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L« Wouters :#« WW €3&mH skfnd 
duurder dan \.aams # 

De pensioengerechtigden 
van het oude stelsel dienden 
slechts te bewijzen dat zij 
sinds 1945 loontrekkenden 
waren, om een volledig pen-

dr leo 
WO uiers 

Verleden zaterdag werd Ie 
Gent hulde gebracht aan volhs-
verlegenwoordiger Leo Wou
ters die 60 jaar werd. 

De plechtigheid werd voor
gezeten door ir G. de Roo, pro
vinciaal voorzitter, die in zijn 
openingswoord de nadruk er 
op legde dat de ononderbroken 
akliviteit van dr Leo Wouters 
tn het Genise de verkiezings-
merwinning in 1961 mogelijk 
heeft gemaakt : drie Ooslvla-
mingen gingen, dank zij het 
Gentse Kworum, naar het par
lement. 
Mr Van der Eist herinnerde bij 
hel begin van zijn ontroerende 
spreekbeurt eraan hoe, in de 
moeilijke jaren na de oprich
ting der V.U., Leo Wouters 
aan de jonge partij de grote 
steun van zijn ervaring en mo
reel gezag verleende. In deze 
bijna uitzichtloze periode - dr 
Leo Wouters zelf was op dal 
ogenblik nog steeds politiek 
uitgeschakeld I - heeft de par
tij ontzettend veel te danken 
gehad aan de taaie Kcmpische 
hardnekkigheid waarmee Leo 
Wouters zich zonder enige be
rekening bleef inzetten voor 
hel Vlaams-nalionalisme. Mr 
Van der Eist herinnerde er aan 
hoe hij, tijdens zijn talrijice en 
vank vruchteloze tochten door 
hel ganse Vlaamse land, de 
grote daadweikelijUe en morele 
steun van dr ^\ oiih'r-i mocht 
endervinden. 

De algemene vuoizittcr be
trok in zijn hulde ook mevrouii) 
Wouters om haar begrip, haar 
toewijding en haar offeiraai-
digheid. 

Namens he( air. Gcnt-EcKlo 
werd het woont gevoerd door de 
arr. voorzitter, mr M. StaU. 
die speciaal belichtte hoe de 
medewerkers van dr Wouteri 
niet alleen diens politieke 
steun, niaar ook diens mcnso-
li]ke en morele Itulp in veel 
omstandigheden leerden waar
deren. 

Aan dr Leo tT outers werd 
een qeschenk oveihandigd, ter-

ifUijl mw Wouters mei bloemen 
werd bedacht. 

werft 

sioen te trekken. De nieuwe 
pensioengerechtigden echter 
moeten het bewijs leveren dat 
zij van 1926 tewerkge£?leld 
waren. Wat vaak onmogelijk 
is. Waarom deze schromelijke 
ongelijkheid ? Alleen omdat 
bij het behoud van dezelfde 
bewijslast, er geen voldoende 
kredieten zijn om 't pensioen 
op 40.000 F te brengen. «De 
socialisten houden hun belof
ten > heet het dan cynisch in 
hun schreeuwerige verkie
zingsslogans. Maar hoe ! Wat 
zij de enen onthouden stop
pen zij de anderen toe. Fraai 
is het niet. 

Toen deze wet ging gestemd 
worden in april, dreigde de 
regering over de kop te gaan 
over een C.V.P. amendement 
dat het behoud van de lichte 
bewijslast beoogde. Binnens
kamers is het er dan in de 
C.V.P.-fractie nogal ontstui-
mig aan toe gegaan. Er is de 
staatsmanswijsheid, of al
thans de (getaande) wijssheid 
van een staatsminister aan te 
pas moeten komen, om de re
gering te redden en de mdie-
ners van het amendement 
geen sUjkfiguur te laten 
slaan. Bij de stemming kel
derden de C.V.P. en de B.S.P. 
het amendement en zijn dus 
deze partijen verantwoorde
lijk voor de onverdedigbaar 
zware bewijslast. De P.V.V., 
slecht geïnspireerd door haar 
specialist die zijn wrok op de 
minister, met wie hij het aan 
de stok had, wou afreageren, 
onthield zich en stemde dus 
de verhoging tot 40.000 niet. 
De houding van de Volksunie-
groep was de enig juiste : zij 
stemde voor de 40.000 F en 
voor het behoud van de (lich
te) bewijslast. 

Deze voorgeschiedenis werk
te nog door bij de huidige be
spreking van de begroting. 
Socialisten en C.V.P.-ers op 
de gevoelige plek geprikt door 
de P.V.V.-woordvoerder, ver
weten deze zijn vroegere hou
ding. Minister Leburton hield 
zich voorzichtig buiten de 

De Kamer behandelde de begroting van Sociale Voorzorg. 
De verslaggeefster, een socialiste, vermeldde nauwelijks 
de wet van april 1962 waarbij het arbeiderspensioen op 
40.000 F en voor alleenstaanden op 29.000 F werd ge
bracht. Deze opvallende bescheidenheid, bij het inlossen 
van een daverende kiesbelofte, vindt haar reden in de 
ontevredenheid van tal van arbeiders die na 1 januari '62 
de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken. 

l*ARLEMENïAiKi!; KRABBELS 

Korsika ? 
Inderdaad, Korsika ! De wii%i 

naar van de abonnemenlemlug 
J96? krijgt een gratis kaartje 
voor een luchtreis naar het 
eiland van zon, zee en 
parte. 

En daarachter komt clF 
reeks klassieke prijzen : te veel 
en te vroeg om allemaal te ver
klappen. 

tin tenslotte is er de ineawe, 
maandelijkse bekroning van de 
meest verdienstelijke piopagatu 
dist van ons blad : een mooi, 
waardevol boel: op hel einde 
van iedere maand. 

In de arrondissementen en in 
de afdelingen draait de abort' 
nementenslag nu op volle toe-
ren. Ook bij U ? Neen ? Hoog 
tijd dan om te beginnen, liefst 
vandaag nog. 

Laat de postbode rustig ziji% 
werk doen bij het vernieuwen 
van de abonnementen ; een 
goed propagandist heeft op dit 
ogenblik slechts oog voor nicU' 
we, steeds weer nieuwe aboiv-
nementen. 

Heeft uw arrondissement, aw 
afdeling haar streefcijfer reeds 
bereikt ? Vijftig ten honderd 
méér abonnementen dan in het 
voorbije jaar ? Des te beter, en 
zeker geen reden om op de 
lauweren te gaan rusten. 

tot gevangenisstraffen ver
oordeeld. Na de onafhanke
lijkheid werd tegen deze ge
vangenen de doodstraf uitge-
i?proken. Zou België zijn tech
nische hulp terug trekken ? 
Dat was de vraag. In al de 
groepen kwam hieromtrent 
meningsverschil tot uiting. 
Kronacker, steeds opgewon
den wanneer het over oud-
koloniale aangelegenheden 
gaat, verloor zijn zelfbeheer
sing en antwoordde « Neen » 
op de vraag die de interpel-
lant aan Spaak stelde, tot 
verrassing van de vraagstel
ler Spaak antwoordde behen
dig en voorzichtig. 

Daarna draaide de molen 
der begroting verder. 

Nik.Claes. 

schermutseling uit schrik in 
de klappen te delen. 

Leo Wouters hield een goed 
doordachte rede met een war
me ondertoon van waarachtig 
sociaal gevoel. Hij betoogde 
met logica en statistieken, 
ontleedde de verslagen Sauvy 
en Delperé, wier toepassing 
voor Vlaanderen hij als on
aanvaardbaar verwierp. Hij 
bepleitte met aandrang de so
ciale voorzieningen voor de 
Vlamingen. 

Minister Leburton, voor de 
ingewijden de stationschef 
van Borgworm, verdedigde 
zijn begroting. De minister 
aan wiens burgemeesterszor-
gen Borgworm werd toever
trouwd, is het niet aan te 
zien dat hij in de woelige 
stakingsperiode, aan het 
hoofd van oproerkraaiers 
treinen ophield om het spoor
verkeer te ontredderen. Hij 
ziet er keurig en salonfahig 
uit. Zijn zorgenkind is de 
ziekteverzekering, die sinds 
jaren ziek is, slepend ziek. Hij 
zal ze weer gezond maken zo
als al zijn voorgangers reeds 
voor hem deden. 

De P V.V.-er Drèze interpel-
leerde Spaak over de dood
vonnissen te Usumbura. In 
deze duistere en pijnlijke zaak 
werden verdachten van een 
politieke moord door het ge
recht onder Belgische voogdij 

VERWITTIG UW HUISGENOTEN 
Binnen enkele dagen komt de postbode bij U aan
bellen voor de vernieuwing van uw abonnement. 
Verwittig uw huisgenoten hiervan zodat de brie
venbesteller - die de vernieuwing slechts éénmaal 
komt aanbieden - niet zondermeer doorgestuurd 
wordt. Wij danken U vooraf hartelijk voor uw 
moeite. 

Ueeft hel ariondis^emcnt 
Aalst hel arrondissement Me-
chelen reeds definitief achter 
zich gelaten ? Hoe zit hei met 
de epische strijd tussen Anl-
tvcrpen en Brussel ? Wanneer 
zorgt Cent ervoor dat we kun
nen spreien van de « drie 
grolen » ? 

Voor wat hoort wal ! En 
daarom maken we er in 1903 
een abonnementenslag van met 
meer en mooier prijzen dan 
voorheen. 

De Volksunie kan nitt met 
tienduizenden goochelen. Maar 
gelukkig heeft zij een hele 
reeks toegewijde simpatizanten 
die de prijzen voor de abonne-
mcntenslaq ter beschikking 
stellen. Voor wie het aanbe
langt : deze prijzen kunnen 
afgegeven worden op ons hoofd-
sckrclariaat. En wareneer U 
even belt naar 02.11.83.16, zor. 
gen ive er ook wel voor. dat 
ze bij u worden afgehaald. 

L E E S 

blz. 3 - Van der Eist in de Kamer 

blz. 5 - Jos Van Eynde. 

blz. 7 - Ontwapening ? 

blz. 8 - Zuiderkempen. 

blz. 1 I - Vlaams vademecum. 

blz. 16 - V.U. socialer dan B.S.P. 

méér abonnenten 
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INTERMEZZO 
Waarde Redaktie, 

Volgens een artikel, verschenen 
In de «Libie » van 26 november, 
gaan wi] binnen weinige maanden 
een komisch mtei mezzo beleven 
En wel de te Luik geplande massa
manifestatie, welke te Brussel moet 
plaats hebben on 24 maart 63 on
der de kundige leiding vaji zeker 
Cïomite voor eenheid van het land 
en natuurlijk « liberte van de peer 
de familie ». Dat het in Luiic be
disseld wordt, zal ons onmiddellijk 
geiust stellen : Softenon-Belgie 
geeft een openbare voorstelling. 

Men zal er slechts de « Bi ave 
reun » te horen krijgen, zeggen 
die Heien De Biusselaars zijn wel 
te beklagen die extra kosten moe. 
ten doen met zich een oorapparaat 
aan te schaffen ten einde dit ge
fluister te kunnen hoi en Wij we
ten immers uil ervaimg dat het 
ringen van deze uit eeuwen sla
vernij opstaande Belg, maai een 
pover iets betekent 

Algemeen wordt aangenomen 
da t de « Maiseillaise » daar beter 
w>u tot haar lecht komen Nu ja, 
een ciicusnummer is eens welkom 
En humoi is een te grote zeld
zaamheid m het politiek gedoe, 
dat men moet hopen op Burge
meester Cooi email's toelating 

B H - Eiembodegem 

LEEUWENVLAGGEN 
Geachte Redaktie, 

Verleden week werd de nieuwe 
|>astoor ingehuldigd ie Ho^sbeek-
Attenhoven Natuurlijk waien er 
•ok vlaggen. 

De zeer aktieve chirojeugd zorg
de voor leeuwenvlaggerj 

Niet minder dan 12 Vlaanibe 
Leeuwen kwamen op de s t raat 

Een paar inrichters moesten 
zich helaas toch laten opmerken. 
Moeder-Overste der parochiale 
schooi vond het niet gepast dat 
op de gevel van het instituut een 
leeuwenvlag werd aangebracht 

De Viag moest verdwijnen en 
esen driekleur kwam m de plaats ' 
Boven de ingang van de kerk zelf 
hmg ook een leeuwenvlag — be-
aas tot grote ergernis van een 

paar C V P -ers ' 
Een vooraanstaand partijlid be

lette ook zijn echtgenote een leeu
wenvlag uit te hangen 

Een goeie vaderlander, die 
C V P -er ! 

L V L - Korbeek-Lo 

P.V.V. 

Waarde Bedaktle, 

In een epistel van een Luiker 
Waal, dus van onverdachte zijde 
en nog wel m het weekblad «Pour-
quoi-Pas '» , wordt uitdrukke'ijk 
toegegeven dat de liberale parti j 
ook m Vlaanderen haar kiezers m 
franskiljonse middens gaal /oe 
ken 

Dit IS een betekenisvolle bekente
nis En bewijst eens te meer op 
welk verkeeid paaid zekere kleur-
f lammganten nog wedden In dit 
geval degenen die zich nog zouden 
in slaap laten wiegen door het zo
genaamde vrijheidsetik'-tje van de
ze blauwe pai t i j 

Dat deze part i j zich verschanse 
m Wallonië en bij de fransdolle 
Brusselaars In Vlaanderen is zij 

een anachronisme Dus een achter
uitlopen op de tijd Haai verdwij
ning in Vlaanderen zou reeds een 
begin van gezondmaking zijn van 
het Vlaamse po'itieke leven 

Daai moet de Volksunie vo< r̂ 
zoigen 

De Volksunie die noch klerikaal 
noch vrijzinnig mag zijn, maar wel 
Vlaams 

H B - Aalst. 

BOUDEWIJN 
Geachte Bedaktie, 

Telkenjare beg n november lan
ceren twee belangrijke dagbladen 
een openbare oproep m hun blad 
tot steun voor het St. Nik'aasieest 
van behoeftige k ndeien Namelijk 
Le Soir en de bladen \ 8 n de groep 
De Standaard 

Het loont wel even de moeite m 
de vooibije dagen de steimlijsten 
van beide bladen te overschouwen 
Men komt tot de vaststelling dat de 
behoeftige Vlaamse kinderen voor 
vele hoger geplaatsten van geen 
betekenis zijn. Belangrijke firma's 
(die nochtans een massa klienteel 
m Vlaanderen hebben) steunen 
eveneens de Le Soir-hjst met een 
flmke bijdrage maar niet de Stan-
daard-lijst 

Kijk maar even naar Le Soir 
van 10 november waaim de eeiste 
lijst verschijnt Welnu daar stor. 
ten de koning en de koningin 
10 000 P en koning n E'isabeth 
10 000 P Daarachter vo'gen een 
reeks namen van alleihande dik
koppen uit de Belgische politieke 
wereld en tal van diplomaten 

Maar waarom in De S tandaa id 
geen steun van de koninklijke fa
milie voor de V'aam«e behoeftige 
kinderpn '' 

Dit is het zoveelste bewijs dat 
Vlaanderen voor hen en velen uit 
de hogere stand van weinig of 
geen betekenis is. 

L O . - Leopoldsburg 

JdN VAN GENT 
Geachte Redaktie, 

Onlangs las ik in uw blad een 
aitikel over Waid Hei mans, « J a n 
van Gent ». 

Ik heb he t boek nu m mijn be
zit en heb het m een adem uitge
lezen Het boeide me, net onti oer-
de me en langs de andeie kant 
verheugde me m dit werk de 
d m t van de schrijver die het idea
lisme liet zien van een der duizen-
de « J a n van Gents » 

Als ik met volle aandacht de toe
s tanden oveilas die onder beide 
wereldoorlogen aan het front heer
sten, dan stel ik vast dat er nog 
maar wemig verandering gekomen 
is 

Want 11 kennen de Waalse over
sten een beetje Vlaams, dan giijpt 
het toch naar het har t als ze on
ze taal zo hei 'igschennend slecht 
spieken. 

Hier m de kazerne durft of mag 
men zich niet al te idealistisch 
voordoen Te snel « doet men aan 
politiek I » Niettegenstaande dit 
heerst er m onze kamer een 
Vlaamse geest Zoals ander^'n mij 
gewonnen hebben voor de Vlaam
se zaak, zo heb ik dit ook getiacht 
bij mijn kameiaden b'j het leger. 

Een leeuwenvlag siert de kamer. 
Iedereen kijkt er fier naa r op en 
spieekt niet van « de vod » die 
elke dag omhoog getiokken wordt 
op het eiep'ein. 

Iedereen op de kamer leest « De 
Volksunie » die wekelijks wordt 
toegezonden 

Nu IS het de beurt aan « J a n 
van Gent »; ook hij wordt door 
mijn vrienden gelezen 

Zo stel Ik vast dat bij onze 
Vlaamse so'daten het Vlaams be
wustzijn meer en meer de boven
hand krijgt Zo moet het zijn i 

Aan Waid Hei mans al rmjn ge
lukwensen voor zijn « J a n Van 
Gent » 

CamiUo. 

S.A.B.A.M. 
Waaide Redaktie, 

Een uwer medeweikers heeft 
twee weken geleden, naa r aanlei
ding van de veroordeling van H. 
Geest-betogers en de boeten voor 
het zingen van « O L V. van Vlaan. 
deien », een humoristische peper
noot gepleegd waarin hij zegt dat 
op dit hed van De Vocht wel de 
zwaarste « auteursrechten » wer
den geheven in de hele auteurs
rechten-historie. Steller van he t 
stukje betwijfelde of de rechter 
de boeten wel plichtsgetrouw aan 
S A B A.M. zou overdragen. 

Dit stukje, dat pit t ig en humo
ristisch was, zou bij oningewijden 
wellicht de menmg kunnen doen 
onts taan dat S A B A M. voor Iets 
tussen de zaak zat Zet u da t even 
1 echt ? R - Brussel. 

Red. : Het is, zoals onze korres-
pondent opmerkt, duidelijk da t 
noch Lode de Vocht, noch 
S A.B AM. iets te zien hebben met 
de hele zaak. De 1.000 ballekens 
boete zijn « auteursrechten » voor 
de opsteller van het Belgisch 
Strafwetboek, de Belgische Staat 
namelijk. 

m e t hen 
avoncl,een tv.arel-avorici.bii u thuis 
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zoals 521 en 528 /5n op v e r z o e k 
met uni t voo r comnn z e n d e r s 

e l k e A R E L in d o n k e r e sapo l i of 
i n g e o l i e d e t e a k 

m e t u n i t v o o r c o m m . z e n d e r s 
en f i l t e r g l a s 

I ta l iaanse v o r m 
f i jncontrole v i a w o n d e r o o g 

• K R A S - E N V L E K V R I J E D I E PG L A N Z E N D E O F M A T T E U I T V O E R I N G • D I E P T E S C H E R P T E • E X T R A - LU I D S P R E K E R V O O R A A N 

vraag dokunientat ie 
naam • 

adres ________________ 

f 
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Verleden week brachten 
w e op deze plaats het 
eerste deel van de tus
senkoms t van m r V a n 
der Eist in de K a m e r op 
27 -11 -62 . Deze week 
brengen w e het slot. 

LITANIE DE KEN EDEN 

In ons blad van verleden week hebben onze lezers kennis kun
nen nemen van de striemende afstraffing die mr Van der Eist 

^,de kleurpartijen en de naoorlogse regeringen toediende in ver
band met de behandeling der Vlaams-Waalse verhoudingen. 
Deze week brengen we een paar uittreksels uit het tweede deel 
der redevoering van de V.U.-voorzitter. We kozen daarvoor zijn 
kijk op de algemene ?ociaal-ekonomische situatie in Vlaande
ren en zijn mening over de zetelaanpassing. 

Geen enkele der regeringen 
heeft In de na-oorlogse 
periode de sociaal-economi
sche politiek gevoerd, die 
noodzakelijk was om de 
Vlaamse gewesten te helpen, 
om hun achterstand te hel
pen inlopen. 

Loos : U is reeds te lang in 
het parlement om dat te 
mogen zeggen. 

Gilles de Pélichy 
expansiewetten ? 

En de 

V. d. Eist : Ik ga er over 
spreken. Wij zijn 18 jaar na 
het einde van de tweede we
reldoorlog. Ik spreek over de 
periode voor 1958 en ik vraag 
U welke maatregelen er t i j 
dens deze periode werden 
genomen om aan^de toestand 
in Vlaanderen te verhelpen. 

centreerd werd in Wallonië. 
Het voornaamste initiatief 

in die periode genomen 
(woordenwisselingen) om de 
economische expansie te be
vorderen is ongetwijfeld de 
wet Liebaert van 1954 hou
dende fiscale ontlasting voor 
geïnvesteerde bedrijfswinsten. 

Er werden voor méér dan 31 
miljard investeringen aange
geven en voor 3,4 miljard aan 
belastingen ontlast in toepas
sing van deze wet. Welnu, de 
Vlaamse provincies met het 
hoogst werklozencijfer, met 
de grootste behoeften aan 
nieuwe industriën en econo
mische expansie genoten 
voor slechts 28.12% van deze 
wet 

In 1959 kregen wij emdelijk 
een begin van regionale eco
nomische politiek. Wij herin-

KLUCHT DER EXPANTIEWETTEN 
Ik moet er U at tent op ma

ken dat van Waalse zijde 
steeds en stelselmatig een 
hardnekkig verzet tot uiting 
is gekomen tegen elke poli
tiek, die er zou op gericht 
zijn om een oplossing aan 
dat probleem te geven. 

(De h. Harmei knikt ont
kennend). 

U zegt neen. Mijnheer 
Harmei, Ik heb hier een pu
blicatie van de Conseil Eco-
nomique Wallon, een offi
cieel orgaan. Gedurende ja
ren is dat verschenen met 
een zeer mooi kaartje op de 
achterste kaft en waarop 
s taa t te lezen wat de Walen 
nastreefden. Wanneer wij 
dit kaartje zien, dan stellen 
wij vast dat al de industrie 
uit Vlaanderen is verdwenen 
en dat al de industrie gecon-

ABMER VLAANDEREN : 
• 

Volgens een wetenschappelijh S 
onderzoek, ingesteld door D.V. • 
L.B.E.A. (Département de l'E-l 
conomie appliquée de l'Univer-i 
silé libre de Bruxelles) koml\ 
voor het jaar 1959 de nationale • 
productie per inwoner voori 
Vlaanderen op 49.000 irank,« 
voor Wallonië op 65.000 frank* 
en voor Brussel op 83.500 frank, i 

Volgens de aangiften van de! 
inkomsten voor de belastingen • 
is, bi] een index 100 voor het; 
ganse Rijk, het gemiddelde in- i 
komen per inwoner in Viaan-j 
deren 86,7, in Wallonië 101,3 : 
te Brussel lil l 

Tien jaar geleden, dus reeds! 
in 195S, werd door professor; 
De Jonghe een studie opge ; 
maakt te behoeve van het een Z 
trum Harmei. In deze studie; 
werd erop gewezen dat hel • 
gemiddelde loon van de Vlaam- S 
se arbeider per faar 7.S80 frank ï 
lager lag dan dit van de ar-\. 
beider in Walionig. i 

Het jaarverslag van de Rijks- S 
dienst voor Maatschappelijke • 
Zekerheid bewijst dat dit loons-; 
verschil nog steeds bestaat. ï 

neren ons de wanhopige po
ging van onze collega De Sae-
ger die tevergeefs geprobeerd 
heeft op dit ogenbhk objec
tieve criteria te doen aan
vaarden en te doen opnemen 
in deze wetgeving om aan de 
Vlaamse gewesten een redelijk 
aandeel te waarborgen. 

Toen het 20 miljard-plan 
voor reconversie van de Bori-
nage bekend werd ging er in 
de Vlaamse pers een heftig 
protest op tegen dit plan. 

In verband met dit 20 mil
jard plan voor de reconversie 
van de Borinage heb ik, een 
jaar geleden, de minister van 
Economische Zaken geïnter- -
pelleerd. 

Er werden op dat ogenblik 
vage beloften gedaan van re
geringszijde : men zou ook 
voor het vlaamse land iets 
doen. 

Ik heb toen gezegd dat het 
mij financieel uitgesloten 
leek dat de regering gelijk
tijdig twee plannen van een 
dergelijke omvang en van een 
dergelijk bedrag zou uitvoeren. 
Op dit ogenblik moeten wij 
Inderdaad vaststellen dat 
daar waar het plan tot recon
versie van de Borinage stel
selmatig werd uitgevoerd, 
geen enkel soortgelijk initia
tief genomen wordt ten voor
deel van de vlaamse gewesten. 

Het staat vast dat bedrij
ven die in Vlaanderen een 
nieuwe fabriek willen oprich
ten, zoals Aleurop te Tes-
senderlo, zoals een autofa-
briek te Temse, aan hun plan 
hebben verzaakt omdat de 
minister van economische 
zaken hen kredieten heeft 
aangeboden aan één procent 
intrest, waarvoor hij de steun 
gebruikt die door de E.G.K.S. 
wordt toegestaan en omdat 
hij door aanbieding van uit
zonderlijke gunstige voor
waarden de geïnteresseerden 

EN VERGETEN BELOFTEN 
er toe gebracht heeft te ver
zaken aan de vestiging in het 
Vlaamse land. 

Mattheyssens : Omdat de so
cialisten bang zijn van de 
Waalse Volksbeweging ! 

Van Eynde : Wij ? Wij wo
nen in Antwerpen en zijn nog 
van U niet bang ! 

V.d.Elst : Indien het mij 
toegelaten is mijn redevoering 
verder te zetten, zou ik erop 
willen wijzen dat, terwijl de 
Vlamingen nog steeds met 
tienduizenden en tiendui
zenden in het buitenland 
moeten gaan werken — vol
gens het verslag Delperé 
zijn er thans nog 42.000 

Vlaamse arbeiders die wer
ken in Frankrijk, Nederland 
of Duitsland — waarbij wij 
dan nog tienduizenden moe
ten rekenen die in Wallonië 
gaan werken... 

Wat immers lezen wij met 
verbijstering — laat me toe 
het te zeggen — in het ver
slag Delpéré, een verslag op
gemaakt op verzoek van de 
regering door staatsambte
naars ? Daarin lezen wij dat 
in Wallonië eerst werkgele
genheid moet tot stand ge
bracht worden, door oprich
ting van nieuwe bedrijven 
en dat vervolgens de nodige 
arbeidskrachten moeten aan
gevoerd worden door immi
gratie van vreemde arbeiders. 

EN DE... 
De voorzit ter der V . U . behandelde vervolgens het 
probleem der zete laanpassing en der. g rondwets 
herziening. Ook dit deel van zijn ui teenzet t ing 
w^erd door de K a m e r aandacht ig beluisterd en 
vaak onderbroken. De heer V a n Eynde werd daar
bij door mr V a n der Eist netjes gevloerd. 

V. d. Eist : Ik wil ook nog 
spreken öVBT narffómemëh 
van de zetelaanpassing Wij 
staan hier nogmaals voor 
eenzelfde uiting van moedwil 
ten overstaan van de Vla
mingen. De laatste vermink
te en gebrekkige en volgens 
de Raad van Staten on
grondwettelijke.. . 

Verroken : Is dat een fe
deralistisch probleem ? 

V.d.Elst : ...zetelaanpassing 
dateert van 1949 en ge
schiedde op basis van de be
volkingscijfers van 1947. 

In het advies desaangaande 
van de Raad van State wordt 
gezegd dat de theorie van de 
verworven rechten kan lei
den tot het paradoksaal re 
sultaat dat hier Waalse 

het inwilligen van dit grond
wettelijk en democratisch 
recht van' de Vlamingen af
hankelijk gemaakt wordt 
van het betalen van een be
paalde prijs. Wij zouden dug 
eens te meer een* prijs moe
ten betalen om déze zetel
aanpassing te bekomen. 

Van Eynde : Niet waar ! 

V. d. Eist : Maar de Eerste-
Minister heeft toch gezegd 
dat eerst het politieke kli
maa t moet geschapen wor
den waarin het doorvoeren 
van die zetelaanpassing zal 
mogelijk zijn, en wat be
doelt hij daarmee ? 

Van Eynde : Wanneer hebt 
u die zetelaanpassing nodig ? 

V. d. Eist : Tegen de vol
gende verkiezingen. 

gaat wat er zo al verteld wordt 
bij de aanstelling van do 
werkgroep over de grondwets
herziening, zal tot zijn waar
schijnlijk grenzeloze verba
zing ervaren dat er bij prio
riteit zal worden gezocht naar 
waarborgen tegen de Waalse 
vrees voor minorisatie ». 

Van Eynde 
goed ? 

Was dat nief 

V.d.Elst : Ja, maar niet de 
politiek van de regering die 
gij dus ook niet goedkeurt ! 

(Onderbrekingen op de so
cialistische banken.) 

Wanneer wij horen spreken 
van minorisering van de Wa
len, dan zou ik van Vlaamse 
zijde de aandacht willen ves
tigen op de samenstelling van 
de werkgroep voor de Grond
wetsherziening waar in we*-

ZETELAANPASSING? 
volksvertegenwoordigers zit
ten die zelfs geen fractie 
van 40.000 inwoners, maar 
niemand meer, vertegen
woordigen. Het gevolg van 
het uitblijven van een zetel
aanpassing aan de reële be
volkingscijfers is, dat op dit 
ogenblik meer dan 700.000 
inwoners in dit land niet 
meer vertegenwoordigd zijn 
In dit Parlement. Die zetel-
aanpassing wordt aan de 
Vlamingen beloofd bij iedere 
verkiezing; die werd beloofd 
door de vorige regering; die 
werd beloofd door de huidige 
regering die beloofde dat de 
zetelaanpassing zou worden 
verwezenlijkt voor einde 
1961. Wij zijn nu einde 1962 
en op dit ogenblik gaat mijn 
insziens de hoop op een spoe
dige zetelaanpassing vervlie
gen. De Eerste-Minister 
heeft ook In vage bewoor
dingen kenbaar gemaakt dat 

Van Eynde : Tegen die tijd 
zult u Ze hebben. 

V. d. Eist : Niemand weet, 
U niet of ik niet, wanneer de 
volgende verkiezingen zullen 
plaats hebben. Maar een feit 
is dat op dit ogenblik een 
werkgroep voor de herzie
ning van de Grondwet In . 
het leven geroepen is waar
in op punt moet gesteld 
worden hoe de Grondwet 
moet gewijzigd worden, voor
aleer de zetelaanpassing zal 
doorgevoerd worden. 

Ik wil hier een woord zeg
gen over deze werkgroep voor 
de Grondwetsherziening. Onze 
collega, de heer Van Eynde, 
die zo dikwijls onderbreekt, 
wel, ik ben zo vrij van hem te 
citeren en een uittreksel te le
zen uit een artikel dat hij ge
publiceerd heeft. 

Hij schreef voor een paar 
weken : < Wie aandachtig na-

kelijkheid de Vlamingen woe
den geminoriseerd. Deze is In
derdaad samengesteld uit ze» 
mandatarissen van Vlaamse 
arrondissementen, zes man
datarissen van Waalse arron
dissementen en niet minder. 
Mijne Heren, dan zes manda
tarissen van het ene arrondis
sement Brussel. Dit ene ar
rondissement Brussel weegl 
dus even zwaar in de weeg
schaal als de zestien Vlaamse 
arrondissementen of al de 
Waalse arrondissementen sa
men. 

Verroken : In Brussel zijn 
er zeke^ geen Vlamingen vol
gens u ? 

V.d.Elst : Op de zes manda
tarissen voor het arrondisse
ment Brussel, die deel uitma
ken van de werkgroep, zijn er 
vijf Franstaligen en één Vla
ming : de h. Van Hemelrijck. 
Maar gij. Mijnheer Verroken, 
keurt dat allemaal goed. 
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Trtend lezer. 

Laai me maar mei de deur in huls vallen : het hehoorl 
tol de redakiionele geplogenheden van dit blad, dat we u om 
en nabij Nieuwjaar op de huid zitten in verband met de ver
nieuwing van UU) abonnement. 

Neen, vriend lezer,.dit wordt geen bedelbrief. Als gij de 
buik vol hebt van ons weekblad, dan hunt gij u de moeite 
$paren om mijn epistel tot het einde te doorworstelen. In dat 
geval zijn wij er niet in geslaagd uw belangstelling voor ons 
blad gaande te houden, ui» simpalie ervoor te doen groeien, 
aw trouw eraan te bestendigen. De Jout daarvoor ligt niet bij 
U, maar bij ons. Punt. 

Dit wordt geen bedelbrief, vriend lezer, omdat wij 7iiet 
hoeven te bedelen. Wij doen eerlijk ons best om u iedere week, 
voor een sinds lang onveranderde demokratische prijs, een 
degelijk weekblad te brengen. Wellicht is dat weekblad niet 
helemaal gelijk gij het wel wenst. Ik kan u slechts ver-
tekeren dal ook ik het anders zou wensen. 

Anders en beter I Er zijn, vriend lezer, op de papiermarkt 
heel wat weekbladen die u nauwelijks méér geld uit de zak 
halen dan wij en die u daarvoor méér papier, méér kleur en 
méér fotos bieden. Wij kunnen dat niet. Wij zijn geen zondags-
cppendix van de één of andere grote krantentrust, wij zijn 
geen sensatieblad dat vette hoppen en slanke benen brengt, ivij 
Icunnen u niet eens de oude vertrouwde formule van de bijge
voegde ongevallenverzekering bieden. Wij zijn een opinieblad. 

Een opinieblad, vriend lezer, een blad van uw opinie. 
'Achter de zestien wekelijkse bladzijden van de « Volksunie » 
v}ordt geen bal verdiend. Wel integendeel, die zestien blad
tijden zijn voor een groot deel hel rezultaat van vrijwillig 

.mvond- en nachtwerk. En dan nog moet iedere week het redak-
tioneel, technisch en finantieel mirakel gebeuren om hel blad 
't zaterdags in uw brievenbus of in de krantenkiosk te krijgen. 
Kom bij gelegenheid gerust eens kijken op onze redaktie, in 
onze drukkerij ; het adres staat in het blad. Gij zult er de over
tuiging opdoen dat nergens met zo weinig zo veel wordt 
verwezenlijkt. Dat is onze trots 1 Alhoewel wij weten dat nog 
heel veel voor verbetering vatbaar is. 

Wanneer 's vrijdags, vriend lezer, de grote rotatiepers aan 
het draaien is, dan plegen wij een blad vanonder de plooi-
machine te trekken, het open te slaan en te zeggen : « dit is 
het beste wat we ooit gehad hebben ». Soms doen we dat om 
onszelf eens in de bloemetjes te zetten. Maar vaak toch kunnen 
we in alle ernst zeggen : dit is het beste. Week aan week gaan 
we vooruit. Langzaam maar zeker. Zo langzaam, dat de lezer 
het slechts na verloop van tijd bemerkt. Wees eens eerlijk : 
blader deze week eens van één tot zestien en terug, duik dan 
uil uw kelder een exemplaar dat laat ons zeggen vier maanden 
oud is en zeg het zelf : zijn we er op vooruitgegaan ? Weet ge 
nog, vanwaar we komen ? Drie jaar geleden alle veertien dagen, 
twee jaar geleden alle weken, een jaar geleden zestien blad-
tijden in plaats van acht. En volgend jaar doen we weer een 
ttap : in Zwitserland zijn vlijtige jongens voor ons een klisjeer-
machine aan het bouwen. 

Maar daarnaast en daarboven, vriend lezer, zijn wij een 
vrank en een vrij zuiver-Vlaams oppositieblad. Zonder ons geen 
persvrijheid 1 Zonder ons slechts de opgewarmde kost van de 
kranten die politiek gebonden zijn, waaraan gij u terecht ergert 
«n die niet - zoals wij - verkopen om een zaak te dienen maar 
«m centen te verdienen. Uw centen. 

Uw centen, vriend lezer, kunnen ook wij niet missen. De 
tweehonderd ballekens voor een jaarabonnement hebben wij 
nodig gelijk het volk van Mozes het manna in de woestijn. 
Maar voor wat hoort wat : in ruil beloven wij u een steeds 
betere, een steeds degelijkere, een volwaardige wekelijkse 
« Volksunie n. Vlaanderen en ons Vlaamse volk - u dus - ten 
hatc. 

Zorg er voor dat de postbode die dezer dagen voor de her
nieuwing komt aanbellen, niet met lege handen uieg gaat. 
Zelfs wanneer moeder de vrouw de portemonee houdt, zoals bif 

uw dio Genes. 

MOELINGEN 
IN FEEST 

Er zijn Luikse en Brusselse 
profeten die voorspelden dat 
de overgang van de Voer
streek naar Limburg zou stui
ten op gewapend verzet en 
dat er bloed zou vloeien. Er 
zou een « maquis » opgericht 
worden. Van al deze bloederi
ge voorspellingen is vooralss 
nog niets in huis gekomen. 
Verleden zaterdag en zondag 
werd te Moelingen door de 
overgrote meerderheid der 
bevolking en door heel wat 
bezoekers duchtig feest ge
vierd. Het aantal Leeuwen
vlaggen aan huizen in het 
dorp was zeer groot. De Voe
renaars herademen nu er ze
kerheid is, nu de Waalse ter
reur zijn greep moet lossen. 

Het enige bloed dat vloeide 
was dat van een Waalse inge-
wekene die aan de grenspost 
Moelingen zo onverstandig 
was, herrie te zoeken en dus 
te krijgen. Die bloedneus zal 
voorlopig heel wat minder 
animo hebben om zich in het 
« maquis » te steken. 

VLAAMS 
SCEPTICISME 

Verleden zondag waren we 
toevallig getuige van de in
huldiging van een nieuwe weg 
te Moerzeke-Kastel, die de 
« Geef acht-weg » wordt ge
noemd, waarschijnlijk omdat 
hij vroeger zo slecht lag. 

Een oUj kaard had een span
doek uitgehangen waarop 
stond : « De E-3 weg komt er, 

grasduinen... 

« De ganse ekonomlsche politiek moet ten 
slotte gezien worden als een onderdeel van de aktie 
tot volledige ontplooiing van de gemeenschap en 
haar individuele leden. Konkreet betekent dit voor 
ons, Vlamingen, dat de ekonomische ontwikkeling 
niet gans het volk is, maar slechts een stap naar de 
volledige ontplooüng van de Vlaamse gemeenschap 
die het permanente eindobjektief is geweest van de 
Vlaamse Beweging. 

Men kan zich echter de vraag stellen of een 
dergelijke konceptie van het regionale beleid in de 
eenheidsstruktuur van de Belgische staat wel door te 
voeren is. Waarschijnlijk is in het administratieve 
kader, waarin deze politiek tot hiertoe werd 
gevoerd, in ruime mate de verklaring te vinden voor 
de in het verleden vastgestelde tekortkomingen en 
kontradicties. » 

P R O F . A . V L E R I C K in 

« D e Belgische ekonomie in 1970 » 

5e Vlaams Wetenschappeli jk Ekonomisch 

Kongres , Gent 16 april 1961 . 

maar de Geef-acht-weg ligt 
er ». 

Tot in de kleinste gehuch
ten en de verste dorpen in 
Vlaanderen reageert men op 
Belgische beloften alleen nog 
maar met spot én scepticisme. 
De ervaring heeft immers* ge
leerd... 

...de Belgische feiten wettigen Vlaams scepticisme.., 

DESKUNDIGE 
De Nederlandse en de Bel

gische Spoorwegmaatschap
pijen zijn bezig met het vast
leggen van een gemeenschap
pelijke technische terminolo
gie. Prachtig! Ook op het ge
bied van de technische termi
nologie werd er al te lang mee 
gewacht, de eenheid van het 
Nederlands taalgebied te be
vestigen. 

Iets minder prachtig ech
ter, wanneer men weet dat 
van Belgische zijde een een
talige Waalse ambtenaar werd 
aangeduid om het werkje op 
te knappen. Wie zegt daar 
nog, dat in dit land niet allea 
mogelijk is ? 

TINDEMANS 
EN DE WOLVEN 

C.V.P.-sekretaris Leo Tin-
demans is te Diksmuide voor 
de boeren gaan spreken. Hij 
verklaarde « niet mee te hui
len met de wolven die de boe
ren opruien ». 

Zijn verklaring was totaal 
overbodig. Wanneer hij thans 

plots belangstelling heeft voor 
de boerenproblemen, dan is 
het omdat de « wolven » hem 
in de kuiten hebben gebeten. 

De Diks'muidse boeren lie
ten zich trouwens niet vangen 
door de plotse ijver van Tin-
demans. Er werd na diens 
spreekbeurt een hart ig woord
je gezegd en de boeren ver
klaarden, « op hun tractoren 
te zullen blijven tot ze verwe
zenlijkingen zien ! ». 
Roodkapje Tindemans kreeg 

het warm tussen ai die wol
ven ! 

DR. ELEWAUT 
Te Haasdonk in het zoete 

Waasland werd veertien da
gen geleden een origineel ju
bileum gevierd : 100 jaar dr 
Elewaut. 

Het is inderdaad honderd 
jaar geleden dat vader Ele-
w'aut naar Haasdonk kwam 
om een interim te doen en 
zich dan maar definitief ves
tigde in de mooie, bosrijke 
streek. 

Dr Alfred Elewaut, zijn 
zoon, najn de praktijk gelei

delijk over en is nu ook al 
ruim 60 jaar de geneesheer 
van de Haasdonkse bevol
king. 

De thans 83-jarige dr Al
fred Elewaut is het oertype 
van de degelijke, ernstige, 
idealistische, beschaafde 
Vlaamse plattelandsdokter. 
Zijn rotsvaste Vlaamse over
tuiging heeft hem de nodige 
moeilijkheden bezorgd. Maar 
nimmer heeft zij gewankeld! 

Wij wensen dr Elewaut nog 
vele jaren, Haasdonk, het 
Waasland en gans Vlaande
ren ten bate. 

C.V.P. EN 
NUDISME 

Door de CVP., werd te St. 
Niklaas een brosjure ver
spreid. De vroede C.V.P.-va-
deren uit de rapenstad heb
ben in gans het Waasland 
blijkbaar geen drukker kun
nen vinden, want ze trokken 
met hun brosjure naar een 
Brussels drukker. 

De hoofdstedelijke druk-
kersbaas heeft danig huisge
houden in de tekst en in de 
reklames van de brosjure. 
Zodat de C.V.P.-ers te St. 
Niklaas uiteindelijk uitpak
ten met een zuiver produkt 
van Beulemanskultuur : 
taal- en spelfouten van je
welste. 

Op de laatste pagina prijkt 
een aankondiging van een 
klederzaak : Mevrouw, deze 
winter gaat u niet gekleed >. 
Foei, foei... 

VOLGT GE? 
Het Staatsblad van 23-ll- '62 

publiceert een koninklijk be
sluit tot wijziging van het ko
ninklijk besluit van 22-4-39, 
gewijzigd bij het besluit van 
de regent van 21-3-42, hou
dende oprichting van een in
terfederale raad van het kre
diet aan de ambachtsbewerk-
tuiging. 



OE VOLKSUNK 

ONS 
MENAPISCH 
DIALEKT 

Op de Conscience-herden-
king deze week te Brussel 
werd om. het woord gevoerd 
door prof. Brachin, hoogle
raar aan de Sorbonne te Pa
rijs. Deze Franse prof sprak 
een Nederlands dat bijna al 
onze Waalse broeders hem 
kunnen benijden. 

Over het feit dat onze let
terkunde minder internatio
nale weerklank heeft dan 
bv. de Skandinaafse zegde 
prof. Brachin dat zulks niet 
te wijten is aan minderwaar
digheid, doch wel aan min
der-bekend-zijn. 

We voegen er aan toe dat 
dit minder-bekend-zijn het 
gevolg is van het feit dat 
België stelselmatig weigert, 
een Nederlandse kultuurpo-
litiek en -propaganda te 
voeren. 

Wanneer we vanwege een 
franssprekende waardering 
voor onze kuituur en litera
tuur mogen ondervinden, is 
het nog eerder vanwege een 
Fransman dan vanwege een 
Waal. 

Koning Boudewijn, die de 
Conscienceherdenking bij
woonde, kan broer Alexander 
er wellicht eventjes op wij
zen dat een Franse prof het 
niet beneden zijn waarriis:-
heid acht, ons menapisch 
dialekt te spreken en te be
studeren. 

VOETBALTAALTJE 

...met wat apeelt de Belgische Voetbalbond ?... 

Verleden zondag werd te 
Brussel tot de aanduiding 
van de volgende voetbalwed
strijden in het kader van de 
Europabeker overgedaan. 

Van ^ deze belangrijke 
sportgebeurtenis w'érd door 
de radio een klankbeeld ge
bracht. We hoorden hoe, ten 
gerieve van de internationale 
pers en de buitenlandse luis
teraars, mededelingen wer
den voorgedragen in korrekt 
Frans en Engels en nog een 

paar andere Europese talen. 
Het Nederlands dat door 

de bonzen van de Belgische 
Voetbalbond werd gespro
ken, was beschamend ! Een 
« tweetalig > Waals beroeps
onderofficier van. iA-l^ zou 
er bij gebloosd hebben. 

En wij, Vlaamse snuUen, 
blijven maar dulden dat wij 
voor het aanschijn en ten 
aanhore van heel Europa be
lachelijk gemaakt worden 
door Beulemansen. 

MOR ©ABD1JN 
We wlUen In dit blad d« 

hulde aan de 80-}arlge Car-
dijn niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan. 

Mgr Cardijn noch zijn KAJ 
hebben ooit fel geschitterd 
door Vlaamsgezindheid. Voor 
Mgr Cardijn Is dat begrijpe
lijk : de Vlaamse volksjongen 
uit Halle kwam terecht in een 
seminarie en in een hoofdste
delijke klerus die Vlaanderen 
niet eens kenden. 

Cardijn heeft reeds een 
halve eeuw terug de nood van 
de jonge arbeiders gezien en 
begrepen. Hij is een man met 
een idealistische en brede 
vizie. Hij is vooral een man 
van de daad. 

Over alles wat ons scheidt 
willen we hem een eresaluut 
brengen en van hem getui
gen : hij is een groot Vlaming. 

DE STANDAARD 
« De Standaard » maakt 

zich zorgen om het welzijn 
van de Volksunie en waar
schuwde op 3 december : 
« Bepaalde scherp on-kerke
lijke uitlatingen op het jong
ste kongrea van deze partij 
hebben reeds heel wat deining 
veroorzaakt in de Vlaamsge-
zinde kringen; indien sommi
ge leiders van de Volksunie 
thans een resoluut linkse 
richting inslaan, zou dat wel 
eens het traditionele kiezers
korps van deze partij kunnen 
beïnvloeden ». 

Wij kunnen «De Standaard» 
geruststellen : de Volksunie is 
niet anti-kerkelijk en is geen 
en zal geen marxistische par
tij worden. Het is ons niet 
recht duidelijk wat « De Stan
daard » onder « links » ver
staat. 

De Volksunie als links be
stempelen omdat zij sociaal 
vooruitstrevend is, is meteen 
verklaren dat « rechts > syno
niem is van vijandschap te
genover de sociale rechtvaar
digheid. Gaat «De Standaard» 
straks paus Johannes XXIIIe 
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1 waarde landgenoten... 

f 

1 

1 

« Het lot dat een direkteur van ee^i petroleum-
niaatschappij thans beschoren werd, komt op tijd 
om de openbare mening te waarschuwen. Wanneer 
privaatbedrijven er toe komen « franskiljonse ach
terwerken » buiten te schoppen op aanstichting van 
onverantwoordelijk en, wanneer dergelijke dingen 
gebeuren met de twee de-in-graad van een grote 
onderneming, dan vergt het geen moeite zich de 
terreur voor te stellen die thans in ]laanderen 
heerst. 

Natuurlijk : de tong uitsteken is niet verstan
dig. Maar men moet, we herhalen het, daarbij twee 
dingen bedenken : het psichologisch klimaat waarin 
zulks gebeurde en het feit dat het niet gaat om een 
uiting van racisme zoals we dat kennen bij de flamin
ganten, maar wel om een politieke meyiingsuiting ». 

« Pouiquoi-Pas « dd° 30.11.62, blz. 7, 
over de direkteur die buitengezet weid 
door zijn bedrijf omdat hij tijdens de Tweede 
Mars op Brussel een de«l van zijn Icliënteel 
stond uit te dagen en te beledigen. 
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een socialist noemen omdat 
hij zich in zijn encycliek «Ma
ter et Magistra > uitspreekt 
ten gunste van een gezonde 
socializering van de maat
schappij ? 

Het is bovendien onzinnig te 
beweren dat de V.U. anti-ker
kelijk zou zijn omdat zij bv. 
de Franse kastesermoenen 
hekelt en zich niet akkoord 
kan verklaren met de houding 
van de kerkelijke overheid 
terzake. Die houding en die 
sermoenen. Standaard, heb
ben «heel wat deining veroor
zaakt in de Vlaamsgezinde 
kringen ». 

WRAAK VAN DAS 
MILITAER 

In de « Standaard > heeft 
weken aan een stuk een zeer 
lezensrwaardige reportage ge
staan over ons leger in Duits
land. Wat de jongens van de 
Jacqmainlaan aan het dag

licht brachten, was genoeg om 
de helft van onze sabelslepers 
met een akute galkrizis naa» 
bed te sturen. 

Dat kon natuurlijk zo niaf 
blijven ! Das MilitSr kan ki 
België voorlopig nog wel nief 
wat het in Duitsland kan en 
aan Gaston Durnez werd dan 
ook het lot van de « Spiegel >-
redakteura bespaard. 

Het Brussels weekblad 
« Pan » weet deze week te ver
tellen dat onze krijgslieden 
toch een middeltje gevonden 
hebben om hun wraakzucht t« 
koelen. 

De « Standaard » zal voort
aan geschrapt worden van de 
lijst der bladen waarin het le
ger reklame maakt om d« 
jongelui aan te zetten, dienst 
te nemen in de strijdmacht. 

Gaat P.W. Segers een blad 
van zijn opinie door zijn 
bloedeigen schrijfmachienge-
neralen op de index laten 
zetten ? 

kleine krant - kleine krant - kleine krant - Ijileine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kleine krant - kiel 

Er zijn heel weinig mensen in Vlaande
ren die de ondervoorziUer van de B.S.P. 
niet kennen, al was het maar door de lieve 
iroetelnaampjes die 't Pallieterke hem geeft 
of door zijn zoetgevooisd stemgeluid dat 
regelmatig via de radio onze haiskamirs 
binnendringt. 

Hij is de man die de Franslaligen « mon
sieur Waf-Waf » noemen omwille van de 
rol van lawaaierig hee7'schap die hij regel
matig speelt in de Kamer van Volksverte
genwoordigers. Alle flamhiganlen kennen 
zijn arlikelen-om-van-te-snoepen in de 
yolksgazet waarin hij regelmalig zijn 

raat, waarover de linkse socialisten zich om 
zijn konservatisme en logheid beklagen. Hij 
is bovendien een van de voornaamste woord
voerders van de zgn. rechtse socialisten en 
nnitarisl door dik en dun. Hij heeft bijgevolg 
een hekel aan de jongere socialistische rebel
len van « Links » en « La Gauche n. Zij 
ijveren nog voor een socialistische maat
schappij waaraan de h. Van Eynde blijkbaar 
vaarwel heeft gezegd om zich volledig te 
wijden aan de slrijd voor het behoud van 
verworven posities en het helpen organizeren 
van de socialistische regeringsdeelname, zo 
vaak mogelijk. Zolang hij die « groepjzs 

groepen die andere partijen hel leven zuur 
maken. Zo bekende hij onlangs openhartig 
geen bezwaar te hebben tegen een partij als 
de Volksunie, zelfs met een tiental zetels en 
met een gematigde leiding. Zodra deze 
Volksunie zou proberen klaveren te zoeken 
op socialistische weiden zou hel ecliter wat 
anders worden I 

« De Rode Vaan » schreef onlangs dat de 
Volksunie blijkbaar met succes op vele 
iceiden graast. Begint de h. Van Eynde, om 
bij de landbouwtermen Ie blijven, nu 
stilaan voor zijn socialistisclie klavers ook 
in Vlaanderen te vrezen ? Is de B.S.P. dan 

jos van eynde 
literaire talenien bolvierl legen zwaï Ie nazi-
beesten e.d.m. 

De lï. Van Eynde is eclilei iiicl alleen een 
politiek folkloristisch versehijnt<el in Vlaan
deren. Hij ii sinds jaren de ondeivooiziller 
van de tweede grootste Belgische partij, 
bovendien een geslepen politicus en handig 
tacticus in hel parlementaire halfrond. 

In de B.S.P. zelf is hij nii:l heel geliefd 
en zijn aantal voorkeurstemmen te .inltver-
pen is nooit bijzonder hoog. llij oordeelt 
wellicht dat het niet nodig is geliefd te zijn 
om gevreesd Ie worden, llij is in elk geval 
$inds jaren één van de onaanlaslbare louw-
tjeslrekkers in het socialisiiscli parlijappa-' 

onlevirden inlellekluelcn » ongevaarlijk 
achtte Hel luj hen nog met rust. Sinils 
enkele lijd echter laai hij geen gelegenheid 
voorbijgaan om ze te bestrijden. Vooral hel 
ontstaan en de bloei van de M.P.W. schijnt 
hem bijzonder dwars te zilten. niet zozeer, 
hoewel hij het beweert ,omwille van haar 
nationalislische a.^peklcn als ivel omdat zij 
een effekliei drukkingsmiddel schijnt te 
worden oj) de socialisten in .Wallonië'. En 
van dergelijke drukkingsgroepen die de rust 
der geldenen verstoren en hen voortdurend 
mei de neus op hun verantwoordelijklieid 
duwen houdt de }i Van Eynde niet. Hij 
heeft 'cchler geen bezwaar legen drltl.ki^^gs-

geen onaanlaslbaar blok meer ? Hel viel in 
elk geval op dat de enige reaktie van de 
u Volksgazel » op ons jongste kongres, waar 
enkele vooiuilstrevende standpunten werden 
goedgekeurd, zich beperkte lot de opmer
king dat ivi] wolven in sehapenvacht zijn 
die alleen maar sociaal doen maar hel niet 
zijn. Wal op ons kongres precies tverd ge
zegd mochten de lezers van « Volksgazel » 
veiligheidshalve niet welen. 

Het stemt de h. Van Eynde ongetwijfeld 
wrevelig vast te stellen dal de Volksunie 
zich steeds meer ontpopt lot een moderne 
parlij met interesse voor alle problemen van 
ons volk en niet alleen voor de taalproble

men. Een partij die naast haar radikatt 
Vlaamsgezindheid vooruitstrevende siantt-
punlen inneemt op sociaal-ekonomisch g»-
bied, en daardoor steeds grotere aantreh-
kingskracht uitoefent vooral op de jongt 
volwassenen in Vlaanderen, ook op de socia
listische. En aangezien de h. Van Eynde ook 
wel zal weten hoezeer veel Vlaamsgezind» 
jongsocialisten hem en zijn B S P.- kaat-
genolen liefhebben... 

En daar komt nu de Luikse syndikalist 
en M.P.W.-er Yerna in Antwerpen vriende
lijke pollekens geven aan de erfgenamen van 
de nazikollaboraleurs ! 

Is er nog meer nodig om de opgejaagd* 
verbeelding van een Jos Van Eynde op stang 
te jagen ? Driemaal kwam hij in de afgelo
pen week op de zaak terug in uVolksgazet», 
telkens in een hoofdartikel. Hij maakt van 
de gelegenheid gebruik om eens extra tegen 
Yerna en de M.P.W. V.it te varen : het 
M.P.W.- kongres en het A.B.V.V.- kongrei 
staan immers voor de deur en men fluistert 
dal « men » daar een ultieme poging doen 
zou om de rebellen te isoleren in afwaciding 
dat ze definitief zouden kunnen gekortwiekt 
worden. Lukt dat niet, ja, dan kan er van 
alles gebeuren in het unitaire België 

Stel je immers voor dat op zekcie dag een 
beloging door de Lemonnierlaan Irekl om 
politieke en maatschappelijke struktuuiher
vormingen Ie eisen, met de Vlaamse leeuw 
en de Waalse haan op kop, en zondei Bel
gische vlag. Birr . ^aluullljk. Dat tlil een 
absurde veronderstelling is ? De Wa'en zijn 
immers niet te betrouiven. Laten wij du$ 
maar rustig bij het unitarisme blijven mits 
énkele aanpassingen, nietwaar t(.'ila-'iln n-d»? 



6 * 

ifetmrm il 

HET 
WAALSE VOLK 
Uit nieuwsgierigheid hebben 

we eens het lijstje der tussen 
23 en 29 november te Charle
roi geboren kinderen over
lopen. 

In die periode werden er 44 
kinderen geboren; 28 daarvan 
— hetzij praktisch 65% — 
d r o e g e n kennelijke niet-
Waalse namen. Het lijstje be
vatte tien Vlaamse familiena
men en 18 Spaanse, Italiaanse 
of andere vreemde namen. 
Twijfelachtige gevallen voeg
den we stelselmatig bij de 
Waalse namen. 

We zijn er van overtuigd, 
dat eenzelfde optelling op ie
der ander ogenblik hetzelfde 
rezultaat zou opleveren. 

Volbloed Walen, die De-
sweemers,Willemsen.Bervoet-
sen, Gonzalez, Pastorellis, 
Terranas, Quelizzas, Fragapa-
nes, Paltoaia, Na varcos, enzo-
verder ! 

DE LAATSTE 
De laatste franskiljonse 

mop in verband met de 
Waals-Vlaamae verhoudin
gen gaat over een Waalse 
koe. 

Vraag : wat is voor een 
Waalse koe het triestigste 
einde ? 

Antwoord : geslacht en 
verwerkt te worden tot 
carbonnades flamandes. 

HAKENKRUISEN 
Op het huis Savaanstraat 

43 te Gent werden in de nacht 
van zaterdag op zondag ver
leden week hakenkruisen ge
schilderd. 

Eigenaar van het huis is de 
heer Theo Lefèvre, eerste-mi-
nlster. 

Zeggen dat we er ons rot 
om ergeren zou overdreven 
Kljn. Aan de man die in 1946 
over de IJzertoren zegde « hij 
ligt er en hij Ugt er goed», 
kunnen we lastig wat anders 
zeggen dan « ze staan er en ze 
staan er goed ». 

Ruzies onder patriotten on
derling gaan ons daarenboven 
aiet aan. 

HERRIE 

OM CUSTERS 

Er is herrie geweest over 
het feit dat minister Custers, 
die gedurende de oorlog kom-
missaris-generaal bij Weder
opbouw was, te Aken in het 
Duits een spreekbeurt over de 
Vlaamse beweging is gaan 
houden 

We gunnen Custers die her
rie wel. Het zal hem er aan 
herinneren dat zelfs de wate
ren der verruiming niet bij 
machte zijn, hem te zuiveren 
van de zwarte erfzonde die 
hij nochtans krachtig genoeg 
heeft afgezworen. 

Wat anders is, dat wij het 
onduldbaar achten dat de 
P.V.V. over het geval laat in-
terpelleren door een Waals 
mandataris. Wat Custers ge
zegd heeft over Vlaanderen en 
Nederland, gaat onze unitai
re Waalse broeders geen snars 
aan. We vinden het even be
lachelijk dat men Custers 
verwijt, onze vuile was in het 
buitenland te gaan slaan. Wie 
in de « Standaard » de repor
tage over ons leger in Duits
land gevolgd heeft, weet dat 
de vuile anti-Vlaamse was 
daar iedere dag ten aanschijn 
van de hele wereld wordt 
opengespreid. 

DE PRINSES EN DE LIEFDADIGHEID 

Het is een fraaie geschiede
nis, die het « Pallieterke » ver
leden week over ons aller 
Paola wist te vertellen ! Te 
Antwerpen bestaat sinds 25 
jaar de vereniging « Kmder-
vreugd »; het jubileum werd 
verleden week met veel luis
ter in het Sportpaleis gevierd. 
Op die viering werd «iemand» 
van het hof gevraagd en het 
hof besliste, Albert en Paola 
af te vaardigen. 

Daarop ontvingen de be
stuurders van Kindervreugd 
de ellenlange voorschriften 
van de protokolaire chi-chi. 

Ze ontvingen zelfs meer : 
de mededeling nl. dat Paola 

DE MOORD OP KAGEORGIS 

SMERIGE ZAAK 
Enkele uren ^voordat het 

Belgisch mandaat in Boeroen-
di een einde nam, werd de 
Griek Kageorgis door een Bel
gisch executiepeleton omge
legd. Kageorgis was beschul
digd van moord op eerste-mi-
nister prins Rwagasore. De 
executie was koude moord, t e 
meer omdat veel liet veron
derstellen dat Kageorgis 
slechts uitvoerder was van 
bevelen die hem door hogere 
(Belgische ?) instanties wer
den gegeven. In dit verband 
werd zelfs de naam van de ge
wezen Belgische rezident ge
noemd. In ieder geval kwa
men Kageorgis en zijn mede-
beschuldigden uit politieke 
middens waar Belgische amb
tenaren en Belgisch geld het 
schoon en het slecht weer 
mieken. 

LINIE IN LAST 

MET KATALOGEREN VAN V.U. 

De «Linie» blijft last heb
ben met het katalogeren van 
de Volksunie. Verleden zater
dag vroeg haar redakteur-
binnenland zich af of de 
Volksunie Imks staat. Na ern
stig m het koffiedik gestaard 
te hebben, meende ' hij de 
vraag met een voorzichtig 
«ja > te '^'linnen beantwoor
den. 

We moetn hem dan toch 
verwijzen naar de «Linie » 
van 9-11-62 die van mening 
was dat de Volksunie wel i j 
vert voor de boeren- en mid-
denctandsbelangen, maar 

nauwelijks het bestaan ver
moedt van andere klassen. 
Dat was, zo menen we, toch 
een diagnose die eerder op 
rechts poujadisme dan op 
linkse virussen wees. 

De «Linie» kan zich de 
kopzorg besparen. De Volks
unie staat noch rechts, noch 
links. Omdat rechts en links 
behoren tot een vokabularium 
dat lang voorbijgestreefd is. 
En omdat de Volksunie uit
gaat van het beginsel der 
standensolidariteit : «geei» 
klassenstrijd, geen standen-
waan ». 

Men liet Kageorgis vallen 
als een baksteen, men veroor
deelde hem en zette hem aan 
de executiepaal. Daarmee wa
ren dan in ieder geval toch de 
voorwaarden geschapen voor 
een toekomstige «entente 
cordiale » tusoen België en het 
onafhankelijke Boeroendi. 
Met alle zakelijke voordelen, 
daaraan verbonden... 

EN NU. 

MIJNHEER 
SPAAK? 

Spaak, die een goede neus 
heeft, rook destijds reeds dat 
met de executie van Kageor
gis de zaak misschien niet van 
de baan zou zijn. Hij waar
schuwde de Boeroendezen dat 
België alle technische hulp 
zou staken, indien Boeroendi 
het proces nog eens zou over
doen. 

Het nieuwe proces is er 
thans toch gekomen. Vijf 
Boeroendezen, die destijds 
medebeschuldigden van Ka
georgis waren, zagen hun ge
vangenisstraf omgezet in de 
doodstraf. Met de quasi-ze-
kerheid van terechtstelling. 

Het « officiële » België doet 
verontwaardigd. Die veront
waardiging kUnkt onoprecht. 
Want men was destijds niet 
vies om, Kageorgis op een 
smerige wijze nog gauw vóór 
'de onafhankelijkheid omver 
te leggen. 

In Ieder geval : we zijn be
nieuwd of vijf nieuwe lijken 
de zaakjes-appetijt zullen be
derven. En of Spaak woord 
Ml houden. 

maar een uurke kon blijven. 
En het verzoek om de tekst 
der toespraken vooraf in 
Franse vertaling naar het 
Belvédère-paleis te zenden ! 

De Kindervreugdenaa^s 
hadden madame feestelijk 
moeten bedanken. Want ten
slotte zijn zij het, die haar 
een dienst bewijzen en niet 
omgekeerd. Het zijn zij die 
madame tussen twee buiten
landse reizen het alibi van de 
liefdadigheid verschaffen en 
de tam-tam daarover in de 
pers. 

Maar als madame op voor
hand geen vertaling krijgt 
van de speeches, dan is ze niet 
bereid, aan liefdadigheid te 
doen. Zelfs niet voor een uur
ke ! 

BUITENGEWALST 
De « Pourquoi-Pas ? » vindt 

het schandalig dat de Engelse 
direktie van B P. haar Belgi
sche direkteur buitenwalste 
omdat dit heerschap tijdens 
de Tweede Mars aan de Beurs 
stond te schreeuwen en zijn 
tong uit te steken. 

Wij vinden dat goed gezien 
van de direktie. Die Britten 
trekken zich onze poiiliek 
niet aan en waarschijnlijk 

ook niet die van hun direk
teur. Maar ze hebben er kom-
merciële graten in gevonden 
dat zo'n grote meneer als een 
straatschuimer s taat te kelen 
naar betogers waarvan dui-
zende kliënt zijn bij de maa t 
schappij. En die tenslotte 
niet anders deden dan ge
bruik maken van hun demo-
kratisch recht van betogen. 

We kunnen de « Pourquoi-
Pas ? » een reeks namen be
zorgen van arbeiders en be
dienden die door hun bazen 
aan de deur werden gezet niet 
omdat ze zich gedroegen als 
schoftjes, maar omdat ze 
kalm door Brussel marsjeer-
den. Over deze gemene brood
roof — klassiek wapen van de 
franskiljonse upper-ten — 
lazen we nooit verontwaar
digd proza in de franstalige 
pers. 

ZWARTE MARKT 
De Spaanse politie heeft te 

Valencia drie Spanjaarden 
aangehouden die zich bezig
hielden met het illegaal ron
selen van mijnwerkers voor de 
Luikse mijnen. 

Het ware wel eens interes
sant, de Belgische opdracht
gevers van deze zwarthande-
laars-in-mensenvlees te ken
nen. 

Niet zo lang geleden werd 
ook in Italië een dergelijke 
organizatie opgerold. En in 
België onderzoeken onze 
staatslui de mogelijkheden 
om geronselde buitenlanders 
vlugger te laten genieten van 
de naturalizatie. Want de in 
Spanje buitengesmokkelde 
loonslaven zijn toch altijd 
goed genoeg om hun gewicht 
te leggen in de Waalse ver
kiezingsweegschaal. Politiek 
gezien hebben zij zelfs betere 
vooruitzichten dan de 500.000 
Vlamingen die, door het uit
blijven van zetelaanpassing, 
in het parlement niet verte
genwoordigd zijn. 

WJe dichl mee? 
Ernesl lieejt een Iraun van onlroeiing iveggepinkt loen hij 

tassen de binnengekomen inzendingen talrijke brieven vond 
van oude getrouwen van deze rubriek. En de indrukwekkende 
stapel kori-espondentie op zijn redaklionele schrijjtajel heejt 
hem er van overtuigd dat dichtend J laanderen onverwoest
baar is. * 

Een forse greep nu uil de inzendingen. Een groot aantal 
deelnemers heejt zich voor het rijm laten inspireren door het 
voor de hand liggende « paljassen » ; 
— M. F. te Gent : « klasseert men bij de paljassen ». 
— J. D'II. te Genf^ « Sluit aan bij de reeks paljassen ». 
Andere oplossingen : 
— R. S., Brussel : « is beducht \ooi' de Waalse grimassen ». 
— L. D. S., Aalst : « wil zijn handen in onschuld wassen ». 

De eerste prijs van de nieuwe reeks gaat naar dhr R.S. uit 
Brussel-7 voor volgende oplossing : 

i\Ien wil slechts de zetelts aanpassen 
na eerste in de grondwet te krassen. 
Wapt een goed dengokraat 
in de Belgiste staat 
acht de Vlaming nog niel gans volwassen. 

Deze week is er opnieuw een Ileideland-pocket te winnen 
voor wie de beste mouw past aan volgende limerick : 

Wie over de E-3 wil rijden 
moet wachten op betere tijden. 
Zo'n tweedehands-straat 
jn menapische staat 

Oplossingen zoals steeds vóór woensdag «.«. pja de redaklle 
^Sokt^p, f. Dapuislaan lïO, 'Brussel-?) aan 

nw dienstwttlige Brnett. 

— — — » — » » — » — » • » 



DE VOLKSUNIE-

Volledige ontwapening 

In G e n e v e is, na een onderbreking v a n bijna 
drie m a a n d e n , de on twapeningskonferen t ie 
weer begonnen . Konkre t e rezul ta ten zijn daar 
voorlopig nauweli jks te ve r w ach t en ; he t 
s t emt noch tans hoopvol dat de n i euwe aan
loop samenva l t met het opklaren der a tmos 
feer na de Kuba-krizis . 
Ti jdens deze krizis is nogmaals gebleken, hoe 
dicht de wereld bij een a toomkonfl ik t kan ge
bracht worden door een reeks sekundai re 
gebeur ten issen; er is echter tevens gebleken, 
hoe weigeracht ig m e n zowel in oost als in 
west tegenover een dergelijk konflikt s taat . 
In een dei;gelijke atmosfeer kan een voor tge
zet gesprek vroeg of laat toch nog leiden naar 
een kerns top . 

nog altijd een utopie? 

De besprekingen te Geneve 
beperken zich praktisch vol
komen tot de kernstop en tot 
de kontrolemaatregelen erop. 
Over algemene ontwapening 
wordt nauwelijks gehandeld; 
he t thema schijnt meer dan 
ooit verbannen te zijn naar 
he t rijk der utopiën waarin 
alleen onpraktische en zacht
zinnige pacifisten zich thuis-
voelen. 

Nochtans zijn onlangs twee 
belangrijke dokumenten ver
schenen, waarin nuchter en 
zakelijk over een algehele 
ontwapening wordt gehan
deld. Het. ene Is een. lijvige-
studie' over ' « the «conomic 
and social consequences of di
sarmament », uitgegeven door 
de UNO. Het andere ver
scheen onder de auspiciën 
van de Amerikaanse « Arms 
control and disarmament 
Agency ». 

Beide dokumenten geven in 
de eerste plaats een indruk
wekkende opsomming van de 
kosten der bewapening. Jaa r 
lijks besteed de wereldbevol-

k i n g 18.000.000.000.000 P 
aan de bewapeningswedloop. 
Twintig miljoen soldaten wor
den onder de wapens gehou
den. Aan defensie werd gedu
rende de laatste 10 jaar méér 
uitgegeven dan aan onder
wijs en opvoeding gedurende 
vier eeuwen. Ongeveer 85 % 
van dit astronomisch jaar
lijks bedrag worden uitgege
ven door zeven landen : de 
V.S., de Sovjet-unie, China, 
Engeland, Frankrijk, West-
Duitsland en Canada. Alle 
neutralen en onderontwikkel
den samen geven samen min
der uit aan landsverdediging* 
dan Engeland alléén. 

De UNO-publikatie komt 
tot het besluit dat het vri j 
maken van het door de bewa
pening gebonden kapitaal en 
mensenmateriaal drie funda
mentele problemen stelt. Ten 
eerste : de maatregelen die 
moeten getroffen worden om 
een ekonomische terugloop of 
zelfs een depressie te voorko
men, zouden een stijging van 
de werkloosheid voor gevolg 

kunnen hebben. Ten tweede : 
sommige geografische streken 
en industriesektoren, die bi j 
na uitsluitend voor de bewa
pening werken, zouden een 
grote nadelige weerslag on
dergaan. Ten derde : de ver
mindering van de vraag naar 
s t r a t e g i s c h belangrijke 
grondstoffen zou in de produ
cerende landen de handelsba
lans ontwrichten. De oplos»-
singen in deze drie sektoren 
zijn slechts mogelijk met 
strakkere ekonomische kon-
trole en planning, wat voor 
sommige landen zware poli
tieke konsekwenties zou mee
brengen. 

Vooral de V.S., die geduren
de de l a a t s t e t i e n jaar 
6.000.000.000.000 F aan bewa
peningsuitgaven, zouden een 
scherpe terugslag voelen. In 
dit land immers heeft zich het 
dilemma «boter of kanonnen» 
nooit gesteld; wel integendeel 
betekenden * de kanonnen 
méér boter voor méér mensen. 
Bijna 10% van de Amerikaan
se bevolking werkt voor de 
landsverdediging. Het jaar
lijks budget voor defensie be
draagt in 1962 53 miljard dol
lar, waarvan 13,4 miljard dol
lar aan soldij en wedde. 
Landsverdediging is de be
langrijkste opdrachtgever 
voor het wetenschappelijk 
werk in de universiteiten en 
in de industrie. 

Om het bestaande ekono
mische evenwicht niet te ont
wrichten, zou de ontwapening 
zich moeten uitstrekken over 
een lange reeks van jaren. 
Het vrijgekomen kapitaal en 
mensenmateriaal zou aange
wend dienen te worden voor 
de sociale behoeften : opvoe
ding, sociale voorzieningen, 

woningbouw, openbare ge
zondheid. Ook daarbij zou een 
doorgedreven planning nood
zakelijk zijn. 

Beide rapporten — het 
UNO-rapport houdt zich ook 
bezig met het probleem zoals 
het zich stelt in het Oosters 
blok — zijn, ondanks het feit 
dat ze de moeilijkheden niet 
onderschatten, zeer affirma
tief : « De aanzienlijke gevol
gen voor een ekonomie, die 
zich gewoontegetrouw deels 
op de militaire uitgaven laat 

drijven, kunnen overwonnen 
worden ». 

De algemene ontwapening 
— hoe utopisch wellicht voor
alsnog op het politieke plan 
— heeft door deze studies op 
het ekonomisch plan althans 
haar utopisch karakter verlo
ren. 

Deze vaststelling is een 
schuchtere aanloop. Maar 
men moest ergens beginnen. 
En : « pomt n'est berain d'e»-
pérer... > ! 

T.v.O. 

.18.000.000.000.000 F per jaar... 

pitsen - [lirsen - flitsen - [lilsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitsen - flitse 

• Nieuw defensieplan. 

Indische generaals die destijds 
door Verdediglngsminister Krishna 
Menon uit het leger werden gezet, 
zijn thans op verzoek van Nehroe 
terug in hel legerhader opgeno
men. Ze hebben de Indische 
eersie-minisler een nieuw verde-
digingsplan voorgelegd waarbij 
voorzien wordt dat het land een 
leger van twee miljoen man nodig 
heejt om in de komende jaien het 
grondgebied tegen Chinese ini'a-
zies te beschermen. 

.De huidige getahterkle van het 
Indische leger bedraagt 600.000 
man. 

• Verkiezingstechniek. 

De overwinning van de gaul-
tislische V.N.R. bi} de jongste 
Franse verkiezingen is mede hel 
gevolg van een wetenschappelijk 
gevoerde propaganda 

Gattllistische propaganda-exper-
ien vertrokken reeds twee jaar 
geleden naar de V.S. en volgden 

er van zeer dichtbij de prezidents-
verkiezingcn. Ze leerden er twee 
dingen : ten eerste de beslissende 
betekenis van TV-propaganda en 
ten tweede het belang van regel
matige opiniepeilinqrn. 

Gedurende de gauilutische refe
rendum- en verkiezingskampanjes 
werd speciale aandacht aan beide 
punten geschonken Wal de TV 
betreft lagen de gaullisten, met 
hun aanvoerder als prezident in 
het Elysée, enkele lengten op alle 
andere partijen voor. 

H Onbekende F r a n s m a n . 

De enkele dagen geleden over
leden ex-prezident van Frankrijk, 
René Coty, was tot bij zijn prezi-
dentiéle aanstelling in 1954 een 
kU'uilooi, praktisch onbekend par
lementslid In 195S ruimde hij 
stil en bescheiden baan voor de 
Gaulle. Zijn prezidentschap zal 
stellig geen zeer groot hoofdstuk 
van de Franse geschiedenis wor
den. 

Deze gewone burgerman had 
nochtans een voortreffelijke eigen
schap : zelfkennis en zelfspot. In 
1954, toe hij prezident weid, zegde 
hij : « tof op heden was er slechts 
één onbekende Fransman - in het 
graf onder de Are de Triomphe. 
Nu is er een tweede • in het 
Elysée n. 

• Inventaris. 

De stad Wenen liet onlangs al 
haar bezittingen inventariëren en 
daarbij bleek : ten eerste dat de 
stad beschikt over 67.03? sehrijf-
bureaus voor SS.000 ambtenaren ; 
ten tweede dat de stad beschikt 
over 2S2 paardekarren doch over 
geen enkel paard. i 

• L'efdadigheid. 

Prezident Kennedy is één der 
rijkste burgers van zijn land Zijn 
persoonlijk vermogen wordt op een 
half miljard F geschat ; het ver

mogen der Kennedy's is een veel
voud daarvan. 

De persdiensten van de prezident 
verzuimen geen enkele gelegenheid 
om te hiirhalen dat John F. Ken
nedy zijn prezidentiële wedde -
hetzij circa vijf miljoen F - aan 
liefdadige werken geeft. Ze ver
geten daarbij steeds te vermelden: 
ten eerste dat de hoog oplopende 
prezidentiële onkostennota van 
deze schenkingen uitgesloten is 
en ten tweede dat de fiskus, we
gens Kennedy's groot privaat 
vermogen, toch méér dan drie 
miljoen zou afromen van de wedde. 
Kennedy's jaarlijks belastbaar in
komen wordt inderdaad op meer 
dan SO miljoen F geschat. 

• Voorzichtiger 

geworden. 

Lord boothby, tot onlangs geest
driftig verdediger van de Engelse 
aansluiting bij de E.E G., veran
derde van mentn{f nadat hii fc«n-

nis had genomen van de aitslof 
van hel Franse referendum «n 
nadat in Duitsland het Spiegel-
schandaal was losgebarsten 04 
Lord verlilaart, thans Engeland* 
toetreding niet meer te verde
digen. 

• Oorlogsmisdaad ? 

In de door Alden Hatch gesehr». 
ven biografie van Prins Bernhard 
wordt verteld, dal de prins in de 
meidagen van 1940 in Zeeuws-
Vlaanderen een vrachtwagen i/ol 
aangehouden verdachten, N.S.B.-
ers, ontmoette De prins hield de 
•wagen aan en zei tot de bev,'l-
voerende officier : a Waarom al 
die onzin ? Laten we ze hier on
middellijk neerknallen » De adiu-
dant van de prins was het daar
mee niet eens en oordeelde dat de 
verdachten recht hadden op een 
krijgsraad. 

Volgens de in Neaerlana uitge
geven biografie heeft de prins hel 
altijd « doodjammer » gevonden, 
zijn land niet de dienst te hebben 
bewezen van de summiere terecht
stelling der verdachten 

Zou het neerschieten der ver
dachten een oorlogsmisdaad g*-
vie*st zip», f 
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y O A L S men weet werd er in 1830 een lijn ge t rokken 
door verschillende bij elkaar horende gebieden. Dat ge

beurde ook in de Kempen . De tijd heeft echter de ver
schillende geli jkenispunten niet ve rmogen weg te vagen . 
Een van die geli jkenispunten was de onderontwikkel ing 
op sociaal-ekonomisch gebied tussen onze K e m p e n en het 
gel i jknamige gebied in de Nederlandse provincie Noord-
brabant . 

den b l l ^ t wel uit het feit (U^ 
er <^ dit ogenblik 181 bedrlj-
Ten zijn die per stuk meer 
dan 200 personen tewerk-
stellen, waar er in 1950 
slechts 138 van dergelijke in-
dustriën waren. 

Als we de uitbreiding van 
668 belangrijke bedrijven be
kijken (buiten deze 668 zijn 
er natuurlijk ook nog de 
kleinere industriën) dan ko
men wij tot de vaststelling 
dat de 562 industriën die 
reeds bestonden op 30 sep
tember 1950, van 1950 tot 
1961 hun personeel vergroot
ten van 124.900 naar 169.000 
werknemers, waardoor de 
werkgelegenheid in Noord-
brabant vemiimd werd met 
45.000 arbeidsplaatsen. In de 
tijdspanne 1950-1961 kwa
men er daarbij 106 nieuwe 
bedrijven bij. Deze laatsten 
stelden 16.800 mensen te
werk, zodat alles bijeen ge
zorgd werd voor 61.800 nieu
we werkgelegenheden ! 

• Verbru ikswarenindus t r ie 

en metaalni jverheid. 

In hoofdzaak bestaat de 
Noordbrabantse industrie uit 
verbruiksgoederen - bedrij
ven. Er zijn de schoenfabrie
ken, de tekstielnijverheid, de 

M Moordbrabantse industr ie met per bedrijf meer 'dan 
10 arbeidskrachten ingedeeld naar bedrij f sklasse 
(cijfers van 30sep tembe i : 1 9 6 1 ) . 
Bedrijfsklassen A a n t a l Personeel 

bedri jven 
Metaalni jverheid 141 82 .942 
Teks t i e l - en kledingsindustr ie 201 42 .353 
Voedings- en genotmiddelen 101 31.681 
Schoen- en lederindustr ie 115 14.896 
Chemische nijverheid 16 3.556 
Over ige industr ie 94 11.256 

Totaal 668 186.684 
% Ri»»»i>.^««»nBMK«««««««S«BrBSCMH*«»a»a»||»H«|| •«««•«• il«i«*«iB««tl • • • ( « • » « « « «l«««*IHf<*tM««l4ftll«ll 

600 Vlaams-Kempense arbei
ders hier werkgelegenheid 
vinden. Tevens dient vermeld 
dat deze fabrielien in grote 
mate nevenbedrijven hebben 
opgericht in onze Kempen 
o.a. te Arendonk, Mol, Geel, 
Retie, Dessel, enz... en wel 
om reden van een tekort aan 
arbeidskrachten in Neder
land, terwijl er in onze Kem
pen werklieden te over wa
ren. 

• 5 .000 Vlamingen . 

Wijzen wij in verband met 
de tewerkstelling van Vlaam-

JKE KEMP 
W O O N T 

grote overeenkornst bestaat, 
maar ook een grote inge
steldheid op elkaar. Het ge
bied vormt eigenlijk een sa
menhangend geheel. 

Het verschil zit hem alleen 
hierin dat men in Noordbra-
bant dank zij een gezonde 
politiek van streekontwikke-
ling, gekomen is tot een 
bloeiende nijverheid in een 
streek waar momenteel han
den te kort zijn en dat men 
bij ons moedwillig geweigerd 
heeft de handen uit te ste
ken naar het noodgebied dat 
onze Kempen gebleven is. 

Noordbrabant met zijn 
schitterende industrie (wij 

O O N 

Na de jongste wereldoor
log h 'eft men daar echter 
de zaken zo ernstig aange
pakt dat dit onderontwikkel
de deel uitgroeide tot een 
welvarende streek, waar de 
arbeidsplaatsen zo talrijk 
waren dat er zelfs werklieden 
uit het Belgisch deel van de 
Kempen naartoe konden ko
men om er werkgelegenheid 
te vinden. Dit bewijst eens te 
meer de noodzaak en de mo
gelijkheid tot een grootse 
aanpak in onze Zuiderkem
pen, aanpak die mits een 
goede planning (zoals die in 
Nederland is gevoerd) moet 
slagen. Hoe heeft men dat in 
Noordbrabant gedaan ? Dat 
hopen wij in de hiernavol
gende bijdrage uiteen te zet
ten. 

• Geweldige ommegooi . 

Men begon met de indus
triële uitbouw onmiddellijk 
na het einde van de tweede 
were'doorlog. Onder leiding 
van de toenmalige kommis-
saris van de Koningin, Dr de 
Quay, werden de grondsla
gen gelegd die van Noord
brabant een van de welva
rendste gewesten moet ma
ken. 

Door het provinciaal be
stuur werden de regionale 
en gemeentelijke overheden 
in het plan betrokken. Alles 
wa. van emg nut zou kunnen 
zijn voor ds ekonomische 
groei werd stels?lmatig on
derzocht Door een wissel
werking tussen overheid en 
beirijfsinltiat even - kwam 
ee,i enorme evolutie tot 
stand. Door de maatregelen 
die van overheidswege geno
men werden, werd het kader 
geschapen waardoor de ves
tiging van nieuwe industriën 
of uitbreiding van bestaande 
werd mogelijk gemaakt. 

• Aantsd bedri jven 

me t 1 /3 vergroot . 

Tussen 1950 en 1961 wer
den in Nederland niet min
der dan 190.000 nieuwe in
dustriële arbeidsplaatsen 
opengesteld. Daarvan waren 
er ongeveer 30 % in Noord-
Brabant gelegen. In 1961 had 
de provincie 668 bedrijven die 
elk meer dan 50 personeels
leden te werk stelden, of b i j 
een 186.684 personen op een 
totale werkgelegenheid in de 
Noord-Brabantse nijverheid 
van 212.000 plaatsen. Uit het 
hierbij gaande tabel betref
fende de Noordbrabantse be
drijven met meer dan 50 
werknemers gerangschikt 
naar vestigingsperiode en 
grootteklasse, blijkt zeer dui-

voedings- en genotsmidde
lenbedrij ven. De metaalni j 
verheid met haar 83.000 ar
beidskrachten staat noch
tans vooraan in het rijtje. 

se arbeidskrachten in Noord
brabantse nijverheden, op 
het feit dat meer dan vijf
duizend mannelijke arbeids
krachten hier werkgelegen-

verwijzen terloops nog naar 
de automobielfabriek DAF en 
het reusachtige Philipsbe-
drijf te Eindhoven) levert 
het levende getuigenis van 

mORDBRABANTSE INüUSTKW NAM OP 
ENKELE JAREN ENORME MTRREimm 

Onder de tekstielindustrie 
valt de wolnijverheid met 
niet minder dan 60 bedrijven 
op, die een belangrijk deel 
van hun voortbrengst naar 
België uitvoeren. Ook de 
schoennijverheid (75 % van 
de Nederlandse schoenindus
trie is gevestigd in Noord-
Brabant) vindt een belang
rijk afzet-gebied in België. 
Er is zelfs een periode ge-

Noordbrabantse bedri jven met meer dan 50 werk- I 
nemers per 30 september 1961 naar vest igingspe- ? 
riode en grootteklasse. 
Groot teklasse Gevest igd Gevest igd To taa l 

v o o r ' 4 5 '45- '61 'i 

heid vinden, terwijl er ook 
nog een niet onaanzienlijk 
deel seizoenarbeiders en ar
beidsters afkomstig uit onze 
Kempen, te vinden zijn. 

Alles wijst er dus op dat er 
voor het zogenaamde Bene-
luxmiddengebied niet alleen 

50 - 1 00 personen 
100-200 
200 - 500 
500- 1000 
meer dan 1 000 

Totaal 

194 
128 
90 
29 
19 

460 

118 
47 
30 
12 

1 

208 

312 
175 
'120 
41 
20 

668 

•1 
u 

•1 

» 
i ] 

i l 

delijk wat de ekonomische 
Initiatieven in Noord-Bra-
bant teweeg gebracht heb
ben. Dank zij het plan voor 
streekontwikkeling werd het 
aantal bedrijven met ruim 
1/3 vergroot. 

• 61 .800 n ieuwe 
werkgelegenheden. 

De uitbreidingsdrang van 
de Noordbrabantse nijverhe-

••»IIIIIIMR«««ffl«IIK»«l«aMa«IIUMw*li)*wM«)natilM«Ntf«»»0i> 

weest waarin de Nederlandse 
invoer onze markt dreigde 
kapot te maken. 

De sigarenindustne is 
eveneens een van de nijver
heden met aanzien (zij zou 
dit ook kunnen zijn in onze 
Kempen moesten daar geen 
achterbakse invloeden spe
len). Niet minder dan 15 
grote bedrijven leveren 65 % 
van de Nederlandse voort
brengst en het valt op dat 

wat goed doorgezette streek
ontwikkeling vermag. Deze 
schitterende gang van zaken 
levert het schrijnende bewijs 
van het onvermogen van on
ze eigen politieke knoeiers 
die onze Kempen braak la
ten liggen. 

4 

Noordbrabant maakt zelfs een volledig gamma auto's. 
Bij D.A.F, werken doorlopend een duizental 

Vlaamse arbeiders! 
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i jZOALS men weet w a s er onder de vorige regering (&y«-
kens) die dan> ook al niet schi t terend voor Vlaande ren 

m o g e geweest zijn, toch een ontwikkeKngsplan voor de 
Z u i d e r k e m p e n opgesteld. Dit ontwikkel ingsplan was in 
grpte lijnen het werk van de heer. v«n Orshoven die als 
opdrach thouder van de Z u i d e r k e m p e n was aangesteld. 
Onmiddel l i jk na het aan t reden van de regering Spaak-
Lefèvre werd van Orshoven aan de dijk gezet. Hij kreeg 
s tank voor dank en zijn bui tenze t ten was als een s imbool 
yoo r de ganse K e m p e n die daa rop aan haar lot werd 
overgelaten. 

Immers, zoals wij vorige 
week gezegd hebben : over 
de Zuiderkempen werd er 
niet meer gesproken terwijl 
in september 1961 het plan 
voor de Borinage en het Cen
t rum werd goedgekeurd. Er 
was toen in Vlaanderen en 
In de Kempen een storm los-

door de intussen opgerichte 
maatschappij Venex, een 
Plan overgemaakt aan de 
betrokken minister. Dit plan 
kon echter de vooraanstaan
de Kempische deskundigen 
niet voldoen omdat het mi-
nuskuul was terwijl de Kem
pen een ontwikkelingsplan 

Het moeht allemaal niet b » ' 
ten. lategendeel, Jos van 
Orshoven, dte r a n de ooW 
wikkeling van de Kempen 
zijn levenswerk had ge
maakt, werd <^ bevel van 
Splnoy tot tweemaal ge
schrapt als kandidaat-lld 
van de advieskommissie die 
Venex bijstond voor het op
maken van het ontwikke
lingsplan voor de Zuiderkem
pen. De Kempense parlemen
tairen lieten begaan. Erger, 
toen onder Impuls van voor
aanstaande Vlaamse vereni
gingen in de Kempen een 
enorme protestaktie ont
stond, t rachtten zij met be
hulp van de sindikalistische 
verenigingen, deze aktie te 
dempen. 

gebroken maar die werd ge
luwd door de belofte van de 
regering en in het bijzonder 
van minister Spinoy, een 
ontwikkelingsplan voor de 
Zuiderkempen te zullen 
goedkeuren. 

B De fabrieken w e g . . . 

In januari 1.1. echter was er 
— ondanks het feit dat men 
dit tijdstip voorop gezet had 
— nog niets in huis gekomen 
van een volwaardig plan. De 
regering besloot dan maar 
terug aan te knopen bij wat 
de vorige regering had pogen 
te doen Nu hadden zicli 

eiste dat minstens even groot 
was aJs het Borinage-plan. 
Intussen kwam er nog steeds 
geen enkel nieuw bedrijf 
naar de Zuiderkempen, inte
gendeel, een paar nieuwe fa
brieken die naar Grobben-
donk en naar Westerlo wilden 
komen kregen hun kredieten 
niet, terwijl een ander be
drijf door Spinoy naar Me-
chelen werd gelokt en een 
drietal anderen de moed op
gaven zich in Vlaanderen, in 
casu de Zuiderkempen te 
vestigen doordat hen allerlei 
administratieve struikelste-

' nën in de weg werden ge-
lega 

9 Bor inage-Cen t rum 

niet ui t spelen. 

Toen op een grote verga
dering te Geel op 2 maar t 
door van Orshoven (die nota 
bene door eigen C.V.P.-poli-
tiekers werd gekraakt) een 
uiteenzetting werd gehouden 
(uiteenzetting die een aan
klacht was) reageerden de 
sindikalisten nadien zoals 
wij reeds vorige week aan 
stipten als volgt : « In het 
standpunt van het A.C.W. 
worden nergens bedragen 
genoemd, noch ramingen. 
Het ontwikkelingsgebied Bo
rinage-Centrum wordt dus 
niet uitgespeeld, wat in de 
voorbije weken door enkele 
onverantwoordelijke dema
gogen maar al te veel is ge
beurd. 

Herrinnert U zich nog de doodsprentjes nit onze reportages 
over de Aarschotse pendelarbeiders ? Ook deze dodentrek 

vanuit de Zuiderkempen naar Wallonië gaat verder. 

loosheid, lage lonen en pen-
delarbeid mocht niet verge
leken worden bij het troetel
kind in Wallonië waar geen 
werkeloosheid heerste. 

Intussen wacht de Kem
pen nog steeds. De werklozen 
stempelen verder en de pen
delaars rijden hun weg naar 
het zoveel welvarender Kem-

Door eindelo0$ regeringsgetreuzel gin

gen enkele beloofde fabrieken zi^ih 

elderg vs-Migen^. 

Nog een_tragisch beeld van de «grote t rek» 

toenmaals reeds een zevental 
fabrieken aangeboden voor 
het industrieterrein gelegen 
te Grobbendonk tussen de 
autostrade en het Albertka-
naal. Deze bedrijven zouden 
samen 25 ha bezetten. Zon
der de huidige regering zou 
de vestiging reeds een feit 
geweest zijn. Toen echter 
met de betrokken fabrieken 
kontakt werd opgenomen 
bleek dat vier ervan niet 
langer hadden gewacht op 
het getreuzel van de rege
ring en op eigen houtje zich 
elders (buiten de Kempen) 
gaan vestigen waren ! 

• Ontwikke l ingsp lan 

V e n e x . . . 

In het begin van 1962 toen 
de beloofde termijn voor de 
goedkeuring van een ontwik
kelingsplan voor de Zuider
kempen verstreken was, werd 

• A . C . W . kont ra . 

Midden februari brak dan 
het protest los in de Zuider
kempen. Talrijke vergade
ringen en protestmeetings 

Het A.C.W. zet zich daar
tegen op het standpunt, en 
zeer terecht, dat de nood 
moet gelenigd worden en dat 
het ontwikkelingsgebied Zui
derkempen naar behoren 
dient uitgerust, wat deze in
frastructuur ook mag kosten. 
Dat de Borinage - Centrum 
meer of minder krijgt speelt 
daarbij niet onmiddellijk een 
rol, temeer omdat het ver
schil in de ene of andere zin 
door het uitrusten van een 
ander testgebied gemakke
lijk kan gekompenseerd wor
den ». 

En de brave zielen die de 
A.C.W. - meetings volgden 
werd kond gedaan dat de Zui
derkempen ruim haar ge
vraagde deel ging krijgen, 
hoeveel en wanneer, dat wist 
men niet (geen bedragen en 
ramingen) maar men ging 
iets krijgen. 

pische deel dat in Neder
land ligt en dat zoals wij het 
hierbij aantonen op slechts 
enkele jaren tijds door ge
zonde streekontwikke'ing een 
voorspoedige toekomst tege
moet gaat. Onze Kempen 
wacht en blijft arm... 

S.D.L, 

ZUIDERKEMPEN BLIJFT 

• HET STIEFKIND 
werden belegd door V.V.B., 
Volksunie in samenwerking 
met andere vooraanstaande 
verenigingen als Davids-
fonds, V.T.B., Stichting voor 
de Kempen; Kamer van 
Koophandel, Bond van gro
te gezinnen enz... Door voor
aanstaande Kempenaars 
werd een eigen (erg gema
tigd) ontwikkelingsplan 
voorgesteld aan de minister. 

Om de aktie van de Vlaam
se verenigingen te neutrali
seren gingen de A.C.V.-ers 
dan overal zelf vergaderin
gen beleggen waarbij de 
Kempenaars bedot werden 
met uitspraken in de zin als 
hierboven aangehaald : men 
mocht geen vergelijking ma
ken met de twintig miljard 
die men in de Borinage ver
gooide, de streek van werke-
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MARSJEREN 

Hct is een ket tmgrtakt ie gewor
den. Het debat in de Kontaktklub 
tussen een Waals en Vlaams fede
ralist heeft alle redakties ongeveer 
tal beweging gebracht. Men tracht 
aelts aan de hand daarvan op
nieuw etiketten te plakken op het 
verschijnsel Volksunie, goedbe
doeld dikwijls maar misschien zo 
moeilijk omdat ons streven Unie 
Tan mensen die de strijd voor een 
eigen bestuursapparaat voor het 
Vlaamse Volk eindelijk willen 
konsekwent doorzetten, eerlijke 
Vlaamsgezinden van heel wat vroe-
gere etiketstrekkingen bij ons 
brengt. Mogen we aan die etiket-
p'.akkers misschien voorstellen ons 
« geval » F.L.N. te noemen « Front 
voor de Nationale Bevrijding ». 

Eynde zegt tussen Yerna en Mar
tens. D.» gals.een van deze « om
arming » lijkt zwaar door te we
gen. 

« Met wie men verkeert, wordt 
men gecerd ! » zegt e tn Vlaams 
spreekwoord. 

In Wa lome en m de kringen 
van « La Gauche » mag men Yer
na als een socialist blijven be
schouwen en dal za,l dan alleen 
maar bewijzen wat niet meer hoeft 
bewezen te worden, nl dat daar 
sedert enige t jd grote verwarring 
IS ingetreden m vele geesten. 

Maar wij zullen hem voortaan 
« eren » met de vr'enden die thans 
klaarblijkelijk m Vlaanderen de 
zijne zijn ! Helemaal niet tegen 
onze verwachting, trouwens, want 
wij herhalen wat wi] verleden 
week schreven : het moest zo ein
digen en de Waalse nationalist 
moest onvermijdelijk bij de 
Vlaamse nationalist terecht ko
men. » 

In plaats van een naieve liefde 
waarbij Yerna « Nationaal » So
cialist zou worden en wij Socialis
tische Nationalisten moet men 
misschien de Algerijnse vergelij
king doortrekken. Op basis van 
het zelfbeschikking^beginsel loe-
ken de twee tegenstanders naar 
een eerlijke " Paix des braves ». 
Voor ons minder kompromiterend 
dan het bondgenootschap op dit 
vlak Jos Van Eynde - Libre Bel-
gique. 

v ö L K S G A Z E ^ LA LIBHE BElBiaUE 
Het hieronder gebrachte uittrek

sel koint uit een hoofdartikel van 
Josse <i Kronkelingen van de 
M.P.W. over haar relaties met de 
Vo'ksunie ». 

Het is reeds hel derde hoofdar
tikel dat Jos wijdt aan dit debat 
of liever die omarming zoals Van 

S c h u i m r u b b e r m a t r a s s e n 

m e t 
G e b r e v e t e e r d e b e d e k -
k i n g s l a g e n 
( B r e v e t - 529768) 

R a s s o r t m a t r a s s e n 

m e t 
G e b r e v e t e e r d e k a r k a s s e n 
( B r e v e t - 512767) 

.sum 
G e w a t t e e r d e b e ^ p r e i e n 

W o l l e n d e k e n s 

T e l . 4 4 6 4 1 e n 4 4 6 4 2 

I n d i e n ü g e e n v e r k o p e r 
i n u w o m t r e k k e n t s t u u r 
o n s e e n k a a r t j e e n w e 
• e n d e n ü h e t a d r e s v a n 
d e d i c h t s t b i j g e l e g e n v e r 
k o p e r S t a r Z e l e 

Deze verdedigster van (( wat oud 
en bijgevolg goed is » ziet het va
derland weeral in scherven vliegen. 
Ze heeft dit trouwens steeds ge
daan bij iedere Vlaamse of sociale 
vooruitgang, 

« Aldus heeft de muiter Yerna 
een geldig gesprekspartner gevon
den in de persoon van Willried 
Martens, die een van de organisa
toren was van de recente Mars op 
Brussel Zeker zij stonden afkerig 
van het geweld, nochtans de toe
nadering is duidehjk van beteke
nis Uiterlijk lijken deze twee Ras-
tignacs trouwens op elkaar. (NVDR 
Rastignac is een figuur bij Balzac 
die de cynische opportunist verte
genwoordigt) En zij hebben het
zelfde misprijzend glimlachje als 
ze over de unitaire s taat spreken 
dit « Belgique van Papa » dat de 
simpatisanten van de MPW en de 
Vo'ksunie akkoord zijn te ontman
telen. 

...Maar wij zullen onthouden 
dat de w^aalse en Vlaamse ekstre-
misten mekaar graag de hand ge
ven wanneer het er op aan komt 
de nationale eenheid te bestrij
den. ZoaJs rexisten en VNV voor 
de oorlog zullen MPW en Vlaamse 
Volksbeweging die wachtkamer 
voor de Volksunie, niet aarzeüen 
een akkoord te sluiten om hun 
gezamenlijk pogen te doen lukken: 
het land aan scherven doen vlie
gen 

Op dergelijk Oudtantes gejam
mer over « gebroken vazen » past 
maar een antwoord « Velpon lijmt 
alles ». 

BURGER 
WELZIJN 

Dit katolieke Westvlaamse week
blad spot met Van Eynde's woede. 

« Nu worden de waalse renardis-
tische leiders reeds persoonlijk 
door de BSP-leiders onaer vuur 
genomen. Na Genot kwam nu ook 
Yerna aan de beurt, omdat hij te 
Antwerpen over het waalse fede
ralisme kwam spreken, We zien 
ondanks de tegenstelling, die ti j

dens de mars op Bnissel tot ui
ting kwam, toch een soort gesprek 
tussen waalse en Vlaamse federa
listen op gang komen. Zulks be
zorgt o a de h. Van Eynde slape
loze nachten, want denk eens aan, 
dat er tussen een pure waalse mar
xist, die « toevallig » ook federa
list is en mensen van de VU of de 
Vlaamse Volksbeweging over de 
herinrichting van de Belgische 
s taa t op federale grondslag van 
gedachten gewisseld wordt. Men 
had het inderdaad een paar j aa r 
geleden met durven dromen en 
nu wordt het als een doodgewone 
zaak voorgesteld. Dit is nochtans 
het gevolg van het voortdiu"end 
uitstellen in de schoot van de 
part i j van het — we bekennen he t 
grif : zeer netelig — nationalitei-
tenvraagstuk. » 

de rode vaan 
Van een totaal andiere 9ijde 

wordt ook de vinger op de wonde 
gelegd. 

Van Eynde ziet de Heilige Par-
tijeenheld wankelen, en zoals in 
de Middeleeuwen gaat nu hi j de 
ketters verbranden. Desnoods Yer
na broodroven he Jos. 

Geestelijke vrijheid en eenzijdi
ge partijdiscipline blijken twee on. 
verzoenbare dogmas. 

« Nietwaar, zelfde « Volksgazet » 
die in een ander artikel de MF'\V-
leider Jacques Yerna aanvalt om
dat hij in de « kontaktklub » van 
de Volksunie over het federalisme 
kwam spreken. Verre van ons, de 
Volksunie een brevet van progres-
sisme te verlenen, wat een zware 
vergissing zou zijn, ge'oven we da't 
Yerna zelf het best geplaatst is 
om uitleg te verstrekken over be
paalde uitlatingen die men hem 
toeschrijft. Maar de zaken zo voor
stellende alsof de Volksunie alleen 
zwarten gi-oepeert-(We zwifgèn hier ' 
over sommige heerschappen in de 
part i j waar Van Eynde en Co sa^ 
men mee regeert, ) en daarover 
zijn « heilige verontwaardiging » 
te kennen gevende, zag de Jos een 
kans schoon om de Waalse Volks
beweging op smerige wijze aan te 
vallen, » 

Bij al die feiten krijgen we be
schouwingen of onderzoekingen op 
de graat . 

DG Linie 
J a wat zijn ze nu die nationa

listen (( Links » of <( rechts » ? 
Een staaltje van deze tastende 

beschouwingen. 
« Tot ergernis van de « Völks-

gazet » heeft een leider van de 
M P W . en vooraanstaand syndica
list van het A.B.V.V., de heer Yer
na, te Antwerpen verklaard dat hij 
de Volksunie sympathieker vindt 
dan de Vlaamse B S.P. Hij zei nog 
dat hij het gevoelen had dat de 
Volksunie meer « links » was dan 
deze B.S.P. 

Wie de laatste nummers van de 
Volksuniekrant doorbladert, vmdt 
wel enige aanduidingen die daar 
zouden kunnen op wijzen In het 
blaadje van vorige week stond een 
inderdaad zeer « socialistisch » ar
tikel van de heer Luvten. terwijl 
de week tevoren de heer P. Mar
tens een striemende aanval tegen 
de « bourgeois » had ontketend, 
woaruit voor een aandachtig lezer 
wel bleek dat ook, zoniet op de 
eerste plaats, de talloze « bour
geois » in de Volksunie werden l)e-
doeld. » 

Voor het algemene antwoord Li
nie lees onze in'eidende tekst van 
deze bladzijde. 

Konkreet moet er me iets grap
pigs van het har t . Over dit a zeer 
socialistische » artikel van mij. 

zegde me een week voor uw kom-
mentaax de hoofdredakteur van 
een blad dat in onze rangen als 
een van de radikaal - nationalisti
sche maandbladen wordt be
schouwd (( Dat was nu eens een 
echt Vlaams - nationale houding 
tegenover het Socialisme ». Hoe 
moet het nu met mij . 

Ben ik een dolende tussen Lin-
kardije en Rechterland ? Of is het 
leven en de strijd van ons Volk 
heel wat rijker dan die etiketten-
plakkerij ? 

Standaard 
De Standaard onderzoekt ook 

belangstellend-meewarig hoe het 
nu zit met ons. 

We voelen ons flink Standaard. 
We doen ons best om geen drie en-
cyklieken achterop te geraken zo
als bepaalde katolieke konservatie-
ven en zullen ons ook niet laten 
verleiden tot « Aaigendoem is dief
stal » demagogie. 

Dus wellicht minder heterogeen 
dan bepaalde redakties van voor
aanstaande Vlaamse kranten 
Het s taat de leidmg v. d. Antwerjise 
Kontaktklub vrij wie dan ook uit 
te nodigen voor een lezing. In een 
demokrati.sche staat is het nor

maa l dat er openhart ig van ge
dachten wordt gewisseld. Een kon-
frontatie over het federalisme tus
sen Vlaamse en Waalse nat iona
listen kan nut t ig en leerzaam zija. 
Tegen het princiep van de bijeeii-
komst mag er dan ook niet het 
mmste bezwaar bestaan. 

Dat de h. Yerna de Volksunie 
gelukwenst voor haa r linkse rich
ting, is wellicht minder prett ig 
voor de h. Van Eynde. WiJ weten 
echter niet of de Volksunie er zo
danig mee gediend is. 

Indien sommige leiders van ó» 
Volksunie thans een resoluut link
se richting inslaan, zou da t wal 
een he t traditionele kiezerskorp» 
van deze part i j kunnen beïnvloe
den. 

Hoe nut t ig een konfrontatie ook 
kan zijn, toch dient men er ech
ter van Vlaamse zijde op te let ten 
voor de sirenenzang van het Mou
vement • Populaire Wallon da t 
thans bondgenoten zoekt in Vlaan
deren om zijn federalistisch pro
gramma er door te hsüen. maa r 
dat zeer scherp anti-Vlaams ge
richt blijft en in feite een sociaal-
ekonomisch federalisme verdedigt 
dat. gelet op de anders geaarde 
mentaliteit m Vlaanderen, vrij 
spoedig tot volledig separatisme 
moet leiden. » 

W L . 

BERGERS' B D - Maatkleding 
Heropening onder grote belangstelling 

Berge r s i s e e n geves t igde n a a m In h e t An twerpse voai 
k l ed ing i n h e t a l g e m e e n e n voor m a a t k l e d i n g in h e t b i jzonder . 
H e t Hu i s B e r g e r s w e r d ges t i ch t i n 1907, dus i n de t i jd v a n d« 
j p a a r d e t r a m . I n die t i jd m o e s t e e n k o s t u u m v a n Berge r s k o m e n 
X)t ' t w a s g e e n goe. E c h t e S in jo ren , v a n vade r op zoon, ve rk iezen 
v a n d a a g n o g a l t i j d Bergers . F i j ne s toffen, e l e g a n t e sn i t , onbe- . 
r i spel i j ke a fwerk ing en w a a r voor u w geld. E e n Hu l s v a n 
v e r t r o u w e n . 

Nieuwe t i j d e n v r a g e n n ieuwe m e t o d e n . G e r a r d Bergers , d e 
w a a r d i g e e n d y n a m i s c h e opvolger v a n v a d e r Berge r s , wis t d» 
a d e l e n h e t m e e s t e r s c h a p v a n onze V l a a m s e A m b a c h t s l i e d e n I n 
e r e t e h o u d e n e n te koppe len a a n m o d e r n e werkwi jzen . Hij la cto 
s c h e p p e r v a n de 3 D — m e t o d e waa rb i j geb ru ik g e m a a k t w o r d t 
v a n bas i smodel len . M e n p a s t voora leer e r g e s n e d e n word t . D i t 
'waa rbo rg t e e n i)erfekte p a s v o r m ! Deze 3 D - m e t o d e k e n d e eei^ 
asodanig succes d a t m e n zich ve rp l i ch t zag u i t t e b r e i d e n e n t » 
m o d e r n i s e r e n . Op e e n verb luf fende wijze werd h e t a loude s c h i l 
d e r a c h t i g e hu i s , v a n o n d e r t o t boven , in e e n u l t r a - m o d e r n e e n 
'geheel op de e isen v a n onze t i jd, a f g e s t e m d e i n r i c h t i n g omg«-i 
t ove rd . De a r c h i t e k t is W. V a n Gils, die s c h o o n h e i d e n doelma-J 
' t ighe id t o t e e n h a r m o n i s c h geheel vo rmde . Aldus werd ook meeaij 
r u i m t e g e s c h a p e n voor de a fde l ing Confect ie w a a r m e n h e t 
a l l e rbes te v ind t , h e e t v a n de n a a l d . 

De feestel i jke h e r o p e n i n g h a d p l a a t s i n aanwez ighe id van( 
t a l r i j ke genod igden w a a r o n d e r ve r sch i l l ende p e r s o n a l i t e i t e n enl 
leden v a n de pe rs . V a n h e t G e m e e n t e b e s t u u r m e r k t e n we M e e s t ^ 
iBchiltz op die 2djn bes te ge lukwensen k w a m o v e r m a k e n . OoM 
d e h . R. M a t t h e y s s e n s , vo lksver tegenwoord iger e n Mees t e r OolsoBJ 
voorz i t t e r v a n de VI. Volksbeweging - A n t w e r p e n , k w a m e n e r h u n 
goede he i lwensen a a n b i e d e n . 

Me t s c h u i m wi jn werd t o e n h e t H U I S B E R G E R S , S i n t J a n s -
vl ie t 19 ( a a n de kle ine T u n n e l ! ) A n t w e r p e n , h e r o p e n d v e r k l a a r d 
voor n ieuwe gene ra t i e s t e v r e d e n k l a n t e n e n e r we rd e e n d a a 
g r a t i s -ve rkoop a a n g e k o n d i g d t i j d e n s de m a a n d december 1 9 ; ^ 

(Ad' ov entie)" 

Gronden 
Hypo teken 
Bouwen van 
Landhuizen 

Grote steenweg, 159 
Berchem (Antwerpen)' 
Telefoon : 39.69.57 
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F | E Hassel tse uitgeverij Heideland kan niet genoeg ge
prezen worden voor de ernst en de degelijkheid waar 

m e e ze haar reeks « V laamse Pockets » blijft samenste l 
len. Deze goedkope en fraaie bandjes hebben reeds de 
he ru i tgave mogelijk gemaak t van werk dat definitief naar 
he t an t ikwar iaa t scheen verwezen te zijn en dat daarvoor 
toch te waardevo l was : C. Buysse, H . Verriest , E. V a n 
der Hallen. Daarenboven heeft de reeks niet alleen maar 

M . VAN HAEGENDOREN : D e Vlaamse 
Beweging nu en morgen. Vlaamse Pockets 
nrs 81, 82/8S. Heideland, Hasselt. I . N a 
honderddertig jaar . 180 blz., SS F. I I . Oog
merken voor morgen. 290 blz., 50 F. 

vlaams vademecum 
een Vlaamse n a a m ; uit de V P ' s is stilaan een echte « bi
bliotheek der Vlaamse Beweging » aan het groeien. He t 
word t al een heel Hjstje : « Keurbladzi jden » van Verr iest , 
« C. H u y s m a n s » van R o e m a n s & V a n Assche, « Priester 
Daens » van Delaforterie, a Lodewijk de Raet » van Lam-
berty en, nu heel onlangs , « De Vlaamse Beweging nu 
en morgen » van dr M. V a n Haegendoren . 

STEI-hhA \liT 

dr M Van Haegendoren - "Leu

ven 23.8 1003. 

Promoveerde in 1925 in de Mo
derne Geschiedenis aan üc 
UniversileiL te Leuven. 
Konservator bij hel Rijk'inrchi ƒ 
te B/iisM'? 

Speelde cut bclaiigiijhe i ui in 
de Vlaamse jeugdbeweging als 
verbondslommi'isaiis van /(••/ 
V.V K S. 

Lid van de lïaud van Beheer 
van de Kulluurraad voor I laan
deren Voorzitter van de Siicli-
ting - Lodewijk de Raet. 
Ontving in W02 de Zilveren 
Anjer van het Prins Bernliaid-
fonds voor zijn wei hing inzake 
Vlaams - 'Sedeilandse ioenaili' 
ring. 

Het is wel een bewijs voor 
de aantrekkingsKracht van 
de huidige Vlaamse Bewe
ging dat een uitgeverij het 
aankan, ineens drie num
mers uit een populaire reeks 
voor te behouden aan de pro
blematiek ervan. We menen 
te weten dat Heideland het 
heeft aangedurfd, het werk 
van dr Van Haegendoren in 
een voor pockets ongebruike
lijk hoge oplage uit te geven. 
We zijn er van overtuigd dat 
die durf zal beloond worden: 
< De Vlaamse Beweging nu 
en morgen » wordt beslist 
een best-seller. 

Er was wel niemand in 
Vlaanderen beter geplaatst 
om op dit zo geschikte ogen
blik een inventaris te maken 
van en een richting aan te 
wijzen voor de Vlaamse Be
weging in breder verband. 
dan juist dr Van Haegendo
ren. Sinds jaren is hij in de 
Stichting-Lodewijk de Raet 
In kontakt met de verschil

lende opinies binnen deze 
Beweging, heeft hij de tallo
ze aspekten ervan behandeld 
op studiebijeenkomsten en 
in een indrukwekkende reeks 
bijdragen. Die ervaring is nu 
neergelegd in een zakelijk 
inventaris en een nuchter 
werkprogramma : grootste 
gemene deler waarover alle 
Vlaamsgezinden het eens 
kunnen zijn 

Zakelijk inventaris : de 
historicus Van Haegendoren 
heeft even achterom gekeken 
naar de geschiedenis van 
Vlaanderen en de Vlaamse 
Beweging. Deze terugblik 
valt feitelijk buiten het be
stek van het opzet en blijft 
dan ook « .. beperkt tot de 
feiten of toestanden die be
trekking hebben op de 
V aamse Beweging en die in 
enige zin nu nog nawerken 
op onze situatie of op ons 
volkskarakter » (I, 12). Dit 
kort historisch overzicht 
( « Het verleden leeft in 
ons») en de eigenUjke in
ventaris (« Vlaanderen nu ») 
vormen samen de jnhoud van 
het eerste bandje. Aan veel 
moest in deze bondige schet^s 
voorbijgegaan worden, veel 
werd slechts even aange
raakt. Zo konde.n aan het 
hoofdstuk « collaboratie, re
pressie en verzet " — die 
zeer zwaar hun stempe. op 
de Vlaamse Beweging heb
ben gedrukt — s echts een 
40-tal lijnen worden besteed 
(I, 80). Moge de beknopt
heid die de auteur zich bin
nen het raam van zijn opzet 
diende op te leggen, jonge 
Vlaamse historif>i er toe aan
zetten de geschiedschrijving 
van de Vlaamse Beweging te 
vervolledigen 

Deze inventarizatie is ten
slotte maar de aanloop voor 
de tweede band van Van 
Haegendorens werk : « Oog-

Onder de leeslaiiip 

De nieuwe roman van Maiccl 
Maithijs, « Wie kan dat be
grijpen ? », is een hoogtepunt 
in het werk van deze zo vrucht
bare auteur. De bekende kiiti-
kus U. Van de Voorde schreef 
over deze roman waaiin het 
eeuwig probleem der jeugd 
gesteld wordt : « Men vindt er 
de schrijver van « E e n spook 
op zolder» in onverminderde, 
veeleer versterkte kracht, teruff. 
De greep naar de misleriën van 

's mensen lotsbcslel is paklrn-
der en feller. En weer is hel 
tvcrk geschreven in een naakte 
strakke stijl n. 

Dit boek, dat uitzonde/lijk 
geschikt is als Kerst- en Meuw-
jaarsgeschenk, kan bij de au
teur besteld worden door over
schrijving van GO F (ingenaaid) 
of 110 F (gebonden luxe) o] 
door gewone briefkaart. Adres : 
Marcel Maithijs, Oedelgem, pr 
i36732. 

dr M. ]'an Haegendoren 

merken voor morgen ». In de 
bijna 300 blz. van deze dub
bele pocket schetst de au
teur een gTOots opgezet en 
nauwkeurig programma voor 
de Vlaamse Beweging nu. Hij 
legt de nadruk op een 
« pragmatische » (II, 244), 
vooruitstrevende aanpak. Op 
het vlak van de kulturele 
beweging ziet hij vooral de 
noodzaak van de demokrati-
zering van het onderwijs en 
de uitbreiding van het hoger 
onderwijs, het aktiveren van 
Vlaamse talenten en het af
breken van de sociale taal
grens (II, 142). Op het so
ciaal - ekonomisch vlak is 
hij voorstaander van ekono-
mische planning, streekont-
wikkeling en natuurUjk ver-
vlaamsing van het bedrijfs
leven (II, 94). Op het poli
tieke vlak tenslotte spreekt 
hij zich uit voor federalize-
rende opossingen : « De 
Vlaamse Beweging is inder
daad federalistisch inge
steld... » (II, 283), verzet hij 
zich tegen provincialisme 
(II, 249) en ziet hij alleen 
door federalizering onze op
gang in Europees verband 
(II, 283). Hij laat daarbij in 
het midden, hoe ver de fede-
ralizerende hervormingen 
moeten gaan en spreekt zich 
op geen enkel ogenblik uit 
tegen het federalisme zoals 
het door de V.U. wordt ge
steld. 

Dr Van Haegendoren 
neemt trouwens in zijn werk 
voortdurend zeer pozitief 
stelling tegenover de V. U. 
« Dat de jongste overwinning 
van de Volksunie een zweep
slag betekende... » acht hij 
onbetwistbaar (II, 280). De 
vooruitgang van de V.U. bij 
de verkiezingen van 1961 
heet « de meest opvallende 
uiting van de Vlaamse re
naissance (I, 91) Hij noemt 
de V.U. « de voorhoede » van 
de Vlaamse Beweging (II, 
282). 

Niet de geringste verdien
ste van het werk is, dat een 
indrukwekkende hoeveelheid 
cijfers, citaten en feitenma
teriaal werd bijeengebracht. 

Daarom alleen reeds zou
den de beide bandjes van 
« De Vlaamee Beweging nu 
en morgen » in geen enkele 
V.U.-bibliotheek mogen ont
breken : in de bijna 400 blz. 
zit een arsenaal van statisti
sche wapens. 

Dr Van Haegendoren 
noemt het een gelukkig ver
schijnsel dat de Vlaamse Be
weging « uit de periode van 
de romantiek in het tijdvak 
van de statistiek is getre
den» (1,84). Ons persoonlijk 
heeft het bijzender veel ge
noegen gedaan dat de mo
derne, eigentijdse visie van 
de auteur geordend werd in 
overzichtelijke hoofdstukken 
waarvan er enkele geplaatst 
werden onder citaten van 
Rodenbach en René de 
Clercq. Dr Van Haegendoren 

Is volkomen geslaagd In de 
vaak zo moeilijke sinteze 
tussen traditie en progressie. 

Een paar kleine randbe-
merkingen : in een volgende 
uitgave — waarom niet ? — 
zagen we graag een register 
opgenomen en zou het gra
fisch materiaal nodig her
werkt moeten worden. Het 
kaartje op II, 156 bvb. is niet 
bijster overzichtelijk. 

Om deze kleine verbete
ringen zo vlug mogelijk aan
gebracht te zien, raden we al 
onze lezers ten sterkste aan 
te zorgen voor een spoedige 
uitputting van de eerste op
lage van dit belangrijk en 
onmisbaar werk. 

Aan dr Van Haegendoren 
onze dank en onze bewonde
ring voor de schitterende 
wijze waarop hij zijn intel
lectuele gaven en zijn maat
schappelijk gezag ten dien
ste stelt van « de beweging 
van idealisme » (I, 177). 

T.v.O. 

In ae afspanning « Het 
zwarte Paard » in de Prin
sesstraat te Antwerpen las 
H. Conscience aan zijn 
vrienden voor uit «Het 
Wonderjaar ^. Dit beteken
de deinzet van een schitte
rende schrijversloopbaan 
en een definitieve mijlpaal 
in de geschiedenisi van de 
Vlaamse Beweging. Verle
den zondag werd aan deze 
afspanning door V.T.B.-
V.A.B. een gedenkplaat 
onthuld. 

Enkele wek^s geleden 
Imiim» we mk herdfen-

kingsartikel H. Conscience? 
we waren de eersten in 
gans de weekbladpers om 
dit te doen. 

Deze week werd door het 
provinciaal komitee V U. 
Antwerpen, namens d? 
Volksunie, een bloemen
hulde gebracht aan het 
monument van Conscience. 
Op deze wijze wenst de 
Vlaams-nationale partij 
zich aan te sluiten bij de 
plechtige herdenking van 
dp geboorte van Conscience 
150 Jaar geleden. 
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Uit de film': 

« W a t ?ijii de m a n n e n d^vaas ». 

* E-3 
We menen dal de reportage van 

vorige weeh donderdag over het 
even netelig als aktuële .probleem 
van de E-3 niet te vroeg is geko
men. Op hel ogenblik ,waarop de 
annalen met méér verbetenheid dan 
ooit de bewijzen van hun zgn. 
achteruitstelling in de aktualiteit 
tlepen en dat grote en kleine po
litici Vlaanderen met soms zeer 
tpitsvondige redeneringen zoet 
trachten te houden, kwam de 
reportage van Jan Bauivens op 
zijn tijd. 

In al haar nuchtere zakelijkheid 
f$ de uilzending een waar tijds-
iokument geworden. De toon van 
'de kommentaren paste zich goed 
aan bij de zo welsprekende als 
loutere jeitelijkheden van beelden 
tn interviews. Die interviews 
waien trouwens verhelderend om
wille van de manier, waarop dt 
endervraagden elkaar tegenspra
ken. Terwijl Theo Lefèure voor 
tvangelie verkondigde dat volgend 

jaar met de werken reeds kan wor
den begonnen, wist een universi
taire medewerker als zijn mening 
ie vertellen dat de eerste spade 
misschien in I960 zal worden 
gehanteerd. 

We hopen dal deze TV-repor-
tage heel wat ogen zal hebben 
geopend en aan heel wat kijkers 
duidelijk zal gemaakt hebben dat 
aktieve deelname aan de Vlaamse 
onlvoogdingsstrijd méér dan nood
zakelijk is. 

We nodigen de BRT uil, met de 
reeks door te gaan. Naar onze be
scheiding mening zijn er proble
men genoeg om op ons scherm 
te brengen De Walen hebben de 
liTB reeds lang ingeschakeld in 
de strijd voor hun belangen. Wij 
kunnen van de BRT moeilijk 
minder vragen 1 

* DRIE MAAL 
AMERIKA 

Wie zich de moeite heejt gege
ven, liet programma-blad voor 
zaterdagavond in te kijken, zal 
wel last hebben gehad om zijn 
eigen ogen te geloven. Niet min
der dan drie Amerikaanse pro
gramma's op één en dezelfde 
avond ! liet stond er zwart op 
wit en de aangekondigde pro
gramma's zijn siuk voor stuk de 
acter ingegaan : het Denniê-feuil-
lelon, de Fred Astaire-show, en 
de Dick Powell-aflevering. 

Voorlopig kunnen wij nog niet 
geloven dat wij niets beiers ver
dienen dan wat de Amerikaanse 
amuzementswereld in al zijn op
pervlakkigheid aan de lopende 
band produceerd. Wij achten het 
Vlaamse volk nog net iets te goed 
om weerloos te worden overge
leverd aan de onpedagogische 
romnicl van Dennis, aan de ge-
standaardizeerde~ vuigariteit van 
een Amerikaanse show en aan een 
zoutlouze dedeklive-slory als uWlio 
killed Julie Greer ?». 

En daarom laten wij deze zater
dagavond niet voorbijgaan zonder 
aan de verantwoordelijken van de 
BRT te hebben gevraagd o] het nu 
werkelijk niet anders kan. Van 
het politiek kolonialisme hebben 
we de begrafenis bijna achter de 
rug. Het financieel broertje ervan 
is aan de orde van de dag. Moet 
er nu ook nog een kuUurecl kolo
nialisme bijkomen ? 

* MEDIUM 
Heel luat belangrijker dan de ivei-
nig overtuigende uitzending over 
de Noord-Nedeilandse sclülder 
Karel Appel, tuas de Medium-uit
zending bij liet begin van deze 
week. Dat sukses was ontegen
sprekelijk mede te danken aan de 
aard en de minder abstrakte in
slag van de geprogrammeerde 
onderwerpen. En dan heeft de 
kennis van zaken en de welbe-
spraaktlieid van Karel Geirlandl 
heel wat bijgedragen om er een 
boeiend geheel ie maken. 

We moeien noclilans een paar 
opmerkingen neertikken, vooral 
in verband met het programma
onderdeel «Kunst in de fabriek>>. 
Wij hadden graag vooraf gewe
ten over wal soort fabriek men 
het ging hebben. De uitleg van 
de « captain of industry » zou er 
duidelijker en vooral interessanter 
door geworden zijn We kunnen 
ons niet ontdoen van de indrult 
dat men alleen gunstig reageren
de arbeiders aan het woord heeft 
gelaten. Zou er ircrkelijk niemand 

Storingen 
Een lezer uit Hekelgem schreef ons vorige week 

een brief, waaruit wij het volgende lichten : 
Mensen, die reeds lang hun televisie-taks hebben 

betaald en daarvan het bewijs kunnen voorleggen, 
worden voortdurend door de dienst lastig gevallen 
om te betalen. Hoewel zij reeds lieten weten dat ze 
die betaling reeds lang gedaan hebben, herbegint en
kele tijd nadien het gezaag opnieuw. Er komen zelfs 
dreigingen _ met het gerecht aan te pas. Een oproep, 
om in dit verband voor de rijkswacht t« verschijnen, 
leverde het bewijs dat het hier niet ging om een al
leenstaand geval, want op dezelfde dag kreeg de rijks
wacht-officier tientallen gelijkaardige gevallen te 
behandelen. Al de betrokkenen konden bewijzen dat 
ze betaald hadden. Niettemin werden ze door de 
dienst lastig gevallen... 

Bij dit verhaal vraagt men zich af hoeveel men
sen er op deze weinig fraaie manier toe gebracht 
worden een tweede maal hun TV-taks te betalen, 
omdat ze het bewijsstrookje niet meer kunnen voor
leggen of omdat ze doodeenvoudig niet meer goed 
weten of ze al dan niet reeds hebben betaald ? Wat 
is van dit alles de oorzaak ? 

besteed aan de ekspozitie van het 
probleem zelf, en te weinig aan
dacht is gegaan naar de eigenlijke 
omscholing. Het eerste deel was 
weliswaar klaar en duidelijk voor
gesteld, met mooi-gekozen beel
den, maar in verhouding tot de 
rest van het programma viel het 
te lang uit. Wanneer we hier
bij dan nog moesten vaststellen 
dat veel te weinig tijd werd' be
steed aan de werking van de cen
tra, dan begrijpt de lezer dat we 
deze « Wegwijzer» moeilijk in 
de wierook kunnen hullen. 

SCHLOSS 
WACHENHEIM 
Wachenheim aan de 

VVeinstrasse 

Uit/endiiig o^er Kaïel Api)el : « c i n i g o^eltlJigl-•llfl 

van een andere mening zijn ge-
lueest ? Eerlijk gezegd, we kun
nen dat moeilijk geloven. 

De uitleg over het teiuglopen 
van het non-figuratieven - suksrs 
was voldoende met voorbeelden 

DEZE WEEK OP VW SCHERM 
• ZONDAG 

11.00 tot 11 40 : Uitzending van een 
H. Mis — 15 30 : Voor boer en 
tuinder : landbouwmagazme — 
16 00 : Tussen Stille Oceaan en 
Chlmborazzo : filmreportage—16 40-
Panorama — 17.10 tot 17 30 • Klem, 
klem, kleuterke — 18 35 : De straat
oorlog : avonturenfilm voor de 
Jeugd — 20 00 : TV-nieuws _ 20 25 
Het manneke — 20 30 : NTS : Gpoi-
ge en Margeret • blijspel — 21 45 : 
Festival - Vandaag : Assembly line— 
22 20 : Sportweekend sportaktuali-
teiten in woord en beeld — tweede 
nieuwsuitzending 

• MAANDAG 
14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie • 
(voor leerlingen van 15 tot 18 } ) — 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 
Voor wie weent de giraf • animatie-
tllm — 19 40 • Zoeklicht op de 
kulturele aktualiteit — 20 00 :TV-
nleuws — 20 30 : Speelfilm • Les 

grandes manoeuvres : komedie van 
René Clair met Michèle Morgan en 
Gérard Philippe — 22 10 : Medium. 
Toneel en literatuur (gefilmd pro
gramma) — 22 40 Tweede nieuws
uitzending 

• DINSDAG 
14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie — 
19 00 : Gabtprogramma : De libe
rale gedachte en aktie — 19 30 
De stalen kringloop gefilmde re
portage — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 • Het manneke — 20 30 • Jus t 
for fun : gefilmd vaiiétéprogram-
ma — 20 55 : «Othello» • Opera 
van Verdi met Renata Tebakii — 
22 10 : Vergeet met te lezen — 
22 40 : Tweede nieuwsuitzending 

• WOENSDAG 
18 00 tot 18 35 : Schooltelevisie 
(voor leerlingen van 15 tot 18 i ) . 
17 00 . Kom toch eens kijken -

18 00 tot 18 35 : Schooltelevisie — 
19 00 : Mijn vriend FUcka — 19 25 : 
Teletaalles : Beter Nederlands — 
20.00 : TV-nieuws — 20 30 : Bonan
za — 2120 : Othello : Vervolg — 
22 35 : Mozaïek • Magazine over de 
vrijetijdsbesteding (gefilmd pro
gramma) — 23 05 : Tweede nieuws
uitzending. 

• DONDERDAG 
19 00 : Tienerklanken — 19 30 : 
Penelope — 20 00 : TV-nieuws — 
vrouw — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Het manneke — 20 30 : Ieder 
zijn waarheid : een politiek debat 
over aktuele problemen — 2100 : 
Pilmtribune : «Citizen Kane» van 
Orson Wellen — 22 40 : Tweede 
nieuwsuitzending 

gestaafd. Alleen hadden we ook 
nog graag een klaar besluit zien 
trekken uit dit feitenmateriaal. 

Hoe dan ook, de uitzending was 
boeiend. Ludo Bekkers dient er
voor gelukgewenst 1 

* WEGWIJZER 
Met Hugo Wechx en Hilde Re-

nard als prezentators en onder de 
regie van John Buydens was hel 
« Wegwijzer » - programma van 
dinsdag gewijd aan het probleem 
van de versnelde beroepsopleiding. 

Naar onze mening was hel pro
gramma enigszins onevenwichtig 
uitgewerkt. Te veel aandacht weid 

Deze edele wijn wordt 
U geleverd door : 

FUNKOST pvba 
Pothoekstraat 142 

ANTWERPEN 
Tel. : (03) 35.38.54 

VRIJDAG 

VOOR KENNISMAKING. HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze brochure, documentatie en lijsten naar 

DE GELUKKIGE TOEKOMST 
Postbus. 11. Deinze. - of naar : Postbus, 381. Antwerpen. -
of naar : Postbus. 149, Gent. - of naar : Postbus. 231. Brus.1 
Het groot, ernstig, oorspronkelijk Vlaams Huwelijkswerk 

van vertrouwen en welslagen voor ledereen l 
De enige BeroepsinsteUing voor huwelijksbemiddeling van 
erans onze Ned. sprekende taaistreek. Stipte geheimhouding. 

Dagelijks verschillende verlovingen 

14 05 tot 14 40 : Schooltelevisie — 
19 00 : Gastprogramma : lekenmo-
raal en filosofie — 19 30 : Tussen 
water en wmd : Water voor Ant
werpen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 : Vlucht ui t de nacht : spel 
m drie bedrijven door H P H Oliver 
— 22 30 : Première : een program
ma met filmnieuws en nieuwe 
films — 23 15 • Tweede nieuwsuit
zending. 

• ZATERDAG 
17 00 tot 18 00 : Kom toch eens 
ki]ken : jeugdprogiamma — 19 00 
Religieus programma : it Luceat »— 
19 30 : Echo — 20 00 : TV-nieuws 
— 20.25 : Het manneke — 20 30 : 
Het Is altijd Dennis : TV-feulUeton 
— ao.85 : Judy Garland-show : ge
filmd varlétéprogramma — 2145 : 
Diok Powell stelt voor : Wapen
smokkel : TV-speelfllm — 22 35 ; 
Tweedo nieuwsiutKPndine 

Bouwwerken W.A. Kunnen 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49.76.86 

Schutterhofstraat 19 Antwerpen - Tel. 32.92.18 

Onderbergen 43 Gent - Tel. (09)25.19.23 

Bieden U : de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers 

om mooi. degelijk en goedkoop te bouwen. 

Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering. 

W.A. KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

Alleen KUNNEN KAN WAT KUNNEN KAN. 
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Pallietersbal. 

Van elk rechtgeaard Vlaming 
wordt verwacht, dat hij het als 
aijn plicht beschouwt « De Pal-
lieters » te blijven steunen. 

Da t kan heel eenvoudig doo. 
het bijwonen van liet volgende 
Pallietersbal, dat plaats heeft op 
zaterdag 15 december a.s. in de 
eaal Burgerkring, Hoogstraat 12, 
Antwerpen te 20 uur 30. 

Vlaamse gezelligheid wordt ge
waarborgd. 

Uitslag St. Niklaastombola. 

1ste prijs : radio - plcup ter 
waarde van 10.000 P n r 5761. 

Volgende nummers : 
2907; 2282; 8136; 8291; 3346; 4691 
637; 7900; 1867; 4319; 390; 3107 
4178; 3173; 4839; 4890; 2172; 4079 
4472; 5417; 3261; 5554; 1132; 5169 
5892; 1382; 8141; 5474; 8347; 7573 
807; 8672; 5859; 8224; 7650, 6672 
6053; 9104; 9181; 5553; 5407; 6597 
6038; 8998; 8563; 5651; 9584; 9501 
2948; 1387; 453; 8501; 3113; 3033 
6591; 2250; 352; 9495; 6060; 7277 
6673; 7092; 7448; 2992; 6561; 9921 
9496; 4418; 9605; 9604; 7397; 9428 
1841; 8226; 355; 5323; 356; 2960 
3654; 2577; 6676; 8282; 362; 2948 
2641; 9105; 8277; 6689; 1103; 6483 
4849; 9900; 1545; 1902; 9714; 8964 
4480; 7082; 7212; 1922; 3364; 2643 
6674; 2671; 5257; 2270; 1145; 5013 
1851; 3494; 3801; 669; 6490; 8240 
6200; 7697; 730; 2270; 1813; 5303 
5576; 4714; 9887. 

Al deze prijzen zijn te bekomen 
op het arrondtssementssekreta-
r iaa t . Grote steenweg 165, Ber-
chem-Antwerpen. 

De prijzen die op 25 januar i 1963 
niet afgehaald werden, blijven het 
eigendom van het inrichtend ko-
miteit . 

(Advertentie) 

Zaterdag, 24 november, sprak te 
20 uur voor het jong Davidsfonds 
Antwerpen, de heer Andries Bo-
gaert, over Suid-Afrika, me t als 
onderwerp : Diets Kultuurpatr i -
manium in Suid-Afrika. 

Alle facetten van de kuituur 
werden onder de loupe genomen : 
letterkunde, toneel, pers, radio, 
film, schilderkimst, bouwkunst.. . 
waarbij vooral op de eigen-Neder
landse bronnen de nadruk werd 
gelegd. 

Tot slot van zijn aandaohtig-be-
luisterde rede, gaf spreker als zen
ding voor onze jeugd in deze tijd 
mee : 

Meer en beter kontakt op aile 
terreinen. 

DORTMUNDER 

THIER-BRAU-HOF 

Nu ook 
te Antwerpen 

G r o e n p l a a l s 3 3 
e e n Dort -Thierbrauhof . 
Zeer origineel gebouwd 
en versierd. 
Ech t en onvervals t . 
Open ing donde rdag 29/11 
tot m a a n d a g 3/12, 
A n t w e r p e n in fees t m e t 

Dort Thierbrau 

Zijn oproep voor «penmaatactie» 
(korrespondentie) en inter-scolaire 
briefwisseling had a'.vast onmiddel
lijke resultaten. 

Na zijn zeer toegejuichte spreek
beurt, had nog een vruchtbare ge-
daehtenwisseling plaats over eko-
nomische, politieke en emigratie-
aspekten. 

Warm aanbevolen aan alle 
Vlaamse jeugdorganisaties. 

BRABANT 

LEUVEN 
Zitdagen. 

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

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

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

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

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

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

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

WERF NU 

LIMBURG 

NOORDERKEMPEN 
Een flinke kernploeg van Kom-

mando Zuid-West trotseerde het 
bitsige winterweer om de Noord
oostelijke uithoek van het kanton 
Brecht — nog steeds he t zorgen
kind ! — t.t.z. Oostmalle - West
malle te bewerken. Ook hier is se
dert de laatste werftocht, zowat 
een jaar geleden, een merkbare 
kentermg ingetreden. Ons blad, de 
Volksunie, werd er vrij en vrank 

, gekocht. 
Op twee uurijes tijd werden 145 

nummers geplaatst en het üjdt 
geen twijfel dat we, met een vol
tallige ploeg, hier ook het getal 
200 zouden bereikt hebben. De pe
riode van 2 tot 3 % V.U.-stemmen 
behoort ook in Oost- en Westmalle 
volstrekt tot het verleden ! 

Wilt U u w nieuwjaars- • 
wensen smaakvol ver- : 
zenden ? • 

Wil t U 2 jonge vlaam- ; 
se kuns ' enaa r s s t eunen? : 
S tuur dan 2 0 F met ver- • 
melding van n a a m en : 
adres aan P O S T B U S j 
3 0 7 A n t w e r p e n 1 en U : 
on tvang t per kerende : 
post 8 kuns ln ' euwjaars - • 
kaar ten , gedrukt met li- : 

nosneden van L. C l a e s - : 
sen en L. Van Aken . : 

Zondag 9 en 16 december worden 
gewijd aan een gi'ootscheepse ope
rat ie te Ekeren. Er zal aan onze 
aktie die twee dagen geen enkele 
huisdeur ontsnappen. Wij doen 
dan ook nogmaals een beroep op 
alle krachten en op plaatselijke 
gidsen Om de aktie planmatig door 
te voeren. 

0-VL/iNDEREN 
LEDE 

Uitslag tombola Beierse Peesten: 
04330 ( T V ) . 
10780 (zetel) 
08522 (schildenj). 
De winnaars ste'len zich in ver

binding met Lalmant Edgard, Kas-
teeldreef 109, Lede. 

OOSTAKKER 
In aanwezigheid van Dr. Leo 

Wouters en de arrond. voorzitter 
Mr. Mare Stals, werd op 19-11-62 
een contactvergadering belegd te 
Oostakker waarop met een aantal 
lokale medewerkers afgesproken 
werd in de eerstvolgende maanden 
een doelmatige aktie te voeren om 
afdelingen in de omliggende streek 
op te r ichten en nieuwe medewer
kers aan te sluiten. 

SINT-NIKLAAS 
Het verspreiden van pamfletten 

over de E3 en de zetelaanpassing, 
werd over het ganse arrondisse
ment voortgezet 

Onze V.U -militanten ontvingen 
h'erbij bijzondere sympathie 

Inmiddels werd de mikrowagen 
aangekocht. . . doch slechts gedeel
telijk betaald 

Het arr. bestuiur doet nogmaals 'n 
beroep op alle leden en sympathi-
.=:anten om httn ftiilde steun te 
storten op P.C. 325.33 van de Kre
dietbank, voor rekening nr. 4713 
van de Volksunie. 

ZOTTEGEM 

Heropening van het S t Jorishof. 
Zaterdag i december h a d de her

opening van ons lokaal plaats, ter 
gelegenheid van de verandering 
van lokaalhouder. Er is veel voJk 
geweest en ailes laat vermoeden 
da t een nieuwe bloeiperiode tn het 
vooruitzicht is. Werden vooral op
gemerkt onze gekozenen Dr. van 
Leemputten en Senator Diependae-
le, alsook F rans Roose en zijn vol
tallige familie. Een mooie ruiker 
werd namens de Volksunie Zotte-
gem aangeboden aan de vorige lo
kaalhouder en zijn echtgenote. 
Mars op BrusseL 

Vorige donderdag verschenen 
voor de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde vijf inwoners onzer 
gemeente : Staf de Naeyer, Luk de 
Cocker, Herman de Vos, Alice van 
Hoecke en Lutgarde Delannoy, al
len beticht de openbare wegen be
schilderd te hebben met slagzinnen 
voor propaganda van de Mars op 
Brussel. De betichten werden ver
dedigd door Mters Mare Stals en 
Marcel de Boe. Allen werden ver
oordeeld tot een boete van 26 F, 
voorwaardelijk behalv.e vooi onze 
nieuwe « cafébaas » Luk de Coc
ker, die zal moeten betalen. In het 
proces-verbaal s taat vermeld dat 
« de grootscheepse georganiseerde 
tocht waaraan verschillende wa
gens en personen deelnamen geleid 
werd door. . Senator Diependaele ! 
Wat er ook van zij, wie te Zotte-
gem kome vergete niet onze « ver
oordeelde lokaalhouder » te komen 
groeten. Hij zal er O zeer dank
baar om wezen ! 

SlillÉfEN 
ASSEBROFK 

Abonnement ns!ag. 
Op nauwelijks tien dagen wer

den 25 nieuwe abonnementen ge
worven. 

Het modemMr tiuweliiks 
werk " 

Huweli.ik voor iedereen 
Snellp resultaten 
Schriit 'Vrdaen Pierre. 

Postbus 186. Oostende 

De afdelingsvoorzitter doet een 
oproep tot a'ie aktieve leden om 
m een grote inspanning het abon
nementenaanta l te verdubbelen. 

BRUGGE (arrondissement) 

Sociaal dienstbetoon. 

.'Vssebroek. 
Zitdag iedere zaterdag voormid

dag van 11 tot 12 uur bij de heer 
Hendrik Van Severen, Esperanto-
s t raat 4, Assebroek. 

Blankenberge. 
Zitdagen op maandag, woensdag 

en vi-ijdag, telkens van 19 tot 19 
uur 30. 

Adres : Cesar De Coninck, Groe. 
nestraat 45, Blankenberge. 

Brugge. 
Zitdag iedere zaterdag namiddag 

van 17 tot 19" uur. 
Herberg « Vlissinghe », B.ekers-

s t raat 2, Brugge. 

Sint-Andrles. 

Zitdag iedere zaterdag voormid
dag van 10 tot 12 uur. 

Adres : Etienne Maes, Lange 
Molenstraat 64, Smt-Andnes. Tel. 
379.74. 

KNOKKE 
-Avondfeest. 

De Vriendenkring van de Oost
kust, onder voorzitterschap van 
Raf Declercq, en met medewer
king van Mevr. Goossens (Duin-
bergen), Jos. De Roose (Helst) en 
Guido Geldhof (Westkapelle) r icht 
op zaterdag 8 december 1962 een 
groots avondfeest in. 

Op dit feest dat te 21 uur plaats 
vindt in de zaal Capitole, Dumor-
tierlaan, te Knokke worden alle 
Vlamingen verwacht. Toegangs
prijs : 30 F . 

SINT-KRUIS 

Zitdagen. 
ledere zaterdag voormiddag van 

10 tot 11 uur bij Mare Vandemoor-
tel, Delaplacestraat 121, Sint-
Kruis. Tel. 320.91. 

ledere dinsdag avond van 18 tot 
19 uur bij M. Leroy, Vum-kruisen-
laan 8, Sint-Kruis. Tel. 302.34. 

I MACONFECT 
• 
• 

: de Vlaamse 
• 

• meester-kleermaker 
: voor heren en dames 
• 

• te Brussel 
• 
• 

• Kostuums naar maa t 
; grote keuze van gemaakte 
: mantels, zowel voor de 
: man als voor de vrouw 
: nieuwe stoffen 1963 

: Zuidlaan 52 
• 

: (tegenover K.A.J.-centrale) 

1 BRUSSEL 
i telefoon 11.77.10 

70EKERTJ 
Alle briefwisseling voor zoeker* 

jes Volksunie, M. Lemonn' r aai 
82, Brussel. 

Gevraagd op rust gesteld echt 
paar (minder dan 65 jaar) voo» 
hulp tuin en duivenhok. Vrij» 
woonst + vergoeding. 

Wenden : Dierckxsens, Vaa 
Praetlei 173, Merksem (Ant . 

21J 
Prohneerder zoekt vooi- afnar 

me van zeer fijne pralienen klan
ten in Antwerpen, Lier en Meche-
len, liefst pasteibakkers of fijn€ 
konfiseriewinkels. Schrijven kaa-
toor blad letters V.B. 

2ie 
Men vraagt : zwakstroom-mon. 

teerder-bedrader (kableerder). Mi
litaire dienst volbr of voldaan. 
Enkele jaren praktijk. 

DB 230 
Te koop : St. Lambrechts-Wo-

luwe nieuw opbrengsthuis 3 ap
partementen alle komfort prijs 
1.525.000 F. Tel. 59.69.09. 

231 
Belangrijke boekhandel vraagt 

zelfstandige reiziger voor bezoek 
aan intellektuelen. Goede brood
winning voor aktief persoon. 

Schrijven kantoor blad. 
232 

Heer 43 jaar Brab. kat onder
wijzer gest 1.62 m. verl. kennis
making voor huw. met juffr. 35 
J. Schrijven kantoor blad. 

233 
Duits-Belgische firma gevestigd 

in omgeving Antwerpen zoekt se-
kretaresse, volstrekt tweetalig, 
goede kennis van de duitse t a a l 
Schrijven met cuiT. vitae kantoor 
blad. 

234 
Techn. Ing. Scheikimde zoekt 

passende betrekking, ook verte
genwoordiging. Schrijven kantoor 
blad. 

DB 220 
Duitse jong. 25 j . goede burger-

fam. 1.82 gr. verl. k«nn. v. huwe
lijk met VI. meisje 20-25 j . str. ge-
heimli. 

Schrijven Volksunie Ulrich. 
240 

Te koop : St. Lambrechts-Wo-
luwe nieuw opbrengsthuis 3 appar
tementen alle komfort prijs *1 mil-
joen 525.000 F. Tel. 59.69 09. 

231 
Gevraagd nummers Htmio-radio 

laatste jaargangen, schrijven voor
waarden Stegen Jos., Delwartsfcr. 
17, Brussel 7. 

DB 238 
Ervaren sekretaresse, perfekt 

tweetalig, nederlands - frans, ste-
no-daktylo, zoekt bijverdienste 
thuis in de omgeving Halle. 

237 
Jonge vrouw zoekt passeno werk 

diploma van geaggiegeerde voor 
lager en sekundair onderwijs 
(thuiswerk). Schrijven postbus 117 
Gent. 

236 

Gevraagd afgevaardigde voor 
publiciteitskantoor, beginnelin
gen worden opgeleid. 

Verzorgde uitspraak vereist, 
grote verdiensten telefoon voor 
afspraak 02-27 16 78. 

235 

IS UW KIJK OP HET LEVEN GOED? 

Misschien hebt U wel een bril nodig. 

U kundt zich wenden tot de gediplomeerde optieker 

M.HENORYCKS 
Glazen en monturen, alle optiek. 
Korting voor Volksunie-leden 10%. 

Tel . 35 .28 .46 - Kerkstraat 64 - T u r n h o u t s e baan 312 
A N T W E R P E N . 
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Eendracht geboden 
De beide grote vakbonden 

schijnen vast besloten alles m 
het werk te stellen om de klei
nere vakbonden het leven on
mogelijk te maken. Wij heb
ben er vroegeer reeds op ge
wezen dat zij het verplicht syn-
dikallsme zo verstaan dat de 
niet-gesyndikeerden de keus 

zou gelaten worden te kiezen 
tussen A B V V en A.C.V. En 
zolang het verplicht syndika-
lisme niet is ingevoerd zou de 
premie voor gesyndikeerden 
moeten verstaan worden als 
« premie voor HUN gesyndi
keerden », met uitsluiting van 
alle anderen 

Wij zijn voorstander van het 
syndikalisme Het is onmisbaar 
om de rechten van de loon- en 
weddetrekkenden t« verdedigen 
en om ze in de vooruitgang te 
laten delen. Maar wij zijn te
genstander van dergelijke me
todes Zij zijn trouwens niet 
van aard om het syndikahsme 
te versterken 

Het is echter overbodig nog 
langer te argumenteren. De 
groten hebben het op he t leven 
van alle kleintjes gemunt. Wil
len zij enige kans hebben om 

zich succesvol tegen de beraam
de aanslag te verdedigen dan 
moeten zij onverwijld nauw bij 
elkaar aansluiten 

Wij willen echter ook hier 
konsekwent zijn : dat de 
Vlaamse onafhankelijke syndi-
katen zich verenigen tot een 
front en de Waalse ook Ge-
meenschapfjelijke aktie zal wel-
hcht meermaals geboden zijn, 
maar ook hier geen unitaire 
struktuur I 

De kansen van een Vlaams 
eenheidsfront van onafhanke
lijke vakbonden zijn groter dan 
de meesten vermoeden. KT is 
immers een terrein waarop ziJ 
zonder moeite onmiddellijk de 
sympathie van duizenden kun
nen winnen : het terrein van 
de typisch Vlaamse sociale ei
sen. Laten zij zich onverwijld 
inzetten b.v, voor de vervlaam-
sing van het bedrijfsleven — ik 
zeg opzettelijk vervlaamsing 
want de invoering van de Ne
derlandse taal alleen volstaat 
niet — en de gunstige weerslag 
kan niet uitblijven. 

Vlaamse onafhankelijke syn-
dikalisten, verlies nu geen tijd 
meer. M. 

B E C O 
P a a r d e n m a r k t , 20 
A n t w e r p e n 

32.04.7'} 
Te l . 03/32.27.12 ( p r i v a a t ) 

Na de ekonomische toestand be
handelde Mr Van der Eist de ze
telaanpassing en de grondwether
ziening en werd n a zijn uiteenzet
ting warm toegejtücht. ' 

Voor de vergadering had Mr Van 
der Eist er aan gehouden persoon
lijk met elk van de aanwezigen 
kennis te maken. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Op dinsdag 12 december spreekt 
voor het V.V.A.-Antwerpen dr. H. 
Le Compte over : « Geriatrie en 
gerontoligie : oud worden zonder 
te verouderen » (Rubenshof, Sa
lon. Groenp'aats, Antwerpen). 

B E C O Mazout 

i ü p 15 december 1962 

t BAL 
[ 1 

• Vlaamse Knng Deurne-Bors-1 
• beek 
1 Futiel, 

Zaal Tirol erhof, 
Borsbeek 

V a n l 

II 
DEURNE 

Op onze vergadering van novem
ber sprak de algemene voorzitter 
Mr Van der Eist over de politie
ke toestand. 

WARD HERMANS 65 JAAR ; 
Zondag, 30 december te 16 ; 

uur richt de Vlaamse Kringr- • 
Antwerpen een feestmaal In ; 
ter gelegenheid van de vijf en • 
zestigste verjaardag van oud- ; 
volksvertegenwoordiger Ward i 
Hermans. • 

De feesttafel wordt voorge- ; 
ten door drs Wim Jorissea. ; 
Verschillende tafelredenaars * 
zullen hulde brengen aan de • 
verdienstelijke voorman, dich- ; 
ter en schrijver, die Ward Her. ! 
mans heel zijn leven lanir ge- > 
weest is. ; 

De feestelijkheden vangen ï 
aan met een receptie te 14 uur, ! 
waarna te 16 uur het feestmaal ; 
plaats heeft. Z 

Men kan inschrijven voor de i 
receptie (50 F) , het feestmaal • 
(200 F) en eventueel ook Toor ; 
het gelegenheidsgeschenk dat ! 
zal aangeboden worden, door ; 
storting op postrekening num- ; 
mer 6968.61 van lic. Walter l 
Luyten, Leffrellestr 32, Ber- ï 
laar : 

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

K ATELIJNE-WA VER 
Woensdag 12 dec. te Katelijne-

Waver : zaal «Lux», Vlaamse voor-
lichtmgsmeoting met Ludo Sels, 
Wim Jonssen en Walter Luyten. 
Film « Opmars naa r Brussel ». Be
gin te 20 uur. 

BRABANt 

BRUSSEL 
Op 1 december hebben twaalf le

den van onze ploeg een tocht ge
daan naar Leuven om de vrienden 
daar een handje toe te steken. Op 
twee uur tijd werden ruim 160 bla
den aan de man gebracht. 

Daarmee worden de zaterdagna-
middagtochten voorlopig stopgezet, 
omdat er tijd moet overblijven voor 
huisbezoeken, en vergaderingen, 
die vooral in de wintertijd van be
lang zijn. 

De zondagse tochten zijn dus 
des te belangrijker. Een zeer be
langrijke tocht heeft plaats op zon
dag 9 december. 

Bijeenkomst te 9 uur achter de 
K.V.S of te 9 uur 30 aan de kerk 
van Smt-Genesius-Rods. Er wordt 
op aanwezigheid gerekend van de 
ploeg uit kanton Ukkel en van 
deelnemers uit het zuidelijke deel 
van het arr, 

Brussel bezocht de Voerstreek. 
Een flinke ploeg Brusselse Vla

mingen bezocht op 25 november 
het mooie Hof De Voer, legde een 
bloementuil neer voor het ge
schonden graf van pastoor Velt-
mans en Werd' door een paar vrien
den uit de streek rondgeleid. 

Buiten het feit dat bezoeken als 
deze veel genoegen doen aan de 
Voerenaars, bieden ze de bezoe
kers zelf de gelegenheid om veel 
merkwaardigs te bewonderen 

Een bezoek aan onze Limbiu'gse 
Voer zou voor 1963 op het pro
gramma moeten s taan van elke 
Vlaming. 

ETTERBEEK-ST-JOOST 
I n het raam van de eis tot on

middellijke zetelaanpassing wordt 
een reeks voorlichtmgsvergaderln-

BECO Stookolie 

gen ingezet op zondag 16 decem
ber te 10 uur 30, in het lokaal 
Maelbeek, Oudergemlaan 154 
(rechtover gemeentehius van Et
terbeek). 

Sprekers : Dokter Vik Anciaux, 
arr. voorzitter; Karel Dillen. 

MOLENBEEK 
Ook in dit kanton gaat de wer

king onverpoosd voort. 

Thans werd deze maand gestart 
met een eigen maandblad « Onze 
Stem », da t gratis verspreid werd 
over onze drie afdelingen. 

Grote voorlichtingsvergadermg 
op vrijdag, 21 december 1962. te 20 
uur, in de zaal « Le Chevalier Ma
rin ». Gemeneteplein te Molenbeek. 

Sprekers : Meester Daniel Deco-
ninck en J. De Berlanger. 

Allen daarheen. 

0-VLAANDERENH W-VLAANDEREN 
ZOMERGEM 

Eerste Meetjeslandse Vo'ksunle. 

kaderdag en protestvergadering. 

Deze belangrijke mijlpaal in de 
uitbouw van de V.ü. in he t gewest 
wordt belegd op vrijdag 18 janua
ri 1962 te 19 uur In gasthof < Ve
nus », Grotebaan. Zomergem. Pro
gramma : kadervergadering onder 
voorzitterschap van dhr Erik Van 
de Weghe — grote protestvergade
ring onder voorzitterschap van 
dlir Hubert Wille. Op deze ka-
derdag zal gesproken worden door 
Drs. Wim Jorissen, dhr. Pol Mar
tens en dhr. Rutger Van den 
Berghe. 

Deze belangrijke manifestatie 
moet de bekroning worden van 
onze operatie « doorbraak 62 ». 

ST. KRUIS 
Sportavond. 

Op 19 decemher 1962 grote 
sportavond te St. Kruis in de zaal 
« D'Hope » ingericht door de Wil
lem De Dekenkring Begin te 20 
uur. 

Programma : Film « Ronde van 
Frankrijk 1962 » (Gevacolor). 

Dokumentalre film over Indie. 
Kluchtfilm. 
Algemeen inkomgeld : 15 P. 

verwacht. 

POPr.RINGE 
Dojr onvoorziene omstandlghe-

den wordt de Volksimievergade-
ring, v.-elke voorzien was voor zon
dag 9 dezer," verschoven naar 27 
januar i . 

Op zaterdag 12 januari 1963 zal 
een gi'oot Volksuniebal plaats heb
ben met prachtig orkest in de gro-

PROVINCIALE K.ADERDAG LIMBURG 

Onze propagandisten worden allen opgeroepen voor de grote 
kaderdag die gehouden wordt op zaterdag 15 dec. a.s. te Hasselt 
in hotel Warson. 

Aanvang te 17 uur. 
We schenken dit jaar bizonder veel aandach t aan organi

satie en uitbouw van de part i j . 
Leden die belangstellmg hebben voor toetreding tot de pro-

pagandisten-afdelmg. worden graag verwacht. 
Nogmaals vragen we, een intense propaganda te voeren rond 

de leden- en abonnementenslag die een aanvang heeft geno
men m onze provincie 

Als sprekers werden gevraagd : Lic Walter Luyten, Pol 
Martens en Wim Jorissen 

'SMgeh''''wr*«w!*-«*!~**'deimgen vragen. Rag i p j , .uiterste Jp-
spannins; te leveren voor deze dag"'" " ' •""" """' " "* ' " ' 
Kolportage. 

Moigen zondag gaat de kolportageploeg van Limburg Volks-
uniebladen verkopen te Maaseik. We verwachten een trouwe op
komst van de keurpropagandisten. 

Volksunie-Jongeren. 
I n onze landelijke gemeenten 

heeft het geen praktisch nu t een 
nationalistische jeugdbeweging op 
te r ichten. . . het zou « isolement » 
betekenen. 

Onze V.U -jongeren zijn werk
zaam m de bestaande jeugdgroe-
permgen : daar is bekeringswerk 
te verrichten Er .wordt thans een 
nauwe band gesmeed tussen de 
talrijke V.U.-jongeren in de meest 
verscheiden jeugdgroepen om de 
aktie-metodes te bespreken en te 
bundelen. Jongeren die willen aan-
sluiten schrijven naar het gew. se-
kretar iaat : Bekestraat 36, Waar
schoot. 

B E C O • Olie ! 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
A N T W E R P E N 

Al le kwaliteitsspeelgoed -
Spellen voor groot en klein 
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ü WENST PELS. 
EEN BONTJASJE. 

of een pracht 
van een bontmantel? 
Wendt ü 
vol vertrouwen 
tot het huis 

W. CL A YKENS-NE VEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel. : 48.37.01 

Alle Inlichtingen op verzoek 

te zaa! van 't Belfort, Grote markt 
te Poperinge te 20 uur 's avonds. 
Tijdens dit bal zal de nieuwe vlag 
van de Volksunie van het arron
dissement leper overhandigd wor
den door Mr Daniel Deconinck 
a a n onze voorzitter Dr Le Compte. 
Gans de provincie Westvlaanderen 
moet vertegenwoordigd zijn op dit 
feest. Afdelingsleiders, treft van n u 
af reeds maatregelen en richt ge
zamenlijke reizen In per autobus. 

GEBOORTE 
Peter, IVIarleen, Inge, Hilde en 

Geert De Clercq te Ekeren kregen 
op 21 november een zusje Kate -
lijntje. 

Proficiat aan de vriend en mevr. 
De Clercq - Goossens. 

OVERLIJDEN 
Men meldt ons het overlijden 

van de schoonvader van dh r Voet, 
voorzitter der afdeling Anderlecht. 

Innige deelneming aan de ge
achte familie. 

^•••••••••••••••••••••••••••••••••>B 

[ ONZE 
[ DRUKKERIJ 

ZOEKT 
I HALVE TYPOGRAAF 
: SCHRIJVEN 
: R E D A C T I E R O T A T Y P ï 
s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

GELD 
voor iedereen! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste ge
heimhouding, zonder on
derzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

TeL (02)22.63.48 

B E C O Prijzen 
Mazout zone O 

2,04 
Lichte stookolie zone O 

1,57 
Benzine super zone O 

(hoge kwaliteit). 
6,98 

Met minimum van 2000 L 
voor gans het l a n d . 
Óirektie : 

B. van Maldergem 
Steenstratelei 8 
Kortrijk 
TeL 05G/1093r 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Goed nieuws van het studenten-

front I De Jong Vlaamse Studen
ten Gemeenschap Brabant 

De J V S G en de V N S U heb
ben besloten samen te smelten 
Vooi inlichtmgen kan men zich 
wenden tot volgende adressen 

Hoofdzetel en sekr prov Antw 
(vanaf i d e c ) , Berchemhofst iaat 
22, Beichem-Antweipen 

Sekr prov Brabant Lemonruer-
laan 82, Brussel 

Redaktie studentenblad • « Van 
n u af », Begijnenvest 67, Antwer
pen (tel 3104 30) 

Alle jong-studenten worden ver-
aocht a a n te sluiten 

BORSBEEK 
Dat de Vlaamse Ziekenkas zich 

gestadig uitbreidt is een vei heu
gend en vaststaand feit Ook m 
onze gemeente wordt de kans ge
boden om aan te sluiten 

Voor alle mhchtmgen of mschii j -
vingen wende men zich tot de heer 
J . van Mol, F rans Beirenslaan 251, 
tel 35 29 27 of de heer G Peeters, 
F r a n s Theyslei 18, te Borsbeek. 

Wekelijkse zitdag • elke donder
dagavond van 19 uur 30 tot 21 uur 
la de Robianostraat 115 (onderste 
bel). Op dit laatste adres zullen 
ook alle uitbetalingen gedaan wor
den 

MERKSE\ I 
BiJ het afsterven van onze oude 

Tnend Schepen Louis Boossens, 
betuigen wij nogmaals ons oprecht 
medevoelen en knstelijke deelne
ming aan de achtbare familie van 
de afgestorvene De oude Vlaam
se kamper heeft In zijn leven meer 
dan eens kunnen voelen wat het 
een mens brengen kan, in dit land 
een overtuigd Vlaming te zijn Wl] 

bewaren zijn nagedachtenis in 
ere 

Dat de nieuwe C V P schepene, 
wie het ook mag zijn, er steeds aan 
denke dat de schepenzetel die hij 
zal bezetten voor nog twee jaar, 
getimmeid is met hondeiden en 
honderden voorkeurstemmen van 
Vlaamse nationalisten 

Kolportage. 

Na de laatste volksvergadeimg 
op 24 nov 11. hebben weer ver
schillende mensen de weg naar de 
Volksunie gevonden 

Heden 9 decembei woidi gekol-
poiteeid in een paar wijken van 
Merksem Toevallige lezeis sym-
patisanten, die meer van de Volks
unie willen weten kunnen alle da
gen inlichtingen bekomen m het 
lokaal Tijl, Biedabaan 298 

De Pmg-Pong Club van de VI 
Kl ing Groeninghe, houdt heden 
zijn eerste Kampioenschap voor 
begmnelmgen en veteranen Wie 
zich voor dit spel tnterieseeit kan 
alle mlichtmgen m Tijl bekomen 

GOOIK 
Op 8 9 en 10 decembei e k 

richt de afdeling Gooik een grote 
pensenkermis in met prijskamp op 
Russisch Biljart. 

Alle leden en slmpatizanten der 
Volksunie worden hierop vriende
lijk uitgenodigd en worden ver
wacht zaterdag, zondag of maan
dag, telkens vanaf 7 uur in de 
Herberg van Jozef Monbalieu, 
Dorp, om te komen pioeven van 
de lekkere Gooikse pensen en (wie 
weet) om een prijsje -^eg te kapen 
bij het biljartspel 

BRABANT 

BOORTMEERBEEK 
Op vrijdag 30 dec werd de stich 

t ingsvergadeung van deze afdeling 
gehouden 

Al moesten de kraaien 
het uitbrengen: 

Praktisch aUe leden waren opge 
komen Een tiental sympathisanten 
waren eveneens daar om zich als 
lid aan te sluiten 

Vooi een volle zaal hield arron-
dissementsvooiz ttei Pelgrims een 
uiteenzetting der s tatuten waarna 
ovei gegaan werd tot de veikiezmg 
van het bestuui Vijf kandidaten 
weiden met a gemeenheid van 
stemmen gekozen ' Een koi t dank-
wooid van dhr Segers die in zijn 
nopjes was Onmiddellijk nadien 
vergaderde het afdelingsbestuur 

Hier zal gewei kt worden Piofi-
ciat voor dhr Segeis die de bezit
ter In deze stieek s 

LEUVEN 
De werftocht m Leuven-Stad op 

zat 1 dec is een reuzesucces ge
worden Proficiat voor onje pro
pagandisten en dank aan de man 
nen van Biussel die een handje 
kwamen toesteken 

PERK 
Op 13 dec te 20 uur • s t ichtmg 

afdeling Peik met aanstelling sta
tutair bestuur 

De veigadering grijpt plaats biJ 
d d. sekretaris Veischooie Gilbert, 
Sint Annas t iaa t 9, Perk 

Dokter Vic Anciaux arrondisse
menteel voorzittei, leidt de debat
ten 

Programma Veikiezmg statu
tair bestuur, Aanstelling afgevaar
digde voor a n ondissement Bespre
king weikplan, Buiten kader : 
overhandigmg nieuwe mikrouit^ 
rus tmg aan pi opagandaploeg Brus
sel 

Waime oproep tot alle leden 
van de afdeling Peik op deze stlch-
tmgsveigadeimg aanwezig te zijn 

SCHAARBEEK 
Vlaams Leven 

Zondag 16 december te 19 uur 
stipt voeren de Jonge Toneellief-
hebbeis van Schaarbeek in de Van 
Schoorst iaat 43 te Schaaibeek 
«t Het Scheeltje » op Het past dat 
we de vertolkers van dit vrolijk 
toneelspel steunen door ta 'n jk 
aanwezig te zijn 

Maandag 17 december spieekt 
E P Marcel Brauns S J , over 
t Vlaamse beweging onder Bijbel
se belichting » in de zaal Amitie 
Liedtsplein 35 te Schaarbeek. 

Deze belangrijke studieavond 
wordt belegd door de Schaarbeekse 
Kuituur- en Sludiekiing de 
Vriendschap 
ÜKKEL 

Algemene statutai ie ledenver-
gadeiing op 8 december te 19 uur 
m Vlaams Huis Die Ossewa, Bond-
genotenst iaat 307, Vorst Op de 
dagorde Koite toespraak door 
vooizitter Vanthournout, bespre
king van jaarweikmg oprichting 
van werkgroepen, hernieuwing van 
Udmaatschapseeld. 

LIMBURG 
GENK 
Rechtzetting 

In het verslag ovei het aans-
feest van Vnendenband Limbuig 
stond veneden week gemeld dat 
he t een eno.m succes was en dat 
er wel 100 aanwezigen waien De 

D e s c h o o n s t e g r o n d e n l i g g e n i n S p a n j e 

A a n h e t m o o i s t e s t r a n d v a n d e M i d d e l l a n d s e z e e 

I n l i c h t i n g e n • 

VIKING 
A n t w e r p s e b a a n , 232, A n t w e r p e n (4e d i s t r ) 

E e n p r a c h t i g J u w e e l 

E e n groed U u r w e r k 

E e n i d e a a l g e s c h e n k 

V i n d t U p a s b i j 

Hugo Delanghe 
G r o e n p l a a t s , 8 

A n t w e r p e n 

T e l . 3 2 . 9 3 . 8 1 

A l l e h e r s t e l l i n g e n . 

lezer zal zelf wel gemerkt hebben 
dat dit getal een zetfout was Br 
waren op z jn minst 400 entc^siaste 
Vriendenbandei s aanwez g op dit 
uiteist goed geslaagde dansfeest 
Vele lezers telefoneeiden on^ over 
deze minorizeimg en ook de afwe
zigen hebben lecht op de waar
heid 

Vandaar deze rechtzetting 
Werkvergadermg 

De afdehng Genk houdt haar 
kemvergadeimg op zondag 16 de
cember a s in het gewoon 'okaal 
« Cafe Oberbayeir » Hosvezavel, 
Wateischei 

Agenda Bestuuisverkiezmg, 
Bespreking mijnwerkersproble
men led^n- en abonnementen
werving Alle leden worden drm-
gend uitgenodigd 

HASSELT 
Vel leden zateidag veigadeiden 

voor de eeiste maal de ai iondis 
sementele l aad van de beide kies-
disdiikten van Limbuig 

Slechts twee afdelingen waren 
afwezig Nadat de verkiezing van 
de besturen had plaats gehad wer
den de afgevaaidigden voor het 
hoofdbestuui gekozen Dis Degrae-
ve werd herkozen voor Tongeren -
Maaseik Plaatsvervanger Jef 
Ernst uit de Voerstieek 

Voor Hasselt - St Truiden wer
den de mgeniems Olem CJolemont 
en Renaat Vanheusden verkozen 

Tijdens deze vergadering weiden 
nog verschillende zeer verd enste-
lijke personen gekooptecrd voor de 
ar r raad 

De piovmcie Limbuig 15 meteen 
volledig uitgebouwd en georgani
seerd om aan een stevige actie te 
beginnen 

MAASEIK 
De propagandaploeg van Has

selt - St Tl uiden hield een ge
slaagde kolpoitage te Maaseik 
Meer dan 100 Volksuniebladen 
werden verkocht 

MONTENAKEN 
Sinds geruime tijd werden proef

nummers gestuurd naar een reeks 
Vlaamsgezinden m deze gemeen 
te 

Koitelmgs zal een onzer piopa-
gandisten een bezoek aan huls 
brengen om hen te spreken over 
onze part i j en hen meteen m de 
gelegenheid te stellen een abonne
ment te nemen op ons blad 

O-VLAANDEREN 

AALST 
Vrijdag 21 december staiben 

wij met onze lessen-cyklus vooi 
de scholing van onze kaderle
den Deze lessen zijn m de eer
ste plaats voor de bestuursleden 
bedoeld Eveneens toegankelijk 
voor alle belangstellende leden 
Op 21 december komt Mr D de 
Coninck ons leren wat he t fe
deralisme IS en welke zijn mo
gelijkheden zijn Mr de Co
ninck zal ons ruime ge egen-
heid geven tot vragen stellen 
en een stevige aigumentatie 
aan de hand doen om op de 
kritiek van de uni tansten af 
doende te antwooiden 

Nierrand ontbieke op 21 de 
oember te Aalst m « De 
Viiendschap » te 20 uur stipt 1 

AALST 
Vandaag zateidag te 19 uur 30 

heeft in c i le « Pallieter » Hop-
markt 1 te Aalst de stichtmgs 
veigadeimg plaats van de knng 
« De priestei Daensvrienden » Al
le belangstellenden zijn welkom 

EBEMBODEGEM-CENTRüM 
Op 15 decembei a'gemene .eden-

vcigadeiing met eetmaal Herkie-
zmg van het afdelingsbestuur in 
aanwezigheid van de aiiondisse-
m e n t e e sekretaris P Maitens. 
Daarna gezellig samenz jn Nadere 
inlichtingen vo gen Inschujven bij 
de Bestuursleden 

GENT 

Zondag 27 Januaii houden we 
onze jaarlijkse leden- en abon-
nenten-veigadeiirg Mogen we 
allen dan ook nu reeds vragen 
die datum v ij te houden ' 

LEDE 

Op zaterdag 8 december te 20 
uur 15 m het lokaal « Remaart »: 
forum met Wim Jorissen en Toon 
van Oveistiaeten 

De aanwez gen kiijgen gelegen-
heiQ, a'leilei viagen i v m de 
Volksunie te stellen, deze viagen 
zullen door het « panneel » wor
den beantwooid 

Een nieuwe foi-mule, die de an-
deie partijen met aandurven 1 le-
deieen ha i t e i j k welkom. 

W-VtAANOEREN 

BLANKENBERGE 
W I J dansen te Knokke. 

Ter gelegenheid van het Vlaams 
Bal te Knokke woidt een autocar-
reis ingericht Vertrek te Blanken
berge te 20 uur Terug te 2 uur 

Inschrijvingen mits betaling 
van he t reisgeld (5 P) , bij Hektor 
Van Ryssel, de Smet de Naeyer-
laan 33c, Blankenberg« 

BRUGGE 
Bruj:ge laat Knokke nïef loe! 

Wij rijden gezamenlijk naai het 
Vlaams Bal te Knokke Een auto
car werd besproken Reisgeld : 
15 F 

Veitrek te 21 uur op de Buig. 
Terug te 3 uur 

Inschrijvingen bij K Inghel^ 
Grauwweikeisst iaat 3, en b\i R. 
Van de Vooi de, WoUesti-aAt 46. 
Brugge. 

Brugge moet talrijk vertegea-
woordigd zijn 

Vrijwillige bijdragen. 

Alle leden, abonnenten en sün-
patisanten welke onze aktie « Vrij
willige bijdiage » steunen, gello-
Ten een kaart aan te vragen 
Of teiug te sturen 

Kaar ten te bekomen bij de wijk-
lelders en het afdelingssekreta-
riaat, Grauwwerkerssfraat 3, 
Brugge 

Vlaams Kerstfeest 

De Willem De Dekenkrmg no
digt iedereen uit tot het eeiste 
Vlaams Kerstfeest dat plaats vindt 
op zondag 23 decembei 1962 te 15 
uur m het Karel De Goedeheem, 
Schoolstraat te Biugge 

Werken mede aan deze namid
dag Blauwvoeivendels, Kioon-
wacht Meisjesbond « Ie Dien », 
Brugs NaiTenschip enz 

Uitdelen van snoeogoed voor 
de kleinen - maaltijd voor de ou-
deien 

Inkomgeld (hoger d-in 14 j a a r ) : 
10 F 

OEDELEM 
Marcel Matthvs hersteld 

Vouge week nam vooi de eeiste 
maal sedeit zijn ziekte onze 
V aamse romanciei Marcel Mat-
thijs terug de Ie dmg van de onpo-
sitie tijdens de p aatse ijke ge
meenteraadszitting 

Wij wensen hem nog ve e vi uUit-
bare tussenkomsten 

Vlaams Huis 
PETER BENOn 

DE M O O I S T E D R A N K G E L E G E N H E I D M O E T O O K 

U W L O K A A L Z I J N 

B i l j a r t s K o u d b u f f e t 
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VOLKSUNIE 
SOCIALER 

DAN 
B. S. P. 

door Tth.VcC(miHeA 

11 ET tegenspreken jk debat 
over het federalisme voor de kontakLklub te 
Antwerpen tussen M.P.W. (Jacques Yerna) en 
V.V.B. (W. Martens) werd in de pers voortgezet 
als een debat Volksunie-M.P.W. Yerna heeft 
daar de mening uitgesproken dat de Volksunie 
wel linkser zou zijn dan de B.S.P. 

Reeds op bewuste vergadering heb ik die 
aantijging kunnen tegenspreken. De Volksunie 
is niet links, noch marxistisch, maar zij is wat 
haar naam zegt: een volks-unie, bekommerd om 
de brede massa van arbeiders en bedienden en 
even hard labeurende middenstanders en boe
ren. Zij wil de verdere omvorming van de I 
rechtsstaat naar een oprechte welvaartstaat en 
daarom eist zij diep ingrijpende hervormingen 
op economisch terrein, zoals uitgestippeld in 
haar jongste kongres. Zij is in die zin niet 
linkser maar socialer dan de B.S.P. 

De Volksunie wenst in een sociale economie 
de primauteit van het privaat initiatief in de 
ruimste zin te verzekeren, doch om de al
gemene volkswelvaart maximaal te verzekeren 
is het noodzakelijk over de grote hefbomen en 
impulsen van het economisch leven te laten be
schikken door de gemeenschap en niet door 
kleine private groepen. We bedoelen de energie 
en investeringsmiddelen, die de voornaamste 
tussen beide komende hulpmiddelen en voe
dingsbronnen zijn van het economisch leven. 
Wie deze beheerst, beheert de oriëntatie van 
het ganse economische leven. Welnu, hierover 
te beslissen komt toe aan de normale politieke 
organen in de gemeenschap en niet aan een of 
andere private belangengroep. 

1 / AAROM is de Volksunie voor
stander van een stevig gevoerd energiebeleid 
met overheidsuitbating en betere valorisatie 
van de energievoorziening (prijsverlaging inge

volge betere coördinatie en rationalisatie). 
Daarom ook is zij voorstander van een aktieve 
kredietpolitiek, doelmatiger investeringspolitiek 
en kcntrole op holdings, banken en verzeke
ringsmaatschappijen teneinde het uit de ge
meenschap opgenomen spaarvermogen zo pro-
duktief mogelijk aan te wenden. 

Zulks onderstelt meteen een meer planma
tige verkenning van de economische mogelijk
heden en een doelbewuste planning of program
matic om de economie te he pen bij bepaalde 
initiatieven en te behoeden voor versnippering. 
Aangezien we de primaire betekenis van het 
privaat initiatief aanvaarden is die planning 
hoofdzakelijk bedoeld als indicatief, m.a.w. men 
zal zoveel mogelijk een beroep doen op de vrij
willige medewerking van het vrij georganiseerde 
bedrijfsleven en syndikaal leven; doch belang
rijke punten en projekten van die planning zul
len ook imperatief kunnen opgelegd worden. 

De medewerking van het vrij georganiseer
de sociale leven bij de richtingsbepaling en in
richting van de sociaal-economische en kultu-
rele volkshuishouding is een wezenlijk element 
van een sociale welvaarstaat. Daarom is ook 
een volledig vrij syndikalisme vandoen als uit
gangspunt voor een meer ingrijpende sociale 
medezeggenschap en medebeheer (ook in open
bare nutsbedrijven en overheidsdiensten). 

1 ENSLOTTE heeft het Volks-
uniekongres van Gent in 1960 zich reeds uit
drukkelijk uitgesproken voor een veralgemeen
de kosteloosheid der geneeskundige zorgen die 
thans op ondragelijke wijze drukken op het 
budget van beproefde gezinnen. Die veralge
meende kosteloze geneeskunde dient verzekerd 
zonder daardoor tot nationalisatie over te gaan, 
met behoud van vrije mutualiteiten en vrije 
keus van geneesheer en verplegingsinstelling. 

Ook een durvende politiek van ruimtelijke 
ordening en sociale huisvesting werd in het
zelfde kongres aanvaard. Die sociale en econo
mische struktuurhervormingen zijn allerminst 
links en marxistisch geïnspireerd. Ze beogen 
een politiek in het algemeen sociaal belang ten 
bate van een maximale vrije ontplooiing van 
ons volk in zijn brede lagen in een klimaat va/j 
vrijheid, waardigheid en wars van elke klasse-
strijd. 

Streven wij niet naar gelijkstelling van 
pensioenen en gezinsvergoedingen voor alle 
standen ? Het is ten onrechte dat sommige 
landbouwers en middenstandsgroepen zich op 
economisch terrein laten spannen voor de wagen 
van holdings, grootfinancie en monopoliti-
sche basisbedrijven, daar waar een overheids
uitbating en overheidsleiding in de energie en 
investeringspolitiek ook voor hen betere voor
waarden zou scheppen en bevrijdend werken, 

hun goedkoper energie bezorgen en gemakkelij
ker toegang tot krediet verschaffen. 

T AN Vlaams s tandpuat uit 
kunnen we daar nog aan toevoegen «bit reeds 
de Frontpartij opkwam voor overheidsuitbating 
der kolenmijnen en dat he t ontwerp van fede
rale grondwet van het Vlaams-Waals kollege 
uitdrukkelijk voorziet dat de kredietinstellingen 
z»uden gesplitst worden in het raam van een 
VI. en W. deelstaat. Het is ten onrechte dat men 
het Vlaamse federalisme afschildert als louter 
kultureel en politico-administratief. Eerst het so
ciaal-economisch aspekt geeft aan het federa
listisch streven een meer dan akademische in
houd en een ware demokratische betekenis. 

De geleerde professor Pinxten verklaarde 
dat Vlaanderen niets te verliezen had bij een 
economisch federalisme. Het sociaal-economisch 
initiatiefrecht van Vlaanderen en Wallonië 
sluit geenszins de deelname uit aan een grotere 
handelspolitieke markteenheid, evenmin als de 
Euromarkt het eigen economisch initiatiefrecht 
der Euromarkteenheden afschaft 

Het is niet omdat België en Luxemburg tot 
Benelux of Europamarkt zijn toegetreden dat 
ze geen eigen economische politiek meer bezit
ten. Door de invoering van het federalisme 
zullen de Vlamingen en de Walen over een ei
gen initiatiefrecht op economisch gebied be
schikken en de belangen der Vlaamse massa 
beter kunnen behartigen door een vooruitstre
vende sociale politiek. 

De Belgische politiek is op dat gebied veel te 
tweeslachtig en te zeer ingenomen door de be
langen van de Brusselse geldmuur van holdings 
en trusts en financiële groepen, waarvan ook de 
staat afhankelijk is. 

D E eigen beschikking over de 
grote hefbomen van sociaal-economisch en kul-
kulureel leven zal de industrialisatie en de wel
vaart in Vlaanderen beter laten behartigen dan 
een tweeslachtige Belgische politiek : meer werk 
verschaffen, betere werk- en loonsvoorwaarden 
voor arbeiders en bedienden en dan ook betere 
levensvoorwaarden scheppen voor onze landbou
wers en middenstanders. 

In die zin is de Volksunie socialer en meer 
volksgebonden dan de verwaterde BSP, zonder 
daarom links of marxistisch te zijn. Het is im
mers een feit dat de BSP zich heeft laten em-
bourgeoiseren,belgiciseren en verbrusselsen. Haar 
oudste, meest klassieke eisen in zake sociale en 
economische demokratie : nationalisatie van de 
energie of investeringsbeleid en kontrole op de 
geldmachten, of economische planning en veral
gemeende kosteloze geneeskunde werden nl. op
geofferd voor een schotel regeringssoep in de 
jungle van Belgische kompromissen en immobi-
lismen. 
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