vp-i>4ft „VP'Heren
minder wantrouwig zou maken.

Dit krlstelijke Waalse blad verwittigt toch tegen kinderziekten
in het Waals nationalisme
in
verband met de aantijgingen in
« Le Monde » van een Luikse
prof die verklaarde d a t « alleen
de Vlamingen kollaborateurs waren )>.

GELD
voor iedereen!
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Dat gaat dan nog heel wat minder ver d a n h e t plan van de Amerikaanse prezidrait Roosevelt, dia
tijdens de oorlog a a n de Engelse
minister van
produktie
Lord
Chandos volgende beschouwingen
gaf over de Belgische toestanden.
De Engelse oud-minister beschrijft
dit in zijn memoires.
« Lord CSiandos geeft ongeveer
aldus Roosevelts woorden weer :
« J e weet, Oliver, d a t er in België twee gemeenschappen b e s t a a a
die niet k u n n e n samenleven (th©.
re are two communities which
can't live together). Aan de en«
k a n t zijn er de Walen, die P r a n a
spreken, en aan de andere k a n t
de Vlamingen, die een soort Nederlands spreken. J e weet d a t ik
zelf uit Nederland stam. Wel, zij
kunnen
niet samenleven
(they
can't live together). Na de oorlog zouden we d a a r twee s t a t e n
van moeten maken, de ene Vlaanderen en de andere Wallonië. (Aft e r the war, we should make two
States, one known as Walloonia
a n d one as P l a m m g a ) . »
Hij beschrijft verder hoe deze
plannen in de Engelse regeringskringen grote beroering verwekten. Misschien daarom d a t de Belgische unitairen n a de oorlog in
h u n repressie zo ongenadig alle
sporen van
Vlaams-nationalisme
hebben willen uitroeien.

LA LIBRE BELEIQUE
Zal nochtans vechten voor iedere morzel gronds die men ona
zou willen ontfutselen onder de
titel <( F .dreiging aan d»; grenzen ».
In verband met de vraag van
Maastricht 'om
enkele Belgische
-weilanden %i5' 'Sè ' s t a d té mogen
voegen in het kader van h a a r
urbanisatie ziet de Libre de Belgische vloot reeds onder vuur genomen door de « Hollanders ».
« Wij weten niet hoe het hollands ministerie van buitenlands©
zaken deze vraag zal opvatten.
N a a r onze informatie Is h e t Belgisch ministerie over deze kwestie nog niet aangepakt. Indien de
vraag zou ingewilligd worden zou
dit van h e t Albertkanaal de grens
maken tussen de twee Beneluxlanden en a a n Holland het r e c h t
geven de scheepvaart t e kontroleren op deze waterweg. »
Wie weet zou d a a r geen Keteloorlog uit voortkomen zoals in de
tijd van Jozef I I . En dan m a a r
zeveren over Europese visie, vooral als dit kan uitgespeeld tegen
Vlaamse eisen.
IW.I*

Een goed Uurwerk
Een ideaal geschenk
Diepestraat 44 (tel : 32.44.30)
ANtWERPEN
Alle kwaliteitsspëelgoed
Spellen!voor g r o o t en klein

Tel. (02)22.63.48

Vindt U pas bij

Hugo Delanghe

•

Regelmatigheid
Onpartijdigheid
Incognito
Trekking
van de 17de tranche
maandag 10 december
te Brugge
flet Biljet 100 F
Het Tiendebiljet 11 F

De Linie

Een prachtig Juweel

Op gewone handtekening
en onder de strikste geheimhouding, zonder onderzoek bij geburen of
werkgever.
Terugbetaling in
12. 18. 24 of 36 maanden.

m

is en blijft de bron van :

ximiecfrapk

LA RELEVE

•

was,

dally

Behandelt ook vooral dit aspekt
in een artikel van M. Buys « Collard vreest afvalligheid ».
« Doodzwijgen. Dat was lange
tijd de officiële taktiek van h e t
socualistische partijbestuiur tegen
de ondergrondse agitatie in de eigen gelederen. Die agitatie dateert
niet van de renardistische revolte
tegen de eenheidswet. Reeds heelwat vroeger bestond er een scherpe malaise, ook in het vakverbond,
tegen de leiders die a a n de top
van de socialistische beweging allerlei winstgevende mandaten, politieke en andere, kumuleren. De
vleugel van de « zuiveren » voerde aan d a t de pragmatische kompromispolitiek van deze « arrivisten en profiteurs » nooit zou leiden tot een echte socialistische
gemeenschap. »

De Lorerij

STAK'

Het romantisme heeft Kaaskerke verlaten om zich te Luik te installeren en als er neo-fascisme
is in België dan is het bij de
franstaligen »

Standaard

KOLONIAAL
ï
AFRIKAANS
:
OF NATIONAAL...:

\\

« Men moet toegeven d a t de
laatste tien j a a r er geen neonazisme was in Vlaanderen. De
Volksunie en de flaminganten van
de CVP hebben zeker gestreden
voor amnestie, m a a r amnestie wU
niet noodzakelijk zeggen neo-nazisme. Zelfs h e t Vlaamse r o m a n tisme — d a t men kon verwarren
met h e t fascisme — is bij de bedevaarten n a a r de IJzertoren geleidelijk verdwenen de laatste vijf
j a r e n ; die bedevaarten zijn van
een ijskoud realisme gaan getuigen. Het is niet meer h e t kompleks van Vlaanderen dat lijdt,
van Vlaanderen d a t zich van zijn
kettingen moet bevrijden.

Groenplaats, 8

"
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J^NTVERPIA MEUBELEN
St Gummarusstraat 58
Antwerpen
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Antwerpen
Tel. 3 2 . 7 0 . 1 8

De nieuwste modellen
voor het
komende seizoen.

Aïle herstellingen.

1
Grote steenweg, 1 5 9
Berdienn ( A n t w o p m ) '
Telefoon : 3 9 . 6 9 . 5 7

M
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KUNST EN KULTUUR ' KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KUt-Tt^W - m^fTT
J I E j o n g e dichter, die ik een p a a r w e k e n geleden bezocht,
b e h o o r t niet tot d e « grote n a m e n » onzer l e t t e r k u n d e .
H i j heeft g e e n relaties in w a t m e n « kultufele k r i n g e n »
n o e m t . D e p a a r v e r z e n b u n d e l t j e s die hij uitgaf w e r d e n
d o o r d e kritiek g u n s t i g o n t h a a l d . . . en d a n w e r d zijn n a a m
v e r g e t e n . Hij is g e t r o u w d , heeft drie k i n d e r e n en w e r k t
e r g e n s o p een k a n t o o r w a a r hij d r o g e z a k e n b r i e v e n en

— Het heeft nog zin. Hoe
machtig de menselijke geest
ook de dingen achterhaalt en
vastlegt in wetten en regels,
hoe ver zijn vlucht ook reikt
over oceanen en werelden, tot
in de ruimte toe, altijd zullen
wij tegenover dingen staan
die wij niet in de koele cijfers

gesprek met
p r o z a ï s c h e f a k t u r e n schrijft. Z i j n salaris is juist g e n o e g
o m fatsoenlijk te leven en de k i n d e r e n een goede o p v o e d i n g te g e v e n . « Meer v r a a g ik n i e t . . . » zegt hij.
I n de h u i s k a m e r w a a r hij m e b i n n e n l a a t , ligt speelgoed o p
d e g r o n d . O p het lage tafeltje voor de sofa schuift hij kind e r b o e k e n en tijdschriften opzij eer hij h e t glas bier en
d e doos sigaretten voor m e neerzet.

ÖN
1

de

der wetenschap kunnen vangen, niet in het vernuftigste
electronische brein verwerken.
En dan slaat hij het boekje
open en leest het vers van
Gottfried Benn :
« Es gibt nur ein Begegnen :
im Gedichte die Dingen mystisch bannen in das Wort... >

jonge dichter
Ik kijk even rond. De zijwand van het vertrek is ingenomen door een hoog, volgepropt boekenrek. Klassieken : Goethe, Schiller, Shakespeare, Dante, Cervantes,
Kleist, Grillparzer, Hölderlin...
Modernen : Dostojewski, Thom a s Mann, Kafka, Proust,
Musil, J a h n n , Joyce, von Doderer... Ik noem de namen
halfluid.
— Ja, zegt hij, h a a s t verontschuldigend. De moderne literatuur is voor het grootste gedeelte romanliteratuur.
Ik kijk n a a r de smallere
banden.
Whitman,
Ezra
Pound, Gottfried Benn, Rilke,
Weinheber, en ik wijs met de
vinger ernaar, als een onbeleefd kind.
— En die dan ? Die betekenen
toch ook wat in de moderne
literatuur ?
— Heel veel, zegt hij met
overtuiging. Maar wie leest
ze ? Er is een tijd geweest dat
de soldaten in hun ransel
Rilke's « Weise von Liebe und
Tod » meedroegen en dat zijn
verzen oplage-cijfers kenden
die elke romanschrijver zouden doen dromen. Nu is zelfs
bij degenen die zich voor literatuur interesseren de belangstelling voor poëzie eerder gering. Vergelijk de opla-

KUNST
TE MAASEIK

i
j

Onder het motto v. Kuriitt in',
ieders bereik » werd door Van \
Venckenray in « De Beurs » een ;
tenloonsieïUng
ingericht van j
reproduklies van schilderwer- 1
ken.
i
Hel i-. een prachtige retro-\
spektieve gewoiden
van de]
Primitieven'tot lieden, waarvan',
elke kunslminnaar een onver- '•
getelijke indruk zal bewaren. ;
De elektronische
reproduk-',
tietechniek geeft de kleuren en !
het reliëf zo getrouw weer, dat •
men de indruk heeft voor de \
originele werken te staan. Zo-!
wel Jan van Eyck (de eigen '•
zoon, zo zegt en weerlegt men) ;
als Rubens, Rembrandt, Dürer, !
Pieter Brueghel de Oude, .Jan !
Brueghel de Oude, Kopp, Mon-;
net, Caspar, Marc, Degas en',
andere Van Gogh's zijn er ver-',
tegenwoordigd. haargelang de;
kunstwaarde der werken kun ',
men bovendien van zeer rede- ',
lijke prijzen spreken.
;
Zaterdag en zondag, 1 en 2 \
december, zijn de laatste dagen ',
dat deze tenioon<ileUing voor',
het publiek ioeganleU'jk ivordt',
gesteld.
',

ge-cijfers maar eens of de cijfers van de uitleningen in de
biblioteken. Kijk maar eens
n a a r de plaatsruimte in tijdschriften, naar de programma's in radio en televisie.
— Er zijn toch poëzie-prijzen,
er is toch een staatsprijs voor
poëzie, er zijn toch tijdschriften die gedichten opnemen...

Deze laatste regels bUJven
nog in mijn herinnering h a n gen, wanneer ik reeds buiten
sta in de n a t t e herfstavond.

(( Gedachten van Füip de Pülecyn » - samengelezen
uit het werk van de auteur door H. Van der
Cruyssen - 60 b?2. genaaid - 30 F - in eigen beheer.

van de grote sclirijier. Filip de
Pillecyn heeft trouwens geduiende
de laatste maanden van zijn leven
dt bloemlezer met raad en daad
bijgestaan bij h«t schiften en
rangschikken.

Filip de Pillecyn

Een klein boekje dal men graag
ter hand zal nemen omdal zoveü
uit het xo omvangrijke werk voji
de Pillecyn op to'n
gelukkige
wijze werd bijeengebraclit.

— Inderdaad...
— Wat wil je dan nog meer ?
— Kijk, zegt hij. De uitgave
van een kleine verzenbundel
kost enkele duizenden frank
aan de dichter zelf. Wil hij
die recupereren, dat moet hij
ervoor zorgen dat het grootste deel der oplage verkocht
wordt. Maar kan hij er mee
gaan leuren ? Ik weet heel
goed, dat de uitgever een financieel risico loopt en zich
daartegen wil beschermen.
Maar zij spreken toch zo dikwijls over hun «kulturele
zending »...

Bij Hugo Van der Crujssen
verscheen in eigen beheer een
bundeltje sententies en gedachten, samengelezen uit het werk
van Filip de Pillecyn.
In het fraai uitgegeven werkje
worden deze gedachten gebundeld
rond enkele klasieke thema's :
Natuur en aarde, de jeugd, de
liefde, enz. Speciale thema's uit

het werk van de Pillecyn zijn wel:
de boer, de soldaat, de zwerver,
de eenzame, de goedheid en het
recht.
De sententies zijn met zeer veel
zorg gekozen. Het bundeltje, dat
niet de pretentie heeft een inleiding te zijn tot het werk van de
Pillecyn, laat een heldere kijk toe
in de gedachten- en gevoelswereld

— Ja, m a a r bestaat er dan
geen gevaar dat er al te veel
zal uitgegeven worden dat beter verborgen zou gebleven
zijn ? Nu reeds is er weinig
dat zal blijven bestaan van de
vele verzenbundels die verschijnen.
— Mogelijk. Maar dat risico
moeten wij nemen. Trouwens:
het onbenullige en onrijpe
sterft vanzelf af. Maar wij
mogen het risico niet nemen
dat ook het goede zou verborgen blijven... omwille van de
enkele duizenden frank die de
dichter niet heeft en die de
uitgever er niet voor over
heeft.
Wanneer ik mijn glas neerzet, stel ik de laatste vraag
en hij schrikt er even van op.
— Heeft het nog zin, poëzie
te schrijven in deze tijd ?
Wat n u t is er in het weergeven van individuele subjektieve gevoelens, in een wereld
waarin de individuele mens
meer en meer opgenomen
wordt en in zijn bestaan bedreigd door koUektieve machten met internationale en
zelfs kosmische reikwijdte ?
Hij wacht even alvorens te
antwoorden. Dan staat hij op
en gaat naar het boekenrek.
Hij neemt er een smal bundeltje verzen uit, en terwijl hij
terug n a a r zijn zetel gaat
zegt hij ;

22 a u g u s t u s v a n dit jaar stierf de D u i t s e dichter
O P dolf
A l e x a n d e r Schroder, o p 84-jarige leeftijd.

RuDit
overlijden is hier in V l a a n d e r e n bijna o n o p g e m e r k t voorbijgegaan. E e n p a a r w e k e n geleden schreef « 't Pallieterke )) n o g een kort stukje over deze vriend en k e n n e r der
N e d e r l a n d s e literatuur, die tevens een vriend v a n V l a a n d e r e n w^as.
S c h r o d e r ' s s c h e p p e n d literair w e r k bestaat hoofdzakelijk
uit lyriek : een lyriek die openbloeit in de j e u g d s o n e t t e n ,
v e r b r e d e n d in de m a n n e l i j k e oden en elegieën, tot in de
wijsheid en het v e r t r o u w e n der « Geistliche Gedichte )).

Vriend van Vlaanderen
Zijn taalvirtuositeit, zijn
meesterschap over het woord,
maakten hem daarenboven
tot één der beste vertalers van
buitenlandse poëzie. Hij bezorgde niet alleen Duitse vertalingen uit Homeros, Virgilius, Horatius, Shakespeare,
Racine, Molière, Corneille —
maar ook uit de Nederlandse
letterkunde : Vondel, Gezelle,
Van de Woestijne, Van Lan-

gendonck, Pol de Mont, Geerten Gossaert...
Met Van Langendonck onderhield hij reeds vóór de
oorlog 14-18 vriendschappelijke betrekkingen. Toen hij
tijdens de eerste wereldoorlog als officier in Brussel verbleef, bezocht hij de medestichter van «Van Nu en
Straks >, die toen ambtenaar

waa op een ministerie. Het

De bloemlezer is er in geslaagd
te ontsnappen aan een gevaar
waai voor de Pillecyn zélf hem in
een sententie, gerangschikt onder
het thema «De
Kunstenaar»,
had gewaarschuwd : «Ben onrecht dat een kunstenaar zeer
pijnlijk moet vallen is dat één
deel van zijn werk, een klein deel
van zijn werk, de veelzijdigheid
van zijn kunst doet vergelen n.

zou Van Langendonck later
kwalijk genomen worden : na
de oorlog werd hij op ru£'t
gesteld.
Dat Schroder een der eersten was die de Vlaamse letterkunde in Duitsland bekend
maakte, lag niet in de lijn
der Belgische « kultuurpolitiek ».
Het zou tot vorig jaar duren, eer onze kuituur-politici
tot het besef kwamen dat iemand, die de Nederlandse letterkunde in het buitenland
kenbaar maakt, meer voor
onze kuituur doet dan alle
kulturele attaches bij elkaar.
Schroder's derde « werkterrein * lag op het gebied van
het essay. Hier ook reikt zijn
belangstelling over de grenzen heen naar het werk en de
percoonlijkheid van de groten
der wereld-literatuur.
Bij het overschouwen van
onze huidige letterkundige
positie en bij de verheugende
vaststelling dat onze literatuur stilaan begint de muren
te doorbreken waarin zij opgesloten werd, mogen wij degenen niet vergeten, die ons
bij deze doorbraak ge«iolpen
hebben : mensen als Rudolf
A. Schroder, Hoebner, Karl
Jacobs, Hermanowski, zonder
wier liefde voor onze taal,
voor ons volk en voor onze literatuur wij nog lang en
moeizaam de weg zouden
moeten openen hebben naar
buitenlandse waardering eu
begrip.
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En zoals iedereen wellicht
weet, woont er op het grondgebied van Groot-Antwerpen
geen enkel specimen van dat
ras !
Samengevat was de hele
uitzending een tentoonstelling van betweterij en pretentie. Een onvoorstelbare
pretentie overigens, waaraan alleen Avermaete zelf
genoegen heeft beleefd en
waarover de kijker zich na
tien minuten niet eens meer
ergerde, aangezien hij dan
reeds wist hoe weinig redenen die man daarvoor eigenlijk had
Als oplossing
voor de
Waals-Vlaamse moeilijkheden prees de man een beperkte tweetaligheid aan.
Hoe hij de werking van een
dergelijk sisteem ziet, vertelde hij niet, zodat we er
de lezer niet hoeven lastig
mee te vallen. Maar wat we
deze laatste echter niet mogen onthouden is Avermaete's kijk, overzicht en waardering tegelijk, op het nationaliteiten - vraagstuk in
België : « Eerst begonnen
de Walen idioot te doen, zo
wist hij te vertellen, de Vlamingen konden natuurlijk
niet ten achter blijven, en
de Brusselaars, die begrepen er dan helemaal niets
meer van ! » idioot!

IDIOOT

Om alle misverstand al
maar van het begin af onmogelijk te maken, weze gezegd dat hier niet gaat over
het stuk van Marcel Achard,
maar over de Antwerpse
gastheer van het laatste
« Ten huize van... ».
In realizatie van Joos Florquin waren we vorige week
te gast bij de Antwerpse
schrijver en essayist Roger
Avermaete. De bezoekster
was Annie van Avermaete,
en die deed haar werk deze
keer helemaal niet zo slecht.
Ze sleepte haar gastheer
letterlijk door de stof heen,

centrale gegeven op zichzelf
Is weliswaar interessant genoeg, maar geef toe dat de
uitwerking ervan op meer
dan een plaats tamelijk onevenwichtig is gebeurd, en
geef eveneens toe dat Horst
Buchholz op menige plaats
geen magistrale prestaties
levert. Om het bij een voorbeeld te laten : de scène,
waarin hij een wanhopige
oproep doet om de gevange-

KANDIDATE
*LIZE: MARKE
Sedert ze op 15 december
van
vorig jaar op ons TV-scherm
verscheen
tijdens
hel
programma

nen vrij te laten, zal in de
annalen van de filmgeschiedenis zeker niet met grote
letters neergeschreven worden. Op ons maakte die scène zelfs een zielige indruk.
Het werk telt vooral twee
grote fouten. Primo is het
technisch niet zo bezonder
geslaagd (ongelijke kwaliteit van de beelden, weinig
gave opbouw van het geheel, enz.), en secundo is de

VOOR LONDEN
« Zet de klok marir sLil », is Lize
Marke's ster aan de hemel van het
lichte
lied
ononderbroken
de
hoogte in gegaan. Nu haar « Saksisch porselein » in de
Canzonissima-uilzending
definitief
weid

-^ NATTE ASFALT

Uit « Natte asfalt »
want Roger Avermaete heeft
In zijn leven heel wat geschreven : belangrijke, en
vooral een heleboel onbelangrijke werken, soms in
het
Nederlands,
meestal
echter in het Frans. Daaruit moet niemand afleiden
dat de auteur in kwestie een
franskiljon zou zijn, want
als weerlegging van die opmerking achtte hij het voldoende even te verwijzen
naar zijn Antwerpse afkomst.

DEZE

De Vlaamse
TV heeft
maandagavond de psychologische film van Frank Wlsbar « Nasser Asphalt > het
luchtruim
ingezonden.
Meestal krijgen wij filmen
op het scherm die veel beter In de archieven waren
gebleven. Van Wlsbar's werk
kan dan toch worden gezegd
dat het een bekende prent
is, dat Horst Buchholz er In
meespeelt, en dat het hele
geval nogal wat stof heeft
doen opwaaien. De FHmJiga
heeft het werk zelfs « Aanbevolen » gekwoteerd, en dat
gebeurt lang niet alle dagen.
Naar onze mening verdient
het werk niet de belangstelling waarmee het in filmmilieu's werd begroet. Het

WEEK

B ZONDAG
14 00 • Eurovisie : Reportage van
de tenniswedstrijden betwist voor
de Beker van Koning Gustaaf (finales) — 15.15 : Reisroutes : Avonturen op het dak van de wereld
(2) — 15 45 : Eurovisie : Reportage
van de rugbywedstrijd PrankrijkGroot-Brittannie uit Perpignan —
16 30 : Panorama : do week m
beeld — 17 00 • Klem. klem,
kleuterke — 17 20 tot 18 15 : Eurovisie : Reportage van de tenniswedstrijd betwist voor de Beker van
Koning Gustaaf (voortzetting finales) — 19 00 • Geen plaats voor
wildo dieren
(filmreportage)
—
20 00 • TV-nieuws — 20 25 • Het
manneke — 20 30 • Wie weet wat '
(een spelprograroma gepresenteerd
door Tony Corsari) — 21 45 • Sportweekend — Tweede nieuwsuitzending

• FV1AANDAG
19 00 : Tieneiklanken — 19 30
Tussen hemel en aarde (luchtvaartmagazine) — 19 45 . Zoeklifht op
de kulturcle aktuahteit — 20 00
TV-nleuws — 20 30 : Speelfilm •
wat 21J11 de mannen dwaas I (ko-

OP

•

DINSDAG

14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie
(voor leerlingen van 12 tot 15 jaar)
-^ 19 00 : Gastprogramma : De
socialistische gedachte en aktie —
19 30 : Franse les — 20 00 . TVnieuws — 20 25 • Het manneke —
20 30 • Speelfilm : Zijn of niet zijn
(To be or not to be), satirische film
van Ernst Lubitsch — 22 00 • Wegwnzer • Versnelde beroepsopleiding
—22 40 : Tweede nieuwsuitzending

a WOENSDAG
17 00 tot 18 00 • Kom toch een=:
kijken — 19 00 • Miin vriend Plicka
(34e afl ) — 19 25 • Autorama •
- presentatie van een Duitse wagen
— 20 00 : TV-nieuws — 20 30 :
Schipper naast Mathilde — 21 10 :
Het klassieke Griekenland Kultuurhistorische uitzending • « The glory
that was Greece » — 21 45 • Pablo
Casals, muziek en vniheid —
22 25 : Tweede ni"nu;suitzenrting

1963

en in een onwaardige
« men beweert yt-slijl op Lize Marke
een
trommelviiür
van jewelste
wordt
geopend.
Wijzelf
trachten
bij dal alles
onze kalmte niet te verliezen
en
de kerk in hel midden
van het
amuzements-dorp
te houden.
Ons
is onverantwoorde
protektie
even
onsimpaliek
als andere
joernalisten
van om het even welk ander weekblad, maar wij slikken
ook niet
als zoetekoek ivat op
onverantwoorde wijze in het oor van goedgelovige en slechtgehumeurde
reporters
wordt gefluisterd.
Waar
opvallende onnauwkeurigheden
de wereld
van het kontroleerbare
ontsieren,
kan men zich moeilijk
illuzies
maken over de juistheid
van het
onkontroleerbare.
In een wierookartikel van « Ons Zondagsblad »
heet Lize Marke gehuwd
te zijn
met eerste-luitenant
Jos Van DER
Gucht, terwijl diens broer op dezelfde bladzijde dan Emiel Van DE
Gucht heet. u De Post n van 2ö
november
heeft het over
«Juffrouw Lize n, terwijl die
juffrouw
getrouwd
is en zij zich
daarenboven kan verheugen
in een lief
zoontje van zes jaar.

..*;rALENT

UW

medie van Roger Richebé met
Pranfois Périer) — 22 05 : Medium
plastische kunsten — 22 35 : Tweedo nieuwsuitzending

dialoog alles behalve schiC^
terend. Pozitieve zaken zijn
er natuurlijk ook wel te no-i
teren. Het is een onbetwistbaar goede eigenschap dat
de film het probleem van
de joernalistieke eerlijkheid
eens in alle duidelijkheid
stelt, al is het even onbetwistbaar dat de zeden in
de pers-jungle nadien helemaal dezelfde zijn gebleven.
J.V.B.

SCHERM
•

DONDERDAG

19 00 : Tienerklanken — 19 GO •
Penelope — 20 00 : TV-nieuws —
20 20 : Het manneke — TV-nieuws
— 20 20 • Het manneke — 20 25 :
Tweemaal drie m de zes (liediesprogramma uit studio 6) — 20 55 •
Inleiding tot het TV-spel door Nic
Bal — 2100
NTS • «Het grootste
theater ter wereld» stelt voor •
van man tot man (Heart to Heart)
TV-spel door Terence RattiTan —
22 40 : Tweede nieuwsuitzending

aangeduid
voor de finale, is de
kans groot geworden
dal ze volgend jaar Vlaanderen zal vertegenwoordigen
te Londen,
waar de
Eurovisieprijs
van het Lichle
Ll'd
19G3 belwisl
wordt.
De joernalislen
van de
weekbladpers
gingen
zich met
hel
geval bezighouden,
zodui IL e op
dit ogenblik de meest lovende tek
slen kunnen leggen naast
andere,
waar in de voorwaardelijke
wijze

Voor ons is Lize Maike,
alias
Liliane Couck, een talent met veel
mogelijkheden
en voldoende
persoonlijkheid
om zich te
handhaven. Na haar TV-debuut
in « Zet
de klok maar stil» heeft ze heel
wat weg afgelegd en veel bijgeleerd. Dat was trouwens
nodig,
want er waren in die tijd redenen
genoeg om zeer sceptisch te staan
tegenover ivat Bob Boon toen zei :
« Lize Marke is geroepen om een
dame
in
het
lichte
lied
te
worden ».
Voorlopig is die voorspelling
nog
niet helemaal
in vervulling
gegaan. Maar wat Lize Marke ons
brengt
is steeds goed
geprezenteerd en via een opvallende
stembeheersing
netjes afgewerkt.
Maar
daarentegen
doet haar werk
nog
al eefis broos aan, nog te weinig
van binnen
uit. Dat facet
van
iemands
Inmst rijpt echter
langzaam en We geven haar graag het
nodige
krediet.

B VRIJDAG
14 05 tot 15 15 • Schooltelevisie
(voor leerlingen van 10 tot 12 jaar)
19 00 : Internationaal jeugdmagazme — 19 25 : Arena • het veertiendaags sportmagazme — 20 00
TV-nieuws — 20 30 • Er zit wat m
het vat
(cabaretprogramraa) —
21 05 • Verover de aarde ' Kijk pa
een mens-deur ! (wetenschappeliike
reportage) — 2155 • Première
inimnieuws en nieuwe films) —
22 40
Tweede nieuwsuitzending

Bouwwerken W.A. Kunnen
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 1
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18

1

Onderbergen 43 Gent - Tel. (09)25.19.23
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" ZATERDAG
VOOR

KENNISMAKING.

HUWELIJK

Schrijf om kosteloze brochure, d o c u m e n t a t i e en lijsten naar

DE GELUKKIGE

TOEKOfViST

P o s t b u s , I I . D e i n z e - of n a a r : P o s t b u s . 381, A n t w e r p e n . of n a a r : P o s t b u s , 149, G e n t , - of n a a r : P o s t b u s , 231. B r u s . 1
H e t groot, e r n s t i g , o o r s p r o n k e l i j k V l a a m s H u w e l i j k s w e r k
v a n v e r t r o u w e n e n w e l s l a g e n voor l e d e r e e n !
D e e n i g e B e r o e p s i n s t e l l i n g voor h u w e l i j k s b e m i d d e l i n g v a n
g a n s o n z e Ned. s p r e k e n d e taaistreek. S t i p t e g e h e i m h o u d i n g .
Dagelijks verschillende verlovingen

9 ,30 tot 12 00 : Euiovisie
Rechtstreekse repoitage van de slotplechtigheid van de eerste zittingstijd
van h e ; CEcumenisch Concihe te
Rome — 17 00 tot 18 00 . Kom toch
eens kijken
wederuitzending van
het j'eugdprogramma van 5 december — 19 00 . Elza.de leeuwin (Elsa
the lione&s) (film van de BBC) —
19 30 • Echo — 20 00 • TV-raeuws
— 20 25 . Het m.annekp - - 20 30
Het IS altijd Dennis (13e afl.) —
20 55 ; Canzonissima : vijfde van
een leeks preselecties met het oog
op de Grote Eurovisieprijs van het
lichte lied 1963. — 2150 : Het is
maar een wooi-d : quizprogramma
o 1 V. Paul van de Velde — 22 20 •
Have jazz. will tiavel (gefilmd jazzprogramma)
— 22 45 : Tweede
nieuwsuitzending

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze

•

van gronden in Vlaanderen, Brabant en Limburg.

\

350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers

:
•

om mooi* degelijk en groedkoop te bouwen.

!
•

steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering.

S

W.A. KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties !

i

Alleen KUNNEN KAN WAT KUNNEN KA N.

i
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ANT WiR P^E^
ANTWERPEN
Kontaktklub.
Te Antwerpen vond
verleden
vrijdag m de zaal v a n h e t V.T.B.gebouw een druk bijgewoonde bijeenkomst plaats
die Ingericht
werd door h e t bestuur van de Antwerpse Kontakt-Klub Er
werd
namelijk een debat gehouden tussen de heer Yerna die sprak nam e n s h e t M.P.W. en Wilfried M a r teons n a m e n s de V.V.B, Het ging
h e m hier om een vergelijking tussen de standpunten
van beide
groepen op gebied van het federalisme. Het was gemeenteraadslid Mr Hugo SchiUz, die als voorzitter van de Kontaktklub de sprekers voorsteld"
WUfried Maiicns zette in noofdzaak h e t s t a n d p u n t uiteen van het
jongste V.V.B.-kongres, dat neerkomt op zelfbestuur voor Vlamingen en Walen door fedei-alisme.
De
verschillende
grondslagen
van dit federalisme werden door
h e m uiteengezet.
Voor de heer Yerna en de
M.PJW.-walen komt het niet zo
zeer a a n op kultureei en administratief federalisme, zij zien veel
meer in het ekonomisch zelfbestuur. Zij willen hiermee Wallonië van de langzame dood redden.
Opvallend was de stellingneming
van de heer Yerna ten opzichte
van
de Franskiljonse
bourgeois
die eerst de Vlamingen tegen de
Walen opzetten en nu weer voordeel willen h a ' e n uit het tegenovergestelde
De heer Yerna vergeleek daarop de
verschillende bestaande
partijen en zag er niet veel goeds
In. De federalistische Walen kunn e n volgens hem evenwel samengaan met de Volksunie mits deze
laatste zich
duidelijk uitspreekt
op het sociale vlak. Spreker is er
namelijk van overtuigd dat alleen de aktie van de arbeidersmassa h e t federalisme
kan afdwingen.
Na de met spanning, gevolgde
uiteenzetting van beide sprekers
werden er nog talrijke belangrijke vragen gesteld o.m. over Bi-ussel, waaruit trouwens bleek d a t
dit een knelpunt tussen belde partijen blijft.
Sint Niklaasfeest te Antwerpen
Zondag h a d te Antwerpen in
feestzaal Majestic h e t traditioneel
Bint Niklaasfeest van de Volksunie plaats
Dit j a a r werd dit
feest bijgewoond door ruim 1200
kinderen en 500 ouderen.
Het welkomwoord werd uitgesproken door de provinciale voorzitter Rudi Van der Paal, die ver-

DORTMUNDER
THIER-BRAU-HOF

Nu ook
te Antwerpen

klaarde dat dit feest diende opgevat als een uiting van dankbaarheid en waardering vanwege de
partij voor al h a a r medewerkers
en propagandisten.
Onder de aanwezigen bemerkte
men Dr Hektor Goemans, arrondissementeel voorzitter, volksvertegenwoordiger
Reimond
Mattheyssens, provincieraadsleden Hubert K u n n e n en W a r d Rolus, Dr
Rik Baïlet, gemeenteraadslid Juul
Dillen, Mw R a e t s (C O.O.-Borgerhout),
gemeenteraadslid
Hugo
Schiltz.
Het feest verliep in een heerlijke stemming. Proficiat a a n de
inrichters : Wim Maes, G o m m a a r
Cells, Jwen Mia en Lieve Dujardin, en h u n medewerkers.
PROVINCIAAL
KOMITEE
TE
ANTWERPEN
Het aftredend Antwerps provmciaal komitee, d a t ontslaggevend
is (dit ingevolge de nieuwe statuten) vergaderde zaterdag onder
voorzitterschap van Rudi Van der
Paal. die een uitvoerig verslag
gaf over de aktiviteiten sinds de
oprichting van
het
Komitee in
oktober 1960. Accountant Etienne
Slosse gaf het financieel verslag.
Dank zij de financiële mobilisatie, die gevoered wordt onder
leiding van Wim Jorissen en Walter Peeters, werden tal van initiatieven mogelijk, waaronder de
vrijstelling van de arrondissementele sekretarissen van Antwerpen
en Mechelen, de aankoop van tal
van bestelwagens voor onze propagandisten, met de daarbijhorende mikroinstallatie, de inrichting
van een provinciaal sekretariaat
(Grote steenweg 165, BerchemAntwerpen),
enz. . De
bijeenkomst, die in de beste stemming
verliep, werd bijgewoond
door
Wim Jorissen, volksvertegpnwoor'diger Mattheyssens senator
Dr
Roosens, de provincieraadsleden ^
Rolus, Paelinckx, Ktmnen C e u p - '
pens, ir. O. Renard, Jos van Bruggen. EXJgard Bouwens, Wim Maes,
Walter Luyten, Dr Goemans, e.a.
Midden december treedt
het
nieuw provinciaal
komitee
in
funktie, wederom voor een termijn van twee jaar.
PALLIETERSBAL
Van elk rechtgeaard
Vlaming
wordt verwacht, dat hij h e t als
zijn plicht beschouwd, « De Pallieters » te blijven steunen.
D a t kan heel eenvoudig door
h e t bijwonen van het volgende
Pallietersbal, d a t plaats heeft op
zaterdag 15 december a.s. in de
zaal Burgerkring, Hoogstraat 12,
Antwerpen te 20 uur 30.
Vlaamse gezelligheid wordt gewaarborgd.
V.M.O.-NOORDERKEMPEN
Werftochten.
K o m m a n d o Oost : hield op 18-11
een zeer geslaagde kolportage te
Wommelgem : 124 nummers en
talrijke abonnemonfen werden er
geplaatst.
Op 2-12-62 : uitstap naar de
Voerstreek. Inlichtingen op het
Sekr. bij Rik Daniels, Turnhoutsebaan 276, Schilde.
Kommando Zuid-West : bewerkte op 18-11 de wijken Schotenhof,
Donk en Ste-Kordula te Schoten.
156 n u m m e r s en nieuwe kontakten
werden bereikt.
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: Wilt U uw nieuwjaars- •
! wensen smaakvol ver- |
• zenden ?
•
•

Groenplaats 'ó'ó
een Dort-Thierbrauhof.
Zeer origineel gebouwd
en versierd.
Echt en onvervalst.
Opening donderdag 29/11
tot maandag 3/12.
Antwerpen in feest met

Dort Thierbrau
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: Wilt U 2 jonge vlaam- •
! se kunstenaars steunen? •
•

:
•
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!
:
•
•
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•
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Stuur dan 20 F met vermelding van naam en
adres aan POSTBUS
307 Antwerpen 1 en U
ontvangt per kerende
post 8 kunstnieuwjaarskaarten, gedrukt met 11nosnede's van L. Claessen en L. Van Aken.

•
:
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•
•
•
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Op 25-11 trokken wij met een
14-koppige p'.oeg n a a r Geel, waar
m
samenwerking met
V.M.O,T u r n h o u t en met Dr. Jur. Jo Belm a n s als verbmdmgsman 310 nummers verkocht werden !
Op 2-12 werftocht te Oost- en
Westmalle
Gezp menlijk
vertrek
te 9 uur op het Sekr, te Schoten.
Propagandiste n.
Steeds treden nieuwe prop toe,
voorn, uit de drie aktievs po'.en :
Schilde.
Ekeren - Kapellen en
Schoten. W a a r blijven dp overige
afdelingen ?
Jonge
idealisten,
neemt
een
voorbeeld a a n de haven- en andere arbeiders, kleme bedienden,
studenten, die bij ons staan.
Abonnementen- en ledens'ag.
Tientallen nieuwe
abonnementen en leden stromen de sekretariaten binnen !
Dit is geen b uf
Voora! kameraden Leo Ballin
en Miei Drumont verd'enen een
gi-ote pluim. Bij de vorige kampanje prijkten onze jongens op de
ereplaatsen <'o a
2 bij de eersten !)
Viaamse Ziekenkas.
Neemt
zulkdanige
uitbreiding
dat het Sekr. Voorkempen weldra
met ontdubbeling
« bedreigd »
wordt. Aansluitingen
geschieden
nog steeds voor Schi'.de en omgeving : Maurits van der Bruggen,
Riemstraat 81 (weldra adresverandering !, tel. 79,07,95, Schilde).
Voor Schoten en omgeving ; Pol
Venken, Grote Singel 105, Schoten Tel. 52 41.45.
Onze Sekretarissen komen bij U
thuis Uw briefjes uitkeren. Waarop wacht U nog ?
PcTSonalia.
Bij vo'gende V.M O.-leden en
-vrienden uit Schoten, kwam een
rasechte Vlaamse spruit het gezin
vergroten : bij de heren J a n Kelderman, E n k Kelderman,
Joris
Lombaerts, Manu Stockbroeckx en
J a n Gielen.
Traden
in
Kristelijk-Vlaamse
echt : Hugo Van Hees met J u lienne Smeets en Hubert G e r a r t s
met Claristine Mora. Proficiat, beter kon h e t moeilijk !

LIMBURG
iMOELINGEN

GENl
Na Sint Denijs Westrem, Afsnee,
Drongen en Baarle-Drongen was
h e t t h a n s de beurt aan Mariakerke,
Terug waren er 16 aanwezigen
voor onze propagandatocht
met
mikrowagen.
Op de wijk Kollegem te Mariakerice werden de 80 num^oers van
de Volksunie een uur n a de start
uitverkocht. Door een aandachtig
publiek werd telkens
geluisterd
n a a r de korte teksten welke uit
onze mikro galmden.
Ëen 2000 pamfletten
werden
eveneens uitgedeeld.
De verdere uitbouw van ons
d'strikt gaat intussen verder. Verschillende nieuwe leden en abonnenten werden
reeds
gemaakt
voor 1963. in afwachting van de
hernieuwing van al de reeds aanges'oten. Het a a n t a l maandelijkse steuners benadert de honderd,
getal d a t voor einde 1962 zeker
zal bereikt zijn.
Zondag 27 j a n u a r i houden we
onze jaarlijkse leden- en abonnenten-vergadering.
Mogen
we
allen dan ook nu reeds vragen
die datum vrij te houden ?
SINT-NIKLAAS
Gedurende de kadervergadering
van het arrondissement werd het
voorstel om een micro-wagen a a n
te kopen goedgekeurd. De aankoop zal eerstdaags plaats vinden.
Steungeld kan gestort worden op
P.C.R. Kredietbank n r 325 33 voor
rekening n r 4713.
Er werd een bijzondere propaganda-aktie op touw gezet voor
de definitieve aanleg van de E3.
Gedurende deze
aktie werden
10.000 pamfletten onder E3 automobilisten verspreid.
Wij rekenen op een sterke deeln a m e van Waasse kaderleden a a n
de Pi'ovinciale Kaderdag. Alle
deelnemeres vergaderen om 14 uur
30 voor de « Stad Nantes », Grote
Markt.

Alle briefwisseling voor zoekért»
jes Volksunie, M. L e m o n n i e r a a n
82, Brussel.
Gevraagd echtpaar op rust gesteld (minder dan 65 jaar) voor
hulp tuin en duivenhok. Vrije
woonst -I- vergoeding.
Wenden
: Dierckxsens,
Van
Praetlel 173, Merksem (Ant ,
219
Pralineerdere zoekt voor afname van zeer fijne pralienen klanten in Antwerpse, Lier en Mechelen, liefst pasteibakkers of fijne
konfiseriewmkels. Schrijven kantoor blad letters V,B,
216
Men vraagt : zwakstroom-mon.
teerder-bedrader (kableerder). Militaire dienst volbr
of voldaan.
Enkele jaren praktijk,
DB 230
Te koop : St. Lambrechts-Woluwe nieuw opbrengsthuis 3 appartementen alle komfort
prijs
1,525,000 P. Te!. 59 69 09.
231
Belangrijke boekhandel vraagt
zelfstandige reiziger voor bezoek
aan intellektuelen. Goede broodwinning voor aktief persoon.
Schrijven kantoor blad.
232
Heer 43 jaar Brab. kat onderwijzer gest 1,62 m. verl. kennismaking voor huw. met juffr. 35
J. Schrijven kantoor blad.
233
Duits-Belgische firma gevestigd
in omgeving Antwerpen zoekt sekretaresse,
volstrekt
tweetalig,
goede kennis van de duitse taaL
Schrijven met curr. vitae kantoor
blad.
234
Techn. Ing. Scheikunde zoekt
passende betrekking, ook vertegenwoordiging. Schrijven kantoor
blad.
DB 220

VIERT

DE BEVRIJDING !
Op 1 en 2 december viert
Moelingen de overgang van de
Voerstreek n a a r Vlaanderen.
Ue
Voereuaars
verwachten
van de Vlamingen uit « het
vasteland » d a t zij talrijk opkomen, niet alleen voor h e t
welslatjen van de feesten (het
overschot is best«md voor de
schoolbus Voerstreek - Tongegeren) m a a r vooral om tiUijk
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 danstent.
Voor degenen die 's l a t e r dags belei zijn, voorzien we
een danspartij op zondag 2 december te 19 uur met The
Skyliners
Kunt uir«lJ of een van uw
vrienden een bus inleggen op 1
of 2
december
bestemming
Moelmgen? Onze Vlaamse mensen hebben nog steeds veel morele steun nodig. In moeilijke
omstandigheden stond u aan
onze zijde; deel nu in onze
vreugde
Dank Wj voorbaat en hartelijke Vlaamse groeten uit de
Voerstreek

Het
modernste
huwelijk»
werk.
Huwelijk voor ledereen
Snelle resultaten
Schrijf 4rdaen Pierre.
Postbus 186, Oostende

l
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MIA BECK, soliste van het meisjeskoor «De Greva's»:

Orkest Frank Grev«i
treedt op te Deurle - laal Biva - 1 dee. - Bal ¥.Ü.-Gcai

OË VOLKSUNII
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: WARD HERMANS 65 JAAR

o

a

P a a r d e n m a r k t , 20
Antwerpen
32.04.77
03/32.27.12 ( p r i v a a t )

ANTWERPEN
BORGERHOüï
Maandag, 3 december, te 20 uur
30 in ons lokaal « Nieuwe Carnot », Oarnotstraat, te Antwerpen, hulde a a n twee van onze
« ouwe getrouwe » van de Vlaamse beweging, de heer en mevrouw
Smekens, die op 12 november h u n
gouden bruiloft vierden.
MECHELEN
Alle leden en simpatisanten die
zich op een of andere manier willen inschakelen in o n w aktie
worden verwacht op de zeer belangrijke arrondissementele kaderdag van de Volksunie te Lier.
Datum : zaterdag 1 december :
Lokaal Den Hoorn, Koning Albertstraat.
Voorzitter : Ir. O. Renard.
Sprekers : Ludo Sels « Aanpak
van het platteland »,
Walter Luyten : « werkingsmetode en organisatie ».
Wim Jorissen « Zijn wij klaar
V007 vervroegde verkiezingen ? ».
Aanvang om 15 uur stipt.
's Avonds richt de afdeling Lier
een feest in met mosselen, worslenbrood en appelbollen. Tombola en gezellig samenzijn.
HE IST-OP-DEN-BERG
Woensdag 5 dco. te Heist-Lo.
He.st-op-den-Berg, zaal Ceuleman,
Vlaamse voorlichting>smeeting m e t
Ludo Sels, Wim JorLssen en Walter Luyten. Film « Opmars n a a r
Brussel ». Begin te 20 uur.
MERKSEM
Niettegenstaande alle mogelijke
tegenslagen was onze openbare
vergadering een sukses voor de
afdeling. De twee aangekondigde
sprekers vielen op h e t laatst uit :
Meester Van der Eist door ziekte
(wij wensen hem een spoedig herstel), Reim. Mattheyssens door fami'-ieaangelegenheden.
Ons plaatselijk bestuur heeft er
zich op kranige wijze doorgeslagen
en ïneteen bewezen een stootje te
kunnen opvangen.
Maar onze grote dank gaat naar
Toon van Overstraeten, die als
plaatsvervanger voor Mr. Van der
Eist ons en de toehoorders al de
tegenslag deed vergeten. Zijn betoog was indrukwekkend.
Ledenverg^adering,
Woendag, 5 december te 20 uur,
5n ons lokaal Tijl, Bredabaan 298:
ledenvergadering.
De
dagorde
wordt per nost toegezonden.
ZOTTEGEM
Zaterdag 1 december : eerste
t a p in het S t Jorishof, te Zottegsm, ter gelegenheid van de verandering van bewonera Alle simpatisanten van Zottegem en omgeving worden verwacht.
Led ?nwervlng.
Op enkele weken heeft de afdeling reeds 60 leden. Dit j a a r nog
moeten we 1I2 100 bereiken en
zullen we dit op feestelijke wijze
gedenken
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Zondag, 30 december t e 16
uur richt de Vlaamse KringAntwerpen een feestmaal in
ter gelegenheid van d? vijf en
zestigste verjaardag
van oudvolksvertegenwoordiger
Ward
Hermans.
De feesttafel
wordt voorgeten door drs jWim Jorissen.
Verschillende
lafelredenaars
zuUen hulde brengen a a n de
verdienstelijke voorman, dichter en schrijver, die Ward H e r .
mans heel zijn leven lang gewcest is.
De feestelijkheden
vangen
a a n met een receptie te 14 uur,
waarna te 16 u u r het feestmaal
plaats heeft.
Men k a n inschrijven voor de
receptie (50 F ) , h e t feestmaal
(200 F) en eventueel ook voor
het gelegenheidsgeschenk d a t
zal aangeboden worden, door
storting op postrekening n u m mer 6968.61 van lic. Walter
Luyten, Legrellestr. 32, Berlaar.

B E C O Mazout

BRABANT
BRUSSEL
Vlaamse belasting voor aankoop
van Vlaamse munitie.
Er wordt dringend beroep gedaan op de Vlamingen uit Brabant, .opdat mild en regelmatig
h u n steunpenning zouden storten
op Prk. 8645.50, Volksunie, Arr.
Brussel te Biussel.
Niet alleen moet deze steun ons
in staat stellen de 70.000 Vlaamse
gezinnen in groot-Brussel m e t
proefnummers te bewerken, maar»
hij most ook dienen om te verhinderen dat een nieuw Voerkluchtspel zou opgevoerd worden in de
randgemeenten.
'* ' ' ' *
uitbouw der afdelingen.
Uit meerdere hoeken v a n h e t
arrondissement komt goed nieuws
wat de uitbouw der bestaande en
de opbouw v a n nieuwe afdelingen
betreft. Het is verheugend d a t de
oprichting v a n de afdelingen Evere
en JJeder-over-Heembeek nog dit
j a a r zal kunnen plaats hebben,
daardoor bereiken we stilaan ons
gestelde doel : zelfs in h e t verfranste Brussel een afdeling in
elke gemeente !
Wie bereid is in zijn gemeente
h e t initiatief te nemen, gelieve

j
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ONZE
DRUKKERIJ
ZOEKT

j HELPER OM STIEL
j TE LEREN 16-17 JAAR

I
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EN
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TYPOGRAAF
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REDACTIE

DE VOLKSUNIE

ROTATYP

zich te wenden tot h e t arr. sekretariaat, d a t alle hulp zal verschaffen.
BOÜRTMEERBEEK
Groot Vlaams bloemenbal ingericht door de Volksunie, kanton
H a a c h t op zaterdag 29 december
in de zaal Mowi.
Orkest : Stan Philips, eerste
dans om 20 uur 30.
De arrondissementen Leuven en
Mechelen worden beslist verwacht.
Hartelijk welkom !
HAACHT
Op 7 dec. grote vergadering in
h e t lokaal « De Wielewaal »,
Wespelaarbaan. Iedereen is h a r t e lijk welkom.
Vergadering.
Op vrijdag 7 december, in lokaal
De Wielewaal, Wespelaarsebaan te
20 uur.
Sprekers : Wmi Jorissen, Pol
Martens, Walter Luyten.
LEUVEN
Op 21 nov. startte de jonge afdeling Leuven m e t een geslaagde voorlichtingsvergadering Voor
een talrijk publiek belichtte onze vriend
Walter
Luyten de
Vlaamse Beweging voor en na de
oorlog. Mter Van der Eist gaf
d a a r n a een overzicht van verschillende wantoestanden.
Na zijn prachtige rede overhandigde de nationale voorzitter de
afdelingsvlag,
geschonken
door
een arbeider. De afdelingsvoorzitter W. Nijs riep in zijn slotwoord iedereen op om de Volksunie In Ijeuven te helpen uitbouwen.
Deze vruchtbare avond werd
m e t een daverende Vlaamse Leeuw
besloten.
UKKEI,
Op zaterdag, 15 december e.k.,
voorlichtingsvergadering
in
Vlaams Huis Die Ossewa, Bondgenotenstraat 307, Vorst.

B E C Ó Stookolie^
Sprekers • de heer' Michèi Vanthournout,
arrondissementssecretaris (schrijver van het werk
« Federaal België », over « Hoe
Federalisme te Brussel », en de
heer Achiel Van Malderen, leider
der Vlaamse Ziekenkas en gewezen
arrondissementsvoorzitter,
over « Sociaal-Economische structuren en h e t streven naar Federalisme ».
Toegang kosteloos. Begin te 20
uur stipt.

LIMBURG

Kerkhove Guido, B r u g s t r a a t 3;
Beveren-iW. : Braem André, Bisschop Triesblaan 44; Buggenhout:
Jacobs F r a n s , Bovendonckstraat
15; Delnze : jWelvaert Lisette, Ach.
Van Eeckhoutestraat 45; Dendermonde : Kindt - Vermeulen, Olieslagerstraat94;
Erembodegem
:
B u e r m a n Alb., Keppestraat 124;
Gavere : De Rijcke W., Scheldes t r a a t 11; Gent ; T h i e n p o n t A.Theoph., De J a e g e r s t r a a t 11, Gentbrugge; Vlaams Huis Roeland,
Vrijdagavond; H a m m e : Buggenhout P., Ringstraat 29; Heusden :
Facq Em., Zandakkerlaan 72; Nevele : De Weerdt R., Dreef 8, Vorselare; Oudenaarde : Pauwels Guldo, Dijkstraat 53; Roeselare :
Huyghe Jeroom, Pilkemstraat 42;
Ronse : Gilbert Herman, steenweg
22, Nukerke; Wetteren : Crapoen
Emiel, Serskampsteenweg 147; Zomergem : Wallaert Daniel, Azaleastraat 33; Zottegem : De Backer Paul, Welzijnsti-aat 71; Zwijn,
aarde : De Clercq Anna. Hutseporstraat 78.
Plaatselijke
medewerkers
te
Kortrijk, Lokeren en St. Niklaas
gevraagd.
Interessante
verdiensten.

WERF NU
BEKE
Operatie <c Doorbraak 62 ».
Het gewestelijk bestuur is volop
bezig met de grondige organizatie
en koördinatie v a n h e t gewest
S^ee.tjesland. I n alle gemeenten
van het gewest worden kontaktvergaderingen belegd waarop volgende punten besproken worden :
abonnementenwerving,
proefnummer-verdeling,
jongeren-werking,
simpatisantenlijsten, infiltratie in
kulturele- en jeugdorganisaties, ledenwerving, samenstellen v a n komitees en afdelingsbesturen.

DENDERHOÜTEM
Het bestuur v a n de Daensistische Vrienden richt op 15 december 1962 te 20 uur i n h e t lokaal
« stop » of Vlaamse Kring een gezellig Vlaams samenzijn in. Alle

B E C O - Olie !

PROVINCIALE K.-VDERDAG LIMBURG
Onze propagandisten worden allen opgeroepen voor de grote
kaderdag die gehoud"n wordt op zaterdag 15 dec. a.s. te Hasselt
in hotel Warson.
Aanvang te 17 iiui.
We schenken dit j a a r bizonder veel a a n d a c h t a a n organisatie en uitbouw van de partij.
Leden die belangstelling hebben voor toetreding tot de r«-opagandisten-afdeling. worden graag verwacht.
Nogmaals vragen we, een mtense propaganda te voeren rond
de leden- en abonnementenslag die een aanvang heeft genomen in onze provincie.
Als sprekers v/erden gevraagd : Lic. Walter Luyten, Pol
Martens en Wim Jorissen.
Mogen we a a n de afdelingen vragen nog een uiterste inspanning te leveren voor deze dag
Kolportage.
Moigen zondag gaat de kolportageploeg van Limburg Volksuniebladen verkopen te Maa.seik. We verwachten een trouwe opkomst van de keurpropagandisten

WEEKBLAD

W-VLAANDEREN
KNOKKE
Vlaams Bal.
Op zaterdag 8 december 1983
richt de Vlaamse Vriendenkring
van de Oostkust een dansfeest itt.
Dit vindt plaats in de zaal Capltole, Dumortierlaan te Knokke.
Orkest : Paul Rutger. Begin t e
21 uur.
K a a r t e n bij Raf Deolercq, Lippenslaan
159, Knokke;
Mevr,
Goossens, Lommergang 6, Duiabergen en Jos. De Roose, P a n n e s t r a a t 110, Heist.
Alle Vlamingen worden uitgenodigd.
KORTRIJK
Zondag a.s. 2-12, om 15 uur, i n
het VI. Huis t e Kortrijk, twee n a men ons allen wel bekend.
Zangioest onder leiding v a n
Willem De Meyer; gelegenheidsrede door
P a t e r Brauns s.J.,
« Vlaanderen Nu »• Inrichting
« Jong Davidsfonds ».
Van h a r t e aanbevolen.
Werf tochten.
De werftocht te Deerlijk op 18
november 11. was een succes voor
onze vier trouwste medewerkers;
zij speelden h e t klaar 113 n r s a a n
de m a n te brengen.
Volgende werftocht : zondag 3
december a.s. te Wevelgem S a menkomst a a n de kerk om 8 u u r
45. Iedereen op post.
POFERINGE
Op zondag 9 december, te 10
uur 30 grote Volksunievergadering
gewijd a a n de landbouwvraagstukken.
Deze vergadering vindt plaata
in het Belfort, Grote Markt, Poperinge.
Sprekers : D r Leco{npte^. W.
Luyten en Ludo Sels.
SINT-KRUIS
Verkiezing nieuw bestuur.
Tijdens de statutaire ledenvergadering, welke plaats vond op
donderdag 22 november 1962, werd
door de talrijke aanwezigen h e t
nieuw bestuur verkozen. Alle vorige bestuursleden werden
herkozen.
Het sekretariaat blijft gevestigd
bij L. Reckelbusch, Moerkerkesteenweg 49, St. Kruis.
Zitdageji Sociaal Dienstbetoon.
Iedere zaterdagnamiddag
tussen 15 en 16 u u r : bij de heer M.
Leroy, Vuurkruisenlaan 8.
Iedere zaterdagvoormiddag tussen 10 en 11 u u r : bij de heer M.
Vandemoortel,
Delaplacestraat
121.
VEÜRNE-DIRSMUIDEOOSTENDE
Zaterdag 1.1. werd de arrondissementsraad opgericht en h e t arrondissementsbestuur
gekozen
Het
bestuur is als volgt samengesteld:
L. Vande Weghe : voorzitter.
M. Zwaenepoel : ondervoorzitter.
Deganck : penningmeester.
E. Lootens : dienstbetoon.
L. Mertens ; organisatie.
L. Devreese : propaganda.
O. Huyghebaert : sekretaris.
Het nieuwe bestuur d a n k t h e t
aftredende voor
h e t geleverde
werk. H e t verheugt zich over h e t
gestelde vertrouwen een hoopt op
een vruchtbare werking, de Volksunie in Vlaanderen t e n bate. B i
nu, allen een front.

Uitgave van de v.z.w VOLKSUNIE
REDAKTSE ; Mr. D. Deconinck,

Hoofdredakteur,

S De Lie, drs W. Jorissen, P Martens, M r . F. Van der Eist,
T. van Overstraeten, dr L. Wouters : leden.
Alle briefwisseling voor redaktie naar :
Rofatyp, Sylv Dupulslaan 110, Brussel 7.

Tel. : 13.48.98

Beheer : Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11 82 16
Alie klachten voor niet ontvangen van b l a d o p dit ad^es
Jaarabonnemenl : 200 F - HalfjaarlijUs ; 105 F - Driemaandelijl»» : 55 F
Steunabonnement : 500 f ( m i n i m u m ) - Losse nummers t 6 F
Abonnement b u i t e n l a n d : 250 F
LUCHTPOST: Kongo 750 F - Z u i d - A f r i k a 950 F - Brazilië-Canada 1100 F
A n d e r e landen 900 F
Alle stortingen voor h e t b l a d o p postgiro 54.45.4<, W . Jor!ssen, Brut.
Verantw

0^ILAAN0£RÉN

u i t g . : M r . F. Van der Eist, Beizegemstraaf 2 0 , Brussel I Z

Mutualiteit
Plandria,
Gavere
steenweg 92, Merelbeke.
Verpl. verzekerden 20 P / m a a n d
— ook als beide echtgenoten werken.
Vrij-verzekerden 250 F / m a a n d
— studerende kinderen inbegrepen.
Maximale voordelen. Met P.C.R.
en teler, rechtstreekse aansluiting.
Aalst : Oarlier Ars., Dirk Martensstraat 76; Aalter : Van de

leden en oprechte Vlamingen worden verwacht.
Sprekers : Volksvertegenwoordiger Dr. Van Leemputten
Arrondissementssekretaris
Paul
Martejis.
Tijdens h e t gezellig samenzijn :
gratis eetmaa! en tombola.
GENT
Op zaterdag 8 december t e 20
uur in de grote Roelandzaal, voord r a c h t over 8 Gentse schoonheid
en l>ezienswaardigheden » door de
heer Fransen. Deze voordracht
wordt aangeboden door de Vlaamse Kultuurkrlng. De toegangsprijs
is gratis voor abonnees, niet-leden
betalen 10 P e n studenten 5 P .

B E C O Prijzen
Mazout
zone O
1,96
Lichte stookolie zone O
1,51
Benzine aupei
zone O
(hoge kwaliteit).
6,98
Met minimum van 2000 1.
voor gans het l a n d .
Direktie :
B. van Maldergem
Steenstratelei 8
Kortrijk
TeL 656/109S7.
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ANTWERPEN
ANT W EKPEN-STAU
Dinsdag 4 december om 20 uur
30 in het Vlaams Huis Peter Benoit, Frankrijklei 8, afdelingsvergadering Antwerpen-Stad.
Mter Schiltz en Karel Dillen
geven hun maandelijks overzicht
van de aktuele politieke toestand.
De Heer J. Creten, provinciaal
Toorzitter
van
het
Algemeen
Vlaams Vakverbond, spreekt over
h e t vraagstuk van het Verplicht
syndikalisme.
Nadien gelegenheid tot vragen
en debat.
Sympathizanten
welkom
na
voorstelling aan het bestuur.

BRABANU

SCHAARBEEK
Vlaams Leven.
Zondag 16 december te 19 uur
stipt voeren de Jonge Toneelliefhebbers van Schaarbeek in de Van
Schoorstraat 43 te Schaarbeek
« Het Scheeltje » op. Het past dat
we de vertolkers van dit vrolijk
toneelspel steunen door
talrijk
aanwezig te zijn.
M a a n d a g 17 december spreekt
E.P. Marcel Brauns S.J., over
« Vlaamse beweging onder Bijbelse belichting » in de zaal Amitié,
Liedtsplein 35 te Schaarbeek.
Deze
belangrijke
studieavond
wordt belegd door de Sohaarbeekse
Kuituuren
Studiekring
de
Vriendschap.
ÜKKEL
Algemene statutaire
ledenvergadering cp 8 december te 19 u u r
m Vlaams Huis Die Ossewa, Bondgenotenstraat 307, Vorst. Op de
dagorde : Korte toespraak door
voorzitter Vanthournout, bespreking van jaarwerking, oprichting
van werkgroepen, hernieuwing van
lidmaatschapsgeld.
VORST

DWOKP
V a n vandaag 1 december 62 af
starten wij in Dworp officieel met
de Vlaamse ziekenkas. ledere zat e r d a g van 18 uur tot 18 uur 30
zal er t h a n s een afgevaardigde
ter beschikking staan van al degenen die willen aansluiten.
Sociaal dienstbetoon door d h r
Talloen : iedere eerst« zaterdag
der m a a n d van 18 uur fcot 18 uur
30.
Het is van zelfsprekend dat deze
diensten gratis kunnen geraadpleegd worden !
GOOIK
Op 8. 9 en 10 december e.k.
richt de afdeling Gooik een grote
pensenkermis in met prijskamp op
Russisch Biljart.
Alle leden en slmpatizanten der
Volksunie worden hierop vriendelijk uitgenodigd en worden verw a c h t zaterdag, zondag of m a a n dag, telkens vanaf 7 uur in de
Herberg van Jozef
Monbalieu,
Dorp, om te komen proeven van
de lekkere Goolkse pensen en (wie
weet) om een prijsje weg te kapen
bij het biljartspel.

(Brussel)

Op zaterdag, i december te 16
uur vindt in Vlaams Huis Die Ossewa een Sinterklaasfeest plaats,
gezamenlijk ingericht door twee
Vlaamse verenigingen
uit
het
Brusselse : De Vriendschap van
Vorst en de Vriendenkring der
Blauwvoetvendels Gouw-Brussel.
Alle kinderen tot 12 j a a r zijn
welkom; toegang kosteloos. Men
moet zich evenwel voor 27 november laten inschrijven bij de heer
Steyaert, Vlaams
Huis, Bondgenotenstraat 307, Vorst-Brussel 6,
waar men ook meer inlichtingen
kan bekomen.

GENK
Het bal van Vriendenband Limburg is een volled'g succes geworden Niet minder dan 100 Vlaamsgezinden hebben er een stemmige
ontspannmgsavond
doorgebracht.
Ook dit j a a r was er een sterke afvaardiging van Brussel en Antwerpen aanwezig. Het kunstglasr a a m d a t uitgeloot werd ging n a a r
Brussel. Deze mooie prijs werd eigenhandig door de glazenier Ivo
Bakclants overhandigd a a n de gelukkige winnaar.
Een speciale vermeld.ng voor h e t
orkest « Gebroeders Minten » die
in een echte Vlaamse geest de
avond hebben opgeluisterd.'
HASSELT
De afdeling Hasselt deelde verleden
zondag
Volksunie-proefn u m m e r s uit te Herk de Stad.
Spreekbeurt.
Het Verbond der Vlaamse Academici (V.V..A.) Limburg richt op
13 december een spreekbem't in
waar Mr van der Eist zal h a n d e len over « Rol en invloed van een
Vlaamse partij in het Belgisch
politiek leven ». De bijeenkomst
vindt plaats in h e t r e s t a u r a n t
« Victory », Maastrichtersstraat
102, Hasselt, te 20 uur.
Voorbehouden voor academici.
MAASEIK
Week n a week gaat de werkgroep Maaseik op propagandatocht.
Blke week sturen ze dan ook
nieuwe leden en
abonnementen
binnen.
A.s zondag : kolportage te Lanaken.
BI

Nadien is er voor de ouders nog
een gezellig onderonsje.

LIMBURG
BERINGEN
Verleden zondag is de afdeling
Beringen aangevangen met
de
verspreiding van
proefnummers.
Bladen werden uitgedeeld a a n de
kerken van Meeuwen en Peer.

W E R F NU
NEERPELT
Eindelijk is m e n te Neei-pelt
vlot gekomen met de ledenwerving.
Terwijl we dit schrijven zai
waarschijnlijk de eerste volwaardige afdebng gevormd zijn. Maar
we weten ook d a t de plannen verder reiken en d a t de uitbouw n u
stelselmatig verder zal doorgevoerd worden.

O^VtAANDEREN
GENT-EEKLO
Na h e t houden van statutaire
verkiezingen in de onderscheiden
afdelingen werd de arrond. r a a d
samengesteld als volgt :
G. Dekeyser, Dellaert E., Smet
N., Van den Berghe R., Lootens
G., Beirlaan G., Buysschaert M.,
Gyselinck G., Faok E., Stals M.,
Ritzen J., Depaepe R., Dejaegher
G., De Stoppeleir J., Van Damme
K., Van de Kerckhove Om., De
Moor J., Dr. L. Wouters,, Dr. R.
Meysman, Raes R. (Dr.), M Van
Poucke, Wille, Onderbreke M.,
Vermeersch G., De Kee F-, Pauwels, De Moor J a n .
Zoals bepaald door de statuten
werd doo" de raad in zitting van
16 november 11. volgend arrond.
bestuur aangewezen met verdeling
van funct'es :

PROVINCIALE KADERDAG

Zaterdag 1 december 1962, te Gent.
Alle kaderleden en abonnenten van de Volksunie worden
dringend uitgenodigd om in grote getale aanwezig te zijn op
de grote massa-kaderdag van de provincie Oost-Vlaanderen.
Deze kaderdag vindt plaats in de zaal van het AAaams buis
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., behandelt het onderwerp :
« De Volksunie en de komende gemeenteraadsverkiezingen ».
Toon van Over^straeten, algemeen propagandaleider spreekt
over :
« Piopagandathema's en methodes, aangepast aan de huidige politieke konjunktuur ».
Voor de dames wordt een speciaal programma van toeristische aard voorzien.
Om 18 uur gi-ijpt een korte feestzitting plaats waarin de
Volksunie Oost-Vlaanderen h a a r volksvertegenwoordiger Dr. L.
Wouters viert om zijn zestigste verjaardag.
Na afloop is er een gemeenschappelijk avondmaal voorzien eveneens in het Vlaams huis Roeland.
s Avonds laat vindt er een galabal plaats m de moderne
zaal Riva. gelegen langs de baan Gent-Kortrijk te Deurle.
Het bekende danscombo van Frank Greven, versterkt met
een vokaal kwartet zal er voor de gepaste stemming zorgen.
Dit bal wordt ingericht in samenwerking met de VlaamsNationale Studentenunie van de Rijksuniversiteit te Gent en
s t a a t 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 !

O. Voorzitter : ir. J. Ritzen.
Penningmeester : R. Depaepe.
Propaganda : De Kee F .
Organisatie : De Kee P.
Dienstbetoon : Om. Van de
Kerckhove.
Voor de functie van respectievelijk arr. Voorzitter en secretaris,
werden Mr. M a r e Stals en J. De
Stoppeleir weerhouden. Hun kandidatuur zal a a n h e t Hoofdbestuur
ter goedkeuring voorgelegd worden.
LEDE
Op zaterdag 8 december te 20
u u r 15 in h e t lokaad « Reinaart »:
forum met Wim Jorissen en Toon
van Overstraeten.
De aanwezigen krijgen gelegenheid, allerlei vragen i.v.m. de
Volksunie te stellen; deze vragen
zullen door h e t a panneel » worden beantwoord.
Een nieuwe formule, die de andere partijen niet aandurven ! Iedereen hartelijk welkom.
WAARSCHOOT
I n navolging van de afdeling
Zomergem wordt vermoedelijk op
24 november een kontaktvergadering belegd van onze V.U.-'leden
en V.U.-jongeren met Volksvertegenwoordiger Dr. L. Wouters.
Finantièle mobilisatie.
De operatie « doorbraak 62 »
betekent een aderlating voor onze
kas.
Geldelijke
bijdragen
worden
dankbaar aanvaard bij onze penningmeester dhr. Hubert Wille,
Holbouwstraat 9, te Zomergem. U
k u n t ook overschrijven of storten
op P.C.R. 8645 19 van R- Van den
Berghe, te Waarschoot.

W-VLAANPEREN
BLANKENBERGE
Wij steunen het Vlaams Bal te
Knokke en richten bij deze gele-

Payottenlanders !

Frank Greven
treedt op m e t zijn d a n s c o m b o
en zangkwartet :
« D E GEEVA'S»

A'o de prov.
haderdag
(zaterd. 1 dec. a.s.) vindt
te Gent een groot bal
plaats met hel orkest van
Frank Greven. Voor verdere
inlichtingen,
xie
« Bewegingsleven
».

Breugheliaanse
Pens- en Cotelettenkermis
in Café CHRIS
Tezuivenen, 42, Pamel

genheid een autocarreis in. Prijs
heen en tei-ug 5 P.
Vertrek te Blankenberge om 20
uur. Terug te 2 uur.
Inschrijven bij
Hektor Van
Ryssel, de Smet de Naeyerlaan
33c, Blankenbei-ge.
BRUGGE
Brugge laat Knokke niet los.
Wij gaan gezamenlijk naar h e t
Vlaams Bal te Knokke. Een autocar wordt ingelegd Prijs heen en
terug : 15 P.
Inschrijvingen bij K, Inghels,
Grauwwerkersstraat 3 en R. Van
de Voorde, WoUestraat 45, Brugge.
Brugge rekent op een talrijke
aanwezigheid !
Vlaams Kerstfeest.
De Willem 'De Dekenkring nodigt iedereen uit tot h e t eerste
Vlaams Kerstfeest d a t plaats vindt
op zondag 23 december 1962 te 15
uur m het Karel De Goedeheem,
Schoolstraat te Brugge.
Werken mede a a n deze namiddag ; Blauwvoetvendels, Kroonwacht. Meisjesbond « Ie Dien »,
Brags Narrenschip, enz.
Uitdelen
van snoepgoed
voor
de kleinen - maaltijd voor de ouderen.
Inkomgeld (hoger dan 14 j a a r ) :
10 F.
Iedereen hartelijk welkom !
Sociaal Dienstbetoon,
Zitdag iedere zaterdag van 17
tot 18 uur in de hert>erg « Viissinghe », Blekersstraat
2, te
Bragge.
Wegens ziekte van de heer M.
Leroy, wordt des^ vervangen door
Mr. G. Van In of M. Vandemoortel.
OVERLIJDEN
Te Pittem overleed op 68-jarige
leeftijd op 31.10 62 mevrouw A.M.
De Kee-Beernaert, echtgenote van
onze trouwe vriend, dhr Kamiel
De Kee.
Onze chi-isteiijke
deelneming
aan de geachte familie.

Vlaams Huis

Houdt
1, 2 of 3 d e c e m b e r v r i j
en kom dan
e e n s s m u l l e n bij m i j !
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En, naar wij in « La Libre Belgique » lazen, sprak hij niet eens naoorlogs Duits, maar
gebruikte hij een soort oorlogs'"uUs, een naziterminologie.
Is die man dan niets geëvolueerd ?
Custers is aitijd wat ten achter gebleven,
ze'fs toen hij meende profeet te spelen en de
C.V.P. te moeten verruimden
Dacht die brave man dat het vo'doende
was de eeuwige vlam van Breendonk te gaan
aanwakkeren om elk spoor van zijn verleden
uit te wissen ? Custers gaat graag door voor
verstandig en doet bijgevolg als minister niets.
Maar zelfs dat verstand moeten we hem ontzeggen.nu hij dacht dat de waakzaamheid van
de Belgische patriotten kon verslappen.

EEI^SGEZIIID
TEGEH
VLAANDEREN
door Vtd.Ti/imfofUAouc

U AT We in een heerlnk land
wonen, wisten we reeds lang.
Wie dit niet gelooft moet de Volicsgazet
maar lezen telkens de B.S.P. mee aan het bewtod is.
Hoe heeiiijk het leven in deze unitaire sLaat
Is hebben we de jongste dagen weer ervaren
toen onze unitaire voogden langs hun werktuig, de Belgische Veiligheid om, nog eens een
Nederlandse spreker moeilijkheden berokkenden. Die Nederlander heette thans niet Paardekooper, maar wel Wlllemsen. Dat die niet proVolksunie, maar wel pro-B S.P. is, wist onze Veiligheid niet. Want alle Nederlanders spreken
Nederlands en zijn dus anti-Belgisch.
Wij leven klaarblijkelijk weer in de sfeer
van 1830 sinds de olijke Maastrichtenaren de
mop uitvonden, een paar Belgische grasvelden
tussen hun stad en de Maas op te eisen. Dachten die Maastrichtenaren dat men in België kon
lachen om dergelijke grapjes ? Tijl Uilenspiegel
was anders een Belg van voor 1830, sprak bijgevolg nog geen Frans en wist dus n'et wat echt
patriottisme is.
Klaarblijkelijk weet onze Belgische Veiligheid van minister Vermey'en niet m?er wat
doen. Waarom zouden de Vlaamse kulturele
verenigingen hen niet wat werk bezorgen en allemaal Nederlandse sprekers vragen ?
Dit zou ten minste het voordeel h-bben dat
de Nederlandse openbare mening de juiste inhoud van de begrippen minorisering en Belgische unitaristische demokratie leert begrijpen.

W

AARTOE dient immers al dit
internationaal kontakt ?
Benelux ? Europa ? Alles goed en we!. Maar
waar blijft België dan ?
Is het wel civiek als buitenlanders hier komen spreken ?
Is h j t civiek dat Belgische ministers in h e t
buitenland spreken ?
Spaak ? Tot daar toe. Die man is liberaal
en spreekt Belgisch, Frans dus.
Maar waar blijft h e t civisme als een Fayat
in het buitenland Engels gaat spreken ?
En wankelen de grondvesten van ons unitarisch vaderland niet als een Belgisch minister in Duitsland Duits gaat spreken.
Uitgerekend Custers dan nog ! Waant hij
zich een De Gaulle ?

M. ERWIJL Vermey'en als voorbereiding tot het socialistisch kongres, gevonden
heeft d a t h e t federalisme in de wereld overal
middelpunt zoekend is in plaats van middelvliedend of In gewone taai de eendracht
versterkt in plaats van de scheiding te bewerken — gaat de Volksgazet voort het tegengestelde te beweren.
Waarom ? Wel, voor de franstaligen is thans
het federalisme civiek vermits de Walen het
wi.len. Wat de vlaamsbewusten willen kan echter onmogelijk civiek zijn. Daartegen moet gehetzt worden. Dat laten de franstaligen echter over aan hun Vlaamse evoluees. Dat goor
werkje is geknipt voor de Vlaamse socialistische knechtjes. De k'eine Vlaamse m a n die op
elk gebied benadeeld wordt door de franstalige
bonzen van de kleurpartijen met behulp van
Vlaamse handlangertjea moet natuurlijk de
eerste loopgraven in om de Belgische eenheidsstaat en h u n profiteurs, dus zijn uitbuiters, h u n
voordelen te laten behouden. Voor de Walen is
federalisme een versterking van België, voor
de Vlaamse k'eine man moet dit echter scheuring van « ons landje » betekenen. Die sukkelaars moeten dom gehouden en bedrogen blijven Daarvoor kan men best de Vlaamse socialisten gebruiken.
Het socialisme dat overal ontvoogdend
werkte, m.oet in Vlaanderen de Belgische voogdij blijven steunen.

VOLKSUNW

t OOR de gelegenheid wordt
Rudi van der Paal propagandaleider van de
partij en « pikzwart ». Rudi, onze deelneming,
jongen !
Je bent al te lang niet zwart geweest. Het
werd tijd dat dit veranderde !
Je hebt Je pen wel niet aangeboden a a n
Rik de Man voor h e t ene grote socialistische
kollaboratieblad. Dat deed Jos. Je maakte geen
deel uit van de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders zoals Van Acker.
Je vroeg de Duitsers niet beleefd in 1940 om
terug n a a r België te mogen komen om hier een
koHaboratieregering te helpen vormen. D a t
deed Spaak. Je ging in Duitsland geen wapens
fabriceren voor het Nazi-beest. Dat deden vele
socialistische arbeiders. De socialistische partij
zit vol verbrande schapen. Ze moeten dus roepen : Houd de dief. Verplichte huichelaars !

W

AT de Volksgazet echter
meest dwars zit is d a t Yerna onze partij meer
links genoemd heeft dan de socialisten. Hij bedoelde links natuurlijk niet in de zin van klassenstrijd, noch als anti-katoliek, m a a r als sociaal-vooruitstrevend.
En inderdaad, dat zag hij juist. Wij schreven dit hier trouwens reeds jaren terug. Wie
vocht voor afschaffing van werkloosheid en
Qendelarbeid meer dan wij ? Wie kloeg meer
het loonverschil aan tussen Vlaanderen en
Wallonië dan wij ? Wie vroeg een behoorlijke
levensstandaard voor de kleine landbouwer en
de kleine middenstander, de kleine bediende ?
Toch wij de Volksunie en niet de rechtse Volksgazet waar men wel met genoegen middenstanders en boeren aanvalt, maar h e t groot-kapitaal met rust laat.
Die dwaze strijd van arbeider tegen boer en
middenstander, in plaats van de rechten van
allen samen tegen h e t groot kapitaal te verdedigen, hebben de Waalse socialisten ten minste
opgegeven. Zij zijn inderdaad de solidariteit
van alle geringen in de maatschappij gaan inzien. Yerna beklemtoonde dit trouwens. De
Vlaamse socialisten moeten nog veel leren. De
Volksgazet zou beter naar Links luisteren in
plaats van het spel van La Libre Belgique te
spelen. En de kleine Vltnmqe man te misleiden.
9^m
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E Volksgazet heeft nog wat
anders ontdekt. Een bondgenootschap M.P.W.Volksunie. De Waalse socialist Yerna sprak te
Antwerpen voor de Vlaamse Kontaktclub. Dit
nu is iets onbegrijpelijks voor de Vlaamse socialisten. Zoveel geestesvrijheid hebben zij zich
nooit durven veroorloven.
Hun Waalse bazen zouden de wenkbrauwen
kunnen fronsen !
En die Yerna is betaald door h e t sindikaat,
schrijven ze.
Inderdaad, volgens hen moet een betaalde zwijgen. Mooie demokratie !
Het zit de Volksgazet geweldig dwars dat
die Yerna te Antwerpen sprak voor « een troepje dokters, apotekers, middenstanders en zwarten
».
De stijlbloem dat die zwarten de geur van
de gevangenis nog in hun kleren droegen dienden we jammer genoeg te missen.
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ISLEIDING ? Misbruik maken van h e t gemis a a n ontvoogding van de oudere Vlaamse bevolkingsklassen ? Het Brussels
liberaal licht Hougardy blijft hierbij niet ten
achter.
Zoals de Vlaamse socialisten de Vlaamse
volksmens willen overdonderen met het federalisme als scheuring van ons dierbaar vaderland
voor te stellen, zo wil Hougardy hem overbluffen met een briefomslag van de senaat.
De heren kennen uitstekend de achterlijkheid van de oudere Vlaamse bevolkingsklassen.
Zij vergissen zich echter grondig voor wat
de jongeren betreft.
Die zien het ellendig spelletje van de
Vlaamse kleurpartijen en keren zich spottend
en walgend van hen af.
Zij stromen naar ons toe en maken van de
Volksunie een grote partij.
Senator Hougardy, volksvertegenwoordiger
Van Bynde : van harte dank !

A: Jeurimen-CloiPsle^mans & Z,
MAATKLEDING
Opgelet :
Opening v a n de nieuwe
zaak op zaterdag 1 dec.

w a n t ..V

Tel. 33 91 65

MATTHieUTBeDOeNBEWlUF

G.BERGERS

JURNHOOTSEBAAN,J02, BORGÊRHDUT
.'TÏCl^U.ii
Bijhuizcn : Antwerpen. Dicpc(tr. 84-86. Tel, 31.01.18; Bcgijncristr. 39-41.
1*^' '3 47/1 - Ocurnc:Golli»or»lc;60, Tel. 36.25.22.

ETALEN

BUREEL - S C H O O L M E U B E L E N
Beringersteenweg

ZONHOVEN

Tel. 011-132.31

SINT-JANSVLIET t "
3KI«tn« Tunnel)
ANTWERPEN

^
;
i

